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LGHLOHGHED]ăDOHPRQRJUDILHLLQWHUSUHWDUHDVWUDWLJUDILFăDGHVFRSHULULORU
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VăSăWXULORU úL DX IRVW VFKLĠDWH GH + 6FKPLGW LPHGLDW GXSă WHUPLQDUHD
ILHFăUHLD GLQ FHOH GRXă FDPSDQLL vQ UDSRDUWHOH SH FDUH OHD vQDLQWDW
FRQGXFHULL 0X]HXOXL GH 3UHLVWRULH úL 3URWRLVWRULH GLQ %HUOLQ úL FDUH DX
UăPDVSkQăGHFXUkQGLQHGLWH
&X SXĠLQ vQDLQWH GH UHGDFWDUHD FHOXL GH DO GRLOHD UDSRUW GDWDW
LXOLH ODLXQLHDUKHRORJXOJHUPDQDSUH]HQWDWRFRPXQLFDUHOD
6RFLHWDWHD GH $QWURSRORJLH (WQRORJLH úL 3UHLVWRULH GLQ %HUOLQ
FXSULQ]kQGXQDPSOXUDSRUWSUHOLPLQDUDVXSUDUH]XOWDWHORUVăSăWXULORUGH



 + 6FKPLGW &XFXWHQL LQ GHU REHUHQ 0ROGDX 5XPlQLHQ 'LH EHIHVWLJWH
6LHGOXQJ PLW EHPDOWHU .HUDPLN YRQ GHU 6WHLQNXSIHU]HLW ELV LQ GLH YROOHQWZLFNHOWH
%URQ]H]HLW %HUOLQXQG/HLS]LJUHHGLWDW,DúLvQOLPEDURPkQă+6FKPLGW
±&XFXWHQLGLQ0ROGRYD ±5RPkQLD$úH]DUHDIRUWLILFDWăFXFHUDPLFăSLFWDWăGLQHSRFD
SLHWUHLúLFXSUXOXLúLSkQăvQDSRJHXOHSRFLLEURQ]XOXLWUDGXFHUH*HDQLQD%LVWULĠDQ,DúL


 1 8UVXOHVFX $ 5XEHO 1RL GDWH GHVSUH SULPD FDPSDQLH GH VăSăWXUL D OXL
+XEHUW 6FKPLGW OD &XFXWHQL vQ ,Q PHGLDV UHV SUDHKLVWRULDH 0LVFHOODQHD LQ KRQRUHP
DQQRV /;9 SHUDJHQWLV 3URIHVVRULV 'DQ 0RQDK REODWD HG * %RGL  ,DúL 
S  ,LGHP 'LH $XVJUDEXQJHQ LQ &XFXWHQL LP -DKUH  QDFK HLQHP
XQYHU|IIHQWOLFKWHQ *UDEXQJVEHULFKW YRQ +XEHUW 6FKPLGW vQ YROXPXO RPDJLDO GHGLFDW
3URI$/iV]Oy VXEWLSDU 

 Ä%DONDQIRUVFKXQJ %HULFKW EHU GLH 8QWHUQHKPXQJHQ GHV -DKUHV 
$$XVJUDEXQJHQLQ&XFXWHQL´0XVHXPIU9RUXQG)UKJHVFKLFKWH%HUOLQ$UFKLY

+6FKPLGW 6ăSăWXULOHGHOD&XFXWHQLvQ 5,$);,,,S
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OD&XFXWHQLFDUHDIRVWSXEOLFDWDSRLvQUHYLVWD6RFLHWăĠLL$FHVWDYDIL
GH DOWIHO PDWHULDOXO FHO PDL FLWDW GHVSUH &XFXWHQL SkQă OD DSDULĠLD
PRQRJUDILHLGLQ
,QWHUHVXOVWkUQLWvQ5RPkQLDGHVăSăWXULOHvQWUHSULQVHGHVDYDQWXO
JHUPDQ OD &XFXWHQL FD úL H[LVWHQĠD XQRU FRQWURYHUVH vQ UkQGXO RSLQLHL
SXEOLFH PDL DOHV vQ OHJăWXUă FX RSRUWXQLWDWHD SOHFăULL OD %HUOLQ D XQHL
PDULSăUĠLGLQPDWHULDOHOHGHVFRSHULWH ODXGHWHUPLQDWSH+6FKPLGWVă
RIHUH XQHOH LQIRUPDĠLL FRWLGLDQXOXL GH OLPEă JHUPDQă Ä%XNDUHVWHU
7DJEODWW´FDUHDXDSăUXWvQIRLOHWRQODVIkUúLWXODQXOXLúLvQ
7LUDMXO UHGXV DO ]LDUXOXL FD úL OLPLWDUHD LQIRUPDĠLHL GRDU OD FXQRVFăWRULL
OLPELL JHUPDQH DX GHWHUPLQDW WLSăULUHD XQHL YDULDQWH D DUWLFROXOXL
WUDGXVă vQ OLPED URPkQă GH 9LFWRU /D]ăU  vQ Ä5HYLVWD SHQWUX LVWRULH
DUKHRORJLH úL ILORORJLH´ 5,$)  'DWRULWă GLILFXOWăĠLL FRQVXOWăULL WH[WXOXL
RULJLQDOGLQ]LDUXOJHUPDQDFHDVWăYDULDQWăWUDGXVăGLQ 5,$)DFLUFXODWvQ
OLWHUDWXUD QRDVWUă GH VSHFLDOLWDWH FD WH[W DO OXL + 6FKPLGW GHúL HUD PDL
PXOWRDGDSWDUHGHVWXOGHOLEHUă
3URFXUDUHD XQHL IRWRFRSLL GXSă WH[WXO RULJLQDO JHUPDQ GLQ ]LDUXO
DIODWvQFROHFĠLDGHSHULRGLFHD%LEOLRWHFLL$FDGHPLHLGLQ%XFXUHúWLQHD
SHUPLVRFRPSDUDUHFXWUDGXFHUHDRIHULWăvQ 5,$)ÌQFHDPDLPDUHSDUWH
WH[WXOHVWHWUDGXVvQHVHQĠDVDGDUDSDUXQHOHRPLVLXQLVDXFKLDUWUDGXFHUL
FDUH VFKLPEă VHQVXO FHORU VFULVH GH + 6FKPLGW 'H DFHHD SHQWUX R
FXQRDúWHUH FkW PDL H[DFWă D PRGXOXL vQ FDUH VDX FULVWDOL]DW RSLQLLOH
VDYDQWXOXLJHUPDQGHVSUHGHVFRSHULULOHSHFDUHOHDIăFXWOD&XFXWHQLDP
FRQVLGHUDW XWLO Vă UHSURGXFHP WH[WXO JHUPDQ SULQ IRWRFRSLHUHD WH[WXOXL
FXOHVFXOLWHUHJRWLFHFDúLSULQWUDQVFULHUHDFXFDUDFWHUHODWLQH vQVRĠLWGH
RQRXăWUDGXFHUHvQURPkQă
'LQ SăFDWH úL vQ WH[WXO JHUPDQ VDX VWUHFXUDW XQHOH JUHúHOL
WLSRJUDILFH GDU FDUH DX SXWXW IL FRUHFWDWH ILH GLQ FRQWH[W ILH SULQ


 ,GHP 9RUOlXILJHU %HULFKW EHU GLH $XVJUDEXQJHQ  LQ &XFXWHQL EHL
-DVV\ 5XPlQLHQ vQ =I(+S

 ,GHP 'LH $XVJUDEXQJHQ YRQ &XFXWHQL vQ %XNDUHVWHU 7DJEODWW ;;;,
QU'H]QU'H];;;,,QU-XOL

6ăSăWXULOHGHOD&XFXWHQLvQ 5,$);,,,  S FXSULQGH
SULPXO QXPăU DO IRLOHWRQXOXL JHUPDQ  5,$) ;,,,  S  FXSULQGH
XUPăWRDUHOHGRXăQXPHUHDOHIRLOHWRQXOXL 

$XWRULLH[SULPăúLSHDFHDVWăFDOHPXOĠXPLULOHORUGQHLGU$OLQD6RURFHDQX
úL GOXL GU 7XGRU 6RURFHDQX %HUOLQ  SHQWUX DMXWRUXO GDW vQ UHYL]XLUHD FRUHFWLWXGLQLL
WH[WXOXLWUDQVFULVúLDWUDGXFHULL
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FRPSDUDĠLH FX WH[WXO FRPXQLFăULL SXEOLFDW OD %HUOLQ vQ  *UHúHOLOH
WLSRJUDILFH DX IRVW VXEOLQLDWH FRUHFWXULOH QRDVWUH DX IRVW WUHFXWH vQWUH
SDUDQWH]H GUHSWH LDU WUDGXFHUHD D IRVW IăFXWă QXPDL SHQWUX IRUPD
FRUHFWDWă8QHOHRUWRJUDILHULGLIHULWHIDĠăGHJHUPDQDDFWXDOăFDúLXQHOH
GH]DFRUGXULVXQWvQVSLULWXOQRUPHORUXWLOL]DWHvQDFHOWLPSúLOHDPOăVDW
QHVFKLPEDWH
&D VWUXFWXUă IRLOHWRQXO GLQ ]LDUXO EXFXUHúWHDQ SUH]LQWă vQ SULPD
SDUWH  GHF   PRWLYHOH FDUH DX GHWHUPLQDW HIHFWXDUHD DFHVWRU
VăSăWXULSUHFXPúLPRGXOvQFDUHVDGHVIăúXUDWSULPDFDPSDQLH  
3DUWHDDGRXD GHF SUH]LQWăFRQFOX]LLOHFDUHVDXGHVSULQVGLQ
VăSăWXULOHSULPXOXLDQSUHFXPúLGHVIăúXUDUHDFHOHLGHDGRXDFDPSDQLL
  ÌQ FRQFOX]LH VH LQVLVWă SH QHFHVLWDWHD SXEOLFăULL DPSOH D
UH]XOWDWHORU VăSăWXULL GH OD &XFXWHQL + 6FKPLGW DUH LQWXLĠLD FRUHFWă Fă
FHUFHWDUHD GH OD &XFXWHQL YD GHVFKLGH FDOHD XQRU QRL VăSăWXUL SHQWUX
GHVFRSHULUHD úL D DOWRU DVSHFWH FXOWXUDOH QHROLWLFH FDUH Vă vQWUHJHDVFă
WDEORXO HYROXĠLHL QHROLWLFXOXL SH WHULWRULXO 5RPkQLHL vQ FRQWH[W VXGHVW
HXURSHDQ $XWRUXO DSUHFLD Fă DFHVW OXFUX YD IL SRVLELO GRDU FkQG vQ
VRFLHWDWHD URPkQHDVFă YD DSDUH XQ LQWHUHV VSRULW SHQWUX GHVFRSHULULOH
SUHLVWRULFH3DUWHDDWUHLD FDUHSDUHDILPDLFXUkQGRUHODWDUHDUHGDFĠLHL
]LDUXOXL  HVWH SXEOLFDWă GXSă R MXPăWDWH GH DQ  LXOLH   SHQWUXD
DQXQĠD FRPXQLFDUHD SH FDUH + 6FKPLGW D SUH]HQWDWR OD %HUOLQ GHVSUH
UH]XOWDWHOH VăSăWXULORU GH OD &XFXWHQL 6H UHPHPRUHD]ă FHOH PDL
LPSRUWDQWHGDWHGLQDUWLFROXOSXEOLFDWDQWHULRUYHQLQGXVHGRDUFXXQHOH
SUHFL]ăULQRLFXPDUILIDSWXOFăvQFHOHGRXăúDQĠXULGHDSăUDUHVDXJăVLW
WLSXUL GLIHULWH GH FHUDPLFă GDWkQG GLQ FHOH GRXă SHULRDGH SULQFLSDOH GH
ORFXLUH GH SH &HWăĠXLD VDX Fă vQ DúH]DUH DU IL H[LVWDW XQ FHQWUX GH
SUHOXFUDUH D VLOH[XOXL ÌQ ILQDO VXQW SUH]HQWDWH FkWHYD FRQFOX]LL GHVSUH
vQFDGUDUHD GHVFRSHULULORU GH OD &XFXWHQL vQ FRQWH[WXO QHROLWLFXOXL GLQ
(XURSDFHQWUDOăúLGHVXGHVW
ÌQ FHD PDL PDUH SDUWH GDWHOH úL FRQFOX]LLOH GLQ ]LDU VH UHJăVHVF
vQWURIRUPăDPSOLILFDWăvQUDSRUWXOSUHOLPLQDUSXEOLFDWvQFHHDFH
GRYHGHúWHFăODWHUPLQDUHDVăSăWXULORU+ 6FKPLGWvúLIăFXVHGHMDRLGHH
FODUă GHVSUH vQFDGUDUHD FXOWXUDOă D GHVFRSHULULORU GH OD &XFXWHQL FD úL
GHVSUHVHPQLILFDĠLDDFHVWRUD)ăUăDDGXFHLQIRUPDĠLLQRLVSHFWDFXORDVH
IDĠăGHFHHDFHVHúWLDGLQUDSRUWXOSUHOLPLQDUSXEOLFDWvQDUWLFROHOH


+6FKPLGW RSFLWvQ =I(+S
'HDOWIHOVSUHGHRVHELUHGHSULPHOHGRXăQXPHUHFDUHSRDUWăVHPQăWXUDOXL
+6FKPLGWDFHDVWăUHODWDUHQXHVWHVHPQDWă
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GLQ Ä%XNDUHVWHU 7DJEODWW´ DX GDUXO GH D VXUSULQGH PDL FODU FULVWDOL]DUHD
LGHLORU úL FRQFOX]LLORU DUKHRORJXOXL JHUPDQ GHVSUH LPSRUWDQĠD
GHVFRSHULULORUGHOD&XFXWHQL
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75$16&5,(5($7(;78/8,
*(50$1
%8.$5(67(57$*%/$77
;;;,-DKUJDQJ1U6RQQWDJ
'H]HPEHU
)HXLOOHWRQ
'LH $XVJUDEXQJHQ YRQ &XFXWHQL
XQG
2ULJLQHO
IHXLOOHWRQ
GHV
Ä%XNDUHVWHU7DJEODWW´
,
'LH YRQ GHP 8QWHU]HLFKQHWHQ
JHOHLWHWHQ $XVJUDEXQJHQ DXI GHU
&HWDW]XLD YRQ &XFXWHQL EHL 7LUJX
)UXPRV 'LVWU -DVV\  KDEHQ ZHLWH
.UHLVH GHV JHELOGHWHQ 3XEOLNXPV LQ
5XPlQLHQ GHUDUWLJ LQWHUHVVLHUW XQG
QDPHQWOLFK GLH *HPWHU LQ -DVV\ VR
EHZHJW GD HLQ DXVIKUOLFKHU
%HULFKW GDUEHU DP 3ODW]H ]X VHLQ
VFKHLQW
,Q5XPlQLHQIHKOWHVJlQ]OLFKDQ
YRUJHVFKLFKWOLFKHQ %RGHQIRUVFKXQJHQ
LP *HJHQVDW] ]X GHQ EHQDFKEDUWHQ
/lQGHUQ LVW UXPlQLVFKHU %RGHQ
QRFK LQWDNW JHEOLHEHQ 1XU GHU
1DPH &XFXWHQL KDW EHL GHQ
9RUJHVFKLFKWHIRUVFKHUQ
(XURSDV
HLQHQ JXWHQ .ODQJ HUKDOWHQ GRFK
EHVFKUlQNWVLFKGDUDXIDOOHVGDVZDV
]XU .HQQWQLV GHU 9RUJHVFKLFKWH GHV
/DQGHV JHK|UW &XFXWHQLLVW VRJDU LQ
5XPlQLHQ SRSXOlU JHZRUGHQ GXUFK
GLH 6DPPOXQJHQ YRQ )XQGHQ GLH
%HOGLFHDQX XQG DQGHUH /LHEKDEHU
GRUW JHPDFKW KDEHQ XQG GLH
JHJHQZlUWLJ LP SULYDWHQ XQG
|IIHQWOLFKHQ%HVLW]]HUVWUHXWVLQG
6R ZDUGLH .HQQWQL YRQGLHVHQ
$OWHUWPHUQ
DXFK
LQ
GLH

75$'8&(5(
%8.$5(67(57$*%/$77
$Q ;;;, QU  GXPLQLFă 
GHFHPEULH
)RLOHWRQ
6ăSăWXULOHGHOD&XFXWHQLúL

)RLOHWRQ RULJLQDO DO ]LDUXOXL
Ä%XNDUHVWHU7DJEODWW´
,
6ăSăWXULOH
FRQGXVH
GH
VXEVHPQDWXO SH &HWăĠXLD GH OD
&XFXWHQL OkQJă7kUJX)UXPRV MXG
ODúL  DX LQWHUHVDW vQWUR DVHPHQHD
PăVXUă FHUFXUL ODUJL DOH SXEOLFXOXL
LQVWUXLW GLQ 5RPkQLD úL DX DJLWDW
PDL DOHV VSLULWHOH GLQ ,DúL DWkW GH
PXOWvQFkWXQUDSRUWPDLDPăQXQĠLW
GHVSUH DFHDVWD PL VH SDUH ELQH
YHQLW
ÌQ 5RPkQLD OLSVHVF FX WRWXO
FHUFHWăULOH SUHLVWRULFH GH WHUHQ vQ
FRQWUDVW FX ĠăULOH vQYHFLQDWH VROXO
URPkQHVF D UăPDV vQFă LQWDFW
1XPDLQXPHOH&XFXWHQLDGREkQGLW
R EXQă UH]RQDQĠă OD FHUFHWăWRULL
SUHLVWRULHL (XURSHL vQVă OD DFHDVWD
VH OLPLWHD]ă WRW FHHD FH vQVHDPQă
FXQRDúWHUHD SUHLVWRULHL ĠăULL &KLDU
úL &XFXWHQL D GHYHQLW SRSXODU vQ
5RPkQLD SULQ FROHFĠLLOH GH
GHVFRSHULUL SH FDUH %HOGLFHDQX úL
DOĠLDPDWRULOHDXIăFXWDFRORúLFDUH
DFXP VXQW GLVSHUVDWH vQ SURSULHWDWH
SDUWLFXODUăúLSXEOLFă
$úD FXP D SăWUXQV FXQRDúWHUHD
DFHVWRU DQWLFKLWăĠL úL vQ OLWHUDWXUD
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ZLVVHQVFKDIWOLFKH/LWWHUDWXUJHGUXQJHQ
PDQ
NRQQWH
&XFXWHQL
DOV
YRUJHVFKLFKWOLFKH 6WDWLRQ LQ HLQHP
JU|HUHQ .XOWXUNUHLV HLQRUGQHQ GHU
LQ GHQ XQWHUHQ 'RQDX XQG
%DONDQOlQGHUQ VRZLH |VWOLFK ELV LQ
GDV*RXYHUQHPHQW.LHZVLFKDXVGHKQW
$EHU GHP ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
%HGUIQLV ZDU GDPLW QLFKW
JHVFKHKHQ XQWHU GHQ &XFXWHQL
)XQGHQ ODJ 9HUVFKLHGHQDUWLJHV
QHEHQHLQDQGHU RKQH GD GLH
)XQGXPVWlQGH EHNDQQW ZDUHQ 6R
IDWH GHU 8QWHU]HLFKQHWH GHQ 3ODQ
HLQH %RGHQXQWHUVXFKXQJ DQ GHU
)XQGVWHOOH
YRU]XQHKPHQ
'LH
*HQHKPLJXQJ ]X DUFKlRORJLVFKHQ
)RUVFKXQJHQ DXI UXPlQLVFKHP
%RGHQKDWWHLQGDQNHQVZHUWHU:HLVH
VFKRQ YRUKHU GLH NJO >N|QLJOLFKH@
UXPlQLVFKH 8QWHUULFKWVYHUZDOWXQJ
LP (LQYHUQHKPHQ PLW 6U ([]HOOHQ]
GHP 0LQLVWHU3UlVLGHQWHQ %UDWLDQX
JHJHEHQ *DQ] EHVRQGHUHU 'DQN
JHEKUW GDKHU GHP %HVLW]HU GHU
)XQGVWHOOH +HUUQ 9 *KHRUJKLX XQG
VHLQHQ 6|KQHQ LQ &XFXWHQL GDIU
GDVLHLQXQHLJHQQW]LJHU:HLVHGHQ
3ODW] DXI GHU &HWDW]XLD IU HLQH
*UDEXQJ ]XU 9HUIJXQJ VWHOOWHQ
0DQ NDQQ LP ,QWHUHVVH GHU
:LVVHQVFKDIW QXU ZQVFKHQ GD LKU
HUIUHXOLFKHV%HLVSLHO1DFKDKPXQJILQGHW
,P6SlWVRPPHUGHV-DKUHV
KDWWH VLFK GHU 5HIHUHQW ]XP HUVWHQ
0DODXIGHQ:HJJHPDFKWQDFKGHP
LQ %HUOLQ YRP .XUDWRULXP GHU
5XGROI 9LUFKRZ6WLIWXQJ GLH 0LWWHO
IU HLQH UXPlQLVFKH ([SHGLWLRQ
EHZLOOLJW ZRUGHQ ZDUHQ XQG JHJHQ
(QGH GHV 0RQDWV 6HSWHPEHU ±

úWLLQĠLILFă &XFXWHQL SRDWH IL
vQFDGUDW FD VWDĠLXQH SUHLVWRULFă
vQWUXQ FHUF FXOWXUDO PDL YDVW FDUH
VH vQWLQGH vQ UHJLXQLOH 'XQăULL GH
-RVúLDOH%DOFDQLORUFDúLVSUHHVW
SkQăvQJXEHUQLD.LHY
'DU FHULQĠD úWLLQĠLILFă QX VH
VIkUúHD RGDWă FX DFHDVWD SULQWUH
GHVFRSHULULOH GH OD &XFXWHQL VH
DIODXODRODOWăHOHPHQWHGLYHUVHIăUă
Vă VH FXQRDVFă FRQGLĠLLOH GH
GHVFRSHULUH $VWIHO úLD SUHJăWLW
VXEVHPQDWXOSODQXOGHDvQWUHSULQGH
R FHUFHWDUH GH WHUHQ OD ORFXO
GHVFRSHULULL 3HUPLVLXQHD GH D IDFH
FHUFHWăUL DUKHRORJLFH SH SăPkQW
URPkQHVF R GăGXVH GHMD GLQDLQWH
vQWUXQ PRG GHPQ GH UHFXQRúWLQĠă
DGPLQLVWUDĠLD UHJDOă D vQYăĠăPkQ
WXOXL GLQ 5RPkQLD vQ DFRUG FX
([FHOHQĠD 6D 3ULPXO 0LQLVWUX
%UăWLDQX 6H FXYLQH DLFL R
PXOĠXPLUH FX WRWXO GHRVHELWă
SURSULHWDUXOXL WHUHQXOXL SH FDUH VH
DIOD VWDĠLXQHD DUKHRORJLFă GOXL 9
*KHRUJKLX úL ILLORU OXL GH OD
&XFXWHQLSHQWUXIDSWXOFăDXSXVOD
GLVSR]LĠLHSHQWUXRVăSăWXUăvQPRG
GH]LQWHUHVDW ORFXO GH SH &HWăĠXLH
,Q LQWHUHVXO úWLLQĠHL H GRDU GH GRULW
FD H[HPSOXO ORU vPEXFXUăWRU VăúL
JăVHDVFăLPLWDUH
/D VIkUúLWXO YHULL DQXOXL 
UHIHUHQWXO D IăFXW SULPD FăOăWRULH
GXSăFHFRQVLOLXOGHDGPLQLVWUDĠLHDO
)XQGDĠLHL 5XGROI 9LUFKRZ GLQ
%HUOLQLDDFRUGDWPLMORDFHOHSHQWUX
R H[SHGLĠLH URPkQHDVFă úL VSUH
VIkUúLWXO OXQLL VHSWHPEULH
±
vQWRYăUăúLW GH XQ VOXMLWRU

1LFRODH 8568/(6&80ăGăOLQ&RUQHO9Ă/($18

EHJOHLWHW YRQ HLQHP 'LHQHU GHU
]XJOHLFK $XIVHKHU EHL GHQ$UEHLWHUQ
VHLQ VROOWH ± LQ HLQHU ÄWHUUD
LQFRJQLWD³ VHLQHQ (LQ]XJ JHKDOWHQ
ZR LKP LP 'RUIH %DLFHQL GHU 3lFKWHU
HLQHU NOHLQHQ LQ HLQHP 2EVWJDUWHQ
XQG HLQLJHP $FNHUODQG EHVWHKHQGHQ
6WDDWVGRPlQH GLH QRWZHQGLJVWH
8QWHUNXQIW
XQG
%HN|VWLJXQJ
JHZlKUWH0LWGXUFKVFKQLWWOLFK
$UEHLWHUQIOHLLJHQXQGRUGHQWOLFKHQ
%DXHUQGHVVHOEHQ'RUIHVZXUGH ±LQ
GHQ HUVWHQ  :RFKHQ XQWHU GHU
EHVRQGHUHQ *XQVW GHV :HWWHUV ± GLH
*UDEXQJ YRUJHQRPPHQ XQG LQ GHU
]ZHLWHQ JOHLFK ODQJ EHPHVVHQHQ
+lOIWH
GHU
&DPSDJQH
XQWHU
XQJVWLJHUHQ9HUKlOWQLVVHQEHL1HEHOQ
5HJHQVFKDXHUQ XQG VFKOLHOLFK
HLQWUHWHQGHP)URVW]X(QGHJHIKUW
=XQlFKVWZDUGDV$UEHLWVSUREOHP
LQ
GHU
8QWHUVXFKXQJ
GHU
.XOWXUDEODJHUXQJHQ
JHJHEHQ
QDFKGHP VFKRQ DXV GHQ ELV GDKLQ
JHPDFKWHQ )XQGHQ GHU 6FKOX
JH]RJHQ ZHUGHQ GXUIWH GD HV VLFK
QXU XP HLQH YRUJHVFKLFKWOLFKH
$QVLHGOXQJ KDQGHOQ N|QQH 'LH
&HWDW]XLD OLHJW LQ HLQHU YRQ GHP
JHZ|KQOLFKHQ &KDUDNWHU GHU REHUHQ
0ROGDX
HWZDV
DEZHLFKHQGHQ
DQPXWLJHQ /DQGVFKDIW DXI GHP VWHLO
DEIDOOHQGHQ 9RUVSUXQJ HLQHV ZHLW
DXVJHGHKQWHQ+JHOVKRFKEHUGHP
'RUIH %DLFHQL XQG VWHOOW GHQ DP
PHLVWHQ H[SRQLHUWHQ 3XQNW DQ GHU
3HULSKHULH
GHV
*XWVEH]LUNHV
&XFXWHQL GDU XQPLWWHOEDU GDUXQWHU
QRFKDP$EKDQJHEHUGHP7DOHLQ
GHPGLHPHLVWHQ+lXVHUYRQ%DLFHQL
YHUVWUHXW VLQG EHIDQG VLFK GDV
6WDQGTXDUWLHU GHU >FRUHFW GHV@

FDUH WRWRGDWă WUHEXLD Vă ILH
VXSUDYHJKHWRUODOXFUăUL ±úLDIăFXW
LQWUDUHD vQWUR WHUUD LQFRJQLWD´
XQGH vQ VDWXO %ăLFHQL DUHQGDúXO
XQXL PLF GRPHQLX DO VWDWXOXL
FRQVWkQGGLQWUROLYDGăúLFHYDWHUHQ
DUDELOLDRIHULWPLQLPXO QHFHVDU GH
DGăSRVWúLKUDQă&XRPHGLHGH
OXFUăWRULĠăUDQLKDUQLFLúLOLQLúWLĠL
GLQDFHODúLVDW D vQFHSXWVăSăWXUD ±
vQ SULPHOH WUHL VăSWăPkQL IDYRUL]DW
vQPRGGHRVHELWGHYUHPH ±úLDIRVW
ILQDOL]DWă vQ D GRXD MXPăWDWH D
FDPSDQLHL OD IHO GH OXQJă vQ
FRQGLĠLXQL PDL QHIDYRUDELOH SH
FHDĠă SORDLH úL OD XUPă vQJKHĠ
LQFLSLHQW

3HQWUXvQFHSXWWHPDGHOXFUXD
FRQVWLWXLWR FHUFHWDUHD GHSXQHULORU
FXOWXUDOH GXSă FH GHMD GLQ
GHVFRSHULULOH IăFXWH SkQă DWXQFL VH
SXWHDWUDJHFRQFOX]LDFăDUSXWHDIL
YRUEDGRDUGHRORFXLUHSUHLVWRULFă
&HWăĠXLD VH DIOă vQWUXQ SHLVDM
DWUăJăWRU vQWUXFkWYD GHRVHELW GH
FDUDFWHUXO RELúQXLW DO 0ROGRYHL GH
6XV SH SURPRQWRULXO IRDUWH
SRYkUQLW DO XQXL GHDO vQWLQV SkQă
GHSDUWH GHDVXSUD VDWXOXL %ăLFHQL
UHSUH]HQWkQG SXQFWXO FHO PDL
SURHPLQHQW OD SHULIHULD PRúLHL
&XFXWHQL LPHGLDW VXE HD WRW SH
SDQWDGHGHDVXSUDYăLLvQFDUHVXQW
ULVLSLWH FHOH PDL PXOWH FDVH GLQ
%ăLFHQL
VH
DIOD
FDUWLHUXO
FRQGXFăWRUXOXL VăSăWXULORU 3R]LĠLD
GRPLQDQWă D ORFXOXL VLWXDW OD
vQăOĠLPH FDUH RIHUă R SULYHOLúWH
ODUJă SHVWH ĠLQXWXO FROLQDU ± vQ
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$XVJUDEXQJVOHLWHUV 'LH EHKHUUVFKHQGH
/DJHGHVKRFKJHOHJHQHQ3ODW]HVGHU
HLQH ZHLWH $XVVLFKW EHU GDV
+JHOJHOlQGH ± XQWHU JVWLJHQ
/XIWEHGLQJXQJHQ VRJDU ELV QDFK
-DVV\ ± ELHWHW ZDU IU HLQH
$QVLHGOXQJ ZLH JHVFKDIIHQ XQG KDW
GLH DOWHQ %HZRKQHU DXFK OlQJHUH
3HULRGHQKLQGXUFK IHVWJHKDOWHQ'LH
QDWUOLFKHQ )DNWRUHQ PLW GHQHQ GLHVH
IU HLQH %HVLHGOXQJ ]X UHFKQHQ KDWWHQ
VLQG GXUFK GLH *UDEXQJHQ DXIJHNOlUW
ZRUGHQ'LH.XOWXUVFKLFKWHQODJHUQDXI
GHU REHUVWHQ YRQ  .DONElQNHQ
WHUWLlUHQ 8UVSUXQJV XQWHU GHQHQ GHU
/HKPERGHQ DQVWHKW 'LH lOWHVWHQ
%HVLHGOHU IDQGHQ DOVR HLQHQ QXU PLW
HLQHU GQQHQ EUDXQHQ +XPXVVFKLFKW
EHOHJWHQ
.DONIHOVERGHQ
DOV
%DXJUXQG IU LKUH +WWHQ YRU
'DUEHU KDW VLFK GHU %RGHQ ELV ]X
HLQHU +|KH YRQ  P WHLOV GXUFK
.XOWXUDEODJHUXQJHQ FD  P 
WHLOVGXUFK MXQJH+XPXVELOGXQJHQ FD
P DQJHKlXIW
:DV ILQGHW PDQ QXQ LQ GLHVHQ
6FKLFKWHQ"
'LH
5HVWH
YRQ
YHUEUDQQWHQ :RKQXQJHQ PLW DOOHP
ZDVYRQ*HJHQVWlQGHQGHVWlJOLFKHQ
*HEUDXFKVLKUHHLQVWLJHQ%HZRKQHUEHL
GHU =HUVW|UXQJ OLHJHQ JHODVVHQ KDEHQ
0DQ JUlEW DOVR LQ VWHOOHQZHLVH
PlFKWLJHQ %UDQGVFKXWWKDXIHQ GLH DQ
GHQ 6WDQGSOlW]HQ GHU +WWHQ
JHEOLHEHQVLQGRGHULQGHPZHQLJHU
RGHUJDUQLFKWJHEUDQQWHQ6FKXWWGHU
]ZLVFKHQ LKQHQ VLFK DEJHODJHUW KDW
,QGHP%UDQGVFKXWWKDEHQVLFKDXFK
GLH 6SXUHQ GHU &RQVWUXNWLRQ GHU
+WWHQ HUKDOWHQ (V ZDUHQ SULPLWLYH
%DXWHQ DXV =ZHLJJHIOHFKW GDV PLW

FRQGLĠLL DWPRVIHULFH IDYRUDELOH
FKLDU SkQăOD,DúL ±HUDSDUFăIăFXWă
SHQWUX R DúH]DUH úL LD UHĠLQXW SH
YHFKLL ORFXLWRUL GHD OXQJXO XQRU
SHULRDGH PDL OXQJL )DFWRULL
QDWXUDOLSHFDUHDFHúWLDLDXOXDWvQ
FDOFXO SHQWUX R ORFXLUH DX IRVW
OăPXULĠLSULQVăSăWXUL1LYHOXULOHGH
FXOWXUă VH DIOă SH FHO PDL GH VXV
GLQWUHFHOHWUHLVWUDWXULGHFDOFDUGH
RULJLQHWHUĠLDUă VXE FDUHVH JăVHúWH
QHPLMORFLW SăPkQWXO OXWRV $úDGDU
FHL PDL YHFKL ORFXLWRUL DX JăVLW FD
ED]ă SHQWUX FRQVWUXLUHD FROLEHORU
ORU XQ WHUHQ FDOFDURV DFRSHULW
QXPDLFXRSăWXUăVXEĠLUHGHKXPXV
EUXQ 3HVWH DFHDVWD VD DGXQDW
SăPkQWXO SkQă OD R vQăOĠLPH GH
PvQSDUWHSULQGHSXQHULFXOWXUDOH
F  P  SDUWH SULQ QRL
IRUPăULGHKXPXV FP 

&H VH DIOă GHFL vQ DFHVWH
VWUDWXUL"5HVWXULGHORFXLQĠHDUVHFX
WRW FHHD FH OD GLVWUXJHUH ORFXLWRULL
ORU GH RGLQLRDUă DX DEDQGRQDW GLQ
RELHFWHOH GH X] FRWLGLDQ 6D VăSDW
GHFL vQ FRQFHQWUăUL GH UHVWXUL DUVH
PDVLYH SH DORFXUL UăPDVH SH ORFXO
FROLEHORU VDX vQ UHVWXUL PDL SXĠLQ
VDXGHORFDUVHFDUHVDXGHSXVvQWUH
HOH ÌQ UHVWXULOH DUVH VDX SăVWUDW úL
XUPHOH FRQVWUXFĠLHL FROLEHORU (UDX
FRQVWUXFĠLLSULPLWLYHGLQvPSOHWLWXUă
GH QXLHOH vQWăULWH FX JULQ]L úL
WHQFXLWH FX OXW ± DúDQXPLWD
OXWXLDOăSRPRVWHDOă3HEXFăĠLOHGLQ
DFHDVWă SRPRVWHDOă VH REVHUYă
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%DONHQ YHUVWHLIW XQG PLW /HKP ±
GHP VRJHQ +WWHQEHZXUI
±
EHVWULFKHQ
ZDU
$Q
GHQ
%UXFKVWFNHQ GLHVH +WWHQEHZXUIV
EHREDFKWHW PDQ GLH $EGUFNH GHU
+RO]NRQVWUXNWLRQLQ)RUPYRQURKHQ
6WlPPHQ UXQGOLFKHQ RGHU HFNLJHQ
%DONHQ XQG GQQHUHP )OHFKWZHUN
'D]X NRPPHQ EHUDXV ]DKOUHLFKH
*HJHQVWlQGH DXV 6WHLQ .QRFKHQ
EH]Z *HZHLK XQG 7RQ ZRUDQ GLH
:DIIHQ XQG :HUN]HXJH DXV
)HXHUVWHLQ XQG DQGHUHQ 6WHLQDUWHQ
XQWHUGHQHQ.DONVWHLQVHKUKlXILJLVW
DOVR)ODFKl[WHGXUFKORFKWH+lPPHU
RGHU
$[WKlPPHU
GLH
PLW
+RO]VFKlIWHQ IU GHQ *HEUDXFK
YHUVHKHQ ZDUHQ 0HLHO 0HVVHU
6FKDEHU
%RKUHU
XQG
GJO
+HUYRU]XKHEHQ VLQG QDPHQWOLFK GLH
]DKOUHLFKHQ VFK|Q JHDUEHLWHWHQ
3IHLOVSLW]HQ DXV )HXHUVWHLQ $XV
.QRFKHQVLQG'ROFKHXQG3IULHPHQ
EHVRQGHUV OHW]WHUH LQ JURHU =DKO
YRUKDQGHQ (EHQVR GLH DXV
+LUVFKJHZHLK KHUJHVWHOOWHQ DEHU
PHLVW ]HUEURFKHQHQ +DFNHQ GLH
QHEHQGHQVWHLQHUQHQIUGHQ*DUWHQ
XQG )HOGEDX LP *HEUDXFK ZDUHQ
$XV 7RQ VLQG GLH QLFKW VHKU
]DKOUHLFKHQ 6SLQQZLUEHO YHUIHUWLJW
GLHGHQ)UDXHQ]XU%HVFKZHUXQJGHU
ZRKO K|O]HUQHQ 6SLQGHOQ GLHQWHQ
1HEHQ
VROFKHQ
JHZ|KQOLFKHQ
*HEUDXFKVJHJHQVWlQGHQ VWHKHQ GLH
VHOWQHUHQ 6FKPXFNVDFKHQ LQ )RUP
YRQ
W|QHUQHQ
3HUOHQ
XQG
GXUFKORFKWHQ7LHU]lKQHQ'LHPHLVWH
%HDFKWXQJ EHDQVSUXFKHQ ILJUOLFKH
(U]HXJQLVVH DXV 7RQ 'DUVWHOOXQJHQ
YRQ 0HQVFKHQ XQG 7LHUHQ 'LH
PHQVFKOLFKHQ )LJXUHQ ZRKO ULFKWLJ

LPSUHVLXQLOH FRQVWUXFĠLHL GH OHPQ
vQ IRUPă GH WUXQFKLXUL QHFLRSOLWH
JULQ]L URWXQGH VDX UHFWDQJXODUH úL
vPSOHWLWXUL VXEĠLUL /D DFHVWHD VH
DGDXJă H[WUHP GH QXPHURDVH
RELHFWHGHSLDWUăRVUHVSHFWLYFRUQ
úLOXWSULQWUHFDUHDUPHOHúLXQHOWHOH
GHVLOH[úLDOWHWLSXULGHSLDWUăvQWUH
FDUH FDOFDUXO HVWH IRDUWH IUHFYHQW
GHFL WRSRDUH SODWH FLRFDQH VDX
WRSRDUH  FLRFDQ SHUIRUDWH FDUH
SHQWUX XWLOL]DUH HUDX vQ]HVWUDWH FX
PkQHUH GH OHPQ  GăOĠL FXĠLWH
Uă]XLWRDUH SHUIRUDWRDUH ú D 0DL
WUHEXLH
UHPDUFDWH
vQGHRVHEL
QXPHURDVHOH YkUIXUL GH VăJHĠL GLQ
VLOH[ IUXPRV SUHOXFUDWH 'LQ RV
VXQW SXPQDOH úL vPSXQJăWRDUH PDL
DOHV XOWLPHOH H[LVWkQG vQ QXPăU
PDUH 'H DVHPHQHD VăSăOLJLOH
IăFXWH GLQ FRUQ GH FHUE GDU FHOH
PDL PXOWH VSDUWH FDUH SH OkQJă
FHOH GH SLDWUă HUDX vQWUHEXLQĠDWH OD
JUăGLQăULW úL OD PXQFD FkPSXOXL
'LQ OXW HUDX SUHOXFUDWH IXVDLROHOH
QX SUHD QXPHURDVH FDUH VHUYHDX
IHPHLORUSHQWUXvQJUHXQDUHDIXVHORU
GHVLJXUGHOHPQ3HOkQJăDVHPHQHD
RELHFWH X]XDOH RELúQXLWH VH DIOă
SLHVHGHSRGRDEăPDLUDUHvQIRUPă
GH PăUJHOH GH OXW úL GLQĠL SHUIRUDĠL
GHDQLPDOH&HDPDLPDUHDWHQĠLHR
VROLFLWă SURGXVHOH ILJXUDWLYH GH OXW
UHSUH]HQWăUL GH RDPHQL úL DQLPDOH
)LJXULQHOH XPDQH FX GUHSW FXYkQW
QXPLWH LGROL İȓįȦȜĮ  LPDJLQL
VXQW R SDUWH UHSUH]HQWăUL SODVWLFH
UXGLPHQWDUH R SDUWH LPDJLQL
VWLOL]DWH FDUH vQ PRG VFKHPDWLF
UHSUH]LQWă WLSXUL DWkW IHPLQLQH FkW
úLPDVFXOLQH /DDFHVWHDXQLQWHUHV
GHRVHELW vO SURYRDFă GHFRUXULOH
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,GROH
ȑȓįȦȜĮ %LOGHU  JHQDQQW
VLQG WHLOV URKH 3ODVWLNHQ WHLOV
VWLOLVLHUWH %LOGXQJHQ GLH LQ
VFKHPDWLVFKHU :HLVH EHVWLPPWH
7\SHQVRZRKOGHUZHLEOLFKHQDOVGHU
PlQQOLFKHQ *HVWDOW GDUVWHOOHQ
%HVRQGHUHV ,QWHUHVVH HUUHJHQ DQ
XQG
LKQHQ
GLH
HLQJHULW]WHQ
DXIJHPDOWHQ
9HU]LHUXQJHQ VLH
ZHUGHQ DOV GLH 'DUVWHOOXQJHQ YRQ
7lWRZLHUPXVWHUQ RGHU DXFK YRQ
%HNOHLGXQJHQ GHV .|USHUV HUNOlUW
'LHZHLEOLFKHQ,GROHVLQGEHLZHLWHP
GHQ PlQQOLFKHQ DQ =DKO EHUOHJHQ
DXFK VLQG QXU GLH ZHLEOLFKHQ
YHU]LHUW $Q LKQHQ IlOOW YLHOIDFK GLH
EHUPlLJH$XVELOGXQJGHV*HVlHV
DXI DXV GHU PDQ ZRKO XQQ|WLJHU
:HLVHDXIHLQHVWHDWRS\JH5DVVHKDW
6FKOVVH ]LHKHQ ZROOHQ 6ROFKH
DEQRUPH .|USHUELOGXQJHQ VLQG DEHU
NHLQHVZHJV 5HJHO XQG ODVVHQ VLFK
HLQIDFKHU DOV 6WLOPHUNPDOH HUNOlUHQ
RGHUP|JHQDXIGLH%HGHXWXQJGLHVHU
*HVWDOWHQ SHUVRQLIL]LHUWH 1DWXUNUlIWH
%H]XJ KDEHQ 'HQQ HLQH UHOLJL|VH
%HGHXWXQJ ZHUGHQ GLHVH )LJUFKHQ
JHKDEW KDEHQ 1XU VR HUNOlUW VLFK
DXFK LKUH +lXILJNHLW LQ MHGHU +WWH
P|JHQVLHLP/HEHQLKUHU%HZRKQHU
HLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHQ

LQFL]DWHúLSLFWDWHHOHVXQWH[SOLFDWH
FD UHSUH]HQWăUL GH GHFRU WDWXDW VDX
GH DVHPHQHD GH vPEUăFăPLQWH D
FRUSXOXL ,GROLL IHPLQLQL GHSăúHVF
FX PXOW GLQ SXQFW GH YHGHUH
QXPHULF SH FHL PDVFXOLQL GH
DVHPHQHD QXPDL FHL IHPLQLQL VXQW
GHFRUDĠL /D DFHúWLD IUDSHD]ă GH
PXOWH RUL GH]YROWDUHD H[FHVLYă D
úH]XWXOXL GLQ FDUH vQ PRG
QHMXVWLILFDW VD GRULW Vă VH WUDJă
FRQFOX]LD GHVSUH R UDVă VWHDWRSLJă
$VHPHQHD UHSUH]HQWăUL DQRUPDOH
DOH FRUSXOXL QX VXQW QLFLGHFXP
UHJXODúLVHSRWH[SOLFDPDLVLPSOX
FD WUăVăWXUL VWLOLVWLFH VDX IRUĠH
SHUVRQLILFDWH DOH QDWXULL SRW DYHD
OHJăWXUă FX VHPQLILFDĠLD DFHVWRU
LPDJLQL 'HFLDFHVWHILJXULQHYRUIL
DYXW R vQVHPQăWDWH UHOLJLRDVă
1XPDL DúD VH H[SOLFă úL IUHFYHQĠD
ORU HOH DU IL SXWXW Vă MRDFH vQ
ILHFDUH FROLEă XQ URO vQ YLDĠD
ORFXLWRULORUGHDFROR

1LFRODH 8568/(6&80ăGăOLQ&RUQHO9Ă/($18

%8.$5(67(57$*%/$77

%8.$5(67(57$*%/$77

;;;, -DKUJDQJ 1U  'LHQVWDJ
'H]HPEHU
)HXLOOHWRQ
'LH $XVJUDEXQJHQ YRQ &XFXWHQL
XQG
2ULJLQDOIHXLOOHWRQ GHV Ä%XNDUHVWHU
7DJEODWW´
,, 6FKOX
'DV PHLVWH ,QWHUHVVH DEHU
EHDQVSUXFKW XQWHU GHQ )XQGHQ GLH
7RSIZDUH /HLGHU VLQG GDYRQ LQ GHU
5HJHOQXUGLH%UXFKVWFNHYRUKDQGHQ
GD EHL GHP =XVDPPHQEUXFK GHU
+WWHQ GLH GDULQ JHEUDXFKWHQ *HIlH
YROOVWlQGLJ]HUVW|UWZXUGHQ$EHUDXFK
GLH %UXFKVWFNH KDEHQ LKUHQ :HUW
GXUFK LKUH %HPDOXQJ 'HU 'HNRU GHU
*HIlH LVW QLFKW RKQH 5HL] GHQQ HV
ZHUGHQ PHKUHUH )DUEHQ ± ZHL URW
VFKZDU] ± YHUZHQGHW XQG GLH
2UQDPHQWLN ZLUG EHKHUUVFKW YRQ
6SLUDO XQG %RJHQIRUPHQ GLH GLH
JDQ]H*HIlIOlFKHEHU]LHKHQ)UGLH
NXOWXUJHVFKLFKWOLFKHQ 3UREOHPH GLH
EHL GHQ $XVJUDEXQJHQ ]X O|VHQ VLQG
JHZLQQW GLH .HUDPLN QRFK LQVRIHUQ
HLQH EHVRQGHUH %HGHXWXQJ DOV QDFK
2UQDPHQWHQ PLW >FRUHFW XQG@ QDFK
)RUPHQVLFKYHUVFKLHGHQH*HIlJUXSSHQ
XQWHUVFKHLGHQ ODVVHQ GLH MH QDFK GHU
7LHIH LKUHU )XQGVFKLFKW YHUVFKLHGHQHQ
=HLWHQ DQJHK|UHQ PVVHQ 6LH ZHLVHQ
QDFK YLHOHQ LPPHU ZLHGHU EHVWlWLJWHQ
%HREDFKWXQJHQ DXI  JU|HUH 3HULRGHQ
GLH IU GLH 'DXHU GHU %HVLHGHOXQJ GHV
3ODW]HV*HOWXQJKDEHQPVVHQ

$Q ;;;, QU  PDUĠL 
GHFHPEULH
)RLOHWRQ
6ăSăWXULOHGHOD&XFXWHQLúL

)RLOHWRQ RULJLQDO DO ]LDUXOXL
Ä%XNDUHVWHU7DJEODWW´
,, ÌQFKHLHUH
'DU LQWHUHVXO FHO PDL PDUH
GLQWUH GHVFRSHULUL vO VROLFLWă ROăULD
'LQSăFDWHGHUHJXOăH[LVWăQXPDL
FLREXUL GHRDUHFH OD SUăEXúLUHD
FROLEHORUYDVHOHvQWUHEXLQĠDWHvQHOH
DX IRVW FRPSOHW GLVWUXVH 'DU úL
FLREXULOH VXQW YDORURDVH SULQ
SLFWXUD ORU 'HFRUXO YDVHORU DUH XQ
DQXPH IDUPHF GHRDUHFH VXQW
IRORVLWH PDL PXOWH FXORUL ± DOE
URúX QHJUX ± úL RUQDPHQWDĠLD HVWH
GRPLQDWă GH IRUPH VSLUDOLFH úL
DUFXLWHFDUHDFRSHUăWRDWăVXSUDIDĠD
YDVXOXL3HQWUXSUREOHPHOHFXOWXUDO
LVWRULFH FDUH WUHEXLH UH]ROYDWH OD
VăSăWXUL FHUDPLFD GREkQGHúWH R
vQVHPQăWDWH GHRVHELWă FX DWkW PDL
PXOW FX FkW GXSă RUQDPHQWH úL
IRUPHVHSRWGHRVHELGLIHULWHJUXSH
GH YDVH FDUH GXSă DGkQFLPHD
QLYHOXOXL GH GHVFRSHULUH WUHEXLH Vă
DSDUĠLQă XQRU SHULRDGH GLIHULWH (OH
LQGLFă GXSă PXOWH REVHUYDĠLL
PHUHX FRQILUPDWH GRXă SHULRDGH
PDL PDUL FDUH DU WUHEXL Vă DLEă
YDORDUH SHQWUX GXUDWD ORFXLULL vQ
DúH]DUH
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6R GUlQJW VLFK EHUKDXSW GLH )UDJH
QDFKGHU=HLWDXIGHUGLH&HWDW]XLDYRQ
&XFXWHQLDQJHK|UW,KUH%HVWLPPXQJLVW
P|JOLFK GXUFK GHQ JDQ]HQ 9RUUDW DQ
.OHLQIXQGHQ GLH GLH $XVJUDEXQJHQ DQ
GHQ 7DJ JHEUDFKW KDEHQ 'LH
+DXSWPDVVH GHU *HEUDXFKVJHJHQVWlQGH
DXV 6WHLQ .QRFKHQ XQG 7RQ ZHLVW PLW
LKUHP 0DWHULDO DXI >FRUHFW XQG
FRQIRUP=I(@ LKUHQ)RUPHQ
DXI GLH 6WHLQ]HLW GHU .XOWXUFKDUDNWHU
GHU YRUJHVFKLFKWOLFKHQ 6WDWLRQ LQ
>FRUHFWLVW@HLQ6WHLQ]HLWOLFKHV$EHUGLH
6WHLQ]HLW KDW EHUDXV ODQJH DQJHGDXHUW
HV IUDJW VLFK LQ ZHOFKH LKUHU 3HULRGHQ
GLH)XQGHJHK|UHQ
'D N|QQHQ JDQ] YHUHLQ]HOW
YRUNRPPHQGH 0HWDOOIXQGH HLQH
%HVFKUlQNXQJ HUP|JOLFKHQ $EHU VLH
ELOGHQ HLQ 3UREOHP IU VLFK GDV
XPVWULWWHQ LVW 1DFK GHU 0HLQXQJ GHV
5HIHUHQWHQ N|QQHQ IU GLH 'DWLHUXQJ
GHU .XOWXU YRQ DOOH GLHMHQLJHQ
0HWDOOIXQGH &XFXWHQL QLFKWLQ)UDJH
NRPPHQ GLH GHU %URQ]H XQG
(LVHQ]HLW DQJHK|UHQ ZLH )LEHOQ DXV
U|PLVFKHU XQG YRUU|PLVFKHU =HLW
GUHLNDXOLJH%HLOVSLW]HQ>FRUHFWGLHIU
GLH
+DOOVWDWWSHULRGH
W\SLVFKHQ
GUHLNDQWLJHQ 3IHLOVSLW]HQ FRQIRUP
=I(   @ DXV %URQ]H
6FKPXFNULQJHDXV%URQ]HXQG GJO6LH
VLQGYRQGHU2EHUIOlFKHZRVLHOLHJHQ
JHEOLHEHQ VLQG LQ WLHIHUH 6FKLFKWHQ
GXUFK lKQOLFKH =XIlOOH JHUDWHQ ZLH
PRGHUQH
(LVHQVWFNH
ZLH
0HVVHUNOLQJHQ XQG 5LQJH $QGHUV
ZHUGHQ HLQLJH NXSIHUQH *HJHQVWlQGH
]X EHXUWHLOHQ VHLQ GLH LQ GHQ REHUHQ
XQG PLWWOHUHQ .XOWXUDEODJHUXQJHQ
JHIXQGHQ ZXUGHQ 3IULHPHQ XQG

$VWIHO VH LPSXQH vQGHRVHEL
SUREOHPD SHULRDGHL FăUHLD vL
DSDUĠLQH &HWăĠXLD GH OD &XFXWHQL
'HWHUPLQDUHD VD HVWH SRVLELOă SULQ
vQWUHJXOVHWGHRELHFWHPLFLSHFDUH
VăSăWXULOH OHDX DGXV OD OXPLQă
0DVDSULQFLSDOăDRELHFWHORUX]XDOH
GH SLDWUă RV úL OXW LQGLFă SULQ
PDWHULDOXO úL IRUPHOH ORU OD HSRFD
SLHWUHL FDUDFWHUXO FXOWXUDO DO
VWDĠLXQLL SUHLVWRULFH VH vQFDGUHD]ă
vQWUR HSRFă D SLHWUHL 'DU HSRFD
SLHWUHL D GXUDW H[WUHP GH PXOW VH
SXQH vQWUHEDUHD FăUHLD GLQ
SHULRDGHOH
VDOH
vL
DSDUĠLQ
GHVFRSHULULOH
$LFL RELHFWH GH PHWDO FDUH DX
DSăUXWFXWRWXOL]RODWSRWSHUPLWHR
UHVWUkQJHUH 'DUHOHULGLFăODUkQGXO
ORURSUREOHPăFRQWURYHUVDWă'XSă
SăUHUHDUHIHUHQWXOXLGLQWRDWHDFHOH
RELHFWH GH PHWDO GH OD &XFXWHQL
QX SRW IL OXDWH vQ GLVFXĠLH SHQWUX
GDWDUHD FXOWXULL FHOH FDUH DSDUĠLQ
HSRFLL EURQ]XOXL úL HSRFLL ILHUXOXL
FD úL ILEXOH GLQ SHULRDGD URPDQă úL
SUHURPDQă YkUIXUL GH VăJHĠL GH
EURQ] FX WUHL PXFKLL LQHOH GH
SRGRDEăGHEURQ]úLDOWHOHGHDFHVW
WLS (OH DX QLPHULW GH OD VXSUDIDĠă
XQGHIXVHVHUăOăVDWHvQVWUDWXULPDL
DGkQFL GLQ vQWkPSODUH DúD FXP DX
DMXQV úL EXFăĠL PRGHUQH GH ILHU
SUHFXPODPHGHFXĠLWúLLQHOH $OWIHO
WUHEXLH Vă ILH MXGHFDWH FkWHYD
RELHFWH GH FXSUX JăVLWH vQ
GHSXQHULOH FXOWXUDOH VXSHULRDUH úL
PLMORFLL vPSXQJăWRDUH úL WRSRDUH
ÌQWUXFkW úWLP GLQ DOWH ]RQH Fă OD
VIkUúLWXOHSRFLLSLHWUHLSHOkQJăDXU
vQFHSH Vă ILH SUHOXFUDW úL FXSUXO
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$H[WH 'D ZLU DXV DQGHUHQ *HJHQGHQ
ZLVVHQ GD DP (QGH GHU 6WHLQ]HLW
QHEHQ GHP *ROGH DXFK GDV .XSIHU
YHUDUEHLWHW ]X ZHUGHQ EHJLQQW VLQG
ZLU EHUHFKWLJW GDV $XIWUHWHQ YRQ
.XSIHUVDFKHQ
PLW
GHU
VRQVW
VWHLQ]HLWOLFKHQ.XOWXUYRQ&XFXWHQLLQ
%H]LHKXQJ ]X VHW]HQ XPVRPHKU DOV
GLH NXSIHUQHQ 3IULHPHQ XQG $H[WH
QHEHQ GLH DQDORJHQ *HUlWH DXV
.QRFKHQ XQG 6WHLQ DOV LKUH IUKHVWHQ
&RQFXUUHQWHQWUHWHQ
:LU GUIWHQ DOVR QXQPHKU
YRQ HLQHU 6WHLQ.XSIHU]HLW UHGHQ
GHU GLH )XQGH YRQ &XFXWHQL
DQJHK|UHQ 8P VR JU|HU LVW GHUHQ
%HGHXWXQJ IU GLH 3UREOHPH GHU
NXOWXUJHVFKLFKWOLFKHQ (QWZLFNOXQJ
GHVJDQ]HQ(XURSD
6RZHLW
ZDUHQ
GLH
$XVJUDEXQJVHUJHEQLVVH VFKRQ LP -DKUH
JHGLHKHQ
,QGHUGLHVMlKULJHQ&DPSDJQHVLQG
VLHLQLKUHP YROOHQ 8PIDQJH EHVWlWLJW
ZRUGHQZlKUHQGGLH )XQGHVHOEVWXP
GDV GRSSHOWH DQJHZDFKVHQ VLQG RKQH
GDGDV%LOGVLFKJHlQGHUWKDW%HLGHU
)RUWVHW]XQJ VHLQHU $UEHLWHQ HUIUHXWH
VLFK DEHU GHU 5HIHUHQW GHU 0LWDUEHLW
HLQHV UXPlQLVFKHQ MXQJHQ *HOHKUWHQ
+HUUQ&'DVFăOXGHQGDVUXPlQLVFKH
8QWHUULFKWVPLQLVWHULXP PLW VHLQHU
9HUWUHWXQJ EHWUDXW KDWWH $XHU LKP
QDKP HLQ GHXWVFKHU 6WXGHQW +HUU *
%HUVX DOV $VVLVWHQW DQ GHQ
$XVJUDEXQJHQ WHLO 'DV lXHUH /HEHQ
YHUOLHI GDEHL HEHQVR ZLH LP YRULJHQ
-DKUH 'HU 8PIDQJ GHU $UEHLWHQ ZDU
DEHU EHGHXWHQG JU|HU HV PXWHQ LP
'XUFKVFKQLWW  $UEHLWHU HQJDJLHUW
ZHUGHQ 'HQQ GLH $XIJDEH ZDU HLQH
JU|HUH JHZRUGHQ 6FKRQ LP -DKUH

VXQWHP vQGUHSWăĠLĠL D SXQH vQ
OHJăWXUă DSDULĠLD RELHFWHORU GH
DUDPăFXFXOWXUDGHOD&XFXWHQLFH
DSDUĠLQH vQ UHVW HSRFLL SLHWUHL FX
DWkW
PDL
PXOW
FX
FkW
vPSXQJăWRDUHOH úL WRSRDUHOH GH
DUDPă DSDU SH OkQJă XQHOWHOH
VLPLODUH GH RV úL SLDWUă GUHSW FHOH
PDL WLPSXULL FRQFXUHQWH DOH
DFHVWRUD
7UHEXLH Vă YRUELP GHFL GH R
SHULRDGăSLDWUăFXSUX 1 1HQHR
OLWLF VDX FKDOFROLWKLF  FăUHLD vL
DSDUĠLQGHVFRSHULULOHGHOD&XFXWHQL
&X DWkW PDL PDUH H vQVHPQăWDWHD
DFHVWHLDSHQWUXSUREOHPHOHHYROXĠLHL
FXOWXUDOLVWRULFHDvQWUHJLL(XURSH
ÌQWUDWkW SURJUHVDVHUă GHMD vQ
UH]XOWDWHOHVăSăWXULORU
ÌQFDPSDQLDGLQDFHVWDQHOHDX
IRVW FRQILUPDWH vQ vQWUHJLPH vQ
WLPS FH GHVFRSHULULOH SURSULX]LVH
DSURDSH VDX GXEODW IăUă FD
LPDJLQHD Vă VH VFKLPEH 'DU OD
FRQWLQXDUHD
OXFUăULORU
VDOH
UHIHUHQWXO VD EXFXUDW GH FROD
ERUDUHD XQXL WkQăU vQYăĠDW URPkQ
G & 'DVFăOX FăUXLD 0LQLVWHUXO
(GXFDĠLHL GLQ 5RPkQLD LD
vQFUHGLQĠDW VDUFLQD VăO UHSUH]LQWH
3H OkQJă DFHVWD D SDUWLFLSDW FD
DVLVWHQW OD VăSăWXUL XQ VWXGHQW
JHUPDQG*%HUVXÌQUHVWYLDĠD
D GHFXUV DFROR FD úL vQ DQXO
SUHFHGHQW'DUYROXPXOOXFUăULORUD
IRVWFX PXOW PDL PDUH D WUHEXLW Vă
ILH DQJDMDĠL vQ PHGLH  GH
OXFUăWRUL 3HQWUX Fă VDUFLQD GH
vQGHSOLQLW VH PăULVH ÌQFă GLQ 
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 ZDU GLH )UDJH DXIJHZRUIHQ
ZRUGHQ RE GLH YRUJHVFKLFKWOLFKH
$QVLHGOXQJ HLQH %HIHVWLJXQJ KDWWH
GRFK KDWWH HV VLFK KHUDXVJHVWHOOW GD
GHU5DQGGHV+JHOYRUVSUXQJVDQGHQ
$EKlQJHQ QDFK GHP 7DOH KLQ QLFKW
LQWDNW JHEOLHEHQ ZDU VHL HV ZHLO GLH
QDWUOLFKHQ (LQIOVVH YRQ :LQG
5HJHQ XQG 6RQQH GDV DOOPlKOLFKH
$EEU|FNHOQ GHU .DONEDQN DXI GHU GLH
.XOWXUVFKLFKWHQ DXIOLHJHQ YHUDQODWHQ
VHL HV GD GXUFK 0HQVFKHQKDQG HWZD
EHLP 6WHLQEUHFKHQ GLH XUVSUQJOLFKH
3HULSKHULHGHU6WDWLRQYHUVFKZXQGHQLVW
1XU GLH ZHVWOLFKH 6HLWH GHU
$QVLHGOXQJGLHGHQZHLWDXVJHGHKQWHQ
3ODWHDX ]XJHNHKUW LVW XQG GDKLQ DXFK
ELV ]X HLQHU 7LHIH YRQ HWZD  P
DEIlOOW ERW GLH 0|JOLFKNHLW IU HLQH
8QWHUVXFKXQJ
+LHU ZXUGHQ PHKU RGHU ZHQLJHU
ODQJH *UlEHQLP JDQ]HQ  JH]RJHQ
XQG ]ZDU TXHU ]XU 5DQGOLQLH GHV
$QVLHGOXQJJHULFKWHW'DEHLHUJDEVLFK
HLQ Y|OOLJ EHIULHGLJHQGHV SRVLWLYHV
5HVXOWDW LQ GHQ EHLGHQ IU GLH
%HEDXXQJ GHU &HWDW]XLD JHVLFKHUWHQ
3HULRGHQZDUGLH$QVLHGOXQJGXUFKMH
HLQHQHWZDQRUGVGOLFKYHUODXIHQGHQ
6SLW]JUDEHQ YRQ GHP 3ODWHDX YRQ
GHP DXV DP HKHVWHQ HLQ $QJULII KlWWH
VWDWWILQGHQ
N|QQHQ
UHJHOUHFKW
DEJHVFKQLWWHQ 'LHVH )HVWXQJVJUlEHQ
VLQG LQ GLH REHUVWH .DONEDQN GXUFK
EORHV
+HUDXVEUHFKHQ
GHU
6FKLFKWHQZHLVH
DQVWHKHQGHQ
.DONSODWWHQ ELV ]X  RGHU  P
HLQJHWLHIW ZRUGHQ 'LFKW QHEHQ GHP
LQQHUHQ lOWHUHQ )HVWXQJVJUDEHQ PX
HLQH 0DXHU DXV 6WHLQHQ GLH
ZDKUVFKHLQOLFK ]XP JURHQ 7HLOH DXV

VH SXVHVH SUREOHPD GDFă DúH]DUHD
SUHLVWRULFăDYHDRIRUWLILFDĠLH GDUVH
YHGHD Fă PDUJLQHD SURHPLQHQĠHL
GHDOXOXL SH FRDVWHOH GLQVSUH YDOH
QX UăPăVHVH LQWDFWă ILH Fă
LQIOXHQĠHOH QDWXUDOH DOH YkQWXOXL
SORLL úL VRDUHOXL DX SURYRFDW
VIăUkPDUHD WUHSWDWă D SDWXOXL
FDOFDURV SH FDUH ]DF VWUDWXULOH
FXOWXUDOHILHFăSHULIHULDRULJLQDUăD
VWDĠLXQLL D GLVSăUXW SULQ LQWHUYHQĠLH
DQWURSLFă FXP DU IL VFRDWHUHD
SLHWUHORU 1XPDL SDUWHD YHVWLFă D
DúH]ăULLRULHQWDWăVSUHSODWRXOvQWLQV
SkQăGHSDUWHúLOăVDWăvQMRVFDPFX
   P RIHUHD SRVLELOLWDWHD
SHQWUXRFHUFHWDUH

$LFL VDX WUDVDW úDQĠXUL PDL
OXQJL VDX PDL VFXUWH vQ WRWDO  úL
DQXPHRULHQWDWHWUDQVYHUVDOSHOLQLD
PDUJLQDOă D DúH]ăULL $FROR VD
REĠLQXW XQ UH]XOWDW SR]LWLY SH
GHSOLQ PXOĠXPLWRU vQ FHOH GRXă
SHULRDGH FHUWH GH FRQVWUXLUH GH SH
&HWăĠXLD DúH]DUHD D IRVW UHDOPHQWH
GHWDúDWăIDĠăGHSODWRXOGH XQGH DU
IL SXWXW DYHD ORF FHO PDL SUREDELO
XQ DWDF SULQ FkWH XQ úDQĠ DVFXĠLW
DSUR[LPDWLY vQ GLUHFĠLH QRUGVXG
ùDQĠXULOH DFHVWHD GH DSăUDUH VXQW
DGkQFLWHSkQăODVDXPvQVWUDWXO
FDOFDURV VXSHULRU SULQ VLPSOD
VFRDWHUH D SOăFLORU GH FDOFDU FDUH
HUDX VXSUDSXVH vQ VWUDWXUL ,PHGLDW
OkQJă úDQĠXO LQWHULRU PDL YHFKL DO
IRUWLILFDĠLHL XQ ]LG GH SLHWUH
REĠLQXWH SUREDELO vQ FHD PDL PDUH
SDUWH FKLDU GLQ úDQĠ WUHEXLH Vă IL
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GHP*UDEHQVHOEVWJHQRPPHQZDUHQ 
 GHQ $EVFKOX GHU &HWDW]XLD JHELOGHW
KDEHQ 'LH ([LVWHQ] HLQHV MQJHUHQ
GHU ]ZHLWHQ 3HULRGH DQJHK|ULJHQ
6WHLQPDXHU NDQQ ]ZDU YHUPXWHW
ZHUGHQLVWDEHUGXUFKGHQ%HIXQGEHL
GHQ *UDEXQJHQ QLFKW JHVLFKHUW
ZRUGHQ -HGHQIDOO JHZLQQW GXUFK GLH
6SLW]JUlEHQ
GLH
GHU
EHLGHQ
%HIHVWLJXQJ GHV 3ODW]HV GLHQWHQ GLH
>FRUHFW
YRUJHJHVFKLFKWOLFKH
YRUJHVFKLFKWOLFKH@
6WDWLRQ
YRQ
&XFXWHQL DQ ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ
%HGHXWXQJ XQG WULWW LQ GHU 5HLKH GHU
ELVKHU
EHNDQQWHQ
)XQGSOlW]HQ
YHUZDQGWHU$UWDQHUVWH6WHOOH
8P VR GULQJHQGHU LVW GDV
%HGUIQLV
HLQHU
DXVUHLFKHQGHQ
3XEOLNDWLRQ GLH GHU %HGHXWXQJ GHU
)XQGHYRQ&XFXWHQLJHUHFKWZLUG'HU
5HIHUHQW EHKlOW VLFK GLHVH $UEHLW YRU
XQG KRIIW DXI 8QWHUVWW]XQJ YRQ
PDJHEHQGHQ6WHOOHQ
)U
GLH
ZLVVHQVFKDIWOLFKH
(UIRUVFKXQJ GHV UXPlQLVFKHQ %RGHQV
EHGHXWHQ DEHU GLH $XVJUDEXQJHQ YRQ
 XQG  GHQ $QIDQJ DXI HLQHP
:HJHDXIGHPHLQZHLWJHVWHFNWHV=LHO
]X HUUHLFKHQ LVW )U GLH REHUH 0ROGDX
NDQQ PLW 6LFKHUKHLW HUZDUWHW ZHUGHQ
GD GRUW QRFK DQGHUH 6WDWLRQHQ PLW
JOHLFKHQ
.XOWXUPHUNPDOHQ
YRQ
&XFXWHQL VLFK ILQGHQ ODVVHQ ,Q
MXQJVWHLQ]HLWOLFKHU (SRFKH PVVHQ DEHU
LQ
5XPlQLHQ
QRFK
DQGHUH
.XOWXUJUXSSHQ DOV GLH PLW GHU VFK|QHQ
*HIlPDOHUHL *HOWXQJ JHKDEW KDEHQ
ZLHPDQDXVGHQEHQDFKEDUWHQ*HELHWHQ
VFKOLHHQ GDUI 'LH VSlWHUHQ (SRFKHQ
VLQG JDQ] GXQNHO XQG EHGUIHQ HEHQVR
GHU$XINOlUXQJ,Q5XPlQLHQPDFKWVLFK
GLH /FNH LQ XQVHUHU .HQQWQLV GHU

UHSUH]HQWDW GHOLPLWDUHD &HWăĠXLHL
([LVWHQĠD XQXL ]LG GH SLDWUă PDL
QRX DSDUĠLQkQG FHOHL GH D GRXD
SHULRDGH VH SRDWH SUHVXSXQH GDU
QD IRVW FHUWLILFDWă SULQ GHVFRSHULUH
vQ WLPSXO VăSăWXULORU ÌQ RULFH FD]
SULQFHOHGRXăúDQĠXULDVFXĠLWHFDUH
VHUYHDX SHQWUX DSăUDUHD ORFXOXL
VWDĠLXQHDSUHLVWRULFă GHOD&XFXWHQL
FkúWLJă vQ LPSRUWDQĠă úWLLQĠLILFă úL
LQWUă vQ SULP SODQ vQ VHULD WLSXOXL
vQUXGLW GH DúH]ăUL FXQRVFXWH SkQă
DFXP

&X DWkW PDL VWULQJHQWă HVWH
QHFHVLWDWHD
XQHL
SXEOLFăUL
FXSULQ]ăWRDUH FDUH Vă VH ULGLFH OD
LPSRUWDQĠD GHVFRSHULULORU GH OD
&XFXWHQL 5HIHUHQWXO vúL UH]HUYă
DFHDVWăOXFUDUHúLVSHUăVSULMLQGHOD
IRUXULOHGHGHFL]LH
'DU
SHQWUX
FHUFHWDUHD
úWLLQĠLILFă D SăPkQWXOXL URPkQHVF
VăSăWXULOH GLQ  úL 
vQVHDPQăvQFHSXWXOXQXLGUXPSULQ
FDUHVHSRDWHDMXQJHODRĠLQWăIL[DWă
vQ SHUVSHFWLYă 3HQWUX 0ROGRYD GH
6XV FX VLJXUDQĠă QH SXWHP DúWHSWD
Vă SRDWă IL GHVFRSHULWH úL DOWH
VWDĠLXQL FX WUăVăWXUL FXOWXUDOH
DVHPăQăWRDUH &XFXWHQLXOXL 'DU vQ
HSRFDQHROLWLFăGLQ5RPkQLDWUHEXLH
Vă IL DYXW vQVHPQăWDWH úL DOWH
JUXSXULFXOWXUDOHvQDIDUăGHFHOFX
SLFWDUHD IUXPRDVă D YDVHORU DúD
FXP VH SRDWH GHGXFH GLQ UHJLXQLOH
vQYHFLQDWH (SRFLOH XOWHULRDUH VXQW
FX WRWXO vQWXQHFRDVH úL QHFHVLWă GH
DVHPHQHD FODULILFDUH ,Q 5RPkQLD
VH UHVLPWH vQ PRG GHRVHELW JROXO





35,0$38%/,&$ğ,($/8,+8%(576&+0,'7'(635(
6Ă3Ă785,/('(/$&8&87(1,

YRUJHVFKLFKWOLFKHQ
(QWZLFNOXQJ
6GRVWHXURSDV EHVRQGHUV IKOEDU
QDFKGHP LQ GHQ 1DFKEDUOlQGHUQ ±
8QJDUQ *DOL]LHQ 5XODQG %XNRZLQD
%XOJDULHQ 6HUELHQ %RVQLHQ ± GLH
YRUJHVFKLFKWOLFKH %RGHQIRUVFKXQJ YRQ
VHLWHQ EHUXIHQHU )DFKPlQQHU HQHUJLVFK
LQ $QJULII JHQRPPHQ ZRUGHQ LVW 0DJ
GDV %HLVSLHO YRQ  XQG  JXWH
)ROJHQKDEHQ'LHVHU:XQVFKZLUGDEHU
QXUGDQQLQ (UIOOXQJJHKHQZHQQPDQ
LQGHQEUHLWHQ6FKLFKWHQGHU%HY|ONHUXQJ
VLFKLQGHU%HGHXWXQJYRUJHVFKLFKWOLFKHU
)XQGH EHZXW ZLUG ZHQQ GDV ,QWHUHVVH
GDIU ZLH DQGHUHQ 2UWV LQ *HOHKUWHQ
XQG /DLHQNUHLVHQ UHJH ZLUG XQG LQ GHU
*UQGXQJ YRQ *HVHOOVFKDIWHQ ]XU
(UKDOWXQJ
GHU
YRUJHVFKLFKWOLFKHQ
'HQNPlOHU ]XP $XVGUXFN NRPPW XQG
ZHQQ VWDDWOLFKH XQG SULYDWH 0LWWHO ]XU
$XVELOGXQJ XQG 8QWHUVWXW]XQJ YRQ
)DFKPlQQHU VLFK YHUHLQLJHQ GHQHQ
GLH $XIGHFNXQJ XQG GLH 3IOHJH
>FRUHFW
GHU
YRUJHVFKLFKWOLFKH
YRUJHVFKLFKWOLFKHQ@ )XQGH DQYHUWUDXW
ZHUGHQPVVHQ
$WKHQ1RYHPEHU
'U+XEHUW6FKPLGW

GLQ FXQRúWLQĠHOH QRDVWUH vQ SULYLQĠD
HYROXĠLHL SUHLVWRULFH D (XURSHL GH
VXGHVWGXSăFHvQĠăULOHvQYHFLQDWH
± 8QJDULD *DOLĠLD 5XVLD
%XFRYLQD %XOJDULD 6HUELD %RVQLD
± FHUFHWDUHD SUHLVWRULFă GH WHUHQ D
IRVW vQFHSXWă vQ PRG HQHUJLF GH
FăWUHVSHFLDOLúWL SURIHVLRQLúWL 3RDWH
Fă H[HPSOXO GLQ  úL  YD
DYHD XUPăUL EXQH 'DU DFHDVWă
GRULQĠă VH YD vQGHSOLQL GRDU FkQG
FHUFXULOH ODUJL DOH SRSXODĠLHL YRU
GHYHQL FRQúWLHQWH GH LPSRUWDQĠD
GHVFRSHULULORU SUHLVWRULFH GDFă VH
YD GHúWHSWD vQ FHUFXULOH vQYăĠDĠLORU
úL DPDWRULORU LQWHUHVXO IDĠă GH HOH
SUHFXP vQ DOWH SăUĠL úL VH YD
PDQLIHVWD SULQ vQWHPHLHUHD GH
VRFLHWăĠL
SHQWUX
FRQVHUYDUHD
PRQXPHQWHORUSUHLVWRULFHúLGDFă VH
YRUUHXQLPLMORDFHOHVWDWXOXLúLFHOH
SDUWLFXODUH SHQWUX IRUPDUHD úL
VSULMLQLUHD VSHFLDOLúWLORU FăURUD
WUHEXLH Vă OL VH vQFUHGLQĠH]H
GHVFRSHULUHD
úL
RFURWLUHD
GHVFRSHULULORUSUHLVWRULFH
$WHQDQRLHPEULH
'U+XEHUW6FKPLGW
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;;;,, -DKUJDQJ 1U  )UHLWDJ
-XOL
)HXLOOHWRQ
'LH$XVJUDEXQJHQYRQ&XFXWHQL
9RUWUDJ
LQ
GHU
%HUOLQHU
$QWKURSRORJLVFKHQ*HVHOOVFKDIW
,Q GHU XQWHU GHP 9RUVLW] YRQ
*HKHLPUDW+DQV9LUFKRZDPGLHVHV
0RQDWV DEJHKDOWHQHQ RUGHQWOLFKHQ
-XQLVLW]XQJ GHU Ä$QWKURSRORJLVFKHQ
*HVHOOVFKDIW³ LQ %HUOLQ VSUDFK 'U
+XEHUW 6FKPLGW $VVLVWHQW DP
Ä0XVHXPIU9|ONHUNXQGH³EHUVHLQH
$XVJUDEXQJHQLQ&XFXWHQL 5XPlQLHQ
ZlKUHQGGHU-DKUHXQG'HU
)RUVFKHU KDW VHLQH *UDEXQJHQ PLW
8QWHUVWW]XQJ GHU 5XGROI9LUFKRZ
6WLIWXQJGXUFKJHIKUWXQGLVWGXUFKGLH
UXPlQLVFKHQ%HK|UGHQGDEHLDXIVEHVWH
JHI|UGHW ZRUGHQ  KDW HU LQ
*HPHLQVFKDIW PLW GHP UXPlQLVFKHQ
$UFKlRORJHQ 'DVFDOX XQG GHP
'HXWVFKHQ %HUVX JHDUEHLWHW &XFXWHQL
KDW HLQHQ VR SRSXOlUHQ .ODQJ DOV
)XQGVWlWWHIU$OWHUWPHULQ5XPlQLHQ
ZLHGDVGXUFKGDVU|PLVFKH0RQXPHQW
EHNDQQWH $GDPNOLVVL XQG PDQ NHQQW
VFKRQ PHLVW LQ 5DXEJUDEXQJHQ ]XWDJH
JHI|UGHUWH ,GROH XQG EHPDOWH
7RQVFKHUEHQGDKHUGLHDXI5HVWHHLQHU
QHROLWKLVFKHQ.XOWXUGDVHOEVWVFKOLHHQ
OLHHQ 'LH PHWKRGLVFKH )RUVFKXQJ
NRQQWH HUVW GXUFK GLH $UEHLWHQ 'U
+XEHUW 6FKPLGW¶V GRUW EHJRQQHQ
ZHUGHQ XQG KDW EHIULHGLJHQGH
(UJHEQLVVH JHOLHIHUW (V IDQGHQ VLFK

$Q;;;,,QUYLQHULLXOLH

)RLOHWRQ
6ăSăWXULOHGHOD&XFXWHQL
&RPXQLFDUH
OD
6RFLHWDWHD
$QWURSRORJLFăGLQ%HUOLQ
ÌQúHGLQĠDFXUHQWăSHOXQDLXQLH
D Ä6RFLHWăĠLL $QWURSRORJLFH´ GLQ
%HUOLQ ĠLQXWă VXE SUHúHGLQĠLD
FRQVLOLHUXOXLDXOLF+DQV9LUFKRZOD
 DOH OXQLL 'U +XEHUW 6FKPLGW
DVLVWHQW
OD
Ä0XVHXP
IU
9|ONHUNXQGH
0X]HXO
GH
(WQRORJLH  D YRUELW GHVSUH
VăSăWXULOH VDOH GH OD &XFXWHQL
5RPkQLD  GLQ DQLL  úL 
&HUFHWăWRUXO D vQWUHSULQV VăSăWXULOH
VDOH FX VSULMLQXO )XQGDWLHL 5XGROI
9LUFKRZ ILLQG VSULMLQLW vQ PRG
GHRVHELWúLGHDXWRULWăĠLOHURPkQHúWL
,Q DQXO  D OXFUDW vPSUHXQă FX
DUKHRORJXO URPkQ 'DVFăOX úL FX
JHUPDQXO %HUVX &XFXWHQL FD ORF
GH GHVFRSHULUH D DQWLFKLWăĠLORU HVWH
WRWDWkWGHSRSXODUvQ5RPkQLDFDúL
$GDPFOLVVL
FXQRVFXW
SULQ
PRQXPHQWXO URPDQ ILLQG GHMD
FXQRVFXĠLLGROLLúLFLREXULOHSLFWDWH
DGXVH OD OXPLQă PDL DOHV SULQ
VăSăWXULGHVSROLHUHFDUHQHSHUPLW
Vă FRQFKLGHP GHVSUH H[LVWHQĠD DLFL
D XQRU UHVWXUL GH FXOWXUă QHROLWLFă
&HUFHWDUHD PHWRGLFă D SXWXW Vă
vQFHDSă DFROR DELD SULQ OXFUăULOH
GRFWRUXOXL +XEHUW 6FKPLGW úL D GDW
UH]XOWDWH PXOĠXPLWRDUH 6DX JăVLW





 1XPHOH FRPSOHW HUD GH IDSW Ä6RFLHWDWHD GH $QWURSRORJLH (WQRORJLH úL
3UHLVWRULHGLQ%HUOLQ´
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5HVWH YRQ :RKQXQJHQ XQG YRQ DOOHQ
*HUlWHQ
GHU
YRUJHVFKLFKWOLFKHQ
%HZRKQHU LQ 6WHLQ .QRFKHQ 7RQ
VHOEVW HLQLJH LQ 0HWDOO KHUJHVWHOOW YRU
DOOHP HLQH PHUNZUGLJH .HUDPLN
'HU 9RUWUDJHQGH ERW HLQ %LOG GHU
YRQ LKP GXUFKJHIKUWHQ H[DNWHQ
%RGHQXQWHUVXFKXQJ'LH*UDEXQJVWlWWH
OLHJW EHL -DVV\ Q|UGOLFK GHU %DKQOLQLH
,Q GHU REHUHQ 0ROGDX KDEHQ ZLU HLQ
ODQJJHVWUHFNWHV +JHOODQG PLW IODFKHQ
7lOHUQXQGSODWHDXDUWLJHQ+JHOQ$XI
GHU VRJHQDQQWHQ &HWDW]XLD GHU
SUlKLVWRULVFKHQ6LHGHOXQJVVWlWWHKDEHQ
ZLU $EODJHUXQJHQ GHU 7HU]LlU]HLW
KRUL]RQWDO DQVWHKHQGH 6DQGVWHLQElQNH
SODWWHQI|UPLJH 6FKLFKWHQ GLH REHUVWH
%DQN LVW GLH *UXQGODJH IU GLH
6LHGHOXQJ =ZHL $XIJDEHQ PXWH GLH
*UDEXQJ ]XU /|VXQJ EULQJHQ HLQPDO
GLH%HVWLPPXQJGHU.XOWXUJHVFKLFKWHQ
]XHLQDQGHUXQGVRGDQQGLH)UDJHQDFK
GHU%HIHVWLJXQJGHUJDQ]HQ$QODJH
'LH $XVJUDEXQJ ZXUGH LQ GHU
:HLVH JHVWDOWHW GD PDQ ]XHUVW
6XFKJUlEHQ ]RJ XQG LP $QVFKOX DQ
GLHVH GDQQ JU|HUH TXDGUDWLVFKH
*UlEHQDXVKREXQGPLWGLHVHQELV]XP
JHZDFKVHQHQ %RGHQ KLQDEJLQJ 'LH
*UlEHQ VHOEVW WHLOWH PDQ GDQQ IU
8QWHUVXFKXQJ LKUHV ,QKDOWHV LQ MH YLHU
$EVFKQLWWH (V HUJDE VLFK QXQ YRUHVW
HLQH HWZD  =HQWLPHWHU VWDUNH
+XPXVVFKLFKW GDUXQWHU HLQH REHUH
6FKLFKW
YRQ
%UDQGVFKXWWPDVVH
GDQQ 7HLOH YRQ %UDQGVFKXWWKDXIHQ
RGHU VROFKH QRFK XQEHUKUWH
%UDQGVFKXWWKDXIHQ
$XI
GHP
JHZDFKVHQHQ %RGHQ KDEHQ GLH
$QVLHGOHU GLHVHV *HELHWV LKUH +WWHQ

UHVWXUL GH ORFXLQĠH úL WRW IHOXO GH
XQHOWH DOH ORFXLWRULORU SUHLVWRULFL
SURGXVH GLQ SLDWUă RV OXW FKLDU
FkWHYDGLQPHWDOLDUvQDLQWHGHWRDWH
± R FHUDPLFă DSDUWH 5HIHUHQWXO D
RIHULW XQ WDEORX GHVSUH FHUFHWDUHD
GH WHUHQ SUHFLVă SH FDUH D
vQWUHSULQVR /RFXO VăSăWXULL VH DIOă
vQ DSURSLHUH GH ,DúL OD QRUG GH
FDOHD IHUDWă ,Q 0ROGRYD GH 6XV
DYHPXQĠLQXWFXFROLQHSUHOXQJLFX
YăL QHWHGH úL GHDOXUL VXE IRUPă GH
SODWRX 3H DúDQXPLWD &HWăĠXLH
ORFXO DúH]ăULL SUHLVWRULFH DYHP
GHSXQHUL GLQ SHULRDGD WHUĠLDUă
VWUDWXUL RUL]RQWDOH GH JUHVLH VXE
IRUPă GH SOăFL VWUDWXO VXSHULRU
FRQVWLWXLH IXQGDPHQWXO SHQWUX
DúH]DUH 6ăSăWXUDWUHEXLDVăUH]ROYH
GRXă
SUREOHPH
RGDWă
±
GHWHUPLQDUHD UDSRUWXOXL GLQWUH
VWUDWLILFăULOH FXOWXUDOH úL DSRL
FKHVWLXQHD IRUWLILFăULL vQWUHJXOXL
DQVDPEOX
6ăSăWXUD
D IRVW DVWIHO
FRQFHSXWă vQFkW OD vQFHSXW VDX
WUDVDW VHFĠLXQL GH VRQGDM úL DSRL
OHJDWH GH DFHVWHD VDX VăSDW FDVHWH
SăWUDWH PDL PDUL úL FX DFHVWHD VD
DMXQVSkQăODVROXOYLUJLQ3ăWUDWHOH
DX IRVW vPSăUĠLWH DSRL SHQWUX
FHUFHWDUHD FRQĠLQXWXOXL ORU vQ FkWH
SDWUX FRPSDUWLPHQWH 3ULPD GDWă D
DSăUXW XQ VWUDW GH KXPXV JURV GH
FLUFD  FP LDU VXE HO XQ QLYHO
VXSHULRU FX R PDVă GH GăUkPăWXUL
DUVH DSRL SăUĠL GLQ FRQFHQWUăUL GH
DUVXULVDXFRQFHQWUăULGHDFHODúLIHO
GDU LQWDFWH 3H VROXO YLUJLQ
ORFXLWRULL DFHVWHL UHJLXQL úLDX
ULGLFDW FROLEHOH úL vQWUHDJD HYROXĠLH
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JHEDXW XQG HV EOHLEW  ELV 
0HWHU 7LHIH YRQ GHU KHXWLJHQ
2EHUIOlFKH DXV IU GLH JDQ]H
.XOWXUHQWZLFNHOXQJ EULJ GLH VLFK DXI
GLHVHU &HWDW]XLD LP /DXIH GHU
-DKUWDXVHQGH DEJHVSLHOW KDW 1DFK GHQ
JHIXQGHQHQ 7RQJHIlHQ XQG GHUHQ
5HVWHQ YRQ GHQHQ HLQLJH SROLFKURPH
0DOHUHL DQGHUH VFKZDU]H %HPDOXQJ
PLW
PDQQLJIDFK
YHUVFKLHGHQHU
2UQDPHQWLNLQMHGHU6SH]LHV HLQJHULW]WH
9HU]LHUXQJHQ 6WULFKElQGHU 6SLUDOHQ
XVZ  DXIZHLVHQ XQG GLH YLHOIDFK
GXUFKHLQDQGHU OLHJHQ NRQQWH ZLH GLH
LQWDNWHQ 6FKXWWPDVVHQ HUJDEHQ LQ GHQ
XQWHUVWHQ 6FKLFKWHQ HLQH lOWHVWH
SROLFKURPH.HUDPLNIHVWJHVWHOOWZHUGHQ
'RUW IDQG VLFK DXFK HLQH
+HUGVWHOOH DXV GUHL 6WHLQVFKLFKWHQ
JHPDXHUW DXI GQQHU +XPXVVFKLFKW
JHODJHUW'HU+HUGVHOEVW LVWDXV/HKP
JHELOGHW GXUFK )HXHU JHKlUWHW XQG
JHU|WHW 0DQ PX VLFK GDV JDQ]H
+WWHQZHUNDOVHLQ5DKPHQZHUNRKQH
)XQGDPHQWYRUVWHOOHQZRIUZLUQRFK
KHXWH $QDORJLHQ LQ 5XPlQLHQ ILQGHQ
YLHOOHLFKW PLW YLHUHFNLJHP *UXQGUL
+LQVLFKWOLFK GHU %HIHVWLJXQJ GLHVHU
SUlKLVWRULVFKHQ %HVLHGOXQJ DXI GHU
&HWD]XLDIDQGPDQQXULP:HVWHQZR
HLQ NOHLQHU $EIDOO GHV 1LYHDXV
YRUKDQGHQ LVW 6SXUHQ HLQHU VROFKHQ
(V NRQQWH HLQ *UDEHQ IHVWJHVWHOOW GHU
GXUFK +HUDXVEUHFKHQ YRQ )HOVSODWWHQ
KHUJHVWHOOW ZRUGHQ LVW GDYRU NRQQWH
GDQQQRFKHLQ]ZHLWHU)HVWXQJVJUDEHQ
DXIJHVWHOOW ZHUGHQ GHU LQ GHP
1LYHDXDEIDOO ZHVWOLFK GHU &HWD]XLD
OLHJW VR GD PDQ GDV ]ZLVFKHQ GHQ




FXOWXUDOăFDUHDDYXWORFSHDFHDVWă
&HWăĠXLH vQ GHFXUVXO PLOHQLLORU D
OăVDW XUPH SH R DGkQFLPH GH 
 P GH OD VXSUDIDĠD DFWXDOă
'XSă YDVHOH GH OXW GHVFRSHULWH úL
UHVWXULOH ORU GLQWUH FDUH XQHOH
SUH]LQWă R SLFWXUă SROLFURPă DOWHOH
QHDJUă FX RUQDPHQWDĠLH IRDUWH
YDULDWă GHFRUXUL LQFL]DWH EHQ]L GH
OLQLXĠHVSLUDOHHWF úLFDUHGHPXOWH
RUL ]DF DPHVWHFDWH DúD FXP LQGLFă
FRQFHQWUăULOH GHGăUkPăWXUL LQWDFWH
VD SXWXW FRQVWDWD vQ QLYHOXULOH
LQIHULRDUH R FHUDPLFă SROLFURPă
FHDPDLYHFKH
$FROR VD JăVLW úL R YDWUă
DPHQDMDWă FX WUHL VWUDWXUL GH SLHWUH
úLDúH]DWăSHVWUDWVXEĠLUHGHKXPXV
9DWUD SURSULX]LVă HVWH IăFXWă GLQ
OXW vQWăULWúLvQURúLWSULQIRF &ROLED
vQ DQVDPEOXO HL WUHEXLH Vă QHR
LPDJLQăP FD SH R FRQVWUXFĠLH SH
FDGUX IăUă IXQGDĠLH SHQWUX FDUH úL
DVWă]L JăVLP DQDORJLL vQ 5RPkQLD
SUREDELO FX SODQ UHFWDQJXODU ÌQ
FHHD FH SULYHúWH IRUWLILFDĠLD DFHVWHL
ORFXLUL SUHLVWRULFH GH SH &HWăĠXLD
XUPH GH DFHVW IHO VDX JăVLW QXPDL
ODYHVWXQGHH[LVWăRPLFăDGkQFLUH
D QLYHOXOXL 6D SXWXW REVHUYD XQ
úDQĠUHDOL]DWSULQVFRDWHUHDSOăFLORU
GHVWkQFă DSRLvQIDĠDOXLVDSXWXW
UHDOL]DXQDOGRLOHDúDQĠGHDSăUDUH
FDUH VH DIOă OD YHVW GH &HWăĠXLD vQ
DGkQFLWXUDGHQLYHODVWIHOFăWHUHQXO
FXSULQVvQWUHFHOHGRXăúDQĠXULSRDWH
IL FRQVLGHUDW GUHSW JODFLV $FHVWH

 &XYkQW IUDQFH] FDUH GHVHPQHD]ă R SDQWă XúRU vQFOLQDWă vQ IDĠD YDOXOXL
DPHQDMDWăSHQWUXVSRULUHDFDUDFWHUXOXLGHIHQVLYDOIRUWLILFDĠLHLSULQDWHQXDUHDHUR]LXQLL
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EHLGHQ *UlEHQ JHOHJHQH *HELHW DOV
*ODFLV EHWUDFKWHQ NDQQ 'LHVH EHLGHQ
*UlEHQ VLQG ]X YHUVFKLHGHQHQ =HLWHQ
HQWVWDQGHQ ZLH GDUDXV VFKRQ
KHUYRUJHKW GD GHU LQQHUH PHKU PLW
6WHLQHQ JHIOOW LVW DOV GHU lXHUH XQG
LQ LKP VLFK GLH *HIlH PLW GHU
SROLFKURPHQlOWHUHQ0DOHUHLILQGHQLQ
GHP lXHUHQ *UDEHQ ILQGHW VLFK
MQJHUH .HUDPLN $XV GHQ )XQGHQ
HUJLEW VLFK GHU QHROLWKLVFKH &KDUDNWHU
GHU.XOWXUSHULRGHLQGHUGLH&HWD]XLD
EHVLHGHOW ZDU $Q HLQHU $Q]DKO YRQ
/LFKWELOGHUQ ]HLJWH GHU 9RUWUDJHQGH
HLQH
JXW
EHDUEHLWHWH
)HXHUVWHLQLQGXVWULH IU GLH RIIHQEDU
KLHU HLQ )DEULNDWLRQV]HQWUXP ODJ ZLH
DXV PDQFKHQ QLFKW YROOHQGHWHQ
6WFNHQ JHVFKORVVHQ ZHUGHQ NDQQ (V
NRPPHQ 0HVVHU 6FKDEHU GUHLHFNLJH
3IHLOVSLW]HQ RKQH )OJHO HLQ SROLHUWHV
%HLO DQ QRUGLVFKHV :HUN]HXJ
HULQQHUQG YRU IHUQHU )ODFKEHLOH
0HLHO $H[WH +DFNHQ $[WKlPPHU
PLW6FKDIWORFKVRGDQQILQGHWVLFKGRUW
HLQH.QRFKHQLQGXVWULHDXV+LUVFKKRUQ
QHEHQ JU|EHUHQ $[WIRUPHQ 'ROFKH
+DUSXQHQ 0HLHO XQG 3IULHPHQ
IHUQHU IDQGHQ VLFK 7RQLGROH PHLVW
ZHLEOLFKH
)LJUFKHQ
VHOWHQHU
7LHUILJXUHQ
PlQQOLFKH
DXFK
GDUVWHOOHQG ,Q GHU .HUDPLN ]HLJW GLH
MQJHUH W\SLVFKH %HFKHU XQG 6FKDOHQ
PLW VFKZDU]HU 2UQDPHQWLHUXQJ GLH
6I|UPLJH 6SLUDOH LVW GDV ELVZHLOHQ LQ
UDIILQLHUWHVWHU $UW DXVJHELOGHWH XQG
XPJHELOGHWH *UXQGPXVWHU (V IDQG
VLFKDXFKHLQH$[WDXV.XSIHUXQGHLQ
6WFNDXV]LQQDUPHU%URQ]HGDVZRKO
LQGHQXUVSUQJOLFKHQ.XOWXUEHVLW]GHU
$QVLHGOHU JHK|UW XQG QLFKW ZLH GLH

GRXă úDQĠXUL DX IRVW IăFXWH vQ
SHULRDGH GLIHULWH DúD FXP UH]XOWă
GHMD GLQ IDSWXO Fă FHO LQWHULRU HVWH
XPSOXWPDL PXOWFXSLHWUHGHFkWFHO
H[WHULRULDUvQHOVHJăVHVFYDVHFX
SLFWXUDPDLYHFKHSROLFURPăvQFHO
H[WHULRU JăVLQGXVH FHUDPLFă PDL
QRXă 'LQ GHVFRSHULUL UH]XOWă
FDUDFWHUXO QHROLWLF DO SHULRDGHL
FXOWXUDOH vQ FDUH D IRVW ORFXLWă
&HWăĠXLD 3ULQWUR VHULH GH
GLDSR]LWLYH DXWRUXO FRPXQLFăULL D
DUăWDW R LQGXVWULH D VLOH[XOXL ELQH
SUHOXFUDWă SHQWUX FDUH HYLGHQW VH
DIODDLFLXQFHQWUXGHSURGXFHUHDúD
FXP VH SRDWH GHGXFH GLQ FkWHYD
SLHVHQHWHUPLQDWH$XDSăUXWFXĠLWH
Uă]XLWRDUH YkUIXUL WULXQJKLXODUH GH
VăJHĠL IăUă DULSLRDUH R VHFXUH
úOHIXLWă DPLQWLQG GH XQHDOWD
QRUGLFă DSRL VHFXUL SODWH GăOĠL
WRSRDUH VăSăOLJL FLRFDQHWRSRU FX
JDXUă SHQWUX FRDGă VH PDL DIOă
DFROR R LQGXVWULH D RVXOXL GLQ FRUQ
GH FHUE SH OkQJă IRUPH PDL
SULPLWLYH GH WRSRDUH SXPQDOH
KDUSRDQH GăOĠL úL vPSXQJăWRDUH
DSRL VDX PDL JăVLW LGROL GH OXW
UHSUH]HQWkQG PDL DOHV ILJXULQH
IHPLQLQH PDL UDU PDVFXOLQH GH
DVHPHQHD ILJXULQH GH DQLPDOH ÌQ
FHUDPLFă FHD PDL QRXă SUH]LQWă
SDKDUH úL VWUăFKLQL WLSLFH FX
RUQDPHQWDĠLH QHDJUă VSLUDOD vQ
IRUPăGH6ILLQGVWLOXOIXQGDPHQWDO
XQHRULSHUIHFĠLRQDWúLWUDQVIRUPDWvQ
PRGXOFHOPDLUDILQDW 6DJăVLWGH
DVHPHQHD XQ WRSRU GH FXSUX úL R
SLHVă GH EURQ] VăUDF vQ FRVLWRU
FDUH
DSDUĠLQHD
SUREDELO
SDWULPRQLXOXL FXOWXUDO LQLĠLDO DO
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JOHLFKIDOOVGRUWJHIXQGHQ/D7HQHXQG
U|PLVFKHQ ]XP 7HLO HLVHUQHQ )LEXODH
=HXJQLV GDYRQ ELHWHW ZHOFKH
.XOWXUZHOOHQ
LP
/DXIH
GHU
-DKUWDXVHQGH EHU GLHVHQ %RGHQ
KLQZHJJHJDQJHQ VLQG DOV GLHVHV
*HELHW QLFKW PHKU EHZRKQW ZDU :LU
NRPPHQVRPLWIUGLH%HVLHGOXQJDXI
HLQH=HLWLQGHUVFKRQGLH$QIlQJHGHU
0HWDOOWHFKQLNEHNDQQWZDUHQ:LHGLH
lKQOLFKHQ )XQGH LQ 6LHEHQEUJHQ LQ
7KHVVDOLHQ XQG YRU DOOHP LQ 8QJDUQ
]HLJHQ LVW ZRKO DQ]XQHKPHQ GD
GLHVH 'LQJH YRQ GRUWKHU QDFK
&XFXWHQL JHNRPPHQ VLQG DQ
VGOLFKHQ 8UVSUXQJ LVW ZRKO QLFKW ]X
GHQNHQ 1DFK GHU SROLFKURPHQ
.HUDPLN JHK|UHQ GLH XQWHUHQ
'RQDXOlQGHU GLH %XNRZLQD GLH
.DUSDWKHQ 6LHEHQEUJHQ LQ GHQ
JOHLFKHQ .XOWXUNUHLV ZlKUHQG ]XU
MQJHUHQ .HUDPLN *DOL]LHQ KLHU HLQH
3DUDOOHOH JLEW 'LH EHPDOWH .HUDPLN
YRQ &XFXWHQL KDW DEHU DXFK LQ
7KHVVDOLHQ XQG LQ .UHWDV IUK
PLQRLVFKHU
3HULRGH
3DUDOOHOHQ
KLQVLFKWOLFK
GHU
GHNDGHQWHQ
6SLUDORUQDPHQWLN DXFK GLH EURQ]HQH
$[W ILQGHW LKUHU )RUP QDFK HLQH
3DUDOOHOHLQ.UHWD
'LHVH *UDEXQJHQ LP XQWHUHQ
'RQDXJHELHW
HU|IIQHQ
QHXH
=XVDPPHQKlQJH ]ZLVFKHQ 0LWWHOHXURSD
XQGGHPlJlLVFKHQ.XOWXUNUHLVH .UHWD 

ORFXLWRULORU úL QX VH UHIHUă SUHFXP
ILEXOHOH /D 7qQH úL URPDQH XQHOH
GH ILHU  OD YDOXUL FXOWXUDOH FDUH DX
WUHFXW GHD OXQJXO PLOHQLLORU SHVWH
DFHVW SăPkQW FkQG DFHDVWă UHJLXQH
QX PDL HUD ORFXLWă $MXQJHP SULQ
DFHDVWD Vă SODVăP ORFXLUHD vQWUXQ
WLPS vQ FDUH GHMD HUDX FXQRVFXWH
vQFHSXWXULOH WHKQLFHL PHWDOXUJLFH
$úD FXP DUDWă GHVFRSHULULOH
DVHPăQăWRDUH GLQ 7UDQVLOYDQLD
7KHVVDOLD úL vQ SULPXO UkQG GLQ
8QJDULD WUHEXLH DFFHSWDW Fă DFHVWH
RELHFWH DX DMXQV GH DFROR OD
&XFXWHQL GHVLJXU QX WUHEXLH Vă QH
JkQGLP OD R RULJLQH VXGLFă 3ULQ
FHUDPLFD SROLFURPă UHJLXQLOH
'XQăULLGH-RV%XFRYLQD&DUSDĠLL
7UDQVLOYDQLD DSDUĠLQ DFHOXLDúL FHUF
FXOWXUDO vQ WLPS FH *DOLĠLD RIHUă
DLFLRSDUDOHOăSHQWUXFHUDPLFDPDL
QRXă 'DU FHUDPLFD SLFWDWă GH OD
&XFXWHQLDUHSDUDOHOHúLvQ7KHVVDOLD
úL vQ SHULRDGD PLQRLFă WLPSXULH D
&UHWHL vQ FHHD FH SULYHúWH
RUQDPHQWDĠLD VSLUDOLFă GHFDGHQWă
GH DVHPHQHD WRSRUXO GH EURQ] vúL
JăVHúWH vQ SULYLQĠD IRUPHL R SDUD
OHOăvQ&UHWD
$FHVWH VăSăWXUL GLQ UHJLXQHD
'XQăULL GH-RV GHVFKLG QRL OHJăWXUL
vQWUH (XURSD FHQWUDOă úL FHUFXO
FXOWXUDOHJHHDQ &UHWD 
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$EVWUDFW
7+(),56738%/,&$7,212)+8%(576&+,0'7¶65(*$5',1*7+(
(;&$9$7,2162)&8&87(1,
7KHSDSHUUHIHUVWRWKHILUVWSXEOLFDWLRQRIWKHUHVXOWVRIWKHH[FDYDWLRQV
XQGHUWDNHQ DW &XFXWHQL E\ WKH *HUPDQ DUFKDHRORJLVW +XEHUW 6FKPLGW GXULQJ
 DQG  LQ *HUPDQ ZLWK *RWKLF FKDUDFWHUV LQ WKUHH LVVXHG RI WKH
QHZVSDSHU ³%XNDUHVWHU 7DJEODWW´  7KH LQIRUPDWLRQ FRQWDLQHG WKHUHLQ ZDV
DYDLODEOHWR 5RPDQLDQVSHFLDOLVWV RQO\ E\ PHDQV RI WKH WUDQVODWLRQ FDUULHGRXW
E\9LFWRU/D]ăU UDWKHUDSSUR[LPDWHWUDQVODWLRQZLWKJDSVDQGPRGLILFDWLRQVRI
WKH PHDQLQJ  SXEOLVKHGLQ WKH ³5HYLVWD SHQWUX LVWRULH DUKHRORJLH úL ILORORJLH´
5,$)  LQWUDQVODWLRQ7KH0DJD]LQHIRU+LVWRU\$UFKDHRORJ\DQG3KLORORJ\ 
7KDWLVZK\WKHUHKDVEHFRPHQHFHVVDU\WRUHSXEOLVKZLWK/DWLQFKDUDFWHUVWKH
QHZVSDSHU WH[W FRUUHFWLQJ VRPH W\SHVHWWLQJ PLVWDNHV  DQG DGYDQFH D QHZ
WUDQVODWLRQ KHUHRI ,W LV SRLQWHG RXW WKDW WKHVH VHULDO DUWLFOHV FRQWDLQ WKH PDLQ
LGHDV RQ WKH ILQGV RI &XFXWHQL WKDW ZHUH WDNHQ RYHU E\ + 6FKPLGW LQ ODWHU
VWXGLHV 7KLV ZD\ WKH HYROXWLRQ RI WKH XQGHUVWDQGLQJ RI WKH *HUPDQ
DUFKDHRORJLVWRQWKH&XFXWHQLILQGVLVEHWWHUSRLQWHGRXW



5H]XPDWWUDGXVGH&RUDOLD&RVWDú
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&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,D LS

5(35(=(17Ă5,$175232025)(3(&(5$0,&$
'(/$&8&87(1,  &(7Ăğ8,$
0ăGăOLQ  &RUQHO9Ă/($18
3XEOLFDUHD vQ DQXO  D PRQRJUDILHL VWDĠLXQLL HSRQLPH D
FLYLOL]DĠLHL &XFXWHQL D UHDGXV vQ DWHQĠLD FHUFHWăWRULORU DúH]DUHD GH SH
'HDOXO &HWăĠXLHL DFHDVWD EXFXUkQGXVH GH R DWHQĠLH GHRVHELWă úL SULQ
IDSWXOFăDQXOWUHFXWVDXvPSOLQLWDQLGHODGHVFRSHULUHDVD
'XSăDSDULĠLDPRQRJUDILHLQRLVWXGLLúWLLQĠLILFHDXDGXVRVHULHGH
LQIRUPDĠLL LQHGLWH DWkW SULYLWRDUH OD LVWRULFXO FHUFHWăULL VWDĠLXQLL
LQIRUPDĠLL FDUH DX LQWUDW úL vQ FLUFXLWXO úWLLQĠLILF LQWHUQDĠLRQDO
FkW PDL DOHV OD UHGHVFRSHULUHD XQRU FROHFĠLL SURYHQLWH GH DLFL úL
FRQVLGHUDWHSLHUGXWH
ÌQ VWXGLXO GH IDĠă QHDP SURSXV SUH]HQWDUHD D WUHL SLHVH
GHVFRSHULWHOD&XFXWHQL &HWăĠXLHGXSăFXPXUPHD]ă



0& 9ăOHDQX 'HVFRSHULULOH GH OD &XFXWHQL úL 6RFLHWDWHD GH 0HGLFL úL
1DWXUDOLúWL GLQ ,DúL   vQ 6WXGLL GH 3UHLVWRULH   S 
1 8UVXOHVFX 0& 9ăOHDQX 'HEXWXO FXOWXULL &XFXWHQL vQ DUKHRORJLD HXURSHDQă 
'pEXW GH OD FXOWXUH &XFXWHQL GDQV O¶DUFKpRORJLH HXURSpHQQH vQ 'LPHQVLXQHD
HXURSHDQăDFLYLOL]DĠLHLHQHROLWLFHHVWFDUSDWLFH 1 8UVXOHVFXHG ,DúLS

0& 9ăOHDQX =XP *HOHLW vQ +XEHUW 6FKPLGW ± &XFXWHQL ,Q GHU 2EHUHQ
0ROGDX 5XPlQLHQ 'LH EHIHVWLJWH 6LHGOXQJ PLW EHPDOWHU .HUDPLN YRQ GHU 6WHLQ
NXSIHU]HLW LQ ELV GLH YROOHQWZLFNHOWH %UR]H]HLW +HUDXVJHJHEHQ XQG (LJHIKUW YRQ
0&9ăOHDQX,DúLS,18UVXOHVFX0  &9ăOHDQX /HGpEXWGHODFXOWXUHGH
&XFXWHQL GDQV O¶DUFKpRORJLH HXURSpHQQH vQ $UFKDHRORJLVWV ZLWKRXW %RXQGDULHV
7RZDUGV D +LVWRU\ RI ,QWHUQDWLRQDO $UFKDHRORJLFDO &RQJUHVVHV 
 $UFKpRORJXHV VDQV IURQWLqUHV 3RXU XQH KLVWRLUH GHV &RQJUqV DUFKpRORJLTXHV
LQWHUQDWLRQDX[   HG 0 %DEHú 0$ .DHVHU  %$5 ,QWHUQDWLRQDO 6HULHV
2[IRUG S 

0& 9ăOHDQX 3UHIDĠă vQ + 6FKPLGW ± &XFXWHQL GLQ 0ROGRYD ± 5RPkQLD
$úH]DUHD IRUWLILFDWă FX FHUDPLFă SLFWDWă GLQ HSRFD SLHWUHL úL FXSUXOXL úL SkQă vQ
DSRJHXO HSRFLL EURQ]XOXL HGLĠLH vQJULMLWă úL SUHIDĠDWă GH 0 &9ăOHDQX WUDGXFHUH
*HDQLQD%LVWULĠDQ,DúLS,9
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9DVPLQLDWXUDOGHIRUPăELWURQFRQLFă FXGRXăRULILFLLWXEXODUH
ODSDUWHDVXSHULRDUă$UHvQăOĠLPHDGHPPúLGLDPHWUXOPD[LPGH
PP 'LDPHWUXO RULILFLLORU WXEXODUH HVWH GH  PP 5HDOL]DW GLQWUR SDVWă
VHPLILQă DUVă XúRU R[LGDQW OD WHPSHUDWXUă UHGXVă $ IRVW GHVFRSHULW vQ
DQXO  vQ QLYHOXO ID]HL $ D FXOWXULL &XFXWHQL 6H DIOă vQ FROHFĠLLOH
0X]HXOXL GH,VWRULHD0ROGRYHLúLDUHQXPăUGHLQYHQWDU )LJ 
9DVXO D IRVW GHFRUDW FX PRWLYH XQJKLXODUH LQFL]DWH úL FX R
UHSUH]HQWDUH VFKHPDWLFă DQWURSRPRUIă LQFL]DWă $FHDVWD DUH FDSXO GH
IRUPă UHFWDQJXODUă GDU XúRU QHUHJXODWă FX RFKLL UHGDĠL SULQ GRXă
SURHPLQHQĠHPLFL0HPEUHOHVXQWUHGDWHSULQOLQLLLQFL]DWH
 )UDJPHQW GLQ SDUWHD VXSHULRDUă D XQXL YDV GH IRUPă
QHSUHFL]DWă )UDJPHQWXO FHUDPLF DUH OXQJLPHD GH  PP úL OăĠLPHD GH
 PP (VWH UHDOL]DW GLQWUR SDVWă ILQă DUVă R[LGDQW OD WHPSHUDWXUă
ULGLFDWă $ IRVW GHVFRSHULW vQ DQXO  vQ QLYHOXO ID]HL $ D FXOWXULL
&XFXWHQL 6H DIOă vQ FROHFĠLLOH 0X]HXOXL GH ,VWRULH D 0ROGRYHL úL DUH
QXPăUGHLQYHQWDU )LJ 
3H VXSUDIDĠD YDVXOXL D IRVW PRGHODWă R IDĠă XPDQă vQ VWLO
QDWXUDOLVW RFKLL ILLQG UHGDĠL SULQ GRXă DGkQFLWXUL QDVXO XúRU SURHPLQHQW
DUH UHGDWH FHOH GRXă QăUL SULQ PLFL vPSXQVăWXUL LDU EăUELD HVWH PDL
SURQXQĠDWă'HDVXSUDRFKLORUVHSăVWUHD]ăRSRUĠLXQHSLFWDWăFXURúX
 )UDJPHQW GLQ SDUWHD VXSHULRDUă D XQHL VWUăFKLQL )UDJPHQWXO
FHUDPLFDUHOXQJLPHDGHPPúLOăĠLPHDGHPP'LDPHWUXOYDVXOXL
ODSDUWHDVXSHULRDUăDIRVWGHFFDPP FDOFXODW vQIXQFĠLHGHFXUEXUD
EX]HL  (VWH UHDOL]DW GLQWUR SDVWă ILQă DUVă R[LGDQW OD WHPSHUDWXUă
ULGLFDWă$IRVWGHVFRSHULWvQDQXOvQQLYHOXOEDOID]HL%DFXOWXULL
&XFXWHQL 6H DIOă vQ FROHFĠLLOH 0X]HXOXL GH ,VWRULH D 0ROGRYHL úL DUH
QXPăUXOGHLQYHQWDU )LJ 
)UDJPHQWXO GH VWUDFKLQă DUH SDUWHD VXSHULRDUă XúRU DUFXLWă FX
EX]DWăLDWăGUHSW/DH[WHULRUVXEEX]DYDVXOXLSUH]LQWăXQGHFRUSLFWDW
FXURúXEUXQDOFăWXLWGLQGRXăJKLUODQGHVXVúLMRVOHJDWHSULQWUREDQGă
GH úDSWH GXQJL URúLL EUXQH YHUWLFDOH UH]XOWkQG R VXSUDIDĠD FUXĠDWă vQ
IRUPăGHWRSRUELSHQODFDUHVHDGDXJăGLDJRQDODGLQEDQGăODWăFUXĠDWă


0 3HWUHVFX'vPERYLĠD 0  & 9ăOHDQX &XFXWHQL  &HWăĠXLD 0RQRJUDILH
DUKHRORJLFă3LDWUD1HDPĠS ILJ

,ELGHPS   ILJ

,ELGHPS  ILJ
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LDUSHEX]ăHVWHPRWLYXOSLFWDWvQIRUPăGHÄ[´/DLQWHULRUXOYDVXOXLvQ
]RQD PHGLDQă D IRVW SLFWDWă FX URúXEUXQ R VLOXHWă XPDQă SăVWUDWă
IUDJPHQWDU UHGDWă QDWXUDOLVW FX EUDĠHOH XúRU DUFXLWH vQ VXV &DSXO úL
WUXQFKLXO vQFDGUXOFăUXLDVHGLVWLQJHWRUDFHOHúLWRUVXO VXQWUHGDWHSULQ
PLFL vQJURúăUL ÌQ RSLQLD QRDVWUă LPDJLQHD DU SXWHD HYRFD R IHPHLH
GDQVkQG
(;&856
3OHFkQG GH OD FHOH WUHL UHSUH]HQWăUL DQWURSRPRUIH GHVFRSHULWH vQ
VWDĠLXQHD &XFXWHQL  &HWăĠXLD VWXGLXO GH IDĠă SURSXQH UHOXDUHD XQXL
VXELHFW LQWURGXV SHQWUX SULPD GDWă vQ LVWRULRJUDILD URPkQHDVFă GH FăWUH
,RDQ $QGULHúHVFX vQ  SULQ DUWLFROXO 'HV VXUYLYDQFHV SDOpROLWKLTXHV
GDQVOHPLOLHXQpROLWKLTXHGHOD'DFLH
ùL DWXQFL $QGULHúHVFX D SRUQLW vQ DERUGDUHD VXELHFWXOXL GH OD
GHVFRSHULUL QHROLWLFH IăFXWH OD 6ăOFXĠD )HGHOHúHQL úL 5ăGăúHQL XOWLPHOH
GRXă GLQ DUHDOXO &XOWXULL &XFXWHQL DXWRUXO QHIăFkQG DQDORJLL FX
GHVFRSHULUL VLPLODUH FL D GRULW VXEOLQLHUHD XQHL LGHL ILORVRILFH PXOW
PDL YHFKL FDUH IXVHVH DFFHSWDWă úL GH DUKHRORJL OD vQFHSXWXO VHFROXOXL
DO;;OHD
'HDFHHDSUH]HQWDUHDFHORUWUHLGHVFRSHULUL IăFXWHvQVWDĠLXQHDGH
SH 'HDOXO &HWăĠXLHL GH OD &XFXWHQL D FRQVWLWXLW XQ EXQ SUHWH[W SHQWUX
DERUGDUHD DFHVWHLWHPHGHLQWHUHVDVXSUDFLYLOL]DĠLLORUSUHLVWRULFH
ÌQFă GLQ SDOHROLWLF R LPSRUWDQWă SDUWH D FRPSRUWDPHQWXOXL VRFLDO
HVWHPDUFDWăGHSUH]HQĠDPDQLIHVWăULORUVSLULWXDOHUHOLJLRDVHFHDXSXWXW
ILLGHQWLILFDWHvQFUHDĠLLOHDUWLVWLFHvQULWXULOHIXQHUDUHVDXvQDOWHIRUPHGH
H[SULPDUH ÌQ QHROLWLF úL HQHROLWLF DFHVWHD VH DPSOLILFă úL VH GLYHUVLILFă
DWkW vQ SULYLQĠD IRUPHORU GH PDQLIHVWDUH GDU úL vQ FHD D VXSRUWXULORU
IRORVLWHSHQWUXUHDOL]DUHDORU $XDFHVWHD GLQXUPăUăGăFLQLSDOHROLWLFHVDX
VXQWGRDUVLPLOLWXGLQLSHUSHWXHD]ăHOHEDJDMXOVLPEROLFGREkQGLWDQWHULRU
VDX DX R QRXă vQFăUFăWXUă LQIRUPDĠLRQDOă UHSUH]LQWă SURGXVXO XQRU
FRQFHSWH ILORVRILFH ELQH VWUXFWXUDWH úL VLVWHPDWL]DWH VDX VXQW UH]XOWDWXO
XQRU QHFHVLWăĠL LPHGLDWH RUL DO XQRU PDQLIHVWăUL DOHDWRULL" 6XQW GRDU
FkWHYDGLQvQWUHEăULOHIXQGDPHQWDOHFDUHUHFODPăUăVSXQVXUL
3UREOHPDWLFD WUDQVPLWHULORU FXOWXUDOH SDOHROLWLFH OD FRPXQLWăĠLOH
QHROLWLFH UHSUH]LQWă XQ VXELHFW LPSRUWDQW GH DFWXDOLWDWH ILLQG LQWHQV
GH]EăWXW GH FRPXQLWDWHD úWLLQĠLILFă LQWHUQDĠLRQDOă ,QLĠLDO FHUFHWDUHD


,$QGULHúHVFX vQ %XOOHWLQGHOD6HFWLRQ+LVWRULTXH;9S
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DVXSUD DFHVWHL WHPH D SXV XQ DFFHQW LPSRUWDQW DSURDSH H[FOXVLY SH
HYLGHQĠLHUHD DQDORJLLORU VDX D VLPLOLWXGLQLORU GLQWUH GHVFRSHULULOH
DUKHRORJLFH ÌQXOWLPXOWLPSRDWHQĠLHVSHFLDOăDvQFHSXWVăILHDFRUGDWăúL
GHFULSWăULLVLPEROLVWLFLLXQRUVHPQHVDXDVRFLHULGHVHPQHFDUHVHJăVHVF
SHRELHFWHOHSUHLVWRULFHÌQVăDFHVWHWLSXULGHDERUGDUHUHOLHIHD]ăIDSWXOFă
FHUFHWDUHD D DYXW vQ YHGHUH GRDU HIHFWHOH úL QX FDX]D JHQHUDWRDUH D
DFHVWRUD
9LDĠD VRFLDOă D FRPXQLWăĠLORU XPDQH SUHLVWRULFH HUD HYLGHQW
GRPLQDWă GH FDUDFWHULVWLFLOH VSDĠLXO JHRJUDILF vQ FDUH DFHVWHD YLHĠXLDX
ILLQGXQUăVSXQVODDGDSWăULOHODPHGLXúLODVFKLPEăULOHSURGXVHvQFDGUXO
DFHVWXLD 2UL vQ RSLQLD QRDVWUă WRFPDL DFHVWH LQWHUDFĠLXQL FX PHGLXO
QDWXUDO VXQW FDX]HOH JHQHUDWRDUH DOH IRUPHORU GH PDQLIHVWDUH úL GH
H[SUHVLHFHDSDUvQFăGHODSULPHOHFRPXQLWăĠLSDOHROLWLFHILLQGSUHOXDWH
VDX DEDQGRQDWH vPERJăĠLWH VDX VăUăFLWH GH FRQĠLQXW GH OD R JHQHUDĠLH OD
DOWDvQIXQFĠLHGHQHFHVLWăĠLGHRUGLQSUDFWLFúLRELHFWLY
'H DFHHD DERUGDUHD FRUHFWă D VXELHFWXOXL WUDQVPLWHULORU
SDOHROLWLFH vQ PHGLXO QHROLWLF VH SRDWH IDFH GRDU SULQWUR PDQLHUă
LQWHUGLVFLSOLQDUă D ORFXLULORU XPDQH SUHLVWRULFH DWkW SHQWUX XQ DUHDO PDL
UHVWUkQVFkWúLSHQWUXXQVSDĠLXPDLODUJFRQWLQHQWDOVDXWUDQVFRQWLQHQWDO
6XVĠLQXWăúLGHGH]YROWDUHDPHWRGHORUPRGHUQHGHLQYHVWLJDUHúWLLQĠLILFă
DERUGDUHD LQWHUGLVFLSOLQDUă DUH QHYRLH GH R PHWRGRORJLH VSHFLDOă vQ
VHQVXOFăSHQWUXLGHQWLILFDUHDúLGHILQLUHDHOHPHQWHORUGHLQWHUHV DVXSUD
DFHVWHLWHPHLFHUFHWDUHDWUHEXLHVăDLEăvQYHGHUHRDQDOL]ăFDUH VăSOHFH
GH OD FDUDFWHUL]DUHD 0(',8/8, 1$785$/ĺ 208/ FD HQWLWDWH
ELRORJLFă ĺ/2&8,5( úL$57()$&7(ĺ$57ĂúL6,0%2/85,
6SDĠLXO FDUSDWRQLVWUHDQ D DYXW XQ URO LPSRUWDQW vQ SUHLVWRULD
HXURSHDQă ILLQG YHULJD GH OHJăWXUă vQWUH ]RQD EDOFDQLFă úL GDQXELDQă úL
FHDQRUG úLHVWHXURSHDQă'HDFHHDFHUFHWDUHDWUDQVPLWHULORUFXOWXUDOH
SDOHROLWLFHvQPHGLXOQHROLWLFvQDFHVWDUHDOJHRJUDILFFXSULYLUHVSHFLDOă
DVXSUD HOHPHQWHORU OHJDWH GH DUWă úL UHOLJLL SUH]LQWă R LPSRUWDQĠă
úWLLQĠLILFă GHRVHELWă &X DWkW PDL PXOW FX FkW SkQă vQ DFHVW PRPHQW vQ
OLWHUDWXUD URPkQHDVFă úL LQWHUQDĠLRQDOă GH SURILO OLSVHúWH R DQDOL]D
úWLLQĠLILFă WHPHLQLFă úL SOXULGLVFLSOLQDUă D IHQRPHQXOXL DERUGDW SHQWUX
FRPXQLWăĠLOH XPDQH SUHLVWRULFH GLQ VSDĠLXO FDUSDWRQLVWUHDQ vQ FRQWH[W
HXURSHDQ
,PSOHPHQWDUHD GH FăWUH $FDGHPLD 5RPkQă D SURLHFWXOXL FX
ILQDQĠDUH HXURSHDQă ÄùWLLQĠHOH VRFLRXPDQLVWH vQ FRQWH[WXO HYROXĠLHL
JOREDOL]DWH ± GH]YROWDUHD úL LPSOHPHQWDUHD SURJUDPXOXL GH VWXGLL úL
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FHUFHWDUHSRVWGRFWRUDOă´úLDFFHSWDUHDSURLHFWXOXLLQWLWXODWÄ6XSUDYLHĠXLUL
SDOHROLWLFH vQ PHGLXO QHROLWLF GLQ VSDĠLXO FDUSDWRQLVWUHDQ vQ FRQWH[WXO
SUHLVWRULHL HXURSHQH´ OD ,QVWLWXWXO GH $UKHRORJLH GLQ ,DúL FRQVWLWXLH R
RSRUWXQLWDWH vQ GRPHQLXO WHPHL PHQĠLRQDWH 3HQWUX VSDĠLXO
FDUSDWRQLVWUHDQ VWDGLXO FHUFHWăULORU DUKHRORJLFH GLQ DFHVW DUHDO úL DO
FXQRDúWHULL GLQ GRPHQLX GH]YROWDUHD PHWRGHORU GH LQYHVWLJDUH RIHUă
DVWă]L WRDWH SUHPL]HOH FD UăVSXQVXULOH QHFHVDUH DVXSUD VXELHFWXOXL Vă ILH
UHOHYDWH
$EVWUDFW
$17+52320253+,&5(35(6(17$7,216217+(&(5$0,&:$5(
2)&8&87(1,&(7$78,$
6WDUWLQJ IURP WKUHH DQWKURSRPRUSKLF UHSUHVHQWDWLRQV RQ WKH
FHUDPLFZDUH GLVFRYHUHG LQ WKH VHWWOHPHQW RI &XFXWHQL  &HWăĠXLD WKH SUHVHQW
VWXG\ SURSRVHV WR WDOH RYHU D VXEMHFW IRU WKH ILUVW WLPH LQWURGXFHG LQ WKH
5RPDQLDQKLVWRULRJUDSK\ E\,RDQ$QGULHúHVFXLQ
7DNLQJ LQWR DFFRXQW WKH SKDVH RI NQRZOHGJH LQ WKH ILHOG DQG WKH
GHYHORSPHQWRILQYHVWLJDWLRQPHWKRGVWKHWRSLFRI3DOHROLWKLFVXUYLYDOVLQWKH
1HROLWKLF HQYLURQPHQW WKURXJKRXW WKH &DUSDWKLDQ'QLHVWUHDQ VSDFH LQ WKH
FRQWH[WRI(XURSHDQSUHKLVWRU\FDQQRZDGD\VUHFHLYHWKHDQVZHUVVHDUFKHGIRU
WKHUHVHDUFKEHLQJQHFHVVDU\DOVRIURPWKHSHUVSHFWLYHRIWKHFRQQHFWLQJUROHRI
WKLVJHRJUDSKLFDUHDOLQNLQJWKH%DONDQDQG'DQXEH]RQHWRWKHQRUWKDQGHDVW
(XURSHDQRQH

/,672),//8675$7,216
)LJ  &XFXWHQL&HWăĠXLD ± 0LQLDWXUH YHVVHO ZLWK DQWKURSRPRUSKLF
UHSUHVHQWDWLRQ &XFXWHQL$ 
)LJ  &XFXWHQL&HWăĠXLD ± 3RWVKHUG RI XQGHWHUPLQHG VKDSH ZLWK
DQWKURSRPRUSKLFUHSUHVHQWDWLRQ &XFXWHQL$ 
)LJ  &XFXWHQL&HWăĠXLD ± 'LVK XSSHUSDUWIUDJPHQW  ZLWKDQWKURSRPRUSKLF
UHSUHVHQWDWLRQ &XFXWHQL% 



5H]XPDWWUDGXVGH&RUDOLD&RVWDú

42

REPREZENTRI ANTROPOMORFE PE CERAMICA
DE LA CUCUTENI - CETUIA

Fig. 1 Cucuteni-Cetuia – Vas miniatural cu reprezentare antropomorf
(Cucuteni A)

Mdlin - Cornel VLEANU
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Fig. 2 Cucuteni-Cetuia – Fragment de vas de form nedefinit cu reprezentare
antropomorf (Cucuteni A)
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REPREZENTRI ANTROPOMORFE PE CERAMICA
DE LA CUCUTENI - CETUIA

Fig. 3 Cucuteni-Cetuia – Strachin (fragment de la partea superioar) cu
reprezentare antropomorf (Cucuteni B)

Cercetri Istorice, XXIV-XXVI, Iai, 2010, p. 45-69

„PRIDVORUL SE PRBUETE”.
NU TOTUL ESTE POSIBIL DEODAT*

John NANDRI

Prezentul articol are ca obiectiv definirea rolului etnoarheologiei
în înelegerea procesului de schimbare pe termen lung i examinarea
cadrului explicaiei arheologice. Este critic la adresa literalismului, pe
care îl definete mai jos, i a explicaiilor literale ale cauzalitii.
Viziunea asupra trecutului trebuie s fie în concordan cu realitatea
evolutiv i biologic, aa cum este exemplificat de practica tradiional;
nu este limitat de stereotipuri.
Înelegerea noastr asupra societilor umane din trecut – i
astfel asupra propriei noastre societi – este îmbogit de descoperirile
etnoarheologiei comparative în mâinile arheologului, mintea acestuia
micându-se constant înainte i înapoi, între trecut i prezent.
Ca i însi arheologia, explicaia etnoarheologic se bazeaz pe maxima
inefabil a lui J. J. Winkelmann1: „Nu totul este posibil deodat”.

*

Traducere din englez de Coralia Costa. Varianta în englez a acestui articol
a aprut în volumul In Medias Res Praehistoriae. Miscellanea in honorem annos LXV
peragentis professoris Dan Monah oblata (ed. G. Bodi), Iai, 2009.
1
Johann Joachim Winkelmann (1717-1768), istoric de art i arheolog german
deschiztor de drumuri, fiu al unui cizmar i al unei fiice de estor, parial contemporan
cu eruditul Dimitrie Cantemir din Moldova (care a murit în 1723). The History of
Ancient Art, vol. 1, de J. J. Winckelmann (1849); Winckelmann. Sein Leben, seine
Werke und Seine Zeitgenossen, 3 vol., de Carl Just (1866-1872); The Renaissance de
Walter Pater (1873); Wesen und Wandlung des Humanismus de Horst Rüdiger (1937);
Winckelman and His German Critics de Henry Hatfield (1943); Johann Joachim
Winckelmann: Sprache und Kunstwerk de Hanna Koch (1957); Winckelmann de Walter
Leppmann (1971); Johann Joachim Winckelmann 1717-1768, ed. Thomas W.
Gaehtgens (1986); Winckelmann and the Origins of Art History de Alex Potts (1994);
Winckelmann and the Notion of Aesthetic Education de Jeffrey Morrison (1996);
Embodying Ambiguity: Androgyny and Aesthetics from Winckelmann to Keller de
Catriona MacLeod (1998).
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Mijloacele schimbrii pe termen lung
Arheologia este într-o poziie care îi permite s trateze – mai
eficient decât orice alt disciplin – m rturiile materiale imperfecte ale
schimb rilor pe termen lung în comportamentul uman transmis pe cale
cultural . Etnoarheologia este colaboratorul s u esenial, care o ajut s
interpreteze date incomplete din trecutul anterior scrierii, ca rezultatul
material al comportamentului. Acest articol nu se refer la date, ci la
atitudini fa de un cadru al explicaiilor.
Un sit etnoarheologic este un loc în care rezultatul material al
comportamentului poate fi observat în procesul de formare sau,
într-adevr, de distrugere. Obiectivele alese de Proiectul de
Etnoarheologie pentru zonele înalte (Highland Zone Ethnoarchaeology
Project) au fost, în primul rând, satul românesc, slaul sezonier i
stânele asociate, de la mari altitudini din Carpai2, precum i siturile de
2

J. G. Nandris, The Stîna and the Katun : Foundations of a Research Design in
European Highland Zone Ethnoarchaeology, în World Archaeology, vol. 17, 1985, nr. 2,
p. 256-268 (ortografia corect i definiia termenilor stân, sla i ctun pot fi consultate
pe http://dexonline.ro).
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tip ctun ale aromânilor i saracaanilor de la sud de Dunre. Scopurile
cercetrii au fost acelea de a examina aceste forme de aezare i
modalitile de exploatare ale zonelor înalte. Esena etnoarheologiei
comparative rezid în comparaia într-un cadru mai amplu a siturilor de
mici dimensiuni, care pot prea nesemnificative privite individual, dar
care capt o alt semnificaie puse în legtur unul cu altul. Siturile de
tip ctun, în special, sunt insuficient apreciate ca modele posibile pentru
aezarea mezolitic european destul de diferit de sat, i care s-au
pstrat doar rareori, de exemplu la Lepenski Vir, sau chiar din Gravetian.
Metodele de teren au fost îmbuntite de-a lungul mai multor
ani. Financiar, au marele avantaj al economiei, în comparaie cu
proiectele majore de spturi arheologice. Formularul de raport de sit
(Anexa A) furnizeaz indicaii asupra metodelor Proiectului de
etnoarheologie pentru zonele înalte. Proiectul a fost însoit de raportarea
la scar larg a sitului în contextul peisajului, a planului su intern (1:200
sau mai mult), i a listelor codificate pentru distribuirea de artefacte
detaliate, împreun cu descrierile, interviurile i înregistrrile fotografice.
Pe parcursul unei campanii de teren, cu o echip pregtit, format din
doar câiva oameni, s-a înregistrat mai mult de un sit pe zi, ceea ce este
atât eficace cât i eficient. Aceasta a inclus timpul petrecut în cltorie
(circa 5000 mile dus-întors din Marea Britanie) i rezolvarea problemelor
administrative, inclusiv cltoria intern în zona înalt (definit ca peste
1000 metri) i logistica aferent camprii la altitudine. Strmoii notri
vântori de mamut ar fi trebuit s aplice chiar ei aceeai strategie i, cu
siguran, au fcut acest lucru.
Etnoarheologia nu este etnoistorie. Se mic între trecut i prezent
pentru a stabili o perspectiv realist asupra proceselor de schimbare pe
termen lung. Este necesar s se pun întrebarea: „Modificare în ce?”. În
sensul cel mai pragmatic, putem aspira la urmrirea evoluiei contiinei
umane. Dac acest obiectiv se dovedete, pentru moment, prea ambiios,
putem, cel puin, încerca s identificm schimbri majore în
comportamentul uman. Deja la Çatal Höyük, I. Hodder3 postuleaz noi
forme de emergen ale contiinei i ordinii sociale, în explicarea
3

I. Hodder, Symbolism at Çatal Höyük, în J. Coles, R. Bewley, P. Mellars
(ed.), World Prehistory. Studies in Memory of Grahame Clark. Proceedings of the
British
Academy,
Oxford,
1999,
p.
177-191;
vezi,
de
asemenea,
www.smithsonianmag.com/issues/2005/may/seeds_civilization.php.
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fenomenului neolitic. Spunând c „implicaiile sociale i ideologice
asociate adopt rii agriculturii au devenit mai relevante, implicând o
asociere a factorilor cauzali cu alte aspecte decât cele economice”.
Boronean i Dinu4 (s. n.) susin în realitate o tez similar . Acesta este
un ecou îndep rtat al vechiului determinism economic i de mediu. Este
nevoie chiar de examinarea conceptului de comportament i a alegerii
asociate.
O înelegere a schimb rilor pe termen lung în comportamentul
uman este esenial pentru înelegerea schimb rii problemelor
contemporane de mediu i sociale. Exist patru principali mediatori ai
schimbrii pe termen lung (Mijloace ale schimbrii) care
contextualizeaz procesul: Mediul, Economia, Tehnologia i Mediul
bio-social. Cauzalitatea acestui sistem este complex i exist
probabilitatea de a fi supra-determinat , atât/i, mai curând decât ori/ori.
Aceste mijloace conin sisteme dinamice multivariate, de
relevan adaptativ în cadrul unei epoci i a unui mediu date, altfel încât
societatea va înceta în mod rapid de a figura în înregistrarea arheologic .
„Nu totul este posibil deodat”. O critic a anacronismului este astfel
fixat în metodologia etnoarheologic . Valabilitatea analogiei poate fi cu
greu un aspect major.
Mediul este scena în continu evoluie pe care se petrec toate
aceste schimb ri, dar ar fi foarte neînelept s presupunem c le
determin ; sau cu alte cuvinte are valoare de prognoz pentru cultura
uman . Parametrii g sii în mijloacele principale de schimbare sunt
necesari, în mod cauzal, dar nu suficient. Este inadecvat i literal s
susinem c societ ile umane sunt determinate de circumstane
economice, când acestea sunt, ele însele, rezultatul comportamental al
deciziilor umane.
Ceea ce noi numim Economia unei culturi arheologice constituie
mijloacele alese de exploatare a mediului. Relaiile ecologice i omanimal ale sistemului sunt cruciale. Modalitatea aleas de exploatare a
resurselor vegetale, animale sau minerale identificate în mediu, are o
relevan adaptativ pentru epoca i locul s u. Se bazeaz pe ceea ce noi
numim Premisele exploatrii unui grup uman. Acestea sunt propoziiile
fundamentale caracteristice pentru o societate dat , care exprim

4

A. Boronean, A. Dinu, The Romanian Mesolithic and the transition to
farming; a case study in the Iron Gates, în Studii de Preistorie, 3, 2006, p. 41-76.
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alegerile umane cu privire la speciile de resurse vegetale, animale sau
minerale pentru a le exploata i care sunt modurile de a face acest lucru.
Scopurile economice pot, sau nu, s fie în primul rând utilitariste.
De exemplu, o societate poate dedica resurse disproporionate construirii
de monumente. Conveniile sale pot interzice exploatarea de resurse
altfel perfect raionale [de ex., mâncatul crnii de porc], sau pot aprea ca
tabuuri de la îndeplinirea anumitor aciuni. În cadrul practicilor româneti
obinuite de la stân uneori nu se permitea aruncarea cojilor de ou pe
foc, ci în spatele acestuia. Credina asociat [c oile ar face crup, o boal
respiratorie] poate fi iluzorie; dar rezultatul material este o depunere
special care este detectabil etnoarheologic. Doar cu ajutorul
etnoarheologiei putem spera s obinem legtura credinei cu practica în
context preistoric, mai curând decât din idei preconcepute ale propriilor
noastre mini urbanizate.
Dedicarea resurselor ctre ceea ce numim religie poate fi,
într-adevr, de importan extraordinar. Societile preistorice i chiar
tradiionale nu aveau o categorie necesar de „art” sau „religie”. Pur i
simplu fceau totul cât de bine puteau. Suntem îndreptii, dac vrem, s
denumim aceste credine integrate drept religia lor. Dac sistemul lor de
credine nu avea o valoare adaptiv, grupul înceta s apar în
înregistrarea arheologic, la fel cum s-ar fi întâmplat dac tehnologia sau
economia lor avea vreo problem. Literalismul pare s nu aib cunotin
de importana funciilor neutilitare, iar materialismul a fost în mod absurd
literal în atribuirea supremaiei ctre „economie”.
Premise ale exploatrii sunt astfel pre-supoziiile transmise
cultural, într-o tradiie cultural dat, care reconciliaz credina i
practica. Ele reprezint alegeri referitoare la sursele de exploatat din
cadrul mediului i la cile aferente. Ele pot avea funcii sociale
non-utilitare. Adesea, noi suntem cei care discriminm în mod nenecesar
între funciile sociale sau religioase i utilitatea practic.
În cadrul unui sistem economic dat, exist adesea sectoare
discrete cu propriile lor premise de exploatare, iar acestea se pot referi la
subgrupuri ocupaionale sau la caracterul sezonier, cât i la „culturi”
separate sau etichete precum Mezolitic sau Neolitic. De exemplu,
pescuitul sau vânatul de psri necesit anumite predilecii i îndemânri
pe care nu toi le dein în mod necesar, iar exploatarea acestor resurse
poate, sau nu, s fie tradiional. Caracterul sezonier poate fi polivalent,
cu sub-grupuri ocupaionale, care urmeaz strategii discrete de
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exploatare, care trebuie diferen iate în înregistrarea arheologic de
„culturile” separate.
Alegerea este o limitare a libert ii, o renun are la alternative, o
ramur nodal în algoritmul strategic al evenimentelor sezoniere. De
exemplu, cre terea oilor necesit un angajament serios, pe care nu toate
culturile care au avut la dispozi ie aceast op iune au fost preg tite s -l
demonstreze. Vân torii-culeg tori din cultura Bugului de Sud din stepa
împ durit au fost în contact cu grupul Cri din FTN5 din Moldova, i au
importat de la ei numeroase lucruri, inclusiv ceramica i cre terea
bovinelor, dar au ales s nu includ oile. Aproximativ acela i exerci iu de
discriminare a avut loc în cultura Ertebølle, i cine poate spune c nu a
fost din cauza unor motive legate de credin , precum tabuuri referitoare
la consum? Contemporaneitatea pe parcursul a câteva milenii a
mezoliticului i neoliticului din Europa central i de nord a încorporat,
probabil, o relatare despre astfel de mecanisme complementare unul fa
de cel lalt, mai curând decât o indicare a „fazelor de dezvoltare”.
Tehnologia unei societ i const de obicei în mijloacele de
atingere a scopurilor economice, dar, ca i economia în sine, poate
con ine func ii sociale non-utilitare. Expunerile de ceramic , a c ror
existen în casele neolitice a fost demonstrat , erau proiec ii sociale ale
celei mai avansate tehnologii a momentului i, din acest punct de vedere,
însemne sociale. Din paleolitic pân în prezent, necesarul zilnic a fost
temeinic elaborat, dincolo de simplele cerin e de func ionalitate, iar cea
mai avansat tehnologie a fost folosit pentru a semnala statutul, al turi
de accesul la materiale rare.
Mediul bio-social este seria adaptiv de dezvolt ri biologice i
sociale asociate cu emergen a con tiin ei umane, în cadrul c reia s-au
propagat astfel de semnale. Este cel mai important din toate mijloacele de
schimbare pe termen lung pentru fiin ele umane, i cel mai complex în
termeni de m rturie arheologic material ; iar la modul poten ial este i
cel care aduce cele mai multe satisfac ii. Este cadrul în care are loc
5

Pentru o prezentare general i un rezumat al conceptului de FTN vezi
J. G. Nandris, Adaptive Mediation in the FTN; the Nature and Role of the First
Temperate European Neolithic, în Michela Spataro, Paolo Biagi (eds.), A Short Walk
through the Balkans: the First Farmers of the Carpathian basin and Adjacent Regions,
2008, p. 11-23. Primul Neolitic Temperat (First Temperate Neolithic – FTN) din sudestul Europei pe durata mileniilor VI i V î. Hr. a fost primul Neolitic complet format
din Europa Temperat , incluzând Cri , Krs, Starevo, Karanovo I-II, Kremikovci i
aspecte ale Bugului de Sud.
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evoluia caracteristicilor fizice i mentale ale umanitii. Include evoluia
fizic a speciilor umane ca atare, precum i sistemele dinamice ale
relaiilor sociale observate în aceste extraordinare culturi ale Europei
preistorice pe care le admirm atât de mult. Ele au fost create fr
beneficiul Teoreticienilor Sociali. Trebuie, de asemenea, s aduc lumin
asupra problemei fundamentale cu privire la ce constituie identitatea unui
grup uman. Aceasta se leag, la rândul su, de definiia unei culturi
arheologice. Identitatea cultural rezid în aspecte ne-eseniale, în
„comportament ca i cum” monada ar aparine grupului; „respectând
limitele neexecutorii” aceasta aparine comportamentului de grup6; i în
citatul din Winkelmann.
Arheologia Social a fost, la un moment dat, o tendin la mod
pentru arheologi, dar nu exist o modalitate mai concret de a extinde
gama posibil a comportamentului trecut decât etnoarheologia.
Societile tradiionale din rile est-europene au fost foarte eficiente în
prezervarea, pentru posteritate, a unor mrturii nepreuite cu privire la
natura culturii europene. Povestea scris în Cartea Profetic a
Etnoarheologiei Europene este în mod inevitabil pe cale de a fi distrus.
Fenomenele pe care le trateaz au fost anterior larg rspândite în Europa,
astfel c nu este în nici un fel Eurocentric (i nici nu ar conta dac ar fi)
atragerea ateniei asupra naturii lor în mod distinctiv europene.
Metodologia etnoarheologiei este, în acelai timp, global, precum i o
aseriune a individualitii regionale. Societile europene tradiionale
sporesc înelegerea noastr asupra fundaiilor universale ale culturii
europene aezate de ranii i pstorii care au creat condiiile pentru
progres cultural i intelectual, peste fundaiile primordiale ale satului
neolitic.
Utilitatea social
Cel mai bun prospect pentru înelegerea prezentului, i luarea
unor decizii sntoase privind viitorul, se afl într-o mai bun percepie
asupra trecutului nostru. Pare esenial pentru viitorul planetei s ne
reamintim succesele i s învm din eecurile modelelor trecute ale
comportamentului uman, unele dintre acestea rezistând mileniilor, toate
fiind adaptate proceselor de modificare a mediului.
6 J. G. Nandris, The Jebeliyeh of Mount Sinai and the Land of Vlah în
Quaderni di Studi Arabi, 1990, 8, p. 45-80.
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Unele aspecte ale conflictului uman i ale comportamentului
violent sau contagios al mulimii, care au fost fixate în genom timp de
sute de milenii pe durata Paleoliticului, nu sunt uor terse.
Etnoarheologia consider aceste interaciuni din perspectiva societ ilor
tradiionale, în care variabilele sunt poate mai uor de definit, ca
paradigme ale situaiei noastre acum complexe. Totui, am aflat cât de
complexe sunt societ ile „simple, tradiionale”. Ca în matematic i
filozofie, este uneori uor s consideri cazuri extreme. Succesul sau
eecul strategiilor alese de societ ile tradiionale i preistorice sunt
relevante pentru preocup rile noastre actuale despre poluare i resurse
regenerabile. Urm rirea metodic a reconstruciei paleomediului ne face
s ne oprim în faa impactului asupra mediului generat de propriul nostru
comportament, i ne furnizeaz unele instrumente cu care îl putem
analiza. De exemplu, analiza calotelor de ghea din Groenlanda,
efectuat pentru a cerceta mediile paleolitice, ne furnizeaz o perspectiv
util asupra înc lzirii globale.
Atunci când consider m societ i îndep rtate ar trebui, probabil,
s facem diferena între ceea ce are o funcie social mai ampl , i ceea
ce are o utilitate practic imediat . Spre exemplu, diferena dintre
îmbr c minte ca micro-mediu i rochia ca semnal social, i încorporarea
ambelor într-un singur articol. Etnoarheologia în sine are de îndeplinit
atât o contribuie funcional cât i una util din punct de vedere social.
Utilitatea sa imediat se reg sete în influena realist pe care o poate
avea asupra metodei i interpret rii arheologice i în eficiena i
economia sa ca set de metode de teren, mai puin costisitoare decât
majoritatea s p turilor, mai bine definite decât multe investigaii, i
incluzând toate disciplinele arheologiei tiinifice.
Funcia social a Etnoarheologiei rezid în realizarea unui grad
mai mare de contientizare cu privire la motenirea noastr din preistorie.
În prezentul istoric recent, satul românesc a oferit un model de ecologie
sustenabil i relaii umane care a fost în mod sistematic distrus de
socialismul autoritar. A demonstrat importana atitudinilor cu care
abord m mediul natural i resursele sale. În diversitatea de exemple de
ridicare i c dere a societ ilor umane, pe care preistoria i
etnoarheologia le furnizeaz , putem g si atât motive pentru succes, cât i
pentru eec, pentru a ajuta în propria auto-examinare.
Etnoarheologia comparativ are pretenii i mai mari de utilitate
social . La un moment dat, la finalul secolului al XX-lea, când se p rea
c genul de m rturii care se g sesc în satele i munii României erau pe
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punctul de a disprea dintotdeauna, Proiectul de Etnoarheologie a
Zonelor Înalte a fost implicat în înregistrarea unui status quo pentru
posteritate. Secolul al XXI-lea aduce o accelerare a modificrii în
societatea rural româneasc. Întreaga etnoarheologie este
etnoarheologie de salvare. Exist o oportunitate final de a face un
studiu comparativ al acestor dezvoltri, i chiar de a sugera direciile
practice pe care le-ar putea lua schimbarea, în concordan cu rdcinile
lor istorice.
Siturile desemnate prin termenii româneti stân, sla i ctun
pe care le-am studiat în anii 1980 ca modaliti de exploatare a resurselor
din zonele înalte, au existat ulterior într-un declin relativ. Au devenit
victimele planificrii centrale socialiste, care nu putea tolera existena
unui pastoralism independent de stat, practicat la scar mic. Pajitile din
România au capacitatea de a suporta multe milioane de oi pe suprafeele
peneplenice Boresco. Acestea se întind pe suprafee mari de-a lungul
crestelor Carpailor. Pajitile sunt o resurs de mediu meninut de
pstorii cu milenii de experien. Practicile lor sunt acum ameninate din
nou de regulamentele birocratice ale Uniunii Europene, care par s nu ia
în calcul aceast perspectiv.
Re-vitalizarea industriei ovinelor ar putea furniza României
carne, lapte i brânz. Lâna susine nu doar confecionarea de haine, ci i
industrii secundare profitabile, precum esutul de cergi i covoare, pentru
care abilitile rurale româneti sunt deosebit de potrivite, i pot fi
adaptate în acest secol chiar inovaiilor, aa cum este izolarea caselor.
Este în continuare valabil caracterul sezonier polivalent7 care se
centreaz pe categoriile de aezri reprezentate de stân, sla i ctun,
care presupun turme mici de oi, vite i porci, deinute de proprietari
individuali, precum i horticultura i pomicultura sezonier, care pot fi
re-activate. O resurs modern major rezid în servicii recreaionale
pentru locuitori i vizitatori în egal msur. Cele mai eficiente tampoane
contra exploatrii omului obinuit i a familiei sale de ctre autoriti, i
stimulentele cu recompensele cele mai bune pe plan uman pentru a
contribui la binele social general îi gsesc aplicabilitatea în gama de
activiti i structuri sociale centrate pe rudenie i proprietate privat, i
de asemenea în turism.
7

J. G. Nandris, Some Features of Neolithic Climax Societies, în Studia
Praehistorica, 1, 1978, p. 198 – 211.
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Pe durata activit ii de teren în Daghestan în 19918 sisteme de
terase abandonate au fost g site în mod obinuit pân la altitudinea de
2300-2500 metri. Exist multe regiuni cu terasare extensiv în dealurile
subcarpatice. Astfel de terase demonstreaz exploatarea extensiv la
scar mic practicat în trecut; dar i o exploatare anterior mai intens , pe
durata unor perioade care pot varia de la recent i medieval pân la
preistorie (putem aminti c peisajul ceramicii lineare în Germania s-a
dovedit a fi în Aldenhovener Platte mult mai dens locuit decât cel
modern). Cultivarea teraselor, ca i pastoralismul zonelor înalte, nu a fost
practicabil sub colectivizare, dar este foarte potrivit pentru creterea
plantelor la scar mic , de exemplu folosind animale de povar . Pentru a
integra creterea demografic i economic într-un proces de umanizare a
peisajului, resurse precum terasele pot fi reintroduse în utilizare,
încurajând revitalizarea zonelor i satelor de munte. Nu trebuie uitat c
sistemul a inclus de asemenea i horticultura, pomicultura, silvicultura,
creterea vitelor i porcilor i o gam uimitoare de conectivitate,
dezvoltat de-a lungul unei perioade lungi.
Din perspectiv istoric , încercarea de a colectiviza umanitatea în
Europa de est a euat sub contradiciile falsei contiine marxiste care a
subminat refacerea Europei dup al doilea r zboi mondial, înlocuind-o cu
un secol de eforturi umane pierdute9. Marxismul s-a dovedit absurd de
capabil de a modifica lumea f r a o înelege. Ca i perechea sa
autoritar 10, a vrut s categoriseasc clase întregi ale umanit ii drept mai
puin decât umane. Paradoxal, economia reacionar planificat a
socialismului autoritar a p strat dovezi etnoarheologice importante în
unele locuri precum Maramure, i care acum se dezintegreaz .
Printre cele câteva exemple de grupuri sociale care au d inuit cu
succes i care au existat de-a lungul istoriei se num r i monasticismul
cretin. În perioada medieval a îndeplinit funcii sociale multiple, de
8

J. G. Nandris, The Land of Mountains in the Island of Languages; Aspects of
Comparative Ethnoarchaeology in Daghestan and the Caucasus, în P. Biagi, J. Nandris
(ed.) Highland Zone Exploitation in southern Europe, Monografie di Natura Bresciana
nr. 20, 1994, p. 21-47 (Proc. of International Tavola Rotonda, Brescia 29 Apr-01 May
1994).
9
Vezi, de ex., Stephane Courtois et alii, The Black Book of Communism;
Crimes, Terror, Repression, 1999, Harvard University Press.
10
J. Goldberg, Liberal Fascism, 1980. Goldberg subliniaz leg turile
inextricabile între fascism i gândirea liberal de stânga. Nazitii într-adev r erau
naional-socialiti, i nu a existat o diferen practic între rezultatul nazismului i cel al
socialismului autoritar.
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învare, medicin, caritate sau economie agricol. Mnstirile ortodoxe
din sud-estul Europei revin la via cu rapiditate, dup lunga lor perioad
de victimizare brutal sub regimul socialist. Prezena de noi cldiri din
lemn proaspt tiat este documentat pretutindeni, fie c este vorba de
micile uniti dependente de mnstiri, denumite schituri11, sau de
mreele biserici de lemn din Maramure, construite precum mnstirile
medievale din Europa de maetri constructori care nu aveau nevoie de
planuri i care constituiau realizarea colectiv a comunitii rurale.
Pastoralismul în satul românesc a depins, de asemenea, i de un efort
colectiv. Ca i satul românesc în momentele sale de prosperitate,
administrarea abil a mnstirilor de clugri sau micue exemplific
modul în care o comunitate poate tri creativ în relaie cu mediul su.
Aceste atitudini nu sunt în nici un caz limitate la teritoriul României. Ele
se regsesc în horticultura uimitoare bazat pe ecologie a mnstirii de
maici Ormylia12 sau în la fel de remarcabila mnstire de maici
Prodromos de la Mt. Pelion (aproximativ 35 km est de Larisa).
Ca exemple de funcionalitate social non-utilitarist
monasticismul cretin furnizeaz, în cele din urm, un posibil sens pentru
termenul „socialism”: acesta presupune auto-negare. Are o legtur
minuscul sau chiar inexistent cu conceptul iluzoriu de justiie social
care atrage pe tinerii idealiti ctre socialism. În Europa de sud-est
tradiiile monastice de ospitalitate i munca grea au fcut ca grdinile
bine întreinute i un management aproape auto-suficient al averilor s
poat furniza surplusul pentru a gzdui oaspeii.
A aprut o tendin care exploreaz tema relaiei dintre ortodoxie
i mediu. Aa cum evidenia în 1991 un pustnic român, cu care
împream chilia amenajat în stâncile mrii sub schitul (vezi din nou
http://dexonline.ro pentru definiie) românesc de la Prodromou, la captul
Mt. Athos: nu fcea ru nimnui cu atât mai puin mediului su.
Dimpotriv, horticultura sa era una meticuloas, i am continuat s
consumm o duzin de plante slbatice care sunt abundente pe Athos [i
uneori nimic altceva]. Un studiu al satului Breb din Maramure13 a artat

11
12

Vezi din nou http://dexonline.ro pentru definiie.
Sora de la Simonopetra de pe Muntele Athos, la baza peninsulei Sithonia în

Chalkidiki.
13

L. Antal, M. Antal, Plantele cunoscute si utilizate de stenii din Breb în
Marmaia, 3, 1977, p. 268-276.
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c locuitorii acestuia foloseau aproximativ patru sute de plante pentru
diverse scopuri.
Astfel de forme de cultivare nu doar c se armonizeaz cu ideea
de management al resurselor regenerabile, dar furnizeaz un antidot la
problemele induse de l comie cum ar fi encefalopatia spongiform la
bovine, determinat în occident de practici mai extreme de cretere
intensiv axate pe profit, în realitate animalele fiind hr nite cu propriile
organisme. i mai important, astfel de comunit i pot exemplifica o
satisf c toare diversitate i armonie de forme sociale, f r a se putea
elibera în întregime de limit rile condiiei umane. Cum capitalismul nu
este un sistem etic ci o serie de fapte despre viaa economic , ele
furnizeaz un cadru contextual moral pentru cei care sunt doritori s
asculte14.
Etnoarheologia ne arat modul în care satele din zonele înalte din
sud-estul Europei au reuit s îi exploateze resursele disponibile
sezonier pe colinele, codrii i pajitile adiacente. P durile, munii i
p unile au o relaie simbiotic atât cu satele i pastoralismul, cu
animalele i oamenii15, cât i, în mod intrinsec, cu silvicultura i,
colateral, cu turismul i recreaia.
Aceste peisaje se adreseaz funciilor recreaionale cu baze
ecologice, concepute pentru a promova capacit ile regeneratoare ale
naturii. Este vorba atât de cei care vin ca vizitatori, cât poate, în primul
rând, de cei care o locuiesc. Ideea de management al resurselor
regenerabile i a valorii lor restauratoare pentru fiinele umane stresate,
trebuie s înlocuiasc maximizarea f r logic a unui „turism” care este
în egal m sur exploatator pentru autohtoni, pentru vizitatori i pentru
mediu. Turism precum cel de care are nevoie Capitalismul pentru a se
conforma naturii, moralit ii i umanit ii sau a se autodistruge împreun
cu resursele de mediu i culturale pe care se bazeaz . Îi pot apoi aduce o
contribuie indubitabil la via , libertate i urm rirea fericirii. Unele
state europene iau în consideraie ideea lansat în Bhutan a unui index al

14

Kallistos Ware, Mitropolit de Diocleea, Philip Sherrard; a Prophet for our
Time, Oxford, 2009.
15
J. G. Nandris, Man-animal Relationships and the Validation of
Ethnoarchaeology in Highland south-east Europe, în C. Grigson, J. Clutton-Brock (ed.)
Animals and Archaeology, Pt. 4., Husbandry in Europe (BAR Int. Ser. 227), 1984,
p. 13-21.
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FNB (Fericirea Na ional Brut); mai curând decât s insiste pe creterea
economic, productivitate i PIB (Produsul Intern Brut).
Aceste concepte nu sunt îndeprtate unele de altele, ci,
dimpotriv, provin dintr-o munc etnoarheologic comun. Fiecare zi pe
teren ne-a adus ceva nou. Nimic nu era neimportant. Am fost continuu
impresiona i de ingenuitatea dispozitivelor folosite în societ ile
tradi ionale pentru a rezolva problemele. Am fost pui fa  în fa  cu mari
realizri ale culturii populare europene, începând cu Neoliticul, în
întreaga Europ i exemplificat în special în sud-est.
Din perspectiv arheologic, trebuie s admirm formele sociale
foarte evoluate care au aprut în aceast zon, printr-o lung diferen iere,
ieind din preistorie i intrând în istorie. De exemplu, societ ile Cucuteni
i Gumelni a din mileniile V-IV BC din Moldova i zona Dunrii
inferioare, care au pstrat modul de comportament neolitic cât de mult a
fost posibil fr a-l transforma în altceva (de exemplu o „Epoc a
Bronzului”). Li se pot atribui realizri culturale substan iale care au
aprut fr beneficiul Teoreticienilor societ ii. Astfel de societ i s-au
rspândit pe scena Europei, având avantajul mediului în general
temperat, al unei variet i geografice i al înaltei conectivit i a
continentului european. Au fost rezultatul unor condi ii evoluate de
exploatare care s-au întâlnit în Neolitic, au pus temelia societ ii
medievale europene i au rmas inerente în cultura popular româneasc,
ca marc a lumii civilizate (koiné) europene.
Numeroase perioade de abandon i reactivare a peisajului zonelor
înalte sunt reflectate în etnoarheologie. Pastoralismul din Carpa i poate
prea în mod decep ionant auto-suficient i bucolic pentru un observator
superficial, dar asemenea tuturor zonelor înalte a fost strâns legat
începând din preistorie de modificri politice i economice la scar larg
care au avut loc în zonele joase. Cu ajutorul modelelor etnoarheologice
pe care le-a furnizat devine mai uor de în eles ce se întâmpl astzi, i
probabil c se va întâmpla mâine.
Explicaia schimbrii
inând cont de natura imperfect a datelor de care dispunem, atât
în arheologie cât i în etnoarheologie, ideea c exist o orientare teoretic
corect [lsând la o parte una "corect din punct de vedere politic" ] este
în mod absurd pseudo-tiin ific. Este un mecanism de control social.
Criteriile tiin ei nu sunt autoritatea, ci experimentul i infirmarea, i
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chiar i acestea au o aplicaie îndoielnic în lumea preistoric . Este futil
s ne plângem c datele noastre sunt imperfecte, deoarece în asta rezid
interesul subiectului i valoarea special a metodei arheologice.
Dimpotriv sociologia, care are la îndemân o supra-abunden de date
contemporane, este prea des difereniat de banalitatea concluziilor sale.
Formularea întreb rilor potrivite este cel puin la fel de important ca i
furnizarea de explicaii conving toare. Definiia problemei are prioritate
în planificarea strategiilor de colectare de date.
O gam larg de orient ri teoretice pot ilumina la modul potenial
practica arheologic . Realitatea etnoarheologic ofer un num r de
posibile modele interpretative dintre care s se aleag . Ar trebui ca
arheologii s poat oferi explicaii alternative pentru materialul lor, în loc
s susin o singur poziie. Rolul etnoarheologiei nu este doar de a oferi
siguran despre o versiune a trecutului, i nici s fie pesimist datorit
imposibilit ii siguranei. Rolul s u este de a l rgi gama explicaiilor
noastre.
Explicaia poate fi oferit la diferite niveluri, aleas pentru a
corespunde datelor i problemei. Proiectul de Etnoarheologie pentru
zonele înalte a ales, în afar de înregistr rile regionale intense, s
eantioneze masiv în Europa de est. Dac puine sunt cazurile în care
situri individuale duc la rezultate comprehensive, pot ap rea regularit i
utile contrastând date imperfecte la nivel regional. Aceasta este
Etnoarheologia Comparativ .
Adesea, siturile arheologice sunt supra-interpretate. Dup ce a
obinut resurse dintr-o s p tur de amploare, un director de antier este în
mod natural ner bd tor s arate c s p tura sa are o semnificaie
deosebit . O strategie mai ieftin i mai adecvat în multe cazuri ar fi
eantionarea i obinerea unei imagini mai ample, interpretând situl la un
nivel corespunz tor. În orice caz, este nevoie s explic m schimbarea
într-un mod mai puin static decât cel care satisface cerinele intelectuale
modeste ale literalismului. Acest fapt presupune specificarea sau cel
puin conceperea de ritmuri de modificare într-un cadru de spaiu i timp.
Difuzare
Difereniere

Procese spaiale de dispersie.
Modificarea evoluionist care are loc în timp.

Numeroasele mecanisme ale modific rii sunt toate grupate sub
dou rubrici principale, care interacioneaz în sisteme complexe i
dinamice. Ritmurile modific rii sunt cruciale pentru modelarea cu succes
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a multor procese, indiferent dac de difuzare sau difereniere. Discutarea
ritmurilor de modificare a devenit posibil doar dup apariia datrii cu
radiocarbon, în cadrul unui sistem relativ absolut (sic)16.
De exemplu, explicaiile demografice depind de o estimare
realist a timpilor de dublare. Nu exist noiuni precum „populaia” unei
regiuni sau a unui sit, în special pe scara temporal arheologic. O
populaie este dinamic în sine, într-un proces de modificare direcional
cronic. Acelai lucru se poate susine cu privire la ceea ce se numete
„economia”, inând cont de toate recombinrile regionale, sezoniere,
rituale, sociale (de ex., gen) i de alt fel ale modurilor în care exploatarea
resurselor disponibile este atestat etnoarheologic. De exemplu, în
Carpai exist „stâne de femei” ocupate de câteva femei din sat, fiecare
cu copiii ei, fiecare cu vatra ei, i cu un repertoriu de animale, altele decât
oile: de ex: vite, psri i porci. Oile sunt îngrijite de pstori la ceva
distan. Toate acestea reflect caracterul sezonier polivalent al
subgrupurilor ocupaionale ale cror semne le putem cuta în dovezile
preistorice, mai curând decât în viziunea literal a caracterului sezonier
ca simplu mecanism.
„Ipoteza invaziei” literalist a fost adesea invocat pentru a
explica modificarea de difuzare, pân când Graham Clark în lucrarea sa
de referin17 a artat c termenul „invazie” a fost folosit mult prea des
fa de ceea ce ar putea fi adecvat. Invazia este un eveniment, mai curând
decât un proces. Nu are valoare explicativ pentru procesele de
modificare, deoarece presupune c modificarea are loc întotdeauna în alt
parte. “Invazia” a fost de fapt o încercare literalist stângace de a
introduce un element dinamic într-un model iremediabil static i literal de
modificare stadial.
Conceptele neexaminate „portmantou”, precum „migraiune”,
„invazie” sau „comer”, sunt în mare parte doar fraze care fug de
16

Pentru o discuie interesant despre C14 vezi: S. A. Luca, C. Suciu,
Migrations and local evolution in the Early Neolithic in Transylvania; the Typologicalstylistic analysis and the radiocarbon data, în M. Spataro, P. Biagi (ed.) A Short Walk
trough the Balkans: The first Farmers of the Carpathian Basin and Adiacent Regions,
Trieste, 2007, p. 77-87; J.-P. Bocquet-Appel., S. Naji, M. van der Linden, J.-K.
Kozlowski, Detection of diffusion and contact zones of early farming in Europe from
the space-time distribution of 14C dates, în Journal of Archaeological Science, XXX,
2009, p. 1-14.
17
J. G. D. Clark, The invasion hypothesis in British archaeology, în Antiquity,
40, 1966, p. 72–89.
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responsabilitate pentru a furniza o explicaie. Ele nu reuesc s
examineze locul omului în peisaj i exploatarea resurselor de c tre acesta.
Totui, ca exemplu, în colonizarea masiv a Greciei de c tre slavi i
albanezi, micarea oamenilor are locul s u explicativ. Ca în rezolvarea
unei infraciuni, este util s se examineze motivul, oportunitatea i
mijloacele. În principiu, arheologia nu are de-a face cu evenimente i
personalit i. Totui, la periferia istoriei, poate cuprinde evenimente i
chiar personalit i i, f când aceasta, poate m ri orizontul istoriei însei.
A numi nu este a explica, dei etichete precum Mezolitic sau
Neolitic sunt necesare pentru a facilita discursul de specialitate.
Modific rile care au avut loc în timpul Neotermalului în Europa nu pot fi
înelese în termeni de modele stadiale demodate întruchipate în conceptul
de Mezolitic i Neolithic ca faze de dezvoltare. Aa cum sublinia cu
mult vreme în urm Daryll Forde18: „Oamenii nu tr iesc în faze
economice; ei posed economii”. Acelai lucru este valabil i pentru
tehnologii. Pentru perioada neotermal timpurie, ar trebui s concepem
diverse recombin ri adaptate regional ale condiiilor de exploatare
exemplificate într-un num r de societ i strategice r- i K-. Explicaii
furnizate de biologie, care nu pun bazele pe modelele stadiale, au fost
propuse pentru situarea dinamic cu care ne confrunt m în relaia dintre
aceste societ i19.
Dinamica populaiei i caracterul sezonier
„Densitatea” i „distribuia” unei populaii sunt uneori discutate
ca i cum ar fi idei statice. Populaia este totui un concept dinamic i nu
unul static. Densitatea unei populaii variaz direcional i distribuia sa
se modific ecologic. Realitatea interaciunilor umane preistorice cu
biomul nu a fost mai puin complex decât cea a speciilor de plante i
animale pe care le putem studia ast zi. „S-a descoperit la mijlocul anilor
1970 c pân i interaciunile simple între speciile de plante i animale
pot rezulta într-o dinamic haotic a populaiei i modele spaiale
complexe"20.
Aa c avem arheologi care se afl în posesia unor date
imperfecte i a unor distribuii spaiale foarte selective. A
18

D. C. Forde, Habitat, Economy and Society; an Introduction to Ethnology,
Londra, 1948.
19
J. G. Nandris, The r- and K- Strategy Societies of Lepenski Vir in Early
Neothermal perspective, în Rivista di Archeologia, XII, 1988, p. 5-13.
20
A. R. Ives, Nature 353; 214 (19th Sep 1991).
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supra-interpreta aceste date în termeni de modele statice i literaliste
înseamn s transformi într-un nonsens realitile dinamice reprezentate
de relaiile organismului cu mediul su.
Arheologii utilizeaz masiv hri de distribuie ca instrument, care
este valabil doar dac acestea nu sunt interpretate ad literam21. Aproape
nici o hart de distribuie arheologic nu documenteaz
contemporaneitatea, nici mcar în cadrul unei generaii umane. Nici o
hart nu poate reproduce adecvat dinamica i distribuia populaiei
mobile sezonier, precum aromânii sau saracaanii. Acest dezavantaj nu
este depit prin trasarea de sgei pe hart. O hart de distribuie
arheologic este de fapt precum o constelaie de stele, inimaginabil de
deprtate unele de altele în timp dar care formeaz modele iluzorii. Este
dificil de stabilit contemporaneitatea siturilor arheologice, chiar i în
interiorul unei aceleiai generaii, astfel încât rareori poate fi justificabil
interpretarea unei hri de distribuie în termenii de „model de aezare”.
De fapt, se cunoate cu acuratee distribuia spaial real a foarte
puine organisme. Aceasta se aplic atât organismelor mai mici cât i
animalelor mai mari; dar i omului, indiferent c este vorba de grupuri
relativ restrânse precum cele de aromâni, grupuri mobile precum cele de
saracaani, sau chiar grupuri naionale mai mari i mai variate.
Majoritatea naiunilor europene sunt într-o msur considerabil
eterogene, i au aprut în timp dintr-o aduntur de distincii acum
ignorate în mare majoritate. Trebuie s sperm c avansarea tipului
genetic va elimina, în timp util, un numr de credine dragi despre
omogeneitatea rasial, în timp ce chiar conceptul de stat este ambiguu.
Precum populaiile animale, grupurile umane prezint un dinamism
spaial dar i temporal. Pastoralitii sezonieri precum aromânii,
saracaanii, sau ciobanii transhumani români sunt exemple
etnoarhaeologice foarte bune ale acestei situaii.
Discuiile arheologice despre „optimizarea strategiilor” adesea nu
reuesc s defineasc exact ce anume este „optimizat”, sau s fac
distincia între ceea ce este eficient i ceea ce este eficace; între
maximizarea resurselor i utilizarea la maxim a resurselor disponibile.

21

H. R. Wilkinson, Maps and Politics, 1951, Liverpool; este o discuie foarte
eficient despre utilizrile i limitrile hrilor de distribuie a populaiilor, cu referire la
Europa de Sud-Est. El arat c cele care au variat sunt hrile i interpretrile datelor, în
funcie de tendinele politice.
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S-a argumentat22 c „toate distribuiile spaiale pot fi privite în mod
legitim ca rezultând din balana dintre dou seturi antitetice de
comportament prezent întotdeauna între indivizi”. Acestea sunt
„comportamentul repulsiv”, care reprezint rezultatul presiunii seleciei
pentru ca indivizii s „îi maximizeze resursele” i de aici s „separe”, i
„comportamentul atractiv” care rezult din presiunea seleciei pentru „a
utiliza la maxim” resursele disponibile i deci a „congrega” acolo unde
resursele sunt cele mai abundente la momentul respectiv. Aceasta
ilustreaz modul real în care resursele sunt exploatate, în funcie de
unit ile comportamentale, bazate pe strategiile de selecie r- sau K-.
Deoarece agentul asupra c ruia opereaz selecia este în mod
discutabil23 nu unul colectiv, alegerile efectuate de indivizi atunci când se
afl în faa acestor tendine comportamentale opuse sunt cele care
influeneaz modelul spaial al populaiei în ansamblu, la un moment dat,
creând efectele de cretere sau descretere în densitate. R spunsul acestui
echilibru la condiiile de mediu intern i extern în schimbare contribuie la
elementul dinamic al populaiilor. Dinamismul temporal al caracterului
sezonier este o încercare de a utiliza la maxim pe termen scurt resursele
disponibile sezonier. Densit ile i distribuiile în schimbare are
aromânilor sunt rezultatul interaciunilor acestui comportament cu
procesele pe termen lung ale modific rilor istorice i de mediu.
Strategiile de reproducere r- i KPolaritatea dintre strategiile r- i K- este definit în leg tur cu
comportamentul reproductiv i exploatarea ecosistemului24. Poate fi
considerat analog contrastului dintre exploatarea cantitativ a
sistemelor productive i/sau de cretere; i exploatarea calitativ a
sistemelor ecologice protective i/sau mature. Exploatarea cantitativ este
eficient , în timp ce exploatarea calitativ este eficace. Vorbind despre
„exploatarea zonelor înalte” ale mediului înconjur tor, nu trebuie s
uit m c termenul în sine de „exploatare” este un concept portmantou, în
cadrul c ruia trebuie trasate distincii precise.
Spectrul dintre r- i K- poate fi conceput ca o expresie a
proporiei energiei consumate în reproducere. Distincia se face între
22

L. R. Taylor, R. A. Taylor, Aggregation, Migration and Population
Mechanics, în Nature, 266, 1977, p. 415-421.
23
Afirmaia rostit de Margaret Thatcher „Cine e societatea? nu exist aa
ceva” a fost atacat de liberali f r a înceta s considere orice astfel de argumente.
24
De exemplu, J. G. Nandris, op. cit., 1988 ; idem, op. cit., 2008.
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societile bazate pe strategia r-, care sunt societi oportuniste; i
societi bazate pe strategia K-, al crui comportament este adaptat la
stabilitate i homeostaz. Modelele r- i K- trateaz cu spectre continue
între extreme, nu cu dihotomii. Deoarece aceste strategii
comportamentale formeaz un spectru i nu o dihotomie, o populaie
poate urma o strategie r- într-un context i o strategie K- într-altul. Gsim
astfel de exemple în Defileele Dunrii în Neotermalul timpuriu, în siturile
vântorilor – pescarilor i FTN.
Speciile bazate pe strategia K ocup medii stabile la sau în
apropiere de capacitatea lor [K- ]. Ele pot concura cu succes în
circumstane aglomerate i pot monopoliza extragerea energiei dintr-un
sector anume al mediului.
Speciile bazate pe strategia r- sunt adaptate la utilizarea sau
colonizarea mediului care fluctueaz rapid sau se dezvolt direcional, i
la exploatarea resurselor efemere prin descoperirea, reproducerea rapid
(ritmul intrinsec de cretere r- al unei populaii) i dispersare.
Aceste concepte furnizeaz un fel de cadru pentru datele istorice
i etnoarheologice, pentru a interpreta, de exemplu, pastoralismul
sezonier. Ele pot fi aplicate întrebrilor ridicate de cretere i declin,
distribuiilor spaiale i strategiilor comportamentale ale populaiilor în
timpul Neotermalului timpuriu25, precum i populaiilor istorice, precum
aromânii sau saracaanii.
Explicaia comportamentului
„Comportamentul” începe s par un alt concept portmantou.
Multe lucrri arheologice se refer la „arheologia comportamental”; dar
ca i în cazul „etnoarheologiei” nu vizeaz toate în mod necesar acelai
îneles26. Dezbaterea principal la care se refer aceasta nu este una
arheologic ci una evoluionist. Definind însi arheologia drept
examinarea modificrilor pe termen lung ale comportamentului uman,
implicaia este c societile preistorice, precum indivizii sau speciile,
25

Idem, op. cit., 1978; idem, op. cit., 1988.
L. Binford, Behavioural archaeology and the Pompeii premise, în Journal of
Anthropological Research, 37, 1981, p. 195-208; Halstead, I. Hodder, Jones, Norwegian
Archaeological Review, 10-11 ( ... on Behavioural Archaeology and refuse patterns); M.
B. Schiffer, Behavioural Archaeology, New York, 1976; H. M. Wobst, Stylistic
behaviour and information exchange în C. E. Cleland (ed.), Research Essays in honour
of James B Griffin, Anthropological Papers, nr. 61, 1977.
26
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sunt într-un anumit sens strategii comportamentale orientate c tre
supravieuire. Strategia r- i K- este deja conceput ca orientat c tre
scop, cu posibilitatea punerii accentului pe alegere (adic , auto-limitare).
Exist i cei care pun accentul pe ans i necesitate i care ar privi pe
strategitii umani i animali din aceeai perspectiv ; ceea ce înseamn
atribuirea aceluiai îneles unei „strategii” în ambele instane.
Dezbaterea cu privire la rolul comportamentului în evoluie este
complex . Jacques Monod27 a dorit s derive modificarea evoluionist
doar din agregarea mutaiilor întâmpl toare. Aceasta merge dincolo de
neodarwinism care a încercat s elimine la modul virtual comportamentul
ca surs de variaie morfologic , dei Darwin însui i-a atribuit o mare
importan . Dimpotriv , dup cum precizeaz Piaget: „Fie ansa i
selecia pot explica totul, fie comportamentul este motorul evoluiei". El
a examinat rolurile din procesul evoluionist al ansei, al mediului i al
structurilor anatomice i comportamentale; i încheie „c exist o
evoluie organizatoare precum i una variaional , i comportamentul este
motorul s u”28.
Expresia material a ideilor rezid în comportament, iar rezultatul
material al comportamentului este materialul brut al arheologiei. Funcia
etnoarheologiei este de a proiecta conceptul invers care restabilete
înelesul materialului. Aceasta poate însemna c înelesul este
contemporan, c este înelesul dat de noi, mai curând decât cel
contemporan cu materialul. Trecutul nu este un fapt obiectiv, iar
arheologia nu se refer numai la trecut. Ca i istoria i alte tiine,
arheologia este rezultatul unui consens stabilit între practicieni calificai.
Procesele schimb rii în comportamentul uman pe termen lung, în
contextul modific rilor în mediul înconjur tor, economie i mediul
biosocial, sunt materia principal a arheologie, iar noi suntem parte din
acest proces, reatribuind continuu îneles universului material la fel ca
predecesorii
notri
istorici.
Amintindu-ne
de
întâietatea
comportamentului uman, etnoarheologia ne poate ajuta, de asemenea, s
rectific m obsesia metodologic secundar cu statistici, înseriere,
grupare, sau „tipologia” de artefacte. Acestea pot elimina uneori complet
orice consideraie a comportamentului, dar sunt sterile f r el.

27

J. Monod, Chance and Necessity, New York, 1971; J. Piaget, Behaviour and
Evolution, 1979; A. Rowe, G. G. Simpson (ed.), Behaviour and Evolution, 1958.
28
Piaget, op. cit., p. 142, 153.
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Literalismul în arheologie
Literalismul este o form de autism intelectual, caracterizat de un
numr de atribute. Conine explicaii cu un singur factor i declaraii
cauzale reversibile. Interpreteaz literal coninutul stratigrafiilor. Un
nivel de distrugere devine o „invazie”; un ansamblu ceramic sau de
silexuri este o „cultur”; o strategie economic este o „faz de
dezvoltare”; trsturi excepionale care atrag atenia sunt „tipice”;
animalele sunt fie „slbatice” fie „domestice”. Literalismul nu reuete s
vad, dincolo de date, relaiile care au creat aceste date. El gândete în
termeni de evenimente mai curând decât în termeni de procese, i de
revoluie, mai curând, decât de evoluie cu pre-adaptrile necesare. El
tinde s clasifice tipologic mai curând decât statistic. El recunoate „ori
….. ori” dar nu „i ….. i”. Literalismul nu ia în calcul rolul
observatorului. Acord puin atenie proceselor tafonomice sau postdepunere care opereaz asupra materialului arheologic. Indiferent dac se
opune sau nu datelor radiocarbon, are tendina de a accepta aceste date ad
literam. Modelele sale sunt statice i stadiale, în loc s fie dinamice i
supra-determinate.
A interpreta literal rezultatul material al comportamentului
înseamn s plasezi experiena unei persoane înaintea societii
considerate. Pentru preistorie aceasta exclude noi interpretri, astfel încât
trecutul rmâne o parodie cu oameni cu bâte, îmbrcai în piei.
Literalismul nu este limitat la sfera arheologiei. Cel care spune unei clase
de copii c Mo Crciun nu exist este un literalist.
Situri excepional de bine conservate care constituie „capsule ale
timpului”, aa cum este oraul Pompei sau mormântul lui Filip al
Macedoniei sau al lui Tutankhamun, adesea asociate cu evenimente sau
personaliti, dau promisiunea iluzorie c ne vor scoate la iveal trecutul
ad literam, „aa cum a fost”. Dar arheologia nu se poate baza doar pe
ceea ce Binford29 a numit „premisa Pompei” (sic; pentru premisses =
spaii, localuri). Nu putem i nu trebuie s ne limitm la gsirea de
capsule ale timpului. Chiar i omul zpezii de la Ötzthal aduce mesaje
ambigue.
Importana arheologiei pentru înelegerea omului se afl în
universalitatea metodelor sale pentru tratarea mrturiilor imperfecte,
29

L. Binford, op. cit.
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referitoare la procese de schimbare pe termen lung de-a lungul istoriei
umanit ii. Acestea sunt aduse la lumin în fragmente, precum cadre
(care sunt datele noastre, precum siturile i ansamblurile) ale unui film
despre scurgerea timpului care arat plante în procesul de cretere. Nu
putem fi întotdeauna siguri c vedem dezvoltarea aceleiai plante; dar
dinamismul i frumuseea evolutiv a procesului r mâne aparent .
În studierea rezultatului material al comportamentului este nevoie
ca observatorul s devin într-o oarecare m sur implicat în obiectul de
studiu. Afirmaia c nu se pot face observaii f r a deranja subiectul
observaiei este un loc comun tiinific. În etnoarheologie trebuie s se ia
o decizie dac s se observe de cât mai departe cu putin din interiorul
unei societ i (abordare care a fost denumit în mod bizar „emic”) în
timp ce se acomodeaz cu cunotinele observatorului despre cultur sau
din exterior r mânând detaat sau impunând categorii tiinifice pe care
societatea în sine nu le-ar recunoate în mod necesar (abordarea „etic”).
Ca i în cazul tuturor acestor dihotomii din relaie un compromis
intr în vigoare între teorie i practic , sau între teorie i date. Într-adev r
dac abordarea etic const în impunerea propriilor preconcepii culturale
preferându-le celor ale culturii observate este îndoielnic dac exist vreo
distincie util de trasat între emic i etic. Etnoarheologia face bine c le
evit pe ambele.
Am fost înclinai s credem, în cadrul Proiectului de
Etnoarheologie a Zonelor Înalte, c influena ideilor transmise pe cale
cultural este exprimat în decizii despre comportament i acestea sunt
reflectate în cultura material i dau sens m rturiilor materiale. Pentru a
participa cât mai eficient la aceste decizii i a retrasa acei pai aborigeni,
am preferat, pe parcursul muncii noastre de teren, s acion m, în m sura
în care ne-a fost posibil, din interiorul culturii, rafinând acest aspect în
fiecare sezon, p ind în afara culturii în intervalul dintre acestea i
adaptându-ne categoriile la tiina arheologic . Utilizarea Etnoarheologiei
Comparative l rgete viziunea noastr despre trecut, permiându-se s
transcendem limitele a ceea ce este deja imaginabil. Oric rei generaii îi
place s arate c are propria terminologie. Mai curând decât s atept m
rezolvarea unor poziii teoretice, am ales s mergem oricum ar fi înainte.
Nu trebuie s presupunem c înainte de apariia orient rilor
teoretice moderne nu au existat cercet tori de calitate capabili s pun în
context toi factorii care contribuie la interpretarea materialului lor.
Generaii de cercet tori, cum sunt Nicol escu-Plopor, Constantin i
Hadrian Daicoviciu, Virgil Cândea, Vasile Pârvan, Mircea Petrescu-
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Dîmbovi a, p rintele Matas i mul i al ii i-au derivat excelen a din
deschiderea cu orientare occidental
a civiliza iei europene
pre-comuniste din România, cu mult înainte de încerc rile impuse de
sovietici de a anihila gândirea creativ pe un model asiatic.
Marele antropolog Bronislaw Malinowski a avut o influen
major în încurajarea observatorilor antropologi s câtige o în elegere a
culturii subiec ilor lor din interior i, în special, o familiaritate cu
limbajul lor. În fraza sa, observatorul trebuie „s se desprind de pe
pridvor”, închizând acea distan de la subiectul s u care numai a dat
iluzia de obiectivitate. În munca de teren etnoarheologic , nu po i r mâne
în pridvor, deoarece acesta st s se pr bueasc .

Cobuc, Maramure (2000). Foto Gh. Lazarovici
Pridvorul se pr buete.
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Abstract

PRIDVORUL SE PRBUETE.
NOT EVERYTHING IS POSSIBLE AT ANY ONE TIME
Archaeology provides a position that allows the researcher to deal more
effectively than any other discipline with the imperfect material evidence of the
long-term changes in the culturally transmitted human behavior. Within this
approach, ethnoarchaeology is an essential source of information that
contributes to the interpretation of incomplete data from prehistoric past, given
their condition of real results of human behavior. This paper aims at defining
the role of ethnoarchaeology in the understanding of the process of long-term
change and the examination of the framework of archaeological explanation,
criticizing literalism and implicitly the literal explanations of causality. The
vision on the past must be capable and follow the dynamics of the evolutionary
and biologic realities, as exemplified by the traditional practice.
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Anexa A
RAPORT DE SIT
© J.G.Nandris ver.05
PROIECT DE ETNOARHEOLOGIE A ZONELOR ÎNALTE

CUTII DE CLASIFICARE [ PUBLICA IE / S P TURI/ INFO DESPRE PIERDERE/]
NUMELE SITULUI / CUNOSCUT CA>
OBSERVATOR >
ALTITUDINEA SITULUI: metri >
LOCA IA SITULUI>
SCHI

< IDENTIFICARE SIT
< DATA
< REFERIN
HART
[ Detalii esen iale, Satul, Orientare cf puncte cardinale]

PLAN DE SITUA IE - D/N ?

ÎMPREJURIMI SIT:
Amplasament: [ Pant / Pinten/ a / Depresiune/ Creast / Vârf]
Orientare, Înclinarea pantei, Mediu, Ap , Sol, Vegeta ie, Intervizibilitate, Resurse, Acces, Vânturi.
FOTO D / N ?

SCHI

–D/N?

DESCRIEREA SITULUI:
VEZI PLANUL 1 : 200 #
Pe sit : Dimensiuni, Structuri, Depozit, Aspect, Ecologie, Descoperiri, Materiale, Prezervare &c.

REMARCI SPECIALE:
Ce s-a eantionat sau ce a r mas; Nr. pung ; Interes special; Loca ia materialului.
[ VEZI FOTO / DESENE / NOTE ]

•
•
•
•

SIMBOLURI
R = Rar ; UNK = Necunoscut; L = Localizat;
+ = Prezsent ; ++ = Relativ abundent ; -- = Absent
< = Mai pu in de; > = Mai mult de; ± = Aproximativ; <--> = Asociat cu
= Fotografie: VEZI FILM #

NB : Dac se imprim pe partea stâng a unei coli format A3 cu dispunere orizontal, care este apoi pliat
vertical, acest SITREP furnizeaz trei laturi goale A4 pentru note i schie.

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS

23$,ğ(/(520$1('(/$32ù7$ 02(6,$,1)(5,25
-8'(ğ8/78/&($
'RUHO3$5$6&+,9*HRUJH18ğ8
/XFHUQHOHSUH]HQWDWHvQUkQGXULOHXUPăWRDUHDXIRVWGHVFRSHULWHvQ
SXQFWXOÄ&RWXO&HOLFXOXL´ODYHVWGHORFDOLWDWHD3RúWD FRP)UHFăĠHLMXG
7XOFHD vQ WUHLHWDSHFXSULOHMXOXQRUFHUFHWăULDUKHRORJLFHGHVDOYDUH
3XQFWXO Ä&RWXO &HOLFXOXL´ HVWH VLWXDW SH WHULWRULXO RUDúXOXL
1RYLRGXQXP 3O   RUDú vQ FDUH VH JăVHD VWDWLR SULQFLSDOă D IORWHL FH
DYHD DXWRULWDWH DVXSUD ]RQHL 'XQăULL GH -RV úL D YHVWXOXL 0ăULL 1HJUH
&ODVVLV )ODYLD 0RHVLFD ÌQ ]RQă DX IRVW FHUFHWDWH GHD OXQJXO DQLORU
QXPHURDVHDúH]ăULUXUDOH vQVSHFLDO YLOODHUXVWLFDH úLQHFURSROHGHHSRFă
URPDQă
&HUFHWăULOHDUKHRORJLFHGLQSXQFWXOÄ&RWXO&HOLFXOXL´
, ÌQ DQXO  DX IRVW UHDOL]DWH FHUFHWăUL DUKHRORJLFH FX SULOHMXO
DPSODVăULLFHOXLGHDOGRLOHDJD]RGXFWFHVWUăEDWH'REURJHDGHODQRUGOD
VXG vQWUHORFDOLWăĠLOH,VDFFHDúL1HJUX9RGă vQSXQFWXODPLQWLWPDLVXV
ÌQGHSR]LWXO0X]HXOXLGH,VWRULHúL$UKHRORJLHGLQ7XOFHDVHJăVHVF PDL
PXOWHSLHVHFHUDPLFHGHHSRFăURPDQăUH]XOWDWHvQXUPDDFHVWRUVăSăWXUL
SULQWUHFDUHúLSDWUXRSDLĠH QU GHVFRSHULWHvQWURDúH]DUHGH
WLS YLOODUXVWLFDúLvQFRQWH[WHIXQHUDUH
,,ÌQSHULRDGDDSULOLH DXJXVWDXIRVWHIHFWXDWH QRLFHUFHWăUL
GHVDOYDUHvQWLPSXODPSODVăULLFHOXLGHDOWUHLOHDJD]RGXFWFHWUDYHUVHD]ă
'REURJHD $X IRVW UHDOL]DWH PDL PXOWH VHFĠLXQL ILLQG FHUFHWDWH SDUĠLDO R
DúH]DUHúLRQHFURSROăGHHSRFăURPDQăWLPSXULHvQVWkQJDúRVHOHL3RúWD 
7HOLĠDúLRDúH]DUHURPDQăWkU]LHvQGUHDSWDDFHVWHLD


9 +%DXPDQQ )HUPDURPDQăvQ'REURJHD7XOFHD SDVVLP
 &HUFHWăULOH DX IRVW HIHFWXDWH GH (OHQD /ă]XUFă GDU UH]XOWDWHOH QX DX IRVW
SXEOLFDWH

 ' 3DUDVFKLY / 7HUHQWH 0 3DUDVFKLY 3RúWD FRP )UHFăĠHL MXG 7XOFHD
vQ &&$&DPSDQLD%XFXUHúWLS
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1HFURSROD URPDQă D IRVW FHUFHWDWă SH R OXQJLPH GH  P vQ
úDQĠXOYLLWRDUHLFRQGXFWHúLvQVHFĠLXQLSUDFWLFDWHGHRSDUWHúLGHDOWDD
DFHVWXLD $X IRVW GHVFRSHULWH úL FHUFHWDWH  GH PRUPLQWH GH HSRFă
URPDQă  GH LQFLQHUDĠLH úL  GH LQKXPDĠLH ÌQ FHHD FH SULYHúWH
PRUPLQWHOHGHLQFLQHUDĠLHHUDXvQJURSLVLPSOHLDUWUHLvQVDUFRIDJH
GLQĠLJOHFXDFRSHULúvQ GRXăDSHùDVHGLQWUHPRUPLQWHOHGHLQKXPDĠLH
HUDXDPHQDMDWHvQJURSLVLPSOHLDUXQXOvQVDUFRIDJGLQĠLJOHWUDSH]RLGDO
vQVHFĠLXQH7RDWHPRUPLQWHOHGHLQFLQHUDĠLHSUH]HQWDXXQLQYHQWDUERJDW
FRPSXV GLQ FHO SXĠLQ GRXă SLHVH 'LQWUH PRUPLQWHOH GH LQKXPDĠLH GRDU
GRXă SUH]HQWDX LQYHQWDU FHO DPHQDMDW FX ĠLJOH úL XQXO GLQ FHOH vQ JURSL
VLPSOH0DMRULWDWHDSLHVHORUGHLQYHQWDUGLQPRUPLQWHHUDXYDVHFHUDPLFH
± XOFLRDUH FHúWL JOREXODUH FDVWURDQH IDUIXULL EROXUL /D DFHVWHD VH
DGDXJă FLQFLXQJXHQWDULLGLQVWLFOăFXJkW FLOLQGULFúLFRUSWURQFRQLFXQ
LQHOGLQDUJLQWXQDFGHSăURODPăGHFXĠLWGLQILHUPDLPXOWHPRQHGH
LPSHULDOHúLFRORQLDOHúLúDVHRSDLĠH QU 
,,, ÌQ WRDPQD DQXOXL  VDX GHVIăúXUDW VXSUDYHJKHUL
DUKHRORJLFH SULOHMXLWH GH DPSODVDUHD FRQGXFWHL GH JD] PHWDQ 7HOLĠD 
7XOFHD /D  ±  NP 9 GH 3RúWD vQ GUHDSWD úRVHOHL FH OHDJă DFHDVWă
ORFDOLWDWHGH7HOLĠDvQúDQĠXOSHQWUXDPSODVDUHDFRQGXFWHLODDGkQFLPHD
GH  ±  P D IRVW LGHQWLILFDW XQ VWUDW GH FXOWXUă GH HSRFă URPDQă
WLPSXULH 'HRDUHFH VWUDWXO DPLQWLW VH JăVHD VXE QLYHOXO SkQ]HL IUHDWLFH
QX VD SXWXW HIHFWXD FHUFHWDUHD DUKHRORJLFă SURFHGkQGXVH GRDU OD
UHFXSHUDUHD PDWHULDOHORU $X IRVW GHVFRSHULWH QXPHURDVH IUDJPHQWH
FHUDPLFHGHODYHVHOăGHX]FRPXQ RDOHFHúWLXOFLRDUHFDVWURDQHHWF úL
GH OX[ IDUIXULL PLFURDVLDWLFH FX GHFRU úWDPSLODW  XQ IUDJPHQW GH OD XQ
YDVGHVWLFOăUHDOL]DWvQWHKQLFD PLOOHILRULúLXQRSDLĠFRPSOHW QU 
&DWDORJXORSDLĠHORU
2SDLĠDSURDSHFRPSOHW OLSVHúWHXQPLFIUDJPHQWGLQ DQVD FXFRUSXO
DOXQJLW SLULIRUP úL FLRFXO vQ IRUPD DUFXOXL IUkQW %RUGXUD HVWH
ODWăGHOLPLWDWăGHGLVFXOFRQFDYSULQWURúăQĠXLUHED]DLQHODUăFX


'3DUDVFKLY/0DUFX 3RúWDFRP)UHFăĠHLMXG7XOFHDvQ &&$&DPSDQLD
%XFXUHúWLS

3LHVHOHVHDIOăvQFROHFĠLLOH,QVWLWXWXOXLGH&HUFHWăUL(FR0X]HDOHGLQ7XOFHD
vQ FDWDORJ DP XWLOL]DW XUPăWRDUHOH DEUHYLHUL / ± OXQJLPHD /S ± OXQJLPHD SăVWUDWă
O ±OăĠLPHD+ ±vQăOĠLPHD

'RUHO3$5$6&+,9*HRUJH18ğ8



YROXWă GXEOă VSUH FLRF 3H GLVF SUH]LQWă JDXUD GH DOLPHQWDUH
vQFRQMXUDWă GH QRXă PLFL RULILFLL FX URO GHFRUDWLY 'HD OXQJXO
GLVFXOXL VSUH FLRF VH JăVHVF DOWH WUHL PLFL RULILFLL 3DVWă GH
FXORDUH EHMDQJREăPDUR  URúFDWă
/S ±FPO ±FP+ ±FP 3O 
&RQWH[W 3RúWD  úDQĠ FRQGXFWă 0 LQY  D IRVW GHVFRSHULW
vQWUXQ PRUPkQW GH LQFLQHUDĠLH ÄVDUFRIDJ´ GLQ WHJXODH FX
DFRSHULú vQ GRXă DSH DYkQG GLPHQVLXQLOH GH  [  P
*URDSD HUD VăSDWă FX WUHDSWă úL HUD RULHQWDWă 119 ± 66( ÌQ
SDUWHDGH119VHJăVHDXUHVWXULGHRDVHFDOFLQDWH DUGHUHDQXVH
SURGXVHVH SH ORF  LDU vQ FHD GH 66( SLHVHOH GH LQYHQWDU WUHL
XQJXHQWDULD GLQ VWLFOă GRXă XOFLRDUH FX FRUSXO JOREXODU ED]D
LQHODUă úL JXUD GUHDSWă XQ DF GH SăU GLQ EURQ] XQ DOW RSDLĠ
FHUDPLF FDWQU úLRPRQHGăHPLVăGH1HUR
$QDORJLL HVWH R LPLWDĠLH D XQXL ELQHFXQRVFXW WLS GLQ EURQ] vQWkOQLW vQ
VHFROXO , S &KU SLHVH GLQ FHUDPLFă VXQW DWHVWDWH OD 2HVFXV
1RYDH 7DQDLV úL vQ FROHFĠLD 0X]HXOXL GH $UWă GLQ %XGDSHVWD
([HPSODUHOH GLQ EURQ] VXQW FHOH FDUH RIHUă DQDORJLL QXPHURDVH
SUHFXPOXFHUQHOHGHOD0DVVRQJH[úLGLQWUXQDOWORFQHFXQRVFXW
FX DQVDH vQIRUPăGHFDSGHFDOúLOHEăGăVDX FHOHGH OD 0LFLD
&DOODWLV &RQVWDQĠD 0DPDLD  5ăFDUL úL DOWH WUHL SLHVH GLQ ORFXUL
QHFXQRVFXWH
'DWDUHVIkUúLWXOVHFROXOXL, ±vQFHSXWXOVHFROXOXL,,S&KU



 * .X]PDQRY $QWLNH /DPSHQ 6RILD  WLSXO / S  ±  
FDWQU*.DEDNþLHYD2HVFXV&DVWUD2HVFHQVLD5DQQRULPVNLYRHQHQODJHUSUL
XVWLHWRQD,VN¶U6RILDSFDWQU'ILJ

 3 '\F]HN /DPSV IURP WKH YDOHWXGLQDULXP DW 1RYDH vQ / &KUU]DQRYVNL
HG  /\FKQRORJLFDO $FWV  $FWHV GX HU &RQJUqV ,QWHUQDWLRQDO G¶pWXGHV VXU OH
OXPLQDLUHDQWLTXH1\RQ ±*HQHpYH,; ±;0RQRJUDSKLHV,QVWUXPHQWXP
0RQWDJQDFSO

 7 0 $UVHQ¶HYD 6YHWLO¶QLNL 7DQDLVD 0RVNYD  S  
FDWQU SO;/,;D/

76]HQWOpOHN\ $QFLHQW/DPSV%XGDSHVWSFDWQU

 / &KU]DQRYVNL DYHF XQH DSSHQGLFH SDU &+ :XQGHUOLFK /XPLqUH
O¶pFODLUDJHGDQVO¶DQWLTXLWq8QHH[SRVLWLRQGX0XVpHURPDLQGH1\RQ6XLVVHPDL
 ±DYULO1\RQSFDWQU

*6LPLRQ2SDLĠHJUHFRURPDQHGHEURQ]GLQ5RPkQLD&OXM1DSRFD
SQUSQUSQU
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2SDLĠvQWUHJFXGLVFXOVHPLFLUFXODUSUHYă]XWFXRULILFLXSHQWUXWXUQDUHD
XOHLXOXLúLFLQFLFLRFXULSHPDUJLQH $QVD HVWHURWXQGăLDUGLVFXO
RUQDPHQWDWFXGRXăUDPXULGHPăVOLQ3HED]ăVHDIOăVHPQăWXUD
DUWL]DQXOXL QHFXQRVFXW SkQă vQ SUH]HQW &/ $8',86  0$;,6
) ( &, 7 3DVWăEHMFăUăPL]LHDQJREăPDURQLH
/ ±FPO GLDPHWUXO ±FP+ ±FP+FXWRDUWă ±
FP 3O 
&RQWH[W3RúWDúDQĠFRQGXFWă0LQYSURYLQHGLQDFHODúL
PRUPkQWFDúLRSDLĠXOQU
$QDORJLL vQ FDGUXO WLSRORJLHL OXL - %XVVLqUH OXFHUQD GH OD 3RúWD VH
vQVFULH WLSXOXL ) ,, ± ³ODPSHV j EDVVLQ KpPLVSKpULTXH HW j
SOXVLHXUVEHF´PDMRULWDWHDH[HPSODUHORUDYkQGFkWHWUHL URVWUD
UHPDUFDELO HVWH QU  FDUH HVWH VLPLODU FX FHO GH OD 3RúWD GDU
DUHWUHL URVWUDGLVFXOQHRUQDPHQWDWGDUGHOLPLWDWGHFRUSSULQWUXQ
PRWLYvQIRUPăGHIUkQJKLH8QDOWRSDLĠGHGLPHQVLXQLPDLPLFL
úLFXúDSWH URVWUDDIRVWGHVFRSHULWOD 3RHWRYLR
'DWDUHVIkUúLWXOVHFROXOXL, ±vQFHSXWXOVHFROXOXL,,S&KU
 Ä)LUPDODPSH´ FX FRUS URWXQG GLVFXO HVWH GHOLPLWDW GH ERUGXUă
SULQWUXQ SURILO PDUJLQDO FH VH GHVIDFH SHQWUX D IRUPD XQ FDQDO
ORQJLWXGLQDO SH FLRF DSRL vQFRQMRDUă JXUD GH DUGHUH RSDLĠXO DUH
WUHLEXWRQLSHERUGXUăLDUED]DHVWHGHOLPLWDWăSULQGRXăFHUFXULvQ
UHOLHI FH vQFDGUHD]ă úWDPSLOD ± 6(;7, 3DVWă EHM DQJREă
SRUWRFDOLH
/ ±FPO ±FP+ ±FP 3O 
&RQWH[W 3RúWD  6 9, 0  LQY  D IRVW GHVFRSHULW vQWUXQ
PRUPkQW GH LQFLQHUDĠLH vQ JURDSă VLPSOă $OăWXUL GH DFHVW
H[HPSODU vQ LQYHQWDUXO PRUPkQWXOXL VH PDL DIODX GRXă XOFLRDUH
FXJXUDWULOREDWăúLRFHúFXĠă



 - %XVVLqUH /DPSHV DQWLTXHV G¶$OJpULH 0RQRJUDSKLHV ,QVWUXPHQWXP 
0RQWDJQDF S ILJ),,SO 

,ELGHPSO

=âXELF5LPVNHROMHQNHY6ORYHQLMLvQ 5&5)$FWD(PRQDH  
SSO

'RUHO3$5$6&+,9*HRUJH18ğ8



$QDORJLL /RHVFKFNH WLS ; vQ 0RHVLD ,QIHULRU WLSXO vQ GLVFXĠLH HVWH
vQWkOQLWOD 1RYDH 'XURVWRUXP $UUXELXP FDSURGXVGHLPSRUW
GDUúLLPLWDĠLHORFDOăGXSăSURGXVHOHRFFLGHQWDOH
'DWDUHSULPDMXPăWDWHDVHFROXOXL,,S&KU
 2SDLĠ FRPSOHW FX H[FHSĠLD XQXL PLF IUDJPHQW GLQ FLRFXO FRUGLIRUP
3LHVD DUH GLVFXO URWXQG ERUGXUD vQJXVWă úL GHOLPLWDWă GH GLVFXO
FRQFDYSULQGRXăFHUFXULFRQFHQWULFH%D]DHVWHLQHODUăLDUWRDUWD
ODPHODUă FX R FDQHOXUă ORQJLWXGLQDOă 3DVWă EHM DQJREă
SRUWRFDOLH
/S ±  FP O ±  FP + ±  FP + FX WRDUWă ±  FP
3O 
&RQWH[W3RúWDLQYSURYLQHGLQDúH]DUHGHSHXQQLYHOGH
ORFXLUHvQFDUHDXPDLIRVWGHVFRSHULWHIUDJPHQWHFHUDPLFHORFDOH
GHLPSRUW PLFURDVLDWLFH úLXQIUDJPHQWGHVWLFOă PLOOHILRUL
$QDORJLL,FRQRPXWLS ,; 1RYLRGXQXP 'XURVWRUXP
'DWDUHSULPDMXPăWDWHDVHFROXOXL,,S&KU
 2SDLĠ IUDJPHQWDU FX GLVFXO URWXQG úL FLRFXO FRUGLIRUP %RUGXUD
vQJXVWă HVWH GHOLPLWDWă GH GLVFXO FRQFDY SULQ GRXă FHUFXUL
FRQFHQWULFH 'LVFXO D IRVW GHFRUDW SUREDELO FX XQ SRUXPEHO úL R
UDPXUă GH PăVOLQ vQ SUH]HQW VH PDL SăVWUHD]ă GRDU DFHDVWD GLQ



0ýLþLNRYD ©)LUPDODPSHQªGXOLPHVGDQXELHQHHQ%XOJDULHvQ $FWHVGX
,;&RQJUqV,QWHUQDWLRQDOG¶eWXGHVVXUOHVIURQWLqUHVURPDLQHV0DPDLDVHSWHPEUH
 %XFXUHúWL ± .|OQ ± :LHQ  S   3 '\F]HN RS FLW SO 
* .X]PDQRY , %ăþYDURY .ROHNFLMDWD RW DQWLþQL ODPSL Y 6LOLVWUHLQVNLMD 0X]HM
vQ ,]YHVWLMD9DUQD  SSO;,,SHQWUX PDUFD 6(;796YH]L
1 *RVWDU ,QVFULSĠLLOH GH SH OXFHUQHOH GLQ 'DFLD URPDQă vQ $UK0ROG  
SQU

1+DUĠXFKH2%RXQHJUX 2SDLĠHJUHFHúWLúLURPDQHGLQFROHFĠLLOH0X]HXOXL
%UăLOD vQ 3RQWLFD   S  QU  SO ,,,  & ,FRQRPX 8Q FDSLWRO DO
SURGXFĠLHLúLDOVFKLPEXOXLvQ]RQD'XQăULLGH-RV ±OXFHUQHOH VHF,9,,HQ 7H]ăGH
GRFWRUDWPVV%XFXUHúWLS

&,FRQRPX RSFLWS

 9 + %DXPDQQ /XFHUQHOH GH OD 1RYLRGXQXP vQ 3HXFH 61  
SQUILJGHDVHPHQHD*.X]PDQRYRSFLWSQU

&0XúHĠHDQX'(OHIWHUHVFX/HVDWHOLHUVGHODPSHVGH'XURVWRUXPvQ$O
$YUDP 9 /XQJX 0 1HJUX HG  ĭǿȁǿǹȈ ȋǹȇǿȃ 0pODQJHV j OD PpPPRLUH GH
1LFXODH&RQRYLFL vQ &&'-SILJ,E
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XUPă  %D]D SLHVHL QX H GHOLPLWDWă 3DVWă FăUăPL]LH GHVFKLVă
DQJREăEHM
/S ±FPO ±FP+ ±FP 3O 
&RQWH[W3RúWD0LQY
$QDORJLL 7RPLV%DUERúL
'DWDUHSULPDMXPăWDWHDVHFROXOXL,,S&KU
2SDLĠDSURDSHFRPSOHWFXFRUSXOURWXQGúLFLRFXOFRUGLIRUP%RUGXUD
vQJXVWăGHFRUDWăFXJUDQXOHHVWHGHOLPLWDWăGHGLVFXOFRQFDYSULQ
GRXăFHUFXULFRQFHQWULFH%D]DSODQăHVWHPDUFDWăSULQWUXQFHUF
LDUDQVDHVWHURWXQGăvQVHFĠLXQH3DVWăFăUăPL]LHGHVFKLVăDQJREă
PDUR
/ ±  FP O ±  FP + ±  FP + FX WRDUWă ±  FP
3O 
&RQWH[W 3RúWD  LQY  ± SDVVLP ]RQD QHFURSROHL SUREDELO
SLHVDSURYLQHGLQWUXQPRUPkQWGLVWUXVGHOXFUăULOHDJULFROH 
$QDORJLLIRUPDúLJUDQXOHOHGHSHERUGXUăVXQWFDUDFWHULVWLFHXQXLJUXS
GHSLHVHGHOD &KHUVRQHVRVFDUHDXWRWXúLGLVFXORUQDPHQWDW
'DWDUHDGRXDMXPăWDWHDVHFROXOXL,, ±PLMORFXOVHFROXOXL,,,S&KU
2SDLĠFRPSOHWFXFRUSXO URWXQGúLFLRFXOFRUGLIRUPWLSDUIRDUWHX]DW
%RUGXUD QX HVWH GHOLPLWDWă GH GLVFXO FRQFDY DFHVWD HVWH GHFRUDW
FX UR]HWă $QVD H URWXQGă vQ VHFĠLXQH 3DVWă FăUăPL]LH GHVFKLVă
DQJREăPDUR
/ ±  FP O ±  FP + ±  FP + FX WRDUWă ±  FP
3O 
&RQWH[W3RúWD WXPXOXVQU"LQY
$QDORJLL /RHVFKFNH WLS 9,,, R ELQHFXQRVFXWă YDULDQWă vQ 0RHVLD
,QIHULRUúLvQQRUGXO0ăULL1HJUH


ILJ



 & ,FRQRPX 2SDLĠH JUHFRURPDQH &RQVWDQĠD  S  QU  

 6 6DQLH &LYLOL]DĠLD URPDQă OD HVW GH &DUSDĠL úL URPDQLWDWHD SH WHULWRULXO
0ROGRYHL6HFROHOH,,vHQ ±,,,HQ,DúLSQUSODE

 / &KU]DQRYVNL ' =KXUDYOHY /DPSV IURP &KHUVRQHVRV LQ WKH 6WDWH
+LVWRULFDO 0XVHXP ± 0RVFRZ vQ 6WXGLD $UFKDHRORJLFD  5RPD  S 
QU

1+DUĠXFKH2%RXQHJUX RSFLWSO9 &&KHUD9/XQJX8QFRPSOH[
IXQHUDULQHGLWGHOD7RPLVvQ 3RQWLFDSSO ,0%XFRYDOă&3DúFD

'RUHO3$5$6&+,9*HRUJH18ğ8



'DWDUHVHFROXO,,S&KU
 2SDLĠ DSURDSH FRPSOHW OLSVHVF SRUĠLXQL GLQ GLVF úL WRDUWă  &RUSXO
SLHVHL HVWH URWXQG LDU FLRFXO FRUGLIRUP %RUGXUD vQJXVWă QX H
GHOLPLWDWă GH GLVFXO FRQFDY GHFRUXO DFHVWXLD QX SRDWH IL
UHFRQVWLWXLW$QVDHURWXQGăvQVHFĠLXQH3DVWăFăUăPL]LHGHVFKLVă
DQJREăURúLHFăUăPL]LH
/ ±FPO ±FP+ ±FP 3O 
&RQWH[W3RúWD69,0LQY3URYLQHGLQWUXQPRUPkQWGH
LQFLQHUDĠLH vQ JURDSă VLPSOă FD RELHFWH GH LQYHQWDU PRUPkQWXO
PDLDYHDRFHDúFăJOREXODUăGRXăED]HGHYDVHGHIDFWXUăJHWLFă
úLRPRQHGăFRORQLDOă
$QDORJLL/RHVFKFNHWLS 9,,, ±VLPLODUFXQUGDUGLVFXOQHRUQDPHQWDW
'DWDUHVHFROXO,,S&KU
 2SDLĠ FRPSOHW FX FRUSXO URWXQG %RUGXUD ODWă GHFRUDWă FX RYH úL
JUDQXOHHVWHGHOLPLWDWăFODUGHGLVFXOPLFFRQFDYSULQWUXQFHUF
vQ UHOLHI %D]D HVWH PDUFDWă SULQWUXQ FHUF LDU DQVD HVWH
WULXQJKLXODUă3DVWăEHMDQJREăPDURFăUăPL]LH
/ ±  FP O ±  FP + ±  FP + FX WRDUWă ±  FP
3O 
&RQWH[W3RúWDLQY YLOODUXVWLFD
$QDORJLLSHQWUXGHFRUDĠLDGHSHERUGXUăQXDPJăVLWDQDORJLLGDUIRUPD
HVWHVLPLODUăFXWLSXO,FRQRPX ;;;9,,,YDU ±RUQDPHQWDWăGDU
FXJUDQXOH
'DWDUHVHFROXO9S&KU"
 2SDLĠ DSURDSH FRPSOHW OLSVHVF SRUĠLXQL GLQ GLVF  UHVWDXUDW &RUSXO
HVWHURWXQGLDUERUGXUDODWăGHFRUDWăFXJKLUODQGăHVWHGHOLPLWDWă
SULQWUXQFHUFGHGLVFXOGHFRUDWFXRYH%D]DPLFăHVWHPDUFDWă
SULQWUXQ FHUF vQ UHOLHI LDU DQVD HVWH WULXQJKLXODUă 3DVWă EHM
DQJREăPDUR
&HUFHWăULUHFHQWHvQQHFURSRODURPDQăGHVXGYHVWD7RPLVXOXLvQ 3RQWLFD
S 0  0 SO,,&1LFRODH&kWHYDRSDLĠHGHVFRSHULWHOD&DUVLXPvQ
3RQWLFD   SO  DE * .X]PDQRY , %ăþYDURY RS FLW SO ,9 *
.X]PDQRY RSFLWSQU9 +%DXPDQQ RSFLWSO

/&KU]DQRYVNL'=KXUDYOHY RSFLWSQU

&,FRQRPX 8QFDSLWRODOSURGXFĠLHLúLDOVFKLPEXOXLvQ]RQD'XQăULLGH-RV
±OXFHUQHOH VHF ,9,,HQ SSO
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/ ±  FP O ±  FP + ±  FP + FX WRDUWă ±  FP
3O 
&RQWH[W3RúWD0LQY
$QDORJLL DSDUĠLQH XQXL JUXS GH SLHVH FX GHFRUDĠLH ERJDWă vQWkOQLWH vQ
VSHFLDO OD 'XURVWRUXP ± .X]PDQRY%ăþYDURY WLS 9 ± úL
7URSDHXP 7UDLDQL 0RGHOXO GLQ FDUH GHULYă HVWH UăVSkQGLW vQ
DULD HJHHDQă OD ,VWKPLD 6DODPLQD úL $UJRV GDU úL vQ DOWH
]RQH
'DWDUHVHFROHOH,,, ±,9S&KU
 2SDLĠ DSURDSH FRPSOHW OLSVHúWH WRDUWD  FX FRUSXO SLULIRUP 3DUWHD
VXSHULRDUă HVWH GHFRUDWă FX OLQLL UDGLDOH %D]D QX H GHOLPLWDWă
3DVWăFăUăPL]LHGHVFKLVăDQJREăSRUWRFDOLH
/ ±FPO ±FP+ ±FP 3O 
&RQWH[W3RúWD6;0LQY3URYLQHGLQWUXQPRUPkQWGH
LQFLQHUDĠLHGHWLSXOÄVDUFRIDJ´GLQĠLJOHFXDFRSHULúvQGRXăDSH
SDUĠLDO GLVWUXV GH OXFUăULOH DJULFROH &D RELHFWH GH LQYHQWDU
PRUPkQWXO PDL DYHD R FHDúFă JOREXODUă úL R ODPă GH OD XQ FXĠLW
GLQILHU
$QDORJLL ,FRQRPX WLS ;;;,,YDU 2GHVVRV 7RPLV úL 7\UDV &DOODWLV
%DUERúL 7DQDLV
'DWDUHPLMORFXOVHFROXOXL,, ±vQFHSXWXOVHFROXOXL,,,S&KU



*.X]PDQRY,%ăþYDURY RSFLWSQUSO 9,9,,
 $ 3DQDLWHVFX 0RUPLQWH GLQ QHFURSROHOH FHWăĠLL 7URSDHXP 7UDLDQL
vQ 3RQWLFDSQUILJ

 2 %URQHHU ,VWKPLD ([FDYDWLRQV E\ WKH 8QLYHUVLW\ RI &KLFDJR XQGHU WKH
$XVSLFHVRIWKH$PHULFDQ6FKRRORI&ODVVLFDO6WXGLHVDW$WKHQV,,,7HUUDFRWWD/DPSV
$PHULFDQ6FKRRORI&ODVVLFDO6WXGLHVDW$WKHQV3ULQFHWRQ1HZ-HUVH\S
SO

 7 2]LRO 6DODPLQH GH &K\SUH 9,, /HV ODPSV GX 0XVpH GH &K\SUH 3DULV
SQUSO

$%RYRQ/DPSHVG¶$UJRV vQ eWXGHVSpORSRQQpVLHQQHV3DULVS 
QUSO

-%XVVLqUH RSFLWSQUSO

&,FRQRPX RSFLWSSO

1 +DUĠXFKH2%RXQHJUX RSFLWSQUSO9

66DQLH RSFLWSOD

70$UVHQ¶HYD RSFLWSQUSO;;QU


'RUHO3$5$6&+,9*HRUJH18ğ8




2SDLĠHOHGHVFRSHULWHOD3RúWDVXQWvQJHQHUDOWLSXULFRPXQHODUJ
UăVSkQGLWHvQOXPHDURPDQă'LQWUHH[HPSODUHOHLQFOXVHvQDFHVWDUWLFRO
SLHVHOH QU  FRQVWLWXLH GHVFRSHULUL UDUH QX QXPDL vQ 0RHVLD ,QIHULRU
GDUúLvQUHVWXOSURYLQFLLORUURPDQH$PEHOHSRWILFRQVLGHUDWHSURGXVHGH
LPSRUW GHúL RULJLQHD ORU HVWH GLILFLO GH VWDELOLW /D IHO FD vQ FD]XO D
QXPHURDVH SURGXVH ³GH OX[´ GLVWULEXĠLD DFHVWRUD SH VSDĠLL YDVWH QH
vPSLHGLFă Vă VWDELOLP ]RQH GH FRQFHQWUDUH DOH SLHVHORU FDUH DU SXWHD
FRUHVSXQGH FX DULLOH SURGXFăWRDUH 'H R FDOLWDWH VXSHULRDUă RSDLĠHOH QU
SRWILDWULEXLWHGHDVHPHQHDXQRU RIILFLQDHGLQDIDUDSURYLQFLHLGHúL
XOWLPDOXFHUQăHVWHvQWkOQLWăIUHFYHQWvQ]RQDSRQWLFă
5HVWXO SLHVHORU SUH]HQWDWH SRW IL FRQVLGHUDWH SURGXVH DOH
DWHOLHUHORU ORFDOH FDUH DX SUHOXDW úL LPLWDW OXFHUQHOH ODUJ UăVSkQGLWH vQ
HSRFă2SDLĠXOGHFRUDWFXJKLUODQGHúLSUREDELO FXIUXQ]HGHVWHMDUHVWH
GH DVHPHQHD XQ SURGXV ORFDO DSăUXW VXE LQIOXHQĠD H[HPSODUHORU GH
LPSRUW GHFRUDWH FX VWUXJXUL úL UDPXUL GH YLĠăGHYLH DWHOLHUXO SRDWH IL
DWULEXLW RUDúXOXL 'XURVWRUXP VDX WHULWRULXOXL DFHVWXL LPSRUWDQW FHQWUX vQ
FDUHDXIRVWGHVFRSHULWHQXPHURDVHH[HPSODUHDVHPăQăWRDUHÌQFKHLHP
DFHVW DUWLFRO VSHUkQG Fă SUH]HQWDUHD OXFHUQHORU GLQ ]RQD 3RúWD YD
FRQWULEXLODRPDLEXQăvQĠHOHJHUHDYLHĠLLFRWLGLHQHDFRPXQLWăĠLORUUXUDOH
QRUGPRHVLFH vQ HSRFD URPDQă D SUREOHPHORU SULYLQG FRQWULEXĠLD
DUWL]DQDWXOXL ORFDO vQ FDGUXO HFRQRPLHL SURYLQFLHL GDU úL D IOX[XOXL
VFKLPEXULORUFRPHUFLDOHvQHSRFă
$EVWUDFW
520$1/$0362)32ù7$ 02(6,$,1)(5,25
78/&($&2817<
7KHODPSVUHIHUUHGWRLQWKLVSDSHUZHUHGLVFRYHUHGLQWKHSODFHFDOOHG
³&RWXO &HOLFXOXL´ ZHVW RI 3RúWD YLOODJH )UHFăĠHL 7XOFHD FRXQW\  ZLWKLQ WKH
WHUULWRU\ RI 1RYLRGXQXP WRZQ 7KH\ ZHUH LGHQWLILHG LQ WKUHH GLIIHUHQW
DUFKDHRORJLFDO FDPSDLJQV FDUULHG RXW ZLWK WKH RFFDVLRQ RI DUFKDHRORJLFDO
VDOYDJHUHVHDUFKHVLQDQG


 & 0XúHĠHDQX ' (OHIWHUHVFX /DPSHV URPDLQHV GH 'XURVWRUXP vQ 'DFLD
16SWLS9,,,
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7KH5RPDQODPSVRI3RúWDJHQHUDOO\LOOXVWUDWHWKHFRPPRQW\SHVZHOO
NQRZQ LQVLGH WKH (PSLUH 7ZR RI WKHP DUH UDWKHU UDUH QRW RQO\ LQVLGH WKH
SURYLQFH EXW DOVR LQ RWKHU UHJLRQV ODPSV QRV   %RWK PD\ EH FRQVLGHUHG
LPSRUW REMHFWV DOWKRXJK WKHLU RULJLQ LV KDUG WR HVWDEOLVK $V LQ WKH FDVH RI DOO
VSHFLDO OX[XU\ SURGXFWV WKHVH DUH GLVVHPLQDWHG RQ YDVW DUHDV ZLWKRXW WKH
SRVVLELOLW\RIHVWDEOLVKLQJFRQFHQWUDWLRQDUHDV 2IEHWWHUTXDOLW\ODPSVQRV 
DPRQJ ZKLFK WKH ODWWHU LV PHW PRUH IUHTXHQWO\ LQ WKH %ODFN 6HD DUHD FDQ EH
DVVLJQHG WR ZRUNVKRSV RXWVLGH WKH SURYLQFH 7KH UHVW RI WKH ODPSV PD\ EH
FRQVLGHUHG WR EH ORFDO SURGXFWV SURGXFHG E\ ZHVW 3RQWLF ZRUNVKRSV ZKLFK
LPLWDWHG WKH ZLGHO\ VSUHDG SURGXFWV RI WKH WLPH 7KH ODPS GHFRUDWHG ZLWK
JDUODQGVDQGSUREDEO\YLQHDQGRDNOHDYHV QR LVDOVRDORFDOSURGXFWWKDW
KDV HPHUJHG XQGHUWKHLQIOXHQFH RI WKH ODPSV GHFRUDWHG ZLWK JUDSH YLQHV DQG
JUDSHV DQG LWV ZRUNVKRS FRXOG EH ORFDWHG DW 'XURVWRUXP RU LQ WKH
QHLJKERXUKRRGRIWKLVDQFLHQWFHQWUH
/,672) 3/$7(6
3O0DSRI5RPDQ'REUXGMD
3O *UDYH QR  0  RI 3RúWD  ³&RWXO &HOLFXOXL´ FRQWDLQLQJ WZR ODPSV
FDWQRV WZRMXJVDQGWKUHHXQJXHQWDULDJODVVHV
3O/DPSVRI3RúWDFDWDORJXHQRV
3O/DPSVRI3RúWDFDWDORJXHQRV
3O/DPSVRI3RúWDFDWDORJXHQRV
3O/DPSVRI3RúWDFDWDORJXHQRV

'RUHO3$5$6&+,9*HRUJH18ğ8

3O
+DUWD'REURJHLURPDQH
,QYHQWDUXOPRUPkQWXOXLQU 0 GHOD3RúWD Ä&RWXO&HOLFXOXL´
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3O
2SDLĠHGHVFRSHULWHOD3RúWD Ä&RWXO&HOLFXOXL´

Dorel PARASCHIV, George NUU

Pl. 3.
3-5. Opaie descoperite la Pota - „Cotul Celicului”

83

84

OPAIELE ROMANE DE LA POTA (MOESIA INFERIOR)
(JUDEUL TULCEA)

Pl. 4.
6-8. Opaie descoperite la Pota - „Cotul Celicului”

Dorel PARASCHIV, George NUU

Pl. 5.
9-11. Opaie descoperite la Pota - „Cotul Celicului”

85

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúL S 

,17(5)(5(1ğ(*5(&26&,7,&(&$5()/(&ğ,(
$&,5&8/$ğ,(,021(7$5(/$0$5*,1($67(3(,
9LFWRU &2-2&$58
,QWURGXFHUH
9LDĠDQRPD]LORUFXQRVFXĠLVXEQXPHOHJHQHULFGH K,=*$+VWUkQV
OHJDWă GH H[LVWHQĠD FRPXQLWăĠLORU HOHQH GH SH OLWRUDOXO SRQWLF VH ODVă
UHFRQVWLWXLWă SH ED]D GLYHUVHORU L]YRDUH vQWUH FDUH DXWRULL JUHFL úL
WRUHXWLFD RFXSă XQ ORF DSDUWH 'H OD +HURGRW OD /XFLDQ GLQ 6DPRVDWD úL
FKLDU PDL WkU]LX GHVFRSHULP FUkPSHLH GLQWUR H[SHULHQĠă GH FRQYLHĠXLUH
H[WUHP GH LQWHUHVDQWă DFXPXODWă WLPS GH XQ PLOHQLX OD SHULIHULD
DQWLFKLWăĠLL GDU D FăUHL UHIOHFĠLH OLWHUDUă HVWH SXWHUQLF LPSUHJQDWă GH
FRQFHSWHOHúLUHSUH]HQWăULOHOXPLLPHGLWHUDQHHQH7DEORXOHVWHFRPSOHWDW
úL DPSOLILFDW GLQ SHUVSHFWLYD SăVWRULORU DVLDWLFL GDWRULWă HYLGHQĠHL
DUKHRORJLFH ± GH OD SLHVH GH KDUQDúDPHQW RELHFWH GH SRGRDEă vQ VWLO
DQLPDOLHU úL LPSRUWXUL JUHFHúWL DMXQVH vQ DGkQFXULOH VWHSHL SkQă OD
VXUSULQGHUHD XQRU DVSHFWH FDUH ĠLQ GH ULWXO úL ULWXDOXO IXQHUDU 0ăUWXULL
JUăLWRDUH vQ DFHVW VHQV GHSXQ GHVFRSHULULOH IăFXWH vQ WXPXOL FHOHEUL
SUHFXPFHLGHODýHUWRPO\N6RORFKDVDX7ROVWDMD0RJLOD
3UREOHPDWL]DUHD LQWHUIHUHQĠHORU GH FXOWXUă úL FLYLOL]DĠLH
GHVIăúXUDWHODPDUJLQHDVWHSHLGHDOXQJXOWLPSXOXLFRUHODWăGRULQĠHLGHD
SHUFHSH PDL QXDQĠDW FRPSOH[LWDWHD XQHL OXPL vQ SHUPDQHQWă VFKLPEDUH
REOLJăQXGRDUODSHUIHFĠLRQDUHDPHWRGHLGHFHUFHWDUHFLúLODDGXFHUHDvQ
GLVFXĠLHDXQRUGDWHRDUHFXPPDUJLQDOH3ULQWUHDFHVWHDVDUvQVFULHSHGH
RSDUWHYkUIXULOHGHVăJHDWăIRORVLWHFDHFKLYDOHQWSUHPRQHWDUvQ]RQDGH
QRUGYHVWD3RQWXOXL(X[LQvQWURID]ăWLPSXULHDFRQWDFWHORUFRPHUFLDOH


 7H[WXO D IRVW SUH]HQWDW PDL vQWkL VXE IRUPD XQHL FRPXQLFăUL SH GDWD GH
 DSULOLH  vQWUR úHGLQĠă RUJDQL]DWă VXE HJLGD 6RFLHWăĠLL GH 6WXGLL &ODVLFH GLQ
5RPkQLD ± )LOLDOD ,DúL vQ FRODERUDUH FX ,QVWLWXWXO GH $UKHRORJLH úL &DWHGUD GH 6WXGLL
FODVLFH ,WDOLDQă úL 6SDQLROă D )DFXOWăĠLL GH /LWHUH D 8QLYHUVLWăĠLL Ä$O , &X]D´
0XOĠXPLP WXWXURU FHORU FDUH DX SDUWLFLSDW OD GLVFXĠLD SULOHMXLWă GH FRPXQLFDUH
2UHFXQRúWLQĠăDSDUWHGDWRUăPFROHJHLGU/LJLD5XVFX &OXM1DSRFD SHQWUXOHFWXUDUHD
DWHQWăDPDQXVFULVXOXLúLSHQWUXVXJHVWLLOHXWLOH



,17(5)(5(1ğ(*5(&26&,7,&(&$5()/(&ğ,(
$&,5&8/$ğ,(,021(7$5(/$0$5*,1($67(3(,

vQWUHĠLQXWHGHFRORQLúWLLLRQLHQLFXOXPHDWUDFăúL +LQWHUODQGXOVFLWLF3H
GHDOWăSDUWHQHJkQGLPODPRQHGHOHUHJLORUVFLĠLORUGHPDLWkU]LXEăWXWH
vQ RUDúHOH JUHFHúWL GH SH OLWRUDO &HOH GRXă DVSHFWH DOH FLUFXODĠLHL
PRQHWDUHGHúLSUHVXSXQFRQWH[WHLVWRULFHPXOWGLIHULWHDXvQFRPXQUROXO
VSHFLILFDOÄEDUEDULORU´ QRPD]LVDXVHGHQWDUL]DĠL UHVSHFWLYDOVFLĠLORUFD
SDUDOHOă OD WDEORXO FXOWXULL JUHFHúWL D FRPXQLWăĠLORU XUEDQH 'HPHUVXO GH
FHUFHWDUH SH FDUH vO SURSXQHP VDU MXVWLILFD úL SULQ DEVHQĠD XQHL GLVFXĠLL
DQWHULRDUH H[SOLFLWH DVXSUD GDWHORU PHQĠLRQDWH FDUH GHSăúHVF VHQVLELO
FDGUXO VWULFW DO QXPLVPDWLFLL  GLQ SXQFWXO GH YHGHUH DO IRUPHORU GH
UHSUH]HQWDUHDQRPDGLVPXOXL
 9kUIXUL GH VăJHDWă vQ FLUFXODĠLD PRQHWDUă FXOWXO OXL
$SROORQVDXÄGHVFRSHULUHDVFLĠLORU´"
3HQWUXUHJLXQLOHGHODQRUGYHVWXO3RQWXOXL(X[LQXQDGLQWUHFHOH
PDLLPSRUWDQWH PLUDELOLDUăPDVăWRWDOvQDIDUD DWHQĠLHLDXWRULORUDQWLFL 
FRQVWăGLQPLLGHYkUIXULGHVăJHDWăGHVFRSHULWHvQWH]DXUHVDXL]RODWúLD
FăURUIXQFĠLHFDPLMORFGHVFKLPEDIRVWUHFXQRVFXWăGHPXOWăYUHPHGH
VSHFLDOLúWL9RUILIRVWHOHIRORVLWHFDDWDUHDQWHULRUFRORQL]ăULLJUHFHúWL ±
vQDUHDOXOWULEXULORUWUDFLFHVDXLUDQLHQH ±RUDYHPGHDIDFHFXRLQYHQĠLH
D FRORQLúWLORU LRQLHQL" $FHDVWD DU IL R SULPă vQWUHEDUH OD FDUH VXQWHP vQ
LPSRVLELOLWDWHD GH D IRUPXOD XQ UăVSXQV FRQYLQJăWRU FkWă YUHPH
DUJXPHQWHOH VROLGH VH PDL ODVă DúWHSWDWH 7RWRGDWă DU PDL IL GHVWXOH
SUREOHPH GLVFXWDELOH SUHFXP GH H[HPSOX FDUDFWHUXO HPLVLXQLORU ORFXO
GH RULJLQH DXWRULWDWHD HPLWHQWă VDX OLPLWHOH FURQRORJLFH DOH FLUFXODĠLHL
'HRDUHFHGLVSXWDGLQWUHQXPLVPDĠLVHSRDUWăGHPDLPXOWHGHFHQLLúLHVWH


'RDURH[SUHVLHvQWkOQLWăOD(VFKLO 3URPHWKHXV 156317 3'+4 YkUIGH
ĠHSXúă >GH vPSXQV YLWHOH@  FDUH HYRFă VLQWDJPD ;561R 3'+4 YkUI GH VăJHDWă  DU
SXWHDIDFHDOX]LHODYkUIXULOHGHVăJHDWăGHOXSWăVFLWLFH/DDFHVWHDFDSRVLELOSURWRWLS
SHQWUXIRUPDPLMORFXOXLGHVFKLPESUHPRQHWDUvQGLVFXĠLHQHUHIHULPFHYDPDLMRV

 * 7DOPDĠFKL 'HVSUH VHPQHOH PRQHWDUH GLQ ]RQD GH YHVW úL QRUGYHVW D
3RQWXOXL (X[LQ VHFROHOH 9,9 D &KU  vQ 3RQWLFD   S  YRUEHúWH GHVSUH
FDUWDUHD XQXL WRWDO GH SHVWH  WH]DXUH úL SHVWH  GH SXQFWH FX GHVFRSHULUL L]RODWH
7H]DXUHOHGHVFRSHULWHOD$WL\D %XOJDULD úL-XULORYFD, MXGHĠXO7XOFHD VXQWIRUPDWHGLQ
SHVWHH[HPSODUHILHFDUH ± LELGHPS

 ÌQFă GLQ DQLL ¶ DL VHFROXOXL WUHFXW YH]L * 6HYHUHDQX 6XU OHV PRQQDLHV
SULPLWLYHV GHV 6F\WKHV /LQJRWV PRQQDLHV HQ IRUPH GH SRLQWH GH IOqFKH vQ %615 
QUS

*7DOPDĠFKL RSFLW ±FHDPDLUHFHQWăOXFUDUHUHIHULWRDUHODSUREOHPă ±QX
DGXFHQLPLFQRXvQDFHVWVHQV

9LFWRU &2-2&$58



vQFăGHSDUWHGHDSXWHDILFRQVLGHUDWăvQFKHLDWăQXQHSXWHPSHUPLWHVă
LQWUăP DLFL vQ DPăQXQWHOH GLVFXĠLHL 6ă QH ILH vQJăGXLWH GRDU FkWHYD
FXYLQWHGHVSUHIRUPDVHPQHORUSUHPRQHWDUHFDUHQHSUHRFXSăDUHDOXOGH
UăVSkQGLUHDGHVFRSHULULORUúLOLPLWHOHFURQRORJLFHDOHFLUFXODĠLHL
ÌQFHHDFHSULYHúWHIRUPDHVWHYRUEDGHVSUHGRXăWLSXULSULQFLSDOH
GHSLHVH ±XQHOHDPLQWLQGGHIUXQ]DGHÄVDOFLH´VDXÄODXUL´ 3O,,9
 LDUDOWHOHDYkQGGRXăVDXWUHLPXFKLLHYHQWXDOúLRDULSLRDUă 3O,
,9 /DDOGRLOHDWLSVHLPSXQHDWHQĠLHLRDQXPLWăDVHPăQDUHvQ
DQXPLWH FD]XUL SkQă OD LGHQWLWDWH FX YkUIXULOH GH VăJHDWă GH OXSWă GLQ
EURQ]IRORVLWHGHVFLĠLLWLPSXULL 3O,, 
$UHDOXO GH UăVSkQGLUH D GHVFRSHULULORU FRUHVSXQGH OLWRUDOXOXL
0ăULL1HJUHFXSULQVvQWUHSHQLQVXOD$WL\D$WKLDvQYHVWúLSDUWHDYHVWLFă
DSHQLQVXOHL&ULPHHDvQVSUHHVW 3O,,, FXWUHLFHQWUHGHFRQFHQWUDUHD
DFHVWRUD ± $SROORQLD +LVWULD$UJDPXP úL %HUH]DQ2OELD ÌQ
+LQWHUODQGXOVFLWLFQXDIRVWJăVLWGHRFDPGDWăQLFLXQYkUIGHVăJHDWăFX


 3HQWUX DQVDPEOXO SUREOHPHL FX WULPLWHUL OD OLWHUDWXUD DQWHULRDUă YH]L
& 3UHGD 3UlPRQHWlUH =DKOXQJVPLWWHO LQ )RUP YRQ 3IHLOVSLW]HQ DQ GHU :HVW XQG
1RUGNVWHGHV6FKZDU]HQ0HHUHVvQ .OLRS'%âHORY 0RQHW\
VWUHONL YR )UDNLL L 6NLILL vQ 6NLILMD L %RVSRU PDWHULDO\ NRQIHUHQFLL SDPMDWL DNDGHPLND
0,5RVWRYFHYD 1RYRþHUNDVVNS&3UHGD ,VWRULDPRQHGHLvQ'DFLD
SUHURPDQă %XFXUHúWL  S  FI 9 $ $QRFKLQ 0RQHW\VWUHONL vQ
$ 65XVMDHYD HWDO HG  2O¶YLMDLHsRNUXJD6ERUQLNWUXGRY.LHYS
3 2 .DU\ãNRYVNLM 0RQHW\ 2O¶YLL 2þHUN GHQHåQRJR REUDãþHQLMD 6HYHUR=DSDGQRJR
3ULþHUQRPRU¶MDYDQWLþQXMXơSRFKX.LHYS

 &I SăUHUHD PDL QRXă H[SULPDWă GH * 7DOPDĠFKL RS FLW S  Ä0DL
GHJUDEă GXSă REVHUYDĠLL SHUVRQDOH SLHVHOH DQWHULRDUH DU LOXVWUD FD IRUPă LQFOXVLY
QHUYXUL HWF  R IUXQ]ă GH PăVOLQ $VHPăQDUHD R FRQVLGHUăP DEVROXW L]ELWRDUH´ &KLDU
GDFăIUXQ]D PDLH[DFWUDPXUD GHPăVOLQLPSOLFăvQWUDGHYăURVHPQLILFDĠLHSDFLILVWă
VSHFXODĠLLOHDXWRUXOXLWUHEXLHVFOXDWH FXPJUDQRVDOLVÄ$FHDVWăVLPEROLVWLFăVHvPSOHWHD
SHUIHFWFXWDFWLFDDGRSWDWăGHHOHPHQWHOHJUHFHúWLLRQLFHFRORQL]DWRDUHIDĠăGHSRSXODĠLD
DXWRKWRQăGHSHFRDVWHOHDSXVHQH VLF DOH3RQWXOXL(X[LQ´

& 3UHGD RS FLW  S  & 3UHGD RS FLW  S  
FI 3 2 .DU\ãNRYVNLM RS FLW S  GHVSUH GHVFRSHULULOH GH OD %HUH]DQ úL 2OELD
FX WHULWRULXO  'LQFROR GH SLHVHOH RUQDPHQWDWH úL XQHOH YDULDQWH PDL UDUH XOWLPXO
GLVWLQJHXQWLSSULQFLSDOvPSăUĠLWvQWUHLJUXSHYkUIXULSUHOXQJLWH VXE IRUPDIUXQ]HLGH
VDOFLHDOWHOHPDLODWHDSURSLDWHGHRYDOúLDPLQWLQGIUXQ]DGHODXUDOWHOHúLPDLODWHGH
IRUPăURPERLGDOă S 

$QDORJLLLQYRFDWHGHMDGH*6HYHUHDQX RSFLWÌQDFHODúLVHQVFHUFHWDUHDDIRVW
FRQWLQXDWăGH$,0HOMXNRYD 9RRUXåHQLHVNLIRY0RVFRYDSúLILJ
FI%1*UDNRY 6NLI\1DXþQRSRSXOMDUQ\MRþHUN0RVFRYDS

'%âHORY RSFLWS&3UHGD RSFLWSFI &3UHGD
RSFLW SúLILJGHODS
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YDORDUHSUHPRQHWDUăLDUXQHOHLQIRUPDĠLLSULYLQGUăVSkQGLUHDDFHVWRUDvQ
LQWHULRUXO 7KUDFLHL QHILLQG FRQILUPDWH DX IRVW SXVH OD vQGRLDOă GH
VSHFLDOLúWL3ULQXUPDUHUăPkQHVăSUHVXSXQHPFăVHPQHOHSUHPRQHWDUH
vQGLVFXĠLH ±PXOWGHRVHELWHvQWUHHOHFDGLPHQVLXQLúLJUHXWDWH  ±DXIRVW
WXUQDWHvQFRORQLLOHLRQLHQHGHSHOLWRUDODWkWSHQWUXSLDĠDLQWHUQăFkWúLvQ
VFRSXOLQWHUPHGLHULLPDLXúRDUHDVFKLPEXULORUFRPHUFLDOHFXÄEDUEDULL´
GLQ vPSUHMXULPL ÌQ SRILGD UHSUH]HQWăULL XQXL YkUI GH VăJHDWă SH R


'HH[HPSOX&3UHGD RSFLW SFX WULPLWHULELEOLRJUDILFH 0DL
UHFHQW*7DOPDĠFKL RSFLWSPHQĠLRQHD]ăÄ«RGHVFRSHULUHPDLYHFKHDXQXLYkUI
GHVăJHDWăVHPQ PRQHWDUvQPHGLXODXWRKWRQJHWRGDFLF VLF ODQRUGGH'XQăUHvQ]RQD
GHDOXULORU VXEFDUSDWLFH SH YDOHD %XGXUHDVFD SUREDELO vQ FRQWH[W /DWqQH GLQ VHFROHOH
9,9 D &KU ´ 'LQFROR GH OLPLWHOH FURQRORJLFH PXOW SUHD JHQHURDVH DOH FRQWH[WXOXL
GHVFRSHULULL QRL QX JăVLP QLPLF VXUSULQ]ăWRU vQWUR DVHPHQHD DWHVWDUH ĠLQkQG FRQW GH
OHJăWXULOHFRPHUFLDOHLQWHQVHvQWUHĠLQXWHGHSRSXODĠLLOHGLQ +LQWHUODQGFXDúH]ăULOHJUHFHúWL
GHSHOLWRUDO

 'DWHOH GLIHUă SUDFWLF vQ IXQFĠLH GH ILHFDUH WH]DXU GLVFXWDW FHHD FH SXQH OD
vQGRLDOă ± vQ RSLQLD QRDVWUă ± UHOHYDQĠD XQHL PHGLL FD GLPHQVLXQH úL JUHXWDWH SH
DQVDPEOXO GHVFRSHULULORU $PLQWLP WRWXúL SăUHUHD XQXL VSHFLDOLVW DYL]DW ± & 3UHGD
RS FLW  S  Ä'LQ GDWHOH GH FDUH GLVSXQHP vQ SUH]HQW UH]XOWă Fă PDMRULWDWHD
SLHVHORUDSUR[LPDWLYFkQWăUHVFvQWUHJVDXvQWUXQFDGUXPDLODUJvQWUH
J«3HQWUXH[HPSODUHOHSURYHQLQGGHOD2OELDúLvPSUHMXULPLVHLQGLFăRJUHXWDWHPHGLH
GHJ´'DUDFHODúLDXWRU LELGHP YRUEHúWHGHVSUHSLHVHGHOD7RPLVFDUHFkQWăUHVF
vQWUHúLJVDXGLQSULPXOWH]DXUGHOD-XULORYFDFDUHXUFăSkQăvQMXUXODJ
32.DU\ãNRYVNLM RSFLWSVHPXOĠXPHúWHVăFRQVWDWHODPRGXOJHQHUDOÄ%\ORE\
RþHQ¶ YDåQR XVWDQRYLW¶ RWQRVLWHO¶QXMX VWRLPRVW¶ ơOHNWURY\FK PRQHW L EURQ]RY\FK
QDNRQHþQLNRYQRYHVSRVOHGQLFKNROHEOHWVMDYãLURNRPGLDSD]RQHLUD]Q\HLVVOHGRYDWHOL
SROXþDMXW UD]OLþQ\M VUHGQLM YHV´ ÌQWUXQ WH]DXU GHVFRSHULW vQ  OD%HUH]DQ FHD PDL
XúRDUăSLHVă GLQWUHYkUIXULOHGHVăJHDWă FkQWăUHúWHJ 3O,9 LDUFHDPDLJUHD ±
J 3O,9 YH]L 9%3LYRURYLþ 1RY\HQDFKRGNL GUHYQHMãLFKGHQHåQ\FK]QDNRYQD
RVWURYH %HUH]DQ¶ vQ /HW3UL   S   * 7DOPDĠFKL RS FLW S  DWUDJH
DWHQĠLD DVXSUD D QRXă YkUIXUL GH VăJHĠLVHPQH PRQHWDUH GH R IRUPă DSDUWH HPLVH GH
.HUNLQLWLVúLGHVFRSHULWHvQ'REURJHDDFăURUJUHXWDWHYDULD]ăvQWUHJúLJ

1XH[FOXGHPFDYkUIXULOHGHVăJHDWăvQGLVFXĠLHVăILvQGHSOLQLWúLIXQFĠLDGH
ÄEXQXUL GH SUHVWLJLX´ QRL DP VSXQH EXQXUL GH YDORDUH  PHQLWH D FDSWD EXQăYRLQĠD
ÄEDUEDULORU´ GLQ +LQWHUODQG IDĠă GH JUHFLL GH SH OLWRUDO &I $ $YUDP %H]LHKXQJHQ
]ZLVFKHQ *ULHFKHQ XQG *HWHQ LP DUFKDLVFKHQ +LVWULD vQ 6W&O   S 
Ä8QDEKlQJLJ YRQ GHP ZDV GHQ NQIWLJHQ )RUVFKXQJHQ ]XU 6\PEROLN GHV 3IHLOHV EHL
GHQ7KUDNR*HWHQ]XHQWQHKPHQVHLQZLUGJODXEHLFKGDGLH3IHLOVSLW]HQKRUWHDXVGHU
8PJHEXQJ YRQ +LVWULD 7RPLV XQG $SROORQLD *HVFKHQNH 3UHVWLJHJWHU VLQG GLH YRQ
GHQ *ULHFKHQ GHP JHWLVFKHQ $GHO DQJHERWHQ ZXUGHQ XP %QGQLVVH XQG 0LWDUEHLW ]X
EHI|UGHQ´ 'RDU Fă DVHPHQHD ÄGDUXUL´ ± FUHGHP QRL ± SXWHDX IL RIHULWH UHVSHFWLY
DFFHSWDWH QX GH GUDJXO WH]DXUL]ăULL PHWDOXOXL FL WRFPDL SHQWUX YDORDUHD VHPQHORU
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PăVXUă GH JUHXWDWH GH OD %HUH]DQ vQFHUFăULOH GH D GHWHUPLQD YDORDUHD
ORU H[DFWă SULQ UDSRUWDUH OD DUJLQW VDX HOHFWURQ UăPkQ SUHD VSHFXODWLYH
SHQWUXDSXWHDILFUHGLELOH
&RQVWLWXLH VXELHFW GH GLVFXĠLH úL SUREOHPD OLPLWHORU FURQRORJLFH
vQWUH FDUH VDU IL DIODW vQ FLUFXODĠLH YkUIXULOH GH VăJHDWă ÌQ JHQHUDO VH
YRUEHúWHGHVSUHVHFROXO9,v+UGDUPHQĠLXQHD 3'+4SHXQ VNêSKRVFX
ILUQLVQHJUXGHPRQVWUHD]ăFăOD2OELDDFHVWHDPDLHUDXvQX]FDPLMORF
GH SODWă OD vQFHSXWXO YHDFXOXL XUPăWRU vQ PRG HYLGHQW vQ SDUDOHO FX
SULPHOHPRQHGHQXPLWHÄGHOILQDúL´ 3O9 &RQIRUPXQRUSUHFL]ăULPDL
UHFHQWH D GDWHL OLPLWHOH FURQRORJLFH DU IL FXSULQVH vQWUH PLMORFXO
VHFROXOXL 9, v +U úL SULPHOH GRXăWUHL GHFHQLL DOH FHOXL XUPăWRU
UHVSHFWLYHFDPLMORFGHVFKLPESHSLDĠDFRORQLLORUJUHFHúWL$OWIHODUILJUHXGHH[SOLFDW
GH FH GHVFRSHULULOH XQRU DVHPHQHD WH]DXUH VH FRQFHQWUHD]ă H[FOXVLY vQ WHULWRULLOH
RUDúHORUUHVSHFWLYH

%1*UDNRY (ãþHUD]RPRQHWDFKVWUHONDFKvQ 9',  S

9 $ $QRFKLQ 0RQHW\ DQWLþQ\FK JRURGRY 6HYHUR=DSDGQRJR 3ULþHUQRPRU¶MD
.LHYSFXWDEHOXO

32.DU\ãNRYVNLM RSFLWSSUHVXSXQHGRDURFRQYHQĠLHOHJDOăDVXSUD
YDORULLYkUIXULORUGHVăJHDWăGLQEURQ] GXSăQXPăU UDSRUWDWHODPRQHGDGHHOHFWURQ

8OWLPDGLVFXĠLHUHIHULWRDUHODSUREOHPă *7DOPDĠFKL RSFLWS
HVWH SUHD QHEXORDVă SHQWUX D SXWHD FRQYLQJH 'HFDGHQĠD IRORVLULL VHPQHORU PRQHWDUH
SXVăSHVHDPDH[SHGLĠLHLUHJHOXL'DULXV,QXHVWHGHFkWRVXSR]LĠLHJUHXGHGHPRQVWUDW
,DUDILUPDĠLDSULYLQGUHVWUkQJHUHDWHULWRULXOXLDúH]ăULLJUHFHúWLGHOD%HUH]DQúLVFăGHUHD
QXPăUXOXLSRSXODĠLHLvQOHJăWXUăFXSURWHFWRUDWXOVFLWLFGHQRWăRFRQIX]LHMHQDQWăvQWUH
%HUH]DQúL2OELDFDúLQHFXQRDúWHUHDGLVFXĠLHLPDLUHFHQWHGLQOLWHUDWXUDGHVSHFLDOLWDWH
GHVSUH DúDQXPLWXO SURWHFWRUDW VFLWLF 7RWRGDWă FRQYLQJHUHD DXWRUXOXL Fă VHPQHOH
SUHPRQHWDUH VXE IRUPD YkUIXULORU GH VăJHDWă VDU IL DIODW vQ FLUFXODĠLH úL vQ VHFROXO
,9 v+UWUăGHD]ăRFURQRORJLHPXOWFRERUkWăGHXQLLVSHFLDOLúWLEXOJDUL FI&3UHGD RS
FLW S OD FDUH*7DOPDĠFKLXLWăVă PDL IDFăWULPLWHUH $PSXWHDVHPQDODúL
DOWHLQDGYHUWHQĠHGDUQXFUHGHPFăHVWHFD]XOVăVFULHPDLFLRUHFHQ]LH$PSXWHDRIDFH
vQFD]XODSDULĠLHLYROXPXOXLDQXQĠDWGHDXWRUODSQ

/'XERLV ,QVFULSWLRQJUHFTXHVGLDOHFWDOHVG¶2OELDGX3RQW*HQHYD
S  QU  FDUH GDWHD]ă LQVFULSĠLD FFD  v +U 4 *!-(+ %(// '(, 3'+4
,$6$%$-B/ 27&+D!6:    8$+56<':31/ &LQH YUHD Vă VăUXWH SOăWLQG ]HFH
YkUIXULGHVăJHDWăVăVRGRPL]H]H>@+HSKDLVWRGRURV &I%1*UDNRY /HJHQGDR
VNLIVNRPFDUH$ULDQWHvQ637ROVWRY HG  ,VWRULMDDUFKHRORJLMDLơWQRJUDILMD6UHGQHM
$]LL0RVFRYDS%1*UDNRY RSFLWS

&3UHGD RSFLW SFIDQWHULRU32.DU\ãNRYVNLM RSFLW
S

3ăUHUHDPDLUHFHQWăH[SULPDWăGH'&KLHNRYD &XOWHVHWYLHUHOLJLHXVHGHV
FLWpV JUHFTXHV GX 3RQW *DXFKH 9,,H,HU VLqFOHV DYDQW -&  %HUQ HW DO  S 
GHQRWăFXQRúWLQĠHOHYDJLDOHDXWRDUHLDVXSUDVXELHFWXOXLÄ/HVPRQQDLHVIOqFKHVpWDLHQW
SURGXLWVSRXUOHWHUULWRLUHG¶2OELDHWFLUFXODLHQWSHQGDQWODSUHPLqUHPRLWLpGX9, HVLqFOH
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&HUFHWăULOH DUKHRORJLFH DX DUăWDW Fă WRFPDL FăWUH MXPăWDWHD VHFROXOXL
9, v +U FD XUPDUH D XQHL PLJUDĠLL DPSOH VSUH YHVW FHQWUXO GH SXWHUH
VFLWLFVHFRDJXOHD]ăvQ]RQDGHVWHSăúLGHVWHSăFXSăGXUHGHSHFXUVXO
LQIHULRU DO 1LSUXOXL $FHDVWD QHDU SHUPLWH R SUHVXSXQHUH ORJLFă ± vQ
FRQWH[WXOFUHúWHULDFWLYLWăĠLLHFRQRPLFHúLDFRQWDFWHORUFRPHUFLDOHWRWPDL
LQWHQVH FX WUDFLL YHVWSRQWLFL úL FX QRLL VWăSkQL DL VWHSHL QRUGSRQWLFH
FRORQLúWLL LRQLHQL VDX Yă]XW QHYRLĠL Vă GHVFRSHUH vQ QRLOH ĠLQXWXUL XQ
PLMORFGHVFKLPEFXYDORDUHPDLUHGXVăúLFXRFLUFXODĠLHPDLLQWHQVă
$FHDVWD GHRDUHFH PRQHGD PLFURDVLDWLFă GH HOHFWURQ VDX DXU DU IL SXWXW
DYHD R YDORDUH SUHD PDUH SHQWUX FHOH PDL PXOWH RSHUDĠLXQL GH SH SLDĠD
LQWHUQă ÌQ DFHODúL WLPS DVLPLODUHD QRLORU WHULWRULL SRDWH IL DVRFLDWă
GHRFDPGDWăGRDUFXGREkQGLUHDFXSUXOXL FDSDUWHDDOLDMXOXLEURQ]XOXL
± FXP DUDWă GH H[HPSOX ]ăFăPLQWHOH GH OD $OWkQ 7HSH vQ DSURSLHUH GH
-XULORYFD$UJDPXP ±DXUXOúLDUJLQWXOILLQGDUWLFROHGHLPSRUW
$VSHFWHOH HQXQĠDWH PDL VXV FD úL DOWH IDĠHWH DOH DFHOHLDúL
SUREOHPDWLFLDUPHULWDELQHvQĠHOHVRFHUFHWDUHPDLDSURIXQGDWăGDUQRL
QH SHUPLWHP Vă LQVLVWăP DVXSUD XQHL VLQJXUH vQWUHEăUL GH R UHOHYDQĠă
DSDUWHGLQSXQFWXOGHYHGHUHDOIRUPHORUGHUHSUH]HQWDUHDQRPDGLVPXOXL
FDSDUDOHOăODVHGHQWDULVPXOHOHQ&XPVDDMXQVvQPHGLXOJUHFREDUEDU
GLQ ĠLQXWXULOH QRUGYHVW SRQWLFH OD XQ VHPQ SUHPRQHWDU VXE IRUPD XQRU
DY-&VXU OHWHUULWRLUHGX%XJLQIpULHXURG¶DSUqVOHVREVHUYDWLRQVDUFKpRORJLTXHV
HOOHV RQW pWp UHPSODFpHV GqV OH GpEXW GH OD GHX[LqPH PRLWLp GX 9,H VLqFOH SDU GH
QRXYHOOHVPRQQDLHVHQIRUPHGHGDXSKLQV´

 5 5ROOH VY 6N\WKHQ vQ '13 ;, 6WXWWJDUW  FRO  FX WULPLWHUL
ELEOLRJUDILFHúLFROFXKDUWDÄ6N\WKHQ.XOWXUHQXQG)XQGEHVWDQG -K
Y &KU ´

6ăQHILHSHUPLVăDLFLFLWDUHDXQXLFRPHQWDULXDVXSUDFHOHEUHLOHJLPRQHWDUH
GH OD 2OELD ,. >@  FI ,RV3( ,  6\OO   FDUH DU SXWHD IL LQWHUHVDQW úL vQ
VHQVXO DUJXPHQWDĠLHL QRDVWUH Ä/D FLWp YRXODLW GRQF TXH OHV FRPPHUoDQWV DUULYHQW DX
EXUHDXGHFKDQJHGHODFLWpDYHFGHVSLqFHVGRQWODYDOHXUFRPPHUFLDOHpWDLWUHFRQQXHHW
QRQDYHFGHVOLQJRWVRXDXWUHVEDUUHVGHPpWDOSUpFLHX[RXELMRX[TXLILJXUHQWGDQVXQ
FHUWDLQQRPEUHGHWUpVRUVPRQpWDLUHVGHODUpJLRQ &HVPpWDX[QRQPRQQD\pVHWPrPH
SHXWrWUH HQFRUH GHV GDXSKLQV GH EURQ]H pWDLHQW SHXWrWUH SOXV YRORQWLHUV XWLOLVpV SDU
OHVLQGLJqQHV6F\WKHVGHO¶DUULqUHSD\V FXUVLY9&RMRFDUX TXLUHFHYDLHQWGHO¶DUJHQW
GHO¶2XUDOHWTXLSRXYDLHQWrWUHWHQWpVGHWUDLWHUGLUHFWHPHQWDYHFOHVPDUFKDQGV JUHFV
HQ TXrWH GH EOp VDQV SDVVHU SDU 2OELD R OD FLWp LPSRVDLW XQ PRQRSROH ORFDO GHV
WUDQVDFWLRQV´ ±/'XERLV RSFLWS

7 ' =ODWNRYVNDMD 9R]QLNQRYHQLH JRVXGDUVWYD X IUDNLMFHY 9,,9 YY GR
Qơ 0RVFRYD  S  9 $ $QRFKLQ RSFLW SFIPDLUHFHQW
*7DOPDĠFKL RSFLWS

9LFWRU &2-2&$58



YkUIXULGHVăJHDWă"ÌQFăXWDUHDXQXLUăVSXQVvQXOWLPHOHGRXăGHFHQLLWRW
PDL PXOĠL QXPLVPDĠL DX DFFHSWDW VDX FHO SXĠLQ DX PHQĠLRQDW FD
LQWHUHVDQWăRLSRWH]ăDYDQVDWăGH$65XVMDHYD/DFRPHQWDUHDXQXL
RUDFROGLG\PDLFGHVFRSHULWOD%HUH]DQFHUFHWăWRDUHDGHOD.LHYDDMXQV
OD FRQYLQJHUHD Fă YkUIXULOH GH VăJHDWă FX YDORDUH SUHPRQHWDUă DU WUHEXL
OHJDWH GH FXOWXO OXL $SROORQ vQ LSRVWD]D DFHVWXLD GH ,DWURV UHVSHFWLY
,HWURV &D DUJXPHQWH LQGLUHFWH DX IRVW LQYRFDWH YkUIXULOH GH VăJHDWă
DGXVHFDRIUDQGăvQSUHVXSXVXOVDQFWXDUDOOXL$SROORQ,HWURVGHOD2OELD
SUHFXPúLPRQHGHOHROELHQHVXEIRUPăGHGHOILQDúL 3O9 FDUHSDUVăIL
HYROXDWGLQVHPQHOHSUHPRQHWDUHDPLQWLWH FI 3O,9úL VXELQIOXHQĠD
FXOWXOXLOXL$SROORQ'HOSKLQLRV,QDFHODúLWLPSVDDWUDVDWHQĠLDDVXSUD
XQRUDWULEXWHSUHFXPDUFXOúLVăJHĠLOHUHSUH]HQWDWHSHVWDWXLOHWLPSXULLDOH
OXL$SROORQGHOD$SROORQLD3RQWLFDúL2OELDFDúLDVXSUDWUDGLĠLHLPLWLFH
UHIHULWRDUHOD$SROORQ+\SHUERUHXV
,QGLIHUHQW FkW GH LQWHUHVDQWă úL LPSRUWDQWă DU IL UăVSkQGLUHD úL
HYROXĠLD FXOWXOXL OXL $SROORQ vQ DUHDOXO SRQWLF vQGHRVHEL vQ ĠLQXWXULOH


9$$QRFKLQ RSFLW  S32.DU\ãNRYVNLM RSFLWS
9$$QRFKLQ RSFLWS

&3UHGD RSFLWS'%âHORY RSFLWS

 6(* ;;;9,  ;/  &I / 'XERLV RS FLW QU  ÌPSRWULYD
FRPHQWDULXOXL IDQWH]LVW DO SULPHL HGLWRDUH VD SURQXQĠDW 1 (KUKDUGW 'LH SROLWLVFKHQ
%H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ GHQ JULHFKLVFKHQ 6FKZDU]PHHUJUQGXQJHQ XQG LKUHQ
0XWWHUVWlGWHQ(LQ%HLWUDJ]XU %HGHXWXQJYRQ.RORQLDOYHUKlOWQLVVHQLQ*ULHFKHQODQG
vQ $ )RO HG  $FWHV GX ,;H &RQJUHV ,QWHUQDWLRQDO G¶pSLJUDSKLH *UHFTXH HW /DWLQH
9,,, ±,; 6RILDS$GDXJă:%XUNHUW $SROORQ'LGLPL
2O¶YLMD vQ 9',  S

 $ 6 5XVMDHYD 0LOHW'LGLP\%RULVIHQ2O¶YLMD 3UREOHP\ NRORQL]DFLL
1LåQHJR 3REXå¶MD vQ 9',    S  $ 6 5XVMDHYD 5HOLJLMD SRQWLMVNLFK
ơOOLQRYYDQWLþQXMXơSRFKX0LI\6YM\WLOLãþD.XO¶W\ROLPSLMVNLFKERJRYLJHURHY.LHY
 S

$WHVWDWGLUHFWúLvQUHSHWDWHUkQGXULSHQWUX]RQDGHYHVWúLQRUGYHVWD0ăULL
1HJUH GRDU OD 2OELD FHHD FH SDUH VăL VFDSH OXL * 7DOPDĠFKL RS FLW S 
UHIHULQGXVH OD FXOWXO OXL $SROORQ 'HOSKLQLRV  Ä$FHVWD RFXSD R SR]LĠLH FHQWUDOă vQ
FDGUXO FUHGLQĠHORU UHOLJLRDVH VSHFLILFH FHQWUHORU JUHFHúWL PLOHVLHQH SRQWLFH SUREDELO
RGDWă FX MXPăWDWHD VHFROXOXL DO 9,OHD D &KU´ FI 1 (KUKDUGW $SROORQ ,HWURV (LQ
YHUVFKROOHQHU *RWW ,RQLHQV" vQ 0'$, ,    S  Ä,Q ,VWURV XQG DQGHUHQ
ZHVWSRQWLVFKHQ3ROHLVHWZDLVWGHU.XOWGHV'HOSKLQLRV QLFKWEH]HXJWXQGKLQVLFKWOLFK
GLHVHU 6WlGWH N|QQWH PDQ GDUDQ GHQNHQ GD GHU 'HOSKLQLRV YRP ,HWURV YHUGUlQJW
ZXUGH³0DLQRX'&KLHNRYD RSFLWSQIDFHWULPLWHUH ODRLQVFULSĠLHYRWLYă
LQHGLWăGHOD2GHVVRVFDSULPDDWHVWDUHQHPLMORFLWăDFXOWXOXLSHQWUXOLWRUDOXOYHVWSRQWLF

9H]L UH]XPDWLY $ 6 5XVMDHYD RS FLW  S  FI ' &KLHNRYD
RSFLWS
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QRUGYHVWLFH DOH DFHVWXLD SHQWUX SUREOHPD SXVă GH QRL vQ GLVFXĠLH QX
SRDWH IL GDWă XLWăULL R LSRWH]ă PDL YHFKH DUJXPHQWDWă FRHUHQW SHQWUX
SULPDGDWăGH%1*UDNRY$VHPăQDUHDSkQăODLGHQWLWDWHGLQWUHXQHOH
VHPQH SUHPRQHWDUH úL YkUIXULOH GH VăJHDWă GH OXSWă VFLWLFH FRUHODWă
UHODWăULLOXL+HURGRWGHVSUHQXPăUăWRDUHDVFLĠLORUGHFăWUHUHJHOH$ULDQWDV
GXSăPXOĠLPHDYkUIXULORUGHVăJHDWăVXQWDUJXPHQWHGHORFGH QHJOLMDW
vQFăXWDUHDXQXLUăVSXQVFkWPDLFUHGLELOODvQWUHEDUHDIRUPXODWăPDLVXV
ÌQ DFHHDúL RUGLQH GH LGHL QX QL VH SDUH OLSVLW GH LQWHUHV IDSWXO Fă úL OD
$WHQDvQWUHMXPăWDWHDVHFROXOXL9,v+UúLSkQăFăWUHv+U DOWIHO
VSXV FRQFRPLWHQW FX SHULRDGD GH FLUFXODĠLH D PLMORFXOXL GH VFKLPE
SUHPRQHWDUGLVFXWDWDLFL vQSLFWXUDGHSHYDVHXQPRWLYIRDUWHUăVSkQGLW
vO FRQVWLWXLD UHSUH]HQWDUHD DUFDúLORU VFLĠL ùL PDL LQWHUHVDQWă vQ DFHVW


$65XVMDHYD RSFLW  SFI'&KLHNRYD RSFLWS
'H UHIHULQĠă UăPkQH 1 (KUKDUGW 0LOHW XQG VHLQH .RORQLHQ 9HUJOHLFKHQGH
8QWHUVXFKXQJ GHU NXOWLVFKHQ XQG SROLWLVFKHQ (LQULFKWXQJHQ 7HLO  7H[W 7HLO 
$QPHUNXQJHQ )UDQNIXUWDP0DLQ%HUQ1HZ<RUN3DULVSDUWHD,SúL
SDUWHD,,S  Q   3HQWUX $SROORQ ,HWURV YH]L 1 (KUKDUGW RS FLW
$GDXJă'&KLHNRYD RSFLWS

 +GW ,9  C-*14 '  6 K,7*!:/ 1A, 1<4 6( &(/<.)/ 63(,!:4
27*!5*$+ -- '+$8<3174 -<&174 2(3 61R 3+*.1R ,171/ ,$ &3 , 36$
21--1Q4(/$#58($4,$-#&174S4K,=*$4(/$+    17-<.(/1/&36/
58!6(31/%$5+-!$61>/1/$(/$+3+ /6$/ 61R61/('!/$+62-*146
K,7*!:/ ,(-(=(+/ .+/ 2 /6$4 K,=*$4 3'+/ ,$561/ .#$/ 2 61R ;561R
,1.#5$+ @4 ' / .  ,1.#5 * /$61/ 2(#-(( 0XOĠLPHD VFLĠLORU QX DP SXWXWR
DIOD FX H[DFWLWDWH GDU DX DX]LW UHODWăUL FRQWUDGLFWRULL GHVSUH QXPăUXO ORU  úL Fă DU IL
IRDUWHPXOĠLúLFăVFLĠLLFDDWDUHDUILSXĠLQL>  @'RULQGUHJHOHORUDFăUXLQXPHHUD
$ULDQWDV Vă DIOH FDUH DU IL QXPăUXO VFLĠLORU OHD SRUXQFLW WXWXURU VFLĠLORU FD Vă DGXFă
ILHFDUH FkWH XQ YkUI GH VăJHDWă SH FHO FDUH QX DU IL DGXV OD DPHQLQĠDW FX PRDUWHD 
3HQWUX SUHFL]DUHD WUDGXFHULL H[SUHVLHL S4 K,=*$4 (/$+ ÄVRZHLW HV 6N\WKHQ VHLHQ³ YH]L
+.RWKH 'HU6N\WKHQEHJULIIEHL+HURGRWvQ .OLRS &I$,'RYDWXU
'3.DOOLVWRY,$âLãRYD 1DURG\QDãHMVWUDQ\Y©,VWRULLª*HURGRWDWHNVW\SHUHYRG
NRPPHQWDULM0RVFRYDSQúLSQ

9H]LGLVFXĠLDUH]XPDWLYăOD%%lEOHU )OHLVVLJH7KUDNHULQQHQXQGZHKUKDIWH
6N\WKHQ 1LFKWJULHFKHQ LP NODVVLVFKHQ $WKHQ XQG LKUH DUFKlRORJLVFKH
+LQWHUODVVHQVFKDIW6WXWWJDUW/HLS]LJS'HVSUHDUFDúLLVFLĠLGHSHYDVHOH
DWHQLHQHYH]LUHFHQW$,,YDQWFKLN µ6F\WKLDQ¶$UFKHUVRQ$UFKDLF9DVHV3UREOHPVRI
,QWHUSUHWDWLRQvQ $&66SÌQSRILGDXQHLDUJXPHQWDĠLLSUROLILFH
QXSXWHPVXEVFULHODWH]DHQXQĠDWăGHDXWRUGH ODEXQvQFHSXW S FDUHvQRSLQLD
QRDVWUăPDLUăPkQH GHGHPRQVWUDWÄ7KHUHDOSURWRW\SHRIWKHµ6F\WKLDQ¶DUFKHUVZHUH
WKHDUFKHUVRIGLIIHUHQWHWKQLFDOJURXSVILUVWRI0HGLDQDQGODWHURI3HUVLDQDUP\7KH
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FRQWH[WDUILGHVFRSHULUHDDSHVWHGHYkUIXULGHVăJHDWăGLQEURQ]vQ
LQFLQWDXQXLORFGHFXOWGHSH.HUDPHLNRVFDUHDXIRVWOHJDWHQXGRDUGH
FXOWXO OXL 'LRQ\VRV FL úL GH GRXă VWDWXL GH VFLĠL JăVLWH vQ DFHODúL ORF 
&KLDU GDFă GHVFRSHULUHD D IRVW FDWDORJDWă GUHSW ÄQHRELúQXLWă úL
VLQJXODUă´QRLDPYHGHDRSRVLELOăSDUDOHOăvQYkUIXULOHGHVăJHDWăGLQ
EURQ] DGXVH FD RIUDQGă SHQWUX $KLOH SH LQVXOD /HXNH úL SURPRQWRULXO
%HMNXã
&D R FRQFOX]LH OD GLVFXĠLD SXUWDWă SkQă DFXP vQGUă]QLP Vă
SUHVXSXQHP vQ IRUPD GH YkUI GH VăJHDWă D VHPQHORU SUHPRQHWDUH GLQ
VSDĠLXO QRUGYHVW SRQWLF R LQIOXHQĠă VXUYHQLWă SH OLQLD FRQWDFWHORU FX
WUDFLLGLQ +LQWHUODQGúLFXVWăSkQLLQRPD]LDLVWHSHLQRUGSRQWLFHGHFDUH
FRORQLúWLL LRQLHQL WUHEXLDX Vă ĠLQă VHDPD FD SDUWHQHUL vQ UHODĠLLOH
FRPHUFLDOHvQFăGHODEXQvQFHSXW3ULQXUPDUHDPDYHDGHDIDFHFXR
ÄGHVFRSHULUH QXPLVPDWLFă D WUDFLORU UHVSHFWLY D VFLĠLORU´ FKLDU GDFă

µ6F\WKLDQ¶DWWLUHRIWKHDUFKHUVRQWKHYDVHVWKHUHIRUHKDVQRWKLQJWRGRZLWKWKHUHDO
6F\WKLDQVRIWKH1RUWK3RQWLFDUHD´

%%lEOHU RSFLWSFXWULPLWHULODSXEOLFDĠLLDQWHULRDUH

,ELGHPSÄ«GHUXQJHZ|KQOLFKHXQGVLQJXOlUH)XQG«´

6 % 2FKRWQLNRY $FKLOOHXV DXI GHU ,QVHO /HXNH vQ - +XSH HG  'HU
$FKLOOHXV.XOW LP Q|UGOLFKHQ 6FKZDU]PHHUUDXP YRP %HJLQQ GHU JULHFKLVFKHQ
.RORQLVDWLRQ ELV LQ GLH U|PLVFKH .DLVHU]HLW %HLWUlJH ]XU $NNXOWXUDWLRQVIRUVFKXQJ
5DKGHQ:HVWI  S  6 % %XMVNLFK .DS %HMNXã ± .DS GHV $FKLOOHXV HLQH
.XOWVWlWWH GHV J|WWOLFKHQ +HURV LP 0QGXQJVJHELHW GHV %XJ vQ - +XSH HG  'HU
$FKLOOHXV.XOW «S

ÌQDFHVWVHQVDUPHULWDPHQĠLRQDWXQPRQXPHQWLFRQRJUDILFIUHFYHQWGLVFXWDW
vQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH (VWH YRUED GH XQ EORF GH PDUPXUă GHVFRSHULW vQ  vQ
QHFURSROD 2OELHL FX GRXă LQVFULSĠLL SH IDĠHWHOH ODWHUDOH úL GRXă ILJXUL vQ UHOLHI SH FHOH
SULQFLSDOH 'LQWUH PDL PXOWH LQWHUSUHWăUL SURSXVH GHD OXQJXO WLPSXOXL VXEVFULHP OD
RSLQLD OXL $ - *UDKDP 7KH &RORQLDO ([SDQVLRQ RI *UHHFH vQ
-%RDUGPDQ1*/+DPPRQG HG  7KH([SDQVLRQRIWKH*UHHN:RUOG(LJKWKWR
6L[WK &HQWXULHV % & &DPEULGJH $QFLHQW +LVWRU\ YRO ,,, &DPEULGJH 
S FDUHYHGHDvQFHOHGRXăUHSUH]HQWăULSH/HR[RVvQVXúL ±VXEFKLSXOXQXLHIHE
QXGúLDXQXLVROGDWvQDUPDWvQPDQLHUăVFLWLFă&KLDUGDFăvQFHOGHDOGRLOHDFD]DUIL
YRUED GHVSUH UHSUH]HQWDUHD XQHL DPD]RDQH SHQWUX QRL UăPkQH LQWHUHVDQWă GRYDGD
LFRQRJUDILFă D LQWHUIHUHQĠHL JUHFREDUEDUH vQ SULPHOH GHFHQLL DOH VHFROXOXL 9 v +U
0RQXPHQWXO D IRVW GLVFXWDW PDL UHFHQW GH -X * 9LQRJUDGRY 'LH 6WHOH GHV /HR[RV
0ROSDJRUHV¶6RKQDXV2OELDXQGGLHVN\WKLVFKJULHFKLVFKHQ%H]LHKXQJHQLPIUKHQ
-KY&KUvQ,GHP 3RQWLVFKH6WXGLHQ.OHLQH6FKULIWHQ]XU*HVFKLFKWHXQG(SLJUDSKLN
GHV 6FKZDU]PHHUUDXPHV +HUDXVJHJHEHQ LQ 9HUELQGXQJ PLW +HLQ] +HLQHQ 0DLQ]
SúLSO,,,
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DGPLWHP ± vQ FRQVHQV FX 0 , 5RVWRYW]HII ± Fă vQ DFHVW VSDĠLX GRDU
FXOWXUD VWUDWXULORU VRFLDOH VXSHULRDUH HUD VFLWLFă 7RWRGDWă Vă QH ILH
SHUPLVăúLRDOWăLSRWH]ăQXGRDUVHPQHOHSUHPRQHWDUHvQGLVFXĠLHFLúL
UăVSkQGLUHDFXOWXOXLOXL$SROORQ7ăPăGXLWRUXODUSXWHDUHIOHFWDFRQWDFWH
vQWUHĠLQXWHFXSRSXODĠLLÄEDUEDUH´SHQWUXFDUHDUFXOHUDDUPDSULQFLSDOă
0HQĠLRQăPFăWRFPDLvQDFHDVWăLSRVWD]ă QHDWHVWDWăGLUHFWvQDOWHUHJLXQL
DOH RLNXPHQHL  ILXO OXL =HXV úL DO OXL /HWR DWLQJH VWDWXWXO GH FHD PDL
LPSRUWDQWăGLYLQLWDWHSURWHFWRDUHDRUDúXOXLOD$SROORQLD3RQWLFD+LVWULD
úL2OELD$VWIHO$SROORQ,HWURVvQGHRVHELFD 61018<314DUILSXWXWIL
UHFRPDQGDWGHRUDFROXOGHOD'LG\PDFDGLYLQLWDWHSURWHFWRDUHPHQLWăVă
IDFLOLWH]HFRQWDFWHOHGLUHFWHvQWUHFRORQLLOHJUHFHúWLGHSHOLWRUDOúLÄEXQXO
VăOEDWLF´ SXUWăWRU GH DUF ILH Fă QH UHIHULP OD WUDFLL YHVWSRQWLFL ILH OD
VFLĠLLDIODĠLvQPLJUDĠLDORUFăWUHYHVW )DSWXOFăSULPHOHDúH]ăULHOHQHDOH


0 , 5RVWRZ]HZ >5RVWRYW]HII@ 6N\WKLHQ XQG GHU %RVSRUXV .ULWLVFKH
hEHUVLFKWGHU VFKULIWOLFKHQXQGDUFKlRORJLVFKHQ4XHOOHQDOOHLQEHUHFKWLJWHhEHUVHW]XQJ
DXV GHP 5XVVLVFKHQ QHX EHDUEHLWHW IU 'HXWVFKODQG XQG PLW QHXHP .DUWHQPDWHULDO
YHUVHKHQ%HUOLQSFI+.RWKH RSFLW SDVVLP vQGHRVHELS 

1(KUKDUGW RSFLWvQFHDUFăVăGHPRQVWUH]HFăDGRUDUHDOXL$SROORQvQ
LSRVWD]D DFHVWXLD GH ,HWURV úLDU DYHD RULJLQHD OD 0LOHW'LG\PD GH XQGH DU IL DMXQV vQ
ĠLQXWXULOHSRQWLFHRGDWăFXPLúFDUHDGHFRORQL]DUH(VWHRVXSR]LĠLHORJLFăVSULMLQLWăúLGH
XQHOHDUJXPHQWHLQGLUHFWHGDUVăQXXLWăPFăGHRFDPGDWăQXDYHPQLFLRDWHVWDUHFODUăD
DFHVWXL FXOW vQ DIDUD DUHDOXOXL SRQWLF )DSW UHPDUFDW GH DOWIHO úL GH FăWUH DXWRU S  
Ä:DV ,RQLHQ DQJHKW VR EOHLEW ]X KRIIHQ GD GHU %RGHQ LUJHQGZDQQ ]XPLQGHVW HLQH
HLQIDFKH:HLKXQJIUHLJLEWGLHGLH([LVWHQ]GHV$SROORQ,HWURV.XOWHVDXFKIU.OHLQDVLHQ
EHZHLVHQ ZUGH´ ÌQ DFHHDúL RUGLQH GH LGHL UHĠLQHP úL REVHUYDĠLD IRUPXODWă GH
'&KLHNRYD RSFLWSÄ$XVVLORQJWHPSVTXHODSUpVHQFHGXFXOWHG¶$SROORQ ,qWURV
QH VHUD SDV FRQILUPpH GHKRUV GHV FRORQLHV RXHVW HW QRUGSRQWLTXHV O¶K\SRWKqVH GH
9LQRJUDGRY G¶XQ RUDFOH UHQGX DX[ SUHPLHUV FRORQV PLOpVLHQV QRXV SDUDvWUD OD SOXV
SODXVLEOH´

 9H]L PDL QRX LELGHP S  &I / 'XERLV RS FLW S  Ä/H FXOWH
G¶$SROORQ PpGHFLQ HVW ELHQ DWWHVWp GDQV TXHOTXHV FRORQLHV PLOpVLHQQHV GX 3RQW HQ
SDUWLFXOLHU j $SROORQLD j ,VWURV HW j %pUp]DQ HW 2OELD «³ 5HPDUFăP GRDU Fă
FHUWLWXGLQHD DXWRUXOXL SULYLQG RULJLQHD FXOWXOXL VXSUDOLFLWHD]ă DUJXPHQWHOH GH FDUH
GLVSXQHP SkQă vQ PRPHQWXO GH IDĠă Ä2Q HVW GRQF GpVRUPDLV FHUWDLQ TXH OH FXOWH
G¶$SROORQ0pGHFLQDpWpLPSRUWpGH0LOHW´ LELGHP &I LELGHPSÄ2QHVWGRQF
FHUWDLQTXH$SROORQ0pGHFLQHVWXQGLHXLPSRUWHGHODPpWURSROHSOXVSUpFLVpPHQWGH
'LG\PHV ELHQ TXH O¶RQ QH SRVVqGH SDV GDQV OHV FRORQLHV GH WKUDFH FHUWDLQH GH VRQ
DVSHFWRUDFXODLUH´

ÌQFHHDFHSULYHúWHDGRUDUHDOXL$SROORQODQRUGXO0ăULL1HJUHvQLSRVWD]HOH
DFHVWXLD GH 'HOSKLQLRV úL ,HWURV FXQRDúWHP úL XQ JUDIILWR GDWDW OD VIkUúLWXO VHFROXOXL
9, v +U JăVLW vQ XQXO GLQ WXPXOLL GH OD äXURYND DGkQF vQ +LQWHUODQG OD MXPăWDWHD
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%RVSRUXOXL &LPPHULDQ VDX DIODW vQ VHFROXO 9, v +U RDUHFXP vQ DIDUD
DFHVWHLPLJUDĠLLDUH[SOLFDvQRSLQLDQRDVWUăGHFHvQRUDúHOHERVSRUDQH
QX VDX GHVFRSHULW SkQă DFXP YkUIXUL GH VăJHDWă FX YDORDUH
SUHPRQHWDUă FKLDU GDFă OD 3DQWLNDSDLRQ +HUPRQDVVD úL 3KDQDJRULD
FXOWXOOXL$SROORQ,HWURVHVWHDWHVWDWGLUHFW 3HGHDOWăSDUWHFUHGHPFă
QXDUILH[FOXVFDDFHVWHDWHVWăULFDúLFHOHGHOD6LQRSHGHDOWIHOVăDLEă
FDPRWLYDĠLHOHJăWXULOHFRPHUFLDOHFXĠLQXWXULOHQRUGYHVWSRQWLFH
GLVWDQĠHL GLQWUH 2OELD úL .LHY  (-8+/# 07/  )63 ) *UDI 'DV .ROOHJLXP GHU
I1-21# YRQ 2OELD vQ 0+   S  Q  QX HUD FRQYLQV Fă IUDJPHQWXO GH
FXSă FX LQVFULSĠLH DU SURYHQL GH OD 2OELD FI 1 (KUKDUGW RS FLW  SDUWHD ,,
SQ$GDXJă/'XERLV RSFLWSÄ/DSUpVHQFHGDQVXQHWRPEHG¶XQH
FRXSHDWWLTXHGRQWOHJUDIILWHQHSHXWrWUHTXHGpGLFDWRLUHHVWVXUSUHQDQWH3URYLHQWHOOH
G¶XQYROFRPPLVVXUO¶DFURSROHG¶2OELDRDXUDLWpWpIDLWHXQHFRQVpFUDWLRQjO¶DQFLHQHW
DXQRXYHO$SROORQ"´

,QIRUPDĠLDIXUQL]DWăGH'&KLHNRYD RSFLWSSULYLWRUODGHVFRSHULUHD
GH YkUIXUL GH VăJHDWă FX YDORDUH PRQHWDUă vQ %RVSRUXO &LPPHULDQ QX FRUHVSXQGH
UHDOLWăĠLLúLGHQRWăFDUHQĠHvQPHWRGDGHGRFXPHQWDUHDDXWRDUHLÌQQDFHDVWDIDFH
WULPLWHUH OD OXFUDUHD OXL . . 0DUþHQNR VFULV JUHúLW . , 0DUþHQNR  )UDNLMF\ QD
WHUULWRULL 1LåQHJR 3REXå¶MD YR YWRURM SRORYLQH 9,,, Y GR Qơ vQ 9',   
S,DWăFHVFULHXOWLPXOODS ODFDUHIDFHWULPLWHUH&KLHNRYD Ä1DSRPQLP
WDNåH þWR PRQHW\ Y YLGH QDNRQHþQLNRY VWUHO NURPH WHUULWRULM 1LåQHJR 3REXå¶MD
QDNKRGMDW Y )UDNLL ± Y UDMRQH %XUJDVNRJR ]DOLYD Y NODGDNK VORMDNK SRVHOHQLM L
SRJUHEHQLMDNK  Y UDQQLNK VORMDNK 2GHVVRVD Y 1L]RY¶MDNK 'XQDMD Y NODGDNK L QD
SRVHOHQLMDNK LQDNRQHFYUDMRQH1LåQHJR3RGQHVWURY¶MD YUDQQLNKVORMDNK1LNRQLMD ´/DIHO
9$$QRNKLQFDUHGLQWUHQXPLVPDĠLLUXúLVDRFXSDWFHOPDLvQGHDSURDSHGHYkUIXULOH
GHVăJHDWăFXYDORDUHPRQHWDUăQLFLvQOXFUăULOHDQWHULRDUHúLQLFLvQUHFHQWDVDLVWRULHD
%RVSRUXOXL &LPPHULDQ ,VWRULMD %RVSRUD .LPPHULMVNRJR .LHY   QX PHQĠLRQHD]ă
DVHPHQHDGHVFRSHULULSHQWUXĠLQXWXULOHERVSRUDQH

 1 (KUKDUGW RS FLW  S  1 (KUKDUGW RS FLW  S 
&IPDLUHFHQW '&KLHNRYD RSFLW S FXUHIHULQĠH 

1(KUKDUGW FRQVLGHUăFăDQWURSRQLPHSUHFXP,HWURNOHVUHVSHFWLY,DWURNOHV
DWHVWDWH OD 6LQRSH úL *RUJLSSLD DU FRQVWLWXL LQGLFLL SULYLWRU OD H[LVWHQĠD FXOWXOXL úL vQ
DFHVWH RUDúH 'LPSRWULYă ' &KLHNRYD RS FLW S  OH FRQVLGHUă DUJXPHQWH
LQVXILFLHQWHvQDEVHQĠDXQRUPăUWXULLGLUHFWH

&HDPDLWLPSXULHGRYDGăHSLJUDILFăUHIHULWRDUHODUHODĠLLOHFRPHUFLDOHGLQWUH
FRPXQLWăĠLOH JUHFHúWL ERVSRUDQH FX HOHQLL GLQ ]RQD OLPDQXOXL %XJR1LSUHDQ HVWH R
VFULVRDUHSULYDWăSHSOXPEJăVLWăOD 3KDQDJRULDúLGDWDWăFFDv+U9H]LFHO
PDLUHFHQW0'DQD /HWWUHVJUHFTXHVGLDOHFWDOHVQRUGSRQWLTXHV VDXI,*'23 
vQ 5($  S  24  1?614  1375*!/(14  23"*)  E/1.$  
$A6T+  N$P--)4 2/6$  *!-1.(/   93 21<5*$+ $FHVWVFODYDIRVW
FXPSăUDW OD %RU\VWKHQHV SHQWUX D IL YkQGXW QXPHOH OXL HVWH 3KDXOOHV 'RULP FD WRDWH
>GDWRULLOH"@VăILHSOăWLWH 
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0RQHGHOHUHJLORUVFLĠLFDGLKRWRPLHQRPD]LVHGHQWDUL
ÌQ FHD GHD GRXD SDUWH D GHPHUVXOXL QRVWUX GRULP Vă DWUDJHP
DWHQĠLD DVXSUD XQXL DOW DVSHFW LQWHUHVDQW DO LQWHUIHUHQĠHL JUHFRVFLWLFH FD
UHIOHFĠLH D FLUFXODĠLHL PRQHWDUH OD PDUJLQHD VWHSHL 6SUH GHRVHELUH GH
VHPQHOHSUHPRQHWDUHVXEIRUPDYkUIXULORUGHVăJHDWăGHDFHDVWăGDWăDP
DVLVWD OD R LQIOXHQĠă LQYHUVă RGDWă FX DFFHSWDUHD PRQHGHL FD VLPERO GH
OHJLWLPDUH D SXWHULL GH FăWUH XQLL GLQDúWL ÄEDUEDUL´ ÌQ DFHVW FRQWH[W DP
SUHIHUD Vă OăVăP vQ DIDUD GLVFXĠLHL XQHOH HPLVLXQL GLQ EURQ] GH OD
1LNRQLRQ FD úL SLHVHOH GH DUJLQW FX LQVFULSĠLD LK GHRDUHFH
OHJăWXUDDFHVWRUDFXUHJLLVFLĠL6F\OHVUHVSHFWLY$WHDVUăPkQH ±vQRSLQLD
QRDVWUă ±LQVXILFLHQWDUJXPHQWDWă/DIHOvQFD]XOPRQHGHORU(PLQDNRV
GLVFXĠLD UHIHULWRDUH OD VWDWXWXO SXUWăWRUXOXL DFHVWXL DQWURSRQLP HVWH
GHSDUWH GH D IL vQFKHLDWă FHHD FH IDFH GLVFXWDELOă DFFHSWDUHD XQHL
LQIOXHQĠHVFLWLFHDVXSUDPRQHWăULHLROELHQHGLQSHULRDGDFODVLFă
$VWIHOQHYHGHPQHYRLĠLVăQHOLPLWăPODVHFROXO,,v+U FkQG
SH WHULWRULXO 6F\WKLHL 0LQRU DFWXDOD 'REURJHD  úDVH GLQDúWL FX QXPH
LUDQLHQH DX EăWXW PRQHGă vQ PDQLHUă JUHDFă 3kQă vQ SUH]HQW VH FXQRVF
DSUR[LPDWLY R VXWă GH SLHVH GLQ EURQ] GH GLIHULWH WLSXUL L QXPHURDVH
YDULDQWH FX UHSUH]HQWăUL GLQ LFRQRJUDILD JUHDFă úL DYkQG LQVFULSĠLRQDWH
DQWURSRQLPHOH.DQLWHV&KDUDVSHV7DQXVD$NURVDV$LOLRVúL6DULDNHV 
8OWLPXO DSDUH FKLDU úL SH R GUDKPă GH DUJLQW &DP vQ DFHHDúL SHULRDGă
VDU GDWD úL HPLVLXQLOH GLQ EURQ] DOH UHJHOXL 6NLOXURV LDU vQ VHFROXO , G
+UPRQHWăULDROELDQăDFRQWULEXLWODOHJLWLPDUHDSXWHULLGLQDúWLORUVDUPDĠL
3KDU]RLRV úL ,QLVPHXV D FăURU QXPH DSDU SH VWDWHUL GLQ DXU úL SLHVH GLQ
DUJLQW 2 GLVFXĠLH ILH HD úL UH]XPDWLYă D WXWXURU DVSHFWHORU OHJDWH GH


9H]L PDL QRX 9 &RMRFDUX =XP 9HUKlOWQLV ]ZLVFKHQ 6WHSSHQEHY|ONHUXQJ
XQG JULHFKLVFKHQ 6WlGWHQ 'DV µVN\WKLVFKH 3URWHNWRUDW¶ DOV RIIHQH )UDJH vQ 7\FKH 
S FXUHIHULQĠHELEOLRJUDILFH 

&I&3UHGD RSFLW SÄ3HULRDGDGHHPLWHUHGDFăDYHPvQYHGHUH
LGHQWLWDWHDGHWLSVWLOúLWHKQLFăDPRQHGHORUSDUHVăILIRVWGHVWXOGHVFXUWăúLVăQXIL
GHSăúLWFX PXOWRMXPăWDWHGHVHFROFDUHDUILDFRSHULWvQSULQFLSDOvQOXPLQDGDWHORU
RIHULWHGHWH]DXUXOGHOD%ăOJDUHYRXOWLPHOHWUHLVIHUWXULDOHVHF,,v+U´

 9 &DQDUDFKH 0RQHWHOH VFLĠLORU GLQ 'REURJHD vQ 6&,9  
SFI1$)URORYD 0RQHW\VNLIVNRJRFDUMD6NLOXUDvQ 6$  S
$GDXJă*7DOPDĠFKL 0RQHGHVFLWLFHGHVFRSHULWHvQ'REURJHDvQ 3RQWLFD
S

2 GLVFXĠLH UH]XPDWLYă DVXSUD PRQHGHORU 3KDU]RLRV FX WULPLWHUL OD OLWHUDWXUD
DQWHULRDUă RIHUă 9 &RMRFDUX =ZHL 3KDU]RLRV±*ROGVWDWHUH DXV HLQHU XNUDLQLVFKHQ
3ULYDWVDPPOXQJvQ 7K'  S
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DFHVWHHPLVLXQLPRQHWDUHDUGHSăúLFXPXOWVFRSXOSHFDUHQLODPSURSXV
FDúLOLPLWHOHGHVSDĠLXLPSXVHXQHLDVHPHQHDFRQWULEXĠLL&DDWDUHQH
YRP UH]XPD GRDU OD XQHOH REVHUYDĠLL SH FDUH OH FRQVLGHUăP PDL
LQWHUHVDQWHSHQWUXSUREOHPDFHUFHWDWă
ÌQ SULPXO UkQG UHPDUFăP IDSWXO Fă DUHDOXO GH UăVSkQGLUH D
GHVFRSHULULORUGHPRQHGHÄVFLWLFH´ 3O9, FRUHVSXQGHvQPDUHPăVXUă
FHOXL vQ FDUH DX FLUFXODW VHPQHOH SUHPRQHWDUH VXE IRUPD YkUIXULORU GH
VăJHDWă (VWH YRUED GH WHULWRULLOH RUDúHORU JUHFHúWL VLWXDWH SH OLWRUDOXO GH
QRUGYHVWD0ăULL1HJUHFDúLGHvPSUHMXULPLOHLPHGLDWHDOHDFHVWRUD2
DVHPHQHDFRLQFLGHQĠăDUSXWHDVXJHUDH[LVWHQĠDXQHLSLHĠHJUHFREDUEDUH
vQĠLQXWXULOHUHVSHFWLYHvQFăGLQVHFROXO9,v+U
3H GH DOWă SDUWH GDW ILLQG Fă DSURDSH WRDWH UHSUH]HQWăULOH GH SH
DYHUVXO úL UHYHUVXO SLHVHORU DX OHJăWXUă FX PLWRORJLD JUHDFă GHYLQH
HYLGHQWă QX QXPDL EDWHUHD DFHVWRUD vQ FRPXQLWăĠLOH XUEDQH HOHQH GH SH
OLWRUDO FL úL FLUFXODĠLD ORU SH SLHĠHOH LQWHUQH DOH FHWăĠLORU UHVSHFWLYH ÌQ
DFHVWVHQVSOHGHD]ăDWkWWLSRORJLDPRQHGHORUúLFRQWUDPăUFLOHXQRURUDúH
SUHFXP +LVWULD 7RPLV VDX &DOODWLV SH XQHOH SLHVH FkW úL PRQRJUDPHOH
PDJLVWUDĠLORUPRQHWDULFDRJDUDQĠLHVXSOLPHQWDUăDYDORULL
ùL PDL LQWHUHVDQWă DU IL GLVFXĠLD OHJDWă GH UHSUH]HQWăULOH GH SH
PRQHGHOH GLQDúWLORU PHQĠLRQDĠL PDL VXV ÌQ 'REURJHD FXQRDúWHP GRDU
PRWLYH IUHFYHQW vQWkOQLWH úL vQ FD]XO HPLVLXQLORU FHWăĠLORU JUHFHúWL GLQ
]RQă $YHP vQ YHGHUH ]HLWăĠL SUHFXP =HXV 3O 9,,    'HPHWUD
3O9,, 'HPHWUDúL&RUH 3O9,, +HUPHV 3O9,,
  +HUDFOHV 3O 9,,   'LRVFXULL 3O 9,,    3O ,;  
$SROORQ +HOLRV +HUD SUHFXP úL DWULEXWH FD DFYLOD VWkQG SH IXOJHUH
3O9,,3O,; VSLFHúLIăFOLH 3O9,, GRXăVSLFHGHJUkX
3O9,, FDGXFHX 3O9,, PăFLXFDúLWROED 3O9,, 
WROED 3O 9,,   SURWRPH GH FDL 3O 9,,   3O ,;   FRUQXO
DEXQGHQĠHL 3O 9,,   DUFXO WUHSLHGXO úD &KLDU GDFă vQ DFHDVWă


3HQWUX R GLVFXĠLH UH]XPDWLYă PDL UHFHQWă YH]L & 3UHGD RS FLW 
SFI9$$QRFKLQ 'LH0Q]HQGHUVF\WKLVFKHQXQGVDUPDWLVFKHQ.|QLJHvQ
+%$   S  )DSWXO Fă VWXGLXO OXL 9 &DQDUDFKH YH]L PDL VXV Q 
UăPkQH vQFă XQXO GH UHIHULQĠă ± vQ SRILGD LQWHUSUHWăULORU SH DORFXUL ÄVFLWRPDQH´ VXE
LQIOXHQĠD LGHRORJLFă D HSRFLL vQ FDUH D IRVW SXEOLFDW ± GHQRWă WHPHLQLFLD FHUFHWăULL
vQWUHSULQVHGHDXWRUGDUSRDWHILúLRDFX]ăODDGUHVDXUPDúLORUvQDOHQXPLVPDWLFLLFDUH
DUWUHEXLVăúLDVXPHFXUDMXOXQHLUHOXăULDGHPHUVXOXLvQFRQFRUGDQĠăFXGDWHOHDFWXDOH
DOHSUREOHPHL

9H]LWDEHOXOvQWRFPLWGH9&DQDUDFKH RSFLWS

&I LELGHPS
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RUGLQH GH LGHL LQIOXHQĠD JUHDFă HVWH FkW VH SRDWH GH HYLGHQWă H[LVWă
LQGLFLL FDUH QHDU SHUPLWH Vă SUHVXSXQHP úL R LQIOXHQĠă LQYHUVă FD
UHIOHFĠLH D PHQWDOLWăĠLL QRPD]LORU LUDQLHQL $VWIHO YXOWXUXO úL IXOJHUHOH
DSDU SH UHYHUVXO XQRU SLHVH FD DWULEXWH QX GRDU DOH OXL =HXV FL úL DOH
'LRVFXULORU 3O9,,3O,; FHHDFHODGHWHUPLQDWSH9&DQDUDFKH
VăDYDQVH]HLGHHDFăvQPHGLXOVFLWLFGLYLQLWDWHDSULQFLSDOăDJUHFLORUDU
ILSXWXWILvQORFXLWă SULQ.DVWRUúL3ROOX[/DDFHDVWDUHPDUFăPIDSWXO
FăúLUHSUH]HQWDUHD FHORUGRXăFDSHWH DOăWXUDWHXQXOGLQWUHDFHVWHD ILLQG
vQWRWGHDXQDLQYHUVDWGHSHGUDKPHOHGHDUJLQWDOH+LVWULHLPDLDúWHDSWăR
H[SOLFDĠLH FDUH Vă VH EXFXUH GH FRQVHQVXO VSHFLDOLúWLORU 'HRDUHFH QX
FXQRDúWHPSDUDOHOHvQQXPLVPDWLFDVDXFKLDULFRQRJUDILDDQWLFăQXQLVH
SDUH H[FOXVă úL vQ DFHDVWă VLWXDĠLH R LQIOXHQĠă H[HUFLWDWă GH PHGLXO
ÄEDUEDU´1XúLvQFD]XOIDFOHORUGHSHUHYHUVXOXQRUPRQHGH.DQLWHVSH
FDUH 9 &DQDUDFKH OH FRQVLGHUD VSDGH IăFkQG WULPLWHUH OD YHQHUDUHD OXL
Ä$UHV´GHFăWUHVFLĠLvQUHODWDUHDOXL+HURGRW ,9 'HDVHPHQHDPDL
UăPkQHGHGHPRQVWUDW ±vQRSLQLDQRDVWUă ±GDFăDUFXO FD DWULEXWDOOXL
+HUDFOHV  FDUH DSDUH GH GRXă RUL SH UHYHUVXO XQRU SLHVH FX QXPHOH
GLQDVWXOXLWRFPDLPHQĠLRQDWDPLQWHúWHvQWUDGHYăUPDLGHJUDEăGHDUPD
QRPD]LORU GLQ VWHSD QRUGSRQWLFă GHFkW GH FHD D FRORQLúWLORU
PHGLWHUDQHHQL'DUVXQWHPGHDFRUGFăUHSUH]HQWăULSUHFXPSURWRPHOH
GH FDL VDX WROED GH VăJHĠL FKLDU GDFă QX SRW IL LQWHUSUHWDWH H[FOXVLY FD
PRWLYHVSHFLILFHOXPLLQRPDGHVHSXWHDXEXFXUDGHRPDUHSRSXODULWDWH
vQPHGLXOVFLWLF
2 UHIOHFĠLH úL PDL LQWHUHVDQWă D GLKRWRPLHL QRPD]LVHGHQWDUL VH
OHDJă GH HPLVLXQLOH ROELHQH DOH OXL 6NLOXURV PHQĠLRQDW GH FăWUH 6WUDERQ


,ELGHPS
 'LVFXĠLH UH]XPDWLYă OD & 3UHGD RS FLW S  úL SO ,, FI % %lEOHU
RSFLWS

$VWIHO 9 &DQDUDFKH RS FLW S   ÌQ OHJăWXUă FX SDVDMXO GLQ
+HURGRWYH]LFRPHQWDULXOFRPSHWHQWRIHULWGH $,'RYDWXU'3.DOOLVWRY,$âLãRYD
RSFLWSQFI ,/HEHG\QVN\ /HV6F\WKHV/DFLYLOLVDWLRQQRPDGHGHV
VWHSSHV9,,H,,,HVLqFOHVDY-& 3DULVS

 9H]L 9 &DQDUDFKH RS FLW S  Ä3H XQHOH PRQHWH DUFXO vQ WROEă SH
DOWHOHDUFXOVFRVGLQWROEăQHvQIăĠLúHD]ăDOWDUFGHFkWFHOPHGLWHUDQHDQúLDQXPHXQXO
HJDO vQFRYRLDW OD DPEHOH H[WUHPLWăĠL IăFXW GLQ FRDUQH GH ERX FDUDFWHULVWLF DUFXULORU
VFLWLFH´1RLFXQRDúWHPGRDUUHSUH]HQWăULDOHDUFXOXLvQWROEăLOXVWUDWHGHDXWRUvQ7DE
9QUúLFDUHQXSHUPLWRGHWDOLHUHDWkWGHSUHFLVă$OWIHOĠLQkQGFRQWGH]RQDOD
FDUHQHUHIHULPúLGHGDWDHPLVLXQLORUUHVSHFWLYH QXDU IL GHORF QHILUHVFVăDYHPGHD
IDFHFXUHSUH]HQWDUHDDUFXOXLVFLWLFúLQXDFHOXLPHGLWHUDQHDQSHPRQHGHOHLQYRFDWH
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FD UHJHDOVWDWXOXLVFLWLFGLQ7DXULGDFXFDSLWDODOD1HDSROLV 9,,úL
9,,   SUHFXP úL vQ XQHOH LQVFULSĠLL ODSLGDUH 6\OO   ,RV3( ,
 6(* ;;;9,,  6(* ;;;,;   &DSXO VSUH GUHDSWD FX
EDUEă GH SH DYHUV 3O 9,,,   LGHQWLILFDW GH XQLL QXPLVPDĠL FX
SRUWUHWXOUHJHOXLSRDUWăRERQHWăDVFXĠLWăDVHPăQăWRU'LRVFXULORUGHSH
PRQHGHOHGHEURQ]DOHOXL$LOLRV$NURVDVúL&KDUDVSHV 3O,; RUL
FD SLOHDWL GH SH YDVXO GH HOHFWURQ GLQ WXPXOXO .XO2ED $OWH SLHVH
SRDUWă FD HILJLH XQ FDS GH IHPHLH DFRSHULW RULHQWDW WRW VSUH GUHDSWD
3O9,,, VDXSH]HXO+HUPHV 3O9,,, 6LPELR]DFHORUGRXă
OXPL GLIHULWH GHYLQH úL PDL HYLGHQWă vQ FD]XO DWULEXWHORU GH SH UHYHUV
VSLFXOGHJUkXFXPăFLXFDúLWROEDFXDUFXO 3O9,,, FDUXOVFLWLFWUDV
GH FDL 3O 9,,,   FDGXFHXO 3O 9,,,   3OXV LQVFULSĠLLOH
KHFOKKGHMJM úLH
ÌQRSLQLDOXL*'XPp]LOÄ«OHV6F\WKHVIRQWSDUWLHGHOD]RQHGH
VLOHQFH «´ 2 DVHPHQHD DILUPDĠLH DU SXWHD SăUHD OD R SULPă YHGHUH
SUHDFDWHJRULFă'DUGDFăQHJkQGLPFăPăUWXULLOHOLWHUDUHDMXQVHSkQăOD
QRLFDúLvQWUHDJDHYLGHQĠăDUKHRORJLFăQXQHVSXQSUDFWLFQLPLFGHVSUH
IHOXO UHODĠLLORU GLQWUH VFLĠL úL HOHQLL SRQWLFL WUHEXLH VăL GăP GUHSWDWH
VDYDQWXOXL IUDQFH] 3HQWUX FRPSOHWDUHD WDEORXOXL LVWRULF vQ VHQVXO FHORU
GLVFXWDWH PDL VXV QX QH VWDX OD GLVSR]LĠLH GHFkW LSRWH]H úL FRQVWUXFĠLL
ORJLFH $VWIHO PRQHGHOH DVXSUD FăURUD DP DWUDV DWHQĠLD úL QRL DX IRVW
LQYRFDWH FD DUJXPHQW SHQWUX H[LVWHQĠD XQXL SURWHFWRUDW VFLWLF DVXSUD
RUDúHORU JUHFHúWLGHSHOLWRUDOXOGHQRUGYHVW DO3RQWXOXL(X[LQ1XHVWH
FD]XO Vă LQVLVWăP GDW ILLQG Fă DP DYXW DQWHULRU SULOHMXO Vă QH RSULP
DPăQXQĠLWDVXSUDWHRULHL DúDQXPLWXOXLÄSURWHFWRUDWVFLWLF´SHFDUHDP
úLUHVSLQVRVSHUăPVXILFLHQWGHDUJXPHQWDW6ăQHILHSHUPLVGHDFHDVWă
GDWă Vă IRUPXOăP GRDU FkWHYD vQWUHEăUL GLUHFW OHJDWH GH SUREOHPDWLFD
DERUGDWă ,PSOLFă RDUH úL HPLVLXQLOH .DQLWHV &KDUDVSHV 7DQXVD
$NURVDV$LOLRVúL6DULDNHV ±ODIHOFDúLPRQHGHOHFXQXPHOH6NLOXURVvQ


$VWIHO 1 $ )URORYD 0RQHW\ VNLIVNRJR FDUMD 6NLOXUD vQ 6$   
S  'LPSRWULYă 3 2 .DU\ãNRYVNLM RS FLW S  YRUEHúWH GHVSUH R ]HLWDWH
QHLGHQWLILFDWă

 + (FNKDUGW 'HU VFKZLUUHQGH 7RG ± GLH %RJHQZDIIH GHU 6N\WKHQ vQ
5 5ROOH HW DO HG  *ROG GHU 6WHSSH $UFKlRORJLH GHU 8NUDLQH 6FKOHVZLJ 
SILJ

*'XPp]LO 5RPDQVGH6F\WKLHHWG¶DOHQWRXU3DULVS

9 &RMRFDUX 'HVSUHDúDQXPLWXOÄSURWHFWRUDW´VFLWLFDVXSUDRUDúHORUJUHFHúWL
QRUGYHVW SRQWLFH vQ 3HXFH 61  ,,,,9  S  FI 9 &RMRFDUX RS FLW
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FD]XO2OELHL ±LGHHDXQXLSURWHFWRUDWVFLWLFDVXSUDFHWăĠLORU+LVWULD7RPL
&DOODWLV RUL 'LRQ\VRSROLV" 'DFă GD DWXQFL GH FH DSDU FRQWUDPăUFL DOH
RUDúHORU UHVSHFWLYH SH XQHOH PRQHGH DOH GLQDúWLORU DPLQWLĠL" 3H GH DOWă
SDUWH GDFă ÄSURWHFWRUDWXO´ LPSOLFă úL SUHOXDUHD FRQWUROXOXL DVXSUD
PRQHWăULLORUFXPVDUH[SOLFDOD2OELDHPLVLXQLOH6NLOXURVvQSDUDOHOFX
PRQHGDDXWRQRPăGLQEURQ]"ùLGDFă5RPkQLDvúLWLSăUHDODXQPRPHQW
GDW vQ DQLL ¶ DL VHFROXOXL WUHFXW EDQFQRWHOH vQ &DQDGD DU WUHEXL Vă
GHGXFHPGHDLFLXQSURWHFWRUDWURPkQHVFDVXSUDFDQDGLHQLORU"/DXUPă
GDU QX vQ XOWLPXO UkQG FH DU WUHEXL Vă vQĠHOHJHP SULQ VLQWDJPD GH
ÄSURWHFWRUDWVFLWLF´"
&RQFOX]LL
/DvQWUHEăULOHIRUPXODWHPDLVXVFDúLODPXOWHDOWHOHUHIHULWRDUHOD
LQWHUIHUHQĠHOH JUHFRVFLWLFH UHIOHFWDWH GH FLUFXODĠLD PRQHWDUă OD PDUJLQHD
VWHSHL UăVSXQVXULOH QX SRW IL GHFkW SDUĠLDOH úL WULEXWDUH VXELHFWLYLVPXOXL
FHOXL FDUH LQWHUSUHWHD]ă L]YRDUHOH ODFXQDUH $FHDVWD QX vQVHDPQă vQVă
QLFLGHFXP Fă HIRUWXO GH DSURIXQGDUH D FXQRDúWHULL UHIHULWRDUH OD
PXOWLWXGLQHD IDĠHWHORU PDL SXĠLQ FXQRVFXWH D UHODĠLLORU GLQWUH FRORQLúWLL
PHGLWHUDQHHQL úL QRPD]LL DVLDWLFL DU IL R OXSWă SHQWUX R FDX]ă SLHUGXWă
&KLDUGDFăDVSHFWHOHFLUFXODĠLHLPRQHWDUHDGXVHvQGLVFXĠLHGHFăWUHQRLDU
SXWHDDSăUHDGUHSWQLúWHFXULR]LWăĠLQXPLVPDWLFHHOHDUWUHEXLLQWHUSUHWDWH
vQWURPăVXUăPXOWPDLPDUHFDGRXăIHUHVWUHGHVFKLVHFăWUHVWXGLHUHDSH
PDLGHSDUWHDLQWHUIHUHQĠHORUFXOWXUDOHvQVSDĠLXOSRQWLF
0DL H[DFW OLSVHúWH GHRFDPGDWă XQ FDWDORJ DO WXWXURU
GHVFRSHULULORUILHFăQHUHIHULPODVHPQHOHSUHPRQHWDUHILHODPRQHGHOH
ÄVFLWLFH´ 5ăPkQH WRWRGDWă XQ GH]LGHUDW úL FRODERUDUHD FRQVWUXFWLYă
GLQWUH QXPLVPDĠLL URPkQL EXOJDUL úL FHL GLQ IRVWXO VSDĠLX VRYLHWLF OD
LQWHUSUHWDUHD PDWHULDOXOXL GRFXPHQWDU 0XOWH FRQWULEXĠLL PDL FX VHDPă
GLQWUHFHOHSXEOLFDWHvQSHULRDGDUHJLPXOXLFRPXQLVWVXQWLPSUHJQDWHGH
LGHRORJLD QDĠLRQDOLVWă 'H H[HPSOX LQLĠLDWLYD WXUQăULL YkUIXULORU GH
VăJHDWă FX YDORDUH PRQHWDUă D IRVW SXVă SH VHDPD $SROORQLHL GH XQLL
QXPLVPDĠL EXOJDUL D +LVWULHL GH XQLL VSHFLDOLúWL URPkQL úL D
%HUH]DQXOXL2OELHL GH FHL UXúL úL XFUDLQHQL ÌQ LVWRULRJUDILD URPkQă
ÄVFLWRPDQLD´SHULRDGHLVWDOLQLVWHDIRVWvQORFXLWăFXÄWUDFRPDQLD´ÄHSRFLL
GH DXU´ FHDXúLVWH ùL FKLDU OD PDL ELQH GH GRXă GHFHQLL GH OD
SVHXGR  UHYROXĠLDGLQGHFHPEULHFHUFHWDUHDURPkQHDVFăFRQWLQXăVă
ILH VXIRFDWă GH WHQGLQĠH QDĠLRQDOLVWH úL GH GLUHFWLYH DEHUDQWH LPSXVH GH
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ÄFHUEHULL´ VLVWHPXOXL WRUĠLRQDU SULQ LQWHUPHGLXO XQRU FUHDWXUL VOXJDUQLFH
SURPRYDWHvQIUXQWHDLQVWLWXĠLLORUGHSURILO
3HQWUX WRDWH DFHVWH GLILFXOWăĠL DOH FHUFHWăULL úL LQWHUSUHWăULL
PRGHUQHHOHQLLSRQWLFLúLYHFLQLLORUÄEDUEDUL´QXSRDUWăELQHvQĠHOHVQLFL
RYLQăÌQFăXWDUHDXQXL PRGXVYLYHQGLFXÄEXQXOVăOEDWLF´GLQĠLQXWXULOH
FRORQL]DWH JUHFLL LRQLHQL DX GHVFRSHULW XQ PLMORF GH VFKLPE VXE IRUPD
YkUIXULORUGHVăJHDWăFDRLQIOXHQĠăDUHODĠLLORUFRPHUFLDOHFXOXPHDWUDFă
úL FX VWăSkQLL VWHSHL QRUGSRQWLFH ÌQ FăXWDUHD XQXL SOXV GH OHJLWLPDUH D
SXWHULL GLQDúWLL VFLĠLORU VHGHQWDUL]DĠL DX DFFHSWDW VXWH GH DQL PDL WkU]LX
SXWHUHDGHFRQYLQJHUHDPRQHGHLJUHFHúWL
=XVDPPHQIDVVXQJ
*5,(&+,6&+6.<7+,6&+(:(&+6(/%(=,(+81*(1
,063,(*(/'(6*(/'80/$8)6$05$1'('(567(33(
1HEHQ HLQLJHQ NXU] EHVSURFKHQHQ $VSHNWHQ GHU 3UREOHPDWLN GHU
3IHLOVSLW]HQ DOV HUVWH 7DXVFKPLWWHO LP Q|UGOLFKHQ 6FKZDU]PHHUUDXP ZLUG LP
HUVWHQ7HLO GHV %HLWUDJHV YHUVXFKW GLH 8QWHUVXFKXQJ HLQHU )UDJH ]X YHUWLHIHQ
GLH IU GDV 7KHPD Ä5HSUlVHQWDWLRQ XQG 1RPDGLVPXV³ YRQ JU|WHU %HGHXWXQJ
VHLQN|QQWH:LHNDPHVLPJULHFKLVFKEDUEDULVFKHQ0LOLHXGHVQRUGZHVWOLFKHQ
3RQWRV ]XP *HOGPLWWHO LQ GHU )RUP GHU 3IHLOVSLW]HQ" $OV 6FKOXVVIROJHUXQJ
YHUPXWHW GHU $XWRU LQ GHU3IHLOIRUP GHP IUKHVWHQ EHNDQQWHQ *HOGlTXLYDOHQW
LP QRUGZHVWOLFKHQ 6FKZDU]PHHUUDXP HLQHQ (LQIOXVV GHU +LUWHQQRPDGHQ XQG
6WHSSHQKHUUHQ PLW ZHOFKHQ VFKRQ GLH IUKHVWHQ .RORQLVWHQ DXV GHP
0LWWHOPHHUUDXP LQ +DQGHOVNRQWDNWHQ VWHKHQ PXVVWHQ DOVR PHKU HLQH
ÄQXPLVPDWLVFKH (QWGHFNXQJ GHU 6N\WKHQ³ GXUFK GLH *ULHFKHQ DOV HLQH
9HUELQGXQJ]XP$SROORQNXOW*OHLFK]HLWLJGHXWHQYHUPXWXQJVZHLVHVRZRKOGLH
3IHLOPQ]HQ DOV DXFK GLH 7DWVDFKH GDVV VLFK GHU $SROORQNXOW LQ VHLQHU
+\SRVWDVH DOV ,HWURV DXVVHUKDOE GHV 3RQWRVUDXPHV QLFKW YHUEUHLWHWH DXI HLQH
XPJHNHKUWH 5HSUlVHQWDWLRQ GHU %HY|ONHUXQJ GLH %RJHQ DOV +DXSWZDIIH KDWWH
$OVRN|QQWH$SROORQ,HWURVEHVRQGHUVDOV 61018<314DXIJHUXIHQZRUGHQVHLQ
GLH 'LUHNWNRQWDNWH ]ZLVFKHQ GHQ JULHFKLVFKHQ 3IODQ]VWlGWHQ DQ GHU
QRUGZHVWOLFKHQ6FKZDU]PHHUNVWHXQGGHQ6N\WKHQLQLKUHUJURHQ%HZHJXQJ
QDFK:HVWHQ]XHUOHLFKWHUQ
,P]ZHLWHQ7HLOGHV%HLWUDJHVULFKWHWVLFKGLH$XIPHUNVDPNHLWDXIHLQ
ZHLWHUHV IU GDV 7KHPD Ä5HSUlVHQWDWLYLWlW³ LQWHUHVVDQWHV (UJHEQLV GHU
,QWHUIHUHQ]]ZLVFKHQGHQ6WHSSHQQRPDGHQXQGGHQJULHFKLVFKHQ6LHGOHUDQGHU
QRUGZHVWOLFKHQ 6FKZDU]PHHUNVWH =XP 8QWHUVFKLHG YRQ 3IHLOJHOG JHKW HV
GLHVPDOXPHLQHQXPJHNHKUWHQ(LQIOXVVGXUFKGLH$N]HSWDQ]GHU0Q]SUlJXQJ
DOV+HUUVFKDIWVV\PEROGXUFKHLQLJHÄEDUEDULVFKH³'\QDVWHQ6RNRPPWPDQELV
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LQV-KY&KUKLQDELQGDV7HUULWRULXPGHUKHXWLJHQ'REUXGVFKDZRVHFKV
'\QDVWHQPLWQLFKWJULHFKLVFKHQ1DPHQ0Q]HQDXIJULHFKLVFKH:HLVHSUlJWHQ
'HU]HLWLJ VLQG VFKRQ HWZD HLQKXQGHUW %URQ]HVWFNH YRQ YHUVFKLHGHQHQ 7\SHQ
XQG ]DKOUHLFKHQ 9DULDQWHQ PLW 'DUVWHOOXQJHQ DXV GHU JULHFKLVFKHQ
,NRQRJUDSKLH DEHU DXFK PLW GHQ LUDQLVFKHQ 1DPHQ GHU %DVLOHLV .DQLWHV
&KDUDVSHV 7DQXVD $NURVDV $LOLRV XQG 6DULDNHV EHNDQQW $XHUGHP JHK|UW
]XP 7KHPD GDV YRQ GHP VN\WKLVFKHQ .|QLJ 6NLOXURV LQ 2OELD DXV %URQ]H
JHSUlJWH*HOG
2EZRKO GLH GXUFKJHIKUWH 8QWHUVXFKXQJ ]ZHL XQWHUVFKLHGOLFKH
KLVWRULVFKH.RQWH[WHYHUIROJWVLQGGLHEHLGHQLQV$XJHJHIDVVWH3HULRGHQGXUFK
GLHVSH]LILVFKH5ROOHGHU1RPDGHQE]ZGHU6N\WKHQDOV3DUDOOHOH]XP%LOGGHU
JULHFKLVFKHQ.XOWXUGHUVWlGWLVFKOlQGOLFKHQ*HPHLQVFKDIWHQJHSUlJW6RELHWHW
GHU $XWRU HLQH H[SOL]LWH %HDUEHLWXQJ GLHVHU QXPLVPDWLVFKHQ %HOHJH DXV GHP
%OLFNZLQNHO YRQ Ä5HSUlVHQWDWLRQ XQG 1RPDGLVPXV³ =ZDU N|QQWHQ GLH
GLVNXWLHUWHQ$VSHNWHGHV*HOGXPODXIVDP6WHSSHQUDQGLP:DQGHOGHU=HLWDOV
QXPLVPDWLVFKH.XULRVLWlWHQHUVFKHLQHQVLHVLQGDEHUYLHOPHKUDOV]ZHLRIIHQH
)HQVWHU]XUZHLWHUHQ)RUVFKXQJGHU.XOWXULQWHUIHUHQ]HQLPSRQWLVFKHQ5DXP]X
EHWUDFKWHQ$XIGHU6XFKHQDFKHLQHPPRGXVYLYHQGLPLWGHQÄHGOHQ:LOGHQ³
LQ QHXHUHQ .RORQLVDWLRQVJHELHWHQ HQWGHFNWHQ GLH *ULHFKHQ GDV 3IHLOJHOG DOV
6SLHJHOUHIOH[LRQGHU+DQGHOVNRQWDNWHPLWGHQ+HUUHQGHU6WHSSH$XIGHU6XFKH
QDFK PHKU +HUUVFKDIWVOHJLWLPLHUXQJ DN]HSWLHUWHQ -DKUKXQGHUWH VSlWHU GLH
VHKDIWHQ VN\WKLVFKHQ '\QDVWHQ GLH hEHU]HXJXQJVNUDIW GHU JULHFKLVFKHQ
0Q]SUlJXQJ
7DIHOYHU]HLFKQLV
7DI,3IHLOJHOG ,QGHU)RUPYRQ.DPSISIHLOVSLW]HQ ,Q%OlWWHUIRUP DSXG
&3UHGD,VWRULDPRQHGHL«SO, 
7DI,,)UKVN\WKLVFKHEURQ]HQH.DPSISIHLOVSLW]HQ DSXG%1*UDNRY6NLI\
«S 
7DI,,,9HUEUHLWXQJVJHELHWGHV3IHLOJHOGHV DSXG&3UHGD,VWRULDPRQHGHL«
SILJ 
7DI ,9 )XQG YRQ SUlPRQHWlUHQ =DKOXQJVPLWWHOQ DXV %HUH]DQ 
0Q]VHJPHQW PLW GHP )LVFKNRSI DXI GHU 9RUGHUVHLWH UHFKWV  XQG GHU
5HOLHIGDUVWHOOXQJ HLQHV )LVFKSIHLOV DXI GHU 5FNVHLWH OLQNV   3IHLOJHOG LQ
%OlWWHUIRUP  )LVFKSIHLO  =ZHLNDQWLJH 3IHLOVSLW]H DSXG 9 % 3LYRURYLþ
1RY\HQDFKRGNL«SOGHGXSăS 



 'HVHQHOH DX IRVW H[HFXWDWH GH FROHJXO 5RPHR ,RQHVFX FăUXLD vL DGUHVăP
PXOĠXPLULúLSHDFHDVWăFDOH
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7DI 9 2OELVFKH Ä'HOSKLQH´ DSXG $ 1 =RJUDI $QWLþQ\H PRQHW\
0RVFRYD/HQLQJUDG3O;;; 
7DI 9, 9HUEUHLWXQJVDUHDO GHU ÄVN\WKLVFKHQ³ 0Q]HQ DSXG & 3UHGD ,VWRULD
PRQHGHL« SILJ 
7DI 9,, 3UlJXQJHQ YRQ VN\WKLVFKHQ '\QDVWHQ LQ GHU 'REUXGVFKD DSXG &
3UHGD,VWRULDPRQHGHL«SO9,,, 
7DI 9,,, 2OELVFKH 3UlJXQJHQ GHV 6NLOXURV DSXG 1 $ )URORYD 0RQHW\
VNLIVNRJRFDUMD«SILJ 
7DI,;'LRVNXUHQDXIGHQ$LOLRV  $NURVDV  XQG+DUDVSHVEURQ]HQ 
DSXG9&DQDUDFKH 0RQHWHOHVFLĠLORU«S 



,17(5)(5(1ğ(*5(&26&,7,&(&$5()/(&ğ,(
$&,5&8/$ğ,(,021(7$5(/$0$5*,1($67(3(,

3O,9kUIXULGHVăJHDWăFDVHPQHSUHPRQHWDUH 6XEIRUPăGHYkUIXUL
GHVăJHDWăGHOXSWă  6XEIRUPăGHIUXQ]ă
DSXG&3UHGD ,VWRULDPRQHGHL «SO, 

3O,,9kUIXULGHVăJHDWăGHOXSWăVFLWLFHWLPSXULLGLQEURQ]
DSXG%1*UDNRY 6NLI\«S 



,17(5)(5(1ğ(*5(&26&,7,&(&$5()/(&ğ,(
$&,5&8/$ğ,(,021(7$5(/$0$5*,1($67(3(,

3O,,, $UHDOXOGHVFRSHULULORUYkUIXULORUGHVăJHDWă
DSXG&3UHGD ,VWRULDPRQHGHL «SILJ 

9LFWRU &2-2&$58



3O ,9 7H]DXU FX VHPQH SUHPRQHWDUH GH OD %HUH]DQ  6HJPHQW GH
PRQHGăFXUHSUH]HQWDUHDXQXLFDSGHSHúWHSHDYHUV vQGUHDSWD úLDXQXL
SHúWHYkUI GH VăJHDWă SH UHYHUV vQ VWkQJD   9kUIXUL GH VăJHDWă
PRQHGH VXE IRUPă GH IUXQ]ă  9kUI GH VăJHDWăSHúWH  9kUI GH
VăJHDWăFXGRXăPXFKLL DSXG9%3LYRURYLþ 1RY\HQDFKRGNL «SOGH
GXSăS 

3O9Ä'HOILQDúL´ROELHQL DSXG$1 =RJUDI $QWLþQ\HPRQHW\
0RVFRYD/HQLQJUDG 3O;;; 

9LFWRU &2-2&$58

3O 9, $UHDOXOGHVFRSHULULORUPRQHGHORUÄVFLWLFH´
DSXG&3UHGD ,VWRULDPRQHGHL « SILJ 





,17(5)(5(1ğ(*5(&26&,7,&(&$5()/(&ğ,(
$&,5&8/$ğ,(,021(7$5(/$0$5*,1($67(3(,

3O 9,, 0RQHGHÄVFLWLFH´GLQ'REURJHD
DSXG&3UHGD ,VWRULDPRQHGHL «SO9,,, 

9LFWRU &2-2&$58

3O 9,,,(PLVLXQLROELHQH6NLOXURV
DSXG1$)URORYD 0RQHW\VNLIVNRJRFDUMD «SILJ 



3O,;'LRVFXULLSHPRQHGHGLQEURQ]DOHOXL$LOLRV  $NURVDV  úL+DUDVSHV 
DSXG9&DQDUDFKH 0RQHWHOHVFLĠLORU «S 

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS 

&216,'(5$ğ,,35,9,1'$*5,&8/785$/$'$&,,
(67&$53$7,&,Ì16(&2/(/(,,Ì +5,,' +5
7DPLOLD(OHQD 0$5,1
6WXGLXO L]YRDUHORU VFULVH FD úL DO GRYH]LORU FXOWXULL PDWHULDOH
SHUPLWHDVWă]LRSULYLUHPDLFRPSOHWăDVXSUDYLHĠLLHFRQRPLFHúLVRFLDOHD
JHWRGDFLORU GLQ (VWXO &DUSDĠLORU 2FXSDĠLLOH GDFLORU HVWFDUSDWLFL vQ
SHULRDGD FODVLFă VXUSULQVH SH ED]D GRYH]LORU DUKHRORJLFH ± XQHOWH úL
XVWHQVLOH SURGXVH ILQLWH UHVWXUL GLQ SURFHVHOH WHKQRORJLFH DPHQDMăUL
JRVSRGăUHúWL ± HUDXDJULFXOWXUDFXUDPXULOHFXQRVFXWHFXOWXUDSODQWHORU
YLWLFXOWXUD FUHúWHUHD DQLPDOHORU úL PHúWHúXJXULOH UHSUH]HQWDWH GH
PHWDOXUJLH SUHOXFUDUHD OHPQXOXL ROăULWXO úL DOWH PHúWHúXJXUL FDVQLFH
,QWHQVLWDWHD YLHĠLL HFRQRPLFH D VRFLHWăĠLL GDFLFH HVWFDUSDWLFH HVWH
FRPSOHWDWăGHDFWLYLWDWHDGHVFKLPEvQVSHFLDOFXOXPHDURPDQăDWHVWDWă
GHQXPHURDVHFDWHJRULLGHLPSRUWXULDPIRUHFHUDPLFăGHOX[úLX]XDOă
SURGXVH DOH WRUHXWLFLL RELHFWH GH SRGRDEă 'HVFRSHULULOH GH PRQHGH
DWHVWăLQWHQVLWDWHDYLHĠLLHFRQRPLFHvQVSDĠLXOGDFLFHVWFDUSDWLF
(FRQRPLD DFHVWRUD FD D RULFăUHL FRPXQLWăĠL GHSLQGHD GH PDL
PXOĠLIDFWRULGLQWUHFDUHGHPD[LPăLPSRUWDQĠăDXIRVWUHVXUVHOHQDWXUDOH
FHOHWHKQLFH FDUHvQJOREDXH[SHULHQĠDúLFXQRúWLQĠHOHWHKQLFH SUHFXPúL
UHVXUVHOH XPDQH 'LQWUH UHVXUVHOH QDWXUDOH GH FHD PDL PDUH LPSRUWDQĠă
VXQWFHOHSULPDUHYLWDOHSHQWUXVXSUDYLHĠXLUHDFRPXQLWăĠLORU6ROXULOHGH
EXQă FDOLWDWH VSHFLILFH ]RQHL GH VLOYRVWHSă úL FkPSLH DX IRVW SURSLFH
SHQWUX GH]YROWDUHD DJULFXOWXULL 2 DOWă UHVXUVă LQGLVSHQVDELOă RDPHQLORU
vQ DQWLFKLWDWH GDU úL DQLPDOHORU R FRQVWLWXLD VDUHD 'HúL VWXGLLOH VXQW
ERJDWH vQ VSHFLDO vQ FH SULYHúWH UROXO VăULL vQ HFRQRPLD úL YLDĠD
FRPXQLWăĠLORU SUHLVWRULFH HVWFDUSDWLFH FX VLJXUDQĠă VDUHD D IRVW
H[SORDWDWă úL GH FăWUH JHWRGDFL 2 GRYDGă LQGLUHFWă R FRQVWLWXLH FKLDU
DUKHRORJLD VSDĠLXOXL FDUH GRFXPHQWHD]ă XQHOH GLQ FHOH PDL LPSRUWDQWH
FHWăĠLGDFLFHSHFDLOHGHDFFHVFăWUHH[SORDWăULOHWUDGLĠLRQDOHGHVDUH1H




'DQ 0RQDK 6DUHD vQ SUHLVWRULD 5RPkQLHL vQ $UK0ROG ;;;  S 



&216,'(5$ğ,,35,9,1'$*5,&8/785$/$'$&,,
(67&$53$7,&,

UHIHULPDLFLODGDYHOHGHOD3LDWUD1HDPĠ&R]ODúL%kWFD'RDPQHLVLWXDWH
SHGUXPXOGHDFFHVVSUH]RQDVDOLIHUăGLQ&DUSDĠLL2ULHQWDOL
ÌQVWXGLXOYLHĠLLHFRQRPLFHDXQHLFLYLOL]DĠLLDQWLFHL]YRDUHOHVFULVH
DOăWXUL GH LQIRUPDĠLLOH DUKHRORJLFH UHSUH]LQWă FHOH GRXă PDUL VXUVH DOH
FXQRDúWHULL3HQWUXFLYLOL]DĠLDGDFLFăGLQVSDĠLXOSHFDUHvODYHPvQYHGHUH
LQIRUPDĠLLOHWUDQVPLVHGHDXWRULLDQWLFLRULDOWHL]YRDUHVFULVHVXQWH[WUHP
GHUDUH/LSVDPHQĠLXQLORUVFULVHUHIHULWRDUHODRFXSDĠLLOHDJUDUHDOHFHORU
GLQ HVW HVWH VXSOLQLWă GH GHVFRSHULULOH DUKHRORJLFH vQWUH FDUH VH GLVWLQJ
XQHOWHOH GLQ GLIHULWH PDWHULDOH SUHFXP PHWDO RV SLDWUă UHVWXULOH
RVWHRORJLFHúLDOHVHPQLĠHORUFDUERQL]DWHGLIHULWHDPHQDMăULJRVSRGăUHúWL
GHWLSXOJURSLORUGHSURYL]LLDFXSWRDUHORUSHQWUXSkLQH
5DUHOHLQIRUPDĠLLLVWRULFHVFULVHSăVWUDWHODDXWRULLDQWLFL DUDWăFă
SULQFLSDOD RFXSDĠLH D GDFLORU HUD DJULFXOWXUD &HD PDL YHFKH LQIRUPDĠLH
OLWHUDUă UHIHULWRDUH OD SUDFWLFDUHD DJULFXOWXULL vQ ĠLQXWXULOH JHWRGDFLFH
SURYLQH GH OD $UULDQ XQGH VXQW PHQĠLRQDWH FkPSXULOH GH JUkX GLQ
UHJLXQHD GH OD QRUGXO 'XQăULL 3HQWUX SHULRDGD FODVLFă D FLYLOL]DĠLHL
GDFLFHRVXUVăLPSRUWDQWăRFRQVWLWXLH&ULWRQFDUHDPLQWHúWHSUDFWLFDUHD
DJULFXOWXULL OD GDFL vQ FRQWH[WXO HOHPHQWHORU GH GLIHUHQĠLHUH VRFLDOă
´XQLLPXQFHDX >SăPkQWXO@ FX ERLL´ 8OWLPD LQIRUPDĠLH FRQVWLWXLH R
GRYDGă LPSOLFLWă úL GHVSUH SUDFWLFDUHD FUHúWHULL DQLPDOHORU OD GDFL 'HúL
QX DUH vQ YHGHUH WHULWRULXO SH FDUH vO GLVFXWăP QRL DGHYăUXO FHORU
PHQĠLRQDWHGHDXWRULLDQWLFLSRDWHILH[WLQVúLSHQWUXWULEXULOHGDFLFHFDUH
ORFXLDXvQUHJLXQHDHVWLFăD&DUSDĠLORU
ÌQFDGUXODJULFXOWXULLFXOWXUDSODQWHORUHUDUDPXUDFXFHDPDLPDUH
H[WHQVLH$QDOL]HOHIăFXWHSHED]DGHVFRSHULULORUGHVHPLQĠHDXHYLGHQĠLDW
Fă GDFLL FXOWLYDX FHUHDOH JUkX PHL RU] úL RYă] SRDWH FKLDU úL VHFDUD
FXQRVFXWăvQ(XURSD&HQWUDOăvQFăGLQSULPDHSRFăDILHUXOXL$VWIHOGH
GRYH]L SURYLQ GLQ FHWăĠLOH GH OD %DUERúL %UDG 5ăFăWăX 'HFRUXO GH SH
WRDUWDXQHLFăQLGHVFRSHULWăOD5ăFăWăXDYkQGvQUHOLHIPRWLYXOVSLFXOXL



$UULDQ ([SHGLĠLDOXL$OH[DQGUX, vQ ,]YRDUHSULYLQGLVWRULD5RPkQLHL,
S

&ULWRQ *HWLFHOH vQ ,]YRDUHSULYLQGLVWRULD5RPkQLHL,S

0&kUFLXPDUX &RQVLGHUDĠLLSDOHRHWQRERWDQLFHúLFRQWULEXĠLLODDJULFXOWXUD
JHWRGDFLORUvQ 7K' ,9S

&K'DUHPEHUJ(6DJOLR 'LFWLRQQDLUHGHV$QWLTXLWpV*UHTXHVHW5RXPDLQH
YRO3DULV

7DPLOLD(OHQD0$5,1



GHJUkXSRDWHFRQVWLWXLRDOWăGRYDGăLQGLUHFWăDFXOWLYăULLJUkXOXL ODHVW
GH&DUSDĠLvQSHULRDGDFODVLFăDFLYLOL]DĠLHLGDFLFH
8QHOWHOHDJULFROHGHVFRSHULWHvQGLIHULWHFRPSOH[HDUKHRORJLFHGLQ
SHULRDGD VHFROHORU ,, v +U ,, G +U GRYHGHVF SURJUHVHOH IăFXWH vQ FH
SULYHúWH WHKQLFD úL GUHSW FRQVHFLQĠă FUHúWHUHD SURGXFĠLHL DJUDUH
&RQWULEXĠLD QRWDELOă D OXPLL JUHFHúWL vQ GRPHQLXO WHKQLFLL DJUDUH
EUă]GDUXOGHILHUDIRVWDGRSWDWăGHJHĠLSHSDUFXUVXOVHFROXOXLDO,,,OHD
v +U 6WXGLLOH UHIHULWRDUH OD EUă]GDUHOH GH WLS GDFLF DX DUăWDW RULJLQHD
JUHFHDVFăDORU
%Uă]GDUH GH ILHU GDFLFH DX IRVW GHVFRSHULWH OD &kQGHúWL MXG
9UDQFHD vQ GDYHOH GH OD 3RLDQD MXG *DODĠL GH XQGH SURYLQ GRXă
H[HPSODUH5ăFăWăXMXG%DFăX ± WUHLH[HPSODUH%kWFD'RDPQHLMXG
1HDPĠXQGHDXIRVWGHVFRSHULWHDOWHGRXăEUă]GDUHGDFLFHúL%UDG ± WUHL



9&ăSLWDQX 1RLFRQWULEXĠLLODFXQRDúWHUHDFLYLOL]DĠLHLJHWRGDFLFHvQED]LQXO
6LUHWXOXL PLMORFLX &HWDWHD GDFLFă GH OD 5ăFăWăX DQWLFD 7DPDVLGDYD  vQ &DUSLFD
;;,,SILJ

ÌQ 'DFLD EUă]GDUHOH GH SOXJ VXQW VHPQDODWH vQFHSkQG GLQ VHFROXO ,, v +U
, *ORGDULX ( ,DURVODYVFKL &LYLOL]DĠLD ILHUXOXL OD GDFL &OXM1DSRFD  S  
8QHOH H[HPSODUH VXQW DPLQWLWH vQ H[WHULRUXO &DUSDĠLORU vQ 0ROGRYD vQ FRQWH[WH
DUKHRORJLFH GDWDWH ODUJ vQWUH VHFROHOH ,,,,, v +U OD &kQGHúWL *K , &RQVWDQWLQHVFX
&RQWULEXĠLL DUKHRORJLFH OD FLYLOL]DĠLD JHWRGDFLFă SH WHULWRULXO MXGHĠXOXL 9UDQFHD vQ
6WXGLL úL FRPXQLFăUL 9UDQFHD ,  S  $ & )ORUHVFX 0DULOHQD )ORUHVFX
$VSHFWHDOHFLYLOL]DĠLHLWUDRJHWLFHvQ]RQDGHFXUEXUăD&DUSDĠLORU5ăVăULWHQLvQ 6$$
,  S   úL OD3RLDQD vQ QLYHOXO GDWDW vQWUH VHF ,9,, v +U 5 9XOSH úL FRODE
$FWLYLWDWHDúDQWLHUXOXL3RLDQD7HFXFLvQ 6&,9 ,SILJ 

0ýLþLNRYD $XVXMHWGHVRFWKUDFH vQ $SXOXP 9,,S

$ & )ORUHVFX 0DULOHQD )ORUHVFX RS FLW S  9 0 %REL &LYLOL]DĠLD
JHWRGDFLORUGHODFXUEXUD&DUSDĠLORU VHF9,v+U,,G+U  %XFXUHúWLS
3/;;;

,*ORGDULX(,DURVODYVFKL RSFLWS6LOYLD7HRGRU01LFX6WHOD ğDX
$úH]DUHDJHWRGDFLFăGHOD3RLDQDMXG*DODĠL8QHOWHDUPHSLHVHGHKDUQDúDPHQW úL
DOWH RELHFWH GLQ ILHU EURQ] OXW DUV úL SLDWUă vQ $UK0ROG ;;,  S  6LOYLD
7HRGRU 5HJLXQLOH HVWFDUSDWLFH DOH 5RPkQLHL vQ VHFROHOH 9,, v +U %XFXUHúWL 
S59XOSH6LOYLD7HRGRU 3LURERULGDYD%XFXUHúWLS

9&ăSLWDQX 3ULQFLSDOHOHUH]XOWDWHDOHVăSăWXULORUDUKHRORJLFHvQDúH]DUHD
JHWRGDFLFă GH OD 5ăFăWăX MXG %DFăX  vQ &DUSLFD 9,,, S ILJ  LGHP
8QHOWH úL DUPH GH ILHU GHVFRSHULWH vQ DúH]DUHD JHWRGDFLFă GH OD 5ăFăWăX
FRP+RUJHúWLMXG%DFăXvQ &DUSLFD ;9,,SILJLGHP RSFLW
SILJ

1*RVWDU &HWăĠLGDFLFHGLQ0ROGRYD%XFXUHúWLSILJ
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H[HPSODUH 3H OLQLD vPEXQăWăĠLULL WHKQLFLL DJUDUH WUHEXLH DPLQWLWă úL
SUHOXDUHD EUă]GDUXOXL GH WLS URPDQ FDUH DYkQG ODPD PDL ODWă SHUPLWHD
WUDJHUHD GH EUD]GH PDL PDUL DúD FXP R GRYHGHúWH úL H[HPSODUXO
GHVFRSHULWOD*XJHúWLvQMXGHĠXO9UDQFHD7UHEXLHvQVăPHQĠLRQDWFăvQ
HVWXO&DUSDĠLORUDXIRORVLWHIRORVLWHvQFRQWLQXDUHEUă]GDUHOHGHWLSGDFLF
FKLDUGXSăLQWURGXFHUHD FHORUSURYLQFLDOURPDQH%Uă]GDUHvQJXVWHWLSLF
GDFLFHDXIRVWLGHQWLILFDWHúLvQDúH]ăULFDUSLFH
&RQWDFWHOHFXOXPHDURPDQăDXGHWHUPLQDWvPEXQăWăĠLUHDWHKQLFLL
DJUDUH GDFLFH IHQRPHQ REVHUYDELO RGDWă FX DGRSWDUHD FXĠLWXOXL GH SOXJ
'HVFRSHULULOHDUKHRORJLFHDXDUăWDWFăSULQ SUHOXDUHDDFHVWHLSăUĠL ± ILHUXO
OXQJ VDX FXĠLWXO GH SOXJ FXOWHU ± vQ UHJLXQHD HVWFDUSDWLFă SOXJXO D
GREkQGLW vQ OLQLL PDUL DOFăWXLUHD DFWXDOă JULQGHL WDOSă FRDUQH úL
HYHQWXDO  EkUVă DOWH vPEXQăWăĠLUL SH OLQLH WHKQRORJLFă ILLQGXL DGXVH
GRDUvQSHULRDGD(YXOXL0HGLX
ÌQ VSDĠLXO GDFLF HVWFDUSDWLF DX IRVW GHVFRSHULWH FXĠLWH GH SOXJ OD
3RLDQDXQGHH[HPSODUXOVHDIODvPSUHXQă FXXQEUă]GDUGH WLSGDFLF vQ
VWUDWXO DSDUĠLQvQG VHFROHORU , v +U  , G +U OD 5ăFăWăX úL OD %UDG
XQGH VXQW PHQĠLRQDWH SDWUX FXĠLWH GH SOXJ IUDJPHQWDUH 'LQ MXGHĠXO
9UDQFHD SURYLQH XQ FXĠLW GH SOXJ GLQ RV FX R IRUPă VLPLODUă FHORU GLQ
ILHU([HPSODUXOD IRVWGDWDWvQWUXQLQWHUYDOPDUHGH WLPSSHSDUFXUVXO
VHFROHORU,, v+U  ,, G+UILLQGGHVFRSHULWvQWkPSOăWRUvQWURDúH]DUH
OD3DODQFDXQGHVXQWDPLQWLWHDOăWXULGHDOWHPDWHULDOHGDFLFHúLDUWHIDFWH
FDUSLFH &XUăĠDUHD SăUĠLORU DFWLYH DOH SOXJXOXL EUă]GDUXO úL FXĠLWXO VH
UHDOL]D FX DMXWRUXO XQHL XQHOWH PHWDOLFH RWLF VDX RWLJ SUHOXDWă WRW GLQ
OXPHDURPDQă$VWIHOGHXQHOWHVXQWVHPQDODWHvQGDYHOHGHOD5ăFăWăX 
úL3RLDQD



98UVDFKL =DUJLGDYD&HWDWHDGDFLFăGHOD%UDG%XFXUHúWLS
ILJ3O

90%REL RSFLWS

2vQFHUFDUHGHUHFRQVWLWXLUHDSOXJXOXLGDFLFOD,*ORGDULX(,DURVODYVFKL
RSFLWILJ

59XOSH RSFLW SILJ

9&ăSLWDQX RSFLW  S

9 8UVDFKL RSFLWS3O

9%REL RSFLWS3O;;;9,,;;;9,,,

9&ăSLWDQX RSFLW S

59XOSH RSFLWS,*ORGDULX(,DURVODYVFKL RSFLWS6LOYLD
7HRGRU HWDOLL  RSFLWSILJ

7DPLOLD(OHQD0$5,1



'HVFRSHULULOH DUKHRORJLFH DX DUăWDW Fă VHFHULOH HUDX XQHOWHOH FX
FHD PDL PDUH SRQGHUH vQ FDGUXO WHKQLFLL DJUDUH 1XPăUXO ORU PDUH
FRQVWLWXLH R GRYDGă D H[WHQVLHL SH FDUH FXOWXUD SODQWHORU vQ VSHĠă
FXOWLYDUHD FHUHDOHORU R DYHD vQ FDGUXO HFRQRPLHL GDFLFH 6HFHULOH
GHVFRSHULWH OD HVW GH &DUSDĠL SURYLQ GLQ DúH]ăUL GDU úL GLQ GHVFRSHULUL
vQWkPSOăWRDUH (OH DSDUĠLQ DFHOXLDúL WLS FX FkUOLJ GH IL[DUH OD PkQHU úL
ODPD vQ JHQHUDO vQJXVWă /D 5ăFăWăX VHFHULOH SURYLQ GLQ GLIHULWH
FRPSOH[H ORFXLQĠH úL JURSL 7RW GLQWUR ORFXLQĠă GLQ DúH]DUHD GH OD
'XPEUDYDMXG,DúLSURYLQHRDOWăVHFHUăGDWDWăvQVHF, ,,G+U 8Q
QXPăU PDUH GH VHFHUL HVWH DPLQWLW OD 3RLDQD 'LQ FHOH  GH H[HPSODUH
vQWUHJLSURYLQGLQFRQWH[WHDUKHRORJLFHDSDUĠLQkQGVWUDWXOXLGHFXOWXUă
PDWHULDOă FRUHVSXQ]ăWRU VHFROHORU ,, v +U  , G +U $OăWXUL GH DFHVWHD
PDLVXQWVHPQDODWHDOWHH[HPSODUHDIODWHvQVWDUHIUDJPHQWDUă ÌQFHWDWHD
GHOD%kWFD'RDPQHLVXQWPHQĠLRQDWHVHFHULvQFDGUXOGHVFRSHULULORUGLQ
VWUDWXO GH FXOWXUă GDWDW vQ SHULRDGD VHFROHORU , v +U  , G +U $OWH
VHFHULDXIRVWGHVFRSHULWHvQFHWDWHDGDFLFăGHOD&kQGHúWLMXG9UDQFHD
XQGH VH HYLGHQĠLD]ă H[LVWHQĠD ORU QX QXPDL vQ ORFXLQĠH VDX vQ VWUDWXO GH
FXOWXUă PDWHULDOă GDWDW vQ ID]D FODVLFă D FLYLOL]DĠLHL GDFLFH GDU úL XQ
H[HPSODUDIODWvQ GHSR]LWXOGHXQHOWHPHúWHúXJăUHúWLúLDJULFROHGHVFRSHULW
vQDFHDVWăFHWDWH
ÌQ FHHD FH SULYHúWH VHFHULOH GHVFRSHULWH vQ FHWDWHD GH OD %UDG
QXPăUXO ORU GDU PDL DOHV GLYHUVLWDWHD PDWHULDOHORU GLQ FDUH HUDX
H[HFXWDWH VXQW DUJXPHQWH FDUH VH DGDXJă FHORUODOWH GHVFRSHULUL ±
HOHPHQWHGHSOXJXULUkúQLĠHFXSWRDUH ± FHGRFXPHQWHD]ăH[LVWHQĠDDLFLD
XQXLSXWHUQLFFHQWUXDJUDUÌQDFHDVWăGDYăVHFHULOHDXFRQWH[WHGLIHULWHGH
SURYHQLHQĠăORFXLQĠHGHSHDFURSROăúLGLQDúH]DUHDGHVFKLVăJURSLvQWUH
FDUH VH UHPDUFă JURDSD QU  FRQVLGHUDWă D IL GDWRULWă LQYHQWDUXOXL
ULWXDOă 8Q WLS DSDUWH vQ FDGUXO GHVFRSHULULORU GH DVWIHO GH XQHOWH GH OD


9 &ăSLWDQX &HUFHWăULH DUKHRORJLFH vQ GDYD GH OD 5ăFăWăX  7DPDVLGDYD
vQWUHDQLLvQ &DUSLFD;;9, S

66DQLHùHLYD6DQLH 6ăSăWXULOHGHOD'XPEUDYD FRP&LXUHDMXG,DúL 
vQ &,SILJ

67HRGRU HWDOLL RSFLW SILJ


1*RVWDU RSFLW S

*K,&RQVWDQWLQHVFX RSFLW SILJ $&)ORUHVFX0DULOHQD
)ORUHVFX RSFLW S

98UVDFKL &HUFHWăULDUKHRORJLFHHIHFWXDWHGH0X]HXOGH,VWRULHGLQ5RPDQ
vQ &DUSLFD,  SILJLGHP RSFLW S
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%UDG vO FRQVWLWXLH VHFHULOH GLQ RV DO FăURU QXPăU WRWDO HVWH GH  GH
H[HPSODUH 'HúL HOH DX IRVW GRFXPHQWDWH vQ WRDWH FHOH SDWUX QLYHOH GH
ORFXLUH DOH FHWăĠLL PDMRULWDWHD VXQW GDWDWH SH ED]D FRQWH[WHORU GH
GHVFRSHULUHvQSHULRDGDVHF, v+U ,, G+U
2SULYLUHDVXSUDH[WHQVLHLSHFDUHFXOWXUDSODQWHORULDUvQFDGUXO
DFHVWHLDFXOWLYDUHDFHUHDOHORUDDYXWRvQ HFRQRPLDGDFLORUHVWFDUSDWLFL
DUILLQFRPSOHWăGDFăQXDPDYHDvQYHGHUHúLDOWHGRYH]LLQGLUHFWH(VWH
YRUEDGHQXPHURDVHOHUkúQLĠHGHVFRSHULWHvQVLWXULOHGLQDFHDVWăUHJLXQH
'HúLFHUFHWăULOHDUKHRORJLFHDXGRYHGLWFăvQFăVDPHQĠLQXWWLSXODUKDLF
GH UkúQLĠă FX IUHFăWRU VH UHPDUFă SH OLQLD SURJUHVXOXL SUHOXDUHD GLQ
OXPHD URPDQă D WLSXO FRPSOH[ DOFăWXLW GLQ PHWD úL FDWLOOXV (QXPHUăP
GHVFRSHULULOHGHOD%kWFD'RDPQHL%UDG&R]OD%DUERúL3RLDQD
'XPEUDYD &X WRDWH Fă vQ FDGUXO GDYHORU HVWLFH QX DYHP GRFXPHQWDWH
LQVWDODĠLLGHPDUHFDSDFLWDWHGHWLSXO PRODRYDULDQWăDDFHVWHLDSRDWHIL
FRQVLGHUDWăGHVFRSHULUHDGHODùLúFDQL$GMXGMXG9UDQFHD,QVWDODĠLD
GDWDWăvQVHF,, G+UvQFRQWH[WFDUSLFHVWHFRPSXVăGLQFHOHGRXăSăUĠL
FDUDFWHULVWLFH GDU GH IRUPă FLUFXODUă FX D[ FHQWUDO 3URGXFWLYLWDWHD
VSRULWă D XQHL DVWIHO GH LQVWDODĠLL GRFXPHQWHD]ă H[LVWHQĠD vQ ]RQă D XQHL
FRPXQLWăĠL FH SUDFWLFD R DJULFXOWXUă GH]YROWDWă úL UHFODPD FDQWLWăĠL PDUL
GHFHUHDOH2DOWăLQVWDODĠLHDVHPăQăWRDUHDIRVWLGHQWLILFDWăOD%XFLXPL
vQ MXGHĠXO %DFăX 'LQ SXQFW GH YHGHUH WLSRORJLF DFHDVWD DPLQWHúWH GH
FHOHGHWLSJUHFHVFUăVSkQGLWH úLODJHĠLLHVWFDUSDWLFLvQVHF,9,,, v+U
XOWHULRU ILLQG FRQVWDWDWH SUHOXăUL úL LPLWDĠLL DOH DFHVWHL LQVWDODĠLL GH FDWUH
FRPXQLWăĠLOHORFDOH



,ELGHP S
1*RVWDU RSFLW ILJ

98UVDFKL RSFLWS

1*RVWDU RSFLW ILJ

66DQLH &HWăĠXLDGDFLFăGHOD%DUERúL ,, vQ $UK0ROG;,,S

5 9XOSH /D FLYLOLVDWLRQ GDFH HW VHV SUREOqPHV j OD OXPLqUH GHV GHUQLqUHV
IRXLOOHVGH3RLDQDHQ%DV 0ROGDYLH vQ 'DFLD 16,SILJ

66DQLHùHLYD6DQLH RSFLWS

90%REL RSFLWS3O ;;;,;

' ,FKLP 2 ÄPRDUă´ GDFLFă GH OD %XFLXPL FRPXQD ùWHIDQ FHO 0DUH vQ
&DUSLFD;;9,S

7$UQăXW 5kúQLĠHGHWLSJUHFHVFGLQUHJLXQLOHGHOD1RUG úL1RUG9HVWGH
3RQWXO(X[LQ VHF,9D&KUVHF,,,S &KU vQ 6&,9$S


7DPLOLD(OHQD0$5,1



&UHúWHUHD DQLPDOHORU HVWH GRFXPHQWDWă DWkW GH UHVWXULOH
RVWHRORJLFH GHVFRSHULWH vQ DúH]ăULOH GLQ DFHDVWă SHULRDGă GDU úL GH
DUWHIDFWH VSHFLILFH IRORVLWH OD vQJULMLUHD DQLPDOHORU VDX vQ DFWLYLWăĠL FDUH
LPSOLFDXIRORVLUHDDQLPDOHORU(UDXSUHIHUDWHWDXULQHOHDSRLRYLFDSULQHOH
D FăURU YkUVWă vQDLQWDWă GH VDFULILFDUH DUDWă Fă HUDX FUHVFXWH vQ VSHFLDO
SHQWUX ODSWH úL OkQă /D 5ăFăWăX DQDOL]D UHVWXULORU IDXQLVWLFH D VFRV vQ
HYLGHQĠăSUHIHULQĠDORFDOQLFLORUSHQWUXFUHúWHUHDDOăWXULGHRLDFRUQXWHORU
PDULDYLWHORUGDUúLDSRUFLORU
ÌQ UkQGXO DUWHIDFWHORU FH DWHVWă DFWLYLWDWHD SDVWRUDOă HQXPHUăP
IRUIHFLLFHGRFXPHQWHD]ăFUHúWHUHDRLORUOD3RLDQD%UDG5ăFăWăXúL
%kWFD 'RDPQHL $OăWXUL GH IRDUIHFL DOWH RELHFWH GRYHGHVF LQGLUHFW
FUHúWHUHD DQLPDOHORU ÌQWUH DFHVWHD VXQW HOHPHQWH GH KDUQDúDPHQW úL
WUDFĠLXQHGHVFRSHULWHvQFHWăĠLSUHFXPFHDGHOD%UDGXQGHDXIRVWJăVLWH
SLHVH PHWDOLFH SUHYă]XWH FX QLWXUL IRORVLWH SUREDELO OD DQVDPEODUHD
SăUĠLORU OHPQRDVH DOH FDUHORU GH IRUPD DWDúHORU 3UH]HQĠD FRDVHORU vQ
PXOWH GLQ DúH]ăULOH SHULRDGHL QHFHVDUH VWUkQJHULL IkQXOXL SHQWUX KUDQD
DQLPDOHORU FRPSOHWHD]ă GRYH]LOH DUKHRORJLFH FDUH GRFXPHQWHD]ă Fă OD
HVW GH &DUSDĠL vQWUR UHJLXQH vQ FDUH YHJHWDĠLD GH VLOYRVWHSă úL
VXEPRQWDQăDVLJXUDUHVXUVHOHQDWXUDOHFUHúWHUHDDQLPDOHORUDIRVWXQDGLQ
RFXSDĠLLOHGHED]ăDSRSXODĠLHL$QLPDOHOHUHSUH]HQWDXSHQWUX ORFXLWRULR
LPSRUWDQWă VXUVă GH KUDQă GDU RIHUHDX úL SRVLELOLWăĠL GH WUDQVSRUW RUL
JHQHUDX SXWHUHD QHFHVDUă vQ GLIHULWH DOWH DFWLYLWăĠL vQWUR HSRFă vQ FDUH
DFHDVWDQXHUDIXUQL]DWăGHFkWGHIRUĠDXPDQăúLVXSOLQLWăGHFHDDQLPDOă
&RPSDUDWLY FX VHFROHOH DQWHULRDUH vQ SHULRDGD FODVLFă D
FLYLOL]DĠLHLGDFLFHVHFRQVWDWă úLvQ]RQDHVWFDUSDWLFăVFKLPEăULQRWDELOH
vQ YLDĠD HFRQRPLFă &RQWDFWXO FX QHJXVWRULL úL FLYLOL]DĠLD JUHDFă GLQ
VHFROHOH DQWHULRDUH D GXV úL OD SUHOXăUL vQ GRPHQLXO WHKQLFLL DJUDUH ÌQ


6 +DLPRYLFL &UHúWHUHD DQLPDOHORU OD JHWRGDFLL VHF ,9 vHQ, HQ  GLQ
0ROGRYDúL0XQWHQLD vQ 7K' 9,,,S

 6 +DLPRYLFL 0DWHULDOXO IDXQLVWLF GH OD 5ăFăWăX vQ &DUSLFD ;; 
S

6LOYLD7HRGRU HWDOLL RSFLW  SILJ

98UVDFKL RSFLWS

9&ăSLWDQX RSFLW  S

1*RVWDU RSFLW ILJ

98UVDFKL RSFLW S

1HFHVDUXO GH FDUQH DO SRSXODĠLHL HUD VXSOLPHQWDW GH YkQăWRDUH $QDOL]HOH
PDWHULDOXOXL RVWHRORJLF GLQ DúH]ăULOH PHQĠLRQDWH DX DUăWDW Fă HUD FRQVXPDWă FDUQHD GH
FHUEFăSULRUPLVWUHĠXUV



&216,'(5$ğ,,35,9,1'$*5,&8/785$/$'$&,,
(67&$53$7,&,

SHULRDGD FODVLFă DVLVWăP OD SUHOXăUL GH GDWD DFHDVWD GLQ OXPHD URPDQă
3URGXFĠLD DJULFROă D vQUHJLVWUDW VSRUXUL QRWDELOH vQ XUPD FUHúWHULL
UHQWDELOLWăĠLLFDUH]XOWDWDOIRORVLULLQRLORUXQHOWHLPSRUWDWHGDUSURGXVH úL
ORFDOÌQDúH]ăULOHGHWLSGDYDSHED]DGRYH]LORUDUKHRORJLFHFRQVWDWăP
H[LVWHQĠD XQHL DFWLYLWăĠL DJUDUH ERJDWH VXVĠLQXWă úL GH GH]YROWDUHD
PHúWHúXJXULORU vQ VSHĠă D PHWDOXUJLHL IXUQL]RDUH GH XQHOWH &UHúWHUHD
SURGXFĠLHL DJULFROH GDWRUDWă vPEXQăWăĠLULL WHKQLFLL DJUDUH D FUHDW DVWIHO
SUHPLVHOHWUHFHULLGHODDJULFXOWXUDFXILQDOLWDWHLPHGLDWăGHVXE]LVWHQĠă
ODFHDIXUQL]RDUHGHPăUIXUL
$EVWUDFW
&216,'(5$7,216217+($*5,&8/785(2)7+('$&,$16(672)
7+(&$53$7+,$16'85,1*7+(1' &(1785<%&1' &(1785<
$'
$JULFXOWXUH ZDV WKH PDLQ RFFXSDWLRQ RI WKH 'DFLDQ SRSXODWLRQ OLYLQJ
HDVW RI WKH &DUSDWKLDQV 7KH SDSHU GHVFULEHV WKH PDLQ SURRIV HVSHFLDOO\
DUFKHRORJLFDORQHVWKDWFRQILUPWKHSUDFWLFHRIWKLVEUDQFKRIHFRQRP\9DULRXV
FDWHJRULHVRIDJULFXOWXUDOLPSOHPHQWV SORXJKVKDUHVDQGFRXOWHUNQLIHVVLFNOHV
VF\WKHV ZHUHIRXQGLQWKHVHWWOHPHQWVRI 3RLDQD%UDG5ăFăWăXLQWKH'DFLDQ
IRUWUHVVHVRI&vQGHúWL%DUERúL%kWFD'RDPQHLWKHVHWWOHPHQWRI'XPEUDYDRU
VHWWOHPHQWVORFDWHGLQWKHDUHDRIWKH&DUSDWKLDQEHQG7KHUHDUHDOVRGHVFULEHG
RWKHU ILQGV ± RVWHRORJLFDO UHPDLQV RU SDOHRERWDQLFDO RQHV ± WKDW FRQILUP WKH
SUDFWLFH RI DJULFXOWXUH E\ WKH 'DFLDQV ZLWKLQ WKH FRQVLGHUHG VSDFH 7KH
GHVFULEHGSURRIVFRQILUPWKDWZLWKLQDJULFXOWXUHWKH'DFLDQVOLYLQJHDVWRIWKH
&DUSDWKLDQV ZHUH PDLQO\ SUHRFFXSLHG ZLWK FHUHDO FXOWLYDWLRQ DQG DQLPDO
KXVEDQGU\ 7KH DQDO\VLV RI WKH VDPH SURRIV LQGLFDWHV WKH LQFUHDVH RI WKH
DJULFXOWXUDOSURGXFWLRQGXHWRWKHLPSURYHPHQWRIWKHDJUDULDQWHFKQLTXH7KLV
SKHQRPHQRQ FUHDWHG WKH FRQGLWLRQV IRU WKH WUDQVLWLRQ IURP WKH SUDFWLFLQJ RI
DJULFXOWXUHLQRUGHUWRDQVZHULPPHGLDWHQHHGVIRUVXEVLVWHQFHSXUSRVHVWRWKH
JRRGVVXSSO\LQJDJULFXOWXUH



5H]XPDWWUDGXVGH&RUDOLD&RVWDú

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS 

81(;(03/8$/'(927$0(178/8,)$ğĂ'('801(=(8
ù,Ì03Ă5$7%$=,/,&$Ä6)&260$ù,'$0,$1´'(/$
%,=21( &$9$51$%8/*$5,$
,RDQ,$ğ&8
ÌQ 6F\WKLD 0LQRU OD Ä%L]RQH RUDú SRQWLF´ ǺȚȗȫȞȘ ʌȩȜȚȢ
ȆȠȞĲȚțȒ FXPHUDQXPLWvQSULPDMXPăWDWHDVHFROXOXLDO 9,OHDS&KU
SULQ JULMD GLDFRQXOXL ùWHIDQ VH YD ULGLFD R ELVHULFă vQ RQRDUHD OXL
'XPQH]HX úL D 6I &RVPD úL 'DPLDQ DúD FXP VSXQH LQVFULSĠLD
LGHQWLILFDWă vQ ]LGXO úFROLL JUHFHúWL GLQ &DYDUQD 'H GRQLV 'HL HW 6DQFWL
&RVPD HW 'DPLDQL FRQVWUXL LXVVLW 6WHIDQXV 'LDFRQXV GDWDWă LQLĠLDO vQ
VHFROXODO9OHDS&KU
(GLILFLXO HFOH]LDVWLF DIODW OD HVW GH &DYDUQD D IRVW LGHQWLILFDW FX
SXĠLQ WLPS vQDLQWH GH FHGDUHD &DGULODWHUXOXL vQ DQXO  GH FăWUH
JHQHUDOXO9kUWHMDQX&HUFHWăULOHDUKHRORJLFHDXIRVWUHOXDWHvQDQLL¶GH
DUKHRORJLL EXOJDUL FDUH DX GH]YHOLW vQWUHJXO DQVDPEOX UHOLJLRV
VWDELOLQGXLVHúLGDWDUHD ±VHFROXODO9,OHDS&KUÌQFHHDFHSULYHúWH
FRQH[LXQHD GLQWUH LQVFULSĠLH úL HGLILFLXO UHOLJLRV FHUFHWăWRULL EXOJDUL
DILUPDXXUPăWRDUHOH Ä6LO¶RQDGPHWTXHO¶LQVFULSWLRQODWLQHGH.DYDUQD


ùWHIDQGLQ%L]DQĠ /H[LFRQGH QXPHGHSRSRDUHvQ )+'5,,S
 9 3kUYDQ &RQWULEXĠLL HSLJUDILFH OD LVWRULD FUHúWLQLVPXOXL GDFRURPDQ
%XFXUHúWL  S  GDWHD]ă LQVFULSĠLD  'H GRQLV '>H@L HW V>DQ@F>W@L &RVPD HW
'DPL>DQL@ FRQVWUXL >L@X>V@VL>W@ 6WHIDQXV GLDN>RQXV@ ÄvQWUH DQLL  úL ´
51HW]KDPPHU 'LHFKULVWOLFKHQ$OWHUWPHUGHU'REUXGVFKD%XFXUHúWLS
LGHP $QWLFKLWăĠLOH FUHúWLQH GLQ 'REURJHD vQ URPkQHúWH GH * *XĠX HGLĠLH vQJULMWă GH
$%DUQHD%XFXUHúWL S&$XQHU 'REURJHDvQ '$&/, ''RPHVWLFL 
 FRO  2 7DIUDOL /D &LWp 3RQWLTXH GH 'LRQ\VRSROLV .DOL$FUD
&DYDUQD 7pNp HW (FUpQp 3DULV  S   QU  6SlWJULHFKLVFKH XQG
VSlWODWHLQLVFKH ,QVFKULIWHQ DXV %XOJDULHQ +HUDXVJHJHEHQ YRQ 9 %HãHYOLHY %HUOLQ


 , %DUQHD 1RXYHOOHV FRQVLGHUDWLRQV VXU OHV EDVLOLTXHV FKUpWLHQQHV GH
'REURXGMDvQ 'DFLD16  S QRWD

00LUWFKHY*7RQFKpYD''LPLWURY %L]RQHɄɚUYXQDvQ ,]YHVWLMD9DUQD
  S  * $WDQDVRY HW DOLL 0RQXPHQWHOH UHOLJLRDVH DOH 'REURJHL7KH
5HOLJLRXV7HPSOHVRI'REURXGMD&RQVWDQĠD6LOLVWUD S




%$=,/,&$Ä6)&260$ù,'$0,$1´'(/$%,=21(

\DpWpWUDQVSRUWpHDYHFG¶DXWUHVPDWpULDX[GHFRQVWUXFWLRQQRXVSRXYRQV
VXSSRVHU TX¶HOOH D DSSDUWHQX j OD EDVLOLTXH HW TX¶HOOH pWDLW GpGLpH j
.RVPDHW'DPLDQ´
6LWXDWă vQ SDUWHD FHQWUDOă D FHWăĠLL GH SH SODWRXO SURPRQWRULXOXL
&KLUDNPDQ ED]LOLFD DUH GLPHQVLXQLOH GH  [  P (GLILFLXO
SUH]LQWăGRXăSULGYRDUHvQSDUWHDGHYHVW QDUWKH[vQJXVWúL QDRVvPSăUĠLW
vQWUHLQDYH$FHVWHDVXQWGHVSăUĠLWHSULQFRORDQHGHFDOFDUGHODFDUHVDX
SăVWUDWGRDUFkWHYDGHWDOLL%D]HOHFRORDQHORUVXQWUHDOL]DWH vQWURPDQLHUă
JURVLHUă /D HVW ED]LOLFD VH WHUPLQă FX R DEVLGă VHPLURWXQGă FH
FRUHVSXQGH FX QDYD PLMORFLH LDU OD R GLVWDQĠă GH  P GH DFHDVWD vQ
LQWHULRUHVWHVLWXDWDPYRQXODOHFăUXLXUPHDXIRVWLGHQWLILFDWHvQSDYDMXO
ED]LOLFLL ,QWUDUHD SULQFLSDOă D ED]LOLFLL D IRVW FRQWXUDWă FX SLODúWUL
=LGXULOHVXQWFRQVWUXLWHGLQEORFXULOLSLWHFXPRUWDUGHFXORDUHURúLHLDU
SRGHDXDDIRVWSODFDWăFXGDOHPDULGHFDOFDUGHIRUPăGUHSWXQJKLXODUă
(GLILFLXODIRVWDFRSHULWFXĠLJOH
5LGLFDUHDED]LOLFLLVDGHVIăúXUDWSUREDELOvQGRXăHWDSH'DFăOD
vQFHSXW DX IRVW LQFOXVH QXPDL QDRVXO úL QDUWH[XO XOWHULRU VSDĠLXO
GHVWLQDWELVHULFLLVDH[WLQVúLVDFRQVWUXLWH[RQDUWH[XOvQFăSHULGHVWLQDWH
FHUHPRQLLORUGHERWH]DUHSUHFXPúLVSDĠLLGHVWLQDWHFOHUXOXL
&RQVWUXLUHD DFHVWXL FRPSOH[ UHOLJLRV VH vQFDGUD WHQGLQĠHORU
LGHRORJLFH LPSHULDOH GLQ VHFROXO DO 9,OHD S &KU SHULRDGă vQ FDUH
vPSăUDWXO,XVWLQLDQXV, S&KU ±vQXUPDDMXWRUXOXLWHUDSHXWLF
RIHULW DFHVWXLD GH FHL GRL VILQĠL GRFWRUL DQDUJ\URL ȞȐȡȖȣȡȠȚ 
UHFXQRVFXĠL SHQWUX PLUDFROHOH ORU ± vQ FDOLWDWH GH UHSUH]HQWDQW DO OXL
'XPQH]HX D RILFLDOL]DW úL FRQVDFUDW FXOWXO DFHVWRUD SURPRYkQG OD
&RQVWDQWLQRSROLVvQS&KUUHVWDXUDUHD PăQăVWLULLFXQRVFXWăúLVXE
QXPHOHGH &RVPLGLRQ$FHVWHLDLVHDWULEXLDXQXPHURDVHPLQXQLvQVăGLQ



,ELGHPS
,ELGHPSILJ

,ELGHPSILJ

*$WDQDVRY HWDOLL RSFLW S

 3URFRSLXV 'H $HGLILFLLV HG - +DXU\ ,9 FXP DGGHQGLV HG * :LUWK
/HLS]LJ ,ÌPSăUDWXOVXIHULVHGHRDIHFĠLXQHODJHQXQFKL 30DUDYDO /LHX[
VDLQWVHWSqOHULQDJHVG¶2ULHQW+LVWRLUHHWJpRJUDSKLHGHVRULJLQHVjODFRQTXrWHDUDEH
3DULVS&K'LHKO -XVWLQLHQHWODFLYLOLVDWLRQE\]DQWLQHDX9,HVLqFOH3DULV
S

$.D]KGDQ13âHYþHQNR $QDUJ\URLvQ 2'%S


,RDQ,$ğ&8



FDX]DDPSODVăULLvQWURVXEXUELHGLQDIDUD]LGXULORUHUDGHVHRULGLVWUXVăvQ
WLPSXODVHGLLORU
*HVWXO LPSHULDO VD UăVIUkQW úL vQ SURYLQFLLOH ,PSHULXOXL
FRQVWLWXLQG XQ PRGHO DWkW SHQWUX GHPQLWDULL RILFLDOL FkW úL SHQWUX
SRVHVRULLGHPDULDYHULFDUHDVSLUDXODELQHFXYkQWDUHDGLYLQLWăĠLLSUHFXP
úL OD ELQHIDFHULOH vPSăUDWXOXL ÌQ DFHDVWă GLUHFĠLH VH vQVFULH XQD GLQWUH
FHOHPDLFXQRVFXWHELVHULFLLRUGDQLHQHSULQVSOHQGRDUHDPR]DLFXULORUúL
DQXPH FHD GH OD *HUDVD ULGLFDWă vQ RQRDUHD 6I &RVPD úL 'DPLDQ
&RQVWUXLWă vQWUH DQLL  úL  S &KU ED]LOLFD SăVWUHD]ă SH VXSUDIDĠD
PR]DLFXOXL SDYLPHQWDU SRUWUHWHOH IRQGDWRULORU vQVRĠLWH GH LQVFULSĠLL FX
QXPHOH DFHVWRUD SDUDPRQDULXV 7KHRGRUúLVRĠLDVD*HRUJLD $FHúWLDQX
DX IRVW VLQJXULL FDUH DX FRQWULEXLW OD GHFRUDUHD ELVHULFLL SULQWUH DOĠLL
QXPăUkQGXVHúLWULEXQXO'DJLVWHXVGLQDUPDWDOXL,XVWLQLDQXV,DOFăUXL
QXPHHVWHPHQĠLRQDWGHFăWUH3URFRSLXVvQ 'H EHOORSHUVLFR
5LGLFDUHDDFHVWHLELVHULFLDIRVWLQLĠLDWăGH3DXOHSLVFRSvQWUHDQLL
 S &KU FDUH vúL H[SULPD DVWIHO ORLDOLWDWHD IDĠă GH vPSăUDWXO
,XVWLQLDQXV , YLQGHFDW vQWUXQ PRG PLUDFXORV GH DFHúWL VILQĠL úL FăURUD
PDULOH SHUVRQDOLWăĠL DOH RUDúXOXL OH SURPLVHVHUă XQ GHYRWDPHQW DFWLY
$FHVW HSLVFRS FX R SHUVRQDOLWDWH SXWHUQLFă D IRVW GHVFULV FD ILLQG XQ
ÄFăOăX]LWRU´ XQ ÄvQĠHOHSW´ úL ÄGUHSW´ XQ FRQVWUXFWRU HQHUJLF D FăUXL
SDVLXQH ʌȡȠșȣȝȓĮ DVWLPXODWQXPHURúLGRQDWRUL
3URJUDPXO FRQVWUXFWLY DFFHOHUDW GH FăWUH ,XVWLQLDQXV , QX VH
UH]XPă GRDU OD DQVDPEXO PRQDKDO GLQ ]RQD H[WUD PXURV D FDSLWDOHL
3URFRSLXVGH&DHVDUHDQHLQIRUPHD]ăFăvPSăUDWXODUHVWDXUDWXQRUDWRULX
vQWUXQ ORF QHFXQRVFXW GLQ 3DPSK\OLD úL FDUH VH DIOD VXE SDWURQDMXO
DFHORUDúL VILQĠL 'H DVHPHQHD OD &\URV XQGH H[LVWD VDQFWXDUXO FH


 $ 7RXZDLGH /¶pJOLVH GHV VDLQWV &{PH HW 'DPLHQ GH *HUDVD -RUGDQLH 
vQ 5+3    S  $ .D]KGDQ 1 3 âHYþHQNR .RVPDV DQG
'DPLDQRV vQ 2'%  S  $0 7DOERW .RVPDV DQG 'DPLDQRV 0RQDVWHU\
vQ 2'%S

,ELGHPS

,ELGHP

 + /HFOHUFT 3DOHVWLQH vQ '$&/ ;,,, 2V3DS\UXV   FRO 
ILJ

3URFRSLXV 'H$HGLILFLLV,

 3/ *DWLHU 1RXYHOOHV LQVFULSWLRQV GH *HUDVD vQ 6\ULD   
S

3URFRSLXV 'H$HGLILFLLV9 -/%RRMDPUD &KULVWLDQ3KLODQWURSKLD
$ 6WXG\ RI -XVWLDLDQ¶V :HOIDUH 3ROLF\ DQG WKH &KXUFK vQ %\]DQWLQD   S 
30DUDYDO RSFLWS



%$=,/,&$Ä6)&260$ù,'$0,$1´'(/$%,=21(

DGăSRVWHDUHOLFYHOH FHORUGRLVILQĠLORFDOL,XVWLQLDQXV ,DPăULWHGLILFLXO
WUDQVIRUPkQGOăFDúXOvQWURLPSR]DQWăELVHULFă3ULQGHYRWDPHQWXOIDĠă
GHDFHúWLVILQĠLHODGRULWVăIDFăGLQDFHDVWăDúH]DUHRFHWDWHvQIORULWRDUH
ILQDQĠkQG FRQVWUXLUHD XQXL DSHGXFW D XQXL ]LG GH DSăUDUH SUHFXP úL D
DOWRUHGLILFLLSXEOLFH
ÌQ LQFLQWD DFHVWRU DQVDPEOXUL UHOLJLRDVH IXQFĠLRQDX VSLWDOH DúD
FXP SUREDELO H[LVWD úL vQ FDGUXO FRPSOH[XOXL HSLVFRSDO GH OD +LVWULD
VDXÄ%D]LOLFDGHYHVW´GHOD&KHUVRQHVXVFHSXWHDXILGHVHUYLWHGHXQ
SHUVRQDO PHGLFDO SDUDEDODQL ʌĮȡĮȕȐȜĮȞȠȚ  ÌQ DFHVW VHQV QX HVWH
H[FOXV FD vQ DSURSLHUHD ED]LOLFLL GH OD %L]RQH Vă IL H[LVWDW XQ D]LO VDX
VSLWDO [HQRQȟİȞȫȞ GDFăĠLQHPVHDPDFăDFHúWLVILQĠLYLQGHFăWRULHUDX
WRWRGDWăúLSURWHFWRULDLPHGLFLORU
ÌQ FHHD FH SULYHúWH UăVSkQGLUHD FXOWXOXL FHORU GRL ÄVDQFWRUXP
PHGLFRUXP´ DFHVWD vúL DUH RULJLQHD vQ VHFROXO DO 9OHD S &KU FkQG OD
&RQVWDQWLQRSROLV FRQIRUP WUDGLĠLHL DX IRVW ULGLFDWH GRXă ELVHULFL SULPD
vQFDUWLHUXO=HXJPDGHFăWUHSDWULDUKXO3URFOXV S&KU &HD



 9 6D[HU &{PH HW 'DPLHQ vQ 'LFWLRQQDLUH (QF\FORSpGLTXH GX
&KULVWLDQLVPH$QFLHQVRXVODGLUHFWLRQGH$GL%HUDUGLQRDGDSWDWLRQIUDQoDLVHVRXVOD
GLUHFWLRQGH)U9LDO, $, %HOJLTXHS (*5\DQ &RVPDVDQG'DPLDQ
66vQ 1HZ&DWKROLF(QF\FORSDHGLDVHFRQGHGLWLRQ &RP'\Q :DVKLQJWRQ'&
S

3URFRSLXV 'H$HGLILFLLV,, 30DUDYDO RSFLWS

$ 6XFHYHDQX &RQVLGpUDWLRQDUFKpRORJLTXHVHWKLVWRULTXHV/¶pYROXWLRQGX
FKULVWLDQLVPHDQFLHQWvQ +LVWULD;,,, /DEDVLOLTXHpSLVFRSDOHSDU$6XFHYHDQXDYHF
OD FROODERUDWLRQ GH O¶DUFKLWHFWH * 0LORĞHYLþ 2 %RXQHJUX & 0XúHĠHDQX HW
*K 3 %RUGHD HW OD SDUWLFLSDWLRQ GH $ %kOWkF 0 'LPD , ,DĠFX %XFXUHúWL 
S

/D &KHUVRQHVXV vQ DQH[HOH VXGLFH DOH Ä%D]LOLFLL GH 9HVW´ FRQVWUXLWă OD
VIkUúLWXOVHFROXOXLDO 9,OHDS&KU DIXQFĠLRQDWSUREDELOXQD]LOSHQWUXEROQDYLIDSW
GRYHGLW GH SUH]HQĠD OD QRUG GH HGLILFLXO ED]LOLFDO úL vQ DSURSLHUHD ]LGXOXL GH LQFLQWă D
FHWăĠLL D XQHL FULSWH IRORVLWă vQWUH VHFROHOH 9,,; G +U  FH FRQĠLQHD  GH VFKHOHWH
WRDWH FX YkUVWD GH  GH DQL SXUWkQG XUPHOH XQRU EROL WUDXPH VDX GLIRUPLWăĠL
FI * 5 0DFN - & &DUWHU HGV  &ULPHDQ &KHUVRQHVRV &LW\ &KRUD 0XVHXP DQG
(QYLURQV $XVWLQSILJ

$+0-RQHV 7KH/DWHU5RPDQ(PSLUH$6RFLDO(FRQRPLFDQG
$GPLQLVWUDWLYH6XUYH\,,2[IRUGS

 ' + )DUPHU 2[IRUG 'LFĠLRQDU DO VILQĠLORU WUDGXFHUH GH 0 & 8GPD
(%XUODFX%XFXUHúWLS

 - 'XERLV &{PH HW 'DPLHQ vQ +LVWRLUH GHV 6DLQWV HW GH OD VDLQWHWp
FKUpWLHQQH ,, /D VHPHQFH GHV PDUW\UV  VRXV OD GLUHFWLRQ G¶$QGUp 0DQGRX]H
3DULVS

,RDQ,$ğ&8



GHD GRXD &RVPLGLRQ D IRVW vQăOĠDWă SUREDELO vQ  S &KU vQ
VXEXUELDGHQRUGYHVWDFDSLWDOHLODH[WUHPLWDWHD&RUQXOXLGH$XUGXSă
LQIRUPDĠLLOH OXL 3URFRSLXV $QVDPEOXO VH SDUH Fă D IRVW FWLWRULW GH
PDJLVWHU 3DXOLQXV XQ DSURSLDW DO vPSăUDWXOXL %LVHULFLOH GLQ FHOH GRXă
FDUWLHUH DX IRVW VILQĠLWH OD FLUFD  S &KU vQ WLPSXO GRPQLHL OXL
7KHRGRVLXV,, S&KU 
%D]LOLFD PDUW\ULXPHUDSUHFHGDWăGHXQ DWULXPVSDĠLRVvQFRQMXUDW
GH SRUWLFXUL FX JDOHULL GHVWLQDWH Vă DGăSRVWHDVFă PXOĠLPHD EROQDYLORU
$QVDPEOXO HUD FRPSOHWDW GH R PăQăVWLUH úL XQ D]LO 3ULQ DPHQDMăULOH
VDOH SULQ SHUVRQDOXO VăX SULQ DFWLYLWăĠLOH VDOH FXOWXDOH úL UROXO PHGLFDO
&RVPLGLRQ QX HUD FX QLPLF PDL SUHMRV VDQFWXDUHORU DVNOHSLHLD  GH OD
(SLGDXUXV &RV VDX 3HUJDPRQ GHYHQLQG XQXO GLQWUH ORFDúHOH GH FXOW
FHOH PDL UHQXPLWH vQ FHHD FH SULYHúWH SUDFWLFDUHD YLQGHFăULL SULQ
LQFXEDWLR ÌQ 0LUDFXOD 66 &RVPDH HW 'DPLDQL DIOăP Fă LQFXEDĠLD VH
SUDFWLFD VH SDUH vQ QDYD GUHDSWă ıĲȠȐ  XQGH EROQDYLL vQWLQúL SH MRV
DúWHSWDX FD VILQĠLL Vă OH DSDUă vQ VRPQ DúD FXP úL vPSăUDWXOXL
,XVWLQLDQXV,LVDXUHOHYDWvQWLPSFHGRUPHDYLQGHFkQGXO
ÌQVDQFWXDUXOFHORUGRLVILQĠLVHvQWkOQHDXQXPHURúLSăJkQLFDUHVH
UXJDX vPSUHXQă DGUHVkQGXVH GLYLQLWăĠLORU &DVWRU úL 3ROOX[ 'H DOWIHO
DFHúWLDLQVLVWDXFDFHLGRLVILQĠLVăILHLGHQWLILFDĠLFXJHPHQLL'LRVFXUL 


30DUDYDO RSFLW S
,ELGHP3-XOLHQ 4XDUDQWHKXLWPLUDFOHVJUHFVGHVVDLQWV&{PHHW'DPLHQ
&ROOHFWLRQVJUHFTXHVGHPLUDFOHV6DLQWH7KqFOH6DLQWV&{PHHW'DPLHQ6DLQWV&\UHW
-HDQ H[WUDLWV 6DLQW*HRUJHVvQ5+3S

3 -XOLHQ &XOWH HW LFRQRJUDSKLH GHV VDLQWV &{PH HW 'DPLHQ vQ 5+3 
S

$FHDVWăSUDFWLFăFRQVWDvQUXJăFLXQLSULYHJKLXULSRVWúLDGHVHRULSULYDUHGH
VRPQ SURFHV FH VH SXWHD vQWLQGH GH OD R ]L úL R QRDSWH SkQă OD PDL PXOĠL DQL
FI & 'DXSKLQ )URP $SROOR DQG $VFOHSLXV WR &KULVW 3LOJULPDJH DQG +HDOLQJ DW WKH
7HPSOHDQG(SLVFRSDO%DVLOLFDRI'RUvQ /LEHU$QQXXV S30DUDYDO
RSFLWS

 / 'HXEQHU .RVPDV XQG 'DPLDQ 7H[WH XQG (LQOHLWXQJ /HLS]LJ 
vQ VSHFLDO :XQGHU  S  úL :XQGHU  S  7 ( *UHJRU\ 7KH 6XUYLYDO RI
3DJDQLVPLQ&KULVWLDQ*UHHFH$&ULWLFDO(VVD\vQ 7KH$PHULFDQ-RXUQDORI3KLORORJ\
   S  QRWD  5 0HUNHOEDFK 3KLORORJLFD $XVJHZlKOWH .OHLQH
6FKULIWHQ:%OPHO +UVJ /HSL]LJ S

+/HFOHUFT ,QFXEDWLRQvQ '$&/9, ,,QYLWDWRLUH FRO

)&KLRYDUR /HVVDLQWVGDQVO¶+LVWRLUHGX&KULVWLDQLVPH/HFXOWHGHVVDLQWV
GDQV O¶$QWLTXLWp /HV 0LUDELOLD VDQFWRUXP vQ +LVWRLUH GHV 6DLQWV HW GH OD VDLQWHWp
FKUpWLHQQH, /DQXpHGHVWpPRLQVVRXVODGLUHFWLRQGH)&KLRYDUR3DULVS
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)LLQG RELúQXLĠL Vă FDXWH VSULMLQXO XQRU ]HLWăĠL DSURSLDWH FX URO
WDXPDWXUJLF PDUWLULL HUDX FHL PDL DERUGDELOL DVWIHO Fă LPSODQWDUHD
FXOWXOXLFHORUGRLVILQĠLHUDXQDFWFHXUPăUHDVXEVWLWXLUHDGHYRWDPHQWXOXL
IDĠă GH DFHVWH ]HLWăĠL SăJkQH 9DORDUHD DSRORJHWLFă D PLUDFROHORU
VăYkUúLWH GH PDUWLUL HUD GDWă vQWUR DQXPLWă PăVXUă GH WUDQVIHUXO XQRU
FRPSHWHQHĠH FX FDUDFWHU WDXPDWXUJLF DVIHO Fă PLQXQLOH QX VH PDL
GHVIăúXUDXvQWHPSOHOHOXL$VFOHSLRV,VLV&DVWRUúL3ROX[FLvQED]LOLFD
6I &RVPD úL 'DPLDQ GLQ &RQVWDQWLQRSROLV 8QXO GLQWUH FHOH PDL
UHOHYDQWH H[HPSOH HVWH FHO GH OD $HJDH GLQ &LOLFLD XQGH VDQFWXDUXO
GHGLFDW6I&RVPDúL'DPLDQDVXFFHGDWWHPSOXOXLOXL$VFOHSLRVGLVWUXV
GLQ RUGLQXO vPSăUDWXOXL &RQVWDQWLQXV ,  S &KU  'DFă
$VFOHSLRVHUD]HXOGRFWRULORUSăJkQL6I&RVPDúL'DPLDQSUHFXPúLDOĠL
VILQĠL DQDUJ\URLHUDXSDWURQLLPHGLFLQHLFUHúWLQH$úDGDUvQFDOLWDWHGH
YLQGHFăWRUL FHL GRL IUDĠL VILQĠL DX vQGHSOLQLW DFHODúL URO FD úL ]HLWDWHD
SăJkQă
ÌQ VSLWDOHOH GLQ FDGUXO DQVDPEOXULORU UHOLJLRDVH vQ WLPSXO QRSĠLL
XUPkQG H[HPSOXO YHFKLORU DVFOHSLHLD VH GHVIăúXUDX LQWHUYHQĠLLOH
FKLUXUJLFDOH FXUHOH úL UHJLPXULOH WHUDSHXWLFH GH RELFHL vQ WLPSXO
SURFHVXOXL GH LQFXEDWLR &OHULFLL úL SHUVRQDOXO PHGLFDO GLQ [HQRQHV
XWLOL]DX DFHOHDúL WHUDSLL SăVWUDWH SHVWH WLPS GH OD SUHRĠLL FH GHVHUYHDX
YHFKLOH DVFOHSLHLD0ăQăVWLUHD &RVPLGLRQHUDSUHYă]XWăFXVSDĠLLSHQWUX
LQWHUYHQĠLLFKLUXUJLFDOHSUHFXPúLGHvQJULMLUHDEROQDYLORU'HDVHPHQHD
DLFL IXQFĠLRQD úL R úFRDOă SHQWUX PHGLFL FDUH UHSH]HQWDX SHUVRQLILFDUHD
FHORUGRLVILQĠL
6HSRDWHDGPLWHIDSWXOFăULGLFDUHDELVHULFLLGHOD%L]RQHXUPăUHD
HOLPLQDUHD XOWLPHORU IRUPH GH UH]LVWHQĠă DOH XQRU FXOWH WUDGLĠLRQDOH


 / 'HXEQHU RS FLW YH]L :XQGHU  S  7 ( *UHJRU\ RS FLW
SQRWD

)&KLRYDUR RSFLWS

,ELGHP

30DUDYDO RSFLWS

 6R]RPHQ ,VWRULD ELVHULFHDVFă WUDGXVă vQ URPkQHúWH GH , *KHRUJKLDQ
%XFXUHúWL,,S

760LOOHU %\]DQWLQH+RVSLWDOV%DOWLPRUH/RQGRQS

03-'LOORQ 7KHGLGDFWLF1DWXUHRIWKH(SLGDXULDQ/DPDWDvQ =HLWVFKULIW
IU 3DS\URORJLH XQG (SLJUDSKLN   S  5 0HUNHOEDFK RS FLW S 
QRWD

 - /DVFDUDWRV 0LUDFXORXV RSKWKDOPRORJLFDO WKHUDSLHV LQ %\]DQWLXP
vQ 'RFXPHQWD2SKWDOPRORJLFD S

,ELGHPS

,RDQ,$ğ&8



VSHFLILFH OXPLL JUHFRURPDQH úL FDUH VDX PDQLIHVWDW GHD OXQJXO
OLWRUDOXOXLYHVWSRQWLF$FHVWHDVSHFWHHUDXUHIOHFĠLDXQRUUHDOLWăĠLvQWkOQLWH
OD DSUR[LPDWLY  NP VXG OD 'LRQ\VRSROLV VHGLX HSLVFRSDO GH FDUH
GHSLQGHD VH SDUH FHWDWHD %L]RQH ÌQ VHFROHOH ,,,, S &KU RUDúXO D
FXQRVFXWRSHULRDGăGHvQIORULUHHFRQRPLFăDIOkQGXVHvQVWUkQVHOHJăWXUL
FX 'LRQ\VRSROLV XQXO GLQWUH ÄRUDúHOH PDL GH VHDPă´ GLQ 6F\WKLD
0LQRU
3H ED]D GHVFRSHULULORU HSLJUDILFH úL DUKHRORJLFH GH OD
'LRQ\VRSROLV VH SRDWH YRUEL SHQWUX SULPHOH WUHL VHFROH DOH PLOHQLXOXL
, S &KU GH R DGHYăUDWă ÄúFRDOă´ GH PHGLFLQă 7UDGLĠLD PHGLFDOă GLQ
DFHVW RUDú HVWH FRQILUPDWă GH GRXă LQVFULSĠLL GDWkQG GLQ VHFROHOH
,,,,, S &KU (OH FHUWLILFă H[LVWHQĠD XQHL DVFRFLDĠLL GH PHGLFL FăURUD
SUREDELO FX RFD]LD XQRU VăUEăWRUL OL VDX GLVWULEXLW DOLPHQWH SULQ
JHQHUR]LWDWHD XQXL GHPQLWDU DO FHWăĠLL DO FăUXL QXPH QXO FXQRDúWHP 
SUHFXP úL GLQ LQLĠLDWLYD XQXL FHWăĠHDQ ERJDW SH QXPH Ä0DUFXV
$XUHOLXV >@NRURV ILX DO $QWLRFKLHL SKLORWLPRV SULQ WUDGLĠLH IDPLOLDOă
SUHRW DO IRQGDWRUXOXL FHWăĠLL ]HXO 'LRQ\VLRV J\PQDVLDUFK´ 8Q GLVWLK
HOHJLDFGLQVHFROHOH,,,,,S&KUGHVFRSHULWOD9DVDGD ±RPLFăORFDOLWDWH
LVDXULDQQă vQWUH 3LVLGLD úL /\FDQLD ± vO SUHDPăUHD SH 'LRQ\VLRV ÄEXQ
GRFWRU´ úL FDUH HUD RULJLQDU GLQ .URXQRL QXPHOH YHFKLXOXL RUDú YHVW
SRQWLF'LRQ\VRSROLV
7RĠL PHPEULL DFHVWHL DVRFLDĠLL VRFLRSURIHVLRQDOH DFWLYDX VXE
SDWURQDMXO YHFKLORU ]HLWăĠL WUDGLĠLRQDOH DOH PHGLFLQLL $VFOHSLRV úL


 %L]RQH QX DYHD VWDWXWXO GH HSLVFRSLH vQWUXFkW QX VH UHJăVHúWH SH OLVWHOH
HSLVFRSDOH GLQ VHFROHOH 9,,,,; YH]L /LVWHOH HSLVFRSDWHORU %LVHULFLL GLQ
&RQVWDQWLQRSROLV vQ )+'&KU /LVWD D D S  $ 6XFHYHDQX , %DUQHD
&RQWULEXWLRQV j O¶KLVWRLUH GHV YLOOHV URPDLQHV GH OD 'REURXGMD vQ 'DFLD 1 6 


 $ 5ăGXOHVFX %L]RQH vQ (QFLFORSHGLD $UKHRORJLHL úL ,VWRULHL 9HFKL D
5RPkQLHL&3UHGD HG , $& %XFXUHúWLS

 $PPLDQXV 0DFHOOLQXV ,VWRULD URPDQă vQ  GH FăUĠL ;;9,,  
vQ )+'5,,S

e6DPDPD /HVPpGHFLQVGDQVOH0RQGH*UHF6RXUFHVpSLJUDSKLTXHVVXUOD
QDLVVDQFHG¶XQFRUSVPHGLFDO*HQHYDSQU

,ELGHPS

,ELGHPSQU 0'DQD /HVPpGHFLQVGX3RQW(X[LQjO¶pWUDQJHU
XQH³LWLQpUDQFHGXVDYRLU´vQ &ODVVLFDHW&KULVWLDQDS5HIHULQĠHOH
ELEOLRJUDILFH SULYLQG GHVFRSHULULOH HSLJUDILFH GH OD 'LRQ\VRSROLV QHDX IRVW RIHULWH GH
FăWUHGRPQXO'U'DQ$SDUDVFKLYHLFăUXLDvLPXOĠXPLPúLSHDFHDVWăFDOH

27DIUDOL RSFLWS
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'LRVFXULL DFHúWLD GLQ XUPă ILLQG DWHVWDĠL SULQ GHVFRSHULUHD OD %DOFLF D
XQXLEDVRUHOLHI'HDVHPHQHDHUDXDGRUDWHúL]HLWăĠLVWUăLQHSULQWUHFDUH
2VLULV FRQILUPDW SULQWUR PLFă VWDWXHWă FH SURYHQHD GLQ YDOHD 1LOXOXL
(DIăFHDSDUWHGLQLQYHQWDUXOPRUPkQWXOXLXQXLPHGLFURPDQGDWDWvQ
VHFROXODO,,OHDS&KU
(VWHSRVLELOFDvQVHFROXODO9,OHDS&KUDFHVWH]HLWăĠLVăILIRVW
DGRUDWH SULQ VăYkUúLUHD GH FHUHPRQLL úL ULWXUL LGRODWUH FKLDU úL GH FăWUH
FUHúWLQL $VWIHO Fă OHJLVODĠLD FLYLOă FRQFLOLLOH ORFDOH SUHGLFLOH
HSLVFRSLORU SUHFXP úL SURJUDPXO SDVWRUDO ODQVDW GH HSLVFRSLD GH
'LRQ\VRSROLV úL LPSOLFLW GH VFDXQXO PLWURSROLWDQ úL DUKLHSLVFRSDO
DXWRFHIDOGH7RPLVXUPăUHDXVăOHvQOăWXUH
&WLWRULUHD ORFDúXOXL GH OD %L]RQH VD IăFXW SULQ UHVSHFWDUHD
GLVSR]LĠLLORU FKDOFHGRQLHQH VWDWRUQLFLWH vQ FDQRQXO  FDUH SUHFL]D ÄFD
QLPHQLúLQLFăLHULVăQX]LGHDVFăVDXVăULGLFHPăQăVWLUHVDXFDVăGHUXJă
ELVHULFă  IăUă vQYRLUHD HSLVFRSXOXL FHWăĠLL´ vQ FD]XO QRVWUX GH FăWUH
HSLVFRSXOGH'LRQ\VRSROLV7RWRGDWăHUDUHVSHFWDWăúLOHJLVODĠLDLPSHULDOă
DvPSăUDWXO,XVWLQLDQXV,FDUHvQS&KUDHPLVROHJH UHvQQRLWăvQ
S&KU SULQFDUHVHUHJOHPHQWDXULWXDOXULOHGHIRQGDUHDELVHULFLORU
úL PăQăVWLULORU SULYDWH 3H YLLWRUXO DPSODVDPHQW DO ELVHULFLL VDX DO
PăQăVWLULLHSLVFRSXOWUHEXLDVăURVWHDVFăRUXJăFLXQHVăSXQăRFUXFHúL
Vă RUJDQL]H]H R SURFHVLXQH UHOLJLRDVă 3ULQ DFHVW FHUHPRQLDO ULGLFDUHD


,ELGHPSQRWD
,ELGHP S  SO ; ÄXQH VWDWXHWWH G¶$VNOHSLRV KDXWH GH  P 
UHSUpVHQWDQWOHGLHXpJ\SWLHQ2VLULV´

,ELGHP S  ,QYHQWDUXO FRQĠLQHD YDVH GLQ EURQ] SLHVH GLQ VWLFOă úL
FHUDPLFăOăPSLELVWXULHSHQVHWHFkUOLJHHWFYH]L úL.âNRUSLO *UDEIXQGLQ%DOþLN
vQ -DKUHVKHIWH GHV gVWHUUHLFKLVFKHQ $UFKlRORJLVFKHQ ,QVWLWXHV LQ :LHQ  
S)-+DVVHO(.Q]O (LQU|PLVFKHV$UW]JUDEGHV-DKUKXQGHUWVQ&KU
DXV .OHLQDVLHQ (LQVFKOLH HLQHV YRUOlXILJHQ 9HU]HLFKQLVVHV YRQ $UW]JUlEHUQ PLW
%HLJDEHQ DXV GHP ,PSHULXP 5RPDQXP  -DKUKXQGHUW Y &KU ELV  -DKUKXQGHUW
Q&KU vQ 0HGL]LQKLVWRULFKHV-RXUQDO S

.âNRUSLO RSFLW S

 1 =XJUDYX *HQH]D FUHúWLQLVPXOXL SRSXODU DO URPkQLORU %XFXUHúWL 
S

,GHP &kWHYDSUREOHPHDOHFUHúWLQLVPXOXLGLQVSDĠLXOURPkQHVFvQPLOHQLXO,
vQOXPLQDL]YRDUHORUOLWHUDUHvQ )+'5&KUS

/D7RSRODORFDOLWDWHDIODWăODNPVXGGH.DYDUQDDIRVWULGLFDWăR ED]LOLFă
ÄvQ D GRXD MXPăWDWH D VHFROXOXL DO ,9OHD SH ORFXO XQXL VDQFWXDU WUDFRURPDQ ILLQG
LQFHQGLDWă VSUH VIkUúLWXO DFHOXLDúL VHFRO« 3UREDELO vQ D GRXD MXPăWDWH D VHFROXOXL
DO9OHDELVHULFDDIRVWUHFRQVWUXLWă´FI*$WDQDVRY HWDOLL RSFLWS

,1)ORFD &DQRDQHOH%LVHULFLL2UWRGR[H 1RWHúLFRPHQWDULLHGLĠLDD,,,D
vPEXQăWăĠLWă6LELXS


,RDQ,$ğ&8



ELVHULFLL VDX D PăQăVWLULL GHYHQHD XQ DFW GH UHFXQRDúWHUH SXEOLFă LDU
DPSODVDUHD FUXFLL VLPEROL]D MXULVGLFĠLD VSLULWXDOă D HSLVFRSXOXL DVXSUD
HGLILFLXOXL
)ăFkQGXVHRSDUDOHOăvQWUHFHOHGRXăFHQWUH*HUDVDúL%L]RQHVH
SRDWHDGPLWHFăHOHFRQVWLWXLDXRFRQWLQXLWDWHvQWUHFDSLWDOăúLSURYLQFLH
$FHDVWă VLWXDĠLH SRDWH IL H[SOLFDWă SULQ IDSWXO Fă LGHRORJLD LPSHULDOă
EL]DQWLQăDMXQVHVHvQSHULRDGD OXL ,XVWLQLDQXV ,ODRPDWXULWDWHGHSOLQă
SULQ XUPăULUHD XQHL GRFWULQH IRDUWH SUHFLVH UHVWLWXLUHD FXOWXOXL FHORU GRL
VDQFWRUXPDQDUJ\URUXP úLLQWHJUDUHDPHGLFLQHLGLQSHULRDGDFODVLFăSULQ
GHILQLĠLHSăJkQăúLQHDFFHSWDWăvQ &LYLWDV'HLGHFăWUH%LVHULFăLQWHJUDUH
FDUH D IRVW UHFXQRVFXWă RGDWă FX ,XVWLQLDQXV , $úDGDU vQ VHFROXO
DO 9,OHD S &KU &RVPLGLRQ úL KDJLRWHUDSLD DX FRQVWLWXLW R SXQWH GH
OHJăWXUăvQWUH DVNOHSLHLDúLPăQăVWLULOH ±VSLWDOGLQHYXOPHGLXRIHULQGXQ
H[HPSOX GH FUHúWLQDUH D SUDFWLFLORU SăJkQH úL UHSUH]HQWkQG R HWDSă
LPSRUWDQWăvQGLIX]DUHDFXOWXOXLFHORUGRLVILQĠLGRFWRUL
)XQGDĠLD GH OD %L]RQH UHSUH]LQWă XQ PRGHO vQ FHHD FH SULYHúWH
JUDWLWXGLQHD SHQWUX YLQGHFDUHD vPSăUDWXOXL IDĠă GH 'XPQH]HX úL GH FHL
GRL VILQĠL WDXPDWXUJL PDQLIHVWDWă GH %LVHULFD SURYLQFLHL 6F\WKLD 0LQRU
SUHFXP úL XQ DVSHFW DO LGHRORJLHL UHOLJLRVH LPSHULDOH GLQ $QWLFKLWDWHD
WkU]LHWUDQVIHUDWDVXSUDSURYLQFLLORU,PSHULXOXL ±H[WLUSDUHDSăJkQLVPXOXL
$EVWUDFW
$1(;$03/(2)'(927,2172*2'$1'7+((03(5257+(³676
&260$$1''$0,$1´%$6,/,&$2)%,=21( &$9$51$
%8/*$5,$
7KH³6WV&RVPDDQG'DPLDQ´%DVLOLFDRI%L]RQH &DYDUQD%XOJDULD
SUREDEO\UHSUHVHQWVD*RGWKDQNLQJJHVWXUHIURPWKH&KXUFKRI6F\WKLD0LQRU
IRU WKH PLUDFXORXV KHDOLQJ RI (PSHURU ,XVWLQLQDXV E\ WKH WZR WKDXPDWXUJH
VDLQWV7KLVJHVWXUHEHORQJVWRWKHVHULHVRILPSHULDOIRXQGDWLRQV .RVPLGLRQRI
&RQVWDQWLQRSROLV &\URV 3DPSK\OLD  DQG SURYLQFLDO RQHV *HUDVD  WKDW ZHUH
EXLOWHVSHFLDOO\LQWKHRULHQWDOSDUWRIWKH(PSLUH



 - 3 7KRPDV 3ULYDWH UHOLJLRXV IXQGDWLRQV LQ WKH %\]DQWLQH (PSLUH
:DVKLQJWRQ'&S

$7RXZDLGH RSFLWS

FI3-XOLHQ RSFLWvQ 5+3 S

5H]XPDWWUDGXVGH&RUDOLD&RVWDú
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.RVPLGLRQ DQG KDJLRWKHUDS\ DUH D FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKH DVFOHSLHLD
DQG WKH KRVSLWDO PRQDVWHULHV RI WKH 0LGGOH $JHV SURYLQJ DQ H[DPSOH RI
&KULVWLDQL]DWLRQ RI SDJDQ SHRSOHV DQG UHSUHVHQWLQJ DQ LPSRUWDQW SKDVH LQ WKH
GLIIXVLRQRIWKHFXOWRIWKHWZRKRO\GRFWRUV
$WWKHVDPHWKHEXLOGLQJRIWKHUHOLJLRXVHGLILFHRI%L]RQHZDVDGHHG
SURPRWHG E\ WKH ELVKRSULF RI 'LRQ\VRSROLV WKDW WKLV IRUWUHVV DQG WKH
PHWURSROLWDQDQGDUFKELVKRSDXWRFHSKDORXVVHHRI7RPLVSUREDEO\GHSHQGHGRQ
%\WKLVIRXQGDWLRQWKH&KXUFKRI6F\WKLD0LQRUDLPHGDWHOLPLQDWLQJWKHODVW
IRUPV RI UHVLVWDQFH RI VRPH WUDGLWLRQDO FXOWV VSHFLILF WR WKH *UHHN ± 5RPDQ
ZRUOGDQGZKLFKZHUHPDQLIHVWHGDORQJWKHZHVW ±3RQWLFOLWWRUDO,I$VFOHSLRV
DQG 'LRVFXULL ZHUH WKH GHLWLHV RI WKH SDJDQ GRFWRUV 6WV &RVPD DQG 'DPLDQ
WRJHWKHU ZLWK RWKHU DQDUJ\URL VDLQWV EHFDPH WKH SDWURQ VDLQWV RI &KULVWLDQ
PHGLFLQH
/,672),//8675$7,216
)LJ6F\WKLD0LQRUGXULQJWKHWK WKFHQWXULHV$'(FFOHVLDVWLFFHQWHUV
)LJ%L]RQH3ODQRIWKHEDVLOLFD ±SKDVH, DSXG 00LUWFKHY*7RQFKpYD
''LPLWURYLQ ,]YHVWLMD9DUQD ILJ 
)LJ  3ODWHDX RI &LUDNPDQ ± SDQRUDPLF YLHZ DSXG * $WDQDVRY HW DOLL
0RQXPHQWHOHUHOLJLRDVHDOH'REURJHLS 

Ioan IACU

Fig. 1. Scythia Minor în secolele IV-VI p. Chr. Centre ecleziastice.
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BAZILICA „SF. COSMA SI DAMIAN” DE LA BIZONE

Fig. 2. Bizone. Planul bazilicii – faza I
(apud M. Mirtchev, G. Tonchéva, D. Dimitrov,
în Izvestija-Varna, 13, 1962, fig. 6).

Ioan IACU
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Fig. 3. Platoul capului Cirakman - panoram
(apud G. Atanasov et alii, Monumentele religioase ale Dobrogei, p. 49).
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7LQFXĠD&/2ù&Ă
ÌQYHDFXULOH$QWLFKLWăĠLLWkU]LLLQFLGHQĠDUHWRULFLLDVXSUDOLWHUDWXULL
úL DVXSUD FXOWXULL vQ VHQV ODUJ D IRVW XQ IHQRPHQ IRDUWH UăVSkQGLW
([DPLQkQG FX DWHQĠLH VFULHULOH SDWULVWLFH VH REVHUYă Fă DFHVWHD VXQW
ED]DWHPDLDOHVSHLGHDOXOúLSHSUDFWLFDUHWRULFLL
,RDQ +ULVRVWRP GkQGXúL VHDPD GH YDORDUHD DUWHL RUDWRULFH
SăJkQH SHQWUX GLIX]DUHD vQYăĠăWXULL FUHúWLQH QX D H]LWDW GH D R SXQH vQ
VOXMEDDFHVWHLDGLQXUPă&kQGRLPLWăvQGLVFXUVXULOHVDOHHOIDFHDFHDVWD
IRORVLQG QXPDL DVSHFWXO HL WHKQLFR±IRUPDO vQWUXFkW QX FăXWD Vă
VWUăOXFHDVFăGRDUSULQIUXPXVHĠHDIRUPHLFLúLSULQWHPHLQLFLDLGHLORU&X
DOWH FXYLQWH DVHPHQHD PXOWRU VFULLWRUL ELVHULFHúWL JUHFL úL ODWLQL DL
YHDFXOXL DO ,9OHD ,RDQ +ULVRVWRP FHUHD Vă QX VH GHD vQWkLHWDWH IRUPHL
DVXSUD IRQGXOXL VWLOXOXL DVXSUD LGHLORU DUWLILFLXOXL RUDWRULF DVXSUD
FRQĠLQXWXOXL vQYăĠăWXULL FUHúWLQH 0DL PXOW HO VH SURQXQĠD vPSRWULYD
IRUPHL JRDOH QX vPSRWULYD FHOHL PHQLWH GH D GD H[SUHVLH SUHJQDQWă
vQYăĠăWXULORUFUHúWLQH
'H DVHPHQHD HYLWkQG SDWRVXO úL VRQRULWDWHD ERJDWă vQGUăJLWH GH
DOĠLRUDWRUL,RDQ+ULVRVWRPQXVHvQJULMHDGHFXYLQWHúLH[SUHVLLIUXPRDVH
FLVSXQHDOXFUXULOHVLPSOXDúDFXPJkQGHDúLIăUăFHUFHWDUHFXSULPHOH

/XFUDUH UHDOL]DWă vQ FDGUXO SURLHFWXOXL 326'586 FRILQDQĠDW GLQ
)RQGXO 6RFLDO (XURSHDQ SULQ 3URJUDPXO 2SHUDĠLRQDO 6HFWRULDO 'H]YROWDUHD 5HVXUVHORU
8PDQH

&ODXGLR 0RUHVFKLQL (QULFR 1RUHOOL ,VWRULD OLWHUDWXULL FUHúWLQH YHFKL JUHFHúWL úL
ODWLQH ,, 'H OD &RQFLOLXO GH OD 1LFHHD SkQă OD vQFHSXWXULOH (YXOXL 0HGLX WUDGXFHUH GH
(OHQD&DUDERL'RLQD&HUQLFD(PDQXHODúL'DQD=ăPRVWHDQX,DúLS

'XPLWUX%HOX &XSULYLUHODSUHGLFăvQFRQFHSĠLD6IkQWXOXL,RDQ*XUăGH$XUvQ
0LWURSROLD$UGHDOXOXLS

 0LKDLO %XODFX 3ULQFLSLLOH IXQGDPHQWDOH DOH RPLOHWLFLL RUWRGR[H vQ 6WXGLL
7HRORJLFHS
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FXYLQWH FDUH vL YHQHDX vQ PLQWH SHQWUX FD ILHFDUH VăO SRDWă vQĠHOHJH
$úDGDU WRDWH RPLOLLOH VDOH URVWLWH vQWUXQ OLPEDM GXOFH úL DUPRQLRV
DEXQGkQG vQ PHWDIRUH XQHRUL FDP OXQJL FX PXOWH GLYDJDĠLL GDU
vQWRWGHDXQD DGDSWDW DXGLWRULORU úL QHYRLORU ORU SUH]HQWH DYHDX XQ YăGLW
FDUDFWHUHGLILFDWRUúLXQFRQĠLQXWÄSRSXODU´vQFDUHUHWRULFDHVWHDGHVHRUL
vQWUH]ăULWă
6HPQLILFDWLY HVWH IDSWXO Fă GLVFXUVXO VăX HVWH UH]XOWDWXO DWkW DO
HIRUWXOXLGHDVHIDFHvQĠHOHVGHFăWUHDVFXOWăWRUL FkWúLDOFRQWURYHUVHORUúL
GLVFXĠLLORU WHRORJLFH 'H DFHHD ,RDQ +ULVRVWRP D FăXWDW H[SUHVLLOH
FRPSDUDĠLLOHúLIRUPXOHOHFHOHPDLSRWULYLWHSHQWUXDGHPDVFDHURDUHDGH
FUHGLQĠăúLSHQWUXDFRPEDWHLPRUDOLWDWHDIăFkQGDVWIHOFDDVFXOWăWRULLVăL
VăvQĠHOHDJăPHVDMXOVăX3ULQWUHDFHVWHDVHQXPăUăúLPHWDIRUD
0HWDIRUDHVWHFODVDWăSULQWUHILJXULOHGHGLVFXUVDOFăWXLWHGLQWUXQ
VLQJXUFXYkQWúLSUHVXSXQHRGHSODVDUHúLRH[WLQGHUHDVHQVXOXLDFHVWXLD
0DLPXOWSRWULYLWFHOHLPDLX]XDOHGHILQLĠLLPHWDIRUD GHODFXYkQWXOJUHF
PHWDSKRUHLQ ÄDGXFHDSXUWDGLQFROR´ IDFLOLWHD]ăvQĠHOHJHUHDXQXLOXFUX
vQ WHUPHQLL DOWXL OXFUX ÌQ DFHVW VHQV PHWDIRUD HVWH IRDUWH DVHPăQăWRDUH
FXDQDORJLDVDXFXRFRPSDUDĠLHVXEvQĠHOHDVă
ÌQFHOHFHXUPHD]ăYRPSUH]HQWDXQD GLQWUHPHWDIRUHOHXWLOL]DWH
GH FăWUH ,RDQ +ULVRVWRP ± FHD D FRUDELHL 1X HVWH VLQJXUD ÌQ RSHUD
KULVRVWRPLFă VH PDL vQWkOQHVF PHWDIRUD VWDGLRQXOXL D DWOHWXOXL D
GRFWRUXOXLDRVWDúXOXLDOXSWăWRUXOXLDSOXJDUXOXLvQVă FHDDFRUDELHL
HVWH FHD PDL X]LWDWă 1LFLFkQG SRDWH FDSDFLWDWHD GH VXJHVWLH QX D IRVW
PDL PDUH FD vQ RSHUD OXL ,RDQ +ULVRVWRP FDUH LD DWULEXLW PHQLUHD GH D
VHUYLDWkWFDHPEOHPăDIDFWRULORUFHVXQWQHFHVDULSHQWUXSURVSHULWDWHDúL
HGLILFDUHDPRUDOăDVRFLHWăĠLLvQFDUHWUăLDFkWúLFDPLMORFGHFRPEDWHUHD
YLFLLORU


/LYLX3HWFX 6WXGLXLQWURGXFWLY OD/XPLQD6ILQWHORU6FULSWXUL$QWRORJLHWHPDWLFă
GLQRSHUD6IkQWXOXL,RDQ*XUăGH$XUYROXPXO, $, ,DúLS

,ELGHPS

,RDQ'3RSD 2SHUD6ILQĠLORU3ăULQĠLGLQ©HSRFDGHDXUªFDL]YRUDOSUHGLFLLvQ
6WXGLL7HRORJLFHS

3DXO 5LFRHXU 0HWDIRUD YLH WUDGXFHUH úL FXYkQW vQDLQWH GH ,ULQD 0DYURGLQ
%XFXUHúWLS

 $OH[DQGUX)ORULQ 3ODWRQ 0HWDIRUD FRUSXOXL vQ FXOWXUD PHGLHYDOă &kWHYD
SUREOHPH GH PHWRGă vQ ,GHRORJLL SROLWLFH úL UHSUH]HQWăUL DOH SXWHULL VWXGLL UHXQLWH GH
$OH[DQGUX)ORULQ3ODWRQ%RJGDQ0DOHRQúL/LYLX3LODW,DúLS

 9HQLDPLQ 0LFOH 6IkQWXO ,RDQ *XUă GH $XU SUHGLFDWRU VRFLDO vQ 0LWURSROLD
$UGHDOXOXLS

7LQFXĠD&/2ù&Ă



'HVLJXU PHWDIRUD FRUDELHL QX VH vQWkOQHúWH SHQWUX SULPD GDWă vQ
RSHUD OXL ,RDQ +ULVRVWRP 'H H[HPSOX 7HUWXOOLDQ FFD   FFD 
IDFHGLQLPDJLQDFRUDELHLVLPEROXOH[SOLFLWDO%LVHULFLLÄvQUHVWVFULDHO
vQWUDWDWXO 'HEDSWLVPREDUFDSUHILJXUD%LVHULFDFDUHSHPDUHDOXPLLHVWH
VFXWXUDWă GH YDOXULOH SHUVHFXĠLLORU úL LVSLWHORU vQ WLPS FH 'RPQXO vQ
UăEGDUHDVDSDUHVăGRDUPăSkQăvQXOWLPDFOLSăFkQGWUH]LWGHUXJăFLXQHD
VILQĠLORU VWăSkQHúWH OXPHD úL UHGă SDFHD DORU VăL´ &X DFHHDúL
VHPQLILFDĠLH HD PDL DSDUH OD &LSULDQ DO &DUWKDJLQHL FFD     vQ
'H&DWKROLFDH(FFOHVLDH 8QLWDWH Ä'HVSUHXQLWDWHD%LVHULFLL´ OD2ULJHQ
FFD  ± FFD   úL OD 7HRILO DO $QWLRKLHL "  FFD   DFHVWD GLQ
XUPă VFULD ÄùL SUHFXP SLUDĠLL GXSă FH DX XPSOXW FRUăELLOH FX FăOăWRUL
VIăUkPăFRUăELLOHFDVăOHQLPLFHDVFăWRWDúDVHvQWkPSOăúLFXFHLUăWăFLĠL
GHODDGHYăUSLHUGLQSULFLQDUăWăFLULL´0DLPXOW+LSROLWDO5RPHL FFD
 ± SUH]HQWkQGDOHJRULDFDWHKHWLFă D%LVHULFLLVSXQHDÄFRUăELLOH
VXQWELVHULFLOHFDUHvQFHUFDWHGHWXOEXUăULOHúLGHYLROHQĠDVSLULWXOXLVWUăLQ
DFHVWHLOXPLVHUHIXJLD]ăvQWUX'RPQXOFDvQWUXQSRUWOLQLúWLW
ÌQVFULHULOHKULVRVWRPLFHFRUDELDQXVLPEROL]HD]ăGRDU%LVHULFDFL
DUH R PXOWLWXGLQH GH VHPQLILFDĠLL HD HVWH VLPERO SHQWUX VXIOHW 8QLYHUV
SHQWUX SHUVRQDMHOH ELEOLFH SHQWUX VILQĠL 3ULQWUH HOH úL YDORULOH PRUDOH
FUHúWLQHDVXSUDFăURUDYRPLQVLVWDvQUkQGXULOHFHXUPHD]ă
&XP VH úWLH vQ $QWLFKLWDWHD WkU]LH úLDX IăFXW ORF R PRUDOă úL R
DQWURSRORJLH PDL XPDQLVWH GRPLQDWH GH LGHL IDSWH úL YDORUL DOWăGDWă
QHJOLMDWH VDX GHVFRQVLGHUDWH SUHFXP FXPSăWDUHD vQ FHHD FH SULYHúWH
EXQXULOH PDWHULDOH SRVWXO vQIUkQDUHD VH[XDOă IHFLRULD úL FHOLEDWXO FD
ÄSDUDGLJPH DOH PkQWXLULL´ XQ VHQWLPHQW PDL SXWHUQLF DO VROLGDULWăĠLL
IDPLOLDOH SHQLWHQĠDFDPRGHOGHVILQĠHQLHDVFHWLVPXOúD
8QHOH GLQWUH DFHVWHD VH vQWkOQHVF úL vQ RSHUD KULVRVWRPLFă
H[SULPDWH VXE IRUPD PHWDIRUHL FRUDELHL $VWIHO GHVSUH vQIUkQDUHD


 7HUWXOOLDQ 'HVSUH ERWH] 'H EDSWLVPR  ;,,  vQ $SRORJHĠL GH OLPEă ODWLQă
3ăULQĠLúL6FULLWRUL%LVHULFHúWL WUDGXFHUHGH1&KLĠHVFX(&RQVWDQWLQ33DSDGRSROúL
'3RSHVFXLQWURGXFHUHQRWHúLLQGLFLGH1&KLĠHVFX%XFXUHúWLS

$SXG-HDQ'DQLpORX6LPEROXULFUHúWLQHSULPLWLYH WUDGXFHUHGLQOLPEDIUDQFH]ă
GH$QFD2SULFúL(XJHQLD$UMRD7LPLúRDUDS

7HRILODO$QWRKLHL 7UHLFăUĠLFăWUH$XWROLF,,;,9vQ $SRORJHĠLGHOLPEăJUHDFă
3ăULQĠL úL 6FULLWRUL %LVHULFHúWL   WUDGXFHUH LQWURGXFHUH QRWH úL LQGLFL GH
7%RGRJDH2OLPS&ăFLXOD')HFLRUX%XFXUHúWLS

$SXG-HDQ'DQLpORXRSFLWS

1HOX=XJUDYX $QWLFKLWDWHDWkU]LHWUDGXFHULLQHGLWHGLQOLPEDODWLQăúLJUHDFăGH
&ODXGLD7ăUQăXFHDQXúL0LKDHOD3DUDVFKLY,DúLS
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DOLPHQWDUă VDX SRVW ,RDQ +ULVRVWRP VSXQHD vQWUXQD GLQWUH RPLOLLOH OD
)DFHUHÄGXSăFXPFRUăELLOHXúRDUHVWUăEDWPDLLXWHPăULOHLDUGDFăVXQW
vQFăUFDWH SHVWH PăVXUă VH VFXIXQGă WRW DúD úL SRVWXO IDFH PDL XúRDUă
PLQWHD úL R SUHJăWHúWH Vă VWUăEDWă FX XúXULQĠă RFHDQXO DFHVWHL YLHĠL´ 
0RWLYXOHVWHUHOXDWvQQXPHURDVHDOWHSUHGLFL'HSLOGăvQ 'HVSUHVRDUWă
úL SURYLGHQĠă SHQWUX D FRQYLQJH SH DVFXOWăWRULL VăL Vă SRVWHDVFă HO
PHQĠLRQDÄGXSăFXPRFRUDELHvQFăUFDWăFXPăUIXULPDLPXOWGHFkWSRDWH
OXD VH vQHDFă vPSRYăUDWă ILLQG GH JUHXWDWHD vQFăUFăWXULL WRW DúD úL
VXIOHWXOVDXWUXSXOQRVWUXFkQGSULPHúWHPkQFăUXULSHVWHSXWHUHDOXLVH
vQFDUFăSUHDPXOWúLQHSXWkQGVXSRUWDJUHXWDWHDFHORUSHFDUHOHDUHvQHO
VH vQHDFă vQ RFHDQXO SLHU]ăULL úL FăSLWDQXO úL FRUăELHULL úL FkUPDFLL úL
FăOăWRULL úL SLHUGH R GDWă FX HL úL vQFăUFăWXUD 'XSă FXP XQRU FRUăELL
vQFăUFDWH SUHD PXOW QX OH HVWH GH QLFL XQ IRORV QLFL OLQLúWHD PăULL QLFL
úWLLQĠDFăSLWDQXOXLQLFLPXOĠLPHDFRUăELHULORUQLFLPăLHVWULDFRQVWUXFĠLHL
QLFL DQRWLPSXO SULHOQLF ± QHILLQGXL QLPLF GH IRORV XQHL FRUăELL DWkW GH
SULPHMGXLWH ±WRWDúDúLFXFHLFăURUDOHSODFHVăVHGHVIHWHFXPkQFăUXUL
úL EăXWXUL QLPLF QX SRDWH VFăSD XQ VXIOHW DWkW GH SULPHMGXLW QLFL
PXOĠLPHD JkQGXULORU QLFL vQYăĠăWXUD QLFL VIDWXO QLFL vQGHPQXULOH QLFL
PXVWUăULOHQLFLvQOHVQLUHDFHORUYLLWRDUHQLFLUXúLQHDQLFLvQYLQXLUHDFHORU
SUH]HQWH FL QHFXPSăWDUHD OH ELUXLH SH WRDWH úLO vQHDFă DGXFkQG SHVWH
ODFRP FX YRLD VDX IăUă YRLD OXL QRLDQ FXPSOLW GH DSH´ 0DL PXOW
vQWUXQD GLQWUH FHOH  GH 2PLOLL OD 6WDWXL ,RDQ +ULVRVWRP OH VSXQHD
DGHVHRULDVFXOWăWRULORUVăLFăÄDúDFXPQHJXVWRULLQXDXYUHXQIRORVGHSH
XUPDOXQJLORUORUFăOăWRULLSHPDUHGHFkWGDFăDXSHFRUăELLvQFăUFăWXUăúL
PDUIăPXOWă7RWDúDúLQRLQXDYHPYUHXQIRORVGHSHXUPDSRVWXOXLGDFă
vOWUHFHPIăUăVRFRWHDOăIăUăURVWvQ]DGDU´



 ,RDQ *XUă GH $XU 2PLOLL OD )DFHUH ,  vQ 6FULHUL SDUWHD vQWkL 3ăULQĠL úL
6FULLWRUL%LVHULFHúWL WUDGXFHUHLQWURGXFHUHLQGLFLúLQRWHGH'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWL
S  vQFRQWLQXDUH 6FULHULSDUWHDvQWkL 

,GHP 'HVSUHVRDUWăúLSURYLGHQĠă9,WUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHúLQRWH
GH$GULDQ7ăQăVHVFX9ODV%XFXUHúWLSLGHP ÌPEXLEDUHDSkQWHFHOXLúLEHĠLDvQ
3UREOHPHOHYLHĠLLWUDGXFHUHGH&ULVWLDQ6SăWăUHOXúL'DQLHOD)LOLPRQSLGHP 2PLOLLOD
)DFHUH ;  vQ 6FULHUL SDUWHD vQWkL S  LGHP 1LPHQL QX vO YDWăPă SH FHO FH QX VH
YDWăPă  vQ 'HVSUH GHVIăWDUHD FHORU YLLWRDUH 6ă QX GH]QăGăMGXLP 1RXă FXYkQWăUL OD
&DUWHD )DFHULL WUDGXFHUH GLQ OLPED JUHDFă YHFKH GH 'XPLWUX )HFLRUX %XFXUHúWL 
S vQFRQWLQXDUH 'HVSUHGHVIăWDUHDFHORUYLLWRDUH« 

 ,GHP 2PLOLLOH OD VWDWXL ;9,  WUDGXFHUH GLQ OLPED JUHDFă YHFKH úL QRWH GH
'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWLS vQFRQWLQXDUH 2PLOLLODVWDWXL 

7LQFXĠD&/2ù&Ă



7RW SULQ LQWHUPHGLXO PHWDIRUHL FRUDELHL ,RDQ +ULVRVWRP GHVFULH
DWLWXGLQHDSHFDUHWUHEXLDVăRDGRSWHDVFXOWăWRULLVăLODvQFHSXWXOILHFăUXL
SRVW$VWIHOHOvLvQGHPQD]LFkQGXOHÄSUHFXPGXSăVIkUúLWXOLHUQLLFkQG
vQFHSH YDUD FRUăELHUXO GXFH vQ PDUH YDVXO VăX >@ DúD úL QRL FkQG D
VRVLW WLPSXO SRVWXOXL FD R YDUă D VXIOHWXOXL >@ SUHFXP FRUăELHULL
vPSRWULYDYDOXULORUSRIWHORUFHORUIăUăGHUkQGXLDOăVăRSXQHPFXJHWăULOH
FHOH VILQWH &ăFL FUHúWLQXO HVWH >@ XQ FRUăELHU >@ )XUWXQD SDWLPLORU
WUHEXLH DFXP Vă R OLQLúWHúWL YDOXULOH SRIWHORU FHORU IăUă UkQGXLDOă Vă OH
GRPROHúWL FRUăELRDUD VXIOHWXOXL WăX Vă R VFDSL Vă vQWUHEXLQĠH]L WRDWă
SUHYHGHUHDúLYHLILXQFkUPDFLGXKRYQLFHVF´
7RWRGDWă UHĠLQH DWHQĠLD PDQLHUD vQ FDUH ,RDQ +ULVRVWRP vúL
vQFXUDMD FUHGLQFLRúLL Vă VH VWUăGXLDVFă OD IHO GH PXOW SH FDOHD YLUWXĠLORU
FKLDUúLDWXQFLFkQGSRVWXOHVWHSHVIkUúLWH$VWIHO+ULVRVWRPvLVIăWXLDFD
OD VIkUúLWXO FHORU SDWUX]HFL GH ]LOH DOH PDUHOXL SRVW VăYkUúLQG vQRWDUHD
SRVWXOXL úL VRVLQG OD OLPDQ FX GDUXO OXL 'XPQH]HX Vă QX VH OHQHYHDVFă
SHQWUXDFHDVWDFLSHQWUXDFHDVWDVă DUDWHPDLPXOWăRVkUGLHúLSULYHJKHUH
ÄFăFLúLFRUăELHULLGXSăFHWUHFQRLDQXULQHQXPăUDWHFkQGYRLHVFVăLQWUH
vQ OLPDQ FX FRUDELD SOLQă DWXQFL PDL DOHV DX PDL PXOWă JULMă FD QX
FXPYD FRUDELD Vă VH ORYHDVFă GH YUHR VWkQFă DFRSHULWă FX DSă úL DúD Vă
IDFă QHIRORVLWRDUH WRDWă RVWHQHDOD ORU GH PDL vQDLQWH>@ 'HFL SUHFXP
FRUăELHULL>@DWXQFLvQPXOĠHVFRVkUGLDúLSULYHJKHUHDFkQGVHDSURSLHGH
VIkUúLW DúD úL QRL FDUH DP DMXQV FX GDUXO OXL 'XPQH]HX OD DFHDVWă
6ăSWăPkQă0DUH WUHEXLHVăDUăWăPPDLPXOWăRVkUGLHODSRVWVăIDFHP
UXJăFLXQLOH PDL FX WăULH Vă QH PăUWXULVLP PDL FX GHDPăQXQWXO úL PDL
GHVSăFDWHOHQRDVWUHVăOXFUăPIDSWHOHFHOHEXQHPLORVWHQLHvQGHVWXODWă


,GHP &XYkQWOD'XPLQLFDDWUHLDD6IkQWXOXLúL0DUHOXL3RVWvQ 3XĠXO FDUHVD
WăOPăFLW GLQ OLPED HOLQHDVFă GH DUKLHSLVFRSXO úL PLWURSROLWXO D WRDWă 8QJURYODKLD .LU
*ULJRUH 'DVFăOXO SHQWUX IRORVXO QHDPXOXL QRVWUX %XFXUHúWL  S  vQ FRQWLQXDUH
3XĠXO LGHP 2PLOLLOHODVWDWXL,,, SLGHP 1RXăFXYkQWăULOD&DUWHD)DFHULL,vQ
'HVSUH GHVIăWDUHD FHORU YLLWRDUH«S  LGHP &HOH GLQWkL RPLOLL OD )DFHUH , 
WUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHúLQRWHGH7ăQăVHVFX9ODV%XFXUHúWLSLGHP
&ăWUH LXGHL ,9  vQ &XYkQWăUL vPSRWULYD DQRPHLORU &ăWUH LXGHL WUDGXFHUH GLQ OLPED
JUHDFă YHFKH úL QRWH GH 'XPLWUX )HFLRUX %XFXUHúWL  S  LGHP &XYkQW OD
'XPLQLFD D SDWUD D 6IkQWXOXL úL 0DUHOXL 3RVW vQ 2PLOLL OD 3RVWXO FHO 0DUH YHUVLXQH
URPkQHDVFă vPEXQăWăĠLWă SRUQLQG GH OD HGLĠLD WUDGXVă úL vQJULMLWă GH (SLVFRSXO 5RPDQXOXL
0HOFKLVHGHF  %XFXUHúWLS vQFRQWLQXDUH 2PLOLLOD3RVWXOFHO0DUH« 
LGHP 2PLOLH OD DGXFHUHD HVSLVFRSXOXL )ODYLDQ Vă IDFă VROLUH OD vPSăUDWXO SHQWUX FHWDWH
FDUHHVWHSRVWXOFHODGHYăUDWPDLUăXHVWHDSULKăQLGHFkWDPkQFDFDUQHGHRPSHQWUXFHL
FHVDXMXQJKLDWSHQWUX]DUYăFăWUHFHLFHWkQMHVFFăVDXDSULQVPXOĠLGLQFHLQHYLQRYDĠLvQ
3XĠXOS
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EOkQGHĠHVPHUHQLHúLWRDWHFHOHODOWHIDSWHEXQHFDDMXQJkQGOD=LXDFHD
GRPQHDVFă D 3DúWLORU FX DFHVWH LVSUăYL Vă GREkQGLP GDUXUL GH OD
6WăSkQXO´ ÌQ DOWH RPLOLL PRWLYkQG vQGHPQXO DFHVWD UHIHULWRU OD SRVW
,RDQ+ULVRVWRPSUHFL]DÄùLDWXQFLGLDYROXODWXQFLODVIkUúLWVXIOăFXPDL
PXOWă SXWHUH ÌQWRFPDL FD SLUDĠLL FDUH FăOăWRUHVF SH PDUH QX DWDFă
FRUăELLOHFkQGLHVGLQSRUW ±FDUHOHDUILIRORVXOVăVFXIXQGHFRUDELDFkQG
H JRDOă" ± FL FkQG VH vQWRUF úL VXQW vQFăUFDWH DWXQFL vúL IRORVHVF WRDWă
LVFXVLQĠD 7RW DúD úL YLFOHDQXO DFHOD GHPRQ FkQG YHGH Fă DP DGXQDW
PXOWHSRVWUXJăFLXQLPLORVWHQLLFXUăĠLHWUXSHDVFăúLVXIOHWHDVFăúLWRDWH
YLUWXĠLOHFkQGYHGHFRUDELDQRDVWUăSOLQăGHSLHWUHOH SUHĠLRDVHDOHEXQHL
FUHGLQĠHDWXQFLQHDWDFăDWXQFLQHJăXUHúWHGLQWRDWHSăUĠLOHYLVWHULDFD
VăVFXIXQGHFKLDUvQJXUDSRUWXOXLúLVăLQWUăPvQSRUWJRL´
6XJHVWLYă HVWH DQDORJLD GLQWUH GUXPXO FRUăELLORU SH PDUH úL
SHULRDGDSRVWXOXLFDUHDUHRGHVWLQDĠLHSUHFLVăSUHFXPFRUăELLOHÌQFHD
GHD;,DRPLOLHOD )DFHUH,RDQ+ULVRVWRPVSXQHDÄFăFLSUHFXP>@OD
ĠăUPXULOHPăULLVXQWSRUWXULXQGHFHLFHvQRDWăGXSăFHDXWUHFXWPXOWH
YDOXUL úL VDX vPSRWULYLW VXIOăULORU YkQWXULORU UăVXIOă SXĠLQ úL LDUăúL VH
DSXFăVăvQRDWH/DIHOúLDFXPODDFHVWHSDWUX]HFLGH]LOH/LVDGăUXLW
DFHVWH GRXă ]LOH DOH VăSWăPkQLL FHORU FH DX SULPLW Vă PHDUJă SH GUXPXO
SRVWXOXL FD Vă VH RGLKQHDVFă SXĠLQ úL WUXSXO GH RVWHQHOLOH SRVWXOXL úL


,GHP 2PLOLHFDUHVD]LVSHQWUXSRVWvQVăSWăPkQDDúDVHDDVILQWHORU3DWUX]HFL
GH]LOHvQ 3XĠXOSLGHP 2PLOLHODFXYkQWXOFH]LFHÄùLHUDWRWSăPkQWXORJXUăúL
ROLPEăWXWXURU´ )DF vQ 3XĠXOSLGHP 2PLOLHFHVD]LVvQ6ăSWăPkQD0DUH
FDUH DUDWă SHQWUX FDUH SULFLQă VH QXPHúWH 6ăSWăPkQD 0DUH GHVSUH FXYkQWXO Ä/DXGD
VXIOHWH DO PHX SH 'RPQXO´ 3V    GHVSUH WHPQLFHUXO GH OD IDSWH vQ 3XĠXO S 
LGHP &XYkQWOD&XYkQWXOFH]LFHÄùLHUDWRWSăPkQWXORJXUăúLROLPEăWXWXURU´ )DF
  vQ 'LQRVSăĠXOVWăSkQXOXLLQWURGXFHUHWUDGXFHUHQRWHúLFRPHQWDULLGH,ULQHX6OăWLQHDQX
%XFXUHúWLSLGHP 2PLOLLOD)DFHUH;;;vQ 6FULHUL SDUWHDvQWkLSLGHP
2PLOLLOH GHVSUH SRFăLQĠă 9, vQ 2PLOLLOH GHVSUH SRFăLQĠă 6I 6RIURQLH DO ,HUXVDOLPXOXL
9LDĠD 6ILQWHL &XYLRDVH 0DULD (JLSWHDQFD WUDGXFHUH GLQ OLPED JUHDFă YHFKH GH 'XPLWUX
)HFLRUX%XFXUHúWLS

,GHP 2PLOLLOD6HUDILPL,,,vQ 2PLOLLOD$QD2PLOLLOD'DYLGúL6DXO2PLOLL
OD6HUDILPLWUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHúLQRWHGH'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWL
S  vQ FRQWLQXDUH 2PLOLL OD $QD«  LGHP /XSWD GLDYROXOXL vPSRWULYD QRDVWUă vQ
'LDYROXOúLPDJLDWUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHGH=DQDLGD$QDPDULD/XFD%XFXUHúWL
S vQ 'LDYROXOúL0DJLD LGHP 2PLOLHFDUHVDURVWLWvQ$QWLRKLDvQ%LVHULFDFHD
YHFKHODFXYkQWXO$SRVWROXOXLÄIRORVHúWHSXĠLQYLQSHQWUXVWRPDFXOWăXúLSHQWUXGHVHOHWDOH
VOăELFLXQL´ , 7LP    vQ 3XĠXO S  LGHP &HOH GLQWkL RPLOLL OD )DFHUH ,; 
WUDGXFHUH GLQ OLPED JUHDFă YHFKH úL QRWH GH 7ăQăVHVFX9ODV %XFXUHúWL  S 
LGHP /XSWDvPSRWULYDGLDYROXOXLvQ 'LDYROXOúLPDJLDS
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VXIOHWXOVăVHPkQJkLHFDUHGXSăWUHFHUHDDFHVWRUGRXă]LOHVăVHDSXFH
LDUăúLFXRVkUGLHGHDFHDVWăFăOăWRULHEXQăúLIRORVLWRDUHùLILLQGFăDVWă]L
HVWH ]L GH UăVXIODUH vQGHPQ GUDJRVWHD YRDVWUă FD Vă Să]LĠL FX RVkUGLH
FkúWLJXULOH SH FDUH OHDĠL DGXQDW GLQ SRVW úL SXĠLQ RGLKQLQGXYă Vă
DGăXJDĠL LDUăúL OD FHOH PDL vQDLQWH úL SXĠLQ FkWH SXĠLQ DJRQLVLQGXYă R
PDUH ERJăĠLH DúD Vă DMXQJHĠL OD ]LXD 'RPQXOXL EăJkQG FRUDELD YRDVWUă
FHDGXKRYQLFHDVFăSOLQăvQOLPDQXO6IkQWXOXL3UD]QLF´
ÌQFkWHYDRPLOLLKULVRVWRPLFHFRUDELDvOSRDWH LPDJLQDSHEHĠLYÌQ
DFHVW VHQV vQWUXQD GLQWUH 2PLOLLOH OD 0DWHL ,RDQ +ULVRVWRP DILUPD
ÄGXSă FXP R FRUDELH QDXIUDJLDWă GH IXUWXQă GXSă FH D WUHFXW IXUWXQD
UăPkQH FX SDJXED SULFLQXLWă GH IXUWXQă WRW DúD úL EHĠLYXO ùL GXSă FXP
FRUăELHULLvQWLPSXOIXUWXQLLDUXQFăvQPDUHPăUIXULOHGLQFRUDELHWRWDúD
úLEHĠLYXODUXQFăGHOD HOWRDWHIDSWHOHOXLEXQH 'HDUILFX WUXSXOúL FX
VXIOHWXOFXUDWGHDUILUXúLQRVSULFHSXWEOkQGVPHULWEHĠLDOHDUXQFăSH
WRDWH DFHVWHD vQ RFHDQXO IăUăGHOHJLL 'DU GXSă FH D IRVW DUXQFDW WRWXO
DIDUă QX PDL HVWH QLFL R DVHPăQDUH vQWUH FRUDELH úL EHĠLY &RUDELD VH
XúXUHD]ăGXSăFHDDUXQFDWvQFăUFăWXUDGDUEHĠLYXOVHvQJUHXQHD]ăúLPDL
PXOWÌQORFXOERJăĠLHLDFHOHLDSULPHúWHQLVLSDSăVăUDWăúLWRDWHJXQRDLHOH
EHĠLHLFDUHvQHDFăvQGDWăFRUDELDFXFăOăWRULúLFXFkUPDFLFXWRW´
,RDQ+ULVRVWRPDDSHODWODPHWDIRUDFRUDELHLúLDWXQFLFkQGDYUXW
Vă OH DUDWH HQRULDúLORU VăL FH VH vQWkPSOă FX FHO DKWLDW GXSă EXQXULOH
PDWHULDOH 'LQRPLOLLOHVDOHVHGHWDúHD]ăLGHHD FăQLFLRGDWăFUHGLQFLRVXO
DGHYăUDW QX WUHEXLH Vă VH ODVH WkUkW GH OăFRPLH úL Vă GRUHDVFă PDL PXOW
GHFkW DUH WUHEXLQĠă vQWUXFkW YD SLHUGH WRWXO $VWIHO FHO ODFRP HVWH
DVHPăQDW FX R FRUDELH vQ RPLOLLOH VDOH ÌQWUXQ &XYkQW OD =LXD 6ILQĠLORU
SDWUX]HFLGH0XFHQLFL ,RDQ+ULVRVWRPVSXQHDÄFHYDDVHPăQăWRUSRĠLVă
YH]LODFRUăELL'DFăHOHVXQWSUHDvQFăUFDWHGHPăUIXULVHVFXIXQGăLDUă
GDFăSRYDUDORUHVWHPăVXUDWăDWXQFLHOHDOHDUJăFXXúXULQĠăSHVWHYDOXUL
$úD QL VH vQWkPSOă úL QRXă 'H DL JUăPăGLW SUHD PXOWă ERJăĠLH VH FHUH
QXPDL R PLFă IXUWXQă VDX R QHL]EXWLUH QHDúWHSWDWă úL FRUDELD WD VH
SUăSăGHúWHvPSUHXQăFXRDPHQLLWăL DGLFăvPSUHXQăFXVXIOHWXOWăX ,DUă


,GHP 2PLOLHGHVSUHIDSWXOFăWUHEXLHVăDUăWăPPXOWăSXUWDUHGHJULMăSHQWUX
IDSWD EXQă úL Vă XUPăP VILQĠLORU FDUH ILLQG GH DFHHDúL ILUH FX QRL DX OXFUDWR FX
GLQDGLQVXOGHVSUHIDSWXOFăGHQHYRPWUkQGăYLQXYRPDYHDQLFLXQFXYkQWGHvQGUHSWDUH
vQ 3XĠXOSLGHP2PLOLLOD)DFHUH;,vQ 6FULHULSDUWHDvQWkLS

 ,GHP 2PLOLL OD 0DWHL /,,  vQ 6FULHUL SDUWHD D WUHLD 3ăULQĠL úL 6FULLWRUL
%LVHULFHúWL  WUDGXFHUH LQWURGXFHUH LQGLFL úL QRWHGH'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWL
S  LGHP &DWHKH]H EDSWLVPDOH  WUDGXFHUH GLQ OLPED JUHDFă YHFKH GH 0DUFHO
+DQFKHú6LELXS
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GDFăWXVWUkQJLQXPDLDWvWDDYHUHFkWvĠLHVWHGHWUHEXLQĠăSRDWHVăYLHúLR
IXUWXQăSXWHUQLFă WXYHLWUHFHYDOXULOHFXXúXULQĠă´
2 DOWă YDORDUH PRUDOă FUHúWLQă H[SULPDWă SULQ LQWHUPHGLXO
PHWDIRUHLFRUDELHLHVWHYLUJLQLWDWHDGHVSUHFDUH,RDQ+ULVRVWRPDYRUELW
FRQVWDQW vQ SUHGLFLOH VDOH úL FăUHLD LD GHGLFDW XQ vQWUHJ WUDWDW $VWIHO
GHVSUHIHFLRULHIăUăDVWDELOLRLHUDUKLHDDFHVWHLDvQUDSRUWFXFăVăWRULD
,RDQ +ULVRVWRP VSXQHD ÄFăVăWRULD HVWH ELQH úL WRFPDL SHQWUX DFHDVWD H
PLQXQDWăIHFLRULDSHQWUXFăHPDLEXQăGHFkWFHHVWHEXQúLHVWHFXDWkW
PDL EXQă FX FkW HVWH PDL EXQ FăSLWDQXO XQHL FRUăELL GHFkW FRUăELHULL
JHQHUDOXOGHFkWVROGDĠLL'DUGXSăFXPGDFăRPRULYkVODúLLXQHLFRUăELL
VFXIXQ]L FRUDELD LDU GDFă vQGHSăUWH]L GH SH FkPSXO GH OXSWă SH VROGDĠL
GDLOHJDWSHJHQHUDOvQPkLQLOHGXúPDQLORUWRWDVWIHOúLDLFLGDFăDOXQJL
FăVăWRULD GLQ UDQJXO HL GH YUHGQLFLH DL GHVILLQĠDW úL VODYD IHFLRULHL úL DL
FRERUkWRvQ UkQGXOFHORUPDLPDULSăFDWH´ ÌQWUDWDWXO 'HVSUHIHFLRULH
HYLGHQĠLLQG PHULWHOH VSLULWXDOH úL PRUDOH DOH IHFLRULHL ,RDQ +ULVRVWRP
SUHFL]D ÄIHFLRDUD HVWH QHYRLWă Vă FăOăWRUHDVFă WRDWă YLDĠD SH PDUH
LVSLWHORUVăFăOăWRUHDVFăSHRPDUHIăUăSRUWXUL1LFLGDFăVDUULGLFDFHD
PDLPDUHIXUWXQăIHFLRDUHLQXvLHVWHvQJăGXLWVăDQFRUH]HFRUDELDúLVăVH
RGLKQHDVFă 3LUDĠLL QX DWDFă SH FRUăELHUL FkQG FRUDELD ORU VH DIOă vQ
DSURSLHUHDXQXLRUDúVDXDXQXLORFEXQGHDQFRUDWVDXDXQXLSRUWFăFL
VDU SULPHMGXL ]DGDUQLF GDU GDFă SULQG FRUDELD vQ PLMORFXO PăULL OL VH
PăUHúWH vQGUă]QHDOD SHQWUX Fă QXL QLPHQL SULQ DSURSLHUH Vă VDUă vQ
DMXWRUXOFRUăELHULORUSXQWRWXOvQPLúFDUHIDFWRWFHSRWúLQXVHODVăSkQă
FH QX RPRDUă SH WRĠL FăOăWRULL GH SH FRUDELH VDX SkQă FH QX VXQW HL
RPRUkĠL 7RW DVWIHO úL GLDYROXO DFHVW JURD]QLF SLUDW SRUQHúWH DVXSUD
IHFLRDUHL IXUWXQă PDUH WXOEXUDUH FXPSOLWă úL YLMHOLL FX QHSXWLQĠă GH
vQGXUDW R ]JXGXLH GLQ WHPHOLL SHQWUX FD SULQ VLOă úL IRUĠă VăL GLVWUXJă
FRUDELD'LDYROXOúWLHFăIHFLRDUDQXSRDWHVăWUăLDVFăFXXQEăUEDWúWLHFă
WUHEXLHVăOXSWHQHFRQWHQLWFăWUHEXLHVăVHUă]ERLDVFăFXGXKXULOHUăXWăĠLL
WRW WLPSXO SkQă FH YD GHEDUFD vQ SRUWXO FHO QHvQYăOXUDW DO YLHĠLL
YHúQLFH´


,GHP &XYkQWODOD=LXD6ILQĠLORUSDWUX]HFLGH0XFHQLFLvQ 2PLOLLOD3RVWXOFHO
0DUHSLGHP 2PLOLHURVWLWăFkQG6DWXUQLQúL$XUHOLDQDXIRVWH[LODĠLLDU*DLQDVDLHúLW
GLQRUDúúLGHVSUHLXELUHDGHDUJLQĠLvQ 'HVSUHGHVIăWDUHDFHORUYLLWRDUH« S

,GHP 'HVSUHIHFLRULHvQ 'HVSUHIHFLRULH$SRORJLDYLHĠLLPRQDKDOH'HVSUH
FUHúWHUHDFRSLLORUWUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHúLQRWHGH'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWL
S vQFRQWLQXDUH 'HVSUHIHFLRULH« 

,GHP 'HVSUHIHFLRULHvQ 'HVSUHIHFLRULH«S

7LQFXĠD&/2ù&Ă



ùL FăVăWRULD HVWH FRPSDUDWă FX R FRUDELH &ăVăWRULD D IRVW PXOW
SUHĠXLWă GH FăWUH ,RDQ +ULVRVWRP (O PRWLYD Fă 'XPQH]HX D LQVWLWXLW
FăVăWRULD SHQWUX Fă DFHDVWD ÄSRWROHúWH IXULLOH ILULL QRDVWUH QX ODVă FD
RFHDQXO Vă VH IUăPkQWH FL QH DMXWă vQWRWGHDXQD Vă GXFHP FRUDELD vQ
SRUW´ÌQVăvQDOWăSDUWHPHQĠLRQDÄFăVăWRULDHVWHXQSRUWGDUWRWDúDGH
ELQHDMXQJHúLQDXIUDJLXQXGLQSULFLQDQDWXULLVDOHFLGLQSULFLQDYRLQĠHL
FHORU FH VH IRORVHVF UăX GH HD %ăUEDWXO FDUHúL GXFH FăVQLFLD SRWULYLW
OHJLORU HL JăVHúWHvQ FăVQLFLHRXúXUDUHDWXWXURU QHFD]XULORU FH OHDUHvQ
DIDUăGHFDVăvQRUDúSUHWXWLQGHQLJăVHúWHvQFDVăúLQHYDVWDOXLVFăSDUH
'DUEăUEDWXOFDUHúLGXFHFăVQLFLDIăUăVRFRWHDOăúLODvQWkPSODUH FKLDUGH
VDUEXFXUDGHYUHPHVHQLQăvQRUDúFkQGVHvQWRDUFHDFDVăGăGHVWkQFLúL
GHQDXIUDJLL´ÌQFHDGHD9,DRPLOLHOD )DFHUH,RDQ+ULVRVWRPVSXQHD
GHVSUHQHvQĠHOHJHULOHvQFăVăWRULHFăÄGXSăFXPDWXQFLFkQGFRUăELHULLVH
UăVFRDOăFăOăWRULLVXQWvQSULPHMGLHSHQWUXFăYDVXOVHVFXIXQGăWRWDúD
úLvQWURFăVQLFLHvQFDUHHVWHQHvQĠHOHJHUHvQWUHEăUEDWúLIHPHLHHILUHVF
FD UăXO Vă VH vQWLQGă DVXSUD WXWXURU FHORU GLQ FDVă´ ÌQ VIkUúLW vQ
FRQFHSĠLDOXL,RDQ+ULVRVWRPFHLFDUHVHFăVăWRUHVFFX IHPHLERJDWHVXQW
ÄvQWRFPDLFDQHJXVWRULLFHLQHVăĠLRúLFDUHVFXIXQGăFRUDELDúLSLHUGWRDWă
PDUID SHQWUX Fă R vQFDUFă FX PLL úL PLL GH SRYHUL SHQWUX Fă SXQ vQ HD
JUHXWăĠLSHVWHSXWHUHDHL>«@ùLGXSăFXPDFRORRPLFăL]ELWXUăGHYDO
VFXIXQGă FRUDELD WRW DúD úL DLFL R GDWă FX PRDUWHD vQDLQWH GHYUHPH D
IHPHLLVHGXFHúLWRDWăDYHUHDOXL´
,RDQ+ULVRVWRPVDIRORVLWGHPHWDIRUDFRUDELHLúLDWXQFLFkQGOHD
YRUELW HQRULDúLORU GHVSUH GHVIUkQDUH vQ SUHGLFLOH VDOH ÌQ DFHVW VHQV
vQWUXQDGLQWUH 2PLOLLOHOD6HUDILPL HOVSXQHDÄGXSăFXPXQFăSLWDQGH
FRUDELHQXHVWHLHUWDWFkQGLVHVFXIXQGăFRUDELDvQSRUWWRWDúDúLEăUEDWXO
FDUHDYkQGWăULDFHLRGăFăVăWRULDVSDUJHFDVDDOWXLDVDXVHXLWăFXRFKL
SRIWLWRULODIHPHLDDOWXLDQXJăVHúWHDSăUDUHQLFLvQIDĠDRDPHQLORUQLFLvQ


,GHP 2PLOLLOD)DFHUH;;,vQ 6FULHULSDUWHDvQWkLS
 ,GHP 7RW  'HVSUH GHIUkQDUH  vQ 'HVSUH VFKLPEDUHD QXPHORU 'HVSUH
UăEGDUH 'HVSUH PLORVWHQLH 'HVSUH WăULD FUHGLQĠHL 'HVSUH 3URSRYăGXLUHD (YDQJKHOLHL úL
DOWHRPLOLLWUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHúLQRWHGH'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWL
S vQFRQWLQXDUH 'HVSUHVFKLPEDUHDQXPHORU« 

 ,GHP 2PLOLL OD )DFHUH /9,   vQ 6FULHUL SDUWHD D ,,D 3ăULQĠL úL 6FULLWRUL
%LVHULFHúWL  WUDGXFHUH LQWURGXFHUH LQGLFL úL QRWHGH'XPLWUX)HFLRUX%XFXUHúWL
S

,GHP 'HVSUHFăVăWRULHvQ 'HVSUHVFKLPEDUHDQXPHORU«SLGHP
/DXGă OXL 0D[LP úL GHVSUH FH IHO GH VRĠLH Vă QH OXăP  vQ &DWHKH]H PDULWDOH 2PLOLL OD
FăVăWRULHWUDGXFHUHGLQOLPEDJUHDFăYHFKHGH0DUFHO+DQFKHú6LELXS




&Æ7(9$6(01,),&$ğ,,$/(0(7$)25(,&25$%,(,Ì1
6&5,(5,/(+5,626720,&(

IDĠD OXL 'XPQH]HX GHDU VSXQH GH QHQXPăUDWH RUL Fă OD VLOLW SOăFHUHD
ILULL´
$VFHWLVPXOFDIRUPăVXSUHPăGHGHWDúDUHGHLVSLWHOHDFHVWHLOXPL
úL GH FăXWDUH D GLYLQLWăĠLL HVWH R DOWă YDORDUH PRUDOă FDUH vQDLQWH GH
DSDULĠLD FUHúWLQLVPXOXL IXVHVH LJQRUDWă ,RDQ +ULVRVWRP HO vQVXúL IRVW
SXVWQLF D DYXW XQ UHVSHFW úL R DGPLUDĠLH GHRVHELWă SHQWUX PRQDKL SH
FDUHL PHQĠLRQHD]ă vQ UHSHWDWH UkQGXUL vQ SUHGLFLOH VDOH $GHVHRUL
PRQDKXOHVWHFRPSDUDWFXRFRUDELHÄFăFLVSXQHDHOvQ2PLOLDD;;,D
GLQ &RPHQWDULXO OD (SLVWROD FăWUH (IHVHQL úL GH R EXQă DOFăWXLUH D
FRUDELHL úL GH FkUPDFL úL GH HFKLSDM FRPSOHW GH PDULQDUL QX DUH QHYRLH
YDVXO FDUH VWă WRW WLPSXO vQ SRUW FL DFHOD FDUH SUHWXWLQGHQHD VH DIOă SH
PDUH 7RW DúD úL FX FHO GLQ OXPH úL FX PRQDKXO &ăFL PRQDKXO VWă FD
vQWUXQSRUWQHYăOXULWDYkQGRYLHĠXLUHOLSVLWăGH DJLWDĠLHúL JULMLVWUăLQă
GHRULFHIXUWXQă3HFkQGFHOGLQOXPHHVWHSXUXUHDSHPDUHúLQDYLJKHD]ă
vQPLMORFXOPăULLILLQGOXSWDWGHYDOXULIXULRDVH´
'LQ H[HPSOHOH HYRFDWH PDL VXV VH SRDWH DILUPD Fă PHWDIRUD
FRUDELHL vQ RSHUD OXL ,RDQ +ULVRVWRP D IRVW XQXO GLQWUH PLMORDFHOH FHOH
PDLSHQHWUDQWHDOHWUDQVPLWHULLPHVDMXOXL HYDQJKHOLFRFDOHIRDUWHVXEWLOă
GH D IDFH FXQRVFXWH H[LJHQĠHOH PRUDOHL FUHúWLQH úL GH DúL FRQYLQJH
HQRULDúLLGHDOHSXQHvQSUDFWLFă$VWIHOPHWDIRUDFRUDELHLSURFHGHXDO
RUDWRULHL FODVLFH D DMXQV FD vQ RSHUD OXL ,RDQ +ULVRVWRP Vă vPELQH
DUPRQLRV GRXă SUHRFXSăUL FDUH LDX REVHGDW vQWRWGHDXQD SH SăULQĠLL
%LVHULFLLHORFYHQĠDúLDGHYăUXOGHFUHGLQĠă



,GHP 2PLOLLOD6HUDILPL,,,vQ 2PLOLLOD$QD«S
1HOX=XJUDYX RSFLWS

,RDQ*XUăGH$XU 2PLOLD;;,GLQ&RPHQWDULXOOD(SLVWRODFăWUH(IHVHQLvQ
2PLOLL úL FXYkQWăUL GHVSUH HGXFDĠLD FRSLLORU WUDGXFHUH GLQ OLPED JUHDFă YHFKH GH 0DUFHO
+DQFKHú 7LPLúRDUD  S  LGHP 7LQHULL úL 6IkQWD 6FULSWXUă vQ 3ăULQĠL FRSLL úL
FUHúWHUHDORUWUDGXFHUHGLQQHRJUHDFăGH=HQDLGD$QDPDULD/XFDSLGHP 2PLOLLOD
VăUDFXO /D]ăU ,,,  vQ 2PLOLL OD VăUDFXO /D]ăU 'HVSUH VRDUWă úL SURYLGHQĠă 'HVSUH
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KLJKOLJKW WKH WUXWKV RI &KULVWLDQ IDLWK WR PDNH WKHP PRUH DFFHVVLEOH WR WKH
XQGHUVWDQGLQJ RI KLV KHDUHUV DQG WR GHWHUPLQH KLV OLVWHQHUV WR FKDQJH WKHLU
LPPRUDO ZD\ RI OLYLQJ 7KHUHIRUH WKLV VWXG\ DLPV WR DQDO\]H LGHDV IDFWV WKH
&KULVWLDQ PRUDO YLUWXHVDQG DOVR YLFHV H[SUHVVHGLQ&KU\VRVWRP¶V ZULWLQJV E\
WKHPHWDSKRURIWKHVKLS7KHVHDUHIDVWLQJGUXQNHQQHVVJUHHGYLUJLQLW\DQG
FHOLEDF\DVDSDUDGLJPRIVDOYDWLRQDVWURQJHUVHQVHRIVROLGDULW\LQVLGHWKH
IDPLO\OXVWDQGDVFHWLFLVP

Cercetri Istorice, XXIV-XXVI, Iai, 2010, p. 149-162

DEMANTELAREA CETII CHEIA. IPOTEZE

Dan FLOARE

Fr îndoial, începuturile statalitii moldoveneti, în spe a
doua jumtate a secolului al XIV-lea, sunt încrcate de mister,
contradicii i incertitudini. Mult timp nu am cunoscut cu precizie nici
mcar anii de domnie ai primilor voievozi1. Istoria politic a perioadei
este confuz. Referindu-se la ea, tefan S. Gorovei fcea apel la
necesitatea unui „consens istoriografic” pentru perioada în discuie. Din
pcate, problema pe care o ridicm aici nu se poate înscrie în
coordonatele respective.
Demantelarea cetii cheia, cci despre acest aspect dorim s ne
ocupm, a fost remarcat de majoritatea istoricilor perioadei2. O
ciudenie a reprezentat-o demantelarea ei aproape imediat ; dac
cetatea a fost probabil ridicat în timpul lui Petru I, ea a fost radiat
undeva la începutul secolului urmtor, în spe al XV-lea, deci în timpul
lui Alexandru cel Bun. Cu alte cuvinte, viaa fortificaiei poate fi
aproximat la circa dou decenii, mai mult sau mai puin. Cauzele
fenomenului rmân, repetm, total necunoscute. Ne propunem a relua
aici aceast problem, riscând, cum indic i titlul, câteva ipoteze.
1

Clarificri definitive, la tefan S. Gorovei, Îndreptri cronologice la istoria
Moldovei în veacul al XIV-lea, în AIIAI, X, 1973, p. 99-120; idem,
Cu privire la cronologia primilor voievozi ai Moldovei, în Revista de istorie, 2 (32),
1979, p. 337-345; idem, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iai, 1997,
p. 278-293.
2
Unii specialiti menioneaz doar „existena mai multor supoziii privind
cauza acestei aciuni”, fr îns a le detalia (v. de pild Teodor Octavian Gheorghiu,
Arhitectura medieval de aprare din România, Bucureti, 1985, p. 139).
Alii consemneaz fenomenul fr a-l explica – „drâmat foarte repede”
(Adrian A. Rusu, Castelarea carpatic. Fortificaii i ceti din Transilvania i
teritoriile învecinate (sec. XIII-XIV), Cluj Napoca, 2005, p. 467) sau trateaz despre
cetate fr a mai pomeni nimic despre demantelare (Lucian Chiescu, Fortificaiile
Moldovei pân la mijlocul secolului al XV-lea, în Carpica, V, 1972, p. 146 i urm.).
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Situat la 2,5 km nord-vest de Suceava i la circa 800 m nord de
m n stirea Zamca, cetatea era cl dit pe dealul eptilici, care are
în l imea maxim de 384 m. Era o fortifica ie de piatr , tipic pentru
perioada anterioar apari iei artileriei, specific secolelor XII-XIV.
Având patru turnuri de col , form romboidal , a fost construit din
bolovani de carier nefasona i, cu mortar din var, nisip i c r mid pisat
precum i o funda ie în trepte cu grosimea variind între 0,5 i 1,5 m.
Suprafa a, f r a o socoti i pe cea a turnurilor, era de 1300 m2.

Planul cet ii cheia (apud Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, Cetatea
cheia: Monografie arheologic, Bucureti, 1960)

„Dosarul” cheii începe la sfâritul secolului al XIX-lea i
începutul celui urm tor. Se leag , desigur, de activitatea lui Karl
Romstorffer la Suceava i în împrejurimi (1895-1904). Binecunoscutul
curator al monumentelor istorice de pe teritoriul Imperiului Austro-Ungar
a dedicat fortifica iei o micro-monografie, îns , în ciuda titlului acesteia,
el nu a considerat-o ca atare (drept cetate), ci va vorbi despre „turnul din
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nord-vest” (al Sucevei, n. a.)3. A crezut, cu alte cuvinte c este vorba de
un turn izolat. Abia în anii ’50 ai secolului trecut, colectivul condus de
Ion Nestor va iniia aici spturi sistematice întinse temporal pe parcursul
mai multor ani, între 1952 i 1960. Înc de la prima campanie au aprut
indicii despre existena unei ceti – turnul de nord, pavajul dislocat,
prezena vechiului an de aprare. În principala publicaie de specialitate
a timpului au început s apar scurte meniuni ale rezultatelor spturilor
întreprinse4. Cetatea nu a mai fost desemnat ca „cheia”, ci bazându-se
i pe tradiia popular, drept „Cetatea de Apus”5. Îns de referin rmâne
monografia cetii, de acum cinci decenii, un adevrat manual de
arheologie, într-o epoc în care acest domeniu a cunoscut un considerabil
avânt, aprut ca rezultat al celor cinci campanii de spturi amintite6. De
altfel cei doi autori ai respectivei monografii sunt i cei care au stabilit
cele dou repere cronologice: începutul, respectiv, sfâritul fortificaiei,
bazându-se în aceasta pe materialul ceramic (specific sfâritului secolului
XIV) i pe cele (doar) cinci monede - trei groi de la Petru I, doi de la
Alexandru cel Bun7.
Privind chestiunea într-un context mai larg, ar fi de amintit c
cetile Moldovei sunt atestate la 1387, cu prilejul omagiului prestat de
Petru I lui Vladislav Jagello la Liov8. Astfel, în documentul redactat cu
acest prilej (în latin), în traducerea lui M. Costchescu, se precizeaz c:
„În numele lui Dumnezeu, amin. Spre amintirea lucrului venic.
Petru vv Moldovei facem cunoscut cui trebuie s aib tire de aceste, c
atunci când ne-am întrunit în Lemberg, la data hotrât pentru înfiare,
cu prea strlucitul principe, Domnul Vladislav, rege al Poloniei i înalt
principe al Lituaniei i domn al Rusiei etc., de nimeni silii, nici
3

Karl A. Romstorffer, Die sogenannte westliche Burg in Suczawa,
în Mitteilung des KK Zentralkomission, Viena, 1902; idem, Cetatea Sucevii, 1913,
p. 11.
4
O prim meniune în SCIV, IV, 1953, 1-2, p. 366; apoi SCIV, V, 1954, 1-2;
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 789-791.
5
SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 789.
6
Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, Cetatea cheia: Monografie
arheologic, Bucureti, 1960.
7
În fapt, ideea demantelrii la începutul veacului al XV-lea, înc din SCIV, VI,
1955, 3-4, p. 790.
8
M. Costchescu, Documentele moldoveneti înainte de tefan cel Mare, II,
Iai, 1932, n. 162, p. 599-601; Hurmuzaki-Densuianu, Documente privitoare la istoria
românilor, I-2, Bucureti, 1890, nr. CCXXXV, p. 295-296.
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îndemna i, ci cu bun tire i bun voie a boierilor notri credincioi,
inând sfat i îndeosebi luând parte, am adus, în cursul înf i rii, omagiu
de credin amintitului domn, regelui, asemenea, i preastr lucitei
principese, doamnei regine, Hedviga, so iei sale preascumpe i urmailor
lor legiui i i coroanei regatului Poloniei i ne facem supui cu omagiu,
pe noi, poporul i ara noastr , cetile Moldovei i celelalte domenii, lui
i so iei sale i urmailor lor legiui i i coroanei Regatului Poloniei, în
veacul vecilor. …F cut i dat în Lemberg, în ajunul str mut rii fericitului
martir i pontifice Stanislau, în a. D. 1387“.
Conteaz desigur mai pu in dac datarea lui M. Cost chescu este
cea corect ; pentru el este vorba de fericitul (beati) i nu sfântul (sancti)
Stanislau, care cade – ultimul – pe 27 septembrie; de aici, data de 6 mai
propus de istoricul respectiv. Mai important este caracterul vag al acelor
„Valachie castra ceteraque dominia“ r mase, din p cate, neprecizate.
Dup cum se tie actul respectiv a fost „dublat” de unul similar, în care
omagiul domnului este confirmat de principalii boieri9. i în acesta,
expresia global referitoare la cet i se men ine, spre marea pagub a
istoriografiei actuale. Va fi fost i cheia inclus aici? Greu de spus; în
orice caz, nici nu cunoatem denumirea pe care i-o aplicaser medievalii.
Mai mult ca sigur, Suceava (Cetatea de Scaun) trebuie s fi fost inclus
întrucât ea este men ionat , la mai pu in de un an distan , în cunoscutele
împrejur ri ale împrumutului acordat de Petru suzeranului s u. Actul
respectiv este datat la 10 februarie 1388, emis în „cetatea Sucevei”10.
Acest document face, credem, s cad una din primele ipoteze referitoare
la chestiunea urm rit aici, anume c cheia ar fi fost radiat pentru a
servi ca material de construc ie pentru ridicarea unei noi cet i (Cetatea
de Scaun), situat acum la est de ora11. Dimpotriv , cel mai probabil
cele dou fortifica ii trebuie s fi coexistat, admi ându-se, e drept,
întâietatea – cu câ iva ani a cheii. Pe la 1400, teoretic, ambele
func ionau: Cetatea de Scaun atestat atât documentar cât i arheologic,
cheia doar din ultimul punct de vedere. Autorii monografiei men ionate
9

M. Cost chescu, op. cit., n. 163, p. 601-603.
Ibidem, n. 164, p. 603-604.
11
Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 96. Ce-i drept,
autorii formuleaz aceast ipotez cu unele rezerve; remarc prezen a la Cetatea de
Scaun a unor ziduri de la Alexandru cel Bun, în alc tuirea c rora a intrat i piatra
refolosit , cu urme de mortar, îns „firete, nu s-a putut dovedi în ce m sur aceasta ar
putea proveni de la cetatea cheia” (Ibidem).
10
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emit i ei câteva ipoteze privind demantelarea: ar fi fost distrus
intenionat dup o perioad scurt de funcionare, timp în care va fi
suferit degradri datorate instabilitii solului, nu ar mai fi constituit o
necesitate de aprare fiind relativ îndeprtat de vatra oraului, i, în
sfârit, c ar fi fost distrus la cererea polonilor, cetatea constituind un
obstacol în calea drumului spre Suceava. Consider, de asemenea, prima
ipotez drept cea mai plauzibil12. La drept vorbind, ultimele dou sunt
de-a dreptul fanteziste – Cetatea de Scaun este, de asemenea, excentric
fa de ora (e drept, îns, mult mai apropiat; deprtarea de vatra
oraului putea fi îns sesizat de la bun început de ctre constructori,
târgul fiind anterior cetii) i e greu s ni-l închipuim pe Vladislav
Jagello intervenind atât de brutal în fieful vasalului su, fie el Petru I sau
vreunul din domnii care i-au succedat pân la Alexandru, inclusiv.
Prerile celor doi autori sunt preluate i de Mariana lapac: „Nu se
cunosc exact scopurile demantelrii: ori fortificaia a suferit degradri din
cauza instabilitii solului, fiind afectat, în special, latura ei de sud-vest,
ori ea nu mai corespundea cerinelor de aprare a capitalei Moldovei,
fiind aezat la o distan considerabil de vechea vatr a Sucevei”13. În
sfârit, dei nu s-au descoperit urmele vreunei fântâni, nu lipsa de ap a
determinat renunarea la cetate – se afl chiar sub ziduri nu mai puin de
trei pânze de ap suprapuse. Mai degrab, tocmai prezena acestor pânze
ar explica prsirea, ele putând s determine un proces de alunecare
continuu14.
S admitem totui c prezena celor dou monede de la
Alexandru-vod au o alt explicaie; posibil s fi aparinut unor cuttori
de piatr dintr-o epoc ulterioar demantelrii. Intr atunci în discuie nu
mai puin de ali patru voievozi: Petru I, Roman I, tefan I, Iuga. Ce îi va
fi determinat, pe oricare dintre ei, s renune la o fortificaie care a
necesitat un efort material i fizic considerabil? În plus, în legtur cu
efortul material, aminteam mai sus de ceramica descoperit: prezena
aceleia cenuii (i ea subiect de interminabile discuii între istorici) - tipic
oreneasc, la roata de picior, ornamentat cu brdu - spre deosebire de
ceramica rural, lucrat la mân sau la roata înceat, ornamentat cu linii
în val sau oblice, ultima majoritar, a condus spre ideea unor meteri
12

Ibidem., p. 97.
Mariana lapac, Ceti medievale din Moldova (mijlocul secolului
al XIV-lea - mijlocul secolului al XVI-lea), Chiinu, 2004, p. 98.
14
Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 98.
13
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str ini, poate din Europa Central 15. Chiar i f r controversata ceramic
cenuie, fie ea autohton sau ba, este greu de crezut c Moldova lui Petru
I dispunea de meteri capabili s conduc o asemenea întreprindere.
Or, aceti str ini, dac le admitem existen a, îi acordau, desigur,
asisten a contra unor recompense substan iale.
Dac examin m istoria politic din vremea domnilor aminti i mai
sus, cu toate golurile ei istoriografice, nu g sim decât dou situa ii
conflictuale majore: expedi ia lui Sigismund de Luxemburg din iarna lui
1395, respectiv aceea a lui Mircea cel B trân la 1400, ultima pentru
substituirea lui Iuga-vod cu Alexandru. Regele Ungariei i-a datat atunci
un act la 2 februarie 1395, „ante castrum Nempch”16, a asediat poate
Neam ul, dar nu avem nici o dovad a prezen ei lui în împrejurimile
Sucevei înainte, evident, de lupta de la Hind u. Iar i e greu de în eles ce
interes ar fi avut Mircea-vod s impun radierea unei cet i care nu îl
stingherea cu nimic, sl bind în acelai timp i poten ialul strategic viitor
al propriului aliat. i iar i, dac prin absurd vreunul din cei doi ar fi
demantelat cheia de ce ar fi cru at Cetatea de Scaun, care exista în mod
cert la ambele date ale expedi iilor? De altfel, situa ie valabil în ambele
cazuri, cucerirea unei cet i nu a presupus decât rareori distrugerea ei, ci
eventual anexarea i substituirea garnizoanei. Hot rât, nu aici g sim vreo
explica ie17.
Am mai putea analiza i rela ia dintre cetate i ora, mai exact
dintre ambele cet i i târgul Sucevei. Chiar dac , repet m, târgul
Sucevei a precedat întemeierea statului (în aceast privin cercet torii
sunt categorici)18, fortifica ia de p mânt i lemn care l-a înconjurat pare
15

Asupra provenien ei vestice a ceramicii cenuii, în Ibidem, p. 80; autorii
citeaz pe Konrad Strauss, Studien zur mittelaltereichen Keramik, Leipzig, 1923,
fig. 22. În general, despre ceramica cenuie, un capitol special la Mircea D. Matei,
Contribuii arheologice la istoria oraului Suceava, Bucureti, 1963, p. 131-160.
16
Radu Manolescu, Campania lui Sigismund de Luxemburg în Moldova
(1395), în Analele Universitii Bucureti. Seria tiine sociale. Istorie, XV, 1966,
p. 59-74.
17
Am f cut abstrac ie de episodul Plonini (1359?, 1377?); nici cheia nici
Cetatea de Scaun nu existau, iar lupta s-a petrecut la nord de Prut (Victor Spinei,
Moldova în secolele XI-XIV, Bucureti, 1982, p. 291 i urm.; cf. tefan S. Gorovei,
op. cit., 1997, p. 25-26).
18
Victor Spinei, op. cit., p. 220; Emil Ioan Emandi, Mihai tefan Ceauu,
S nu drâmi dac nu tii s construieti, R d u i-Iai, 1991, p. 30; Mircea D. Matei,
Câteva precizri cu privire la contribuia arheologiei la cunoaterea civilizaiei urbane
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s fi fost posterioar evenimentului menionat, materialul arheologic
indicând spre perioada domniei aceluiai Petru I19. Astfel, monedele
descoperite în an, ca i ceramica, sunt exclusiv de la voievodul amintit.
Apare, iari, ceramica cenuie ornat cu brdu, cu analogii la Gdansk.
Principalul autor care s-a ocupat cu fenomenul urban medieval de la
Suceava o pune explicit în legtur cu prezena unor coloniti germani.
La fel de explicit pune în legtur pe aceti coloniti germani cu ridicarea
cetii cheia20. Dac fortificaia urban dateaz de la Petru I, ea i-a
încheiat existena în contextul anului 1476, când, paradoxal, avem i
singura meniune scris a acesteia. Astfel, Donato da Lezze meniona c
oraul este înconjurat cu „anuri i pari”21, iar Angiolello amintete de
arderea oraului (implicit a fortificaiei), ceea ce explic satisfctor
urmele de incendiu de la resturile gardului (palisadei) de lemn22. Planul
fortificaiei poate fi aproximat cu un mare arc de cerc, ce închidea târgul
pe trei laturi – S, V i NNE – la est (latura descoperit) închiderea fiind
asigurat de râul Cacaina. i, am completa noi, chiar de Cetatea de
Scaun! Aceasta explic satisfctor amplasarea acesteia. În schimb,
cheia se afla la o distan mult prea mare de ora i, implicit, de
fortificaia acestuia, pentru a se înscrie într-un sistem defensiv coerent.
De aici, concluzia c cetatea analizat aici a fost gândit a servi exclusiv
instituiei domneti i nu proteciei orenilor.

medievale româneti, în Historia Urbana, III, 1995, 1-2, p. 51; Stela Cheptea, Un ora
medieval. Hârlu, Iai, 2000, p. 25 i urm.
19
i aceast fortificaie prezint o ciudenie - anul, care în mod normal se
afl în faa valului de pmânt, se afl în spatele acestuia, cu alte cuvinte spre interiorul
oraului! (Mircea D. Matei, Lucian Chiescu, Nouvelle données des villes moldaves au
Moyen Âge, în Dacia, N. S., XI, 1967, p. 324); pentru datarea la Petru I, în Ibidem,
p. 326 i Lucian Chiescu, op. cit., 1972, p. 158. Problematica raporturilor cetate - târg,
cu referiri speciale i la Suceava, la Adrian A. Rusu, op. cit., p. 466-467.
20
Mircea D. Matei, Unele probleme în legtur cu începuturile vieii
oreneti la Suceava, în SCIV, XI, 1960, 1, p. 118-119.
21
Apud Mircea D. Matei, Lucian Chiescu, op. cit., 1967, p. 328.
22
Cltori strini despre rile române, I, ed. Maria Holban, Bucureti, 1968,
p. 138.
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Planul fortifica iei urbane de la Suceava (apud Mariana lapac, Ceti
medievale din Moldova (mijlocul secolului al XIV-lea - mijlocul secolului al
XVI-lea), Chiin u, 2004).

Mai exist înc un mister legat de fortifica ia în discu ie, legat nu
de sfâritul ci de începutul acesteia. Dac îl admitem drept comanditar pe
întâiul Muatin, ce ra iune va fi avut acesta s ridice dou cet i,
adiacente aceluiai ora, situate la o distan una de alta m surabil în
sute de metri? Putem formula m car o ipotez : monedele de la Alexandru
ar apar ine, cum am mai presupus, unor c ut tori târzii de piatr , ulteriori
radierii, iar cetatea a fost demantelat imediat dup construirea ei, chiar
de c tre Petru I, elementul litic fiind folosit pentru ridicarea, pe un alt
amplasament, superior cheii, a Cet ii de Scaun. Un singur posibil
argument, de altfel destul de firav - dup cum se tie, în partea de sud-est
a fortifica iei exist un mamelon, botezat de autorii monografiei citate cu
denumirea, cam pompoas , de „acropole”23. Or acesta, care d i cota
maxim a terenului (384 m.), se afl pe jum tate în afara cet ii, devenind
23

Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 36 i urm. De fapt,
„paternitatea” expresiei îi apar ine probabil lui I. Nestor (SCIV, VI, 1955, 3-4, p. 789).
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astfel un potenial atu pentru eventualii asediatori. S fi fost aceast
stângcie de "proiectare" responsabil de renunare24? Iari, anul de
aprare (de fapt, anurile, cci sunt dou) are (au) o dispunere curioas,
neurmând, clasic, traseul zidurilor, decât în amintita latur de sud-est. De
asemenea, sunt situate la o distan respectabil de curtine - în unele
poriuni depind chiar 30 m. Îns aceasta era o defeciune lesne de
remediat. Ceea ce ar mai putea pleda pentru o demantelare imediat este
absena oricror urme de construcii în incint25.
O posibil pist ar mai fi eventualele analogii. În spaiul moldav
gsim doar câteva cazuri. Este vorba de dezafectarea fortificaiei de lemn i
pmânt de la Bârlad (1476), respectiv, demantelarea cetii de piatr de la
Ciceu (1544), precum i distrugerea Cetii de Scaun i a Neamului (1675
i, mai ales, 1717). În toate cazurile gsim îns explicaii perfect logice.
Fortificaia de la Bârlad, de unde tefan cel Mare trimitea un sol la
braoveni în iunie 147626, a fost incendiat intenionat de ctre domn,
probabil în aceeai lun, pentru a nu servi drept baz inamicului otoman27.
Ciceul a fost demantelat din dispoziia lui Gheorghe Martinuzzi i a Dietei
Transilvaniei, deoarece Petru Rare, posesorul de jure al cetii îi
schimbase, în a doua domnie, orientarea politic. Dumitracu Cantacuzino
(1675), respectiv, Mihai Racovi (1717) au distrus cele dou ceti, primul
la instigarea turcilor, al doilea pentru c deveniser baze de atac pentru
poloni, respectiv, nemi28. Cum se vede, aceeai raiune în toate situaiile –
respectivele fortificaii deveniser un risc pentru rile respective. Cum am
putea aplica aceast explicaie cheii? În ce msur a putut fi ea, la un
24

Am mai formulat anterior aceast ipotez (Dan Floare, Fortifica iile rii
Moldovei din secolele XIV-XVII, Iai, 2005, p. 110).
25
O explicaie, dup care construciile interioare au lipsit datorit suprafeei
constructive reduse, garnizoana cetii locuind în turnuri, la Lucian Chiescu, op. cit.,
p. 148.
26
„et nos iam summus in campo cum omni potencia nostra” (Hurmuzaki,
XV/1, n. CLVIII, p. 91).
27
Mircea D. Matei, Date noi în legtur cu cetatea de pmânt de la Bârlad, în
SCIV, X, 1959, 1, p. 117-134; L. Chiescu, Noi considera ii arheologice în legtur cu
cetatea Crciuna, în SCIV, XIX, 1968, 1, p. 82; idem, Fortifica iile Moldovei în
secolele XIV-XVI. Cet i voievodale i fortifica ii oreneti, rezumatul tezei de
doctorat, 1972, p. 5, 20; Gh. Anghel, Cet ile medievale ale Moldovei din timpul lui
tefan cel Mare, în Apulum, XVI, 1978, p. 239-259; Mircea D. Matei, L. Chiescu,
Cetatea de pmânt de la Bârlad. Monografie arheologic, Târgovite, 2002.
28
Distrugerile de la 1675 trebuie s fi fost nesemnificative, odat ce ambele
ceti au fost folosite în continuare, e drept de strini (Dan Floare, op. cit., p. 184-185).

158

DEMANTELAREA CET

II CHEIA. IPOTEZE

moment dat, un risc pentru ara Moldovei, mai exact pentru domnul ei,
oricare va fi fost acesta?
Am omis, desigur, contextul anului 1241, când t tarii au distrus o
sumedenie de cet i din spa iul maghiar transilv nean (i chiar
moldovean, dac ne gândim la Bâtca Doamnei29) din ra iuni evidente –
pe atunci cheia nu exista, iar în ultimele decenii ale secolului al XIV-lea
i începutul celui urm tor, oricum, nu s-a semnalat nici o incursiune
t tar în Moldova. Îns dac tot ne referim la spa iul intracarpatic s d m
cuvântul vocii celei mai autorizate (A. A. Rusu): „suprafe ele mici ale
unor cet i au dat mereu suspiciuni privitoare la rosturile lor militare, cu
toate acestea ... ele au participat la r zboaie. Dar contribu ia lor nu a fost
niciodat determinant pentru schimb rile politice majore: nici un r zboi
temeinic nu a fost sfârit prin c derea unei cet i, dac nu cumva din
întâmplare, nu se afla în cetatea cucerit vreun responsabil politic de rang
înalt (mai ales rege). În derularea unui r zboi, ele au fost destinate
primordial ap r rii active, au p zit tezaure, depozite de arme, familii”30.
În continuare, autorul citat ofer un tabel cu 25 de cet i pe lâng care
s-au desf urat asedii i b t lii. Dintre acestea cinci au fost distruse
definitiv, patru în contextul anului amintit, 124131.
Pentru a rezuma, este limpede c demantelarea cheii nu a avut
vreo ra iune politic , mai exact diplomatic (presiuni externe), nici
conflictual (ca urmare a vreunui asediu reuit). Decizia trebuie s fi
apar inut domnului rii din acel moment, cel mai probabil Alexandru cel
Bun. Prima din ipotezele emise de c tre autorii monografiei din 1960,
Gheorghe Diaconu i Nicolae Constantinescu, pare mai plauzibil : cauza
radierii ar fi putut s fi fost instabilitatea solului32. i am putea completa:
la rândul s u, acest fenomen pare s fi fost cauzat chiar de existen a
fortifica iei îns i – ridicarea ei a fost precedat de o defriare masiv ,
probabil prin incendiu, nu doar pe suprafa a propriu-zis a cet ii, ci i pe
o larg arie în jurul acesteia, regul valabil pentru toate amenaj rile
defensive, din toate timpurile. În jurul lor, terenul trebuie s fie complet
29

Constantin Scorpan, L’ensemble archeologique féodal de Bâtca Doamnei,
în Dacia, N. S., IX, 1965, p. 441-454; Victor Spinei, op. cit., p. 82-83; Dan Gh. Teodor,
Cretinismul la est de Carpai. De la origini i pân în secolul al XIV-lea, Iai, 1991,
p. 45; mai nou, la Adrian A. Rusu, op. cit., p. 460.
30
Adrian A. Rusu, op. cit., p. 316.
31
Ibidem, p. 316-317.
32
Gheorghe Diaconu, Nicolae Constantinescu, op. cit., p. 97.
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curat pentru a nu permite eventualului inamic s se apropie neobservat.
Acelai fenomen s-a petrecut i la Cetatea de Scaun, unde latura de nord
a alunecat i a disprut complet, cauza fiind tot defriarea dealului de pe
acea parte. Difer doar momentul manifestrii alunecrilor de teren – la
cheia s-a manifestat aproape imediat, la Cetatea de Scaun dup câteva
secole. Îns faptul c în cazul ultimei a fost folosit un amplasament
aproape identic cu al celei dintâi – pinten terminal al unui platou înalt
(351 m) i aceleai procedee (defriarea dealului i a platoului), pledeaz,
iari, pentru coexistena celor dou ceti, fie i pentru un timp relativ
scurt.
În aceste condiii misterul se deplaseaz de la sfâritul cetii
ctre începuturile acesteia i ctre scurta perioad cât a funcionat (dac a
funcionat!). Pentru nefolosirea ei pledeaz lipsa vreunei fântâni (dei
pânza de ap era la doar 5 m), lipsa construciilor interioare, în sfârit,
inventarul arheologic aproape steril în interior33. Dar, iari, dac nu a
fost folosit atunci alunecrile, care au determinat poate i prbuirea
vreunui zid, trebuie s se fi produs imediat. Dar i aa, de ce a fost
întârziat demantelarea cu aproape dou decenii?
Amplasamentul a fost nefericit de la bun început. Nu proteja
oraul, de fapt nu proteja nimic. Singura raiune ar fi s o punem în
legtur cu vestitul „drum moldovenesc” (între Cetatea Alb i Liov)
deschis tocmai în anii 80 ai secolului XIV, când este aproximat i
ridicarea fortificaiei.
Dac cetatea a funcionat totui, fie i un timp extrem de scurt,
este de notat observaia Marianei lapac: „astzi nu s-au pstrat
documente de epoc în care s fi fost menionat aceast pies defensiv.
Nu se cunosc nici numele pârclabilor de cheia”34. Este îns o
afirmaie poate prea categoric. Dac Moldova avea ceti, indiferent
care, la 1387, primul pârclab atestat a fost abia andru, la 28 iunie
140135. Cu alte cuvinte, instituia ca atare (pârclbia) era anterioar
menionrii ei în acte cu cel puin un deceniu i jumtate. Muli dintre
dregtorii cu aceast calitate apar în documente asociai cu cetatea
respectiv fr a fi denumii drept pârclabi: Badea de la Suceava, Hodco

33

S-au gsit totui câteva vârfuri de sgei, care nu puteau s aparin, evident,
constructorilor (Ibidem,p. 86).
34
Mariana lapac, op. cit., p. 98.
35
DRH, A, Moldova, I (1384-1448), nr. 13, p. 20.
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de la e ina, Horae de Hotin, andru de la Neam 36 etc., chiar i dup
momentul 1401. Ar fi putut fi vornici i nu pârc labi doar men ionatul
Badea de la Suceava, sau Bârl de la Hârl u37 pentru c acolo au existat
cur i domneti. În rest, la Neam , Hotin, e ina existau doar cet ile nu i
cur i, deci respectivii erau pârc labi i nu vornici. Cum nu avem, evident,
nici un boier „de cheia” (nici nu era de ateptat, odat ce nu tim cum
au denumit-o contemporanii ei), nu putem exclude ca respectivul
pârc lab s fi fost, de pild , unul din cei doi capytaneus – Dzula, la
138738, i Michael, pomenit un deceniu mai târziu39.
La final, s încerc m câteva concluzii:
Considera iile de mai sus ar impune cel pu in o r sturnare
cronologic – nu cheia a precedat Cetatea de Scaun, ci dimpotriv ,
aceasta a fost cea dintâi, cândva ante 1387. Amplasat ca i cheia tot pe
un bot de deal, latura nordic , adiacent dealului, a rezistat mai multe
veacuri, dei respectivul deal a fost, de asemenea, defriat. Încuraja i,
constructorii, probabil specialiti mai mult în cet i de câmpie, au ridicat
ulterior, pe un amplasament identic, cheia. Aici îns terenul a fost mai
slab i latura adiacent dealului (cea de SV) s-a pr buit la scurt timp de
la ridicare undeva în ultimul deceniu al secolului al XIV-lea - începutul
celui urm tor.
Explica ia de mai sus este una pur tehnic . Totui, continui s
cred c atât ridicarea cât i demantelarea cheii au avut o explica ie în
sfera politicului. Dac Petru I a operat transla ia capitalei – în m sura în
care se poate vorbi de aa ceva la acel moment – de la Siret (reedin a lui
La cu vod ) la Suceava, este posibil ca mutarea respectiv s nu se fi
f cut f r anumite zguduiri. Nu este exclus ca la Suceava s fi existat,
înc din vremea lui La cu, o forma iune politic cvasi independent , mai
mult sau mai pu in ostil Moldovei „clasice” cu centrul la Siret.
Expansiunea acesteia spre sud, ce va culmina în timpul lui Roman I cu
atingerea M rii Negre40, se va fi putut împiedica, într-o prim etap , în
jurul anului 1375, de vreun dinast local cu centrul la Suceava. În acest
caz, departe de a proteja oraul, ipotez care am v zut c nu poate fi
sus inut , cheia a fost mai curând o baz de atac împotriva acestuia.
36

Ibidem, nr. 17, p. 25.
Ibidem, nr. 11, p. 17; despre Bârl i la Stela Cheptea, op. cit., p. 33 i urm.
38
Mihai Cost chescu, op. cit., nr. 163, p. 601-603.
39
Ibidem, nr. 168, p. 616-617.
40
DRH, A, Moldova, I (1384-1448), nr. 2, p. 3-4.
37
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Împotrivirea odat învins, pe ci mai mult sau mai puin panice,
fortificaia de la nordul Sucevei nu i-a mai avut rostul, vicisitudinile
naturale i raiunile politice dându-i mâna în dispariia ei.
Speculaia de mai sus poate s par deplasat. Un prim
contraargument ar fi c Baia, prima „capital”, se afl la sud de Suceava;
pe de alt parte, Bogdan I a rupt total cu Drgoetii, centrul puterii sale
deplasându-se undeva în jurul Volovului. Iari, este un fapt c
extinderea treptat a tânrului stat moldovean, fcut de la nord spre sud
a fost mai facil în regiunea de la stânga Siretului i Prutului, marea fiind
probabil atins de pe la 138641, profitându-se de reculul puterii ttare de
dup moartea hanului Berdibeg42. Mult mai greu s-a avansat în dreapta
râului menionat; împotrivirea la aceast tendin explicând, poate, i
edificarea fortificaiei de la Roman de ctre domnul omonim, cândva
între 1391 i 1394. Aseriunea de fa ar putea explica i prezena
fortificaiei oraului Suceava, singular în peisajul urban moldovean.
Meninerea i întreinerea ei pân la fatidicul an 1476 indic spre o
soluionare panic a transferului de „capitale”, spre aceeai idee pledând
i faptul c nu exist urme de fortificare în jurul curii domneti de la
Suceava, a crei prim etap de construcie îi aparine lui Petru I. În
sfârit, Cetatea de Scaun departe de a mai amenina oraul, îl protejeaz,
o dat ce închide traseul fortificaiei urbane, de pmânt i lemn.
Voi încheia acest demers citându-l pe tefan S. Gorovei:
„În reconstituirea trecutului – a trecutului studiabil cum ar fi spus
N. Iorga, a acelei historische Gesichte, dup formula lui Karl Bart –
cercettorul e, foarte adesea, într-o situaie similar: cutând relaiile
dintre fapte istorice, el dibuie, de fapt, încercând mai multe soluii i,
implicit, mai multe explicaii. Una singur, îns, e cea corect. i se
poate întâmpla ca tocmai pe aceea cercetarea s nu o poat întrevedea
niciodat”43.
41

Este vorba de cunoscutul episod al soliei genoveze ajuns în mai 1386 la
Cetatea Alb pentru întâlnirea cu „Constantini et Petro vayvoda”, menionat ulterior în
registrul Massariei (erban Papacostea, La începuturile statului moldovenesc.
Consideraii pe marginea unui izvor necunoscut, în SMIM, VI, 1973, p. 43-59; idem,
Geneza statului în evul mediu românesc, Bucureti, 1999, p. 104-121; Victor Spinei,
op. cit., p. 326; mai recent, la Vitalie Josanu, Repere istorice privitoare la începuturile
autonomiei politice a Cetii Albe în cadrul rii Moldovei, pe site-ul
w.w.w.medievistica.ro).
42
Vitalie Josanu, op. cit.
43
tefan S. Gorovei, op. cit., 1997, p. 23-24.
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Abstract
DISMANTLING THE FORTRESS OF SCHEIA. HYPOTHESES
The Fortress of cheia – conventionally referred this way, as we do not
know how it was referred to by its contemporaries – is one of the many
uncertainties of the beginnings of the Moldavian statality, of the second half of
the 14th century. If its almost immediate abandoning can still be explained by its
unfortunate location, close to a promontory, the initial choice of the location
remains a mystery. If we take into account the presence at a small distance of
another fortress– The Princely Fortress– as well as the identical positioning
hereof, also on a promontory, things become even more complicated. The
present approach advances several hypotheses meant to provide an explanation
to this situation.
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ÌQ SHULRDGD GH FULVWDOL]DUH D VRFLHWăĠLL IHXGDOH SH WHULWRULXO ğăULL
0ROGRYHL VD FRQVWLWXLWR VHULH GH GRPHQLL QRELOLDUH PDL PXOW VDX PDL
SXĠLQ vQWLQVH FD VXSUDIDĠă úL FX LQIOXHQĠH IOXFWXDQWH vQ YLDĠD SROLWLFă D
QRXOXLVWDW
8QXO GLQWUH DFHVWHD HVWH GRPHQLXO 3URFHOQLFLORU IRUPDW vQ ]RQD
,DúLORUvQĠLQXWXO&kUOLJăWXUD
&HUFHWDUHD QRDVWUă D SRUQLW FKLDU GH OD IDSWXO Fă SkQă vQ ]LOHOH
QRDVWUH H[LVWă WRSRQLPXO 3URFHOQLFL ILLQG ORFDOL]DW vQ ĠLQXWXO DPLQWLW
'RFXPHQWHOHvOPHQĠLRQHD]ăvQVHFROXODO;,9OHDúLSUHFL]HD]ăFăDFROR
VHDIODFXUWHDOXL6WRLDQ3URFHOQLF
'RXăDXIRVWPRWLYHOHFDUHDXGHWHUPLQDWDFHDVWăDOHJHUHSULPXO
FHOGHQDWXUăRQRPDVWLFăFDUHSUH]LQWăRGHRVHELWăLPSRUWDQĠăGHRDUHFH
QHSHUPLWHVăIDFHPXQHOHFRQVWDWăULúLLQWHUSUHWăULFXUHIHULUHGLUHFWăODR
HWDSăDQWHULRDUăFRQVWLWXLULLVWDWXOXLIHXGDOPROGRYHQHVFFHOGHDOGRLOHD
vQJăGXLH SăWUXQGHUHD vQ LQWLPLWDWHD HWDSHORU GH SUHIDFHUL úL VFKLPEăUL vQ
FDGUXO VLVWHPXOXL GH UHSDUWLĠLH D SURSULHWăĠLL IHXGDOH FX LQHUHQWHOH
LQIOXHQĠHDVXSUDVWDWXWXOXLVRFLDODOUHVSHFWLYLORUGHĠLQăWRULGHSăPkQWXUL
$PEHOHPRWLYDĠLLVSHFLILFHIDPLOLHLERLHUHúWLPHQĠLRQDWHD3URFHOQLFLORU
VXQW ±vQDFHHDúLPăVXUă ±HOHPHQWHJHQHUDOYDODELOH vQOLQLLPDULSHQWUX
HYROXĠLDVRFLHWăĠLL0ROGRYHLPHGLHYDOH
(VWHFXQRVFXWăvPSUHMXUDUHDFăGXSăPDUHDLQYD]LHPRQJROăGLQ
DQLLvQWHULWRULXOVLWXDWODQRUGGH0DUHD1HDJUăVHIRUPHD]ă ±
FDUH]XOWDWDOGHVSULQGHULLDFHVWXLVSDĠLXGLQFXSULQVXOPDUHOXLLPSHULXDO
OXL *LQJLV +DQ ± VWDWXO PRQJRO DO +RDUGHL GH $XU $FHVW VWDW vúL YD
LPSXQH DXWRULWDWHD SH R DULH ODUJă D (XURSHL UăVăULWHQH GDU FX GLIHULWH
JUDGHGHLQWHQVLWDWHvQDSOLFDUHDUHVSHFWLYHLDXWRULWăĠLJUDGHGHWHUPLQDWH
vQSULQFLSDOGHGHSăUWDUHDúLDFFHVLELOLWDWHD]RQHORUvQFDX]ăvQIXQFĠLHGH
SXQFWXO FHQWUDO DO QRXOXL VWDW FDSLWDOD 6HUDL 'LQ DFHVWH XOWLPH GRXă
SXQFWHGHYHGHUHVHGLVWLQJ
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 =RQHOH VLWXDWH vQ DSURSLHUHD 6DUDLXOXL vQ DFHVWHD VWăSkQLUHD
GLUHFWăHUDH[HUFLWDWăSULQPLMORFLUHDIXQFĠLRQDULORUúLFăSHWHQLLORUPLOLWDUH
PRQJROH
 =RQHOHVLWXDWHODGHSăUWDUHPDLPDUHGHDFHODúLSXQFWJHRSROLWLF
DPLQWLWDQWHULRUvQDFHVWHDDXWRULWDWHDVWDWXOXLPRQJROVHH[HUFLWDvQPRG
LQGLUHFWúLVHUH]XPDvQSULQFLSDOODFROHFWDUHDEXQXULORUPDWHULDOHFDUH
DOFăWXLDXFXDQWXPXOVWDELOLWDOWULEXWXOXLvQSULQFLSDOYLWH
ÌQDFHVWXOWLPFD]VHDSHODGHUHJXOăODSHUVRQDOLWăĠLORFDOHFDUH
HUDX PHQLWH D VWUkQJH úL WUDQVSRUWD UHVSHFWLYHOH EXQXUL úL ± vQ XOWLPă
LQVWDQĠă ±D OHSUHGDDXWRULWăĠLORUPRQJROH
7HULWRULXOFHQWUDOúLVXGLFDOYLLWRUXOXLVWDWPROGDYDEHQHILFLDWGH
VWDWXWXOLPHGLDWPDLVXVSUH]HQWDW
(LELQHHWLPRORJLFYRUELQGÄSURFHOQLF´vQVHDPQăWRFPDLIXQFĠLD
DWULEXLWăGHFRPXQLWDWHDREúWHLXQXLDGLQWUHPHPEULLVăL FXRSRQGHUH
SROLWLFRPLOLWDUă SUREDELO GH RDUHFDUH LPSRUWDQĠă  SHQWUX D RUJDQL]D
VWUkQJHUHD WUDQVSRUWDUHD úL SUHGDUHD WULEXWXOXL vQ YLWH FăWUH WăWDUL
$FHDVWă IXQFĠLH GH LQWHUPHGLHUH SH OkQJă IDSWXO Fă HUD DFRUGDWă XQRU
SHUVRDQH FX XQ VWDWXW PLQLP GH SULPXV LQWHU SDUHV SH OkQJă IDSWXO Fă
HUDX ± FX IRDUWH PDUH SUREDELOLWDWH ± UHFRPSHQVDWH GH WăWDUL vQWUXQ
DQXPHIHOFRQGXFHDXvQPRGILUHVF SULQWURH[HUFLWDUHPDLvQGHOXQJDWă
OD ULGLFDUHD SH SODQ VRFLDO GDU úL HFRQRPLF D UHVSHFWLYHORU SHUVRQDMH
(VWH OLPSHGH GHFL Fă vQGHSOLQLUHD vQGDWRULULORU GH ÄSURFHOQLF´ DWUăJHD
GXSăVLQHDWkWFkúWLJDUHDXQXLSOXVGHSUHVWLJLXvQWUHVHPHQLGDUúLIDĠăGH
VWăSkQLWRULL PRQJROL FHHD FH FRQWULEXLD GHFLVLY OD SURSXOVDUHD
UHVSHFWLYXOXLSHUVRQDMSHVFDUDHFRQRPLFRVRFLDOă
ÌQFD]XOQRVWUXvQVSHĠăIDPLOLDOXL6WRLDQ3URFHOQLFGRYDGDFODUă
D WXWXURU FRQVLGHUDĠLLORU DQWHULRU IRUPXODWH HVWH IXUQL]DWă GH GDWHOH
FXSULQVHvQGRFXPHQWXOHPLVvQRFWRPEULHDFWDOHFăUXLFODX]H
UHSURGXF PăFDU SDUĠLDO SUHYHGHULOH XQXL DFW HPLV DQWHULRU vQ YUHPHD
GRPQLHLOXL$OH[DQGUXFHO%XQ ±GRPQvQWLPSXOFăUXLD6WRLDQ3URFHOQLF
DWUăLWúL DFWLYDW&RQIRUPGDWHORUPHQĠLRQDWHUHLHVHFăGHVFHQGHQĠLLOXL
6WRLDQ3URFHOQLFGHĠLQHDX ±vQDQXO ±XQQXPăUGHVDWHúLDQXPH
3URFHOQLFL %RJGăQHúWL +ăYFHúWL 0HGHOHQL 1HGHLDQL %RJKLDVD
'UăJXúHQL /D]RUHQL &R]PHúWL 2LúDQL úL DO GRLOHD 3URFHOQLFL WRDWH
DFHVWHDILLQGGLVSXVHvQSDUWHDGUHDSWăD3UXWXOXL úL/ăVOăXDQL1HJRLHúWL
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6WDQFăXĠL 6FXWXUHFHDQL &HUQăWHúWL *ăXUHQL 'HOHúWL WRDWH JUXSDWH vQ
MXUXODFWXDOXOXLRUDú8QJKHQLGHFLvQVWkQJD3UXWXOXL )ăFkQGSUHFL]DUHD
Fă WRDWH DFHVWH VDWH SODVDWH vQ DFHHDúL FRRUGRQDWă SDUDOHOă YH]L VFKLĠD
FDUWRJUDILFă vQ DQH[ă  SRUQLQG GLQ ]RQD DFWXDOHL FRPXQH 0LURVODYD úL
DMXQJkQG SkQă OD 8QJKHQLL GH GLQFROR GH 3UXW SXWHP GHVSULQGH FODU
FRQFOX]LD Fă HOH UHSUH]HQWDX MDORQDUHD XQHL DUWHUH GDFă QX FRPHUFLDOH
FHOSXĠLQIRORVLWăSHQWUXWUDQVSRUWDUHDWULEXWXOXLvQYLWH)DSWXOFă6WRLDQ
3URFHOQLF GHĠLQHD ± vQFă GLQ WLPSXO GRPQLHL OXL $OH[DQGUX FHO %XQ ±
DFHVWH VDWH úL WHULWRULLOH ORU DIHUHQWH GHQRWă FODU Fă IXQFĠLD GH SURFHOQLF
LPSOLFD úLDVLJXUDUHDSD]HLWUDQVSRUWXOXL ùLDFHDVWDFX DWkWPDLPXOWFX
FkWUHVSHFWLYHOHSRVHVLXQLLQFOXGYDGXOGHOD3UXWGLQ]RQD8QJKHQL ÌQ
VHQVXO FHORU DQWHULRU SRPHQLWH FRQVLGHUăP GHPQ GH PHQĠLRQDW
GRFXPHQWXO GLQ  LXOLH  FDUH GHúL HPLV vQWUR HWDSă XOWHULRDUă ±
RJOLQGHúWH UHDOLWăĠL GHMD SUHH[LVWHQWH (VWH YRUED GH PHQĠLRQDUHD
ÄGUXPXOXL 3URFHOQLFLORU´ 7UHEXLH DYXWă vQ YHGHUH vQVă úL UH]HUYD Fă
UHVSHFWLYXO GUXP HUD vQ YHFLQăWDWHD VDWXOXL FX DFHODúL QXPH
V3URFHOQLFLFRP*ROăHúWL 
ÌQ SULYLQĠD DQWHULRULWăĠLL GDWHORU FRQVHPQDWH OD XQ PRPHQW GDW vQ
GRFXPHQWH WUHEXLH Vă IDFHP DFXP ± úL DLFL ± XUPăWRDUHD SUHFL]DUH /D
GDWHOHODFDUHHVWHPHQĠLRQDWvQDFWH6WRLDQ3URFHOQLFQXPHOHDFHVWXLD ±
FX PDUH SUREDELOLWDWH GHMD ÄQXPH GH IDPLOLH´ ± IXQFĠLD GH SURFHOQLF FD
DWDUH QX PDL SXWHD DYHD YDODELOLWDWH vQ FRQMXQFWXUD JHRSROLWLFă
FRQWHPSRUDQă(VWHGHVLJXUYRUEDGHDWULEXLUHDDFHVWXLQXPHGHIDPLOLH
GHVFHQGHQWXOXL GLUHFWDOFHOXLFDUHvQGHSOLQLVHUHDOPHQWHDFHOHDWULEXĠLL
RULFXPvQDQLLSUHPHUJăWRULGRPQLHLOXL$OH[DQGUXFHO%XQ
$úDGDU WRDWH FHOH GH PDL VXV FRQYHUJ vQ D FRQFKLGH Fă DFHúWL
ÄSURFHOQLFL´ vQ DFFHSĠLXQHD QHDPXOXL vQ VLQH  IDF SDUWH GLQWUH DFHL
IHXGDOL ORFDOL PDLRUHV WHUUDH  FDUH VXQW SRPHQLĠL vQ GRFXPHQWHOH
YUHPLL ± SHQWUX VHFROHOH DO ;,,,OHD  DO ;,9OHD ± úL FDUH YRU DFRUGD
VSULMLQXOORUGRPQLHLUHFHQWFRQVWLWXLWHLğăULD0ROGRYHL$FHVWOXFUXHVWH
FX DWkW PDL H[SOLFDELO FX FkW VXQW FXQRVFXWH úL XUPăWRDUHOH vPSUHMXUăUL
LVWRULFH
3ROLWLFD DQWL PRQJROă SURIHVDWă GH 3RORQLD úL 8QJDULD vQFă GLQ
VHFROXO DO ;,9OHD D IDFLOLWDW H[SDQVLXQHD VWDWXOXL /LWXDQLDQ VSUH 0DUHD


9LFWRU6SLQHL 0ROGRYDvQVHFROHOH;,;,9%XFXUHúWLS
&DWDORJXOGRFXPHQWHORUPROGRYHQHúWLGLQ$UKLYD,VWRULFă&HQWUDOăD6WDWXOXL
YRO,, vQWRFPLWGH0LKDL5HJOHDQX,XOLD*KHRUJKLDQ9HURQLFD9DVLOHVFX
úL'RLQD'XFD'*$6%XFXUHúWLGRFS vQFRQWLQXDUH&'0
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1HDJUăGHDOXQJXOYăLL1LSUXOXLLDUDXWRULWDWHD+RDUGHLGH$XUDVXSUD
0ROGRYHL FHQWUDOHúLGHVXGGLVSDUH
ÌQ DFHVWH QRL FRQGLĠLL IXQFĠLD GH SURFHOQLF QX vúL PDL MXVWLILFă
H[LVWHQĠDGDUSRVHVLXQLOHGREkQGLWHúLvQDFHDVWăFDOLWDWHGHRIDPLOLHVDX
GH R SHUVRDQă VH FHUHDX JDUDQWDWH XQLFXO JDUDQW vQ FRQGLĠLLOH GDWH ILLQG
WkQăUXOVWDWğDUD0ROGRYHL
'RYDGDIDSWXOXLFă ±vQUHFLSURFLWDWH ±QHDPXO3URFHOQLFLORU FDUH
vúLDYHDXUHúHGLQĠHOHvQFHOHGRXăVDWHFXDFHODúLQXPH DVXVĠLQXWGRPQLD
vOUHSUH]LQWăGRFXPHQWHOHGLQDQLLvQFXSULQVXOFăURUD6WRLDQ
3URFHOQLFFHO %ăWUkQ HVWHFRQVHPQDWFDIăFkQGSDUWHGLQVIDWXOGRPQHVF
vQFDOLWDWHGHERLHUIăUăGUHJăWRULHGHDVHPHQHDIDFHSDUWHGLQWUHERLHULL
ĠăULLFDUH JDUDQWHD]ă ILGHOLWDWHDGRPQXOXL ORU IDĠăGHUHJHOH3RORQLHLvQ
DFWHOH GH RPDJLX GLQ DQLL  úL  7RDWH DFHVWHD FRQGXF OD
FRQFOX]LD Fă LQVWLWXĠLD GRPQLHL VD VLPĠLW REOLJDWă Vă UHFXQRDVFă
ORLDOLWDWHD DFHVWHL IDPLOLL VHQV vQ FDUH DFWXO GLQ  RFWRPEULH 
UHSUH]LQWăvQIDSWvQWăULUHDGRPHQLLORUSUHH[LVWHQWHúLQLFLGHFXPRGDQLH
SHQWUXÄFUHGLQFLRDVDVOXMEă´
5HYHQLQG DFXP OD FRPSRQHQĠD SRVHVLXQLORU ± UHPDUFDELOH FD
vQWLQGHUH SHQWUX HWDSD DQLORU GH GRPQLH DL OXL $OH[DQGUX FHO %XQ úL
vQWUXWRWXOFRPSDUDELOHFXFHOHPDLPDULGRPHQLLIHXGDOHGHMDFRQVWLWXLWH
SHQWUX DFHD SHULRDGă ± QH SHUPLWHP Vă WUDQVFULHP DLFL WH[WXO DFWXOXL
ÄFKHLH´ vQ GH]OHJDUHD WXWXURU FHORU DLFL GLVFXWDWH H[FHSĠLH IDF DFHOH
SDVDMHVWHUHRWLSHGLQvQFKHLHUHDVDXSUHDPEXOXODFWXOXL 
Ä'LQ PLOD OXL 'XPQH]HX QRL ùWHIDQ 9RLHYRG « « Fă DFHVWH
DGHYăUDWH VOXJL DOH QRDVWUH ,XUúD úL QHSRWXO OXL ,OLDú 6DXOD QHSRĠLL OXL
6WRLDQ3URFHOQLFFHO%ăWUkQQHDXVOXMLWGUHSWúLFUHGLQFLRV'HDFHHD«
OHDPGDWúLOHDPvQWăULWvQĠDUDQRDVWUăvQ0ROGRYDRFLQLOHORUGUHSWH
SH FDUH OHD DYXW EXQLFXO ORU 6WRLDQ 3URFHOQLF FHO %ăWUkQ GH OD EXQLFXO
QRVWUX $OH[DQGUX YRLHYRG VDWHOH GH OD &kUOLJăWXUD DQXPH 3URFHOQLFLL
XQGH D IRVW FXUWHD EXQLFXOXL ORU 6WRLDQ SURFHOQLF úL %RJGăQHúWLL úL
+RYFHúWLLúL0HGHOHQLLúL1HGHLDQLLúL%RJKHDVDúLSH%DKOXL XQGHDIRVW
'UDJRúúLPRDUDSH%DKOXLúLSH-LMLD/D]RUHQLLXQGHDIRVW5RVQHDJúL
3URFHOQLFLL úL PRDUD SH -LMLD úL &R]PHúWLL úL 2LúDQLL úL SHVWH 3UXW


'5+$YRO,  YROXPvQWRFPLWGH&&LKRGDUX,&DSURúXúL/
ùLPDQVFKL %XFXUHúWL  GRF  S  GRF  S  GRF  S 
GRF SGRF SGRFS

 0LKDL &RQVWăFKHVFX 'RFXPHQWH PROGRYHQHúWL vQDLQWH GH ùWHIDQ FHO 0DUH
YRO,,  ,DúLGRFS GRFS

5HQDWH0RKOHQFDPS RSFLWS
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/ăVOăXDQLL OD JXUD +ODEQLFXOXL DPkQGRXă FXWXULOH úL 1HJRLHúWLL úL
6WăQFăXĠLLúL6FXWXUHFHDQLLúL&HUQăWHúWLLúL*ăXUHQLLúL'HOHúWLLODJXUD
'HOHLDPkQGRXUăFXWXULOH
$FHVWHDWRDWHPDLVXVVFULVHVăOHILHGHODQRLXULFFXWRWYHQLWXO
úL ILLORU ORU úL QHSRĠLL ORU úL « QHFOLQWLW QLFLRGDWă vQ YHFL ,DU KRWDUXO
WXWXURUDFHVWRUVDWHPDLVXVVFULVHVăOHILHGLQWRDWHSăUĠLOHGXSăYHFKLOH
KRWDUHSHXQGHDXIRORVLWGLQYHDF
,DUSULYLOHJLXOSHFDUHODDYXWEXQLFXOORU6WRLDQ3URFHOQLFGHOD
EXQLFXO QRVWUX $OH[DQGUX FHO %XQ SHQWUX DFHVWH VDWH DFHO SULYLOHJLX D
SLHULW GH WXUFL FXP QH HVWH FXQRVFXW QRXă úL ERLHULORU QRúWUL 'H DFHHD
QLPHQL QLFLRGDWă Vă QX SkUDVFă QLFL Vă GREkQGHDVFă SHVWH DFHVW
SULYLOHJLXDOQRVWUXQLFLRGDWăvQYHFL
$ VFULV 7RDGHU GLDF OD 6XFHDYD vQ DQXO    OXQD
RFWRPEULH]LOH´
7UHEXLHVăSUHFL]ăPFăvQPDUHDORUPDMRULWDWHDFHVWHVDWHDXIRVW
GHSLVWDWH XQHOH GLQWUH HOH FRQWLQXkQG Vă H[LVWH SkQă D]L FX DFHOHDúL
GHQXPLUL DOWHOH FX GHQXPLUL VFKLPEDWH *UXSDWH SH FXUVXO UkXULORU
%DKOXL vQ ]RQD FXQRVFXWă VXE QXPHOH GH &kUOLJăWXUD 3URVHOQLFL FRP
0LURVODYD  %RJGăQHúWLL FRP +RUOHúWL  +RYFHúWL IRVW VDW vQ FRPXQD
+RUOHúWL  0HGHOHQL FRP +RUOHúWL  1HGHLDQL %RJKHDVD 'UăJXúHQL
ÄXQGH D IRVW 'UDJRú´  vQ FRP /HĠFDQL SH -LMLD *ROăHúWL 2LúDQL vQWUH
FRP *ROăHúWL úL %RVLD  SH SDUWHD VWkQJă D 3UXWXOXL vQJOREDWH vQ VDWH
DFXPFRQWRSLWHFXRUDúXO8QJKHQL5HSXEOLFD0ROGRYD
&RQVLGHUăP ± DúD FXP DP DUăWDW úL DQWHULRU ± Fă DFHDVWă
UHSDUWL]DUH DVDWHORUQXHVWHvQWkPSOăWRDUHFXUHIHULUHVSHFLDOăPDLDOHV
OD FHOH VLWXDWH SH FXUVXULOH UkXULORU XQGH FX VLJXUDQĠă H[LVWă FDOH GH
WUHFHUH úL PDL PXOW SUHFL]kQG Fă DFHVWH VDWH VXQW JUXSDWH vQ MXUXO
YDGXULORU 3UDFWLF DFHVWH WHULWRULL DX WUHFXW LQLĠLDO VXE FRQWUROXO
ÄSURFHOQLFXOXL´ vQ WLPS DFWLYLWDWHD GH FRQWURO SHQWUX DVLJXUDUHD SD]HL
WUDQVSRUWXULORU GH YLWH WUDQVIRUPkQGXVH ± vQ IDSW ± vQWUR YHULWDELOă
SRVHVLXQH &ă HYHQLPHQWHOH VDX GHVIăúXUDW vQWRFPDL DúD SDUH Vă
FRQILUPHúLvPSUHMXUDUHDFăORFXOGHEDúWLQăDOIDPLOLHLVHDIODvQ]RQD GH
QRUGYHVWD,DúLORUvQ ĠLQXWXO &kUOLJăWXUD



 9DVLOH &KLULFD 0DUFHO 7DQDVDFKL 5HSHUWRULXO DUKHRORJLF DO MXGHĠXOXL ,DúL
YRO,,, ,DúL SDVVLP

'5+$YRO,,,,LQGLFHDOIDEHWLF SDVVLP
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7UHFkQG DFXP OD GLVFXWDUHD LQIRUPDĠLLORU GHVSUH DVFHQGHQĠLL úL
UHVSHFWLY GHVFHQGHQĠLL OXL 6WRLDQ 3URFHOQLF SXWHP FRQVWDWD GH
DVHPHQHDXQHOHHOHPHQWHGHRVHELWGHLQWHUHVDQWH
7UHEXLH IăFXWă ± vQFă GH OD vQFHSXW SUHFL]DUHD Fă QX FXQRDúWHP
LQIRUPDĠLLGLUHFWHGHVSUHDQWHFHVRULLOXL6WRLDQ3URFHOQLF,QGLUHFWSXWHP
DILUPD Fă DFHúWLD ± SULQ IXQFĠLD SH FDUH DX GHĠLQXWR HUHGLWDU ± DX
GHWHUPLQDW FRQVWLWXLUHD GRPHQLXOXL IHXGDO DO IDPLOLHL DVLJXUkQG DVWIHO ±
XUPDúXOXLORU EHQHILFLDUGLUHFWDOWXWXURUVWUăGDQLLORUDQWHULRDUH ±6WRLDQ
3URFHOQLFVWDWXWXOGHPDUHVWăSkQLWRUGHEXQXULIXQFLDUHVLQJXUXOFDUH ±
OkQJă FDOLWDWHD GH PHPEUX DO IDPLOLHL GRPQLWRDUH ± DVLJXUD SDUWLFLSDUHD
VDvQVIDWXOĠăULLFDERLHUIăUăGUHJăWRULHvQFăGLQSULPLLDQLDLGRPQLHL
OXL$OH[DQGUXFHO%XQ
$FHVWSHUVRQDMGHYLQH ±DVWIHO ±SkQăODHYHQWXDOQRLGHVFRSHULUL
GRFXPHQWDUH ± SHUVRQDMXO FHO PDL LPSRUWDQW DO IDPLOLHL XQ DGHYăUDW
SXQFWGHUHSHUJHQHDORJLFSHQWUXvQWUHDJDVDGHVFHQGHQĠă
ÌQ DFHHDúL PăVXUă HWDSD LVWRULFă vQ FDUH DFHVWD úLD GHVIăúXUDW
H[LVWHQĠD GHYLQH úL PRPHQWXO GH GHOLPLWDUH DO FHORU GRXă PDUL HWDSH
GLVWLQFWHvQHYROXĠLDIDPLOLHLVDOH3kQăODHOHWDSDGHH[HUFLWDUHDIXQFĠLHL
GHSURFHOQLFFkQGVHvQFKHDJăGRPHQLXOIHXGDOGXSăPRDUWHDOXL6WRLDQ
3URFHOQLFRHWDSă UHODWLYOLQLDUăvQFDUHSULPLLGHVFHQGHQĠLDSDUĠLQvQFă
IDPLOLLORU LPSRUWDQWH DOH ğăULL 0ROGRYHL GXSă FDUH WUHSWDW GDU VLJXU
GHFOLQXO GHVWUăPDUHD SRVHVLXQLORU ÌQ SDV FX LVWRULD DWkWRU IDPLOLL
ERLHUHúWL GLQ ĠăULOH URPkQH DFHDVWă HYROXĠLH HVWH GHWHUPLQDWă HWDSă FX
HWDSă GH FRQGLĠLL RELHFWLYH ĠLQkQG GH GHVIăúXUDUHD WXWXURU
FRPSDUWLPHQWHORUYLHĠLLHFRQRPLFHVRFLDOHúLSROLWLFH
$P ĠLQXW Vă IDFHP DFHVWH SUHFL]ăUL SHQWUX D vQĠHOHJH PDL ELQH
SURFHVXO GH GHFăGHUH WUHSWDWă D DFHVWXL QHDP GDWRULWă IDSWXOXL Fă ED]D
UHDOăDDVFHQVLXQLLVDOHQHPDLH[LVWkQGHIHFWXOGHFOLQXOXLQXVHODVăPXOW
DúWHSWDW ÌQVXúLL QXPHOH GH 3URFHOQLF GLVSDUH WUHSWDW ILLQG vQORFXLW FX
DFHOD GH 6DXOD ± DSăUXW SHQWUX SULPD GDWă OD ,OLDú 6DXOD PHQĠLRQDW vQ
GRFXPHQWXOGLQRFWRPEULH ±FDUHVHPHQĠLQHDSRLFHOSXĠLQSkQă
vQVHFROXODO;9,,OHD ±SULQPHQĠLRQDUHDOXL*DYULO6DXODGLQ3URFHOQLFL
vQDQXO
)ăFkQGRDQDOL]ăSHVHFROHDGRFXPHQWHORUUHIHULWRDUHODIDPLOLD
3URFHOQLF SXWHP FRQVWDWD XUPăWRDUHOH vQ FXSULQVXO VHFROXOXL
DO;9OHDUHVSHFWLYvQDQLLúLDUHORFSULPDvQVWUăLQDUHGH


'5+$YRO,,,GRFS
'5+$0ROGRYDYRO,,  YROXPvQWRFPLWGH/HRQ ùLPDQVFKL
úLFRODE%XFXUHúWLGRFS
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RFLQLGLQWHULWRULLOHGHĠLQXWHGHIDPLOLH%UDWXO3URFHOQLFYLQGH8QJKLXO V
8QJKHQL LDU,XUúDúL,OLDú6DXODYkQGVDWXO1HGHLDQLÌQVHFROXODO;9,
OHDDXORFDOWHPRGLILFăULDOHWHUHQXULORUSRVHGDWHGH3URFHOQQLFL$VWIHO
VXQW YkQGXWH SH UkQG VDWHOH 0HGHOHQL vQ  LDU vQ  &R]PD
6DUSH vQWăUHúWH 0vQăVWLULL 8PRU VDWXO 'UăJXúHQL FXPSăUDW GH OD ,OLDú
6DXOD úL YHULL OXL 6LPD ,VDLFR úL +RORYFD ILXO ,XUúHL ÌQ DFHODúL DQ
'URQĠD QHSRDWD OXL ,OLDú YLQGH FKLDU R SDUWH GLQ VDWXO GH UHúHGLQĠă DO
IDPLOLHL 3URFHOQLFL LDU vQ  R DOWă SDUWH HVWH YkQGXWă GH 0DUFR
6DXODERLHUXOXL&RQGUHD%XFLXP
$FHVWHYkQ]ăULQXDXvQFăGDUXOGHDVFăGHDSUHVWLJLXOIDPLOLHFL
GDWRULWă WUDGLĠLHL DFHDVWD RFXSă vQFă XQ ORF LPSRUWDQW vQ JDOHULD PDULORU
IDPLOLL ERLHUHúWL OXFUX GRYHGLW SULQ FăVăWRULD XQHLD GLQWUH GHVFHQGHQWHOH
IDPLOLHL ±$QWLPLD ± FX&RQGUHD%XFLXPPDUHYRUQLF
'XSăPRDUWHDOXL&RQGUHD%XFLXPvQVă$QWLPLDIDFHRYkQ]DUH
PDVLYăDSăPkQWXULORUGHĠLQXWHÌQGLVFRUGDQĠăFXDFĠLXQLOHGHFXPSăUDUH
GH SăPkQWXUL VXVĠLQXWH GH &RQGUH %XFLXP VRĠLD úL DSRL YăGXYD VD
vQVWUăLQHD]ă R SDUWH GLQ 3URFHOQLFLL GH SH -LMLD FX PRDUD DIHUHQWă
YkQGXWHOXL1LVWRU8UHFKH úL SURFHGHD]ăOD XQVFKLPEGHSURSULHWDWHFX
YHULL DFHVWHLDSULYLQG3URFHOQLFLLGLQ&kUOLJăWXUD7RWSH1LVWRU8UHFKH
vO vQWkOQLP GUHSW SURSULHWDU DO VDWXOXL 2LúHQL GHYHQLW vQWUH WLPS
6DXOLúWLL  2 XUPDúă D $QWLPLHL %XVFD YLQGH R DOWă SDUWH D
3URFHOQLFLORU GH SH -LMLD vQ  GH DVHPHQHD YRUQLFXO 8UHFKH
FXPSăUăVDWXO&R]PHúWLGHOD*ULJRUH6DXODIUDWHOH$QWLPLHL7UHEXLH
SUHFL]DWFăWRDWHDFHVWHVDWHFXPSăUDWHGH1LVWRU8UHFKHYRUILGăUXLWHGH
DFHVWD0ăQăVWLULL6I9LQHULGLQ,DúLFWLWRULHDIDPLOLHL8UHFKH
ÌQXUPDDFHVWRUYkQ]ăUL ± FHOSXĠLQDWkWFkWDPDYXWSRVLELOLWDWHD
Vă FXQRDúWHP GLQ GRFXPHQWHOH FHUFHWDWH ± SXWHP WUDJH FRQFOX]LD Fă
WUHSWDW DFHVW vQWLQV GRPHQLX vQFHSH Vă VFDGă YkQ]ăULOH ILLQG SUREDELO
PDLQXPHURDVHGHFkWFHOHSHQWUXFDUHDYHPFRQVHPQăULGRFXPHQWDUH2
DOWăFDX]ăDIUDJPHQWăULLGRPHQLXOXL3URFHOQLFLORU ±GHGDWDDFHDVWDvQVă
XQD JHQHUDO YDODELOă ± R FRQVWLWXLH QXPăUXO UHODWLY PDUH DO


'5+$YRO,,, GRFS
',5$;9,YRO,S

',5$;9,YRO,,,S

',5$;9,,YRO,9S

',5$;9,,YRO,9S
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GHVFHQGHQĠLORU FH D FRQGXV OD IăUkPLĠDUHD SURSULHWăĠLORU SULQ VXFFHVLYD
vQ]HVWUDUH D JHQHUDĠLLORU 0DL DOHV OD VIkUúLWXO VHFROXOXL DO ;9,OHD úL vQ
FXUVXOVHFROXOXLDO;9,,OHDQXHVWHYkQGXWăRPRúLHvQWUHDJăFLQXPDL
SăUĠL ± DGLFă H[DFW DWkW FkW UHYHQLVH SULQ PRúWHQLUH SURSULHWDUXOXL
YkQ]ăWRU
ÌQ WRW LQWHUYDOXO GH FLUFD GRXă VHFROH GLVFXWDWH SkQă DFXP VH
FXQRVFGRDUGRXăDFWHGHFXPSăUDUHDXQRUQRLSăPkQWXULvQPDUWLH
7RDGHU6DXODúLIUDĠLLOXL*LXUJLXúL$QXúFDDXFXPSăUDWRÄEXFDWă
GHSăPkQWvQKRWDUXO&LXUăúWLORU´ MXG9DVOXL FDUHYDGHYHQLPDLWkU]LX
6DXOLúWLL VFKLPEDUH WRSRQLPLFă LGHQWLFă VXIHULQG úL VDWXO 2LúDQL
SURSULHWDWHLQLĠLDOăD3URFHOQLFLORU FHOGHDOGRLOHDDFWGLQGHFHPEULH
 SULQ FDUH 3DUDGLV 6DXOD ± XQXO GLQWUH XOWLPLL UHSUH]HQWDQĠL DL
IDPLOLHL ± FXPSăUă vPSUHXQă FX 7RDGHU ùWHIDQ úL SDQ 0LKDL 8QJXUXO
VDWXO%ăORúHQL FRP9OăGHQLMXG,DúL 
7UHEXLH Vă PHQĠLRQăP Fă VHFROHOH ;9,;9,, UHSUH]LQWă R
SHULRDGă vQ FDUH DX ORF VXEVWDQĠLDOH WUDQVIRUPăUL vQ FHHD FH SULYHúWH
VWUXFWXUDUHD SURSULHWăĠLORU IXQFLDUH WUDQVIRUPăUL FDUH FRQGXF ± vQ PRG
LQHYLWDELO ± OD GHFOLQXO XQRU PDUL IDPLOLL ERLHUHúWL vQ IDYRDUHD ULGLFăULL
HFRQRPLFHDXQRUDOWHIDPLOLLPDLYLJXURDVH$FHVWHIDSWHVDXSHWUHFXW
vQSDUDOHO úLvQEXQăSDUWHGHWHUPLQDWHGH ±FXVFăGHUHDSXWHULLLHUDUKLHL
VXSHULRDUH LQVWLWXĠLD GRPQLHL vQ FRQGLĠLLOH LQWHUQDĠLRQDOH DOH DILUPăULL
5HIRUPHLúLDULGLFăULLXQRUQRLSXWHULSROLWLFHHXURSHQH
'LQ SULPHOH GRFXPHQWH UHIHULWRDUH OD IDPLOLD 3URVHOQLFLORU DP
SXWHDFRQVWDWDIDSWXOFă6WRLDQ3URVHOQLFIăFHDSDUWHGLQVIDWXOGRPQHVFúL
DFHDVWD QX GDWRULWă XQRU YUHPHOQLFH GUHJăWRULL FL vQ ED]D RULJLQLL úL
SR]LĠLHL DFHVWXLD vQ FDGUXO VRFLHWăĠLL IHXGDOH ÌQ DIDUă GH 6WRLDQ FD
PHPEUX DO VWDWXOXL WRW IăUă GUHJăWRULH HVWH PHQĠLRQDW GRDU ,YDúFR vQ
DQXO  vQ YUHPHD GRPQLHL OXL ,OLDú IDSWXO VH H[SOLFă WRFPDL SULQ
UHVSHFWDUHD vQFă D WUDGLĠLHL VXVĠLQHULL UHFLSURFH vQWUH GRPQLH úL IDPLOLD
3URFHOQLFLORU
ÌQ VHFROHOH XUPăWRDUH vQ VFKLPE DSDU vQ GRFXPHQWH úL FkĠLYD
H[SRQHQĠL DL IDPLOLHL GHĠLQăWRUL DL XQRU IXQFĠLL FX WRWXO VHFXQGDUH
RJOLQGLQGXVHúLSHDFHVWSODQYăGLWXOGHFOLQDOIDPLOLHLÌQVHULDDFHVWRUD
GLQXUPăSXWHPFLWDSH0D[LP&kUQHFLFHDúQLFvQDLQWHGH6DXOD


',5$;9,YRO,S
'5+$YRO;;,S
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FăPLQDU OD  *KHRUJKH 6DXOD GLQ 3URFHOQLFL VOXJă GRPQHDVFă OD
 úL PDUWRU GH KRWăUQLFLH 6DXOD úHWUăUHO OD  *DYULO 6DXOD
KRWDUQLFODúL6DXODYDPHúOD
)RQGXO GRFXPHQWDU SUH]HQWDW FRPHQWDW úL LQWHUSUHWDW DOăWXUDW
XQXL DOW VWXGLX SULYLQG PDUL GRPHQLL úL UHVSHFWLY IDPLOLL ERLHUHúWL GLQ
]RQD ,DúLORU YD FRQGXFH vQ ILQDO OD FRQWXUDUHD DWkW D HYROXĠLHL
GRPHQLXOXLIHXGDOvQ]RQDFDUHQHSUHRFXSăFkWúLODSăWUXQGHUHDSHFăL
ORJLFHvQHWDSHOHDQWHULRDUHFRQVWLWXLULLFDVWDWDğăULL0ROGRYHL
5pVXPp
81'20$,1()(8'$/'( /$5(*,21&Ă5/,*Ă785$
/DSpULRGHDQWpULHXUHjODFRQVWLWXWLRQGHO¶(WDWIpRGDOGHOD0ROGDYLH
IRXUQLW HQFRUH EHDXFRXS GH VXMHWV GH UHFKHUFKH HQ FH TXL FRQFHUQH FHUWDLQV
DVSHFWV FRQFUHWV FRPPH OD QDLVVDQFH GHV GRPDLQHV IpRGDX[ O¶DSSDULWLRQ GHV
YLOOHV
/¶XQH GHV JUDQGHV SURSULpWpV IpRGDOHV PROGDYHV FHOOH GH OD IDPLOOH
6WRLDQ 3URFHOQLF VH FRQVWLWXH JUkFH DX[ FRQGLWLRQV KLVWRULTXHV VSpFLDOHV ±
O¶H[LVWHQFH GH O¶(WDW GH OD +RUGH G¶2U ±DX QRUG GH OD 0HU 1RLUH HW VD
GRPLQDWLRQQRPLQDOHVXUOHWHUULWRLUHGHOD0ROGDYLH
/H QRP ± SURFHOQLF ± OXL PrPH VLJQLILH XQH SHUVRQQH GpVLJQpH SDUPL
OHVLQGLJqQHVUHVSRQVDEOHGHODFROOHFWHHWGHO¶H[SpGLWLRQGXWULEXWHQDQLPDX[
DX[7DWDUV
&HWWH SURSULpWp V¶HVW FRQVWLWXpH RX ORQJ GH OD URXWH XWLOLVpH SRXU
O¶H[SpGLWLRQ 1RXV HQYLVDJHRQV TX¶LO V¶DJLW G¶XQ PRGH GH QDLVVDQFH GHV
ÄPDLRUHVWHUUDH´
/¶H[LVWHQFH GX FODQ 3URFHOQLFL D FRQQX WURLV JUDQGHV SpULRGHV GH
GpYHORSSHPHQW
/DQDLVVDQFHTXLHVWODFRQVpTXHQFHGHODIRQFWLRQDWWULEXpHSDUO¶pWDW
WDWDU
 /D GHX[LqPH TXDQG QRUPDOHPHQW FHWWH IDPLOOH GRLW rWUH HQ GpFOLQ
SDUFHTXHO¶DFWLRQGHOLYUDLVRQGXWULEXWHVWGLVSDUXHHVWODSpULRGHGHO¶DSRJpH
SDUFHTXHVHVPHPEUHVVRQWSUpVHQWVGDQVOH&RQVHLOG¶(WDW PrPHV¶LOVQ¶RQW
SDVGHIRQFWLRQV ODSUHXYHGHOHXUOR\DXWpjO¶pJDUGGHO¶DXWRULWpFHQWUDOH


&'0YRO,,GRFS 
'5+$YRO;;,S

&'0YRO,,GRFS

&'0YRO,,,GRFS

&'0YRO,,,GRFS




81'20(1,8)(8'$/',1ğ,1878/&Æ5/,*Ă785,,

/DWURLVLqPHpSRTXHUHSUpVHQWHO¶pWDSHGXGpFOLQHWGHO¶pPLHWWHPHQW
GXGRPDLQHIpRGDO
/¶H[LVWHQFH GH QRV MRXUV GX YLOODJH QRPPp 3URVHOQLFL VXVFLWH O¶LQWpUrW
SRXU XQH UHFKHUFKH DUFKpRORJLTXH VXU XQ WUqV YDOHXUHX[ VLWH KLVWRULTXH TXL
DSSRUWHUDGHQRXYHOOHVSUHXYHVGHO¶pYROXWLRQGHODVRFLpWpIpRGDOH

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS 

',0(16,81($&8/785$/ 5(/,*,2$6Ă$$/,0(17$ğ,(,
Ì102/'29$ ù,ğ$5$520Æ1($6&Ă
 6(&2/(/(;9,;9,,,
2OLYLD6(1&,8& %25&($
)DSWGHODVLQHúWLXWKUDQDvQGHSOLQHúWHvQDLQWHGHWRDWHRIXQFĠLH
ELRORJLFă VXSUDYLHĠXLUHD LQGLYLGXOXL XPDQ ILLQG LPSRVLELOă IăUă HD
Ä$PkQFD´vQVHDPQăWRWXúLPXOWPDLPXOWGHFkWDWkW/DIHOGHELQHVH
FXQRDúWH Fă vQFă GLQ FHOH PDL vQGHSăUWDWH WLPSXUL RDPHQLL QX DX
FRQVXPDWIăUăGLVFHUQăPkQWFHHDFHOHDRIHULWQDWXUDFXXQLFXOVFRSGH
DúLSRWROLIRDPHD(LDX IăFXWDOHJHULDXVXSXVWUDQVIRUPăULLSURGXVHOH
QDWXUDOH DX VWDELOLW QRUPH úL DX DFRUGDW DQXPLWH VHPQLILFDĠLL KUDQHL
DGLFă DX PDQLIHVWDW XQ DQXPLW FRPSRUWDPHQW IDĠă GH DFHDVWD
FRPSRUWDPHQW GLFWDW GH R FRQFHSĠLH SURSULH GHVSUH RUJDQL]DUHD OXPLL
FHHD FH D FRQIHULW DFWXOXL QXWULĠLRQDO GLPHQVLXQHD VD FXOWXUDOă $VWIHO
ÄDPkQFD´QXUăPkQHQXPDLRVLPSOăQHFHVLWDWHUHSHWDWăPHFDQLF]LGH
]LFLHVWHGHDVHPHQHDRúWLLQĠăùWLLQĠDGHDDOHJHDOLPHQWHOHGHDOH
FRPELQDIRORVLQGPRGXULGHSUHSDUDUHDGHFYDWH REĠLQHULLXQRUIHOXULGH
PkQFDUH FX DQXPLWH FXORUL DURPH úL WH[WXUL GH D VWDELOL ULWPXO úL
FRPSR]LĠLDPHVHORUGHDUHXQLFRQYLYLLRULGHDUHJOHPHQWDPRGXOvQFDUH
VH PăQkQFă R úWLLQĠă FDUH VD GH]YROWDW VD PRGLILFDW VD SHUIHFĠLRQDW
VDGLYHUVLILFDWWUDQVPLĠkQGXVHvQWLPSGHODRJHQHUDĠLHODDOWD
$FWXO DOLPHQWDU UHSUH]LQWă GHFL XQ LPSRUWDQW UHSHU SHQWUX
FXQRDúWHUHDúLvQĠHOHJHUHDYLHĠLLvQDQVDPEOXOHLDWkWDXQRULQGLYL]LFkW
úL D XQRU vQWUHJL VRFLHWăĠL XPDQH ,QFRQúWLHQW DWXQFL FkQG PkQFăP
ILHFDUH GLQWUH QRL RIHULP FHORUODOĠL R LPDJLQH GHVSUH SURSULD QRDVWUă
SHUVRDQă GHVSUH SHUVRQDOLWDWHD SH FDUH R DYHP úL GHVSUH UDSRUWXULOH
QRDVWUH FX OXPHD vQFRQMXUăWRDUH 3H GH DOWă SDUWH ÄD PkQFD´ SXQH vQ


)ORUHQW4XHOOLHU /D7DEOHGHV)UDQoDLV8QHKLVWRLUHFXOWXUHOOH ;9H ±GpEXW
;,; VLqFOH 3UHVVHV8QLYHUVLWDLUHVGH5HQQHVS

'LFĠLRQDU GH HWQRORJLH úL DQWURSRORJLH YROXP FRRUGRQDW GH 3LHUUH %RQWH úL
0LFKHO,]DUG,DúLS

)ORUHQW4XHOOLHU RS FLWS
H
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YDORDUH IDĠHWH DOH LGHQWLWăĠLL úL DOWHULWăĠLL GLIHULWHORU JUXSXUL úL FRPXQLWăĠL
XPDQH &X DOWH FXYLQWH PRGXO vQ FDUH PăQkQFă RDPHQLL DU SXWHD IL
FRQVLGHUDW XQ JHQ GH OLPEDM FRGLILFDW SULQ FDUH DFHúWLD vúL WUDQVPLW
VHQWLPHQWH RSĠLXQL úL GRULQĠH úL FDUH HYLGHQĠLD]ă FRQFHSĠLLOH ORU GHVSUH
RUJDQL]DUHDOXPLLvQFDUHWUăLHVFGDUúLDOXPLLÄGHGLQFROR´
$vPSăUĠLKUDQDFXFHLODOĠLODDFHHDúLPDVăHVWHVHPQXOYL]LELODO
QHYRLL GH VRFLDOL]DUH DO GRULQĠHL RPHQHúWL GH D FRPXQLFD SHUPDQHQW FX
VHPHQLLúLGHDVWDELOLOHJăWXULFkWPDLWUDLQLFHFXDFHúWLD0DVDvQFRPXQ
SUHVXSXQH IRUPDUHD XQRU GHSULQGHUL úL UHVSHFWDUHD GH EXQă YRLH D XQXL
DQXPLW WLS GH FRPSRUWDPHQW FDUH JDUDQWHD]ă DFFHSWDUHD vQ FRPXQLWDWH
$OWIHOVSXVPkQFkQGvPSUHXQăRDPHQLLvQYDĠăVăWUăLDVFăvPSUHXQăÌQ
DOWă RUGLQH GH LGHL D PkQFD vPSUHXQă HYLGHQĠLD]ă DVHPăQăULOH úL vQ
DFHODúLWLPSIDFHGLVWLQFĠLHvQWUHRDPHQL0DVDvQFRPXQHVWHLPDJLQHD
ILGHOăDVRFLHWăĠLLGLVSXVăLHUDUKLFDOHJăWXULORUH[LVWHQWHvQWUHPHPEULLHL
H[SULPkQGUDSRUWXULOHGHSXWHUHPDQLIHVWDWHDLFL
2GDWă FX WUHFHUHD YUHPLL DOLPHQWDĠLD SURSULH GLYHUVHORU
FRPXQLWăĠL XPDQH FX WRW FHHD FH LPSOLFă HD VD JăVLW VXE LQIOXHQĠD D
QXPHURúLIDFWRULGHRUGLQQDWXUDOHFRQRPLFGDUúLDXQRUDFDUHĠLQPDL
FXUkQG GH ODWXUD VSLULWXDOă D YLHĠLL SULQWUH FHL PDL LPSRUWDQĠL GLQWUH
DFHúWLD QXPăUkQGXVH IDFWRUXO UHOLJLRV (VWH FHHD FH QH SURSXQHP Vă
HYLGHQĠLHP vQ UkQGXULOH FDUH XUPHD]ă &UHGHP WRWRGDWă Fă HVWH
LPSRUWDQW Vă PHQĠLRQăP Fă DOHJHUHD SHULRDGHL GLQWUH VHFROHOH ;9, ±
;9,,, QHD IRVW GLFWDWă WRFPDL GH SRVLELOLWDWHD GH D LGHQWLILFD VXUVHOH
QHFHVDUHXQHLDVWIHOGHFHUFHWăUL
$YkQG vQ YHGHUH VWULFW VSDĠLXO HXURSHDQ WUHEXLH Vă VXEOLQLHP
IDSWXO Fă DLFL &UHúWLQLVPXO úL %LVHULFD DX LPSXV R VHULH GH QRUPH
YDODELOH SkQă vQ ]LOHOH QRDVWUH FDUH VDX FRQVWLWXLW vQWUXQ DGHYăUDW FRG
FUHúWLQ DO DOLPHQWDĠLHL D FăUXL HVHQĠă VH UHJăVHúWH vQ 9HFKLXO úL 1RXO
7HVWDPHQW3OHFkQGGHODPRGHOHOHELEOLFHvQ(YXO0HGLXFDúLvQHSRFD
XUPăWRDUH R FDUDFWHULVWLFă D YLHĠLL FUHGLQFLRVXOXL IHUYHQW D FRQVWDW vQ
DOWHUQDQĠDvQWUHSHULRDGHOHvQFDUHHOHUDOLEHUVă PăQkQFHRULFHúLDOWHOH
GHSXULILFDUHWUXSHDVFăúLVSLULWXDOăFDUHSUHVXSXQHDXLQFOXVLYLQWHUGLFĠLL


 2IHOLD 9ăGXYD 3DúL VSUH VDFUX 'LQ HWQRORJLD DOLPHQWDĠLHL URPkQHúWL
%XFXUHúWLS

,ELGHPS

&ODXGH5LYLqUH /HVULWHVSURIDQHV3DULVS

%UXQR/DXULRX[ 0DQJHUDX0R\HQÆJH3UDWLTXHVHWGLVFRXUVDOLPHQWDLUHV
HQ(XURSHDX;,9HHW;9HVLqFOHV+DFKHWWH/LWWpUDWXUHVS

2OLYLD6(1&,8& %25&($



DOLPHQWDUH 1XPHURDVH H[HPSOH GHVSUH SRVWXO SUDFWLFDW GH GLIHULWH
SHUVRQDMH vQ GLYHUVH RFD]LL VH UHJăVHVF vQ &ăUĠLOH 6ILQWH DOH 9HFKLXOXL
7HVWDPHQW ± Vă DPLQWLP QXPDL GH SRVWXO GH GH ]LOH SH FDUH OD ĠLQXW
0RLVHSH0XQWHOH6LQDLvQDLQWHGHDSULPLWDEOHOH/HJLL ,HúLUHD ±
GDU úL vQ WH[WXO 1RXOXL 7HVWDPHQW ,LVXV +ULVWRV vQVXúL SUDFWLFkQGXO
(YDQJKHOLD GXSă 0DWHL  (YDQJKHOLD GXSă /XFD   úL
SURSRYăGXLQGXO FD XQ PLMORF GH D vQIUXQWD LVSLWHOH GLDYROXOXL
(YDQJKHOLDGXSă0DWHL 7RWRGDWăDQXPLWHDOLPHQWHDXGREkQGLW
vQFUHúWLQLVPRvQFăUFăWXUăVLPEROLFăDSDUWH&LQDFHDGH7DLQăFRQVWLWXLH
PRGHOXO H[HPSODU SULOHM FX FDUH SkLQHD úL YLQXO DX GHYHQLW SULQ
FRQVDFUDUHD vQIăSWXLWă GH ,LVXV VLPEROXUL DOH WUXSXOXL úL VkQJHOXL VăX
&RQVXPkQGXOH vQ FLUFXPVWDQĠH VSHFLDOH FUHGLQFLRúLL vúL UHDILUPă
DSDUWHQHQĠDODWUXSXO%LVHULFLLúLXQLUHDFX'XPQH]HX
'HVFLIUDUHD VHQVXULORU XQXL DQXPLW FRPSRUWDPHQW XPDQ IDĠă GH
KUDQă vQ VLWXDĠLL DSDUWH úL D VHPQLILFDĠLLORU DFRUGDWH DQXPLWRU DOLPHQWH
FRQVWLWXLH vQ IDSW R FDOH GH D vQĠHOHJH OD XQ QLYHO VXSHULRU JHQXO
UDSRUWXULORU GLQWUH PHPEULL XQHL FRPXQLWăĠL D OHJăWXULORU DFHVWRUD FX
GLYLQLWDWHDúLFXUXGHOHRULDSURSLDĠLLWUHFXĠLvQOXPHDGHGLQFRORFHHDFH
UHIOHFWă R DQXPLWă FRQFHSĠLH GHVSUH RUJDQL]DUHD OXPLL ,]YRDUHOH GH OD
QRL GHúL IRDUWH SXĠLQH FRPSDUDWLY FX FHOH H[LVWHQWH vQ 2FFLGHQW IDF FkW
GH FkW SRVLELOă FRQWXUDUHD XQHL DVWIHO GH LPDJLQL 6ă PHQĠLRQăP Fă vQ
VSULMLQXOXQXLDVHPHQHDGHPHUVYLQúLUH]XOWDWHOHFHUFHWăULORUvQWUHSULQVH
GHHWQRORJLFDUHFRPSOHWHD]ăPXQFDLVWRULFLORUvPERJăĠLQGúLFODULILFkQG
FRQFOX]LLOHDFHVWRUDFXRVLQJXUăUH]HUYăvQVă6HLPSXQHFD LVWRULFXOVă
ĠLQăVHDPDvQSHUPDQHQĠăFăVRFLHWăĠLOHXPDQHHYROXHD]ăFRQWLQXXFHHD
FHIăUăvQGRLDOăIDFHFDIDSWXOVHVL]DWGHHWQRORJvQ]LOHOHQRDVWUHVăQX
PDLILHSHUIHFWLGHQWLFFXRVLWXDĠLHGHVFRSHULWă GHLVWRULFvQWUHFXW3ULQ
XUPDUHFRQFOX]LDLVWRULFXOXLUăPkQHPDLFXUkQGRLSRWH]ăGHOXFUXFHD
PDL SODX]LELOă GLQWUH WRDWH WRWXúL QX R FHUWLWXGLQH DWkW WLPS FkW HVWH
LPSRVLELOFDHDVăPDLILHYHULILFDWăvQWRWDOLWDWH
6XUVHOH DWHVWă OD IHO FD úL vQ UHVWXO (XURSHL VSLULWXO SURIXQG
UHOLJLRV DO ORFXLWRULORU 0ROGRYHL úL ğăULL 5RPkQHúWL GLQ VHFROHOH ;9,
;9,,, PXOWH GLQWUH DFĠLXQLOH vQWUHSULQVH GH HL vQVFULLQGXVH VXE VHPQXO
VDFUXOXL 8UPkQG vQYăĠăWXULOH 6ILQWHL 6FULSWXUL 1HDJRH %DVDUDE D
vQ]HVWUDW PăQăVWLUL SHQWUX Fă D DYXW FRQYLQJHUHD Fă ÄVH FDGH QRXă D
VRFRWL DFHVWHD GH DLFL Fă VXQW SHQWUX SXĠLQă YUHPH úL WUHFăWRDUH´


'5+ % ğDUD 5RPkQHDVFă YRO ,,   YROXP vQJULMLW GH ùWHIDQ
ùWHIăQHVFXúL2OLPSLD'LDFRQHVFX%XFXUHúWLGRFS
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7RWRGDWă SLOGă LDX IRVW úL IDSWHOH GRPQLORU DQWHULRUL ÄFDUH ELQH DX
vQWRFPLW FHOH SăPkQWHúWL úL DFHVWHD SHWUHFkQGXOH FX ELQH FX DFHVWH
SăPkQWHúWLDXGREkQGLWEXQăWăĠLOH FHUHúWLúLSHDFHVWHDOHDXPRúWHQLWLDU
SH FHOH SăPkQWHúWL SăPkQWXOXL OHDX OăVDW´ &XP GRULQĠD DU]ăWRDUH D
ILHFăUXL FUHúWLQ HUD FD RGDWă ULGLFDW OD &HUXUL Vă VWHD FD úL )LXO GHD
GUHDSWD7DWăOXLSDUWHDGUHDSWăILLQGFHDD'XPQH]HLULLFDOHDVLJXUăVSUH
PkQWXLUH 3VDOPL        0LKQHD
YRLHYRGDFăXWDWGXSăSURSULLOHVSXVHSULQGDQLLOHVDOHúLSULQUXJăFLXQL
ÄVă QH vQYUHGQLFLP GH úHGHUHD OD GUHDSWD SH FDUH WRĠL YUHP Vă R
GREkQGLP´ 'LQ PXOWH GRFXPHQWH WUDQVSDUH R GRULQĠă DQXPH D FHORU
FDUHOHDXHPLVFDDWkWWLPSFkWVXQWvQFăvQYLDĠăVăDLEăORFvQ]LOHOHGH
VăUEăWRDUH VOXMEă ÄFX FROLYă úL EăXWXUă´ LDU GXSă PRDUWH DúD FXP VH
PHQĠLRQHD]ăvQWUXQDFWDOOXL0RLVHYRLHYRGvQWRFPLWODLXQLHOD
%XFXUHúWL R GDWă SH DQ Vă ÄVH IDFă PDVă FWLWRUHDVFă úL Vă VH vPSDUWă
VăUDFLORUVăPăQkQFHGXSăSXWHUHDVILQWHLPăQăVWLUL´
ÌQ VHPQ GH RIUDQGă DGXVă GLYLQLWăĠLL vQ VFRSXO FDSWăULL
EXQăYRLQĠHLDFHVWHLDHUDGDWLQDFDODPăQăVWLULVăVHSUHJăWHDVFăSUD]QLFH
vQ]LXDGHKUDPSULOHMFXFDUHHUDXSRPHQLWHQXQXPDLVXIOHWHOHFWLWRULORU
FLHUDXFLQVWLĠLúLVILQĠLLSDWURQLDLDúH]ăPLQWHORUvQFDX]ăÌQFkQG
ÄVDX vQQRLW ELVHULFD FHD YHFKH´ D PăQăVWLULL &R]LD FX FKHOWXLDOD OXL
1HDJRH %DVDUDE VD IăFXW ÄYHFHUQLH FX FROLYă vQ ODXGD 3UHDFXUDWHL
1ăVFăWRDUH GH 'XPQH]HX GLQ FDUH OXDUă WRĠL RDPHQLL GXSă RELFHLX´
1LFRODHYRGă0DYURFRUGDWvQDOFLQFLOHDDQDOGRPQLHLVDOHÄVăYkUúLQGX
VH PkQăVWLUHD PăULHL VDOH GH OD 9ăFăUHúWL >@ SUD]QLF PDUH DX IăFXW
GRPQXOvQ]LRDGHVIHWD7URLĠăFHLDVWHKUDPXOPkQăVWLULLùLPHUJkQGFX
WRĠLDUKLHUHLLúLHJXPHQLLúLFXWRĠLERLDULLúLQHJXĠăWRULLúLFXDOWIHOLXGH
RDPHQLGLQWRDWăUkQGXLDODSUHWRĠLLDXRVSăWDWGXSăFXPVHFDGH´8Q
DFW HPLV OD %XFXUHúWL vQ  LXOLH  DWHVWă IDSWXO Fă 5DGX 3DLVLH D
PLOXLWPăQăVWLUHD6QDJRYÄFDVăLILHvQ]LXDSUD]QLFXOXLPHUWLFGHFHDUă


,ELGHPGRFSúLGRFS
'5+ % ğDUD 5RPkQHDVFă YRO 9,,,   YROXP vQWRFPLW GH
'DPDVFKLQ0LRFúL,RDQD&RQVWDQWLQHVFX%XFXUHúWLGRFS

'5+ % ğDUD 5RPkQHDVFă YRO ,,,   YROXP vQWRFPLW vQ FDGUXO
6HPLQDUXOXLGH3DOHRJUDILHVODYăFRQGXVGH'DPDVFKLQ0LRF%XFXUHúWLGRF
S

,VWRULDğăULL5RPkQHúWL/HWRSLVHĠXO&DQWDFX]LQHVFHGLĠLHFULWLFă
vQWRFPLWăGH&*UHFHVFXúL'6LPRQHVFX%XFXUH WLS

 5DGX 3RSHVFX YRUQLFXO ,VWRULLOH GRPQLORU ğăULL 5RPkQHúWL LQWURGXFHUH úL
HGLĠLHFULWLFăvQWRFPLWHGH&*UHFHVFX%XFXUHúWLS


2OLYLD6(1&,8& %25&($



OLWUH  úL Vă DLEă REURDFH GH JUkX  vQVă GLQ MLWQLĠD GRPQLHL PHOH úL
SHúWHGHFUDSLúLRYDFăúLRLúLROLWUăGHSLSHUúLROLWUăGHWăPkLH´
DFHVWHD WRDWH ÄGH WUHEXLQĠD VIkQWXOXL ORF LDU GRPQLHL PHOH úL SăULQWHOXL
GRPQLHL PHOH GH YHúQLFă SRPHQLUH´ *UkX YLQ úL PLHUH DX GăUXLW
SHQWUX SUD]QLF ÄVILQWHL PkQăVWLUL 3URERWD XQGH HVWH KUDPXO VIkQWXOXL
LHUDUK úL IăFăWRU GH PLQXQL 1LFRODH´ GRPQLL 0ROGRYHL %RJGDQ
/ăSXúQHDQX6LPLRQ0RYLOăúL&RQVWDQWLQ0RYLOăÌQILHFDUHDQSH
GHFHPEULHvQ]LXD6IkQWXOXL6SLULGRQVHIăFHDSUD]QLFÄFXPDVăúLFX
PLOă OD VăUDFL´ vQ PăQăVWLUHD GLQ ,DúL FH SXUWD DFHVW KUDP GXSă FXP
UHLHVHGLQOLVWHOHGHFKHOWXLHOLFDUHVDXSăVWUDW
'HVSUH DFHDVWă GDWLQă D OăVDW vQVHPQăUL úL 1LFFROR %DUVL
LPSUHVLRQDWGHRVSLWDOLWDWHDPROGRYHQLORUFDUH ±VSXQHDHOUHIHULQGXVH
OD KUDPXULOH ELVHULFLORU ± ÄPDL RELúQXLHVF GH DVHPHQHD FD vQ WLPSXO
VăUEăWRULORUVăDúH]HPHVHvQMXUXOELVHULFLLúLDLFLVăGHDGHPkQFDUHúL
GHEăXWIăUăSODWăRULFXLILHVWUăLQILHORFDOQLF´
1X QXPDL GRPQLL FL úL RDPHQLL VLPSOL úWLDX Fă vQ IDĠD OXL
'XPQH]HXQXYRUILMXGHFDĠLGHFkWGXSăSăFDWHOHVăYkUúLWHvQYLDĠăúLFă
VXIOHWHOHORUvúLYRUJăVLRGLKQDYHúQLFăGRDUGDFăúLGXSăPRDUWHDORUYRU


'5+%ğDUD 5RPkQHDVFă YRO,9  YROXPvQWRFPLWvQFDGUXO
6HPLQDUXOXLGH3DOHRJUDILH6ODYăFRQGXVGH'DPDVFKLQ0LRF%XFXUHúWLGRF
S

',5 $ 0ROGRYD YHDFXO ;9, YRO ,,   FRPLWHWXO GH UHGDFĠLH
,RQ ,RQDúFX / /ă]ăUHVFX,RQHVFX %DUEX &kPSLQD (XJHQ 6WăQHVFX ' 3URGDQ
0LKDLO5ROOHUUHGDFWRUUHVSRQVDELO%XFXUHúWLGRFS

,ELGHP$0ROGRYDYHDFXO;9,,YRO ,,  FRPLWHWXOGHUHGDFWLH
,RQ ,RQDúFX / /ă]ăUHVFX,RQHVFX %DUEX &kPSLQD (XJHQ 6WăQHVFX ' 3URGDQ
0LKDLO5ROOHUUHGDFWRUUHVSRQVDELO%XFXUH WLGRFS

,ELGHPGRFS

 9H]L ,RDQ &DSURúX 'RFXPHQWH SULYLWRDUH OD LVWRULD RUD XOXL ,DúL YRO 9,
$FWH LQWHUQH   ,DúL  GRF  S   LELGHP YRO 9,,
$FWH LQWHUQH   ,DúL  GRF  S  GRF  S  GRF 
SGRFSGRFS GRFSGRF
SGRFSGRFS LELGHPYRO9,,,$FWHLQWHUQH
  ,DúL  GRF  S  GRF  S  LELGHP YRO ,;
$FWH LQWHUQH   ,DúL  GRF  S  GRF  S  GRF 
SGRFS LELGHPYRO;$FWHLQWHUQH  ,DúL
GRF  S  GRF  S  GRF  S  GRF  S 
GRFS vQFRQWLQXDUH,RDQ&DSURúX 'RFXPHQWH,DúL 

&ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH YRO ,, YROXP vQJULMLW GH 0DULD
+ROEDQ UHGDFWRU UHVSRQVDELO  0 0 $OH[DQGUHVFX 'HUVFD%XOJDUX 3DXO
&HUQRYRGHDQX%XFXUHúWLS vQFRQWLQXDUH &ăOăWRULVWUăLQL,, 
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IL DOĠLL FDUH YRU FăXWD GH HOH 'H DFHHD ,ULQD ÄFDUH DX IRVW MXSkQHDVă
'UDJXOXL SRUWDULXOXL 5REXOXL´ D YkQGXW PRúLD GDWă GH ]HVWUH ILLFHL VDOH
9HOLFDSHQWUXFăÄLDDXOăVDWFXPDUHEOHVWHPODPRDUWHDHLVăRYăQ]XVă
R SRPHQHP úă Vă R FRPRQGăP SkQă OD XQ DQ úă GRL´ 8Q DQXPH
&HUQLFD LD GDW OXL 6WRLFD SăPkQWXO VăX FD ÄVăO PLOXLDVFă úL VăL IDFă
WRDWHSRPHQLOHODPRDUWHDOXL´'UăJXLFDVRĠLDOXL7HRGRU%XUGXMDLD
OăVDW SDUWHD HL GH PRúLH OXL ,RQDúFX +RFLXQJ GHRDUHFH HO VD REOLJDW
GXSă FXP VXQW FRQVHPQDWH vQ DFW VSXVHOH IHPHLL ÄVă GHD SHQWUX PLQH
GRXăVăULQGDULSHQWUXOLWXUJKLLúLRYDFăúLFLQFLVDFLFXIăLQăúLYHGUH
GH PLHG úL  RFDOH GH FHDUă SHQWUX OXPkQăUL úL VăPL FLWHVFă FHOH 
(YDQJKHOLL úL VOXMED GH vQPRUPkQWDUH´ Ä6XIOHWXO PHX vO VSkQ]XU GH
VXIOHWXO=PDUDJGLL´VWăVFULVvQGLDWD%ăODúHLVRĠLDOXL,RUJDPHGHOQLFHU
ILLFDVDILLQGSUHYHQLWăFăGDFăQXYDIDFHSRPHQLULOHPDPHLYDILOăVDWă
ÄVăGHVDPăvQQDLQWHOXL'XPQH]ăX´'LQFRORGHIDSWXOFăHUDXREOLJDĠL
PDWHULDO XUPDúLL DYHDX GHFL vQDLQWH GH RULFH REOLJDĠLD PRUDOă GH D QX
OăVDFDDPLQWLUHDFHOXLUăSRVDWVăVHSLDUGăvQXLWDUHSULQRUJDQL]DUHDOD
LQWHUYDOHGHWLPSELQHVWDELOLWHDSUD]QLFHORUFHUHPRQLLGHFRPHPRUDUH
XQGH PDVD SHQWUX SRPHQLUHD VXIOHWXOXL DFHVWXLD FRQVWLWXLD HOHPHQWXO
FHQWUDO
'HVFULHUL GHVWXO GH GHWDOLDWH DOH XQRU DVWIHO GH HYHQLPHQWH QHDX
SDUYHQLW SULQ LQWHUPHGLXO UHODWăULORU GH FăOăWRULH OăVDWH GH VWUăLQLL DMXQúL
GHDOXQJXOYUHPLLSHPHOHDJXULOHQRDVWUH3DXOGH$OHSvQSHUHJULQăULOH
VDOH SULQ ğDUD 5RPkQHDVFă DOăWXUL GH SDWULDUKXO 0DFDULH DO $QWLRKLHL D
IRVWPDUWRUODGRXăFHUHPRQLLGHvQKXPDUHFHDDGRDPQHL%ăODúDVRĠLD
OXL&RQVWDQWLQùHUEDQYRGăúLRDOWDDXQXLPDUHERLHU'HODHODIOăPFă
GXSăFHVRĠLDGRPQXOXLDIRVWvQJURSDWăÄVDGDWXQPDUHSUD]QLFFHORUGH
IDĠăPDULúLPLFLúL>@VDXvPSăUĠLWVăUDFLORUúLOXFUăWRULORUFDUHHUDXGH
IDĠăPDLELQHGH]HFHSkLQLEXQHWXWXURUVăUDFLORUSkLQHEXQăúLEOLGHFX
PkQFDUH úL SDKDUH FX YLQ´ UHSHWkQGXVH DFHHDúL UkQGXLDOă úL GXSă QRXă



',5 % ğDUD 5RPkQHDVFă YHDFXO ;9, YRO ,9   FRPLWHWXO GH
UHGDFĠLH ,RQ ,RQDúFX / /ă]ăUHVFX,RQHVFX %DUEX &kPSLQD (XJHQ 6WăQHVFX
'3URGDQ0LKDLO5ROOHUUHGDFWRUUHVSRQVDELO %XFXUHúWL GRFS

,ELGHP;9,9,  %XFXUHúWLGRFS

'5+ $ 0ROGRYD YRO ;;9,,,   YROXP vQWRFPLW GH 3HWURQHO
=DKDULXF 0DULXV &KHOFX 6LOYLX 9ăFDUX &ăWăOLQD &KHOFX %XFXUHúWL  GRF 
S

,RDQ&DSURúX 'RFXPHQWH,DúLYRO,;GRFS

2OLYLD6(1&,8& %25&($



]LOH/XFUXULOHVDXGHVIăúXUDWvQFKLSDVHPăQăWRUúLvQFD]XOERLHUXOXL
5XGHOH LDX ÄIăFXW XQ SUD]QLF VWUăOXFLW SHQWUX FDUH DX WăLDW SDWUX ERL úL
FLQFL]HFLGHRL>úL@VDXFRSWSkLQLQHQXPăUDWH´SUD]QLFODFDUHVDDGXQDW
ÄOXPHDGLQVDWHOHYHFLQH´DúDFXPHUDRELFHLXOORFXULORUVSXQH3DXOGH
$OHSÄ3HPHVHOHFDUHDMXQJHDXGLQPLMORFXOFDVHLSkQăDIDUăvQFXUWH>@
DX DúH]DW SkLQHD vQ MLPEOH PDUL vQWUHJL úL SH ILHFDUH MLPEOă DX SXV R
EXFDWă GH FDUQH´ úL VDX PDL GDW ILHFăUXL PHVHDQ ÄWUHL SDKDUH FX YLQ´
ÌQDLQWHD RVSăĠXOXL SDWULDUKXO D URVWLW UXJăFLXQL úL D WăPkLDW PDVD
ELQHFXYkQWkQGR SRPHQLQGXO SH UăSRVDW LDU OD VIkUúLWXO HL ÄVDX IăFXW
GLQ QRX UXJăFLXQL SRWULYLW GDWLQHL´ úL QLFL XQXO GLQWUH FHL SUH]HQĠL QX D
SOHFDWvQDLQWHGHDVHUXJDSHQWUXLHUWDUHDFHOXLPRUW3DXOGH$OHSJăVHD
GHPQGHODXGăFăúLFHLVăUDFLUHVSHFWDXvQWRFPDLRELFHLXOúLOGXFHDXOD
JURDSăSHFHOGLVSăUXWÄFXFROLYăúLSkLQH´SHFDUH DSRLÄOHvPSDUWFHORU
GHIDĠăFDVăVHURDJHSHQWUXLHUWDUHDOXL´
1LFFROR %DUVL FDUH FăOăWRULVH DQWHULRU OXL 3DXO GH $OHS SULQ
0ROGRYDDUHĠLQXWGHDVHPHQHDFăGXSăvQJURSDUHDFDVăODFHOGHFHGDW
ÄVHIDFH>@SUD]QLFFXEăUEDĠLúLIHPHLFXERJDĠLúLVăUDFLFXRDPHQLGH
WRDWH QHDPXULOH úL FKHDPă SH SUHRW Vă EODJRVORYHDVFă PDVD´ $QWRQ
0DULD GHO &KLDUR FDUH vQ  FkQG D vQFHWDW GLQ YLDĠă FHD GHD GRXD
VRĠLH D OXL 1LFRODH $OH[DQGUX 0DYURFRUGDW GRDPQD 3URILUD VH DIOD OD
%XFXUHúWLDFRQVHPQDWúLHOvQVFULHULOHVDOHLQIRUPDĠLLGHVSUHRELFHLXULOH
GH vQPRUPkQWDUH OD URPkQL (O PHQĠLRQHD]ă Fă SDUWLFLSDQĠLL OD WULVWXO
HYHQLPHQW ÄGXSă FH VD VIkUúLW vQPRUPkQWDUHD VH vQWRUF DFDVă XQGH vúL
SHWUHF WLPSXO RVSăWkQG SH WRDWH UXGHOH úL SULHWHQLL SHQWUX D VH PkQJkLD
XQXO SH DOWXO´ úL WRW DLFL ÄVH vPSDUW ERJDWH SRPHQL SHQWUX VXIOHWXO
PRUWXOXL´ /D DFHOHDúL RELFHLXUL IDFH UHIHULUH úL (UDVPXV +HLQULFK
6FKQHLGHUYRQ:HLVPDQWHOFDUHDWUHFXWSULQ0ROGRYDFXFkĠLYDDQLPDL


&ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH YRO 9, SDUWHD , 3DXO GH $OHS
vQJULMLWăGH00$OH[DQGUHVFX'HUVFD%XOJDUXSDUWHDD,,D(YOLD&HOHELvQJULMLWăGH
0XVWDID $OL 0HKPHW %XFXUHúWL  S  vQ FRQWLQXDUH &ăOăWRUL VWUăLQL 9, 
(PLOLD&LRUDQ &ăOăWRULLOH3DWULDUFKXOXL0DFDULHGH$QWLRFKLDvQğHULOH5RPkQH
WHVăSHQWUX/LFHQĠăvQ,VWRULH%XFXUHúWLS

&ăOăWRULVWUăLQL9,S(PLOLD&LRUDQ RS FLWS

&ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH YRO 9 YROXP vQJULMLW GH 0DULD
+ROEDQ
UHGDFWRU UHVSRQVDELO  0 0 $OH[DQGUHVFX'HUVFD %XOJDUX
3DXO&HUQRYRGHDQX%XFXUHúWLS vQFRQWLQXDUH &ăOăWRULVWUăLQL9 

&ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH YRO 9,,, YROXP vQJULMLW GH 0DULD
+ROEDQ
UHGDFWRU UHVSRQVDELO  0 0 $OH[DQGUHVFX'HUVFD %XOJDUX
3DXO&HUQRYRGHDQX%XFXUHúWLS vQFRQWLQXDUH &ăOăWRULVWUăLQL9,,, 
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GHYUHPH3RWULYLWOXLÄSHQWUXKUDQDVXIOHWXOXLUăSRVDWVHIDFHODvQJURSDUH
XQRVSăĠVWUăOXFLWFKLDUGDFăDUFRVWDMHUWIDXOWLPHLYDFLUăPDVHúLVHGă
GH SRPDQă PkQFDUH VăUDFLORU úL WRDWH DFHVWHD VXQW vQFKLQDWH ELQHOXL úL
KUDQHLPRUWXOXL´
3RPHQLULOHDFHVWHDVHUHSHWDXODLQWHUYDOHSUHFLVHGHWLPSÄ]LOHOH
KRWăUkWH´ILLQGÄDWUHLDDQRXDDSDWUX]HFHDDSRLOXQDDWUHLDDúDVHDúLD
QRXD úL XQ DQ GXSă PRDUWH´ 'XSă REVHUYDĠLLOH OXL $QWRQ 0DULD GHO
&KLDUR FX SULOHMXO UHVSHFWLY FHL GLQ IDPLOLD FHOXL GHFHGDW GXFHDX OD
ELVHULFăÄXQFRODFPDUH´úLRIDUIXULHPDUHFXJUkXILHUWvQDSăGLQFDUH
>@ ILHFDUH LD FkWH R OLQJXUă VSXQkQG >@ Ä'XPQH]HX Vă OH LHUWH
VXIOHWXO´!!LDUFHORUVăUDFLOLVHGăGHDXÄRSkLQHDOEăvQFKLSGHFRODFR
FăQLĠăFXYLQFkWHFHYDGHPkQFDUHFXSkLQH´
7RDWH DFĠLXQLOH vQWUHSULQVH DWXQFL FkQG VXUYLQH GHFHVXO XQXL
LQGLYLGSHGHRSDUWHSHQWUXFHLYLLSHGHDOWăSDUWHSHQWUXFHOUăSRVDW
FRQYHUJFăWUHUHVWDELOLUHDHFKLOLEUXOXLDIHFWLYDO FHORULPSOLFDĠLGLUHFWúL
GHRSRWULYă FăWUH UHVWDELOLUHD HFKLOLEUXOXL vQ FDGUXO FRPXQLWăĠLL GLQ FDUH
DFHVWD IăFHD SDUWH LDU GăUXLUHD úL FRQVXPDUHD vQ FRPXQ D KUDQHL DUH R
vQVHPQăWDWHVSHFLDOă'LQH[HPSOHOHGHPDLVXVVHSRDWHGHGXFHODIHOFă
ODSUD]QLFHvQMXUXOPHVHLVHUHXQHDvQWUHDJDFRPXQLWDWHEăUEDĠLúLIHPHL
ERJDĠL úL VăUDFL ÄRDPHQL GH WRDWH QHDPXULOH´ IăUă QLFL R GHRVHELUH
DOăWXUL GH UXGHOH úL FXQRúWLQĠHOH DSURSLDWH DOH FHOXL WUHFXW vQ OXPHD
XPEUHORU0DVDVHGHVIăúXUDvQWURDWPRVIHUăGHVROHPQLWDWHGHSOLQăGH
VDFUDOLWDWH SUH]HQĠD SUHRWXOXL FDUH ELQHFXYkQWD EXFDWHOH úL FDUH VH UXJD


,ELGHPS
,ELGHP S  YH]L '5+ $ 0ROGRYD ;;9,,, GRF  S 
7ăXWXOORJRIăWDSULPLWRSDUWHGLQRFLQDQHSRWXOXLVăX,VDFFDÄVăLIDFăSRPHQLUHDOD
vQPRUPkQWDUHúLGHWUHL]LOHúLGHQRXă]LOHúLGHGH]LOHúLGHGH]LOHúLMXPăWDWHGH
DQ úL SH DQ VăO SRPHQHDVFă´ ,RDQ &DSURúX 'RFXPHQWH ,DúL YRO 9,, $FWH LQWHUQH
 ,DúLGRFS'LQUHVSHFWLYDOLVWăGHFKHOWXLHOLUHLHVHFă
,OLQFăL%RVkLDVDMLWQLFHUHDVDFOXFHUXOùWHIDQ1ăVWDVHLDSXUWDWÄJULMLOH´DGLFăLDIăFXW
SRPHQLUH OD vQJURSDUH OD WUHL OD QRXă OD GRXă]HFL úL XQD OD SDWUX]HFL GH ]LOH OD
MXPăWDWHúLODXQDQÄ*ULMLOH´VXQWDFHVWHSRPHQLULIăFXWHODLQWHUYDOHSUHFLVHGHWLPS
REOLJDWRULLSHQWUXFăVHFUHGHFăDOWIHOPRUWXOÄVWăFXĠăUkQDvQJXUă´ YH]L6)O0DULDQ
ÌQPRUPkQWDUHD OD URPkQL 6WXGLX HWQRJUDILF %XFXUHúWL  S  (OHQD
1LFXOLĠă9RURQFD 'DWLQHOHúLFUHGLQĠHOHSRSRUXOXLURPkQDGXQDWHúLDúH]DWHvQRUGLQH
PLWRORJLFă,HGLĠLHvQJULMLWăúLLQWURGXFHUHGH,RUGDQ'DWFX%XFXUHúWLS

&ăOăWRUL VWUăLQL 9,,, S  $QWRQ 0DULD GHO &KLDUR )LRUHQWLQR
5HYROXĠLLOH9DODKLHL GXSăWH[WXOUHHGLWDWGH1,RUJD vQURPkQHúWHGH6&ULV&ULVWLDQ
FX R LQWURGXFHUH GH 1 ,RUJD ,DúL  S  vQ FRQWLQXDUH $QWRQ 0DULD GHO
&KLDUR 5HYROXĠLLOH9DODKLHL 
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DOăWXUL GH FHLODOĠL PHVHQL SHQWUX LHUWDUHD VXIOHWXOXL FHOXL PRUW ILLQG
LQGLVSHQVDELOă &HL GH IDĠă VH RVSăWDX SHQWUX ÄD VH PkQJkLD XQXO SH
DOWXO´(UDRIRUPăGHPDQLIHVWDUHDVROLGDULWăĠLLGHFRPSDVLXQHIDĠăGH
UXGHOH JUHX vQFHUFDWH úL GH XúXUDUH VXIOHWHDVFă )DSWXO Fă WRĠL PkQFDX
vPSUHXQă GLQ DOLPHQWHOH SXVH SH PDVă FD VăO SRPHQHDVFă SH GLVSăUXW
vQWăUHDOHJăWXUDH[LVWHQWăvQWUHHLvQFDOLWDWHDORUGHFUHúWLQLúLWRWDVWIHOVH
vQFHUFDUHDOL]DUHDXQHLFRPXQLFăULFXGLYLQLWDWHDúLFXOXPHDGHGLQFROR
ÄÌQFKLQDWH ELQHOXL úL KUDQHL PRUWXOXL´ DOLPHQWHOH DYHDX PDL PXOW GHFkW
YDORDUHQXWULWLYăHOHGREkQGLQGSURSULHWăĠLOHXQHLRIUDQGHPHQLWHVăIDFă
PDL XúRDUă FăOăWRULD SH FHOăODOW WăUkP D VXIOHWXOXL GHVSULQV GH WUXS 'H
QHOLSVLWHUDXSkLQHDvQIRUPăGHFRODFFROLYDGLQFDUHHUDREOLJDWRULXVă
LD WRĠL LQYRFkQG LHUWDUHD VXIOHWHORU PRUĠLORU úL YLQXO DOLPHQWH FX R
VHPQLILFDĠLH DSDUWH vQ FUHúWLQLVP LQJHUDUHD ORU PDL DOHV vQ DFHDVWă
FLUFXPVWDQĠăSXWkQGvQVHPQDFăRDPHQLLFUHGHDXvQH[LVWHQĠDXQHLYLHĠL
GXSă PRDUWH 'XSă PRGHOXO &LQHL FHD GH 7DLQă SkLQHD úL YLQXO VXQW
H[SUHVLLDOHSăVWUăULLLQWDFWHDDPLQWLULLFHOXLUăSRVDW
6XQWHPvQGUHSWăĠLĠLVăFRQVLGHUăPYDODELOăDFHDVWăLSRWH]ăFXDWkW
PDL PXOW FX FkW FRPSDUkQG PăUWXULLOH UHOHYDWH GH L]YRDUHOH LVWRULFH FX
LQIRUPDĠLLOH GH WHUHQ FXOHVH GH IROFORULúWL vQ SHULRDGD DFWXDOă REVHUYăP
Fă RELFHLXULOH VSHFLILFH VHFROHORU ;9,;9,,, VDX SăVWUDW vQ OLQLL
JHQHUDOH DFHOHDúL ÌQ XUPD LQWHUSUHWăULL GDWHORU HWQRORJLL DX SXV vQ
HYLGHQĠă XQ DQXPLW PRG GH JkQGLUH DO RDPHQLORU FDUH OH GHWHUPLQă
FRPSRUWDPHQWXO vQ UHVSHFWLYHOH VLWXDĠLL 'H DLFL GHGXFHP Fă PHQĠLQHUHD
RELFHLXULORU SUHVXSXQH úL PHQĠLQHUHD YHFKLORU FUHGLQĠH vQ HVHQĠă
QHDOWHUDWH vQ FLXGD LQIOXHQĠHORU PDQLIHVWDWH GH SHUPDQHQWHOH PRGLILFăUL
DOHFRQWH[WXOXLLVWRULF
3XWHP EăQXL Fă OD IHO FD úL DVWă]L vQ LQWHUYDOXO GLQWUH VHFROHOH
DPLQWLWHFKLDUGDFăRDPHQLLQXFRQúWLHQWL]DXH[SOLFLWDFHVWOXFUXJHVWXO
RIHULULL FRODFLORU OD vQPRUPkQWDUH DYHD OD ED]ă DFHHDúL FUHGLQĠă D
UHQDúWHULL SULQ PRDUWH D FRQWLQXăULL H[LVWHQĠHL VXE R DOWă IRUPă SULQ
UHLQWHJUDUHDRPXOXLvQQDWXUăDWULXPIXOXLYLHĠLLDVXSUDPRUĠLL &RODFLL
SHQWUX ELVHULFă úL FHL GH vPSăUĠLW SăUWDúLORU OD HYHQLPHQW QX PDL HUDX
VLPSOH DOLPHQWH FL GREkQGHDX R SXWHUQLFă vQFăUFăWXUă VLPEROLFă
GHFXUJkQG WRFPDL GLQ DFHDVWă FUHGLQĠă D H[LVWHQĠHL XQRU OHJăWXUL vQWUH
YLDĠăúLPRDUWHvQWUHRPúLGLYLQLWDWHvQWUHOXPHDÄGHDLFL´úLOXPHDÄGH
GLQFROR´ /D UkQGXO HL FROLYD ± DOLPHQW D FăUXL DEVHQĠă HVWH GH



2IHOLD9ăGXYD RS FLWS
,ELGHPS
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QHFRQFHSXW vQ GHVIăúXUDUHD FHUHPRQLHL IXQHUDUH RUL D FHORU GH
FRPHPRUDUH úL GLQ FDUH vQFă VH VSXQH Fă ÄH ELQH Vă PăQkQFL PăFDU XQ
SLF´ ± FRQFHQWUHD]ă DFHHDúL LGHH D XQHL SRVLELOH FRQWLQXăUL D YLHĠLL
GLQFRORGHPRDUWHVXEOLQLLQGWUDLQLFHOHOHJăWXULH[LVWHQWHvQWUHFHLYLLúL
GHRSRWULYă vQWUH DFHúWLD úL PRUĠLL ORU OHJăWXUL FDUH DX IRUĠD GH D
WUDQVFHQGH PRDUWHD ÌQFă úL DVWă]L vQ PXOWH UHJLXQL DOH ĠăULL FROLYD
vQVHDPQă SăFDWHOH PRUWXOXL SH FDUH OH LDX DVXSUD ORU FHL FDUH PăQkQFă
GLQHDILLQGGHGDWRULDORUDVHUXJDSHQWUXLHUWDUHDDFHVWRUD úLXQPDUH
SăFDWvQFăOFDUHDRELFHLXOXL
6ă PDL DPLQWLP Fă DWkW FRODFLL FkW úL FROLYD VXQW SUHSDUDWH GLQ
JUkXSODQWăFHVLPEROL]HD]ăGLQYHFKLPHUHQDúWHUHDúLQHPXULUHDFXFDUH
vQ%LEOLHHVWHFRPSDUDWăYLDĠDúLPRDUWHDRPXOXLFXSRVLELODOXLUHvQYLHUH
Ä$GHYăUDW DGHYăUDW ]LF YRXă Fă GDFă JUăXQWHOH GH JUkX FkQG FDGH vQ
SăPkQWQXYDPXULUăPkQHVLQJXULDUGDFăYDPXULDGXFHPXOWăURDGă´
(YDQJKHOLD GXSă ,RDQ   3ULQ DQDORJLH FX YLDĠD RPXOXL FLFOXO
SODQWHLGHODVăPkQĠDVHPăQDWăODVăPkQĠDUHFROWDWăHVWHOXPHDGHDLFLD
VSLULWXOXL JUkXOXL YLX LDU FLFOXO VHPLQĠHL GH OD UHFROWDWXO DFHVWHLD OD
VHPăQDW HVWH OXPHD GH GLQFROR D JUkXOXL PRUW 6ăPkQĠD UHFROWDWă
UHSUH]LQWăXQPRUWYHJHWDOFDUHGXSăFHHVWHvQPRUPkQWDWVHvQWRDUFHGLQ
QRXODYLDĠăÌQSOXVSăUHUHDQRDVWUăSDUHVăVHFRQILUPHGDFăOXăPvQ
FRQVLGHUDUH úL vQVHPQăULOH OXL 0DUFR %DQGLQL GHúL HO VRFRWHD EDVP úL
GHPQGHUkVFăPROGRYHQLLDYHDXFRQYLQJHUHDFăÄvQ-RLD0DUHVXIOHWHOH
PRUĠLORU DOH SăULQĠLORU VWUăEXQLORU úL VWUăEXQHORU RELúQXLHVF Vă VH
UHvQWRDUFăODDLORUSHQWUXKUDQăGLQFDUHFDX]ăvQ]RULGH]LWDWăOIDPLOLHL
VDXPDPDIDPLOLHLIDFXQIRFvQDLQWHDXúLLFDVHLVDOHDúD]ăOkQJăIRFXQ
VFăXQHO DFRSHULW FX R SkQ]ă FXUDWă SXQH SH HO SkLQH FX PkQFDUH úL
EăXWXUă SHQWUX FD SăULQĠLL VWUăEXQLL úL VWUăEXQHOH VăúL vQWUHPH]H
VXIOHWXO´
6DOYDUHDVXIOHWXOXLúLGREkQGLUHDYLHĠLLYHúQLFHGHSLQGHDWRWXúLvQ
SULPXO UkQG GH IHOXO vQ FDUH FUHúWLQXO vQVXúL úWLD Vă WUăLDVFă LDU
UHVSHFWDUHD SRVWXULORU HUD XQD GLQWUH FHOH PDL LPSRUWDQWH vQGDWRULUL DOH


S



$UWXU*RURYHL &UHGLQĠLúLVXSHUVWLĠLLDOHSRSRUXOXLURPkQ%XFXUHúWL

2IHOLD9ăGXYD RSFLWS
6)O0DULDQ RS FLWS2IHOLD9ăGXYD RS FLWS

 /XUNKHU 0DQIUHG 'LYLQLWăĠL úL VLPEROXUL YHFKL HJLSWHQH 'LFĠLRQDU DSXG
,RQ*KLQRLX 6WXGLXLQWURGXFWLYvQ 6ăUEăWRUL úLRELFHLXUL 5ăVSXQVXULODFKHVWLRQDUHOH
$WODVXOXL(WQRJUDILF5RPkQYRO,90ROGRYD%XFXUHúWLS;,9

&ăOăWRULVWUăLQL9S
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VDOH ÌQ PDL WRDWH UHOLJLLOH OXPLL LGHQWLILFăP DFHDVWă SUDFWLFă SRVWXO
FRQVWkQGvQDEĠLQHUHDWRWDOăVDXSDUĠLDOăSHRSHULRDGăPDLVFXUWăRULPDL
vQGHOXQJDWă GH WLPS GH OD DQXPLWH DOLPHQWH &UHúWLQLVPXO LD DFRUGDW R
vQVHPQăWDWH VSHFLDOă GH QDWXUă PRUDOă FRQVLGHUkQGXO FD ILLQG R IRUPă
GH DO VOăYL SH 'XPQH]HX SULQ vQIUkQDUHD YRLWă D SDWLPLORU úL SRIWHORU
WUXSHúWL
6HSDUHFăODvQFHSXWXULOHHSRFLL FUHúWLQHSRVWXOHUDPDLFXUkQG
XQDFWGHSLHWDWHSHUVRQDOăGDUFXWUHFHUHDYUHPLL%LVHULFDDLQVWLWXLWR
VHULH GH UHJXOL FDUH VDX IL[DW GHILQLWLY úL VDX XQLIRUPL]DW vQ VHFROHOH
9,,,,;'HDWXQFLFUHúWLQLLRUWRGRFúLDXRELFHLXOGHDĠLQHSHDQSDWUX
SRVWXUL PDUL vQDLQWH GH 3DúWL úL GH &UăFLXQ SUHFXP úL vQDLQWH GH
VăUEăWRDUHD6ILQĠLORU$SRVWROL3HWUXúL3DYHOúLGHFHDD$GRUPLULL0DLFLL
'RPQXOXLODFDUHVHDGDXJăSRVWXOGLQ]LOHOHGHPLHUFXULúLGHYLQHUL
DFHVWHD ILLQG FHOH PDL LPSRUWDQWH $FHODúL OXFUX OD REVHUYDW úL $QWRQ
0DULDGHO&KLDURFăYDODKLLVHUHĠLQGHODPkQFăUXULOHÄFXVkQJH´FKLDU
úLGHODSHúWHPLHUFXUHDúLYLQHUHDFăDXSDWUXSRVWXULSHDQÄ3RVWXOFHO
PDUH QXPLW 3ăUHVLPH FDUH VH ĠLQH  GH ]LOH´ ÄSRVWXO 6IkQWXOXL 3HWUX
FDUHvQFHSHGXSăGXPLQLFD6ILQWHL7UHLPLúLQDUH]LOHIL[HGHFDOHQGDU´
ÄDOWUHLOHDHFHODO$GRUPLULL3UHD&XUDWHLúLĠLQH]LOH´ÄvQVIkUúLWDO
SDWUXOHDSRVWHFHOvQDLQWHD&UăFLXQXOXLGHGH]LOH´úLGHDVHPHQHD
Fă ÄvQDLQWHD JULMDQLHL RUWRGR[XO ĠLQH SRVW FkWHYD ]LOH DEĠLQkQGXVH GHOD
YLQPkQFăUXULGHSHúWHúLFXXQWGHOHPQ´'HPQăGHOXDWvQVHDPăHVWH
SUHFL]DUHD SH FDUH R IDFH 'LPLWULH &DQWHPLU Fă DU IL úL ÄXQLL FDUH
VWăSkQLĠL GH SUHD PDUH VXSHUVWLĠLH QX VH KUăQHVF FX FDUQH QLFL OXQHD´
'LQWUR 'HVFULHUHÄFXULRDVă´D0ROGRYHLúLğăULL5RPkQHúWLGHODVIkUúLW
GHVHFRO;9,,UHLHVHFăURPkQLLÄSă]HVFWRWIHOXOGHVăUEăWRULúLPDLDOHV
WUHL SRVWXUL FDUH ĠLQ DSURDSH GRXă WUHLPL GLQ DQ (L Să]HVF FX VWUăúQLFLH
DFHVWH SRVWXUL PăQkQFă QXPDL XVWXURL FHDSă úL OXFUXUL GH DFHVWHD SH


(QH%UDQLúWH /LWXUJLFDJHQHUDOă,HGLĠLDD,,,DvQJULMLWăGH(XJHQ'UăJRL
*DODĠLS

,ELGHPS

,ELGHPS

$QWRQ0DULDGHO&KLDUR 5HYROXĠLLOH9DODKLHLS

'LPLWULH&DQWHPLU 'HVFULHUHD0ROGRYHLWUDGXFHUHGXSăRULJLQDOXOODWLQGH
*K *XĠX LQWURGXFHUH GH 0DULD +ROEDQ FRPHQWDULX LVWRULF GH 1 6WRLFHVFX VWXGLX
FDUWRJUDILF GH 9LQWLOă 0LKăLOHVFX LQGLFH GH ,RDQD &RQVWDQWLQHVFX FX R QRWă DVXSUD
HGLĠLHL GH ' 0 3LSSLGL %XFXUHúWL  S  vQ FRQWLQXDUH 'LPLWULH &DQWHPLU
'HVFULHUHD0ROGRYHL 
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OkQJăSkLQHJRDOăQXPăQkQFăQLFLEUkQ]ăQLFLRXăúLFXDWkWPDLSXĠLQ
FDUQH´
7RWXúL$QWRQ0DULDGHO&KLDURDUHPDUFDWvQFHLúDSWHDQLFkWD
VWDWvQ9DODKLDFăÄXQLLURPkQLVXQWVWăSkQLĠLGHSXĠLQăSLHWDWHúLvQFăúL
PDL SXĠLQă FXFHUQLFLH´ vQVă FX WRDWH DFHVWHD ÄĠLQ FX DWkWD VWUăúQLFLH
SRVWXULOHORUvQFkWQXYRUVăDXGăQLFLPăFDUGHVFXWLULOHFDQRDQHORUORU
VILQWH SHQWUX SULOHMXUL GH ERDOă VDX GH YUHR DOWă QHYRLH´ (UD FDP
DFHHDúL VLWXDĠLH SH FDUH R FRQVWDWDVHUă DQWHULRU )UDQFR 6LYRUL úL 0DUFR
%DQGLQL 'H OD SULPXO DIOăP Fă PXQWHQLL ÄQX VH vQJULMHVF SUHD PXOW GH
FRQúWLLQĠD ORU GHRDUHFH WUăLHVF PDL FXUkQG GXSă OHJHD ILULL GHFkW GXSă
UHOLJLH´ ILLQGFă QX DU IL ÄFLQH VăL vQYHĠH FXP WUHEXLH Vă WUăLDVFă
FUHúWLQHúWH´GDUFXWRDWHDFHVWHDÄVXQWIRDUWHJULMXOLLFXSRVWXULOHPLFLúL
PDUL DVWIHO Fă VDU OăVD PDL ELQH Vă PRDUă GHFkW Vă FDOFH R ]L GH SRVW
FKLDUGDFăDUILVLOLĠLODDFHVWOXFUXúLGHIRDPHúLGHEROLQHFUXĠăWRDUH´
/D UkQGXO VăX 0DUFR %DQGLQL HUD VXUSULQV Fă ÄPROGRYHQLL >@ FUHG Fă
HVWHPDLPLFSăFDWXOVăIXULúLVăXFL]LXQRPGHFkWVăPăQkQFLFDUQHvQ
]LOHOH RSULWH´ úL Fă ÄQX vQJăGXLH QLFL IHPHLORU vQVăUFLQDWH úL QLFL
EROQDYLORUSHPRDUWHVăFRQVXPHFDUQHVDXODSWHILHFKLDUFDGRFWRULH´
(UDVPXV +HLQULFK 6FKQHLGHU YRQ :HLVPDQWHO D VHVL]DW úL HO vQ
0ROGRYD Fă QRĠLXQLOH GH FUHúWLQLVP DOH RDPHQLORU GH UkQG GDU FKLDU úL
DOHFHORUPDLvQVWăULĠLVDXDOHSUHRĠLORUHUDXH[WUHPGHVXPDUHFăQXúWLDX
PDL GHORF GHVSUH %LEOLH RUL 1RXO 7HVWDPHQW úL QX vQĠHOHJHDX PHVDMXO
VOXMEHORUUHOLJLRDVHÄWRWXúLFDVăDUDWHFăVXQWFUHúWLQLDGHYăUDĠLúLFăSH
GHDVXSUDHLPDLDSDUĠLQVLQJXUHLUHOLJLLDGHYăUDWHHLVHIăOHVFFXSRVWXOúL
vQIDSWúLSRVWHVFIRDUWHPXOWúLDVSUXúLPăQkQFăvQDFHVWH]LOHWRWXOJăWLW
QXPDLFXXQWGHOHPQ>@3RVWHVFvQGHREúWHPLHUFXUHDúLYLQHUHD,DUFHL
FH ĠLQ WLSLFXO GH DOWăGDWă PDL SRVWHVF úL OXQHD úL PăQkQFă VkPEăWD
FDUQH´ 6H SRVWHD vQDLQWH GH &UăFLXQ úL GH 6ILQĠLL 3HWUX úL 3DYHO FHOH
FDUH R IăFHDX FX VWULFWHĠH ILLQG IHPHLOH FDUH ÄPăFDU Fă DSURDSH QX úWLX
QLPLF GHVSUH FXYkQWXO OXL 'XPQH]HX ĠLQ WRWXúL PRUĠLú OD SRVW úL OD



&ăOăWRULVWUăLQL9,,,S
,ELGHPS$QWRQ0DULDGHO&KLDUR 5HYROXĠLLOH9DODKLHLS

&ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH YRO ,,, YROXP vQJULMLW GH 0DULD
+ROEDQ
UHGDFWRU UHVSRQVDELO  0 0 $OH[DQGUHVFX 'HUVFD%XOJDUX
3DXO&HUQRYRGHDQX%XFXUHúWLS vQFRQWLQXDUH &ăOăWRULVWUăLQL,,, 

&ăOăWRULVWUăLQL9S

&ăOăWRULVWUăLQL9,,,S
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FHUHPRQLLOH ORU GHúL HOH VH GXF SXĠLQ úL PXOWH GLQ HOH FKLDU GHORF OD
ELVHULFă´
&ă RELFHLXULOH HUDX Să]LWH FX VWUăúQLFLH R GRYHGHúWH IDSWXO Fă úL
1LFFROR%DUVLFDUHWUHFXVHSULQ0ROGRYDFXPDLELQHGHFLQFL]HFLGHDQL
PDLGHYUHPHGHFkWYRQ:HLVPDQWHODREVHUYDWGHDVHPHQHDFăRDPHQLL
ÄGH3DúWHLDXSXĠLQăDQDIXUăúLFHLFHLDXDFHDVWăDQDIXUăDXSRVWLWSRVWXO
GH SDWUX]HFL GH ]LOH PDL vQDLQWH vQ FDUH WLPS QX PăQkQFă DOWFHYD GHFkW
SkLQHúLOHJXPHIăUăXQWGHOHPQQXPăQkQFăQLFLSHúWHFLQXPDLLFUHúL
VSXQ Fă PRUXQXO úL LFUHOH QX VXQW SHúWH 0ăQkQFă VkPEăWD FDUQH GXSă
RELFHLXO JUHFHVF úL vQ YLQHUHD GH GXSă 3DúWH úL XUPHD]ă DVWIHO WLPS GH
FkWHYD VăSWăPkQL GDU DSRL SRVWHVF úL YLQHUHD úL QX PăQkQFă GHFkW
SHúWH´3DXOGH$OHSvQVăWUHEXLHVăILIRVWPDUWRUODvQWkPSOăULSHFDUH
HOFDRPDO%LVHULFLLQXOHDSXWXWWROHUDGDFăDFRQVHPQDWvQVFULHULOH
VDOHFXGHRVHELWăVHYHULWDWHFăvQ0ROGRYDÄSRVWXOFHO PDUHHWDUHSă]LWGH
&XUWHúLGHFODVHOHGHVXVGDUSRSRUXOGHMRVQXSă]HVFHQLFLXQSRVWQX
IDFH QLFL R UXJăFLXQH SHVWH WRW QX SDUH D VH ĠLQH GH YUHR UHOLJLH´ VSUH
GHRVHELUH GH ğDUD 5RPkQHDVFă XQGH ÄUHOLJLR]LWDWHD ORFXLWRULORU
PRGHUDĠLXQHDORUúLEXQDSXUWDUHVXQWH[WUHPH´
&X DGHYăUDW IDSWXO Fă GRPQLL úL ERLHULL UHVSHFWDX SHULRDGHOH GH
SRVWúLVHDEĠLQHDXGHODFRQVXPDUHDDOLPHQWHORUSURKLELWHHVWHGRYHGLWúL
GH DOWIHO GH VXUVH GHFkW vQVHPQăULOH FăOăWRULORU VWUăLQL 'DFă SDUFXUJHP
OLVWHOH GH VRFRWHOL DOH RUDúXOXL &OXM vQ FDUH VXQW vQUHJLVWUDWH FX
vQWUHUXSHULFKHOWXLHOLOHIăFXWHvQWUHDQLLúLFXDFKL]LĠLRQDUHD
DOLPHQWHORUQHFHVDUHSHQWUXDLRVSăWDSHVROLLYHQLĠLGLQğăULOH5RPkQH
FRQVWDWăPFXXúXULQĠăFăDFHúWLDQXOvQFăOFDXGHIHO6XQWGHVHPHQĠLXQLOH
GHJHQXOÄvQúLRFWRPYULHOLVHGăODGRULQĠăPkQFDUHGHSRVWILLQG
PLHUFXULúLYLQHUL´ÄILLQGPLHUFXULOHDPGDWGHSRVW´ÄSRVWHOQLFXOXL
%DUWRPLUILLQGYLQHULPkQFDUHGHSRVW´Ä6DvQWRUVEDQXO9DVLOHVROXO
GLQ 0ROGRYD FX  SHUVRDQH >@ 3RVWHVF FX WRĠLL /HDP GDW OD SUkQ]
PkQFDUHGHSRVW´RULVHVSHFLILFăSXUúLVLPSOXÄDOLPHQWHGHSRVW´


,ELGHPS
&ăOăWRULVWUăLQL9S

(PLOLD&LRUDQ RS FLWS

ùWHIDQ0HWHú 'RPQLúLERLHULGLQğăULOH5RPkQHvQRUDúXO&OXMúLURPkQLL
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&URQLFD*KLFXOHúWLORUvOSUH]LQWăSH&RQVWDQWLQYRGă0DYURFRUGDW
FDSHXQRPGHIHOXOOXLÄLXELWRUGH'XPQH]HXPLORVWLY GUHSWúLGDUQLF´
FDUHvQVăvQWLPSXOFHOHLGHDWUHLDGRPQLLvQ0ROGRYDÄVDDUăWDWFXWRWXO
FXFHUQLFSHQWUXFHOHGXPQH]HLHúWL´vQFkWÄPXOĠLGLQWUHPDULLERLHULHUDX
VLOLĠL VăL LPLWH SRVWXO DVSUX SH FDUH vO ĠLQHD PDL FX VHDPă vQ WLPSXO
VILQWHORUSRVWXULFkQGGHGLPLQHDĠăSkQăVHDUDQXPkQFDDEVROXWQLPLFúL
QXEHDQLFLPăFDUFDIHD´
3H GH DOWă SDUWH D QHVRFRWL DFHVWH UkQGXLHOL HUD FHYD QHILUHVF
SHQWUX DFHOH YUHPXUL PRWLY SHQWUX FDUH DEDWHULOH QX DX IRVW WUHFXWH FX
YHGHUHD ÌQ 'HVFULHUHD 0ROGRYHL 'LPLWULH &DQWHPLU YRUEHúWH GHVSUH
Ä,RDQ]LV$UPHDQXOQXPLWDúDSHQWUXFăGXSăRELFHLXODUPHQLORUPkQFD
FDUQH vQ SRVWXO 6ILQĠLORU $SRVWROL´ GHRSRWULYă 0LURQ &RVWLQ VSXQH
GHVSUH*DVSDU*UDĠLDQLFăÄDFHVWXGRPQX*DúSDUYRGăQLFHRGDWăSRVWQ
DXDYXWFHSUH DVFXQVXvQWRWHSRVWXULOHPkQFDFDUQH´LDU3DXOGH$OHS
DX]LVHFăvQQRXOGRPQSXVGHWXUFL0LKQHDDO,,,OHDDLQWUDWvQ
7kUJRYLúWH ÄvQ SULPD VăSWăPkQă GLQ SRVW´ úL Fă ÄGLQ FDX]D OLSVHL GH
KUDQă´SULFLQXLWăGHUă]ERLHOVLUHVWXOWUXSHORUVDOHÄDUILPkQFDWQXPDL
FDUQH QHSXWkQG JăVL QLFL SkLQH úL QLFL ĠLSHQLH GH RP FDUH Vă OH IDFă
SkLQH´
ÌQ PRG GHRVHELW QHD DWUDV DWHQĠLD VFULVRDUHD SH FDUH ILLL
UăSRVDWXOXL GRPQ ùWHIDQ &DQWDFX]LQR 5DGX úL &RQVWDQWLQ LDX WULPLVR
GLQ9LHQDODIHEUXDULH3DWULDUKXOXL+ULVDQW1RWDUD &HOFDUHD
VFULVRPăUWXULVHúWHFăÄQHJăVLPFXRDUHFDUHVOăELFLXQHWUXSHDVFăSHQWUX
FDUHVXQWHPVLOLĠLGXSăVIDWXOPHGLFLORU>@VăFăOFăPDGHVHDSRVWXULOH
OăVDWHGLQSăULQĠL´PRWLYSHQWUXFDUHvLFHUHFXVPHUHQLHvQDOWXOXLLHUDUK
ÄVăELQHYRLDVFăPLORVWLYúLSăULQWHúWHDQLWULPHWHELQHFXYkQWDUHúLYRLHvQ



&URQLFD *KLFXOHúWLORU ,VWRULD 0ROGRYHL vQWUH DQLL  WH[W JUHFHVF
vQVRĠLWGHWUDGXFHUHDURPkQHDVFăFXSUHIDĠăLQWURGXFHUHJORVDUúLLQGLFHHGLĠLHvQJULMLWă
GH1HVWRU&DPDULDQRúL$ULDGQD&DPDULDQR&LRUDQ%XFXUHúWLS

'LPLWULH&DQWHPLU 'HVFULHUHD0ROGRYHLS

0LURQ&RVWLQ /HWRSLVHĠXOĠăUkL0ROGRYHLGHOD$URQYRGăvQFRDFHvQ 2SHUH
HGLĠLH FULWLFă FX XQ VWXGLX LQWURGXFWLY QRWH FRPHQWDULL YDULDQWH LQGLFH úL JORVDU GH
333DQDLWHVFX%XFXUHúWLS

&ăOăWRULVWUăLQL9,S

 (XGR[LX GH +XUPX]DNL 'RFXPHQWH SULYLWRDUH OD LVWRULD URPkQLORU YRO
;,9 'RFXPHQWH JUHFHúWL SULYLWRDUH OD LVWRULD URPkQLORU SXEOLFDWH GXSă RULJLQDOH
FRSLLOH$FDGHPLHL5RPkQHúLWLSăULWXULGH1,RUJDSDUWHDD,,D%XFXUHúWL
GRF'&&&&;;;,,,S vQFRQWLQXDUH 'RFXPHQWH+XUPX]DNL;,9 
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VFULV Vă SXWHP PkQFD GH IUXSW´ DVLJXUkQGXO Fă ÄSHQWUX D QX VH IDFH
VFDQGDOYDUDPkQHDDVFXQVFHQLYHLWULPHWH´
$QDOL]kQG LQIRUPDĠLLOH SH FDUH OHDP H[SXV PDL VXV DMXQJHP OD
FRQFOX]LDFăvQVRFLHWDWHDURPkQHDVFăGLQSHULRDGDVHFROHORU;9,;9,,,
SXWHUHD WUDGLĠLHL SRSXODUH VH PDQLIHVWD FX FHYD PDL PXOWă LQWHQVLWDWH
ILLQGFă HVWH HYLGHQW Fă RDPHQLL SRVWHDX PDL PXOWH ]LOH GHFkW SUHYHGHD
FDOHQGDUXOELVHULFHVF3RVWXULOHHUDX ÄOăVDWHGLQSăULQĠL´LDUFHOH FDUHOH
Să]HDXFXULJXUR]LWDWHHUDXWRFPDLIHPHLOHFHOHFDUHvQWRDWHVRFLHWăĠLOHúL
vQ WRDWH WLPSXULOH DX IRVW SăVWUăWRDUHOH úL FHOH FDUH DX SHUSHWXDW YDORULOH
IDPLOLDOH LPSXVH GH WUDGLĠLH 3XWHUQLF HUD FRQWUROXO PRUDO DO VRFLHWăĠLL
PXOĠLVLPĠLQGXVHSUREDELOREOLJDĠLPDLFXUkQGGLQGLIHULWHFRQVLGHUHQWH
OXPHúWLVăXUPH]HH[HPSOXOXQRULQVWDQĠHVXSHULRDUHFDvQFD]XOPDULORU
ERLHULDLOXL&RQVWDQWLQ0DYURFRUGDW)LLLOXLùWHIDQ&DQWDFX]LQRSDUDVH
WHPH PDL WDUH GH XQ VFDQGDO SXEOLF GHFkW GH SHGHDSVD GLYLQă 'HúL VH
DQJDMHD]ă Vă ĠLQă VHFUHWă ELQHFXYkQWDUHD SH FDUH R FHU vQ VFULV
3DWULDUKXOXL DFHDVWD DUH PDL FXUkQG URVWXO DL DEVROYL GH SăFDW vQ IDĠD
OXPLLGHFkWvQIDĠDOXL'XPQH]HX1HvQWUHEăPvQFH PăVXUăRDPHQLLGH
DWXQFL vQĠHOHJHDX Fă SRVWXO QX VH UHGXFH QXPDL OD D UHQXQĠD OD DQXPLWH
DOLPHQWH FL Fă DFHDVWă UHQXQĠDUH GLQ SURSULH YRLQĠă DVRFLDWă FX
UXJăFLXQHDúLFXXQFRPSRUWDPHQWVRFLDODGHFYDWOHvQOHVQHDDSURSLHUHD
GH'XPQH]HXúLVDOYDUHDVXIOHWXOXL
ÌQFLXGDPăUWXULLORUDQWHULRDUHGLILFLOGHFULWLFDWQHYLQHJUHXVă
QXOXăPvQFRQVLGHUDUHDXWRULWDWHDH[HUFLWDWăGH%LVHULFă$úDGXSăFXPR
DWHVWă QXPHURDVH DFWH GRPQLL úL PDULL ERLHUL FXQRúWHDX vQYăĠăWXULOH
6ILQWHL6FULSWXULVHPQLILFDĠLDVSLULWXDOăDSRVWXOXLúLFăDGHYăUDWDúLDVSUD
SHGHDSVD SHQWUX QHUHVSHFWDUHD UkQGXLHOLL QX YD IL SH SăPkQW FL R YD
SULPL VXIOHWXO vQ &HUXUL 7RFPDL GLQ PRWLYXO DFHVWD FUHGHP Fă Să]HDX
SRVWXO FX WăULH GXSă FXP SRPHQHúWH 3DXO GH $OHS XUPkQG PRGHOXO
H[HPSODUDOOXL,LVXV+ULVWRVSHQWUXFăVSHUDXvQUHvQYLHUHODUkQGXOORUHL
UHSUH]HQWkQG R EXQă SLOGă SHQWUX FHL GLQ FDWHJRULLOH LQIHULRDUH DOH
VRFLHWăĠLL 3HQWUX HL SRVWXO WUHEXLH Vă IL IRVW vQ IDSW DFHD SHULRDGă GH
SXULILFDUH WUXSHDVFă úL VSLULWXOă FDUH DUH PHQLUHD GH DO SUHJăWL SH
FUHGLQFLRVVăWUHDFăGLQWLPSXOSURIDQDOYLHĠLLGH]LFX]LvQWLPSXOVDFUX
DOPDULORUVăUEăWRULFUHúWLQHúLGHDLvQWăULOHJăWXUDFXGLYLQLWDWHD,DWă
FHL XUHD]ă vQWUR VFULVRDUH WULPLVă vQDLQWH GH 3DúWL OD  PDUWLH 
GRDPQD6PDUDJGDVRĠLDOXL1LFRODHYRGă0DYURFRUGDWDFHOXLDúL3DWULDUK



,ELGHPS
2IHOLD9ăGXYD RS FLWS
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+ULVDQW1RWDUDÄQDPOLSVLWSULQDFHDVWăVFULVRDUHDPHDVăPăvQFKLQFX
FHD PDL PDUH HYODYLH )HULFLULL 7DOH SUHDvQĠHOHSWH >@ UXJkQGXPă GH
SUHDEXQXO'XPQH]HX>@VăWHvQYUHGQLFHDVFăúLSHWLQHDDMXQJHVRURFXO
DFHVWXLSRVWGHSDWUX]HFLGH]LOHEXFXURVúLFXHYODYLHúLDSRLVăVHUEH]L
EXFXURV úL FX WRDWă VODYD úL DGXFăWRDUHD GH OXPLQă ÌQYLHUH GLQ PRUĠL D
/XL´
ÌQFOLQăP Vă FUHGHP DFHDVWD úL GDWRULWă IDSWXOXL Fă DP LGHQWLILFDW
GRXă WH[WH FDUH FXSULQG LQGLFDĠLL GHVSUH FXP VH SRVWHúWH úL SUH]LQWă FH
vQVHPQăWDWHDUHSRVWXOGHFDUHVHSRDWHVăVHILIRORVLWFHLFkĠLYDIRDUWH
SXĠLQLúWLXWRULGHFDUWHvQYăĠkQGXLDSRLúLSHDOĠLL(VWHYRUEDGHVSUHFHO
PDL YHFKL PDQXVFULV MXULGLF URPkQHVF FXQRVFXW SkQă DVWă]L GHQXPLW
3UDYLODULWRUXOXL/XFDFLúLVFULVvQODPăQăVWLUHD3XWQDúLGHVSUH
&D]DQLD OXL 9DUODDP GLQ  6Wă vQVHPQDW vQ 3UDYLOD ULWRUXOXL
/XFDFLÄ6ăILHODúWLUHúLGHDFHDVWDDWRWFUHúWLQXOXLFăVăDIOăúLDFHDVWHD
vQYăĠăWXULGLQWUXGXPQHG]ăLHúWLOH6FULSWXULDQXVHSRVWLQXPDLGHEXFDWH
>@ FH PDL FX GHDGLQV ILHFLQH Vă VH QHYRLDVFă D IHUL SRVWXO FHO GHQ
ORQWUX´$GLFăQXDUILGHDMXQVVăVHSRVWHDVFăQXPDLÄFXSkQWHFHOH´
GLPSRWULYă FHL GUHSW FUHGLQFLRúL DU WUHEXL Vă LD ELQH VHDPD úL GH ÄWRDWH
JUHúHDOHOH´ IăFXWH ÄFX OLPED´ úL FX ÄRFKLL´ ILLQGFă ÄDúHD SRVWLQG FXP
JUăLDúWHPDUHOH9DVLOLHSRVWLXELWGHSăUWkQGXQHGHWRDWHUăRWăĠLOHFHDOHD
FHVăIDFXFXVLPĠLUHDQRDVWUăQRLYUHPYHQLFăWUăVIkQWDG]XD ÌQYLHULHL
RDPHQLQRLFXUDĠLGHVWRLQLFLVILQWHHLFXPHQHFăWXULVOXMEHLOXL+ULVWRV´
'H DVHPHQHD 0LWURSROLWXO 9DUODDP vQ SUHGLFD GLQ 'XPHQHFD OkVDWXOXL
EUkQG]HLSOHFkQGGHODFXYLQWHOH 'HVSUHPLORVWHQLHUXJăFLXQHúLSRVWDOH
(YDQJKHOLHLGXSă0DWHL vLvQYăĠDSHFUHGLQFLRúLFăÄSHQWUDFHDvQWRDWă
YUHPHD LDVWH EXQ úL GH WUHEă SRVWXO FXP G]LFH YHOLFKL 9DVLOLH LDUk PDL


'RFXPHQWH+XUPX]DNL;,9GRF0,,S
3UDYLOD ULWRUXOXL /XFDFL WH[W VWDELOLW VWXGLX LQWURGXFWLY úL LQGLFH GH
,5L]HVFX%XFXUHúWL vQFRQWLQXDUH 3UDYLODULWRUXOXL/XFDFL 

 9DUODDP &D]DQLD  HGLĠLH vQJULMLWă GH - %\FN %XFXUHúWL 
vQFRQWLQXDUH9DUODDP &D]DQLD 

3UDYLODULWRUXOXL/XFDFLS

,ELGHPS

 9DUODDP &D]DQLD  S  ÌQ OXFUDUH VH SUHFL]HD]ă Fă vQ ÄGXPHQHFD
OkVDWXOXL EUkQG]HL´ SUHGLFD DUH FD VXELHFW Ä(YDQJKHOLD GLQ 0DWHL vQ úHSWHVSUkG]HFH
FDSHWH´ YH]L %LEOLD VDX 6IkQWD 6FULSWXUă WLSăULWă GXSă vQGUXPDUHD úL FX SXUWDUHD GH
JULMă D 3UHD )HULFLWXOXL 3ăULQWH 7HRFWLVW 3DWULDUKXO %LVHULFLL 2UWRGR[H 5RPkQH FX
DSUREDUHD 6IkQWXOXL 6LQRG %XFXUHúWL  6XELHFWXO SUHGLFLL FXSULQGH YHUVHWHOH
 GLQFDSDO (YDQJKHOLHLGXSă0DWHLLQWLWXODW 'HVSUHPLORVWHQLHUXJăFLXQHúL
SRVW6ăQXQHVWUăGXLPQXPDLGXSăFHOHSăPkQWHúWL
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YăUWRVvQWUDFHVWHG]LOHDSRVWXOXLFHOXLPDUHSHQWUXVăQHJăWăPúLVDQH
FXUkĠLP FăWUk VYăQWD FXPHQHFăWXUk úL FăWUk G]XD ÌQYLHUHL D 'RPQXOXL
QRVWUXOXL,VXV+ULVWRV>@FăGHYRPUkEGDFXQXVDGHFkFX+ULVWRVFX
QXVQHYRPúLSURVOkYL´ÌQDFHDVWăYUHPHÄFăWHSkFDWHDPIăFXWDFPX
VăOHVSkOkP&ăW DPPăQLLDWSUH'XPQHG]ăX DFPXVăOvQEOăQG]LPFX
IRDPHúLFXVHWHDúLFXDOWHIDSWHEXQHFXWRDWHFăSRVWXOQXLDVWHQXPDL
GHEXFDWHFHúLGHFOHYHWHúLGHIkĠkULLúLGH]DYLVWLLúLGHDOWHSRKWHUHOH
GHWRDWH´
'DFăDSHOăPGLQQRXúLODGDWHOHFXOHVHGHIROFORULúWLFRQVWDWăP
FX XúXULQĠă Fă OD vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;OHD vQ OXPHD VDWXOXL
URPkQHVFvQFăPDLSHUVLVWDFUHGLQĠDFăÄSRVWXULOHvQVHDPQăPDUHOXFUX
vQDLQWHDOXL'XPQH]HXFLQHSRVWHúWHPDUHGDUvúLFkúWLJăúLVXQWGHPDUH
DMXWRU´ Fă ÄSRVWXO OXQJHúWH ]LOHOH RPXOXL´ úL PDL DOHV ÄFX SRVWXO FX
UXJăFLXQLOH úL FX IDSWHOH FHOH EXQH VH FDSăWă vPSăUăĠLD FHUXOXL´ ÌQ
FRQFOX]LHRDPHQLLHUDXvQGHPQDĠLVăSUDFWLFHSRVWXO ±UHQXQĠDUHDYRLWăOD
DQXPLWHDOLPHQWH ±HODYkQGPHQLUHDGHDLFXUăĠDWUXSHúWHúLVXIOHWHúWH
FDDVWIHOVăOHIDFăPDLXúRDUăFRPXQLFDUHDFXGLYLQLWDWHDDFHVWDILLQGvQ
DFHODúL WLPS PRGXO SULQ FDUH HL vúL SUHJăWHDX VXIOHWXO FXP VH FXYLQH
SHQWUX -XGHFDWD GH $SRL 3H GH DOWă SDUWH GLQ vQYăĠăWXULOH SURSRYăGXLWH
GHRDPHQLL%LVHULFLLúLĠLQkQGFRQWGHPRGHOHOHRIHULWHGHHOLWHOHODLFHúL
HFOH]LDVWLFH GHRSRWULYă DP SXWHD GHGXFH FD SULQ DFHDVWă SUDFWLFă VH
vQFHUFD PHQĠLQHUHD XQXL DQXPLW VWDQGDUG DO RUGLQLL PRUDOH vQ FDGUXO
VRFLHWăĠLL
(VWHHYLGHQWSULQXUPDUHFăLQGLIHUHQWODFHSDOLHUDOVRFLHWăĠLLV
DU IDFH UHIHULUH PROGRYHQLL úL PXQWHQLL vQ FRQIRUPLWDWH FX SUHVFULSĠLLOH
FUHúWLQH vQ VHFROHOH DPLQWLWH SUDFWLFDX SRVWXO DOLPHQWDU FD R IRUPă GH
SXULILFDUH D WUXSXOXL vQ SULPXO UkQG FDUH Vă R GHVăYkUúHDVFă SH FHD
VSLULWXDOăvúLSRPHQHDXPRUĠLLDGXFkQGRIUDQGHDOLPHQWDUHGLYLQLWăĠLLúL
DFRUGDXRvQVHPQăWDWHVSHFLDOăDQXPLWRUDOLPHQWHFXXQXQLFVFRSJULMD
IDĠă GH VXIOHW 7RDWH DFHVWHD HYLGHQĠLD]ă H[LVWHQĠD XQXL vQWUHJ VLVWHP GH
YDORULúLUHSUH]HQWăULvQPHQWDOXOFROHFWLYDOHSRFLLLQFOXVLYvQOHJăWXUăFX
KUDQDFHHDFHGRYHGHúWHWRFPDLFăDWLWXGLQHDPDQLIHVWDWăIDĠăGHDFHDVWD
GH FăWUH PHPEULL GLYHUVHORU FDWHJRULL VRFLDOH GLQ 0ROGRYD úL ğDUD
5RPkQHDVFăHUDvQIDSWXQFRPSRUWDPHQWPRGHODWFXOWXUDO


9DUODDP &D]DQLDS
,ELGHPS

(OHQD1LFXOLĠă9RURQFD RS FLWS
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$X ORQJ GH O¶KLVWRLUH O¶DOLPHQWDWLRQ VSpFLILTXH GH GLYHUVHV
FRPPXQDXWpV KXPDLQHV DYHF WRXW FH TX¶HOOH LPSOLTXH D VXEL O¶LQIOXHQFH GH
QRPEUHX[ IDFWHXUV G¶RUGUH QDWXUHO pFRQRPLTXH PDLV DXVVL GH FHUWDLQV TXL
WLHQQHQWSOXW{WGXF{WpVSLULWXHOGHODYLHGRQWOHSOXVLPSRUWDQWHVWOHIDFWHXU
UHOLJLHX[ &¶HVW FH TX¶RQ VH SURSRVH GH PHWWUH HQ pYLGHQFH GDQV OHV OLJQHV
VXLYDQWHV 2Q FRQVLGqUH LPSRUWDQW GH PHQWLRQQHU TXH F¶HVW MXVWH OD SRVVLELOLWp
G¶LGHQWLILHU OHV VRXUFHV QpFHVVDLUHV G¶XQH WHOOH UHFKHUFKH TXL QRXV D GLFWp OH
FKRL[GHODSpULRGHHQWUHOH;9,H HWOH;9,,,HVLqFOHV
3HQGDQW OHV VLqFOHV PHQWLRQQpV FLGHVVXV TXHOOH TXH VRLW OD FRXFKH
VRFLDOH j ODTXHOOH RQ IDLW UpIpUHQFH OHV KDELWDQWV GH OD 0ROGDYLH HW GH OD
9DODFKLH VXLYDQW OHV FRQVLJQHV FKUpWLHQQHV SUDWLTXDLHQW OH MHQH FRPPH XQH
IRUPHGHSXULILFDWLRQGXFRUSVSUHPLqUHPHQWTXLSDUDFKHYkWFHOOHGHO¶kPHLOV
FRPPpPRUDLHQWOHXUVPRUWVDSSRUWDQWjODGLYLQLWpGHVRIIUDQGHVDOLPHQWDLUHVHW
DFFRUGDLHQWXQHLPSRUWDQFHH[WUDRUGLQDLUHjTXHOTXHVFHUWDLQVDOLPHQWVGDQVOH
VHXO EXW GX VDOXW GH O¶kPH 7RXW FHOD PHW HQ pYLGHQFH O¶H[LVWHQFH GH WRXW XQ
V\VWqPHGHYDOHXUVHWGHUHSUpVHQWDWLRQVGDQVO¶LPDJLQDLUHFROOHFWLIGHO¶pSRTXH
\ FRPSULV j O¶pJDUG GH OD QRXUULWXUH FH TXL SURXYH MXVWHPHQW OH IDLW TXH
O¶DWWLWXGHGHV PHPEUHV GHGLYHUVHV FDWpJRULHV VRFLDOHV GHOD 0ROGDYLHHW GHOD
9DODFKLH PDQLIHVWpH HQYHUV O¶DOLPHQWDWLRQ pWDLW HQ IDLW XQ FRPSRUWHPHQW
IDoRQQpGHPDQLqUHFXOWXUHOOH

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS 
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/LSVD XQRU LQYHVWLJDĠLL VLVWHPDWLFH PDL YHFKL úL PDL QRL PD
GHWHUPLQDWVăH[WLQGIRDUWHPXOWDULDFăXWăULORUDWkWvQGRPHQLXOLVWRULHL
FkW úLvQFHODOWHRORJLHLDOOLWHUDWXULLYHFKLDODUWHLYHFKL úLDOVXUVHORU
3UH]HQWDUHvQFDGUXO6HVLXQLL1DĠLRQDOHGH&RPXQLFăUL ùWLLQĠLILFH 'LDORJXUL
,VWRULRJUDILFH6WXGHQĠHúWL ,DúLPDUWLH 

 'DQLHO %DUEX (WLFD RUWRGR[ă úL ©VSLULWXOª URPkQHVF vQ )LUHD URPkQLORU
FRRUG 'DQLHO %DUEX  %XFXUHúWL  S  LGHP %L]DQĠ FRQWUD %L]DQĠ
([SORUăULvQFXOWXUDSROLWLFăURPkQHDVFă%XFXUHúWL'RUX5DGRVDY 6HQWLPHQWXO
UHOLJLRVODURPkQL&OXM1DSRFD,RODQGDğLJKLOLX 6RFLHWDWHúLPHQWDOLWDWHvQğDUD
5RPkQHDVFă úL 0ROGRYD VHFROXOXL ;9;9,, %XFXUHúWL  /XFLDQ %RLD 3HQWUX R
LVWRULH D LPDJLQDUXOXL %XFXUHúWL  0LKDL 1LFRODH &kWHYD FRQVLGHUDĠLL SULYLQG
LPDJLQHD SăFDWXOXL vQ ğDUD 5RPkQHDVFă VHFROXO ;9,,  vQFHSXWXO VHFROXOXL
DO;9,,,OHD vQ $UKLYD2OWHQLHLV QQUS

ÌQFDGUXOOLWHUDWXULLUHOLJLRDVHDP LQFOXVFXSUHFăGHUHVFULHULOHPLWURSROLWXOXL
0ROGRYHL9DUODDPúLFHOHDOHPLWURSROLWXOXLğăULL5RPkQHúWL$QWLP,YLUHDQXO

/LWHUDWXUDPRUDOR  VHQWHQĠLDOă ÌQYăĠăWXULOHOXL1HDJRH%DVDUDEFăWUHILXOVăX
7KHRGRVLH WH[W DOHV úL VWDELOLW GH )ORULFD 0RLVLO úL 'DQ =DPILUHVFX %XFXUHúWL 
OLWHUDWXUD DSRFULIă PLVFHODQHXO &RGH[ 6WXUG]DQXV $FHVW PLVFHODQHX D UHSUH]HQWDW vQ
VSDĠLXO URPkQHVF FHD PDL UăVSkQGLWă YDULDQWă GH OLWHUDWXUă DSRFULIă WUDGXVă vQ OLPED
URPkQă vQ D GRXD MXPăWDWH D VHFROXOXL DO ;9,OHD   DFHVWD LQFOX]kQG WUHL
WH[WH FX WHPH HVFDWRORJLFH FX VFRS PRUDOL]DWRU 0RDUWHD OXL $EUDKDP $SRFDOLSVD
6IkQWXOXL3DXOúL$SRFDOLSVXO0DLFLL'RPQXOXL3HQWUXGHWDOLLSULYLQGPLVFHODQHXOYH]L
&RGH[6WXUG]DQXV VHYDFLWD &RGH[6WXUG]DQXV HGLĠLHGHWH[WúLLQGLFHGHFXYLQWHGH
*KHRUJKH&KLYX%XFXUHúWL$O0DUHú 'DWDUHDXQRUWH[WHGLQFRGLFHOH6WXUG]DQ
vQ /LPEDURPkQă;;;,9S(PLO7XUGHDQX /DYLVLRQGH6DLQW3DXO HQ
VODYH HW URXPDLQ vQ 'LH :HOW GHU 6ODYHQ ,  S  LGHP /H 7HVWDPHQW
G¶$EUDKDP HQ VODYH HW URXPDLQ vQ 2[IRUG 6ODYRQLF 3DSHUV ;  S 
1 &DUWRMDQ &ăUĠLOH SRSXODUH vQ OLWHUDWXUD URPkQHDVFă YRO , %XFXUHúWL 
&RUQHOLD3LOODW 9DULDĠLXQLSHWHPHGDWHvQDUWDPHGLHYDOăURPkQHDVFă%XFXUHúWL
S  'HVSUH WHPHOH 6FDUD OXL ,RDQ &OLPD[ úL 9ăPLOH Yă]GXKXOXL YH]L 3DXO +HQU\
)RONORUH HW LFRQRJUDSKLH UHOLJLHXVH &RQWULEXWLRQ j O¶pWXGH GH OD SHLQWXUH PROGDYH
H[WUDV GLQ %LEOLRWKqTXH GH O¶,QVWLWXW GHV +DXWHV eWXGHV 5RXPDLQHV 0pODQJHV  
%XFXUHúWLS
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MXULGLFHGDWkQGGLQYHDFXODO;9,OHDSkQăvQSULPDMXPăWDWHDYHDFXOXL
DO ;9,,,OHD SHQWUX D VXUSULQGH IăUă D IL DILOLDWă XQHL SHUVSHFWLYH
WHRORJLFHVDXILOR]RILFHPRGXOSULQFDUHHUDXGHILQLĠL úLUHGDĠLvQFDGUXO
XQHL WD[RQRPLL SăFăWRúLL ÌQVă WUHEXLH IăFXWă SUHFL]DUHD Fă WRDWH DFHVWH
UHFRQVWLWXLUL YRU IL R UHIOHFWDUH D PHGLXOXL FOHULFDO úL LQWHOHFWXDO FDUH D
OăVDW XUPH VFULVH vQ DFHVW VHQV úL FDUH D IRVW PXOW PDL VHQVLELO OD DFHVW
VXELHFWDOOXPLLGHGLQFRORÌQDFHODúLWLPSGLILFXOWDWHDDERUGăULLDIRVW
VSRULWă úLGHIDSWXOFăXQGLVFXUVSURSULX]LVGHVSUHDFHVWVXELHFWQXDIRVW
IRUPXODW FRHUHQW LDU QRĠLXQHD GH SăFăWRV vQUHJLVWUD R SOXUDOLWDWH D
vQĠHOHVXULORUGHWHUPLQDWHGHUDSRUWDUHDILHODIDSWăILHODFRQWH[WXOHSRFLL
VLWXDĠLHvQFDUHHUDXVFRDVHvQHYLGHQĠăFRQRWDĠLLOHDOWHULWăĠLLÌQDFHVWFD]
SăFăWRVXO HUD DVLPLODW JUXSXOXL FRQIHVLRQDO GLQ FDUH SURYHQHD SHUFHSĠLD
DVXSUD JUXSXOXLYDULLQGvQIXQFĠLHGHFRQWH[WXOUHOLJLRV úLSROLWLFODFDUH
SXWHUHDVHDILOLD$FHDVWăSHUFHSĠLHDVXSUDQRĠLXQLLGHFUHúWLQYDLQIOXHQĠD
DSURSLHUHDVDXvQGHSăUWDUHDIDĠăGHXQDQXPLWDUHDOFRQIHVLRQDO$VWIHO
H[SUHVLHLGHFUHúWLQ úLFHOHLGHSăFăWRVVHDGXFHDRQXDQĠDUHFDUHYDDYHD
OHJăWXUă FX LGHQWLWDWHD FRQIHVLRQDOă 'LQ DFHDVWă FDX]ă FKLDU GDFă
URPkQLL vL FRQVLGHUDX SH SURWHVWDQĠL GUHSW HUHWLFL úL SH FDWROLFL ODWLQL
VSXUFDĠL´ vQĠHOHVXO H[SUHVLHL ÄD IL FUHúWLQ´ PDL DOHV vQWUXQ FRQWH[W
SROLWLF vQ FDUH WXUFLL HUDX YLFWRULRúL FăSăWD XQ VHQV PDL JHQHUDO $ IL


 6XUVHOH MXULGLFH XWLOL]DWH SUDYLOHOH GLQ D GRXD MXPăWDWH D VHFROXOXL
DO ;9,;9,,OHD 3UDYLOD ULWRUXOXL /XFDFL GH OD  3UDYLOD ULWRUXOXL /XFDFL WH[W
VWDELOLWVWXGLXLQWURGXFWLYúLLQGLFHGH,5L]HVFX%XFXUHúWLGHVSUHWH[WXOSUDYLOHL
DXWRU GDWDUH YH]L %3 0DOHRQ &OHUXO GH PLU RUWRGR[ GLQ 0ROGRYD ÌQWUH FUHGLQĠD
SRSXODUăúLGLVFLSOLQDHFOH]LDVWLFăvQ (WQLHúLFRQIHVLXQHvQ0ROGRYDPHGLHYDOă FRRUG
,RQ 7RGHUDúFX  ,DúL  S   3UDYLOD GH OD *RYRUD GH OD  3UDYLOD
ELVHULFHDVFă QXPLWă FHD PLFă WLSăULWă PDL vQWkLX OD  vQ PăQăVWLUHD *RYRUD
%XFXUHúWL  GHVSUH WH[WXO SUDYLOHL YH]L ,RQ 7RGHUDúFX (WQLF úL FRQIHVLXQH vQ
SUDYLOHOHURPkQHúWL VHFROHOH ;9,;9,, vQ (WQLHúL FRQIHVLXQHvQ0ROGRYDPHGLHYDOă
S   &DUWHD URPkQHDVFă GH vQYăĠăWXUă GH OD SUDYLOHOH vPSăUăWHúWL úL GH OD DOWH
JLXGHDĠH  VHYDFLWD&5Ì HGLĠLHFULWLFăFRRUGRQDWăGH$QGUHL5ăGXOHVFX
%XFXUHúWL ÌQGUHSWDUHDOHJLL  VHYDFLWDÌ/ HGLĠLHFULWLFăFRRUGRQDWă
GH $QGUHL 5ăGXOHVFX %XFXUHúWL  'H DVHPHQHD LQIRUPDĠLL SUHĠLRDVH DP JăVLW vQ
FDGUXOVFULVRULORUGHGRPQLúLERLHULSXEOLFDWHGH1,RUJD 1,RUJD6FULVRULGHERLHUL
6FULVRUL GH GRPQL %XFXUHúWL   vQ FDGUXO GRFXPHQWHORU GH SURSULHWDWH GDQLL
WHVWDPHQWHLQFOXVHvQGLYHUVHFROHFĠLL

 0DULD &UăFLXQ 3URWHVWDQWLVP úL RUWRGR[LH vQ 0ROGRYD VHFROXOXL DO ;9,OHD
&OXM1DSRFD S

 1 ,RUJD ,VWRULD URPkQLORU vQ FKLSXUL úL LFRDQH %XFXUHúWL  S 
S

9DOHQWLQD&ULVWLQD6$1'8



FUHúWLQvQVHPQDDILVXEFUHúWLQL úLDVSULMLQLRUWRGR[LDFHHDFHGHVHPQD
DSDUWHQHQĠDODDFHHDúLLGHQWLWDWHFUHúWLQăFDUHQXHUDVWULFWPăUJLQLWăGLQ
DFHVW SXQFW GH YHGHUH OD RUWRGR[LVP 3HQWUX RUWRGRFúL WHPHLXO
FRQYHUJHQĠHORU HUD OXSWD DOăWXUL GH FUHúWLQL vPSRWULYD DGHYăUDWXOXL
GXúPDQWXUFLL úLDOLDĠLLORU$FHDVWăÄvQJăGXLQĠăUHOLJLRDVă´QXvQVHPQD úL
RDSURSLHUHODQLYHOGRJPDWLFVFRSXOVăXHUDVăVHUYHDVFăXQRULQWHUHVH
GH RUGLQ SROLWLF PRPHQWDQH vQ FDUH LGHQWLWăĠLOH UăPkQHDX GLVWLQFWH
7RWXúL vQ FLXGD DFHVWRU DSURSLHUL D H[LVWDW R UHDFĠLH RUWRGR[ă Yă]XWă vQ
SROLWLFDGHSHUVHFXWDUHDWXWXURUGHQRPLQDĠLORUFHDPHQLQĠDXRUWRGR[LD
$VWIHOGDWRULWăDFHVWRUHOHPHQWHFRQWH[WXDOH úLDOLPEDMXOXLERJDW
vQ DQDORJLL úL IOH[LELO vQ vQĠHOHVXUL GDU vQFUHPHQLW vQ DFHODúL WLPS vQ
UHSHUWRULXOWUDGLĠLRQDODOHUPLQLLORU úLDO 6FULSWXULLvQVSDĠLXOURPkQHVFD
H[LVWDW R SOXUDOLWDWH D VHQVXULORU DGHVHD FRQWUDGLFWRULH DWkW OD QLYHO
LPDJRORJLFGDU úLOLQJYLVWLFIDĠăGHUHSUH]HQWDUHD úLSHUFHSHUHDFHOXLODOW
'LQDFHDVWăFDX]ăWUDVDUHDGHPRJUDILHLOXPLLGHGLQFRORYDILLQIOXHQĠDWă
GH DFHDVWă SHUFHSĠLH D LGHQWLWăĠLL FRQIHVLRQDOH FDUH UHDOL]kQG R


 &HUFXULOH FDWROLFH YRU VXVĠLQH R DVWIHO GH LQWHUSUHWDUH vQ FRQWH[WXO vQ FDUH
GRPQL FD 3HWUX ùFKLRSXO   úL 3HWUX &HUFHO   YRU DUăWD R JULMă
GHRVHELWăIDĠăGH PLVLXQLOHLH]XLWH úL YRUvQWUHSULQGHRVHULHGHDFĠLXQLDQWLSURWHVWDQWH
XQ UHFXO DO SURSDJDQGHL FDWROLFH HVWH Yă]XW RGDWă FX $URQ YRGă   FDUH vQ
QRLHPEULH  GHFHPEULH  GL]ROYă PLVLXQHD LH]XLWă GLQ 0ROGRYD 0DULD &UăFLXQ
RSFLWS 

 (DGHP S  ,RDQ %RJGDQ (YDQJKHOLDUXO GH OD +XPRU úL 9RURQHĠ GLQ
úL  vQ $$506,WRP;;,;S*ULJRUH8UHFKH /HWRSLVHĠXO
ğăULL 0ROGRYHL HGLĠLH UHYL]XLWă GH 3 3 3DQDLWHVFX %XFXUHúWL  S  GHVSUH
LQIOXHQĠD OXL 0DFDULH DVXSUD GRPQXOXL $OH[DQGUX /ăSXúQHDQX YH]L 6RULQ 8OHD
2VXUSULQ]ăWRDUHSHUVRQDOLWDWHDHYXOXLPHGLXURPkQHVFFURQLFDUXO0DFDULHvQ 6&,$
;;;S

7HUPHQXOGH HUPLQLH SURYHQLWGLQOLPEDJUHDFăvQVHDPQăWkOFXLUHH[SOLFDUH
DWHKQLFLLSLFWXUDOHúLDHOHPHQWHORUGHUHSUH]HQWDUHLFRQRJUDILFă3ULQGHILQĠLHHUPLQLLOH
YRU FRQVWLWXL XQ HOHPHQW GH JKLGDM SHQWUX SLFWRUL 9DVLOH *UHFX (UPLQLL GH SLFWXUă
EL]DQWLQăvQ &DQGHODS FHOPDLFXSULQ]ăWRUPDQXDOGHSLFWXUăUHOLJLRDVă
UHDOL]kQGXVH GH &KLULO GLQ +LRV vQWUH  FX GHWDOLLOH OXL 'LRQLVLH GLQ )XUQD
XOWLPXOSLFWkQGvQSHULRDGDVHFROXOXLDO;9,,,OHD ,ELGHPS ÌQVSDĠLXOURPkQHVF
VDXLGHQWLILFDWQRXăHUPLQLLIRDUWHDVHPăQăWRDUHFXYDULDQWDJUHFHDVFăvQVăVXQWFRSLL
WkU]LLGHVHFRO;9,,, FHDPDLYHFKHHUPLQLHURPkQHDVFăSăVWUDWăGDWHD]ăGLQDQXO
úLVHDIOăvQ%LEOLRWHFD$FDGHPLHLPDQXVFULVXO ,ELGHPS GHVSUHHUPLQLL
YH]L'LRQLVLHGLQ)XUQD &DUWHGHSLFWXUă (UPLQLD WUDGXVăGH6PDUDQGD%UDWL6WUDWLúL
ùHUEDQ 6WUDWL %XFXUHúWL  'LRQLVLH GLQ )XUQD (UPLQLD SLFWXULL EL]DQWLQH
%XFXUHúWL  UHGă PDQXVFULVXO URPkQHVF GLQ  D DUKLPDQGULWXOXL 0DFDULH GLQ
&ăOGăUXúDULFRSLHGXSăRWUDGXFHUHJUHDFăGLQWUHDQLL 
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VXSUDSXQHUH D XQHL UHDOLWăĠL VLPĠLWH WUăLWH OD XQD QHFXQRVFXWă vL
PDUJLQDOL]DvQVHQVXOQHLQWHJUăULLvQFRPXQLWDWHDFUHúWLQăDWkWSHHUHWLFL
FkW úL SH JUXSXULOH HWQLFH Ä'XúPDQLL´ %LVHULFLL HUDX DWkW FHL GLQ
H[WHULRUFkW úLFHLGLQLQWHULRUXOFRPXQLWăĠLLFUHúWLQH$FHVWXLXOWLPJUXS
GLQ FDUH IăFHDX SDUWH UHJLL úL HSLVFRSLL FDUH SăFăWXLVHUă OH HUD UH]HUYDW
FKLDU IRFXO *KHHQHL SH FkQG JUXSXULORU HWQLFH OH HUD GDW XQ VSDĠLX
DGLDFHQW6FRSXODFHVWHLSUHFL]ăULLFRQRJUDILFHHUDGHDVHVXEOLQLDIDSWXO
Fă 'XPQH]HX DVRFLDW LGHLL GH MXVWLĠLH QX SXWHD IL SăFăOLW GUHSWDWHD
QHSXWkQGILGHFkWXQD VLQJXUăVLJXUă úLGHILQLWLYăSHQWUXWRĠL
'DWRULWă DFHVWHL SOXUDOLWăĠL GH VHQVXUL SH FDUH vO FăSăWD FXYkQWXO
SăFăWRV PD GHWHUPLQDW Vă VRQGH] L]YRDUHOH vQ VXEWH[W úL Vă FRUHOH]
LQIRUPDĠLD FXOWXULL JUDILFH FX FHD ILJXUDWLYă SULQWUXQ WLS GH DQDOL]ă
WHPDWLFă úLVLVWHPDWLFăSHFDWHJRULLGHVXUVH'RDUvQDFHVWPRGDPSXWXW
VXUSULQGH úL GH]YăOXL GLIHULWHOH VHQVXUL DOH DFHVWRU HQXPHUăUL úL
UHSUH]HQWăULGHSăFăWRúL
%LVHULFDRUWRGR[ă úLÄFHDWDVDVXIOHWHDVFă´YRUvQFHUFDVăH[SOLFH
úL ÄVă WUDGXFă´ FHHD FH VH vQWkPSOă FX VXIOHWXO QHFUHGLQFLRúLORU GXSă



5HSUH]HQWăULOHDUWLVWLFHGHFHOHPDLPXOWHRULVXEIRUPDSLFWXULLPXUDOHĠLQ
GH GRFWULQD RUWRGR[ă SULYLWRDUH OD DOWH FRQIHVLXQL GRFWULQă SUHOXDWă úL GH DXWRULWăĠLOH
ODLFH QX vQWUR PDQLHUă FRQVWDQWă )DĠă GH JUXSXULOH VWUăLQLORU VH VWDELOHD R GXEOă
SHUVSHFWLYăFRQFHSĠLHDVXSUD PRGXULORUGHSHUFHSHUH3HGHRSDUWH GHUHĠLQHUHFKLDU
FRQGDPQDUH PDLDOHVGLQSDUWHDFOHUXOXL úLGHFRODERUDUH GLQSDUWHDODLFXOXL DWLWXGLQH
FDUHVHREVHUYăFHOPDLELQHvQFD]XOHYUHLORUFDUHHUDXFRQGDPQDĠLGDUvQDFHODúLWLPS
DFFHSWDĠLSHQWUXDFWLYLWăĠLOHFRPHUFLDOHúLILQDQFLDUH SHFDUHOHHIHFWXDX *ULJRUH8UHFKH
RS FLW S   'LQ FRQWUă WXUFLORU OL VH YD DSOLFD XQ WUDWDPHQW GLIHULW HUHVXO
PXVXOPDQ ILLQG FRQVLGHUDW GDWRULWă FRQWH[WXOXL SROLWLF R SXWHUH D ÄvPSăUăĠLHL UăXOXL´
&URQLFDULPXQWHQLYRO,HGLĠLHvQJULMLWăGH0LKDLO*UHJRULDQ%XFXUHúWLS 
ÌQ DFHVW VHQV *ULJRUH 8UHFKH PHQĠLRQD GHVSUH HWLPRORJLD FXYkQWXOXL WXUF Ä1XPLOH
DFHVWDFH]LFHPQRLWXUFXVăvQĠHOHJHRPFHLHVWHFXYLLDĠăVăOEDWLFă>@LDUăHLvúL]LFX
EXVXUPDQLDGLFăWăLDĠLvPSUHMXUVDXEXQLFUHGLQFLRúLFăWXUFLLVăOFKHDPHQXVXIHUHFă
L GH RFDUă OD GkQúLL DFHVW QXPH Fă SUH OLPED MLGRYHDVFă Vă vQĠHOHJH ÄQHPHUQLFX´
*ULJRUH 8UHFKH RS FLW S   ÌQWUR VFULVRDUH D ERLHULORU VH SUHFL]D Fă ÄLQLPD
QRDVWUă QX SRDWH VXIHUL FX SăJkQLL´ ',5 % ğDUD 5RPkQHDVFă VHFROXO ;9,, YRO ,,
  %XFXUHúWL  S  GRF   ÌQ FLXGD DFHVWRU UHDFĠLL VWDELOLWH
GXSăSUHPLVHUHOLJLRDVHVDXSROLWLFHVHvQWUHĠLQHDXOHJăWXULFRPHUFLDOHFXVWUăLQLL

 , %LDQX 1 +RGRú %LEOLRJUDILD URPkQHDVFă YHFKH  
YRO ,   %XFXUHúWL  S ± SUHGRVORYLD GH OD (YDQJKHOLD
vQYăĠăWRDUHGHOD*RYRUD
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PRDUWH ÌQ FLXGD DFHVWRU HIRUWXUL ± GHúL SăFDWHOH DX IXUQL]DW XQ LQGH[
GHVWXO GH X]LWDW SHQWUX GHILQLUHD FRPSRUWDPHQWXOXL ± vQ SUDFWLFD
FRQIHVLRQDOăQXVHDWHVWăXQDVWIHOGHÄPDQXDO´LDUIRUPXOăULOHDPELJXL
GLQOXFUăULOHWHRORJLFHVDXVXJHVWLLOHGLQSUDYLOHOHGHVHFRODO;9,,OHD
QX DX IRVW VXILFLHQWH SHQWUX D DOFăWXL úL UHJXODUL]D XQ VLVWHP DO JHVWXOXL
SăFăWRVYLFLRV
ÌQOLWHUDWXUDUHOLJLRDVă úLvQSUDYLOHDXH[LVWDWRVHULHGHvQFHUFăUL
GH FDWHJRULVLUH D SăFDWXOXL GXSă YDULL FULWHULL vQVă PDMRULWDWHD DFHVWRU
FDWDJUDILLVHYRUFHQWUDSHWHPDSăFDWHORUFDSLWDOHVWDELOLWHvQQXPăUGH


 3HQWUX FRPSOHPHQWDULWDWHD SLFWXUă  FXOW UHOLJLRV YH]L $QGUp *UDEDU /D
SHLQWXUH E\]DQWLQ *HQHYD  S  &ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH
YRO 9, vQJULMLW GH 0 0 $OH[DQGUHVFX'HUVFD %XOJDUX 0XVWDID $OL 0HKPHW
%XFXUHúWLS

$QWLP,YLUHDQXO 2SHUHHGLĠLHFULWLFăGH*DEULHOùWUHPSHO%XFXUHúWL
S

 &ULWHULLOH GH FDWDORJDUH   FHOH VăYkUúLWH SULQ H[FHV EHĠLD OăFRPLD
SkQWHFXOXL úD   FHOH WUXSHúWL úL vPSRWULYD VXIOHWXOXL FXUYLD SUHDFXUYLD VRGRPLD
SUR[HQHWLVPXO úD   FHOH VăYkUúLWH FX JkQGXO YRUED IDSWD GH YRLH VDX IăUă GH YRLH
  FHOH VăYkUúLWH IDĠă GH 'XPQH]HX IDĠă GH SURSULD SHUVRDQă vPSRWULYD DSURDSHOXL
 FHOHVăYkUúLWHGHSURSULDSHUVRDQăVDXODFDUHLQGLYLGXOHVWHSăUWDú $QWLP,YLUHDQXO
RS FLW S     FHOH VăYkUúLWH FX FăOFDUH GH SRUXQFă úL FHOH GLQ QHDVFXOWDUH
QHUHVSHFWDUHD FHORU ]HFH SRUXQFL &D]DQLD PLWURSROLWXOXL 9DUODDP  VH YD FLWD
&D]DQLD HGLĠLHvQJULMLWăGH-DTXHV%\FN%XFXUHúWLSS9DUODDP
2SHUH5ăVSXQVvPSRWULYDFDWHKLVPXOXLFDOYLQHVFHGLĠLHFULWLFăGH0LUHOD7HRGRUHVFX
%XFXUHúWLSÄVăĠLQHPOHJHDFHORU=HFH3RUXQFLFXFDUHOHúLvQ]LXDFHD
GH DSRL YD MXGHFD 'XPQH]HX OXPHD´ $QWLP ,YLUHDQXO RS FLW S   
D IHULFLULORU GXSă (YDQJKHOLD GXSă 0DWHL 0DWHL   &RGH[ 6WXUG]DQXV
S    SăFDWHOH PLFL Ì/ JOY  S   ÄPDL XúRDUH´ $QWLP
,YLUHDQXO RSFLWS &ăOăWRULVWUăLQLGHVSUHğăULOH5RPkQHYRO9,,,vQJULMLWGH
0DULD +REDQ 0 0 $OH[DQGUHVFX  %XOJDUX 3DXO &HUQRYRGHDQX %XFXUHúWL 
S  ÄGHVSUH SăFDWHOH PDL XúRDUH HL QX FUHG úL QX úWLX Vă ILH vQWUDGHYăU SăFDWH FL
QXPDL FHOH DFWXDOH´  FDUH VH LDUWă GXSă PRDUWH KXOD IDUPHFHOH SXUWăWRULL GH ÄEDHUH´
SDQGDQWLYH FOHYHWLUHDVDXJkQGLUHDODÄGXOFHDĠDOXFUXULORUJUR]DYHúLSDWLPLOHWUXSHúWL´
Ì/ JOY  S  $QWLP ,YLUHDQXO RS FLW S     SăFDWHOH GH PRDUWH
$QWLP ,YLUHDQXO RS FLW S  &D]DQLD S  Ì/ JOY S  
ÄJUHOHOHSăFDWHPDUL´ Ì/JOYS FDUHQXVHLDUWăGXSăPRDUWHÄFăFLXQ
SăFDW GH PRDUWH WH IDFH MXGHFDW YHFLQLFLL PXQFL WH úWHUJH GLQ FDUWHD YLHĠLL´ $QWLP
,YLUHDQXO RS FLW S   &DUWHD URPkQHVFă GH vQYăĠăWXUă   QX FXSULQGH FD
ÌQGUHSWDUHDOHJLL  ROLVWăDSăFDWHORUFDSLWDOHSUDYLODPRGRYHQHDVFăPHQĠLRQkQG
GH JUHúHDOă SăFDW SăFDW úL JUHúHDOă PDUH &5Ì JOY  S   $FHDVWă
GLYHUVLWDWHDQRĠLXQLLGHSăFDWHUDLQIOXHQĠDWăúLGHDXWRULWDWHDFDUHMXGHFD'HH[HPSOX
PkQLD HUD FRQVLGHUDWă vQ SUDYLOH YLQăSULFLQă úL QX SăFDW Ì/ JOY  S 
&5ÌJOYS 
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úDSWH úLFXRLHUDUKLHQXIRDUWHELQHFRQWXUDWăPDLDOHVFăvQVLVWHPXO
GHUHIHULQĠăDÄMXGHFăULLIDSWHL´H[LVWDXRVHULHGHGHURJăULLDUODQLYHO
VLPEROLFDYHDXORFRVHULHGHLQWHUYHQĠLLULWXDOLFH


&D]DQLDSS
Ì/ JOY  S  &D]DQLD S  QX DPLQWHD GH FHOH
úDSWHSăFDWHFDSLWDOHFLQRWDFăSăFDWHOHFDUHGXFODPRDUWHúLODPXQFDVXIOHWXOXLVXQW
EHĠLLOH OăFRPLLOH FXUYLLOH ÌQWUR DOWă HQXPHUDUH D SăFDWHORU SULPXO PHQĠLRQDW HUD
PLQFLXQD &D]DQLD SSS /D$QWLP,YLUHDQXOFHOHúDSWHSăFDWH
FDSLWDOH HUDX DPLQWLWH GH WUHL RUL vQWUR RUGLQH GLIHULWă IDĠă GH FHD SUHFL]DWă OD 
SULPDILLQGQXPLWăWUXILD $QWLP,YLUHDQXO RSFLWSSSS 

3HOkQJăGHURJăULOHvQVFULVHvQSUDYLOă Ì/JOYS
&5ÌJOYS XQHOHFXSULQ]kQGPLFúRUDUHDSHGHSVHLGRPQHúWLGDWRULWă
ILULL RPHQHúWL Ì/ JOY  S  &5Ì JOY  S   FOHUXO DFRUGD
LHUWDUHDFDVLPERODOSURSRYăGXLULLPRGHOXOXLFKULVWLF '5+%ğDUD5RPkQHDVFăYRO
9,,,  vQWRFPLWGH'DPDVFKLQ0LRF%XFXUHúWLSGRF
,ELGHP YRO ;;;,,   vQWRFPLW GH 9LROHWD %DUEX 0DULHWD &KLSHU *K /D]ăU
%XFXUHúWLSGRF 

 ÌQ DFHVW VHQV YH]L   GDQLD FD GDU  FRQWUDGDU vQ FRQFHSĠLD FUHúWLQă OD
0DUFHO 0DXVV (VHX GHVSUH GDU WUDGXFHUH GH 6LOYLD /XSHVFX ,DúL  S  S
-DTXHV/H*RII %DQLLúLYLDĠD(FRQRPLHúLUHOLJLHvQ(YXO0HGLXWUDGXFHUHGH
(FDWHULQD 6WăQHVFX %XFXUHúWL  S  $UFDGLH %RGDOH 6HPQLILFDĠLD DFWHORU
FWLWRULFHúWLvQ(YXO0HGLXURPkQHVFvQ $,,;WRP;/,,SLGHP $FWXOGH
FWLWRULH úL FDUWHD OLWXUJLFă vQ ğDUD 5RPkQHDVFă vQ ;HQRSROLDQD ;,,  QU 
S  S  *DEULHO ùWUHPSHO &DWDORJXO PDQXVFULVHORU URPkQHúWL GLQ %LEOLRWHFD
$FDGHPLHL 5RPkQH YRO , %XFXUHúWL  S PV URP  ILOD  VH YD FLWD
*DEULHO ùWUHPSHO &DWDORJXO  ,OLH &RUIXV ÌQVHPQăUL GH GHPXOW ,DúL  S 
QU  VHPQLILFDĠLDEOHVWHPXOXL &ULVWLQD&RGDUFHD /DPDOpGLFWLRQGDQVOHVDQFLHQV
GRFXPHQWV GH OD 9DODFKLH ;,9H ±;9,H VLqFOH  vQ 5HYXH GHV (WXGHV 6XG(VW
(XURSpHQQHV;;;,,QUSIRUPXODFODVLFăDEOHVWHPXOXLVHFRQVDFUă
vQDFWHOHVROHPQHGHvQWăULUHúLGHvQ]HVWUDUHDPăQăVWLULORUSHQWUXFăDFHVWHSURSULHWăĠL
VHFRQVWLWXLDXSHUPDQHQWILLQGH[SXVHFRQWHVWăULLFDX]ăSHQWUXFDUHvQXQHOHGRFXPHQWH
H[LVWăFKLDUGRXăEOHVWHPH '5+%YRO,,  vQWRFPLWGHùWHIDQùWHIăQHVFX
%XFXUHúWLSGRF $QGUHL3LSSLGL 9LVLRQGHODPRUWHWGHO¶DXGHOjGDQV
OHV DQFLHQQHV VRXUFH URXPDLQHV vQ 5HYXH 5RXPDLQ G¶+LVWRLUH WRP ;;;,,, 
QU  S  'DQ +RULD 0D]LOX 3ăFDW úL EOHVWHP vQ 0DJD]LQ LVWRULF QU  
S  LGHP 2 LVWRULH D EOHVWHPXOXL ,DúL  'UDJRú ùHVDQ %OHVWHPXO vQ
GRFXPHQWHOH GLQ ğDUD 5RPkQHDVFă SkQă OD  vQ +ULVRYXO ,;  S 
,RDQ 6FULSFDULXF 6HQVXUL úL LPSOLFDĠLL DOH IRUPXOHORU GH EOHVWHP GLQ GRFXPHQWHOH
PROGRYHQHúWL VHFROHOH ;,9;9  vQ $UKLYHOH 0ROGRYHL ,,,,9  S  
&D SHGHDSVă VSLULWXDOă EOHVWHPXO LQIOXHQĠD vQ VHQV QHJDWLY DFFHVXO VDX ÄPXWDĠLD OD
OăFDúXO FHORU VILQWH´ YH]L WHVWDPHQWXO OXL 1HJUH  *K &KLYX 0DJGDOHQD *HRUJHVFX
0DJGDOHQD ,RQLĠă $O 0DUHú $O 5RPDQ0RUDUX 'RFXPHQWH úL vQVHPQăUL URPkQHúWL
GLQVHFROXODO;9,OHD%XFXUHúWLS RPXOSXWkQGILFRQGDPQDWODIRFXO
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7RWXúL OD QLYHOXO HQXPHUăULL SUDYLOHOH GLQ VHFROXO DO ;9,,OHD
ILLQG ED]DWH SH XQ GLVFXUV DO WH[WXOXL VFULSWXUDO GDU úL DSRFULI YRU
VXUSULQGH R WD[RQRPLH PXOW PDL ELQH FRQWXUDWă úL SHVWULĠă GH SăFăWRúL
GHFkW LFRQRJUDILD ÄUkXO GH IRF FH FXUD FX WXOEXUHDOă PXOWă >«@ FX
PXOĠLPH GH RDPHQL FDUH QDYHDX PăVXUă Vă QXPHUH´ ÌQ VFKLPE vQ
OLWHUDWXUDUHOLJLRDVă úLFHDODLFă &RGH[6WXUG]DQXV VHYDIRORVLXQVLVWHP
UHGXV GH UDSRUWDUH OD SăFDW FHOH PDL GHVH FRQVHPQăUL UHIHULQGXVH vQ
VHQVJHQHUDOODPkQGULH]DYLVWLHOăFRPLHGHVIUkXVDXvQVHQVSDUWLFXODU
OD EHĠLYL FăOXJăUL VSkQ]XUDĠL FXUYDUL SUHDFXUYDUL FHL FDUH QXúL
DVFXOWDVHUăSăULQĠLL úLFOHYHWLVHUăFKLDU úLODOHQHú'HDELDODvQFHSXWXO
VHFROXOXLDO;9,,,OHDSULQLQWHUPHGLXOPLWURSROLWXOXL$QWLP,YLUHDQXO úL

YHúQLFXQGHL VHUHIX]DÄFHWăĠHQLD´,HUXVDOLPXOXLFHUHVF ',5$ VHFROXO;9,,YRO9
 %XFXUHúWLSGRF vQYLHUHD ',5%VHFROXO;9,,YRO,
S  GRF  '5+ $ YRO ;;,,,   vQWRFPLW GH /HRQ ùLPDQVFKL 1LVWRU
&LRFDQ *HRUJHWD ,JQDW ' $JDFKH %XFXUHúWL  S  GRF   SURWHFĠLD
VILQĠLORU 0DULD0DUFX0DWHL/XFDúL,RDQFHLGRLVSUH]HFHDSRVWROLVILQĠLSăULQĠL
',5 $ VHFROXO ;9, YRO ,   %XFXUHúWL  S  GRF    GH
SURRURFL '5+$YRO,,,  vQWRFPLWGH&&LKRGDUX,&DSURúX1&LRFDQ
%XFXUHúWL  S  GRF '5+ % YRO 9   vQWRFPLW GH 'DPDVFKLQ
0LRF 0DULHWD $GDP &KLSHU %XFXUHúWL  S  GRF   SURWHFĠLD FHORU SDWUX
SDWULDUKL '5+ $ YRO ;;,   vQWRFPLW GH & &LKRGDUX , &DSURúX
/ùLPDQVFKL%XFXUHúWLSGRF úLDFHORUWUHLPDULLHUDUKL9DVLOHFHO
0DUH *ULJRUH %RJRVORYXO ,RDQ *XUă GH $XU ',5 $ VHFROXO ;9, YRO ,,,
 %XFXUHúWLSGRF  SUHFXPúLDVILQĠLORUL]YRUkWRULGHPLU
'XPLWUX*KHRUJKH,RDQFHO1RX ,ELGHPSGRF SHQWUXEOHVWHPFDIRUPă
GHPDQLIHVWDUHúLFXWXPăVWDELOăFăUXLDvLHUDGHGLFDWXQULWXDOYH]L,RQ1HFXOFH 2SHUH
/HWRSLVHĠXOğăULL0ROGRYHLúL2VDPăGHFXYLQWH HGLĠLHFULWLFăúLVWXGLXLQWURGXFWLYGH
*DEULHO ùWUHPSHO %XFXUHúWL  S  &ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH
YRO 9vQJULMLW GH0DULD+ROEDQ00$OH[DQGUHVFX'HUVFD%XOJDUX%XFXUHúWL
S '5+%YRO;;;9  vQWRFPLWGH9LROHWD%DUEX&RQVWDQĠD*KLĠXOHVFX
%XFXUHúWLSGRFSHQWUXWHDPDRPXOXLIDĠăGHEOHVWHPYH]L&ăOăWRUL
VWUăLQL«9,S ',5%VHFROXO;9,,YRO,SGRF '5+%YRO9
S  GRF  ',5 % VHFROXO ;9, YRO 9,   %XFXUHúWL  S 
GRF

 ÌQ PLVFHODQHXO &RGH[ 6WXUG]DQXV SUH]HQĠD SăFăWRúLORU vQ *KHHQD HVWH
LHUDUKL]DWăvQIXQFĠLHGH JUDYLWDWHDSăFDWXOXLSUHDFXUYDUXO HUDFXSULQVGH IRFXO LDGXOXL
SkQă OD JkW LDU FHL FDUH DUGHDX GH WRW HUDX IHPHLD FDUH IăFHD DYRUW FHO FDUH SkUD
FOHYHWHD &RGH[6WXUG]DQXVS 

Ì/JOYS

&RGH[6WXUG]DQXV SS
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SULQ LFRQRJUDILD GH OD ELVHULFD PDUH GH OD +XUH]L GLVFXUVXO UHIHULWRU OD
SăFDWDFăSăWDWLGHQWLWDWHVRFLDOă úLGLYHUVLWDWH
$VWIHO SHQWUX D IL vQĠHOHDVă H[SXQHUHD DVXSUD GHPRJUDILHL OXPLL
GHGLQFRORGLVFXUVXOELVHULFLLFUHúWLQHVHYDvQWUHSăWUXQGHFXGLVFXUVXO
ODLF DSRFULI MXULGLF úL YL]XDO SLFWXUDO IUHVFă úL PLQLDWXUă  3HQWUX D
UHDOL]DXQJORVDUDOWXWXURUIDSWHORUQHSHUPLVHGH%LVHULFăFOHUXOYDOXDvQ
GLVFXĠLH WUDWkQG DWkW LFRQRJUDILF FkW úL OLWHUDU WUHL WHPH HVFDWRORJLFH
6FDUDOXL,RDQ&OLPD[VDX6LQDLWXO 9ăPLOHYă]GXKXOXL úL -XGHFDWDFHD
GLQXUPăDSHOXOODLFRQRJUDILHILLQGGHWHUPLQDWGHIDSWXOFăOL]LELOLWDWHD
UHFHSWLYLWDWHD úLSRVLELOLWDWHDGHOHFWXUDUHHUDUH]HUYDWăXQXLQXPăUSXĠLQ
GHLQLĠLDĠLvQFRQGLĠLLOHFDGUXOXLFXOWXUDODOVHFROHORU;9,;9,,


'DQLHO%DUEX RSFLWS
 *DEULHO 0LOOHW /D FROOHFWLRQ FKUHWLHQQH HW E\]DQWLQH GHV KDXWHV pWXGHV
3DULV>VD@ S

ÌQGUHSWDUHD OHJLL GLQ  UHODWD SHQWUX SULPD GDWă FH VH vQWkPSOă FX
VXIOHWXO GXSă PRDUWH vQ ÌQWUHEăUL úL UăVSXQVXUL GH $QDVWDVLH 6LQDLWXO Ì/
JOY  S  7RW vQ ÌQGUHSWDUHD OHJLL JODYD  S  VH VSHFLILFD YLVXO
XQXLVWUDĠFHFXSULQGHUHGDUHD,DGXOXLGXSăGHVFULHUHDELEOLFăDSURIHWXOXL'DQLHOFDUH
SUHFL]DvQĠHOHVXULOHGHVSUHORFXOúLPRGXOvQFDUHVHDMXQJHDDLFL

7HUPHQXOGH HVFDWRORJLHGHULYăGLQJUHFHVFXO HVFKDWRVDXOWLPOXFUXULOHGLQ
XUPă WHUPHQ FH VH UHIHUă OD ÄGRFWULQD GHVSUH OXFUXULOH GH OD VIkUúLWXO YUHPXULORU´
(VFDWRORJLD ELEOLFă VH RFXSă GH VIkUúLWXO vQWUHJLL LVWRULL OXPHúWL QHOLPLWkQGXVH OD
GHVWLQXOLQGLYLGXOXL 5-%DXFNKDP-''RXJODV HG 'LFĠLRQDUELEOLFHGLĠLDD,,D
WUDGXFHUHGH/LYLX3XS-RKQ 7LSHL2UDGHDS VXEYRFHD HVFDWRORJLH 

 6FULHUH DSRFULIă DOFăWXLWă vQ VHFROXO DO ;OHD OD &RQVWDQWLQRSRO GH XFHQLFXO
6IkQWXOXL9DVLOHFHO1RX*ULJRUHvQFDUHVHSUHFL]DFăVXIOHWXOODLFXOXLGXSăFHPRDUH
WUDYHUVHD]ăFDSULP ILOWUXGH FRQúWLHQWL]DUHDIDSWHORU VDOHGHWUHSWHFDUHDYHDXFD
ILQDOLWDWH WULPLWHUHD vQWUXQ DOW VSDĠLX DO DúWHSWăULL MXGHFăĠLL XOWLPH 5HSUH]HQWăULOH
LFRQRJUDILFHGLQIUHVFDPROGRYHQHDVFă  vQğDUD5RPkQHDVFăWHPDQXHVWHvQWkOQLWă ,
'ùWHIăQHVFX /¶pYROXWLRQGHODSHLQWXUHUHOLJLHXVHHQ%XFRYLQHHWHQ0ROGDYLHGHSXLV
OHVRULJLQHVMXVTX¶DX;,;HVLqFOH7H[WH3DULVS SUH]LQWăDQXPLWHRPLVLXQL
IDĠă GH YăPLOH GHVFULVH vQ OLWHUDWXUă YDPD   D XUJLHL úL D PkQLHL YDPD  
D QHGUHSWăĠLL YDPD   D IDUPHFHORU úL D FOHYHWLULORU úL YDPD   D SUHDFXUYLHL
'HVSUH VXUVHOH WHPHL úL XQGH DSDUH YH]L 3DXO +HQU\ /HV pJOLVHV GH OD 0ROGDYLH GX
1RUGGHVRULJLQHVjODILQGX ;9,HVLqFOH$UFKLWHFWXUHHWSHLQWXUH$OEXP3DULV
S ÌQYăĠăWXULOHOXL1HDJRH%DVDUDES0DULD6WDQFLX,VWUDWH &HOHPDLYHFKL
FăUĠLSRSXODUHvQOLWHUDWXUDURPkQăYRO,; 9LDĠD6IkQWXOXL9DVLOHFHO1RXúL9ăPLOH
9ă]GXKXOXL %XFXUHúWL  S  *DEULHO ùWUHPSHO &DWDORJXO S 
&D]DQLD S

 3HQWUX FDGUXO FXOWXUDO YH]L 'DQLHO %DUEX RS FLW 
S  7 7HRWHRL 9LUJLO 9ăWăúLDQX &XOWXUD vQ VHFROXO ;,9;9, vQ ,VWRULD
URPkQLORU YRO ,9 'H OD XQLYHUVDOLWDWHD FUHúWLQă FăWUH (XURSD ÄSDWULLORU´ UHGDFWRUL
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ÌQFD]XOWHPHORU 6FDUDOXL&OLPD[ úL 9ăPLOHYă]GXKXOXL VHLPSXQH
RVLQJXUăSUHFL]DUHUHIHULULOHYRUILVXPDUHSHQWUXFăvQFDGUXODFHVWRUD
VHHYLGHQĠLD]ăWUHSWHOHSXULILFăULL úLGHVăYkUúLULLVXIOHWHúWLDOHPRQDKLORU úL
PLUHQLORU OXFUDUHD GH IDĠă QHDERUGkQG DFHVW GXEOX DVSHFW LPSRUWDQĠD
DFHVWRUWHPH SHQWUXVWXGLXOGHIDĠăVWăvQYL]LXQHDSHFDUHRLPSOHPHQWDX
DVXSUD SăFDWXOXL UHXúHDX Vă UHDOL]H]H R vQúLUXLUH D SăFDWHORU FX
VXUSULQGHUHDVROLGDULWăĠLLGLQWUHHOH
3ULQ HQXPHUDUHD SăFDWHORU vQ FDGUXO DFHVWRU WUHL WHPH %LVHULFD
vQFHUFDVăGHILQHDVFăJHVWXOSăFăWRV úLVăLPSOHPHQWH]HLGHHDFăVSDĠLXO
FRQWXUDW GXSă PRDUWH HVWH vQ VWULFWă GHSHQGHQĠă FX SXUWDUHD GLQ WLPSXO
YLHĠLL SăPkQWHúWL *ODYD  GLQ ÌQGUHSWDUHD OHJLL GLQ  YLQH Vă
VXVĠLQă DFHDVWă DVHUĠLXQH SULQ PHQĠLXQHD Fă GXSă PRDUWHD WUXSXOXL
ÄVXIOHWXOPHUJHODORFXOXQGHLVHYDSRUXQFLGH'XPQH]HXGXSăFXPDP
IăFXW ELQH RUL UăX´ $VWIHO FULWHULXO MXGHFăĠLL ILLQG IDSWD ÄDP SULPLW
ùWHIDQùWHIăQHVFX&DPLO0XUHúDQ %XFXUHúWLSLGHPYRO9 2HSRFă
GH vQQRLUL vQ VSLULW HXURSHDQ   FRRUGRQDWRUL 9LUJLO &kQGHD &RQVWDQWLQ
5H]DFKHYLFL  %XFXUHúWL  S 'HDVHPHQHDYH]L)ORULQ3LQWHVFX
5HOLJLH úL DUWă vQ 0ROGRYD OXL ùWHIDQ FHO 0DUH 6LPEROLVPXO LFRQRJUDILF vQ
%3 0DOHRQ &RQIHVLXQH úL FXOWXUă vQ (YXO 0HGLX ,Q +RQRUHP ,RQ 7RGHUDúFX ,DúL
 S

&HOHGHYăPLHUDXGHFOHYHWLUHEDWMRFXUăGHXULFLXQHDPLQFLXQLORUGH
XUJLHúLPkQLHDWUXILHLGHFXYLQWHGHúDUWHúLGHUXúLQHDKDUPLQĠLHLDQHGUHSWăĠLLGH
LXELUH D DUJLQWXOXL GH EHĠLH GH SRPHQLUH GH UăX GH IDUPHFH úL FOHYHWLUH GH
SUHDPkQFDUH RJURGLUHD SkQWHFXOXL GH WRDWH HUHVHOH FXUYLD EăUEDWXOXL FX EăUEDW úL
VSXUFDUHDGHFRSLLSUHDFXUYLDYDPDWkOKăUHDVFăGHIXUWLúDJDFXUYLHLDQHPLORVkUGLHL
0DULD6WDQFLX±,VWUDWL RSFLW S 

ÌQYăĠăWXULOHOXL1HDJRH%DVDUDES Ì/S
$QWLP,YLUHDQXO RSFLWS &D]DQLDS

-DTXHV/H*RII /XPHDGHGLQFRORvQ-DTXHV/H*RII-HDQ&ODXGH6FKPLWW
FRRUG  'LFĠLRQDUXO WHPDWLF DO (YXOXL 0HGLX 2FFLGHQWDO WUDGXFHUH GH 0ăGăOLQ
5RúLRUX1DGLD)DUFDú'HQLVD%XUGXFHD0DULXV5RPDQ*LQD3XLFă,DúLS
ÌQYăĠăWXULOH OXL 1HDJRH %DVDUDE S  Ì/ JOY  S  &URQLFDUL
PXQWHQL S  0LURQ &RVWLQ 2SHUH HGLĠLH FULWLFă GH 3 3 3DQDLWHVFX %XFXUHúWL
 S  &URQLFLOH VODYRURPkQH GLQ VHF ;9;9, SXEOLFDWH GH ,RQ %RJGDQ
&URQLFD OXL $]DULH  HGLĠLH UHYL]XLWă GH 3 3 3DQDLWHVFX %XFXUHúWL  S 
Ì/JOYS

Ì/JOYSÌQSUHGRVORYLD %LEOLHLGHODGRPQXOSUHFL]D
FăÄGREkQGDIDSWHORUVHYDYHGHDODDGRXDMXGHFDWăSUHDGUHDSWă>«@XQGH-XGHFăWRULXO
FD XQ 'XPQH]ăX QX SRDWH Vă JUHúDVFă LDU JUHúLĠLL QX SRW Văú DVFXQ]ă JUHúDOHOH ORU´
%LEOLDDGLFă'XPQH]HLDVFăVFULSWXUăD9HFKLXOXLúL1RXOXL7HVWDPHQWWUDQVFULVă
GH0LKDL*KHUPDQUHYL]XLWăGH00RUDUX%XFXUHúWLS;;,, 
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GXSăFXYLLQĠăXQGHPLDPJăWLWDFRORPăYRLGXFH´,DGXOYDDSăUHDFD
XQWRSRVSXQLWLYDOSăFăWRVXOXLDOVXSOLFLLORUFHORUFHPRU
,FRQRJUDILDSULQLQWHUPHGLXOWHPHL -XGHFDWDFHDGLQXUPăWHPă
UHJăVLWă vQ SULPXO UkQG vQ SLFWXUă DSRL vQ VFULHULOH DSRFULIH úL vQ
PLQLDWXUD GH FDUWH UHOLJLRDVă GH VHFRO DO ;9,;9,,OHD SUH]HQWD


 $QWLP ,YLUHDQXO RS FLW S  &D]DQLD S  ÌQYăĠăWXULOH OXL
1HDJRH%DVDUDES 

&D]DQLDS

ÌQğDUD5RPkQHDVFăWHPDHUDUHSUH]HQWDWăUHGXVSkQăvQVHFROXODO;9,,OHD
SHFkQGvQ0ROGRYDGLVSXQHUHDDFHVWHLDFăSăWDRGHVIăúXUDUHKDOXFLQDQWăDFăUHLWUDWDUH
UHGDUHD GHWDOLLORU úL FRPSOH[LWDWHD LFRQRJUDILFă  QX H FXQRVFXWă vQ WUDGLĠLD DUWHL
EL]DQWLQH 9DVLOH 'UăJXĠ 3LFWXUD PXUDOă GLQ 0ROGRYD VHFROHORU ;9;9, %XFXUHúWL
S 

9LROHWD%DUEX 'HX[YR\DJHXUVGDQVO¶LPDJLQDLUHO¶DVFHQVLRQDXSDUDGLVHW
ODGHVFHQWHQ(QIHUGDQVODOLWpUDWXUHDSRFU\SKHGXPR\HQkJHURXPDLQvQ 5HYXHGHV
(WXGHV5RXPDLQHV;9,,;9,,,S

ÌQDFHVWVHQVUHSUH]HQWDWLYHVXQW 7HWUDHYDQJKHOHOHLOXVWUDWH&HOHPDLDPSOH
ILJXUDĠLLDOHWHPHLGLQDUWDURPkQHDVFăDSDUvQDGRXDMXPăWDWHDVHFROXOXLDO;9,OHDúL
ODvQFHSXWXOYHDFXOXLDO;9,,OHD3kQăDWXQFLDXFLUFXODW 7HWUDHYDQJKHOHOHVXEIRUPăGH
PDQXVFULV FX XQ QXPăU IL[ GH PLQLDWXUL FDUH vQIăĠLúDX vQ JHQHUDO SH SULPD SDJLQă
SRUWUHWHOH FHORU SDWUX HYDQJKHOLúWL (PLO 7XUGHDQX 2DPHQL úL FăUĠL GH DOWăGDWă
%XFXUHúWLS $FHVWHDYRUGHYHQLRH[FHSĠLHODVIkUúLWXOYHDFXOXLDO;9,,OHD
6OXMHEQLFXO GH OD  DO PLWURSROLWXOXL ùWHIDQ DO ğăULL 5RPkQHúWL  FkQG YRU IL
vQORFXLWHWUHSWDWGHDOWHOHFXRDUWăJUDILFăPDLHYROXDWăDIODWăVXELQIOXHQĠDJUDYXULORU
*K3RSHVFX9kOFHD 0LQLDWXUDURPkQHDVFă%XFXUHúWLS)ORUHD0XUHúDQX
&D]DQLD OXL 9DUODDP SUH]HQWDUH vQ LPDJLQL &OXM1DSRFD  ILJ 
S Ì/ILJ -XGHFăWRUXOFHOGUHSW &HOHPDLFXQRVFXWHUHSUH]HQWăULPLQLDWH
DOH -XGHFăĠLL GLQ 8UPă VXQW ILJXUDWH vQ 7HWUDHYDQJKHOXO 6XFHYLĠD  OD ILOD Y
PDQXVFULV FRSLDW vQ ğDUD 5RPkQHDVFă vQ WLPSXO OXL $OH[DQGUX DO ,,OHD úL IHUHFDW vQ
0ROGRYD ODDXJXVW (PLO7XUGHDQX $XWRULFRSLúWLFăUĠL]XJUDYLúLOHJăWRUL
GH PDQXVFULVH vQ 0ROGRYD   vQ $,,; ;;;  S   úL vQ
7HWUDHYDQJKHOXO6XFHYLĠD ODILODYXQGHRFXSăGRXăWUHLPLGLQSDJLQD (YDQJKHOLHL
GXSă0DWHL PDQXVFULV FRSLDWSUREDELOvQ0ROGRYDúLIHUHFDWODPDUWLHDVWă]L
VH DIOă OD 0X]HXO GH ,VWRULH %XFXUHúWL  0DL SXĠLQ FXQRVFXWă HVWH UHSUH]HQWDUHD GH SH
7HWUDHYDQJKHOXO DQRQLP GH OD 'UDJRPLUQD GDWDW OD  ILOD Y  3HQWUX GHVFULHUHD
PLQLDWXULORU &D]DQLHL GH OD  YH]L )ORUHD 0XUHúDQX RS FLW 1LFRODH &DUWRMDQ
RS FLW S  SHQWUX ILOLDĠLH GHVFULHUH FDUDFWHUL]DUH LQIOXHQĠHOH úL VXUVHOH
PLQLDWXULORU GLQ 6XFHYLĠD  úL 6XFHYLĠD  SUHFXP úL SHQWUX FRPSDUDUHD DFHVWRUD FX
SLFWXUD PXUDOă YH]L (PLO 'UDJQHY 2 FDSRGRSHUă D PLQLDWXULL GLQ 0ROGRYD
7HWUDHYDQJKHOLDUXO GH OD (OLVDYHWJUDG úL PDQXVFULVHOH JUXSXOXL 3DULVLQXV JUDHFXV 
&KLúLQăX(PLO7XUGHDQX RSFLWLGHP 2DPHQLúLFăUĠLGHDOWăGDWăS
*K3RSHVFX9kOFHD RSFLW FXXQFDWDORJDOPDQXVFULVHORUPLQLDWH LGHP 8Q
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ÄSURSULDL YL]LXQH´ DVXSUD SăFăWRúLORU vQ FDUH LQGLYLGXO HUD VHSDUDW
VFRSXORUGRQăULL úLFDWHJRULVLULLILLQGDFHODGHDVXEOLQLDDUPRQLDDGXVăGH
MXGHFDWă úLGHIDSWXOFăILHFDUHvúLYDSULPLUăVSODWDGXSăIDSWH ÌQDFHVW
VHQV LPDJLQLOH DX UHSUH]HQWDW R IRUPXODUH D XQXL FRG SLFWXUDO DO
UHVSLQJHULLvQFDUHHUDXFODVDĠLYLFLRúLL úLSăFăWRúLL
)ăUă D VH LQVLVWD DVXSUD RULJLQLL D VXUVHORU ELEOLFH VDX D
L]YRDUHORU SDWULVWLFH DOH WHPHL LFRQRJUDILFH -XGHFDWD FHD GLQ XUPă
Ǻɬɨɪɨɽ Ȇɪɲɽɫɬɜʀɽ D FRQWXUDW OXPLL SăFăWRúLORU ,DGXO FD VSDĠLX DO
GDPQăULL SHQWUX ÄVXIOHWHOH SăFăWRúLORU WRDWă OHJHD YHFKH úL OHJHD QRXă
]LFHFăVHDIOăvQWUXOHJăWXULOHLDGXOXLFD úLFXPDUILQLúWHRDPHQLUăLvQ
WHPQLĠă´
$OFăWXLW SH SULQFLSXO DQWRQLPLHL ,DGXO YD GHYHQL XQ GLULMRU DO
LPDJLQDUXOXLPHGLHYDO2SXVLGHLLGHEXQăWDWHDFHVWDVHFRQWXUDFDR
PDQXVFULVDOYRLHYRGXOXL$OH[DQGUXDO,,OHD%XFXUHúWLLGHP 8QPDQXVFULVDO
YRLHYRGXOXL,HUHPLD0RYLOă%XFXUHúWL

(PLO'UDJQHY RSFLWSSUHFL]DFăRULJLQHDWHPHLVWăvQDUWDEL]DQWLQă
GLQVHFROHOH99,GDFăQXVHLDvQGLVFXĠLHWHUDFRWDGLQ0X]HXO%DUEHULQL 5RPD GH
VHFRODO,9OHDÌQVăWHPDVHFULVWDOL]HD]ăvQSLFWXUăvQVHFROXODO ,;±OHDLDUvQPLQLDWXUă
SULQ LQWHUPHGLXO PDQXVFULVHORU 7RSRJUDILD OXL &RVPDV ,QGLFRSOHXVWHV %LEO 9DW *U
&DUWHD9IY  6DFUD3DUDOOHOD 3DULVJUIY SHQWUXDGHYHQLFRPSOH[ă
vQ LFRQRJUDILH úL PLQLDWXUă 3DULV JU   vQ VHFROHOH DO ;,;,,OHD 'HVSUH 7RSRJUDILD
OXL&RVPDV,QGLFRSOHXVWHVRSHUăFXFDUDFWHUPL[WODLFúLUHOLJLRVGHVHFRODO9,OHDD
XQXL DXWRU DOH[DQGULQ YH]L -HDQ 'HOXPHDX *UăGLQD GHVIăWăULORU 2 LVWRULH D
SDUDGLVXOXLWUDGXFHUHGH+RUDĠLX3HSLQH%XFXUHúWLS&KDUOHV'LHKO 0DQXHO
G¶DUWE\]DQWLQ3DULVSILJ

'DQLHO,VDLD0DWHLúL0DUFX
/XFD,,&RULQWHQL$SRFDOLSVD(IUHP6LULDQXOVFULHULDSRFULIH
$SRFDOLSVHOHSRSXODUHDOH6IkQWXOXL3HWUX3DXOD)HFLRDUHL0DULD

2EVHUYDĠLDHVWHYDODELOăSHQWUXPăQăVWLUHD6XFHYLĠD 3DXO +HQU\ /HVpJOLVHV
GHOD0ROGDYLH7H[WHS 

Ì/S'LRQLVLHGLQ)XUQDRSFLWHGSLQLĠLDOGRDU
HYUHLORU OH HUD UH]HUYDW DFHVW VSDĠLX :ODGLVODZ 3RGODFKD 8PDQLVPXO SLFWXULL PXUDOH
SRVWEL]DQWLQHYRO, 3LFWXUDPXUDOăvQ%XFRYLQDWUDGXFHUHGH*ULJRUH1DQGULú$QFD
,ULQD,RQHVFX%XFXUHúWL S 

 5HSUH]HQWDUHD SăFăWRúLORU vQ SDUWHD VWkQJă D DYXW UHSHUFXVLXQL DVXSUD
PHQWDOXOXLFROHFWLYFDUHYDDVRFLDDFHDVWă]RQăODWXUHLQHJDWLYHFHOHLvQFDUHVHUHJăVHDX
SăFăWRúLL '5+%YRO,,,SGRF 

-DTXHV/H*RII RSFLWS

,GHHDGHEXQăWDWHQXHVWHXQDELQHFRQWXUDWăFkQGVHUHGă5DLXO 5H]XPDWLY
H[SULPDWă EXQăWDWHD HUD GHVHPQDWă SULQ SHUVRQDMHOH FHORU WUHL SDWULDUKL GLQ 9HFKLXO
7HVWDPHQW $YUDDP ,DFRE úL ,VDF FX VXIOHWHOH FHORU GUHSĠL HOLEHUDĠL GH ,LVXV RGDWă FX
FRERUkUHDODLDGGH)HFLRDUD0DULDúLGHEXQXOWkOKDU FDVLPERODO 1RXOXL7HVWDPHQW úL
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OXPH QHOLPLWDWă OLSVLWă GH RPRJHQLWDWH FDUH vúL YD vPERJăĠL FRQVWDQW
FRQĠLQXWXO FX HOHPHQWH VSHFLILFH ILHFăUHL HSRFL D FăUHL UHDOLWăĠL
FRQWHPSRUDQHWLQGHVăRGHVFULH
&D VXPPD SăFDWHORU LDGXO vúL DYHD ILJXUDWă SOHLDGD RVkQGLĠLORU
vQWUR PDQLHUă GLYHUVLILFDWă VFRSXO XUPăULW ILLQG GHILQLUHD JHVWXOXL
SăFăWRV úLHYRFDUHDLGHLLFăUHVXUHFĠLDJOREDOăHUDUH]HUYDWăFHORUERWH]DĠL
LQFOXúLvQFDGUXOELVHULFLLRULHQWDOHDFRPXQLWăĠLLFUHúWLQHSUDYRVODYQLFH
$FHVWHSUHFL]ăULVHUHDOL]DXvQFRQGLĠLLOH vQFDUHRUWRGR[LVPXOFDWLSGH
LGHQWLWDWH úL PRG GH YLDĠă WUăLW vQ FRQGLĠLLOH XQHL DOWHULWăĠL FRQIHVLRQDOH
SXWHUQLFH vQWUH LJQRUDQĠă úL DWDúDPHQWXO IDĠă GH FXOWXO SXEOLF YD
GH]YROWD R FRQúWLLQĠăLGHQWLWDWH GDWă GH UHOLJLH SULQ ERWH] úL QX GH
HWQLH )DSWXO HUD GHPRQVWUDW vQ VHFROXO DO ;9,,OHD GH PLWURSROLWXO
ùWHIDQDOğăULL5RPkQHúWLvQSUHGRVORYLD ÌQGUHSWăULLOHJLL GLQÄQRL
>FUHúWLQLL RUWRGRFúL@ VXQWHP VIkQWD WXUPă D OXL +ULVWRV´ $VWIHO SULQ
ILJXUDUHD FUHGLQĠHL FD HOHPHQW GH LGHQWLILFDUH PRUDOD YD FăGHD SH ORFXO
GRL ÌQ DFHVW VHQV SLFWXUD WUăGD GXSă PRGXO FXP GLVSXQHD WHPD
-XGHFDWD FHD GLQ XUPă SH SULQFLSLXO DQWLWHWLF ELQHUăX YL]LXQHD DVXSUD
DO PăUWXULHL XQHL SURPLVLXQL UHVSHFWDWH  SULQ DFĠLXQLOH OD FDUH HUD VXSXV VXIOHWXO
GUHSWXOXLLVHDUăWDJUăGLQD5DLXOXLSHFkQGSăFăWRVXOXLLVHUH]HUYDXRVHULHGHFD]QH
HUD VWUăSXQV GH VXOLĠH OHJDW FX ODQĠXUL  VDX SULQWUXQ JKLG FRORULVWLF DOEXO HUD IRORVLW
SHQWUX D VXJHUD SXULWDWHD GHVăYkUúLUHD FXORULOH YLROHW URúX QHJUX PDURQLX SHQWUX
GHVIUkQDUH SHGHDSVă SHQWUX VLPEROLVWLFD FXORULORU JHRJUDILHL VLPEROLFH HVFDWRORJLFH
YH]L 3DXO &RPDUQHVFX ÌQGUHSWDU DUWLVWLF DO PRQXPHQWHORU GLQ 1RUGXO 0ROGRYHL
DUKLWHFWXUDúLIUHVFDvQVHFROXO;9;9, 6XFHDYDS  

 9DULHWDWHD VH GDWRUD IDSWXOXL Fă WHPD -XGHFăĠLL HUD VLQWH]D PDL PXOWRU
HOHPHQWHRULHQWDOHvQSHGHSVHOHOHJHQGHPLWXULOHSUHFUHúWLQHúLDJkQGLULLJUHFHúWLvQ
VLPEROLVWLFă *DEULHO0LOOHW RSFLWS 

0LOWLDGLV*DULGLV eWXGHVVXUOH-XJHPHQW'HUQLHUSRVWE\]DQWLQGX;9HjOD
H
ILQGX;,; 6DORQLFS S/XFLDQ%RLD RSFLWS

Ì/JOY SÄERWH]XOvQVHDPQăGH]EUăFDUHDGHKDLQHOHGHSLHOH
úLGHSăFDWXOGREkQGLWGH$GDP´

,JQRUDQĠDVHPDQLIHVWăSULQOLSVDXQHLOLPELQDĠLRQDOHvQ OLWXUJKLH/LYLX3LODW
PHQĠLRQDFăDFWLYLWDWHDWLSRJUDILFăDFăUĠLORUELVHULFHúWLvQOLPEDURPkQăVHOLPLWDGRDUOD
WUDGXFHUL IRORVLWRDUH vQYăĠăWXULORU FOHULFDOH úL QX SULYHDX FăUĠLOH IXQGDPHQWDOH OLWXUJLFH
/LYLX 3LODW 2UWRGR[LVP FDWROLFLVP úL Ä&RQWUDUHIRUPă´ vQ 0ROGRYD OD PLMORFXO
VHFROXOXL ;9,, vQ (WQLH úL FRQIHVLXQH vQ 0ROGRYD PHGLHYDOă FRRUG ,RQ 7RGHUDúFX 
,DúLS 

,RQ7RGHUDúFX RSFLW S

Ì/S

3DXO+HQU\ /HVpJOLVHVGHOD0ROGDYLH7H[WHS
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FRPXQLWăĠLLFUHúWLQH'LKRWRPLDELQHUăXvLVXJHUDVHSDUDW úLJUXSDWSH
FHL FDUH IDF SDUWH GLQ ELVHULFD GUHDSWă SUDYRVODYQLFă úL SH FHL DIODĠL vQ
H[WHULRUXO DFHVWHLD $VWIHO vQ SHULRDGD VHFROHORU DO;9,OHD  PLMORFXO
VHFROXOXL DO;9,,OHD UHOLJLD GDWă GH ERWH] GHYLQH R FDOH GH DFFHV VDX
LQWHU]LFHSăWUXQGHUHD vQ JUăGLQDGHVIăWăULLvQ5kXOGHIRF vQWkOQLQGXL


 6RULQ 8OHD 2ULJLQHD úL VHPQLILFDĠLD LGHRORJLFă D SLFWXULL H[WHULRDUH
PROGRYHQHúWL,vQ 6&,$WRP; S3HQWUXvQVHPQăWDWHDH[SUHVLHLGHÄLGHDO´
vQUHSUH]HQWăULOHSLFWXUDOHYH]L/XFLDQ%RLD RSFLWS$QFD9DVLOLX 0RQDVWqUHV
GH0ROGDYLH;,9H;9,HVLqFOHV/HVDUFKLWHFWXUHVGHO¶LPDJH%XFXUHúWLS

 3DXO +HQU\ PHQĠLRQD Fă JUXSXULOH WHPDWLF LHUDUKL]DWH WULPLW OD OHJăWXUD
FHUSăPkQWDúDDFXPRUHDOL]DDUKLWHFWXUDSHRUL]RQWDOăSULQVLVWHPXOGHXúLSRUĠLFH
DYHDFDILQDOLWDWHDOWDUXO 3DXO+HQU\ RSFLW S 

 3UH]HQĠD JUXSXULORU GH DUPHQL 3URERWD +XPRU 0ROGRYLĠD 9RURQHĠ
6XFHYLĠD ± DLFL ILJXUDX FRQGXúL GH PLWURSROLWXO DUPHDQ LGHQWLILFDW SULQ FkUMă úL PLWUă 
ODWLQL 0ROGRYLĠD +XPRU  DUDEL WXUFL WăWDUL D IRVW FRQVLGHUDWă R UHIOHFWDUH D
PăVXULORU OXDWH GH ùWHIDQ 5DUHú vPSRWULYD DUPHQLORU úL ODWLQLORU úL D FRQWH[WXOXL
LQWHUFRQIHVLRQDO GLQ VHFROHOH ;9,;9,, GLQ FHOH GRXă ĠăUL URPkQHúWL DIODWH vQ SOLQă
HSRFă GH OXSWă FRQWUD 5HIRUPHL úL D FDWROLFLVPXOXL ùHUEDQ 3DSDFRVWHD 0ROGRYD vQ
HSRFD5HIRUPHL&RQWULEXĠLHODLVWRULD VRFLHWăĠLLPROGRYHQHúWLvQYHDFXODO;9,OHDvQ
6WXGLL5HYLVWDGH,VWRULHDQ;,QUS*ULJRUH6FRUSDQ /RFXOFD]DQLHL
OXL9DUODDPvQYHFKHDQRDVWUăOLWHUDWXUăRPLOHWLFăGLQVHFROXO;9,úL;9,,vQ &HUFHWăUL
GH,VWRULH;,,;,9QUSREVHUYDvQFDGUXO 'XPLQLFLLOăVDWXOXLEUkQ]HL
GLQ &D]DQLD OXL9DUODDPDYHUVLXQHDIDĠăGH FDOYLQL úLOXWKHUDQLÄHUHWLFLLGLQYUHPHDGH
DFPX OHJHD OXFUXULORU FHORU EXQH QX R YRU´  5HIOHFĠLD LQWROHUDQĠHL UHOLJLRDVH VH
PDQLIHVWDvQFXOWXUDSRSXODUăSULQPDUWHODUHDQXPHOXLWXUFLW DGRPQXOXL,OLDú5DUHúGLQ
SURVFRPLGLDFWLWRULHLWDWăOXLVăXGHOD7kUJX)UXPRVVDXDvQQHJULULLFKLSXOXLVăXGHSH
FDUWHD 9HFKLXOXL 7HVWDPHQW GăUXLW PăQăVWLULL 7D]OăX GH IDPLOLD GRPQLWRDUH VDX SULQ
vQQHJULUHDFKLSXOXLVăXvQWDEORXOYRWLYGHODPăQăVWLUHD3URERWD 1,RUJD ,QVFULSĠLLGLQ
ELVHULFLOH 5RPkQLHL ,, %XFXUHúWL  S  LGHP ,VWRULD ĠăULL SULQ FHL PLFL vQ
5HYLVWD ,VWRULFă  QU  S   (PLO 7XUGHDQX REVHUYD Fă GRDU vQWUXQ
7HWUDHYDQJKHO GăUXLW GH (OHQD 5DUHú OD  PDL  >@ 3URERWHL DIODW DVWă]L OD
PXQWHOH 6LQDL PDL DSDUH LQVFULSĠLRQDW SH VFRDUĠD GH DUJLQW QXPHOH OXL ,OLDú FD ILX DO
GRDPQHL (PLO 7XUGHDQX 2DPHQL úL FăUĠL GH DOWăGDWă S  0DUFX %H]D 8UPH
URPkQHúWL vQ 5ăVăULWXO RUWRGR[ HGLĠLD D ,,D %XFXUHúWL  S   ÌQVHPQăWDWHD
DFHVWRU PDQLIHVWăUL vQ FRQúWLLQĠD FROHFWLYă HUD UHPDUFDWă GH , %RJGDQ SH R ILOă D
(YDQJKHOLHLGH OD 9RURQHĠ Ä2K FXP D SXWXW VH WUHDFă GH OD OXPLQă OD vQWXQHULF >«@
9LX ILLQG HO VD WkUkW OD ,DG´ ,RDQ %RJGDQ RS FLW S   ,QWHUSUHWDUHD UHDOLVWă D
QDĠLXQLORUGHFăWUHSLFWRULDIăFXWFDLVWRULFLLGHDUWăVăYDGăvQÄWDEORXO´-XGHFăĠLLúLR
UHSUH]HQWDUH D FRQFHSĠLHL GHVSUH Uă]EXQDUHD GLYLQă GLULMDWă DVXSUD GXúPDQLORU
0ROGRYHL ÌQVă úL vQ ğDUD 5RPkQHDVFă QDĠLXQLOH SăFăWRDVH VXQW UHSUH]HQWDWH vQWUR
PDQLHUăUHDOLVWăHOHDSăUkQGQX QXPDLvQVFHQD -XGHFăĠLLGLQ8UPăFLúLGHSLOGăOD
VFKLWXO6ILQĠLORU$SRVWROLGLQFDGUXOFRPSOH[XOXLGHOD+XUH]L  vQVWkQJDWURQXOXL
)HFLRDUHL 0DULD vQ FDGUXO WHPHL 5XVDOLLORU  3RJRUkUHD 6IkQWXOXL 'XK $QFD 9DVLOLX
&RQYHQĠLHúLOLEHUWDWHvQLFRQRJUDILDSLFWXULLPXUDOHEUkQFRYHQHúWLvQ *ODVXOELVHULFLL
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FX WUDWDUHD LQGLYLGXDOă D HOHPHQWHORU GH IL]LRQRPLH úL GH FRVWXP SH
HUHWLFL D FăURU H[LVWHQĠă HUD UHVLPĠLWă ÄúL S>k@QăQ ]LXD GH DVWă]L´
,URGWUDVGHEDUEăGHODELVHULFDPăQăVWLULL0ROGRYLĠD$ULH úL1HVWRULH
HUDXSUH]HQĠHFRPXQH SH SHUVHFXWRUL ,XOLDQ$SRVWDWXO0D[LPLOLDQFX
FRURDQHODPăQăVWLUHD9RURQHĠ SH UHQHJDĠL ,XGDUHSUH]HQWDWFXFRFRúXO
SH XPHUL OD PăQăVWLUHD 6XFHYLĠD VDX vQ VWkQJD JXULL EDODXUXOXL OD
ELVHULFD PăQăVWLULL 9RURQHĠ vQ GUHDSWD ILLQG ILJXUDW &DLDID  SUHFXP úL
GRXă SHUVRQDMH LGHQWLILFDWH SULQ LQVFULSĠLD VODYRQă ÄɉȺɉȺ´ úL
Ä0(;0(0´ OD9RURQHĠHVWHUHSUH]HQDWFXWXUEDQ SUH]HQĠHFRQILUPDWH
úL GH IRUPXODUXO EOHVWHPHORU ÌQ VSDĠLXO DSURSLDW ,DGXOXL VH UH]HUYD XQ
WRP   S   &RQGDPQDUHD FRQIHVLRQDORQDĠLRQDOă HUD UHVLPĠLWă úL vQ
WHVWDPHQWH vQVHPQăUL SH PDQXVFULVH GRFXPHQWH HPLVH GH %LVHULFă FURQLFL RPLOLL
IXQHUDUH VFULHUL WHRORFLFă IROFORU 9LROHWD %DUEX Ä6LF PRULHPXU´ 'LVFRXUVH XSRQ
'HDWKLQ:DOODFKLDGXULQJWKH$QFLHQW5pJLPHvQ 5HYXH5RXPDLQG¶+LVWRLUHQU
 S   1DĠLXQLOH SăFăWRDVH HUDX ILJXUDWH úL vQ PLQLDWXULOH 7HWUDHYDQJKHOXOXL
6XFHYLĠDVXEIRUPDDWUHLJUXSXULLGHQWLILFDWHGH*K3RSHVFX9kOFHDFX HYUHL WXUFL
úL HWLRSLHQL *K3RSHVFX9kOFHD 8QPDQXVFULVDOYRLHYRGXOXL,HUHPLD0RYLOăS
SO ;,,,  7HUPHQXO VODYRQ GH ÄNODQ DUDSVN\L´ GLQ SLFWXUă vL GHVHPQD GXSă (PLO
'UDJQHYSHORFXLWRULL$IULFLLSHÄVDUD]LQLL´GLQVODYDYHFKH (PLO'UDJQHYRSFLWS
QRWD 

3DXO+HQU\ /HVpJOLVHVGHOD0ROGDYLH7H[WH S3HWUX&RPDUQHVFX
RSFLWSWXUFLLDYHDXWXUEDQHWăWDULLFRLIXULLDUDUPHQLLSăOăULL

7HUPHQXOGH HUHWLFGHúLHUDGHILQLWGHWUDGLĠLDEL]DQWLQăSHSDUFXUVXODúDSWH
VLQRDGHHFXPHQLFH  úLD]HFHVLQRDGHORFDOH  HUDSUHOXDWFXXQVHQV
JHQHUDO IDSW FDUH PRWLYHD]ă SUH]HQĠD DUPHQLORU VDX ODWLQLORU ÄIUkQFLL´ vQ DFHDVWă
FDWHJRULH 3UDYLOD GH OD *RYRUD I Y DUPHQLL HUDX ÄSURFOHĠL SHQWUX Fă QX ĠLQ vQWUX
PDUHOHSRVWvQ VHSWHPkQD PDUHFHGHQWkLX PăQkQFăFDUQH´ILOD YODWLQLLHUDXHUHWLFL
SHQWUX FăO FRQVLGHUDX SH ,LVXV PRUW  2 H[SOLFDĠLH D WHUPHQXOXL GH HUHWLF R JăVLP OD
PLWURSROLWXO $QWLP ,YLUHDQXO ÄHUHWLFL VXQW SăJkQLL SHQWUX Fă QX DX FUHGLQĠă úL MLGRYLL
SHQWUXFăQXVXQWGLQPăGXODUHOHELVHULFLL´ $QWLP,YLUHDQXO RSFLWS 7HUPHQXO
GH SăJkQFXXQVHQVODIHOGHJHQHUDOVHYDUHVWUkQJHWUHSWDWODWXUFLLRWRPDQLQXPLĠLvQ
FURQLFL ÄDJDUHQL´ ÄYUăMPDúL´ ÄEOHVWHPDĠL´ ,RQ 7RGHUDúFX REVHUYD Fă vQ WUDGXFHUHD
&D]DQLHL GH OD  FXYLQWHOH ÄSHUV´ ÄSHUVLQ´ ÄOHJHD SHUVLDQă´ GLQ vQYăĠăWXULOH
RULJLQDOH DX IRVW vQORFXLWH FX ÄWXUF´ ÄWXUFHVF´ ÄOHJH WXUFHDVFă´ ,RQ 7RGHUDúFX RS
FLW SYH]LúL6FDUODW3RUFHVFX 7LSDUQLĠDGHOD7UHL,HUDUKL,DúL&HDGLQWkLFDUWH
LPSULPDWăvQ0ROGRYD  vQ 0LWURSROLD0ROGRYHLúL6XFHYHL QUS 

*ULJRUH6FRUSDQ RSFLWS &ăOăWRULVWUăLQL«9,S

:ODGLVODZ3RGODFKD RSFLWS

%OHVWHPHOHGLQDFWHOHVDXVFULVRULOHGHVHFRODO;9,;9,,OHDvLDUDWăvQIRFXO
,DGXOXL SH ,XGD YkQ]ăWRUXO 1 ,RUJD RS FLW  S  QU /9,,  ,XGD
,VFDULRWXO YkQ]ăWRUXO $ULH 1HVWRULH ',5 $ VHFROXO ;9, YRO ,,  
%XFXUHúWL  S  GRF  ',5 % VHFROXO ;9,, YRO ,,,  

9DOHQWLQD&ULVWLQD6$1'8



ORFDSDUWHQDĠLXQLORUJUXSXULORUHWQLFHDVHPXLWHHUHWLFLORU úLSăJkQLORU
FRQWHPSRUDQLFDUHQXHUDXILJXUDĠLFDYHFKLLHUHWLFLvQUkXOGHIRF
&KLDUGDFă,DGXOHVWHORFXOHUHWLFLORU úLSăJkQLORUDFHORUFDUHQX
ODXFXQRVFXWSH ,LVXVSULQERWH]ÄQXVDXKUăQLWFXODSWHOHFUHGLQĠHLvQ
ELVHULFă´SHOkQJăÄOLPELOHFHOHQHvQĠHOHJăWRDUH úLvQúHODWHFDULLQX úWLX
FH FUHG QLFH FXQRVF SH 'XPQHG]ăX QLFH DúWHDSWă vQYLHUH úL JLXGHĠ´
ÄQLFHQHGHMGXHVFVăLDGXSăOXFUXOORU´vQUkXOGHIRFPDLVăOăúOXLDX
FHL FDUH vQFăOFDX SULQFLSLLOH ELVHULFLL WUDGLĠLRQDOH úL QRUPHOH FXWXPHL
DXWRKWRQH ÄWRĠL LXELWRULL GH SkFDWH FH VăQW FUHúWLQL úL PRU IăUv GH
SRFăLQĠă´VLQXFLJDúLL ÄSkFăWRúLLUăLSUăGăWRULQHGUHSĠLFD0DQDVLD
$KDY 1DYDKRGRQRVRU´ LGRODWULL PLWDULL úL IDULVHLL GHIăLPăWRULL
LQVWLJDWRULL GHQXQĠăWRULL vQGUăJRVWLĠLL DIHPHLDĠLL DGXOWHULQLL WLFăORúLL
VRGRPLĠLLEOHVWHPDĠLLFHLFDUH QXĠLQÄSRVWXULOHUXJLOHPLORVWHQLLOH úL
WRDWHIDSWHOHFHOHEXQHFUHúWLQHúWL´$FHVWHLSOHLDGHLVHYDDGăXJDFăWUH
VIkUúLWXOVHFROXOXLDO;9,,OHDvQFDGUXOUHSUH]HQWăULL -XGHFăĠLL GLQ8UPă
GH OD ELVHULFD PăQăVWLULL +XUH]L GLQ ğDUD 5RPkQHDVFă QHJXVWRUXO
FăOXJăUXOFDUHEHDWXWXQ úLFHOFDUHvQúHDOăFăOXJăULĠHOHFL]PDUXOKRĠXO
PRUDUXO PăFHODUXO FkUFLXPăULĠD FDWHJRULL LQGLYLGXDOL]DWH SULQ
%XFXUHúWL  S  GRF   $QD &DLDID ',5 % VHFROXO ;9,, YRO , S 
GRF   VDX ,XGD YkQ]ăWRUXO DOăWXUL GH $ULH FHO GH WUHL RUL EOHVWHPDW ',5 $ VHFROXO
;9,YRO,SGRFSGRF 1HVWRULH(YQRPLHúL6HYLUÄFHOIăUă
PLQWH´ '5+ $ YRO ;;9,   YROXP vQWRFPLW GH ,RQ &DSURúX %XFXUHúWL
SGRF 

 0LOWLDGLV *DULGLV /HV UHSUpVHQWDWLRQ GHV ©QDWLRQª GDQV OD SHLQWXUH SRVW
E\]DQWLQHvQ %\]DQWLRQ;;;,;S

$QGUp*UDEDU /DUHSUpVHQWDWLRQGHV©SHRSOHVªGDQVOHVLPDJHVGXMXJHPHQW
GHUQLHUHQ(XURSH2ULHQWDOHvQ %\]DQWLRQ/S

,'ùWHIăQHVFX RSFLWS

$QWLP,YLUHDQXO RSFLWS

&D]DQLDS

,ELGHPS

&URQLFDOXL(IWLPLHS &D]DQLDS

0DULD&UăFLXQ RSFLWS

&D]DQLDS

Ì/JOYS

&D]DQLDS

'5+ % YRO ,9   vQWRFPLW GH 'DPDVFKLQ 0LRF %XFXUHúWL
SGRF

,ELGHPYRO9SGRF

&ăOăWRULVWUăLQL«9,S

Ì/S
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LQWHUPHGLXOXQXLRELHFW VLPERO$FHúWLDVHUHJăVHDXvQ IRFXO ,DGXOXLSH
FkQGFXUYD úLFHLFDUHGRUPGXPLQLFDHUDXGHMDVXSXúLFD]QHORU7RWXúL
WUDWDUHD DFHVWRU FDWHJRULL GH SăFăWRúL HVWH GLIHULWă GH DFHHD D JUXSXULORU
HWQLFH 'H DFHDVWă GDWă FD VHPQ DO GHFODVăULL úL DO GHJUDGăULL vQ VSHĠă
UHOLHIDUHDLGHLLGHSăFDWHUDIRORVLWăQXGLWDWHD úLGHVILJXUăULOHIL]LFH
/D FDSăWXO DFHVWHL ÄLQYHQWDULHUL´ VH SRDWH SUHFL]D IDSWXO Fă vQ
FLXGD ERJăĠLHL LQIRUPDĠLLORU GHVSUH FRPSRQHQĠD ]RQHL ,DGXOXL WRDWH
HQXPHUăULOH VH UH]XPDX OD XQ IRQG FRPXQ GH vQĠHOHVXUL FDUH VXJHUDX
DYDULĠLDOăFRPLDYRUDFLWDWHDFDSăFDWFHQWUDOFRQGDPQDUHDDFHVWXLSăFDW
UHDOL]kQGXVH SULQWUR DVRFLHUH QHJDWLYă D GLIHULWHORU JUXSXUL VRFLDOH OD
DFHDVWăLGHHÌQDFHVWVHQVVFRSXOHUDGHDVHDWHQĠLRQDDVXSUDPRGXOXLvQ
FDUH SăFDWXO VXEPLQHD]ă FRQFHSWXO GH UHVSRQVDELOLWDWH FLYLFă úL GH
VWUXFWXUăVRFLDOă$VWIHOPHVDMXOGHRUGLQUHOLJLRVHVWHvQDFHODúLWLPS úL
XQXO VRFLDO GLUHFĠLRQDW FăWUH QRLOH JUXSXUL VRFLDOH FDUH VH ULGLFDX PXOW
SUHDUHSHGHSULQRFXSDĠLLOH úLSUDFWLFLOHORU
8QDOGRLOHDHOHPHQWFDUHVHREVHUYăGLQDQDOL]DVXUVHORUVFULVH úL
LFRQRJUDILFH YL]HD]ă FRQFHSWXDOL]DUHD WHUPHQXOXL GH SăFăWRV FDUH VH
UHDOL]D vQ IXQFĠLH GH QRQDSDUWHQHQĠD OD ELVHULFD GUHDSWă &HOH GRXă
HOHPHQWHFDUHGHFUHWDXDSDUWHQHQĠDOD NRLQHODFHDWDFHORUGUHSĠLHUDX
ERWH]XO úLDWDúDPHQWXOIDĠăGHFXOWXORILFLDO,LVXVDYkQGvQDFHVWFD]
VXESULYLUHDVDJUXSXULDFăURUVRDUWăHUDGHFLVăvQIXQFĠLHGHFHDSHFDUH
R PHULWD FRPXQLWDWHD FăUHLD LQGLYL]LL vL DSDUĠLQ )LHFDUH HUD FRQGXV GH


9LROHWD%DUEX *HQHDORJLD&KULVWL)RUPHGHUHSUH]HQWDUHDFRQFHSWXOXLGH
ÄSHUVRDQă´vQ 60,0;;,,S

$QWLP,YLUHDQXO RSFLWS &ăOăWRULVWUăLQL«9,,,S

 8Q FăOăWRU JHUPDQ SUHGLFDWRU FRQVHPQD Fă ÄFHO FDUH IDFH DOWIHO VHPQXO
FUXFLL QXO VRFRW GUHSWFUHGLQFLRV´ &ăOăWRUL VWUăLQL« 9 S   )UDQFH]XO 3LHUUH
/HVFDORSLHUSUHFL]DODFăQLFLFDWROLFLLQXHUDXFRQVLGHUDĠLFUHúWLQL ,ELGHP YRO
,,vQJULMLWGH0DULD+ROEDQ00$OH[DQGUHVFX'HUVFD%XOJDUX3DXO&HUQRYRGHDQX
%XFXUHúWLS LDU(UDVPXVYRQ:LHVPDUWHOQRWDFăÄSHQRL>SURWHVWDQĠLL@QX
QH VRFRW FUHúWLQL SHQWUX Fă PkQFăP vQ ]LOHOH ORU GH SRVW QX QH IDFHP FUXFH vQDLQWHD
LFRDQHORU ORU´ LELGHP YRO 9,,, S   $FHVW OXFUX HUD YDODELO úL SHQWUX OXWKHUDQL
ÄXUkĠLOXL'XPQH]HX &URQLFDOXL$]DULHS DUPHQLúLODWLQL

Ä)LHFDUHSRSRUVHSRDWHPkQWXLGXSăOHJHDVD´ &ăOăWRULVWUăLQL«9S 
$FHVWVLVWHPGHYDORULDOGHOLPLWăULLSăFăWRVXOXLGHFUHGLQFLRVSHFULWHULXODSDUWHQHQĠHLOD
NRLQHSULQERWH]HUDvPSăUWăúLWúLGHSRSXODĠLDDQFRUDWăvQWUDGLĠLH3HUFHSĠLDHUDYDOLGDWă
GHPăUWXULDRILĠHUXOXLVXHGH](UDVPXVYRQ:HLVPDUWHOODvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;9,,,
OHDFDUHREVHUYDIHUPLWDWHDRDPHQLORUGHDQXOăVDVăVHvQJURDSHvQFLPLWLUXORUWRGR[XQ
RILĠHUVXHGH]SURWHVWDQWGLQWHDPDGHDQXSURGXFHRÄIUDXGăHVFRWRORJLFă´SULQFDUH

9DOHQWLQD&ULVWLQD6$1'8



OLGHUXO VăX VSLULWXDO 'RPQXO ILLQG UHVSRQVDELO SHQWUX PkQWXLUHD
RUWRGRFúLORU úLQXDDOWRUFRQIHVLXQL
$EVWUDFW
Ä'(3$57)5200(<28&856('´
$1,19(1725<2)7+(6,11(5:25/'
7KHFRQFHSWRIVLQQHUKDGDZLGHYDULHW\RIPHDQLQJVXQGHUWKHSROLWLFDODQG
FRQIHVVLRQDOFLUFXPVWDQFHVRIWKHWK ±WKFHQWXULHV7KLVFDQEHVHHQLQFKURQLFOHV
ODZWKHRORJLFDOWH[WVDQGDSRFU\SKDEXWDOVRLQLOOXPLQDWHGPDQXVFULSWVDQGIUHVFRHV
RIWKH/DVW-XGJPHQW
7KLV SDSHU H[SORUHV WKH ZD\ ZULWWHQ VRXUFHV DQG IUHVFRHV GHILQHG DQG
UHSUHVHQWHGWKHVLQQHULQWKHILUHRIGDPQDWLRQWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHIDFWWKDWWKHVH
VRXUFHVGLGQRWKDYHZHOOHVWDEOLVKHGFULWHULDIRUGHILQLQJWKHVLQQHU,QDVHWWLQJZLWK
DKLJKUHOLJLRXVRWKHUQHVVWKH JRRG&KULVWLDQDQGWKHVLQQHU ZHUHGHILQHGE\WKHLU
EDSWLVPDQGWKHZD\WKH\OLYHGWKHLUOLIHZLWKLQWKH&KULVWLDQFKXUFK7KHUHIRUHDV
LQGLFDWHGLQWKHUHIHUHQFHVWKHFHQWUDOSODFHLQWKHUHSUHVHQWDWLRQRI+HOOZDVKHOGE\
WZRGLIIHUHQWJURXSVRIVLQQHUVWKRVHLQVLGHDQGWKRVHRXWVLGHWKH&KULVWLDQFKXUFK
,Q WKH FDVH RI WKH ILUVW JURXS HYHQ LI FDSWXULQJ D YHU\ ULFK LQYHQWRU\ WKH
SULPDU\PHDQLQJWKHFRUHRIWKHUHSUHVHQWDWLRQRIVLQLVUHGXFHGWRDYDULFHDQGJUHHG
DVFHQWUDOVLQ7KHFRQYLFWLRQRIWKLVVLQLVDFFRPSOLVKHGWKURXJKQHJDWLYHDVVRFLDWLRQ
RIYDULRXVVRFLDOJURXSVWRWKHLGHDRIJUHHG,QWKLVUHVSHFWWKHJRDOZDVWRDOHUWRQ
KRZWKHVLQXQGHUPLQHVFLYLFUHVSRQVLELOLW\DQGVRFLDOVWUXFWXUH7KXVWKHUHOLJLRXV
PHVVDJH LV DOVR WDUJHWHG WR WKH QHZ VRFLDO JURXSV WKDW UDLVHG WRR TXLFNO\ E\ WKHLU
RFFXSDWLRQVDQGSUDFWLFHV
,QGHILQLQJWKHVHFRQGJURXSWKHFRQFHSWRIVLQQHULVDVVRFLDWHGWRWKHQRQ
DSSXUWHQDQFHWRWKHULJKWFKXUFK7KHWZRHOHPHQWVWKDWHQDFWHGWKHDSSXUWHQDQFHWR
WKH NRLQH WR WKH ULJKWHRXV ZHUH WKH EDSWLVP DQG WKH DWWDFKPHQW WR WKH IRUPDO
ZRUVKLS-HVXVKDYLQJLQWKLVFDVHXQGHUKLVJD]HJURXSVZKRVHIDWHZDVGHFLGHGE\
WKH RQH WKDW WKH FRPPXQLW\ GHVHUYHG (DFK RQH RI WKHP ZDV JXLGHG E\ KLV RZQ
VSLULWXDOOHDGHU WKHSULQFHEHLQJUHVSRQVLEOHIRUWKHVDOYDWLRQRIWKH2UWKRGR[DQGQRW
RIWKRVHRIRWKHUFRQIHVVLRQV

XQQHFUHGLQFLRVVăGREkQGHVFăPkQWXLUHDFHORUDFăURUVROLGDULDWDWHHUDGHILQăGHJUXS
SULQWDLQDERWH]XOXL &ăOăWRULVWUăLQL«9,,,S 

Cercetri Istorice, XXIV-XXVI, Iai, 2010, p. 211-231

MARII DREGTORI AI RII MOLDOVEI LA JUMTATEA
SECOLULUI AL XVIII-LEA (1741-1749)

Emanuel BRDEANU

În Principatele Române, boierimea – nobilimea român – a jucat
un rol crucial în via a politic, economic i cultural, reprezentând elita
româneasc pân la cel de-al Doilea Rzboi Mondial. O dat cu
reformele lui Constantin Mavrocordat, boierimea va fi legat indisolubil
de dregtorie, de unde i interesul din ce în ce mai mare al boierilor de a
ocupa o func ie (dregtorie) cât mai înalt. În cadrul lucrrii de fa  voi
prezenta marii dregtori ai rii Moldovei care au de inut principalele
func ii politice la jumtatea secolului al XVIII-lea. M voi opri în
principal asupra perioadei 1741-1749, pân la cea de-a treia domnie a lui
Constantin Mavrocordat, domn care, prin reformele sale, va defini pentru
prima dat în rile Române statutul oficial al boierimii.
Referitor la func iile de stat existente în secolul al XVIII-lea în
Moldova, Dimitrie Cantemir face o descriere detaliat în lucrarea sa,
Descriptio Moldavie. Dregtorii moldoveni se împr eau în mai multe
clase. Cea mai înalt categorie o reprezint boierii de sfat, care erau în
numr de apte (în realitate opt)1:
1. Marele Logoft: conductorul sfatului, hotrte asupra
stpânirii pmântului
2. Vornicul de ara de Jos: gospodarul rii de Jos
3. Vornicul de ara de Sus: gospodarul rii de Sus
4. Hatmanul: conductorul oastei
5. Marele Postelnic: are grij de curtea domneasc
6. Marele Sptar: poart spada domnului
7. Marele Paharnic: pune paharul în mâna domnului, îngrijete de
viile domneti
8. Marele Vistiernic: strânge veniturile rii i îngrijete de ele

1

Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Chiinu, 1997, p. 117-119.
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Dup boierii de sfat, urmau boierii de starea întâi, starea a doua i
starea a treia.
În acest articol m voi concentra asupra sfatului domnesc,
prezentând în continuare, în ordine alfabetic , cei mai importan i
dreg tori ai Moldovei la jum tatea veacului fanariot.
Constantin Bal: Bal este o veche familie moldovean . Legenda
familiei spune c s-ar trage din vechii dinati medievali ai Zetei, despo ii
Bala. Întemeietorul familiei este considerat Ilie Musta , iar primul Bal
semnalat este Cristea Bal, nepotul lui Musta , care apare la 15732. Este
fiul lui Ioan Bal mare vornic i este frate cu Iordache i Lupul. Mai are
un frate, Vasile, i surori, pe Ani a, Ilinca, Paraschiva, Maria i Catrina.
Testamentul s u dateaz din 1752, deci, probabil, la acea dat era mort.
A fost c s torit mai întâi cu Catinca, fata beyzadelei tefan Duca, apoi cu
Maria Catargi. A avut doi copii, Ecaterina i Constantin3. Apare la
22 ianuarie 1742 cu titlul de medelnicer, când primete o carte pentru fân
în satul S scut4. La 26 septembrie 1742 este men ionat cu titlul de vel
paharnic, când semneaz un zapis de la Iordache Bal pentru Lupul Bal5.
Apare la 22 iunie 1743 cu titlul de biv vel paharnic, într-un act de
vânzare între ieromonahul Varlaam Ursachi i Ion Neculce pentru satul
Priporeni, inutul Dorohoiului6.
Cozma Bal: la 26 octombrie 1742 este men ionat cu titlul de vel
paharnic, când semneaz un document de schimb între Iordache Bal i
Lupul Bal7.
Ioan Bogdan: Octav Lecca spune c Bogd netii sunt o familie
veche din Moldova, ce înflorea înc din secolul al XVI-lea. Un stolnic
Bogdan este întânit la 14328. Ioan Bogdan este fiul lui Lupu Bogdan i al
2

Mihai-Dimitrie Sturdza (coord.), Familiile boiereti din Moldova i ara
Româneasc. Enciclopedie istoric, genealogic i biografic, vol. I (Abaza-Bogdan),
Bucureti, 2004, p. 251-253.
3
Ibidem, p. 252.
4
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, vol. II, Moldova
(redactor responsabil Vasile Mihordea, Ioana Constantinescu, Corneliu Istrati),
Bucureti, 1966, p. 231.
5
Nicolae Iorga, Studii i documente cu privire la istoria romînilor,
vol. XI, Cercetri i regeste documentare, Bucureti, 1906, p. 59.
6
Ibidem, vol. III, Bucureti, 1901, p. 44.
7
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 260.
8
Octav-George Lecca, Familiile boiereti române, edi ie de Alexandru
Condeescu, Bucureti, f r an, p. 129.
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Ruxandrei Cantemir. Are ca fra i pe Lupu, Ani a, Ecaterina i Maria. Este
cstorit prima dat cu Blaa, fata lui Dumitraco Racovi , înainte de
1726. Blaa moare la 12 iunie 1746, fiind îngropat la mnstirea
Dancu. Se recstorete cu Ecaterina, fata lui Ioan Sturza. Are copii pe
Maria, Safta, i Manolachi. Moare la 8 iulie 1765, fiind îngropat la
mnstirea Dancu din Iai9. În 1741, la venirea lui Constantin
Mavrocordat, este numit vel stolnic10. Apare la 30 mai 1745 cu titlul de
vel paharnic, semnând împreun cu al i boieri o carte de stpânire dat
egumenului de Pobrata asupra a patru vecini din Draceni i, inutul
Cernu i11. La revenirea în Moldova a lui Constantin Mavrocordat, în
1748, este numit hatman12. La 25 august 1749 apare cu titlul de hatman,
semnând documentul prin care Zoi a vorniceasa, so ia lui Iordachi Ruset,
druiete o jumtate din satul Durneti, inutul Dorohoiului, lui C.
Gândul13.
Iordache Cantacuzino: Cantacuzino este una din cele mai celebre
familii ce au existat pe plaiurile noastre. Originea ei este greu de desluit:
Platinos spune c strmoul lor ar fi Luca Kuzinos regele Ka ilor, popor
germanic (sec. II î. Hr.); Cantacuzeni apar i în Imperiul Roman; Ducas
spune c este una din cele mai ilustre familii din Bizan , descinzând din
vechii eroi ai Greciei. La 1341, Ioan Cantacuzen va ajunge împrat la
Constantinopol. În rile Române vor ajunge la începutul secolului al
XVII-lea, stabilindu-se atât în Valahia, cât i în Moldova14. Iordache
Cantacuzino este numit de Constantin Mavrocordat la venirea sa în 1741
vel vornic15. Interesant este faptul c Ion Neculce spune c noul domn
numete drept vornic pe Iordachi Ruset Cilibiul. La 18 ianuarie 1742 este
9

Mihai-Dimitrie Sturdza, op. cit., p. 582.
Ion Neculce, Letopiseul rii Moldovei, edi ie îngrijit i glosar de Iorgu
Iordan, Bucureti, 1975, p. 335.
11
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 281.
12
Enaki Koglniceanu, Leatopiseul erei Moldovei: de la domniea anteiu i
pân la a patra domnie a lui Constantinu Mavrocordatu v.v., în Cronicele României
sau Letopiseele Moldaviei i Valahiei, a doua edi iune de Michail Koglniceanu,
tomu III, Bucureci, 1874, p. 213.
13
Teodor Codrescu, Uricariul sau coleciune de diferite acte care pot servi la
istoria românilor, vol. XVII, Iai, 1891, p. 37.
14
Octav-George Lecca, op. cit., p. 187-188.
15
Ioan Canta, Leatopiseul erei Moldovei: de la a doua i pân la a patra
domnie a lui Constantinu Mavrocordatu v.v., în Cronicele României sau Letopiseele
Moldaviei i Valahiei, a doua edi iune de Michail Koglniceanu, tomu III, Bucureci,
1874, p. 183.
10
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men ionat cu titlul de vornic, într-o împr eal de moii cu Nicolae
Costin16. Este men ionat tot cu titlul de vornic într-un document din
26 ianuarie 174217. Apare la 19 februarie 1742 cu titlul de vornic, când
Constantin Mavrocordat hotrte ca locuitorii din satul Bl teti s
rmân vecini lui Iordache Cantacuzino18. Este biv vel vornic la
20 martie 1742, când depune mrturie în pâra dintre Constatin Ruset i
mnstirea Galata, pentru moia Fureti19. Tot vornic este i la
30 noiembrie 1742, când Ilia vel cpitan de Soroca primete carte pentru
ca s supuie pe oamenii de pe moia Budele a lui Iordachi Cantacuzino20.
Ioan Mavrocordat îl numete mare vornic al rii de Jos, la
venirea sa pe tronul Moldovei în 174321. Este mare vornic al rii de Jos
în 174422. Apare la 30 noiembrie 1744 cu titlul de vel vornic de ara de
Jos, în hrisovul lui Ioan Mavrocordat, întritor al altui hrisov de miluire
ce s-a dat mnstirilor închinate Sfântului Mormânt23. Este hatman la
30 ianuarie 1745, când primete o carte de la Ioan Mavrocordat24. În
22 iunie 1745 are titlul de hatman, când apare ca hotarnic într-un
document de la Ioan Mavrocordat ctre târgove ii din oraul Botoani
pentru a-i stpâni locurile25. La 15 iulie 1745 era hatman, dup cum
apare într-un document de vânzare între Ion Tlplar i I. Mânzul26. Tot
cu titlul de hatman apare i la 25 august 1745, când Ioan Mavrocordat îi
întrete ocinile i moiile de la moul su Constantin27. În 10 iunie 1746
apare cu titlul de hatman, semnând un document de schimb de igani între
16

Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, edi ie cu introducere,
note, indici i glosar alctuit de Corneliu Istrati, Iai, 1986, p. 12.
17
Ibidem, vol. III, Iai, 1987, p. 365.
18
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 234.
19
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, p. 6.
20
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 264.
21
Cronica Ghiculetilor, edi ie îngrijit de Nestor Camariano, Ariadna
Camariano-Cioran, Bucureti, 1965, p. 587.
22
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade (Documente slavo-române), vol. XII
(Studiu i documente Dorohoiene), Iai, 1924, p. xvi.
23
Teodor Codrescu, Uricariul, Cuprinztoriu de hrisoave, anaforale i alte
acte ale Moldovei din secolul XIV pîn în secolul XIX, vol. I, Iai, 1852, p. 57.
24
Nicolae Iorga, Studii i documente, vol. XI, p. 83.
25
Ibidem, vol. V, Cri domneti, zapise i rvae, partea I, Bucureti, 1903,
p. 243.
26
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade (Documente slavo-române), vol. XXIV
(Documente slavo-române între 6936 (1428)-7265 (1757), Iai, 1930, p. 31.
27
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. XVII, p. 33.
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Radu Racovi i Dinu Cantacuzino, ginerele s u c s torit cu Safta28. Tot
hatman este i la 28 iunie 1746, când semneaz un act de judecat
referitor la datoriile lui Radu Racovi la turci29. La 23 februarie 1747,
Iordache Kanta vel logof t judec pricina dintre Alexandru Gândul i Ilie
Gândul pentru 60 de p mânturi în Leucueni i Marcoviceni30. La 15
iulie 1747 semneaz un zapis al lui Radu Racovi , cu titlul de hatman31.
La 6 octombrie 1748 Cantacuzino hatman semneaz cartea lui Constantin
Mavrocordat dat c lug rilor de la Horecea s apere p durea m n stirii
de târgovei32. Apare la 1 martie 1749, cu titlul de vel logof t, judecând
pricina dintre Alexandru Pârvu i Safta, femeia lui Echim din Vaslui,
pentru un loc din Marcoviceni33.Tot vel logof t este i la 9 aprilie 1749,
când apare într-un act de vânzare între Ioan Sucm nariul i Vasile
Ciolan34.
La 10 iunie 1749 Kanta vel logof t trimite pe nepotul s u Neculae
Racovi s hot rasc moia sulgerului Adam din Ilietii din inutul
Vasluiului35. Tot cu titlul de vel logof t apare la 24 iunie 1749, în pâra
dintre Alexandru Pârvu i Ilie Gândul36, proces ce va continua pân la
1 august 1749, tot vel logof tul Iordache Kanta judecând37.
Ion Toader (Todiracu) Cantacuzino: la 20 aprilie 1743 este
menionat cu titlul de vel stolnic, într-un hrisov de la Constantin voevod,
pentru miluirea c tre m n stirile închinate la Sfântul Mormânt38.
Lupul Costachi: Familia Costache este o veche familie
moldovean . Legenda spune c este coborâtoare a lui Boldur, marele
vornic i vistiernicul lui tefan cel Mare. Gheorghe Ghib nescu spune c
este o greeal de interpretare a documentelor, familia Costachi neavând
28

Gh. Ghib nescu, Surete i izvoade (Documente slavo-române), vol. VIII,
Iai, 1914, p. 353.
29
Ibidem, vol. XVI (Feretii, Vaslui), Iai, 1926, p. 116.
30
Idem, Ispisoace i zapise (Documente slavo-române), vol. V, partea I, Iai,
1921, p. 122.
31
Idem, Surete i izvoade, vol. XVI, p. 121.
32
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 287.
33
Gh. Ghib nescu, Ispisoace i zapise, vol. V, partea 1, p. 69.
34
Idem, Surete i izvoade (Documentele românetilor), vol. XIII, (Iai), Hui,
1923, p. 49.
35
Ibidem, vol. VIII, p. 355-356.
36
Idem, Ispisoace i zapise, vol. V, partea 1, p. 123.
37
Ibidem, p. 124.
38
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 55.
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legtur cu Boldur39. S-a numit mult timp Gavrili eti, pân când un
membru al familiei a trdat politica pro rus dus de domn i ca pedeaps
întreaga familie a czut sub sabie, iar averea a fost confiscat. Un singur
reprezentant a scpat, îmbrcând haina preo iei. El a lsat prenumele su
ca nume de familie. Domnul urmtor, mai pu in prieten Moscovei, a
repus în drepturi familia Costachi40. Lupul Costachi apare la 28 iunie
1746 cu titlul de vel ban, într-o carte de judecat a lui Radu Racovi  cu
doi negustori turci41.
Manolachi Costachi: Constantin Mavrocordat îl numete la
venirea sa în 1741 vel sptar42. Este mare vornic al rii de Sus între
1745-1747, sub Ioan Mavrocordat43.
Ion Costin: familie cunoscut înc din secolul al XV-lea în
Moldova, considerat de origine sârbeasc de Cantemir, afirma ie
neacceptat de George Lecca. Primul Costin apare în documente la
139244. Ion Costin apare prima dat la 1742, cu titlul de hatman, într-un
izvod de împr eal între Ion Costin, Safta stolniceasa i Tudosica a
sptarului Zmuncil de moiile ce vin de pe Miron Costin logoftul45.
Aristarh Hrisoscoleu: este men ionat la 11 ianuarie 1742 cu titlul
de vel ban, când semneaz în cartea de închinare a mnstirii Hangu46.
Apare cu titlul de ban într-un document din 26 ianuarie 174247. La 20
martie 1742 apare cu titlul de ban, când semneaz cartea de judecat
dintre Constantin Ruset i mnstirea Galata pentru moia Fureti48.
Apare la 7 februarie 1743 cu titlul de vel sptar, semnând o hotrâre de
judecat între Ieromonahul Gherman, egumenul Moldovi ei i cu al i

39

Gh. Ghibnescu, Ispisoace i zapise (Documente slavo-române), vol. V,
partea II (incomplet), Iai, 1923, p. LXXII-LXXIV.
40
Teodor Codrescu, Uricariul, Cuprinztor de hrisoave, anaforele, tratate i
alte acte ale Moldo-Vlahiei, din secolul XIV pîn în secolul XIX, vol. IV, Iai, 1857,
p. 318.
41
Gh. Ghibnescu, Ispisoace i zapise, vol. V, partea I, p. 122.
42
Ion Neculce, op. cit., p. 335.
43
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. XII, p. xvi.
44
Octav-George Lecca, op. cit., p. 239.
45
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade (Documente slavo-române), vol. VII, Iai,
1912, p. clxxiv.
46
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, p. 4.
47
Ibidem, vol. III, p. 365.
48
Ibidem, vol. II, p. 6.
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megiei49. La 20 aprilie 1743 este men ionat cu titlul de velsptar, într-un
hrisov de la Constantin voevod50. La venirea pe tronul Moldovei a lui
Ioan Mavrocordat, în 1743, este numit vel vistiernic51. Este vel vistiernic
la 30 noiembrie 1744, când Ioan Mavrocordat d un hrisov întritor altui
hrisov de miluire ce s-a dat mnstirilor închinate Sfântului Mormânt52.
Apare la 10 iunie 1746 ca sptar, semnând un act de schimb de igani
între Radu Racovi  i Constantin Cantacuzino53. Este men ionat la 1746,
5 august, cu titlul de vel sptar într-o mrturie hotarnic pentru moia
Armeni i Valea Rngoaiei de pe Brlzel, inutul Vasluiului, pe care
le-a cumprat54. Este vistier i caimacam al rii Moldovei la 5 iunie
1747, când poruncete alturi de ceilal i caimacami lui Toader Carp i
Constantin Donici s împlineasc de la locuitorii din Buicani darea
pentru mnstirea Galata55.
La revenirea lui Grigore Ghica în Moldova, în 1747, este numit
mare sptar56. La 15 iulie 1747 este tot vel sptar, aa cum semneaz
într-un zapis al lui Radu Racovi 57. La revenirea pe tronul Moldovei a
lui Constantin Mavrocordat, în 1748, este numit vel sptar58. Apare la
25 decembrie 1748 tot ca vel sptar, în hrisovul lui Grigore Ghica pentru
coli59.
Enachi Hrisoscoleu: la revenirea lui Grigore Ghica în Moldova,
în 1747, este numit vel postelnic60. În 2 iunie 1748, apare cu titlul de
postelnic, judecând o pricin între Vasile Adam i cujbuleti61. Este
men ionat cu titlul de vel postelnic la 25 decembrie 1748, în hrisovul lui
Grigore Ghica adresat colilor62.
49

Teodor Codrescu, Uricariul sau coleciune de diferite acte care pot servi la
istoria românilor, vol. XVI, Iai, 1891, p. 224.
50
Ibidem, vol. I, p. 55.
51
Cronica Ghiculetilor, p. 587.
52
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 57.
53
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. VIII, p. 353.
54
Idem, Ispisoace i zapise (Documente slavo-române), vol. IV, partea II
(1692-1694), Iai, 1915, p. 70.
55
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 284.
56
Enaki Koglniceanu, op. cit., p. 211.
57
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. XVI, p. 121.
58
Enaki Koglniceanu, op. cit., p. 213.
59
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 63.
60
Enaki Koglniceanu, op. cit., p. 211.
61
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. VII, p. 16.
62
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 63.
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Ianachi (Iani): este numit hatman de Constantin Mavrocordat la
venirea sa în Moldova. Ianache este unul dintre boierii ce l-au urmat pe
domn din ara Româneasc, unde fusese vel sptar. Este un boier
apropiat familei Mavrocordat, fiind fratele doamnei lui Neculai vod63.
Este numit „grecu” în letopise ul Canta, probabil datorit originii sale
greceti64.
Admi Ianachi: este fiul lui Ianachi hatman i cumnatul lui
Constantin vod. Este numit vel postelnic în 1741 de Constantin
Mavrocordat65.
Iordache Loiz: este men ionat la 4 septembrie 1744 cu titlul de vel
paharnic, când semneaz un document de judecat împreun cu al i boieri
pentru Costachi vtaful ca s stpâneasc pe Gheorghi  ca vecin66.
Baa Mihalopul: probabil este unul din grecii veni i cu Grigore
Ghica. Este numit hatman de acesta, la venirea sa în Moldova în 174767.
Vasilachi Negel: la revenirea lui Grigore Ghica pe tronul
Moldovei, în 1747, este numit vel paharnic68.
Dumitrachi Paladi: originea acestei însemnate familii din
Moldova se pare c este greac. Ea apare printre boierii rii înc de la
jumtatea secolului al XVII-lea. Primul membru cunoscut al familiei este
Teodor Palade sptarul, care era lsat caimacam la 168369. La venirea lui
Constantin Mavrocordat în 1741, Dumitrachi Paladi este numit vel
clucer70. Apare la 25 decembrie 1748 cu titlul de vel paharnic, în hrisovul
lui Grigore Ghica adresat colilor71.
Ion Paladi: la 1 iunie 1742 apare cu titlul de treti logoft, când
primete carte de volnicie pentru moiile Perieni i Mârzti din inutul
Iai72. Este men ionat la 10 decembrie 1742 cu titlul de treti logoft, când
îi fug nite oameni de pe o moie73. La 23 iunie 1747 apare cu titlul de

63

Ion Neculce, op. cit., p. 335.
Ion Canta, op. cit., p. 183.
65
Ion Neculce, op. cit., p. 335.
66
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 278.
67
Enaki Koglniceanu, op. cit., p. 211.
68
Ibidem, p. 211.
69
Octav-George Lecca, op. cit., p. 457.
70
Ion Neculce, op. cit., p. 335.
71
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 63.
72
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, p. 226.
73
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 265.
64
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hatman judecând împreun cu al i boieri un proces între Ioni Izman i
tefan Blebe pentru un iaz lâng Rui74.
Teodor (Toader) Paladi: Constantin Mavrocordat îl numete la
venirea sa în 1741 vel vistiernic75. Este men ionat cu titlul de
vel vistiernic într-un document din 26 ianuarie 174276. Apare cu titlul de
vel vistiernic la 20 martie 1742, când depune m rturie în procesul dintre
Constatin Ruset i m n stirea Galata, pentru moia F ureti77. Este
men ionat la 25 martie 1742 cu titlul de vel vistiernic, când este pârât de
câ iva s teni c îi trage la vecin tate78. La 20 aprilie 1743 avea titlul de
vel vistiernic, cum reiese din hrisovul lui Constantin Mavrocordat
acordat pentru miluirea c tre m n stirile închinate la Sfântul Mormânt79.
Este numit vel sp tar de Ioan Mavrocordat, la venirea sa în Moldova în
174380. La 30 noiembrie 1744 purta titlul de vel sp tar, aa cum apare în
hrisovul domnului Ioan Neculai voevod, înt ritor altui hrisov de miluire
ce s-a dat m n stirilor închinate Sfântului Mormânt81. Apare la 22 martie
1745 cu titlul de vel vistiernic. A fost c s torit cu Ani a, fata lui Antioh
Vod . Ea moare înaintea so ului ei, i Ioan Mavrocordat scrie o carte la
doi boieri s m soare moiile lui Teodor Palade de la F lciu pe care le
are de la Ani a82. La 30 mai 1745 apare cu titlul de vel vistier, semnând
un document de st pânire dat egumenului de Pobrata asupra a patru
vecini din Draceni i, inutul Cern u i83. La 5 iunie 1747 apare ca hatman
i caimacam al
rii Moldovei, când poruncete al turi de ceilal i
caimacami boierilor Toader Carp i Constantin Donici s împlineasc de
la locuitorii din Buicani darea pentru m n stirea Galata84. La revenirea în
Moldova a lui Constantin Mavrocordat în 1748 este numit vel postelnic85.
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Nicolae Iorga, Studii i documente, vol. V, p. 245.
Ion Neculce, op. cit., p. 335.
76
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. III, p. 365.
77
Ibidem, vol. II, p. 6.
78
Teodor Codrescu, Uricariul, cuprinztoriu de hrisoave anaforale i alte acte
ale Moldovei din suta XIV-lea pân la a XIX-lea, vol. II, Iai, 1852, p. 244.
79
Ibidem, vol. I, p. 55.
80
Cronica Ghiculetilor, p. 587.
81
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 57.
82
Gh. Ghib nescu, Surete i izvoade, vol. VII, p. xxviii.
83
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 281.
84
Ibidem, p. 284.
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Enaki Kog lniceanu, op. cit., p. 213.
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Radu (Rducanu) Racovi: familia Racovi  este coborâtoare din
familia Cehan (de aceea, de multe ori apare denumirea de
Racovi  - Cehan). Numele de Cehan apare prima dat în 148786. Radu
Racovi  se nate la 1698 i se cstorete prima dat cu Anastasia, fata
lui Tudoracu Costachi, iar a doua oar cu Maria Buhu87. Este mare
vornic al rii de Sus între 1743-1744, sub Ioan Mavrocordat. Reia
vornicia rii de Sus sub Grigore Ghica i Constantin Mavrocordat între
1747-1749, iar între 1751-1752 este mare vornic al rii de Jos88. Apare
la 9 ianuarie 1742 cu titlul de paharnic, fiind pus s cerceteze pricina
egumenului de Bogdana, care reclam nedreptatea de la judecat89. La 1
martie 1742, era vel sptar, moment când face o plângere pentru a i se
hotrî moia Corbeni90. Este men ionat la 19 august 1742 cu titlul de vel
sptar, când d mrturie de judecat între egumenul de Bogdana i Sarca,
vornicul de bârsani91. La 11 noiembrie 1742 este men ionat cu titlul de
sptar, când cerceteaz pricina dintre Ioni  i mnstirea Probota pentru
nite vecini92. Apare ca mare vornic al rii de Sus, la 20 aprilie 1743,
într-un hrisov de la Constantin Mavrocordat93.
Este numit mare vornic al rii de Sus de Ioan Mavrocordat, la
venirea sa pe tronul Moldovei în 174394. La 10 iunie 1744 apare cu titlul
de vornic într-un zapis de cumprturi a satului Bogdneti95. Apare ca
hatman la 4 septembrie 1744, când semneaz o carte de judecat,
împreun cu al i boieri, pentru Costachi vtaful, ca s stpâneasc pe
Gheorghi  ca vecin96. Este mare vornic al rii de Sus la 30 noiembrie
1744, dup cum apare în hrisovul lui Ioan Neculai voevod, întritor al
altui hrisov de miluire ce s-a dat mnstirilor închinate Sfântului
Mormânt97. La 16 ianuarie 1746 este men ionat cu titlul de hatman,
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primind carte de la Ioan Mavrocordat s caute un igan98. La 10 iunie
1746 Radu Racovi  hatman face schimb de igani cu Constantin
Cantacuzino. Radu Racovi  este feciorul lui Dumitraco Racovi 
hatman, care a inut pe Ilinca, fata lui Mihai Cantacuzino sptarul i var
primar cu Matei, tatl lui Constantin Cantacuzino. Radu Racovi  este
vr de-al doilea cu Matei, tatl lui Dinu Cantacuzino99.
Tot cu titlul de hatman este men ionat i la 28 iunie 1746, când
Radu Racovi  apare în fa a divanului la judecat, pentru datoriile pe care
le are fa  de doi negu tori turci. Suma pe care Radu Racovi  o datora
era de 1122 lei100. Interesant este c Radu Racovi  apare în cuprinsul
aceluiai document cu dou titluri diferite, fiind numit mai întâi logoft,
apoi hatman. Probabil c titlul de logoft i-a fost acordat în mod eronat.
La 24 februarie 1747 este men ionat tot cu titlul de hatman, primind o
chitan  pentru banii Benderului101. La revenirea în Moldova a lui
Grigore Ghica, în 1747, Radu Racovi  este pus mare vornic al rii de
Sus102. La 18 august 1747, Radu Racovi  apare ca vel vornic, primind de
la Grigore Ghica întritur a satelor Greci i Fereti. Radu Racovi  mai
are doi fra i, Dumitraco i Ion, Radu Racovi  fiind cel mai mare. To i
trei motenesc de la tatl lor, Dumitraco Racovi  hatman, o datorie pe
care trebuie s o plteasc103.
La 20 august 1747 Radu Racovi  avea titlul de mare vornic al
rii de Sus, dat la care primete de la Grigore Ghica o carte de întrire
a stpânirii asupra unor case i vii104. La revenirea în Moldova a lui
Constantin Mavrocordat în 1748, este men inut mare vornic al rii de
Sus105. Este mare vornic al rii de Sus la 25 decembrie 1748, dup cum
apare într-un hrisov de la Grigore Ghica pentru coale106.
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Andronaki (Antonachi) Ramadan: Ioan Mavrocordat îl numete
mare postelnic, la venirea sa pe tronul Moldovei în 1743107. La
30 noiembrie 1744 apare cu titlul de vel postelnic în hrisovul lui Ioan
Mavrocordat, întritor altui hrisov de miluire ce s-a dat mnstirilor
închinate Sfântului Mormânt108.
Costachi Razu: este numit de Constantin Mavrocordat vel vornic
de ara de Jos în 1741109. Între 1742-1743 este mare vornic al rii de
Jos. Între 1747-1751 este iar mare vornic al rii de Jos110. La 19 martie
1742 apare ca vel vornic, când Mihalachi Sturza este trimis s
împlineasc de la oamenii din dou sate ale lui Costachi Razu fânul
pentru anul trecut111. Tot vel vornic este i la 20 martie 1742, când apare
în documentul de judecat dintre Constatin Ruset i mnstirea Galata,
pentru moia Fureti112. Este men ionat cu titlul de vel vornic la
25 martie 1742, într-o carte de judecat pentru tragerea la vecinie a
câtorva steni113. Apare tot cu titlul de vornic la 11 august 1742, când
hotrte ca egumenul de la Solca s dea boii lua i locuitorilor din
Criniceti114. Este men ionat cu titlul de vel vornic la 28 octombrie
1742, când Constantin Mavrocordat d carte unui slujitor s mearg la
Grozeti, inutul Lpuna, moia lui Costachi Razu pentru a-i obliga pe
oameni s aduc 100 de care de lemne115. Tot vel vornic este i la 11
noiembrie 1742, când cerceteaz pricina dintre Ioni  i mnstirea
Probota pentru nite vecini116. La 20 aprilie 1743 apare cu titlul de mare
vornic al rii de Jos, într-un hrisov de la Constantin Mavrocordat pentru
miluirea ctre mnstirile închinate la Sfântul Mormânt117. Costachi Razu
vel vornic este numit caimacam în 1743, la plecarea lui Constantin
Mavrocordat118. La 30 mai 1745 apare ca hatman într-un document de
stpânire dat egumenului de Pobrata asupra a patru vecini din Draceni i,
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inutul Cern u i119. Este men ionat la 13 iulie 1745 cu titlul de hatman i
pârc lab al Sucevei. Este v r cu Neculai Costin120. Este vornic i
caimacam al rii Moldovei la 5 iunie 1747, când poruncete al turi de
ceilal i caimacami boierilor Toader Carp i Constantin Donici s
împlineasc de la locuitorii din Buicani darea pentru m n stirea
Galata121. La venirea în Moldova a lui Grigore Ghica, în 1747, este pus
mare vornic al rii de Jos122. Apare cu titlul de vel vornic în 23 iunie
1747, când judec un proces între Ioni Izman i tefan Blebe pentru
un iaz lâng Rui123.
La 12 mai 1748 este men ionat cu titlul de vel vornic în cartea de
hot rnicie a locului mieilor din Iai124. La revenirea în Moldova a lui
Constantin Mavrocordat în 1748, este men inut mare vornic al rii de
Jos125. Apare cu titlul de mare vornic de ara de Jos la 25 decembrie
1748, într-un hrisov de la Grigore Ghica pentru coale126.
Andrei Ruset: legenda spune c familia Rosetti este de origine
genovez , iar în secolul al XIII-lea str moii lor au venit la
Constantinopol. Aici Rosettetii fac parte din cea mai înalt aristocra ie
bizantin . În secolul al XVII-lea Rosetti era a doua familie din
aristocra ia arigr dean . Familia din Moldova se trage din Lascaris
Ruset, ai c rui fii au venit în ar prin secolul al XVII-lea127. Andrei este
fiul lui Iordache i a Saftei Racovi . Se c s torete cu Maria Sturza, cu
care are doi copii, Neculai i Safta128. Andrei Ruset este numit de
Constantin Mavrocordat la venirea sa în Moldova în 1741, vel ban129.
Apare la 4 ianuarie 1742 cu titlul de vel ban, când primete o carte de
volnicie ca s apere p durea Stâvea de t iatul lemnelor130. Tot vel ban
este i la 20 ianuarie 1742, când semneaz plângerea lui tefan i Ion c
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Adam Luca îi trage la vecin tate131. În 5 iunie 1742 apare cu titlul de vel
ban, când primete carte de volnicie pentru moia cheia din inutul
Iaului, peste Prut, ca s o dijmuiasc din toate dup obicei132. La
11 noiembrie 1742 apare cu titlul de ban, când cerceteaz pricina dintre
Ioni i m n stirea Probota pentru nite vecini133. Este men ionat la
25 noiembrie 1742 cu titlul de vel ban, semnând o carte de judecat între
Vintil , fiul lui Antiohie c pitan i V. Costachi pentru Dr gueni,
endreti i D nceni134. La 20 aprilie 1743 apare tot cu titlul de vel ban,
în hrisovul lui Constantin voevod pentru miluirea c tre m n stirile
închinate la Sfântul Mormânt135. Este vel vornic la 4 septembrie 1744,
când semneaz , împreun cu al i boieri, un document de judecat pentru
Costachi v taful ca s st pâneasc pe Gheorghi ca vecin136. La
revenirea în Moldova a lui Constantin Mavrocordat în 1748, este numit
vel logof t137.
Iordachi Ruset Cilibiul: tr iete între 1680 i 1753, fiind fiul lui
Lascarache. A fost c s torit întâi cu Safta Jora, apoi cu Maria Sturza.
A avut trei fii: Vasile, Constantin i Mihalachi138. Constantin
Mavrocordat îl numete vel vornic de ara de Sus la venirea sa139. Este
mare vornic al
rii de Sus între 1741-1742, sub Grigore Ghica i
Constantin Mavrocordat140. Apare la 10 octombrie 1741 cu titlul de mare
vornic al rii de Sus, când primete c r i de volnicie ca s -i strâng
venitul dreg toriei141. Este vel vornic la 11 ianuarie 1742, când semneaz
cartea pentru închinarea m n stirii Hangu142. Tot vel vornic este i la
26 ianuarie 1742, când semneaz un document143. La 13 mai 1742,
vornicul Iordache Ruset judec pricina dintre Costin Dare i Petre din
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Bae pentru o vac cu viel144. Apare cu titlul de vornic la 25 august 1749,
când soia sa, Zoia vorniceasa, d ruiete o jum tate din satul Durnetii
din inutul Dorohoiului lui C. Gândul145.
tefan Ruset: este fiul lui Iordache i a Saftei Racovi . S-a
c s torit cu Catrina Sturza, cu care a avut un fiu, Vasile146. Este numit de
Constantin Mavrocordat la venirea sa în 1741 vel paharnic147. Este
menionat la o dat incert (1742-1744) cu titlul de vel paharnic i
ispravnic de Vaslui, primind o carte de la domn, referitor la plângerile
contra turcilor ale târgoveilor din Vaslui148.Este vel paharnic la 5
ianuarie 1742, când primete o carte pentru igani149. Apare cu titlul de
vel paharnic la 11 ianuarie 1742, când semneaz cartea pentru închinarea
m n stirii Hangu150. Tot vel paharnic este i la 26 ianuarie 1742, când
semneaz un document151. La 9 august 1742 este menionat cu titlul de
biv vel paharnic, când este trimis de Constantin Mavrocordat s cerceteze
plângerea lui Ioni Cuza152. Este paharnic i ispravnicul inutului Vaslui
la 10 decembrie 1742, când trimite pentru a fi prini nite oameni fugii
de pe moia lui Ion Palade153. Apare la 17 iunie 1745 cu titlul de biv vel
paharnic, fiind i ispravnicul inutului Vaslui. El primete îns rcinarea de
la Ioan Mavrocordat s cerceteze pricina de p mânt între Vasilachi
Costachi i Ion M t sarul pentru împresurare de hotare la Dr gueni154.
Este menionat la 20 martie 1746 cu titlul de paharnic, în hotarnica
moiei M r eni, ce se învecineaz cu moia lui tefan Ruset155. La
revenirea în Moldova a lui Constantin Mavrocordat în 1748, este numit
vel vistiernic156. La 25 august 1749 apare cu titlul de vistiernic, într-un
144
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Mihalachi Sturza: la 19 martie 1742 este menionat cu titlul de
biv vel clucer i judec tor al inutului Roman, când primete o carte s
împlineasc de la oamenii din dou sate ale lui Costache Razu fânul
pentru anul trecut167. În 1742 este biv vel clucer i ispravnicul inutului
Roman, fiind îns rcinat de Constantin Mavrocordat s cerceteze pricina
lui Ion eptilici cu nite  rani care nu-i dau dijm 168. La venirea lui Ioan
Mavrocordat, în 1743, Mihalachi fuge în Polonia împreun cu Ilie Sturza
i cu doi b leti. La rug minile domnului i ale lui Sandu Sturza, se
întoarce i este numit vel medelnicer. Mihalachi Sturza este fratele lui
Sandu Sturza169.
Sandu Sturza: Constantin Mavrocordat îl numete vel logof t în
1741, la venirea sa170. Apare în 1742 ca mare logof t, judecând pricina
dintre Ion eptilici i nite  rani care nu-i dau dijm 171. Este vel logof t
la 11 ianuarie 1742, când semneaz în cartea pentru închinarea m n stirii
Hangu172. Apare tot vel logof t într-un document din 26 ianuarie 1742173.
În 20 martie 1742, vel logof tul Sandu Sturza depune m rturie în
procesul dintre Constantin Ruset i m n stirea Galata pentru moia
F ureti174. La 30 iunie 1742 este menionat cu titlul de vel logof t, când
Constantin Mavrocordat poruncete starostelui de Cern ui s caute pe
vecinii lui Sandu Sturza, fugii din satul Dulceti175. Tot vel logof t este
i la 7 iulie 1742, când cerceteaz pricina dintre Silvestru i m n stirea
Bogdana176. Apare cu titlul de vel logof t la 9 august 1742, când judec
pricina lui Ioni Cuza177. La 18 ianuarie 1743 este menionat ca mare
logof t, judecând o pricin dintre egumenul de Solca i r zeii de
Faraoani pentru un loc din Cleja de Sus, inutul Botoani178. Tot vel
logof t este i la 20 aprilie 1743, într-un hrisov al lui Constantin
167
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Mavrocordat pentru miluirea ctre mnstirile închinate la Sfântul
Mormânt179. Sandu Sturza vel logoft este numit caimacam în 1743 la
plecarea lui Constantin Mavrocordat180. Apare ca mare logoft i la
venirea lui Ioan Mavrocordat, când fratele su, Mihalachi, fuge în
Polonia. La rugmin ile domnului i ale lui Sandu Sturza, acesta se
întoarce181. Ioan Mavrocordat îl pstreaz în func ia de vel logoft, la
venirea sa în Moldova în 1743182. Este mare logoft i în hrisovul din 30
noiembrie 1744, prin care se întrete un hrisov anterior adresat
mnstirilor închinate Sfântului Mormânt183. La 30 mai 1745 este
men ionat într-o împr eal de igani cu Ion Bisanul, Solomon Botez i
Toader Cuza184. Este vel logoft la 27 mai 1746, când semneaz un act de
judecat pentru pricina lui Sandul Darie185.
Apare ca biv vel logoft în 1747, într-o carte de mrturie186. La
30 ianuarie 1747, Sandu Sturza, în calitate de biv vel logoft judec
pricina lui Trofin Lachi i rzeii din Caraghiozu, care recunosc ca rze
pe C. Ciudin187. Exact la aceeai dat, Sandu Sturza apare tot ca biv vel
logoft, judecând pe Toderaco Pahomie, care mrturisete despre Gavril
Buzdugan188. Este logoft i caimacam al rii Moldovei la 5 iunie 1747,
când poruncete împreun cu ceilal i caimacami ca Toader Carp i
Constantin Donici s împlineasc de la locuitorii din Buicani darea
pentru mnstirea Galata189. În 1747, la venirea lui Grigore Ghica în
Moldova, este fcut din nou mare logoft190. La 15 iulie, 1747, Sandu
Sturza vel logoft semneaz un zapis al lui Radu Racovi 191. La 25

179

Ibidem, vol. I, p. 55.
Ion Neculce, op. cit., p. 341.
181
Enaki Koglniceanu, op. cit., p. 206.
182
Cronica Ghiculetilor, p. 587.
183
Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 57.
184
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. VII, p. 273.
185
Ibidem, vol. XVII (Drcenii cu moiile din prejur) (Flciu), Hui,
1927, p. 27.
186
Teodor Codrescu, Uricariul, Cuprinztoriul de hrisoave, firmanuri i alte
acte ale Moldovei, Din secolul XIV pîn în secolul XIX, vol. III, Iai, 1853, p. 278.
187
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade (Documente slavo-române),
vol. XI (Documente basarabene), Iai, 1922, p. 46.
188
Ibidem, p. 45.
189
Documente privind relaiile agrare în veacul al XVIII-lea, p. 284.
190
Enaki Koglniceanu, op. cit., p. 211.
191
Gh. Ghibnescu, Surete i izvoade, vol. XVI, p. 121.
180
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decembrie 1748 este vel logoft în hrisovul lui Grigore Ghica adresat
colilor192.
Abstract
HIGH OFFICIALS OF MOLDAVIA AT MID18TH CENTURY (1741 – 1749)
Nobility has always been a central topic of research for historians from
all over the world, and Romanian historians are no exception to this rule. In the
Middle Ages, chroniclers dealt almost exclusively with nobility, since it was the
only social category that mattered. In modern times, the interest for the study of
the elites continued, because in most States, nobility preserved their dominant
position. After World War I, starting with “the entry of the masses into history”,
the interest for the formerly ruling class began to decrease, and during the
communist period it was almost “thrown to history’s garbage bin” (at least in
the States that were “privileged” with this regime). After 1989, nobility
regained importance as a topic of research for historians in the former
communist countries as well.
This paper provides a presentation of the high officials within the
Moldavian Principality that held the main political positions in the mid-18th
century. The focus was mainly on the period comprised between 1741 and
1749, until the third reign of Constantin Mavrocordat, who managed, through
his reforms, to define the official condition of the Romanian nobility, for the
first time in the Romanian Principalities.
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Teodor Codrescu, Uricariul, vol. I, p. 63.
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CÂTEVA CONSIDERAII PRIVIND ÎNVINUIREA DE
HICLENIE ÎN MOLDOVA MEDIEVAL

Alexandra-Marcela POPESCU

Istoria Moldovei, cea descris de cronici i documente, prezint
numeroase momente în care domnul s-a confruntat, din diverse motive,
cu necredina unor boieri ai si. Aceast „ridicare” împotriva
cârmuitorului rii, numit hiclenie, a fost perceput negativ în epoc,
asemeni oricrei tulburri a ordinii stabilit de Dumnezeu1 i a fost aspru
pedepsit, prin decapitare i confiscarea averilor2. O serie de studii mai
vechi3 sau de dat recent4 au avut ca subiect câteva din comploturile
boiereti de rsunet, reprezentând contribuii remarcabile în aceast
direcie. Totui, învinuirea de necredin a fost tratat doar tangenial,
drept pentru care ne propunem s încercm o desluire a unor aspecte ale
acesteia, fr a strui asupra faptelor svârite de hicleni sau a osândei pe
care au fost nevoii s o îndure.
Mai întâi de toate se cere a preciza c hiclenia avea în epoc
semnificaia de înalt trdare i se înfptuia atunci când vreun boier
înclca jurmântului de credin depus domnului aflat în scaun, încercând
1

Grigore Ureche, Letopise ul rîi Moldovei, ediie îngrijit, studiu
introductiv, indice i glosar de P. P. Panaitescu, Bucureti, 1955, p. 149.
2
Istoria dreptului românesc, vol. I, responsabil de volum Vladimir Hanga,
secretar tiinific i coord. teh. Liviu P. Marcu, Bucureti, 1980, p. 438.
3
I. Tanoviceanu, Marele Sptar Ilie ifescu i omorârea lui Miron i Velicico
Costin, extras din AARMSI, seria II, XXXII, 1910; Ilie Minea, Complotul boeresc în
contra lui tefni  Vod, în CI, IV, 1928, nr. 2, p. 189-211; Vasile Lungu, Mihila
Vod Movil i Moldova în anul 1607, în CI, VIII-IX, 1932-1933, nr. 1, p. 89-103;
Constantin Cihodaru, Observa ii pe marginea izvoarelor privind unele evenimente din
istoria Moldovei între anii 1467-1474, în SCI, VIII, 1957, f. 1, p. 1-34;
tefan S. Gorovei, Gnetii i Arburetii (Fragmente istorice, 1538-1541), în CI (s. n.),
II, 1971, p. 143-159.
4
Maria Magdalena Székely, Boierii hicleni i înrudirile lor, în ArhGen, I (VI),
1994, nr. 1-2, p. 219-228; Virgiliu Pâslariuc, Raporturile marii boierimi cu domnia în
ara Moldovei în secolul al XVI-lea, Iai, 2002.
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s -l înl ture de la cârmuirea rii5. Aflându-i-se la timp „gândurile”
nedrepte, acesta era numit hiclean, termenul provenind din cuvântul
maghiar hitlen, care înseamn lipsit de credin , perfid, sens generalizat
din no iunea arhaic necredincios, adic p gân6. Hicleanul se afla, într-o
oarecare m sur , pe aceeai pozi ie cu felonul din mediul occidental
medieval. În spa iul transilv nean, unde se folosea limba latin , înalta
tr dare era cunoscut sub no iunea de nota infidelitatis7. C tre sfâritul
veacului al XVI-lea i începutul celui urm tor hiclenia nu se raporta
numai la tr darea boierilor fa de domn, ci i fa de ar i puterea
suzeran . Noul concept folosit, de hainie, provine de la cuvântul turcesc
hayn, având acelai sens de tr d tor, necredincios8. Prin extensie hiclean
era considerat i cel care întocmea urice false9, sluga necredincioas
boierului10, c lug rii care îi lep dau rasa11, so ia fa de so i

5

Instituii feudale în rile Române. Dicionar, O. Sachelarie i
N. Stoicescu (coord.), Bucureti, 1988, p. 472.
6
Laz r  ineanu, Dicionar universal al limbii române, edi ia a IV-a, Craiova,
1929, p. 696. „Grupul th, neobinuit în românete a fost transformat în cl (viclean magh.
hitlen)”; Alexandru Graur, Etimologii româneti, Bucureti, 1963, p. 151.
7
Instituii feudale în rile Române. Dicionar, p. 471.
8
Ibidem, p. 472; v. i Alexandru Cior nescu, Dicionar etimologic al limbii
române, Bucureti, 2002, p. 387.
9
DRH, A, Moldova, vol. XXIII, întocmit de Leon imanschi, Nistor Ciocan,
Georgeta Ignat i Dumitru Agache, Bucureti, 1996, p. 283, nr. 238.
10
DIR, A, Moldova, veacul XVII, vol. II, Bucureti, 1955, p. 137, nr. 169.
„Acela ce va sluji la un boiarin i de-l va hicleni întru ceva […] s s cearte” (Carte
româneasc de învtur, edi ie critic întocmit de Andrei R dulescu (coord.),
Bucureti, 1961, p. 84).
11
„Hiclean i vr jma cinului c lug resc se cheam cela ce s-au f cut c lug r
i nu de tot, ce numai ce-au fost îmbr cat hainele, i dup-acea va lep da rasele i s va
face iar i mirean” (Carte româneasc de învtur, p. 179).
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viceversa12. Viclenia13 devenea orice rupere a unui jurmânt, a unei
legturi de credin 14.
De asemenea, trebuie amintit c orice în elegere de „ridicare
asupra domnului” se fcea în secret15 de ctre un grup de boieri cu
interese comune care, cel mai adesea, erau rude16. „Sfatul” acestora, dup
cum ne spune cronica, avea loc, de obicei, seara17, la vreuna din gazdele
boierilor sau cu prilejul vreunei întruniri a lor, spre exemplu la nunt18,
departe de ochii i urechile domnului. Cei prezen i la „voroav”, se legau
chiar „cu giurmântu s ie taina”19.
Dar s vedem cum afla cârmuitorul de necredin a unor boieri. La
1538, când oastea turco-ttar ptrunsese în ar, iar cea polonez nu se
afla prea departe, Petru vod Rare (1527-1538) „a auzit” de necredin a
unor sfetnici ai si, de la un slujba apropiat, Nicoar Hâra cmraul20.

12

“Brbatul cu fmeaia s despart, nu numai când s va afla cum un obraz va
s hicleneasc pre alt, ce înc i când pun pre altul s fac acesta hicleug” (Ibidem,
p. 118).
13
Termenul de hiclenie este prezent în documentele de cancelarie scrise în
limba slavona sub forma structurii sale ini iale de origine maghiar, de hithlenie, (DRH,
A, vol. XVIII (1623-1625), întocmit de Ioan Caprou, Bucureti, 2006, p. 237, nr. 178).
Treptat, când a început a se scrie în limba român, cu litere latine, cuvântul a pierdut
grupul de litere th, inexistent în limba noastr, dup care, mult mai târziu a luat forma
de astzi de viclenie. În cronici este folosit atât sub forma de hiclenie, cât i viclenie.
14
Instituii feudale în rile Române. Dicionar, p. 472.
15
Grigore Ureche, op. cit., p. 200.
16
Ibidem, p. 149.
17
Ibidem.
18
„Tot într-acel anu mai înainte ce au mrsu la Soroca, strînsu-s-au to ii ficiorii
lui Gavrili  i cu al ii boerii mul ii de ara de Gios la nunta lui Ion Plade, la Bcani,
din sus de Bîrlad. i acolo au fostu i vornicul Velicico, fiind cumnat lui Plade. i
strîngîndu-s acolo la cea nunt (s.n.), au sftuit i s-au giurat cu toîi (s. n.), ei înde ei,
s fug în ara Munteneasc la Brîncovanul, s le de agiutor de cheltuial, s marg la
Poart s pîrasc pe Cantemir, s-l scoat din domnie, s rdice domnu dintre dînii pe
Velicico vornicul”, Ion Neculce, Opere. Letopiseul rii Moldovei i O sam de
cuvinte, edi ie critic i studiu introductiv de Gabriel trempel, Bucureti, 1982, p. 333.
19
Ibidem; v. i Miron Costin, Letopiseul rîi Moldovei de la Aaron-vod
încoace, în vol. I, Opere, edi ie critic îngrijit de P. P. Panaitescu, Bucureti, 1965,
p. 127; Grigore Ureche, op. cit., p. 149, 169.
20
Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ediție
revzut și completat de P. P. Panaitescu, Bucureti, 1959, p. 99; v. i Maria
Magdalena Székely, Sfetnicii lui Petru Rare. Studiu prosopografic, Iai, 2002,
p. 200-201.
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Dup aceea a întemni at pe câ iva dintre ei21, îns a fost nevoit s ia calea
pribegiei fiindc „i-au spus cum c i ara s vorovete s -l p r sasc ”22.
Reprezentant al boierimii
categorie social care „aflase sfat” s se
închine sultanului, pentru binele rii
Hâra c m raul i-a p strat
credin a fa de domn, fiind, doar peste câ iva ani, r spl tit pe m sura
slujbei sale23.
Ceva mai târziu, la 11 martie 1586, se men ioneaz într-un
document c fra ii Simion i Grigorie, afla i în pribegie pe meleaguri
polono-lituaniene, au trecut de partea lui Petru, un pretendent la tronul
Moldovei i l-au sus inut cu oaste. Domnul aflat în scaun, Petru vod
chiopul (1582-1591), nu a fost luat îns prin surprindere, ci a tiut din
vreme gândul lor, dup cum însui ne spune: „am auzit [s. n.] despre
venirea lor în ara domniei mele, am adunat oastea i am ieit în calea
lor”24. Astfel, putem deduce c dreg torii de la hotare s-au dovedit
credincioi, au transmis vestea la timp, fie prin scris, fie prin viu grai,
dup care, probabil, s-au al turat oastei domnului.
În a doua jum tate a veacului al XVII-lea, dup cum amintete
Miron Costin, Vasile vod Lupu (1634-1653) a aflat de necredin a
marelui s u logof t, tocmai de la unii dintre hicleni, anume Constantin
Ciogolea i fratele s u P traco care, v zându-se p r si i de Gheorghe
tefan i de teama asprei pedepse cuvenite, au g sit o cale de a-l întiin a
pe domn de primejdie. Adev rat m rturisire, r vaul în care s-ar fi scris
sub anonimat: „î i facu tire pentru tefan, logof tul cel mare, c - i este
adev rat hiclean”25, nu i-a fost totui de nici un folos domnului, care a
pierdut, pân la urm , tronul. Autorii acestuia au fost descoperi i,
mustra i, închii i apoi decapita i, mai cu seam pentru c nu i-au
întiin at din vreme cârmuitorul.
21

„P tru vod , daca au sosit la Suceava […] acolo au aflatu în viclenie i pe
Mihu hatmanul i pre Trotuanul logof tul i pre Crasne i pre Cozma, […] pre carii,
cîndu au pribegitu P tru vod din ar , i-au fostu închis în cetatea Romanului, avîndu
prepus de viclenie, cum s-au i ar tatu mai adev rat c au fost vicleni” (Grigore Ureche,
op. cit., p. 152).
22
Ibidem, p. 143.
23
DRH, A, vol. III (1487-1504), întocmit de Constantin Cihodaru,
Ioan Caprou i Nistor Ciocan, Bucureti, 1980, p. 266, nr. 138.
24
DIR, A, XVI/3 (1571-1590), Bucureti, 1951, p. 308, nr. 374.
25
Miron Costin, op. cit., p. 129-130; v. i Petronel Zahariuc, ara Moldovei în
vremea lui Gheorghe tefan voievod (1653-1658), Iai, 2003, p. 123.
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La începutul domniei, tot prin scris a aflat i Gheorghe vod
Ghica (1658-1659) despre „sfatul” de a-l înltura, când a gsit „cr i
viclene” asupra unor boieri ai si, prin care îl chemau la cârmuire pe
Gheorghe vod tefan26. Numai c Ghica vod, spre deosebire de Vasile
Lupu, a reuit s pun capt complotului i s se men in în fruntea rii.
Astfel, prin „vorbe” sau prin „scris”, unii domni au ajuns s
cunoasc gândurile ruvoitoare ale unor boieri i au izbutit s-i apere
via a i tronul. Au fost îns situa ii când aceste „vorbe” optite la urechile
domnului, de unii sfetnici împotriva altora, nu erau întrutotul adevrate
sau poate mult exagerate. Spre exemplu, destoinicul Luca Arbure îi
gsete repede sfâritul, fiindc „mul i vrjmai i s-au aflatu, cu multe
cuvinte rele l-au îmbucat în urechile domnu-su. Ci pururea tinerii s
pleac i cred cuvintele rele (a puhlibuitorilor)”27, uitând tefni  vod
(1517-1527) de vremea când acesta i-a fost dascl i l-a slujit cu mult
credin . Peste ani, la 1691, în urma unor astfel de „sfaturi rele”, însui
marele cronicar Miron Costin a fost decapitat ca hiclean, din porunca lui
Constantin vod Cantemir28. i totui domnul tare s-a mai cit de aceast
isprav i i-a certat pe cei care l-au îndemnat s-l osândeasc cu
moartea29. Nu degeaba, printre sfaturile lui Neagoe Basarab vod al rii
Româneti ctre fiul su, se regsete i acela de a nu asculta pâra unor
boieri împotriva altora, spus la be ie, pentru c mult ru putea s
aduc30.
Îngrozitoare trebuie s fi fost momentele în care cârmuitorii rii
aflau în mod direct sau altfel spus vedeau cu proprii lor ochi cum sunt
prsi i de cei care le-au jurat credin , ca în cazul lui Alexandru Cornea
(1538-1540)31 sau a lui Ioan vod (1572-1574)32. i mai mult decât atât,
26

Miron Costin, op. cit., p. 188.
Grigore Ureche, op. cit., p. 135.
28
„i aflar atunce neprietenii vreme de-au dzis lui Cantemir-vod: «Acmu, de
vreme c-ai omorît pe Velicico, triimite de prinde i pe frate-su, Miron logoftul, de-l
omoar, ori vinovat, ori nevinovat, s nu scapi, c-apoi înc a hii mai ru i de tine i de
noi»” (Ion Neculce, op. cit., p. 336-337).
29
„Cantemir-vod dup-aceia mult s cia ce au fcut i de multe ori plînge
între toat boerimea i blstma pe cine l-au îndemnat de au grbit de i-au tiat”
(Ibidem, p. 337).
30
Învturile lui Neagoe Basarab ctre fiul su Theodosie, Bucureti, 1971,
p. 259-260.
31
Grigore Ureche, op. cit., p. 151.
32
Ibidem, p. 189.
27
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cumplite i de neimaginat trebuie s fi fost ultimele clipe tr ite de tefan
Rare (1551-1552)33, Despot vod (1561-1562)34 i Gapar Gra iani
(1620)35, ucii de proprii lor boieri. Îns asemenea evenimente, încheiate
cu izbânda hiclenilor, au fost destul de rare. Cel mai adesea se g seau
slugi credincioase, precum Nicolae Hâra c m raul36 sau Ilie ifescu37,
care s -i anun e domnul, la timp, de complotul ce urma a fi pus la cale.
Vina de hiclenie c dea asupra boierilor din Sfatul domnesc38 sau
din afara acestuia39, care îi c lcau jur mântul de credin fa de domn i
încercau s -l înl ture. Nu trebuie uitat îns c o seam de boieri, nu doar
dintre cei din „casa lui”, r mâneau în orice situa ie al turi de domnul care
i-a ridicat în slujbe40 i, dimpotriv , nu to i dintre cei boieri i41 sau chiar
dintre rude42 îi r mâneau aproape. La acestea se mai adaug cel pu in o
excep ie43, fiindc într-un act scris în cancelaria lui Ilie vod , la
24 februarie 1437, o astfel de învinuire a fost adus i unei femei: „Iar
satul […] V sc u i […] a fost al Maruc i, sora so iei noastre, i l-a
pierdut în viclenie când a fugit la rui”44. Pribegia pe meleaguri str ine
era într-adev r un act de necredin , c ci nu de pu ine ori fugarii se
strângeau în jurul vreunui pretendent la tronul Moldovei i c utau s i-l
ridice domn. Maruca45 - sora so iei lui tefan vod , fratele lui Ilie vod ,
33

Ibidem, p. 157-158.
Ibidem, p. 175.
35
Miron Costin, op. cit., p. 43.
36
Grigore Ureche, op. cit., p. 143.
37
Ion Neculce, op. cit., p. 334.
38
Grigore Ureche, op. cit., p. 136.
39
Ibidem.
40
Ibidem, p. 143.
41
tefan serdarul, învinuit de hiclenie de c tre Vasile vod Lupu, ar fi zis:
„Cine au fostu, doamne, mai credzut la m riia-ta i cinstit ca mine? i m-ai scos din
obiele, i den s rac m-ai îmbog it” (Miron Costin, op. cit., p. 131).
42
Grigore Ureche, op. cit., p. 88; v. i Ion Neculce, op. cit., p. 260.
43
Învinui i de tr dare au fost i unii reprezentan i ai Bisericii. V. Grigore
Ureche, op. cit., p. 146-147
44
DIR, A, XIV-XV/1 (1384-1475), Bucureti, 1954, p. 142, nr. 171. V. i
DRH, A, vol. I (1384-1448), întocmit de Constantin Cihodaru, Ioan Caprou,
Leon imanschi, Andrei O etea i David Prodan, Bucureti, 1975, p. 237, nr. 168.
45
Maruca - sora so iei lui tefan vod , fratele lui Ilie vod - a fost c s torit
cu Miea. Acesta a pierdut pentru hiclenie satul V sc u i la o dat anterioar ,
18 octombrie 1435 (DIR, A, XIV-XV/1, p. 119, nr. 146 sau DRH, A, vol. I, p. 197-198,
nr. 143).
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cstorit cu Miea - nu a fost îns singura femeie care a fugit din ar la
vreme de primejdie, dar a rmas unica vdit învinuit de necredin în
acte, într-o epoc în care elementul masculin a primat.
Înclcarea jurmântului de credin depus domnului era aspru
pedepsit, cu moartea prin decapitare i confiscarea averii46, având rostul
de a descuraja astfel de manifestri din partea boierimii i a cura curtea
de vrjmai. Acest fapt a determinat rspândirea unui sentiment de fric,
de teama de a nu fi învinuit pe nedrept de necredin. Grigore Ureche
povestete cum, la Suceava, pedestraii cpitanului Dervici, ucis de
Despot vod, ar fi cutat s-i rzbune moartea, prin decapitarea
domnului, dar s-au temut „c vor zice c […] au viclenit pre domnusu”47. Pân la urm nu l-au ucis pe vod, îns l-au trdat prin
deschiderea cetii, nu înainte de a obine de la Toma vod (1563-1564),
sub jurmânt, „s hlduiasc ei i de nume de viclenie s curasc”48.
Astfel prinde contur întrebarea, ce ar fi avut de pierdut pedestraii i mai
cu seam boierii dovedii hicleni? Potrivit osândei amintite urmau s-i
piard viaa, averea i - aa cum ei înii mrturisesc - cinstea neamului
cea aductoare de dregtorii i privilegii49. În situaia în care apucau a lua
calea pribegiei pe alte meleaguri viaa le era salvat, numai c moiile
încpeau pe mâini strine50. Totui puteau obine iertarea de la domnul
fa de care i-au clcat credina sau de la vreun succesor al acestuia,
dac reveneau în ar, spii i cu capul plecat. Atunci li se întorcea mare
parte din avut, îns cinstea lor i a neamului rmânea sub semnul
îndoielii. Ceea ce înseamn c boierii învinuii cândva de hiclenie nu mai
obineau vreo dregtorie, fiindc domnii evitau s-i ridice în slujbe pe
principiul c cel necredincios o dat, poate fi i alt dat51. Chiar din
Pravila lui Vasile Lupu reiese c cel lipsit înainte de credin i apoi

46

Istoria dreptului românesc, vol. I, p. 438.
Grigore Ureche, op. cit., p. 174.
48
Ibidem.
49
Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele
polone. Secolul al XVII-lea, [vol. 2]. Bucureti, 1983, p. 74-75, nr. 31.
50
Grigore Ureche, op. cit., p. 136.
51
În jurul anului 1612 Toader Boul a fost iertat de hiclenie de ctre tefan
Toma II, care l-a rscumprat de la ttari i i-a întors avutul, îns a revenit la gândurile
sale de necredin trei ani mai târziu. V. DIR, A, XVII/3 (1611-1615), Bucureti, 1954,
p. 126-127, nr. 201; DIR, A, XVII/4 (1616-1620), Bucureti, 1956, p. 245, nr. 306.
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iertat de domnie putea fi uor b nuit de astfel de gânduri52. Dei
atitudinea domnilor fa de cei învinui i de hiclenie pare a fi ambivalent
- erau da i în mare grab pe mâna c l ului53, risipindu-li-se i avutul sau,
dimpotriv , erau ierta i - totui milostenia domneasc se ar ta în cazuri
cu totul excep ionale, atunci când conjunctura politic o cerea. Spre
exemplu Petru Rare (1541-1546) i-a iertat boierii veni i în întâmpinarea
sa la Br ila54, pentru a-i consolida domnia pus anterior la grea
încercare de c tre aceiai slujitori. De asemenea, în veacul urm tor,
Gheorghe vod tefan (1653-1658) i-a ar tat mare mila sa fa de
Mihalcea Hâncul, care prins la turci cu gânduri de necredin , a fost
„iertat de cap” i chiar ridicat la slujba de arma al doilea55. Aceast
atitudine a cârmuitorului rii a fost determinat de faptul c domnia era
nou , iar o seam de boiernai, în frunte cu Hâncetii, înc îi ar tau
nemul umirea fa de autoritatea central 56. Atragerea lui Mihalcea de
partea domnie a dus la potolirea l punenilor pe cale panic , dar i la
sporirea num rului de familii credincioase voievodului. Îns i dreg toria
primit pare s fi fost bine aleas , pentru c îl punea în situa ia de a vedea
cum erau pedepsi i cei grei i57 i poate chiar de a urm ri îndeplinirea
pedepsei cu moartea hot rât unora.
Constatând cine putea fi învinuit de necredin i ce avea de
îndurat, am putea încerca s afl m, pe baza m rturiilor documentare, ce
52

„De va dzice netine cuiva hain carele mai de mult cu adev rat va fi fost
hain, ce-l va fi ertat domnu-s u i-l va fi priimit iar i în cinstea dentâi, atunce acela de-i
va fi dzis hain pentru ceaia ce-au fost înt ia vreame, ce s dzice de-i va fi dzis: tu ai fost
hain, nu s va certa ca un suduitoriu; iar de-i va dzice dentr-acesta an, cumu s-are dzice:
tu eti hain, atunce s va certa” (Carte româneasc de învtur, p. 153).
53
Alexandra-Marcela Popescu, Mrturii privind pedeapsa cu moartea pentru
hiclenie în ara Moldovei, în Opiuni Istoriografice, nr. IX1-2, 2008, p. 115-137.
54
„Fi i pe pace i ierta i de grealile voastre, câte mii-a i f cut oarecând”
(Grigore Ureche, op. cit., p. 150).
55
„Ce domniia tefan-vod f r grij , numai o sam de l puneni, ales
Hîncetii, nu era deodat aedza i, i fugis Mihalcea Hîncul la turci. Ce agiungîndu
tefan-vod cu bani la paea de Silistra, l-au prinsu paea i l-au trimis în obedzi la
tefan- vod . i l-au iertat i l-au pus arma al doilea” (Miron Costin, op. cit., p. 170).
56
Ibidem.
57
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, traducere dup originalul latin de
Gh. Du u, introducere de Maria Holban, comentariu istoric de N. Stoicescu, studiu
cartografic de Vintil Mih ilescu, indice de Ioana Constantinescu, cu o not asupra
edi iei de D. M. Pippidi, Bucureti, 1973, p. 207.
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forme îmbrca aceast vin. Cronicarul Grigore Ureche a menionat c,
la 7 septembrie 1523, boierii lui tefni vod, de teama de a nu sfâri
asemenea lui Luca Arbure, „cu toii s-au ridicat asupra”58 domnului.
Fcând referire la acelai eveniment, Petru vod Rare, la 8 aprilie 1528,
a amintit c Ivanco logoft „a ridicat cu ali necredincioi, domn pe un
lotru, asupra nepotului de frate al domniei mele tefan voevod i asupra
rii noastre”59. Coroborând cele dou mrturii reiese c sfetnicii lui
tefni vod i-au trdat domnul, dar în acelai timp i ara. Cu toate c
cei doi termeni se suprapuneau în mentalitatea epocii, pare c se
contureaz aceast nou form a trdrii, cea fa de ar, fiindc hiclenii
au strâns oaste, pentru a-i impune pretendentul la tron i au tulburat
linitea locuitorilor. Astfel, învinuirea de necredin czut asupra lor
devine dubl60. Spre sfâritul veacului al XVI-lea se observ mai bine
distincia între hiclenia fa de domn i cea fa de ar, chiar dac se
produceau simultan. La 11 martie 1586, Petru vod chiopul arta c
pribegii Simion i Grigorie „au venit cu sabia asupra domniei mele i
asupra rii domniei mele”61, când au încercat, cu o seam de oaste
strin, s-i ridice domn pe un alt Petru. Ba mai mult, cei doi boieri au
fost trai la rspundere pentru cele svârite „ca dumani ai domniei mele
i ai întregii ri a domniei mele”62.
Într-un document târziu, din 14 februarie 1623, dar care face
referire la un eveniment din vremea lui Aron vod (1592-1595),
învinuirea de hiclenie este prezentat sub trei forme: fa de domn, ar i
puterea suzeran. Atunci, Meletan fost postelnic a pierdut un sat pentru
necredin, „când s-a ridicat cu Lobod hatmanul, cu multe oti de
cazaci, asupra sceptrului cinstitului împrat (s.n.) i asupra lui Aron
voevod [s. n.] i mult ru au fcut i au clcat cu rzboi ara [s. n.]
Moldovei”63. Pornind probabil de la aceast mrturie s-a afirmat eronat
c la sfâritul veacului al XVI-lea a aprut acest nou concept de hiclenie,
de fapt de hainie, a boierilor fa de Poart64. Este de remarcat c la data
la care a fost emis actul menionat, 14 februarie 1623, domn al Moldovei
58

Ibidem, p. 136.
DIR, A, XVI/1 (1501-1550), Bucureti, 1953, p. 293, nr. 259; v. i p. 295,
nr. 260; p. 296, nr. 261.
60
Instituii feudale în rile Române. Dicionar, p. 472-473.
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DIR, A, XVI/3, p. 308, nr. 374.
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Ibidem.
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DIR, A, XVII/5 (1620-1625), Bucureti, 1957, p. 185, nr. 255.
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Instituii feudale în rile Române. Dicionar, p. 473.
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era, pentru a doua oar , tefan Toma II (1621-1623), un binecunoscut
credincios al sultanului.
Urm torul boier care a fost învinuit de necredin fa de Poart a
fost Isac Balica hatman65, tot de c tre Toma vod (1611-1615), în cea
dintâi a sa domnie. La 3 iulie 1612 apropia i ai Moviletilor, între care se
afla i hatmanul, au luptat la Cornul lui Sas, încercând s -l readuc în
fruntea rii pe Constantin vod Movil . Au fost îns înfrân i i aproape
to i boierii implica i i-au pierdut via a, fie în lupt , fie din porunca lui
tefan Toma II. Dintre acetia – Dumitrache Chiri Paleologul, Vasile
Stroici, Miron Rom cel, Gheorghe pârc labul, Toader Boul66 i mul i
al ii67 – doar Isac Balica poart vina de a se fi ridicat i asupra puterii
suzerane68. Numai c actele care cuprind aceast învinuire au fost scrise
în a doua domnie a lui Toma vod . Ceea ce înseamn c acest concept
de hainie s-a cristalizat i a ap rut în acte între anii 1621-1623, cu
referire la lupta din vara anului 1612, apoi a fost preluat i de Radu vod
Mihnea (1623-1626)69. Surprinz tor este faptul c se amintete de
„ridicarea asupra sceptrului cinstitului împ rat” doar când este implicat în
complot vreun hatman, precum în cazul lui Lobod cazacul70 sau a lui
Isac Balica71. Explica ia trebuie s fie în strâns leg tur cu dreg toria
de inut , fiindc hatmanul era comandantul oastei, avea obliga ia s
65

DIR, A, XVII/5, p. 115, nr. 159 (1622 aprilie 1); p. 150, nr. 211 (1622 iulie
17); p. 207-208, nr. 279 (1623 aprilie 6); p. 210-211, nr. 281 (1623 aprilie 12).V. i
DRH, A, vol. XVIII, p. 70, nr. 49 (1623 aprilie 6); p. 87, nr. 56 (1623 aprilie 12);
p. 153, nr. 105 (1623 august 11).
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Maria Magdalena Székely, op. cit., 1994, p. 220-221.
67
Miron Costin, op. cit., p. 29.
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DIR, A, XVII/5, p. 115, nr. 159 (1622 aprilie 1); p. 150, nr. 211 (1622 iulie
17); p. 207-208, nr. 279 (1623 aprilie 6); p. 210-211, nr. 281 (1623 aprilie 12); p. 273,
nr. 362 (1624 martie 24); p. 320, nr. 424 (1625 februarie 16); p. 333, nr. 442
(1625 aprilie 10); v. i DRH, A, vol. XVIII, p. 70, nr. 49 (1623 aprilie 6); p. 87, nr. 56
(1623 aprilie 12); p. 153, nr. 105 (1623 august 11); (1625 februarie 16).
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DIR, A, XVII/5, p. 273, nr. 362 (1624 martie 24); p. 320, nr. 424
(1625 februarie 16); p. 333, nr. 442 (1625 aprilie 10); v. i DRH, A, XVIII, p. 344,
nr. 275 (1625 februarie 16).
70
DIR, A, XVII/5, p. 185, nr. 255.
71
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(1622 iulie 17); p. 207-208, nr. 279 (1623 aprilie 6); p. 210-211, nr. 281 (1623 aprilie
12); p. 273, nr. 362 (1624 martie 24); p. 320, nr. 424 (1625 februarie 16); p. 333, nr. 442
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slujeasc domnului la nevoie i s apere ara în caz de pericol72.
Totodat, la numirea unui alt domn de ctre sultan, acesta, ca oricare alt
dregtor, trebuia s se supun noului cârmuitor i nicidecum s i se
împotriveasc. Îns pentru Isac Balica, rud a Moviletilor73, „chemarea
sângelui” a fost mai presus de datoria slujbei. Ceilal i boieri, care i-au
greit lui Toma vod, au fost învinui i doar de necredin a fa  de domn
i ar. În documentele vremii s-a insistat în a se descrie primejdia prin
care a trecut atunci Moldova invadat de oti strine - „[…] când s-au
legat ei i cu al i boieri pribegi din ara Leasc, cu mult oaste leasc
i cazaci, cu sbii i focuri [s. n.], i au vinit asupra domnii meli i a
pmântului nostru i mari rzboi [s. n.] s-au fcut cu domniia me la apa
Jji”74 – dei astfel de evenimente au mai avut loc i înainte i nu s-au
bucurat de o aten ie deosebit75.
Câ iva ani mai târziu, boierii Costea Bcioc i Arsenie Nebojatco
au fost realmente considera i haini Por ii, fiindc, împreun cu domnul
lor Gapar vod, „s-au ridicat împotriva turcilor i au tiat mul i turci în
Iai”76. Isac Balica s-a împotrivit doar hotrârii sultanului de a-l numi
domn al Moldovei pe tefan Toma II, în speran a c sub Constantin
vod Movil se va men ine la putere, i nicidecum nu a nzuit la o
schimbare atât de radical a situa iei politice a rii, chiar dac prin
Movileti cretea i influen a polon.
Învinui i de hainie, de necredin  fa  de Poart, au fost i unii
domni, pe drept asemenea lui Gapar Gratiani77 sau pe nedrept, ca în
cazul lui Mihai vod Racovi 78. Puterea suzeran a cutat de timpuriu
72

Grigore Ureche, op. cit., p. 70; v. i Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 201.
Maria Magdalena Székely, op. cit., 1994, p. 220.
74
DIR, A, XVII/5, p. 238, nr. 316 (1623 iulie 23).
75
Este posibil s se fi exagerat sau prezentat inten ionat faptele hiclenilor,
pentru a se justifica uciderea lor i ridicarea avu iilor, osând ce pare s fi fost dat
uitrii în vremea Moviletilor.
76
DIR, A, XVII/5, p. 58, nr. 71; v. i DRH, A, XIX (1626-1628), întocmit de
Chirc Haralambie, Bucureti, 1969, p. 174, nr. 143.
77
„Curundu au sim itu Gapar-vod c -au pierdutu la turci credin a, deci s-au
adzatu cu gândul i mai tare cu leii, îndemnându-i asupra turcilor” (Miron Costin,
op. cit., p. 38).
78
„Carele fapte în legând stpânii notri, n-au putut suferi i cu rea urgie s-au
scârbit asupra rii noastre, cum era s s dei toat ara în robie i în sabie, încpând i
domnia mea în prepus, cum c i noi am fost agiuni cu dânii, numai Dumnezu vrând
s discopere dreptatea noastr i nu pr în sfârit s s prpdeasc acest pmânt”
73
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s-i pedepseasc în mod direct pe haini, indiferent dac erau domni sau
boieri79, dar cârmuitorii au luat msuri împotriva acestei noi tendin e de a
tirbi autonomia rii. Dei, în cursul anului 1564 sultanul a cerut regelui
Poloniei s-l trimit la Constantinopol pe Toma vod i pe apropia ii si,
totui nu s-a dat curs acestei solicitri, chiar dac au fost osândi i, pân la
urm, pe meleaguri strine80. Alexandru vod Lpuneanu (1564-1568),
a fcut apel la sprijinul Por ii81, pentru a pune mâna pe vrjmaii si,
adposti i pe trâm leesc, numai în condi iile în care a vzut c se
trgneaz rezolvarea acestei probleme. Îns nu dorea s cedeze turcilor
dreptul su de judecat a supuilor, ci s elimine orice primejdie.
Voievozii, care au ndjduit c vor diminua amestecul Por ii în politica
rii i au cutezat s i se împotriveasc, cum au fost Petriceicu vod
(1683-1684)82 sau Dimitrie Cantemir (1710-1711)83, înso i i de o parte
din boieri, s-au vzut nevoi i s-i prseasc moiile, fr încrederea c
se vor întoarce degrab în ar. Opozi ia f i împotriva Por ii a fost
totui mai rar întâlnit. Cel mai adesea boierimea a fost învinuit de
necredin  fa  de domnie, ca exprimare a legturii personale dintre vod
i supuii si, la care se mai aduga cea fa  de ar, de regul, când se
chemau oti strine. Îns nu putem spune c în toate cazurile de hiclenie
sau de hainie boierii au svârit aceleai fapte84: unii au purtat vina de
ridicare a sabiei asupra domnului sau de închinare ctre un pretendent la
tron85, cerând sprijin extern ori chiar pârând la Poart86; al ii nu au
îndeplinit porunca domneasc pe câmpul de lupt87 sau au luat calea
pribegiei88. Cu toate acestea, pedeapsa pentru necredin  a fost aceeai
pentru to i, cci scopul final al hiclenilor era înlturarea voievodului, care
Documente privitoare la istoria oraului Iai. Acte interne (1691-1725), vol. III, Iai,
2000, p. 519-521, nr. 591 (1720 august 28).
79
Instituii feudale din rile Române. Dicionar, p. 473.
80
Ilie Corfus, op. cit., [vol. I], Bucureti, 1979, p. 229-230, nr. 120; p. 231,
nr. 121; p. 242-245, nr. 128.
81
Ibidem, p. 233-235, nr. 123; p. 235-237, nr. 124; v. i Grigore Ureche,
op. cit., p. 177-178.
82
Ion Neculce, op. cit., p. 234.
83
Ibidem, p. 518.
84
Istoria dreptului românesc, vol. I, p. 437.
85
DIR, A, XVI/3, p. 308, nr. 374.
86
Miron Costin, op. cit., p. 32.
87
Constantin Cihodaru, op. cit., p. 8.
88
Grigore Ureche, op. cit., p. 135.
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implica svârirea mai multor frdelegi. În privina veridicitii
învinuirii de hiclenie a boierilor, nu încape îndoiala c domnii nu puteau
osândi vreo „rud aleas”, fr s aib întrucâtva dreptate. Situaiile în
care cei mai de seam supui au fost pe nedrept pedepsii, dup cum
prezint cronicile, sunt extrem de rare, fiindc exista pericolul de unire a
boierimii împotriva domnului, tocmai de frica de a nu împrti aceeai
soart89.
Se pare c la curtea domneasc i în preajma ei, indiferent de firea
cârmuitorului, cci nemulumii se gseau oricând, se putea forma, la
nevoie i în tain, o grupare de boieri în opoziie cu voievodul, politica
sau apropiaii lui. Aceasta se constituia în timp i se mrea prin atragerea
altora, neamuri sau slujbai mâhnii, demni de încredere, cci nu era
puin lucru s se purcead la înlturarea domnului. Îns, potrivit
mrturiilor vremii, vina de hiclenie cdea degrab asupra lor, tot în urma
unei trdri, cci reprezentani ai aceleiai categorii sociale, care se
presupune c aveau interese comune, îi pstrau credina fa de domn ii destinuiau „sfatul” celorlali. Aa se face c puine comploturi boiereti
au avut sori de izbând i numele multor hicleni a ajuns pân la noi.
Necredina lor pare s fi fost determinat de reale neajunsuri, cci
osânda, pentru o astfel de fapt, era cea mai aspr. Vinovaii erau în
grab decapitai, spre pilda „rudei alese”, sau, rareori iertai, dac apuca
s ia calea pribegiei i apoi s se întoarc cu capul plecat la mila
domnului. Cu toate acestea, cu riscul de a-i pierde viaa, averea i
cinstea neamului, o parte din boieri se semeeau adesea, cci pretendentul
în jurul cruia se adunau, cu siguran le promitea o rsplat însemnat i
cea mai important era înlocuirea de ctre ei a celor aflai atunci la
putere. Aadar învinuirea de hiclenie a boierilor ascunde o lupt pierdut
de schimbare a celor aflai în fruntea rii, o pat adus neamului, care cu
greu putea fi tears. Îns decderea unora pare a fi vremelnic, pentru
c, în timpul altor domni, îi regsim pe mai vechii necredincioi la curte,
ridicai în dregtorii, sau cel puin pe urmaii lor. Acest fapt se datoreaz
poate înrudirilor dintre marii boieri ori dintre acetia i cârmuitorul
Moldovei, care ddeau uitrii chiar i o astfel de vin.
89

„Vzându boiarii i locuitorii rîi Moldovei moartea lui Arburie hatmanul,
mai apoi i a ficiorilor lui, tiind ce bine au avut tefan vod de la dînii i mai apoi cu
ce plat le-au pltit, cu toii s-au întristat de vrjmiia lui tefan vod, socotind c i ei
vor lua acea plat [s. n], care au luat i Arbure, cu toii s-au rdicat asupra lui,
septemvrie apte zile” (Ibidem, p. 135-136).
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Abstract
SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE TREASON ACCUSATION
IN MEDIEVAL MOLDAVIA
In this paper, we tried to clarify some aspects pertaining to the boyars’
betrayal. According to testimonies of those times, the Moldavian prince would
find out from another boyar, by words or by writing, what was being caballed
against him. Guilty of high treason were found important servants and also
relatives, exceptions being women and high clergy. They were accused of
treason mostly against the prince and the country, when they brought foreign
army, and sometimes against the suzerain power. Because of their actions they
could die, lose their fortune and destroy the family honor, only some of them
obtaining forgiveness.

Cercetri Istorice, XXIV-XXVI, Iai, 2010, p. 247-267

O MOTENIRE DISPUTAT: MOIA BANCA (TUTOVA)
A LUI LASCR COSTIN DIN BÂRLAD

Mihai-Alin PAVEL
La 8 martie (st. v.) 19111 murea, în casa ei din Bârlad, de pe
strada Lascr Costin, o btrân proprietreas din Moldova, franuzoaica
Blanche Costin, care era chiar vduva lui Lascr Costin. Averea ei,
motenit de la rposatul so, a crui legatar universal fusese2, se
compunea din moia Banca (plasa Târg - Simila), în judeul Tutova,
casele din oraul Bârlad, mobilele i inventarul din cas i de la moie, la
care se adugau câteva sume de bani, creane, aciuni. Prin testamentul
ei3, semnat cu o zi înaintea morii, ea lsa motenitori pe doi avocai din
Bârlad, probabil prieteni apropiai i colaboratori, Theodor V. Ioan i
Gheorghe Vidr.

1

DANIC, Fond Creditul Funciar Rural, dos. 106/1910 (m. Banca lot B din
com. Banca, jud. Tutova, proprietatea Blanchei L. Costin) (în continuare Creditul
Funciar...), f. 21r: „Act de deces no.180, din 9 III 1911, de la Bârlad, al Doamnei
BLANCHE MARIA COSTIN, de 71 ani, menajer, nscut la Paris, la 21 iulie 1840,
domiciliat la Bêrlad, vduv prin decesul soului Lascr Costin, fiica decedailor Pierre
Hongnat i Joséfine [sic] Clémentine Patté; † 8 III în str. Lascr Costin. Martori: Ioan
N. Moraru, de 42 ani, antreprenor de construcii, str. Sf. Maria, casa no. 946;
Vasile G. Leon, de 33 ani, funcionar, str. Gheorghie Emandi, casa no. 265. Medic
verificator: Dr. Ioan Niulescu. Ofier al Strii Civile: Sfetozar Brâncoveanu”.
2
Idem, f. 19r: „Testament. Toat averea mea mobiliar de ori-ce natur i
imobiliar o las dup moartea mea iubitei mele soii Blanche Costin pe care o
instituesc legatar universal. Lascr Costin, Bârlad, 26 III 1905”.
3
Ibidem, f. 20r: „Testament. Subsemnata Blanche Lascr Costin, vduv,
domiciliat în oraul Bêrlad, aflându-m în deplin cunoscin a facultilor mele, declar
c institui dup mórtea mea legatari universali a[i] întregei mele averi mobile i imobile
de ori ce fel pe D[om]ni[i] Theodor V. Ioan, avocat, i Gheorghe Vidr, avocat,
domiciliai în oraul Bêrlad, pe care îi rog a îndeplini dup mórtea mea
recomandaiunele în ceea ce privete grijele mele. Fcut ast zi 7 Marte 1911 în oraul
Bêrlad. Blanche L. Costin”.
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Vom ar ta, în mod succint, câteva momente din istoria moiei, de
când intrase în st pânirea lui Lasc r Costin4. Iniial proprietate a familiei
Lambrino, moia Banca trecuse la Iordache Râcanu (ca zestre a soiei
acestuia). Pân la 1873, r m sese în st pânirea lui Iordache Râcanu
(1835-1925 Bârlad), fiind grevat de o serie de datorii. Acestea erau:
„3.818 # (= lei aur) avere a minorelor defunctei Zoia Lambrino, n scut
Rosetti5, soacra Dlui Râcanu, 7.161 # dota consoartei Dlui Râcanu,
contractul prin care moia era arendat , în perioada 1869-1875, lui Alecu
Costache, plus 1.000 # c tre Lasc r B d r u”, al c rui procurator, Vasile
Danu, avea s cear pentru „împlinirea (= achitarea) datoriei”, chiar
vinderea moiei. Publicaia de vânzare s-a f cut prin „Gazeta de
Focani”6. Diverii doritori s-au prezentat la licitaia inut la Tribunalul
de Tutova i, la 15 noiembrie 1873, moia este adjudecat cu 11.303 # de
c tre Costic Cristodol [Christodulo] Cerchez „peste care pre ceilali
concureni n[-]au mai voit a spori”. A urmat, peste opt zile, termenul de
supralicitaie, la care se prezint i Lasc r Costin, care a dat 12.448 # 7
lei noi „adic cu 1.145 # 7 lei noi peste suma oferit ” de Cerchez i lui i-a
fost adjudecat definitiv moia7.
St pânirea lui Lasc r Costin dureaz pân la moartea acestuia, la
27 februarie 19108, f r mari inconveniente din partea vecinilor. La
4

Originea lui Lasc r Costin nu este clar . În orice caz, el nu aparinea familiei
cronicarului Miron Costin. Foarte probabil, tat l lui – [Sp tarul] Gheorghe Costin – era
fiul lui: „Iordache Costin Grecu, paharnic, n scut la Critu [Creta – n. m.], de 60 ani
(deci n scut în jur de 1769 – n. m.), fiul lui Costandin, locuiete în târgul Romanului”,
cf. Alexandru V. Perietzianu-Buz u, Vidomostie de boierii Moldovei aflai în ar la
1829 (I), în ArhGen, I (VI), 1994, 1-2, p. 280, C.19. În acest caz, se poate observa c
patronimul „Costin” era o contragere de la numele de botez „Constantin”. Paharnicul
Gheorghe (Iordache) Costin a murit la Iai în aprilie 1836, cf. Mihai-R zvan
Ungureanu, Izvoare genealogice inedite: Vidomostiile deceselor boiereti (1834-1856)
(I), în ArhGen, I (VI), 1994, 1-2, p. 304, 306.
5
Zoe Rosetti-Solescu (n. Soleti-Vaslui 10 II 1833 - Banca 25 II 1858), soie
(din 1850) a lui Gheorghe (Iordache) Lambrino. În Gen. R. Rosetti, Familia Rosetti. I.
Coborâtorii moldoveni ai lui Lascaris Rousaitos, Bucureti, 1938, p. 181, din greeal ,
Gheorghe Lambrino este ar tat ca „Grigore”. Moart la naterea unui copil (Dimitrie
Lambrino), Zoe Rosetti era sora, printre alii, a Doamnei Elena Cuza i a junimistului
Theodor Rosetti, viitor prim-ministru.
6
DANIC, Creditul Funciar..., f. 86v.
7
Ibidem, f. 84r.
8
Ibidem, f. 101r: „Act de deces no. 19 din 1 martie 1910 de la Banca (Tutova)
al Domnului Lasc r Costin, de 76 ani, rentier, domiciliat Banca, c s torit cu Doamna
Blanche, de 60 ani, rentier , fiul decedailor Gheorghe i Maria Costin; † 27 februarie
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18 aprilie 1898 inginerul hotarnic Gheorghe Anastase Argenti face o
hotrnicie9 a moiei Banca. La faa locului se prezint Lascr Costin, care
arat actele de cumprare prin adjudecare, din 2 ianuarie 1874, i o
reclamaie din 1879, a Elenei Gh. Rcanu (fiica fostului proprietar), care
ceruse, prin respectiva reclamaie, ca Lascr Costin s-i plteasc
datoria asumat la cumprarea moiei (achitat deja, între timp) i care
confirma statutul de proprietar al lui Costin. Se prezint i Henri
Bolomey, ca reprezentant autorizat din partea Casei M. S. Regelui, care
arat un plan economic din 1856 al moiei Zorleni, fcut de inginerul
Cazaban, i o reclamaie din 1886 potrivit creia Zorlenii ar „suferi o
împresurare”10 din partea moiei Banca. Reclamaia lui Bolomey este
respins, artându-se c la 1856, când se fcuse hotrnicia Zorlenilor, nu
se cercetase i nu se stabilise în mod corect vecintatea dinspre Banca.
În 1904, dorind s obin un împrumut ipotecar de la Societatea
„Creditul Funciar Rural” din Bucureti, Lascr Costin cere Tribunalului
de Tutova de a i se elibera „un certificat constatator dac exist vreun
proces de revindecare (sic, revendicare) asupra moiei Banca”. El
primete din partea grefierului G. Plesnil urmtorul rspuns pe care,
pentru pitorescul lui, îl reproducem: „În 20 Mai 1904. S refus cererea,
pentru c nici un text de lege nu m oblig a da astfel de certificate, a
încuviina cererea, ar însemna s m sustrag fr obligaiune mult timp
de la atribuiunile mele spre a cuta opisele de la înfiinarea tribunalului
la tóte literile pentru a afla dac ver o persón a fcut ver o aciune
imobiliar în contra petiionarului”11. N-a primit Lascr Costin
certificatul cerut, dar împrumutul tot i-a fost acordat.
Ajuns la o vârst matur i „mare proprietar” în jude, Lascr
Costin se cstorete, la 188512, cu Blanche Marie Hongnat13, o
1910 în casa sa. Martori: Dumitrache I. Alexandru, de 33 ani, Dumitru Munteanu, de
44 ani, agricultori. Ofier al Strii Civile: Dumitru Huidovici”. Cum se vede, locul
naterii lui Lascr Costin nu este indicat în actul de deces (cum nu este indicat nici în
actul de cstorie – vezi infra, nota 12).
9
Ibidem, f. 106r-109v.
10
Ibidem, f. 30r.
11
Ibidem, f. 165r.
12
Ibidem, f. 164r-v: „Act de cstorie no. 13, din 7 XI 1885, de la Banca
(Tutova) dintre Lascr Costin, june, ortodox, de 50 ani, avocat , nscut la 12 XI 1835 i
domiciliat la Banca, fiul decedatului [sptarul] Gheorghe († Bârlad 18.../act 520) i al
Doamnei Maria Costin, [n. Gâlc], de 67 ani, domiciliat Bârlad, consimte, &
Domnioara Marie Blane (sic) Hongnat, jun, catolic, de 36 ani, menajer, n. la Paris
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fran uzoaic nu tim cum ajuns la Bârlad, probabil c guvernant la
vreuna din familiile avute ale locului. Menajul Costin, cu siguran
oficializarea unei rela ii mai vechi, dureaz 25 de ani, pân la decesul
so ului.
Cum ar tam la început, Costin î i l sa prin testament averea so iei
sale, iar aceasta, înaintea decesului ei, o testeaz lui Theodor V. Ioan i
Gheorghe Vidr . De i, cum se va vedea, caracteristic a oamenilor
b trâni i capricio i, anterior ea f cuse alte testamente14 (al c ror con inut
exact nu îl cunoa tem), probabil c ultimul nu era extrem de diferit de
celelalte (cu excep ia legatarului) i c el reprezenta voin a deceda ilor
(a lui Lasc r i Blanche Costin). Pre edintele Tribunalului de Tutova, la
data întocmirii ultimului testament al Blanchei Costin, era Gheorghe
L. Dimitriu.
Dar aici încep problemele. Înainte de a intra în expunerea lor,
vom prezenta personajele i vom ar ta modul de înrudire sau
inter-rela ionarea lor, pentru o mai bun în elegere a situa iei. Într-un ora
precum Bârladul acelor vremuri, to i se cuno teau (formula oficial a
autorit ilor, de exemplu, era „personal cunoscut nou ”), se înrudeau, se
simpatizau i se detestau reciproc.
În afar de Lasc r i Blanche Costin, mai apare, f r a fi prezent
în mod direct, Louise-Félicité (zis Berthe) Hongnat15, var primar a
la 31 VII 1849 st. n. i domiciliat Banca, fiica Domnului Pier (sic) Edmé Hongnat,
absent, i a Doamnei Josephin[e] Clement[in]e Patté, socie a sa, domiciliat Paris,
consimte. (F r act dotal). Martori: Dr. med. Cleante Davidoglu, de 51 ani; Costache
Nanu, de 65 ani; Vasile Cambureanu, de 48 ani; Neculai Costin, de 49 ani, [frate lui? –
n. m.]. Ofi er al St rii Civile: Gheorghe Stamatin”; dintr-un alt dosar aflat în Fondul
Creditul Funciar Rural de la DANIC, dos. 713/1896 (m. Coste ti [cu trupurile
Bucure ti Lungi i Scur i, Micodani i Ciorienii cu hliza Ungureanu], com. Coste ti,
pl. Târgu - Simila i Murgeni, jud. Tutova, a lui Petre Ionescu, fost a Profirei i
Dr. med. Cleante Davidoglu, fost a Comisului George Popescu) am putut stabili c
tat l lui Lasc r Costin – Gheorghe Costin – fusese „sp tar” i c mama lui – Maria – era
n scut Gâlc , dintr-o familie de boierna i înrudi i cu multe alte familii boiere ti din
Tutova.
13
Ibidem, f. 173r – Paris (arr. 9) – „Act de na tere al fetei Marie Blanche
Joséphine Hongnat, n. 21 VII 1849, fiica lui Pierre Edmé Hongnat i a Joséphinei
Clémentine Patté, domic. 39, rue St Jacques”.
14
Astfel, cum vom ar ta mai jos, avuseser testamente Academia Român ,
Casa coalelor, Prim ria Bârlad.
15
Louise-Félicité (zis Berthe) Hongnat se n scuse la Troyes la 17 VI 1847, ca
fiic a lui Pierre Jules Hongnat i a Louisei Geneviève Gilbert. Pierre Jules era fratele
lui Pierre Edmond (sau Edmé) Hongnat (tat l Blanchei).
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Blanchei. Apar, apoi, procuratorul Louisei Hongnat, anume Hristodor
Dimopol16, Gorge Dimopol (1851-1925)17 (fratele primului) i soia
acestuia din urm , Nathalia Dimopol, n scut Nanu (personajul central al
litigiului). Alt personaj important este Theodor V. Ioan18, fost so al
Elisei Nanu19, sora Nathaliei, amândou fiice ale lui Costache Nanu
16

Hristodor i George Dimopol erau fiii c minarului Hristodor Dimopol, mort
în judeul Tutova (poate chiar la Bârlad), la 9 XI 1855, l sând o v duv , Maria, fiica
serdarului Ioan Pogonat, de 36 ani, i cinci copii minori: Lisaveta (de 16 ani),
Elencu (12), Smaranda (6), Dimachi (8) i Gheorghie (4), cf. Mihai-R zvan Ungureanu,
Izvoare genealogice inedite: Vidomostiile deceselor boiereti (1834-1856) (III), în
ArhGen, II (VII), 1995, 1-2, p. 188, D. VI. 6. Dac raport rile Ispr vniciei de Tutova nu
au omis un fiu (Hristodor) al r posatului c minar, atunci acesta ar trebui s fie
„Dimachi” din enumerarea de fa , de opt ani, deci n scut prin 1847.
17
Ibidem, f. 199r – Bârlad 3 II 1883 - Contract de c s torie dintre George Hr.
Dimopol, proprietar, (n. 1851 - vezi supra, nota 17), domiciliat la moia Ceocanii
(Tutova), cu Natalia Nanu, domiciliat la Bârlad, fiica Domnilor Costache, advocat, i
Aristia Nanu.. Iat „faire-part”-ul (=ferparul) de deces al lui: „Mult neconsolaii
Nathalia Dimopol, soie, Hristodor i Virginia Dimopol, fiu i nor , familiile C p.
Constantin Canari i soia [Florica ...
Radu], Alexandru Canari i soia, Nicu Canari,
Ana Dr. Nanu, Marie tef nescu, Nathalie Pastia cu copii[i Constantin i Olga], Ovid
Nanu, Ing. Iancu inu cu soia i Marioara inu, nepoi, cumnai i veri, au
nem rginita durere a v anuna pierderea prea iubitului lor Gheorghe H. Dimopol, în
etate de 71 ani, fost prefect, deputat i senator de Tutova. Decedat Mercuri 22 Aprilie
1925. Înmormântarea a avut loc Vineri, 24 Aprilie a. c. orele 10 dimineaa. Cortegiul a
pornit dela locuina defunctului [din oraul Bârlad] la moia sa Movileni, pentru a fi
depus în cavoul familiei. Bârlad, 22 Aprilie 1925” (Universul, 1925). De notat c
r posatul fusese „întinerit” cu trei ani; în realitate avea 74 ani.
18
Theodor V. Ioan era probabil nepotul de fiu – V(asile) – al lui „Toader Ioan,
paharnic, n scut la Suceav în bej nii, de 27 ani (deci n scut prin 1802 – n. m.), fiul lui
Ion Felter; locuiete la Bârlad; st pânitor pe p ri de moie”, cf. Alex. V. PerietzianuBuz u, Vidomostie de boierii Moldovei aflai în ar la 1829 (II), în ArhGen, I (VI),
1994, 3-4, p. 293, H. 44.
19
Theodor V. Ioan (1849-1922) fusese c s torit (Bârlad, 1878) cu Elisa
C. Nanu, de care divorase în 1887; pân la 1914 (când se d un atestat) nu se
rec s torise: DANIC, Creditul Funciar..., f. 28f. Având în vedere c divorul celor doi
se f cuse cu oarecare scandal (el a refuzat de „a mai locui cu ea i de a o primi în
domiciliul conjugal”, „ameninând-o prin dou scrisori consecutive de a’i p r si
locuina i de a-i lua lucrurile; c în urma acestor scrisori D-na Ioan a fost silit a se
retrage la p rintele ei i de atunci Dl Ioan tr iete singur f r a voi s ’i mai primeasc
soia..., care a fost silit a se retrage din casa sa cu tóte efectele ce avea”, Ibidem, f. 32fv, 33f), se poate înelege antipatia Nathaliei Dimopol pentru fostul ei cumnat. A avut o
fiic , botezat Nathalia, dup numele m tuii materne, Nathalia Dimopol. Iat „fairepart”-ul lui de deces: „D-na Nathalia I. C. Pastia cu copiii, în numele lor i a[l] întregei
familii, au nem rginita durere a anuna încetarea din via a iubitului lor tat i bunic
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(1820-1897)20, prieten vechi i martor la c s toria lui Lasc r Costin.
Urmeaz Gheorghe Vidr (n. 1831), unul din legatarii universali din
1911, urma al unei familii r zeeti din Tutova21, f r o leg tur direct
(sau cunoscut de noi) cu familia Lasc r Costin. Ca personaje secundare
apar doctorii Antoniu, Caufman i Cristofor (curan ii Blanchei Costin),
Raluca Beloescu (probabil prieten a Blanchei Costin), Ion T. Zaharescu
i Smaranda Ioan (servitori), moierul Iorgu Radu, precum i alte dou
rude ale familiei Dimopol: Elena I. tef nescu i Elena ân u, n scut
Lapedatu din Iai. Acestea fiind spuse, vom trece la descrierea
întâmpl rilor.
Deschizându-se testamentul i stabilindu-se legatele instituite,
Theodor V. Ioan i Gheorghe Vidr , cei doi legatari universali ai
defunctei Blanche Costin, sunt pui în posesia averii, la 4 aprilie 1911, în
urma deciziei Tribunalului de Tutova22. La 5 Aprilie magistratul
At(hanasie) Dimitrescu, asistat de grefierul G(eorge) Guri , se
deplaseaz pe teren pentru punerea în posesie23.
Cei doi nu apuc îns s se bucure prea mult de bunurile
motenite în comun i s se în eleag la împ r irea lor, c ci sunt chema i
în judecat de Nathalia Dimopol, care le contesta drepturile. Ce se
întâmplase? În cursul lunii aprilie 1911, probabil, Hristodor Dimopol
(cumnatul Nathaliei) se deplasase la Paris, unde intr în contact cu
Theodor V. Ioan, avocat, fost primar, fost prefect, fost deputat, fost vice-preedinte al
Senatului, decorat cu mai multe ordine, în etate de 73 ani. Decedat în noaptea de Vineri
18 August 1922, i v roag s binevoi i a lua parte la ceremonia funebr , care a avut
loc Mar i la cimitirul Eternitatea. Bârlad” (Universul, 1922).
20
Costache Nanu era i el un personaj important în Bârlad. Inscrip iile de pe
mormântul lui ne arat etapele carierei sale: organizator al colii primare din Bârlad,
preedintele Tribunalului Tutova, prefect de Tutova, F lciu i Tecuci, preedinte al
Camerei Deputa ilor i al Senatului. A murit la 20 IX 1897. Din c s toria sa cu Aristi a
..., Costache Nanu a avut, pe lâng fiicele Elisa i Nathalia, i un fiu, George Nanu
(n. Bârlad 1860), doctor în medicin , c s torit (8 V 1886, Bucureti) cu Ana
(n. Bucureti, 1864), fiica lui Alexandru Basile Dancovici i a Mariei Nicolaescu-Cociu
i urmaa unor bogate familii din burghezia bucuretean : AN-DMB, Colecia Stare
civil, c s tori i 1886, act 401.
21
Poate aceeai familie cu cea a comisului Costandin Vidr , n. cca 1797,
în satul Burdusaci (fiul postelnicelului Gheorghe), domiciliat „în târgul Tecuciului; are
cas în Tecuci, vii la Nicoreti i la Pris cani, i st pânitor de moie 350 stj. în r z ie”,
cf. Alexandru V. Perietzianu-Buz u, op. cit., în ArhGen, I(IV),1994, 3-4, p. 292, F. 6.
22
Creditul Funciar..., f. 26r.
23
Ibidem, f. 27r.
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Domnioara Louise-Félicité Hongnat, var primar a defunctei Blanche
Costin, creia îi explic situaia i o convinge de drepturile ei
succesorale. În consecin, este desemnat procurator al ei i se întoarce la
Bârlad pentru a-i „apra” drepturile. Aa încât, la 6 mai 1911, Hristodor
Dimopol, „procuratorul Domnioarei Félicité Hongnat, fr profesie,
domiciliat Paris, 45, rue Truffaut, în numele i pentru mandanta lui,
vinde Nathaliei Dimopol, cu autorizaia soului Gheorghe Dimopol,
drepturile ce le are în succesiunea verioarei sale primare. Astfel c
Doamna Nathalia Dimopol se subrog în toate drepturile ce comport
succesiunea defunctei Blanche Lascr Costin, fr nici o rezerv”. Preul
cesiunii este stabilit la suma de 60.000 lei, pltibili în momentul în care
„mandanta mea, cedenta de astzi [Louise-Félicité Hongnat – n. m.], va fi
recunoscut succesór nediscutat i unic, la averea remas...”24. Actul
de vânzare de drepturi este autentificat la Tribunal.
Astfel c, în aceeai zi, în noua sa calitate, Nathalia Dimopol
cheam în judecat pe cei doi (Ioan i Vidr), cerând „a se declara nul,
fr nici o valóre, testamentul autentificat (...) din 7 martie 1911, prin
care sunt instituii legatari universali Theodor V. Ioan i Gheorghe Vidr,
avocai din Bârlad”, i „a i se lsa în posesie i proprietate tóte bunurile
care compun succesiunea defunctei Blanche L. Costin dup inventarul de
la dosar în care se afl coprinse, în special urmtórele: Moia Banca, cu
tóte acareturile i târguorul aflat pe dânsa întinderea aproximativ de 700
flci evaluat aproximativ la 700.000 lei; Casele din Bârlad, cu
dependine i atenanse, circa 40.000 lei; alte câteva sume, creane, aciuni
aproximativ ceva peste 10.000 lei; mobilele (din cas i de la moia
Banca), trsuri, vite, vin – aproximativ 15.000 lei”25. Motenirea celor
doi este acuzat de „nuliti de form i captaiunea [voinei testatoarei]
prin mainaiuni dolóse precum i altele ce le voi desvolta la ziua
termenului. Cer admiterea aciunei cu cheltuieli de judecat i onorariu
de avocat. Cer chemarea pârâilor la interogator”26.
Procesul începu, pledoariile – de asemenea, nesfârite, conform
bunului obicei al epocii. La un moment dat, cursul procesului suferi o
mic schimbare. Probabil tracasat de desfurarea procesului i, foarte
probabil, bolnav (anul urmtor nu mai tria), doritor totodat de a-i regla
24

Ibidem, f. 208r.
Ibidem, f. 37r.
26
Ibidem, f. 210r.
25
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afacerile i datoriile, Gheorghe Vidr hot r te s ias din proces i cade
la înelegere cu Nathalia Dimopol.
A a c , la 16 XI 191127, „George Vidr , proprietar din Bêrlad” i
Nathalia Dimopol, cu autorizaia soului G. Dimopol, tot „proprietar din
Bêrlad” – fac o tranzacie prin care Vidr recunoa te calitatea de
mo tenitoare ab intestat – prin cesiune – a doamnei Nathalia Dimopol în
succesiunea defunctei Blanche Costin. În ceea ce o privea, Nathalia
Dimopol considera c
r mâne proprietara întregii averi, ea
nerecunoscând „întru nimic validitatea testamentului autentic (...) i în
consecin D-sa rmâne în drept a continua procesul de anulare a
testamentului contra Dlui Theodor Ioan, cel alt pârât din proces (...),
aceast transacie neavând alt obiect de cât acel de a stinge litigiul dintre
D-na Dimopol i D-l Vidr ”.
Era un compromis de ambele p ri. În ce-l privea pe el, Gheorghe
Vidr nu pierdea nimic. Nu renuna la calitatea de mo tenitor, ci doar
considera c i-o transmite, prin cesiune, Nathaliei Dimopol. De cealalt
parte, Nathalia Dimopol avea acum dou c i prin care se considera parte
în proces, urmând (cum vom vedea mai jos) s se foloseasc de calitatea
care o avantaja mai mult: cesionar a drepturilor lui Vidr sau
cump r toare a drepturilor de succesiune natural ale Louisei-Félicité
Hongnat (cerând i anularea drepturilor lui Ioan). Oricum, recunoa terea
de c tre Gheorghe Vidr a acestei situaii se face contra unei sume de
55.000 lei28, din care Vidr a primit pe loc 20.000 lei. Restul de 35.000
(constituind datorii ale lui Vidr ) trecea în sarcina Nathaliei Dimopol,
urmând a fi pl tii (pân la 11 Aprilie 1915) Doamnei Maria
C. tef nescu din Bârlad (15.000) i Doamnei Elena I. ânu, n scut
Lep datu, din Ia i (20.000)29.
Foarte probabil, de i nu avem nici o dovad scris , Nathalia
Dimopol a încercat acela i aranjament i cu Theodor V. Ioan care trebuie
27

Tranzacie autentificat la Tribunalul Tutova sub no. 1.284/1911 prin care
Gheorghe Vidr „a recunoscut pe D-na Dimopol ca succesoare legitim a defunctei
Blanche L. Costin i i-a cedat drepturile sale de legatar universal al numitei defuncte”.
28
Putem observa c , dac în cazul Louisei-Félicité Hongnat, Nathalia Dimopol
se angajase s -i verse suma de 60.000 lei numai în cazul în care i-ar fi obinut
recunoa terea calit ii de mo tenitoare a Blanchei Costin, în cazul lui Gheorghe Vidr
ea a i v rsat suma de 20.000 (asumându- i i restul de 35.000 lei), ner bd toare
probabil s -l scoat m car pe Vidr din joc. În noua situaie, procesul devenea o
„r fuial ” personal , doar între ea i Ioan, fostul cumnat i vechiul inamic.
29
Creditul Funciar..., f. 214r-v.

Mihai-Alin PAVEL

255

s fi refuzat, o dovad în plus c , pe lâng interesele financiare aflate în
joc, între cei doi exista o veche antipatie. Dei încurcat în proces i de
interven iile reprezentan ilor Academiei Române, Casei coalelor i
Prim riei Bârlad (care, fiecare, avuseser câte un testament sau un legat
din partea Blanchei Costin), Nathalia Dimopol era acum for at s
continue procesul, implicat fiind financiar în urma tranzac iei cu
Gheorghe Vidr .
Cum am spus, în proces intervenise i Prim ria Bârlad, pretinzând
anularea testamentului din 7 III 1911, „pentru a r m nea valabil un alt
testament olograf anterior, care a fost suprimat”30, prin care defuncta a
instituit legatar universal Prim ria, cu sarcina unor legate particulare. Ca
atare, primarul N. N. Gregoreade31 cerea respingerea atât a testamentului
în favoarea lui Theodor V. Ioan, cât i a solicit rilor Nathaliei Dimopol.
Dei procesul mergea în favoarea lui, Ioan mai face o micare (probabil
pentru a-i atrage i simpatia opiniei publice) i cade la în elegere cu
Prim ria. În consecin , aceasta, prin primarul Gregoreade, încetase
preten iile contra lui Theodor V. Ioan, deoarece, la 14 ianuarie 1912, se
f cuse o conven ie prin care Ioan se angaja s verse Prim riei suma de
40.000 lei din care s se fac , atunci sau ulterior, dup adunarea unor
dobânzi, un „asil pentru copii abandona i. Asilul urmeaz s se numeasc
«Blanche i Lasc r Costin››, i s fie supravegheat de (Theodor V.) Ioan
sau de urmaii lui”.
Procesul continu de-a lungul primei jum t i a anului 1912 între
Theodor V. Ioan, de-o parte, i Nathalia Dimopol, de cealalt , c reia i se
ad ugaser , cum am ar tat, i Academia Român i Ministerul
Instruc iunii (pentru Casa coalelor).
30

Ibidem, f. 37r.
D m în continuare actul de c s torie al primarului (în 1910) de Bârlad; de
notat c el nu era originar nici din Bârlad, nici din jude ul Tutova i era unul din ginerii
istoricului C. D. Aricescu: „Act de c s torie din 3 IX 1888 de la Bucureti dintre
Nicolae Gregoreade, june, ortodox, de 29 ani, farmacist, n. Piatra (Nt) 1859 i
domiciliat Bucureti, str. Gr dina cu Cai no. 32, fiul Domnilor Nicolae, pensionar, i
Maria Gregoreade, domicilia i Piatra, consimt, & Domnioara Maria Aricescu, jun ,
ortodox , de 23 ani, menajer , n. Câmpulung (Mucel) 1865 i domiciliat Bucureti,
str. Plevnei no.25, fiica decedatului Constantin D. († Bucureti 1886) i a Doamnei Iulia
Aricescu, domiciliat cu fiica sa, prezent i consimte. Act dotal de 42.000 lei. Martori:
Maj. Dimitrie Stoicescu, de 40 ani, farmacist; C p. George Dimitriu, de 40 ani,
farmacist, Matei Grigore Ciocârdia, de 33 ani, advocat”: AN-DMB, Colecia Stare
civil, c s tori i 1888, act 759.
31
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Dei în cursul procesului Nathalia Dimopol era citat în calitate
de cesionar a drepturilor legatarului universal Gheorghe Vidr , în
succesiunea Blanchei Costin, în baza actului de cesiune din 16 XI 1911,
ea a declarat c fa de pârâtul Ioan se comport ca succesoar ab intestat
(prin cesiune) la succesiunea defunctei Blanche Costin „numai eventual
când ar perde procesul în anularea testamentului autentificat”, din
7 martie 1911. În aceast situaie, se va prevala de calitatea de cesionar
a drepturilor lui Gheorghe Vidr rezultând din testamentul numitei
defuncte.
Red m în continuare câteva din elementele pledoariei reclamantei
Nathalia Dimopol. Ea considera c „defuncta Blanche Costin ne având
descendeni i ascendeni, nici frai, succesiunea se cuvine rudelor
colaterale cele mai apropiate – recte Domnioara Berthe, care are
conform art. 675 Cod Civil vocaiune la întreaga succesiune”.
În plus, ea mai invoc faptul c „Theodor V. Ioan întrebuinase
mainaiuni dolóse pentru captarea testatoarei pentru a o decide s fac
testamentul din 7 martie 1911”, i c „defuncta nu era în deplina
posesiune a facult ilor mintale i prin urmare testamentul era lipsit de
elementul esenial, consim mântul”32.
Conform art. 960 Cod Civil, Nathalia Dimopol cere „proba
testimonial pentru a dovedi manoperile dolóse întrebuinate de pârâi”,
precum i „a se dovedi i starea de incontien în care se g sea
testatoarea în momentul autentific rii testamentului”. Tribunalul îi
admite cererea i, prin urmare, în edina din 18 iunie 1912 au fost
ascultai martorii: Smaranda Ioan, Dr. Ioan Antoniu, Dr. Daniel
Caufman, Dr. M. Cristofor, Ion T. Zaharescu i Raluca Beloescu.
Dar Tribunalul decide c , în ceea ce privete „dolul”33, „din
declaraiunile martorilor nu se constat c pârâii ar fi întrebuinat
mainaiuni sau manopere dolóse pe lâng defuncta (...); din potriv se
constat c pârâtul Ioan nici nu era dintre persónele care veneau des în
casa defunctei i prin urmare în contact de captaiune prin mijloace
dolóse i sugestiune; c pârâtul Th. V. Ioan, (abia) în ziua autentific rii
32

Motive omniprezente în procesele de succesiune în secolele XIX-XX:
testatorul (testatoarea) nu tia ce face, a fost înelat( ), nu avea discern mânt etc. (n. m.)
33
„Dol” (franc.), din lat. „dolus” – manevr frauduloas destinat a înela;
„dolosiv” (franc.) – care prezint caracterul dolului, al fraudei, al înel ciunii, cf. Petit
Larousse, ediia 1967, p. 333. În situaia de fa , Nathalia Dimopol i membrii
Tribunalului „românizaser ” cuvântul.
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testamentului, a fost chemat la domiciliul defunctei”. Urmeaz a se
înl tura ca nedovedit dolul invocat de reclamant , ca „mijloc de vi iare” a
consim mântului testatoarei.
În privin a lipsei de consim mânt, se arat c , dei bolnav ,
Blanche Costin „era contient , a citit i a subscris testamentul în fa a
preedintelui Tribunalului i a grefierului Ion T. Zaharescu”34.
Dr. M. Cristofor, medicul curant, a declarat c „dei îi f cea
injec iuni cu cafein i stricnin (...), ele nu-i alterau contiin a. Dup
semnarea testamentului, el a conversat fórte bine cu Dna Blanke (sic)
Costin, fiind limpede la minte, i c pe la orele trei diminea a a încetat
din via ”.
Dr. Ion Antoniu, tot medic curant, arat c vorbise cu ea cu
cinci - ase zile înainte i c „d dea r spunsurile cugetate”; el „crede c
putea s fac un testament valabil; c injec iunele cu cafein sunt un
tonic cardiac”35.
În schimb, depunerile martorilor Ioan T. Zaharescu i Sm r ndi a
Ioan (probabil servitori în casa Costin) „urmeaz a se înl tura, întrucât nu
precizeaz nimic în ce privete starea de cunotin a testatórei în
momentul autentific rii testamentului”, iar „ar tarea marturei Raluca
Beloescu c defuncta Blanche Lasc r Costin era perdut cu o zi înainte
de facerea testamentului i c se în elegea cu dânsa prin semne, fa de
depunerile categorice ale medicilor curan i, oameni de tiin , (...)
urmeaz asemenea a se înl tura”36.
În concluzie, Tribunalul hot r te: „(...) Ast feliu fiind r mâne
stabilit c testamentul autentic din 7 Martie 1911 este un act contient i
expresiune a voin ei libere a testatoarei (...), [deci] urmeaz a se înl tura
ca nedovedit i acest mijloc de anularea testamentului pentru lips de
consim mânt”.
În ceea ce-l privete, Theodor V. Ioan cere ca ultimul testament s
se declare valabil i fa de Academia Român , întrucât prin unul
anterior, din 14 iunie 1910, Blanche instituise legatar universal pe
Academia Român . C. C. Arion, ministrul Instruc iunii Publice, i M.
Popescu, administratorul Casei coalelor (primul reprezentat de cel de-al
doilea) cer ca în cazul în care testamentul din 7 martie 1911 s-ar declara
34

Era în joc, cum se vede, i onorabilitatea Preedintelui de Tribunal, în fa a
c ruia Blanche Costin semnase ultimul testament (n. m.).
35
Creditul Funciar..., f. 40r-v.
36
Ibidem.
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nul, s se execute testamentul olograf din 14 iunie 1910, i, în consecin ,
Casa coalelor s fie pus în st pânirea averii, pentru ca din veniturile ei
s se poat „înfiina în oraul Bârlad cóla de Muzic prev zut prin
testament”37. Câtig de cauz pe toat linia are totui doar Theodor V.
Ioan.
Dei sentina nu îi este favorabil , reclamanta Nathalia Dimopol
nu renun , i face apel. Acesta se judec la 28 VI 1912, dar nu se mai
prezint decât reclamanta Nathalia Dimopol i pârâtul Theodor V. Ioan,
lipsind George Hr. Dimopol, soul reclamantei, Academia Român ,
Prim ria Comunei Urbei Bârlad i intervenienii: Ministerul de
Instruciune i administratorul Casei coalelor.
Probabil tot mai sup rat i nemaitiind ce s susin , Nathalia
Dimopol arat c cei doi ar fi doar legatari ce urmau s îndeplineasc
„grijile mele”38, dar Tribunalul înelege „grijile cretineti i alte sarcini
de natura forului intim al contiinei legatarilor universali”39.
Prin sentina no. 269 din 28 VI 1912, r mas definitiv ,
Tribunalul hot r te c : întrucât Academia Român nu s-a prezentat,
testamentul (a c rui anulare Nathalia Dimopol nu o reuise) devenea
valabil i fa de Academie. La fel pierd Ministerul Instruciunii i Casa
coalelor, deoarece preteniile lor nu au fost dovedite de c tre reclamanta
Nathalia Dimopol (care se f cuse i „avocatul” acestora, în disperare de
cauz ).
Lui Theodor V. Ioan i se dau i cheltuieli de judecat de 500 lei
„cu care trebuie desp gubit de reclamanta Nathalia Dimopol, care cade
(pierde – n. red.) în proces, conform art. 140 i 146 Cod de Procedur
Civil ”.
Respinge ca nefondat aciunea Nathaliei Dimopol i cererea de
intervenie a Ministerului Instruciunii Publice i a administratorului
Casei coalelor. Admite cererea lui Theodor V. Ioan i declar valabil
testamentul40.
În cele din urm , de voie, de nevoie, cei doi (foti cumnai) ajung
co-p rtai în motenirea Blanchei Costin – Theodor V. Ioan, recunoscut
ca legatar universal pe jum tate din avere prin testamentul autentificat
din 7 III 1911, iar Nathalia Dimopol, recunoscut ca cesionar a
37

Ibidem, f. 37r-v.
Ibidem, f. 217r.
39
Ibidem, f. 221v.
40
Ibidem, f. 223v.
38
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drepturilor rposatului (atunci) Gheorghe Vidr. Dup cum se vede,
încercarea de a se substitui drepturilor Louisei-Félicité Hongnat a euat,
fiind respins de ctre Tribunal.
Aa încât, la împrirea final, Tribunalul stabilete c
succesiunea defunctei Blanche L. Costin se compunea din moia Banca
de 704 flci sau 1.007 ha, casele din Bârlad, desp. II, str. L. Costin,
averea mobil ce a mai rmas la moie i în casele din Bârlad, „la care se
mai adaug: doi boi, un car, dou vaci i trei viei luai de Doamna
Dimopol”41. Cum se vede, înc înainte de a fi confirmat în calitatea de
motenitoare, Nathalia Dimopol nu se putuse abine i, probabil în cadrul
unei crize de nervi, tot îi însuise ceva – vitele respective.
Masa succesoral s-a împrit în dou: loturile A i B. Lotul A
„era format din dou trupuri de pmânt, unul de 180 flci sau 257 ha,
cuprinzând i gara, învecinat: la Vest cu apa Bârladului care îl desparte
de moile Strâmtura i Zorleni, la Est cu moia Fedeti, la Sud cu rzeii
de Banca, la Nord cu moia Ghermneti; i altul de 170 flci sau 240 ha,
numit pdurea de la Recea, care era megieit la Nord i Est cu moia
Fedeti, la Sud cu rzeii de Banca, la Vest cu Zorleni i rzeii de
Banca. Mai cuprindea casa de locuin42 din satul Banca cu ceirul
înconjurtor, atunci ocupat de arenda. Se d Dnei Nathalia Dimopol”43.
Lotul B „era format tot din dou trupuri: Gura Bncei de 330 flci
sau 471 ha, învecinat la Est cu casa i ceirul din lotul A, la Vest cu locul
clcailor de Banca, la Nord cu Casa Comunal, la Sud cu locuitorii de
Banca; i Rdiul, cu pdure, în suprafa de 20 flci sau 28 ha, având la
Nord moia Zorleni, la Vest rzeii de Banca, la Est i Nord clcaii de
Banca. Cuprindea localul de cârcium din satul Banca. Se d Dlui
Theodor V. Ioan”44.
Se mai fac diferite precizri cu privire la împrirea datoriilor i la
plata unui motor la moara din Banca cumprat de la Sigmund Mayer de
41

Ibidem, f. 22v.
O fotografie a casei respective se poate vedea în: Elena Diaconu, Case i
locuri. Necesitatea unor plci memoriale, p. 165-170, în volumul Bârladul, odinioar i
astzi. Miscelanea, Muzeul „Vasile Pârvan” – Bârlad, f. a. [cca. 1980]. La p. 168 se
spune: „(...) Se pstreaz i astzi, dar cu multe modificri, casa lui Gheorghe Lambrino
din satul Banca. Aici, venea de multe ori A. I. Cuza, înainte de a fi domn, dar mai ales
în primii ani ai domniei 1859-1862, când a trebuit s-i împart timpul între Bucureti i
Iai”, iar la p. 169 este dat fotografia casei.
43
Creditul Funciar..., f. 22v.
44
Ibidem, f. 23r.
42
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r posatul Lasc r Costin. „Casele din Bârlad se vor scoate la licitaie
pentru împ rire în mod egal. Se va împ ri asemenea recolta de la vie”
ca i ratele datorate de r posata Blanche Costin (motenite de la soul ei)
pentru împrumutul f cut la Creditul Funciar Rural din Bucureti45.
Dup sentina datat la 28 VI 1912, cei doi inamici – Theodor V.
Ioan i Nathalia Dimopol – îi intr în drepturi în posesiunea jum t ii
fiec ruia din motenire. În rândurile urm toare, vom mai da câteva
am nunte despre ce s-a mai întâmplat.
Dup aproape cinci luni (22 XI 1912), Theodor V. Ioan semneaz
o înelegere prin care arat c , având în vedere c r posatul (la momentul
acela – n. m.) Gheorghe Vidr o recunoscuse i cedase Nathaliei
Dimopol calitatea de succesoare legal a defunctei Blanche Lasc r Costin
i i-a cedat drepturile lui de legatar universal, o recunoate i el în aceast
calitate46.
Nesimindu-se probabil foarte confortabil în calitate de
co-proprietar al turi de Ioan i având nevoie de bani, chiar în aceeai zi,
Nathalia Dimopol vinde moierului bârl dean Iorgu Radu47 partea sa de
45

Ibidem, f. 23r-v.
Ibidem, f. 227r-v, 228r-v.
47
Creditul Funciar..., dos. 1.980/1889, vol. II (m. Pungeti, com. PungetiGârceni i Arm oaia, pl. Racova, jud. Vaslui, a lui Aristide G. Saryiani): „Act de c s.
no. 1 din 10 I 1882 de la Corod (Tecuci) dintre Iorgu Radu, june, ortodox, de 26 ani,
agricultor, n. Corbia (Tecuci) 1855 i domiciliat Corod, fiul Domnului Dimitrie,
agricultor, domiciliat Corbia, consimte, i al decedatei Marghioala Radu, &
Domnioara Ecaterina Lari, jun , ortodox , de 27 ani, liber , n. Bârlad 1854 i
domiciliat Corod, fiica decedatului Iordache Mihail i a Doamnei Safta Lari, rentier ,
domiciliat Corod, prezent i consimte. Contract dotal. Martori: Vasile Stegaru;
Gheorghe C lin; Costache Neculau; Constantin Dobrovici, [n. 1839, cumnat ei, c s. cu
Natalia Lari, n. 1857 – n. m.]”. Deci, George („Iorgu”) Radu (n. 1855 † 1934), c s. cu
Ecaterina Iordache Lari (1854 - Bârlad 15 III 1902). D m, în continuare, „faire-part-ul”
de deces al lui Iorgu Radu: „Elena i farmacist Dimitrie Bor cu copiii, [fiic , ginere i
nepoi], Doctorul George i Eliza Radu cu fiul [Iorgu – n. m], [fiu, nor i nepot],
Natalia Dr. [Al.] C p ân cu copiii, [sor i nepoi], Alexandru i Elena Radu, [frate i
cumnat ], doamna Maria Goiu, [sor ], anun încetarea din via a lui Iorgu Radu, de
79 ani, proprietar, † Bârlad 26 IV 1934”, în Universul, 28 IV 1934. Fiul doctorului
George Radu s-a numit Iorgu Radu jr. (n. Bârlad 1926 † id. 1995). Dup cum se vede,
familia subzist pân în zilele noastre. Iorgu D. Radu mai avusese o sor , Elena D. Radu
(n. Corbia 1853), c s torit (Buciumeni - Tecuci 30 X 1869) cu Nicolae (Nicu) Ifrim
(n. Buciumeni 1837), fiul lui Gheorghe (fiul stolnicului Constantin) Ifrim i al Tarsiei
(rec s torit cu biv vel paharnicul Ion Similachi), fiica medelnicerului Costachi Ioni
 ndre din Tecuci; i un frate, Alexandru D. Radu (n. Corbia 1858 † Buc. 6 V 1933
46
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moie cu 350.000 lei. Din aceast sum, ea primete în mân 247.264,87
lei, restul reprezentând partea ei la ipoteca la Creditul Funciar Rural
(67.735,13 lei – datorie asumat odat cu jumtatea de moie) i datoriile
ctre Elena tefnescu i Elena ân u (35.000 lei), toate trei preluate de
Iorgu Radu48. Dac scdem din aceast sum cei 20.000 lei plti i de ea
lui Gheorghe Vidr, rezult c Nathalia Dimopol a rmas cu un câtig net
de 227.264,87 lei (asta în afar de jumt ile respective din valoarea
casei, a ac iunilor, vitelor, vinului etc.), o sum absolut considerabil în
România dinaintea Primului Rzboi Mondial. Dup aceast dat, nu tim
ce s-a mai întâmplat cu ea. Mai apare cu ocazia „faire-part”-ului de deces
al so ului ei, în 1925. A avut un fiu, Hristodor49.
Revenind la Iorgu Radu, stpânirea lui continu, dar e supus
probabil avatarurilor rzboiului i ale reformei agrare postbelice. Din
resturile rmase ale moiei lui, la 30 VI 1920, el vinde fiicei sale, Natalia
dr. Al. Cp ân, 85 ha50, iar la 1 VII vinde alte 85 ha fiului su George
Radu51. Dei nu apare în hârtiile vzute de mine, probabil c o tranzac ie

Sf. Vineri), „pensionar cefere”, cs. cu ... ..., având o fiic Ana, so ia inginerului
Gheorghe Ifrim (cu copii). În „faire-part”-ul lui de deces, pe lâng familiile Radu, Bor
i Cp ân, mai apar: „Natalia N. Ifrim (cu copii), Elena Frunz, [n. Pastia?], Petrache
Ni u i Natalia Dsclescu”. Cum se poate observa, familiile Radu i Ifrim erau dublu
înrudite. Inc o precizare: Iorgu Radu de la Corbi a († 1934), ajuns proprietar la Banca,
nu trebuie confundat cu alt Iorgu Radu, proprietar la Dealu Mare, nepot al lui Lupu
Kostaki i cel care a dat numele su unui cunoscut liceu din oraul Bârlad. Confuzia a
fost deja fcut în volumul colectiv Bârladul, odinioar i astzi. Miscelanea, Muzeul
„Vasile Pârvan” – Bârlad, f. a. [cca. 1980]. Iorgu D. Radu „de la Banca” a fost unul din
contributorii la înfiin area Liceului de fete din Bârlad (1921), care i-a purtat i numele,
în calitate de „prim-donator” (cu 500.000 lei) al acestui aezmânt (Gheorghe Clapa,
Dezvoltarea învmântului în oraul Bârlad în perioada 1918-1944, p. 181-204, în
volumul Bârladul, odinioar i astzi...). Trebuie adugat c dup rzboi i în condi iile
infla iei de atunci, în pofida mrimii, suma nu mai avea valoarea antebelic.
48
Creditul Funciar..., dos. 106/1910, f. 225r-v.
49
Hristodor G. Dimopol (n. 16 II 1885), fiul Nathaliei Dimopol, n. Nanu, a fost
cstorit cu Virginia, fiica lui Petre Hagi Ivanciu, mare proprietar i „preedintele
Bncei ranilor”. În 1942, îi întâlnim pe (verii) Virginia H. Dimopol (probabil vduv
la acea dat) i Constantin I. Pastia (fiul Nathaliei I. C. Pastia, nscut Ioan, fiica lui
Th. V. Ioan) care cumpr de la Marcu Onescu un imobil în Bucureti, Calea Plevnei
no. 1 (sc. B, et. IV, ap.12) (cf. DANIC, Fond Subsecretariatul de Stat al Românizrii...,
dos. 456/1942, f. 101r).
50
Creditul Funciar..., dos. 106/1910, f. 189r.
51
Ibidem, f. 191r.
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asem n toare fusese f cut i cu cealalt fiic , Elena, soia farmacistului
Dimitrie Bor.
În privina st pânirii lui Theodor V. Ioan, aceasta continu
netulburat de alte inconveniente. La 30 mai 1913 el primea un certificat
de la trei proprietari din Bârlad (Paladi, Irimia i Ivanciu52), adeveritor c
este proprietar deplin al lotului B din moia Banca. Taxele de succesiune
datorate de Ioan fuseser garantate de o inscripie ipotecar asupra moiei
i erau pl tite la data de 5 VII 191453. Având totui nevoie de bani, poate
pentru a-i pl ti, printre altele, obligaia de 40.000 lei asumat fa de
Prim ria Bârlad în ianuarie 1912, Ioan împrumut , la 2 iulie 1914, de la
Creditul Funciar Rural (sub-director Dimitrie I. Carp) 150.000 lei –
ar tând c posed moia în baza actului de împ real din 30 aprilie
1913. La acea dat , moia Banca lot B avea 495 ha54.
În concluzie, probabil c toat lumea a avut câte ceva de câtigat
de pe urma motenirii Costin, cu excepia, mai mult ca sigur, a LouiseiFélicité Hongnat c reia ne îndoim c Nathalia Dimopol i-a achitat
vreodat cei 60.000 lei la care se angajase.
Abstract
A DISPUTED HERITAGE: THE LAND OF BANCA (TUTOVA) OF
LASCAR COSTIN’S OF BARLAD
We tried to point out the history, throughout more than half a century,
of a land named Banca, near the town of Bârlad, in the former district of
Tutova, and how the owners of the same changed. Initially owned by the
Lambrino family, it passed to Iordache Râcanu (as his wife’s dowry), than had
to be sold for debts. The new owner, Lasc r Costin, left it to his French-born
wife Blanche Hognat, who at her turn left it to two of her friends, Theodor V.
Ioan and Gheorghe Vidr , solicitors and „proprietors” in the same town of
Bârlad. This was the beginning of a long trial which opposed these two to
Nathalia Dimopol, former sister-in-law of Theodor V. Ioan. She sustained,
though unsuccessfully, the rights to succession (which had become hers as
well!) of one of Blanche Hognat’s first cousins.
52

Acesta din urm chiar cuscrul Nathaliei Dimopol (vezi supra – nota 50) –
înc o dovad de cât de „mic ” era lumea în care se învârteau protagonitii povetii
noastre.
53
Creditul Funciar..., dos. 106/1910, f. 65r.
54
Ibidem, f. 70r-v, 71r-v.
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Finally, the Costin succession (the land of Banca included) was divided
between Theodor V. Ioan and Nathalia Dimopol (the latter buyer of the rights of
Gheorghe Vidr). She sold her part to Iorgu Radu, equally „proprietor” of
Bârlad, who divided it to his offspring.
We also tried to illustrate a few moments and details of “small history”
in the life of the described subjects, or their family and friends, in order to
recreate some impressions of the past life in Bârlad. We also mention that the
land of Banca was repeatedly visited by Prince Alexandru Ioan Cuza, prince of
Romania, in his capacity of brother-in-law of the initial land owners, the
Lambrinos.
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ANEX:

Inventarul mobil i imobil aflat în casa din Bârlad i la moia Banca
(Tutova) la moartea lui Lasc r Costin († 1910)

a) „Inventar de averea remas pe urma defunctului Lascar Costin
afl toare în oraul Bârlad55.
1) Una cas de fer sistem Wertheim veche – 250 lei; 2) Mai multe acte
de ale clienilor defunctului relative la diferite afaceri, cum i mai mult
corespunden familiar f[ r ] v[aloare]; 3) Dou biblioteci de stejar masiv –
700 lei; 4) aptezeci i ase volume Drept civil Dalaz [Dalloz] a 5 lei – 380 lei;
5) Optsprezece volume Pandictes Française[s] a 10 lei – 180 lei; 6) Treizeci i
trei volume Laurent a 9 lei 40 bani – 300 lei; 7) aisprezece volume Larousse –
200 lei; 8) Patru sute asesprezece volume dif[erii] autori streini – 2.080 lei; 9)
Un biurou de stejar masiv – 300 lei; 10) Una oglind – 250 lei; 11) apte
tablouri – 100 lei; 12) Una dormez – 40 lei; 13) ase fotoliuri – 120; 14) Alte
dou fotoliuri – 50 lei; 15) Un ciasornic în bronz cu glob de sticl – 200 lei; 16)
Cinci covoare turceti – 100 lei; 17) Patru taburete i una mas – 100 lei;
În antret: 18) Dou oglinzi – 200 lei; 19) Patru tablouri a 20 lei – 80 lei;
20) Una mas – 20 lei; 21) Una canapea – 25 lei; 22) Patru fotoliuri – 80 lei;
În odaia de dormit: 23) Dou paturi – 200 lei; 24) Una ifonier – 100
lei; 25) O dormez – 30 lei; 26) ase scaune fotoliuri – 60 lei; 27) Dou mesui
de nopte – 40 lei; 28) Un lavoar cu marmur – 25 lei; 29) O dormez – 20 lei;
30) Una mas – 10 lei; 31) Una oglind – 3 lei; 32) Dou scaune – 5 lei; 33)
Dou puti – 80 lei;
În salon: 34) Una pianin A. Nieber – 500 lei; 35) Una oglind cu
consol – 700 lei; 36) Una oglind veneian – 200 lei; 37) Una garnitur
mobil de salon – 700 lei;
În sufragerie: 38) O mas de sufragerie – 30 lei; 39) Dou sprezece
scaune – 72 lei; 40) Una canapea – 30 lei; 41) Una oglind – 30 lei;
42) Una cas compus din ase camere i antreu cu atenansele i locul
ei – 30.000 lei; 43) Una caret – 400 lei; 44) Una tr sur – 200 lei; 45) Una
tr sur nou – 500 lei; 46) Una sanie – 100 lei; 47) Patru cai – 1.500 lei; 48) O
buc t rie cu cele necesare – 200 lei.
Total 35.280 lei † 6.210 lei (din prima pagin pân la 20) = 41.490 lei
55

Ibidem, f. 106r-v. i o fil nenumerotat (în dosar).
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(...) Format azi 4 Marte 1910 Magistrat stagiar D. C. Bagdat; Grefier I.
T. Zahareanu”.
b) „Inventar de averea mobil i imobil a defunctului Lascar Costin i
afltoare în comuna Banca acest jude 56.
Natura obiectelor. În casa de locuin. 1) Un biurou cu nou saltare
evaluat – 40 lei; 2) Una canapea – 20 lei; 3) Patru fotoliuri – 28 lei; 4) Una
oglind – 12 lei; 5) Un lavoar cu serviciu – 6 lei; 7) Una mesu de noapte – 14
lei; 7) Cinci tablouri de perete – 35 lei; 8) Un covor – 4 lei; 9) Un barometru –
20 lei; 10) Una mas – 40 lei; 11) Patru canapele – 100 lei; 12) Dou oglinzi –
40 lei; 13) Nou tablouri diferite – 45 lei; 14) Un pendul – 20 lei; 15) Nou
scaune – 27 lei; 16) Una lamp suspendat – 10 lei; 17) Una pianin, marca
Erard – 400 lei; 18) Un divan – 45 lei; 19) Patru fotoliuri – 24 lei; 20) Una
canapea – 25 lei; 21) 38 treizeci i opt volume diferii autori francezi – 76 lei;
22) Una etajer – 5 lei; 23) Una oglind – 15 lei; 24) Cinci tablouri – 7 lei; 25)
Patru dormeze – 100 lei; 26) Una mas – 15 lei; 27) Dou mese mai mici – 8
lei; 28) Una mesu de noapte – 25 lei; 29) Patru arme vechi militare cu un
rstel – 80 lei; 30) Una oglind – 40 lei; 31) Treizeci i ase tablouri diferite –
99 lei; 32) Trei scaune – 12 lei; 33) Una lamp – 20 lei; 34) Patru lavicere – 60
lei; 35) Un pat – 30 lei; 36) Treizeci i nou tablouri diferite – 108 lei; 37) Un
lavoar – 50 lei;
În odaia sufrageriei: 38) Un bufet – 60 lei; 39) Una mas – 30 lei; 40)
Un dulap cu sticl – 20 lei; 41) Una canapea veche – 20 lei; 42) Treisprezece
tablouri – 13 lei; 43) ase scaune – 30 lei; 44) Un pat vechiu – 20 lei; 45) Un
lavoar – 20 lei; 46) Una mesu – 5 lei; 47) Una oglind – 10 lei; 48) Un pat –
10 lei;
În grajd i remiz: 49) Una trsur mic pentru o persoan – 100 lei; 50)
Un cal – 150 lei;
51) Una cas cu atenanse, o buctrie cu dou odi i sal acoperite cu
tabl, casa având ase camere în primul etaj i una camer în al douilea etaj, cu
11 hectare 58 arii loc – 18.000 lei;
52) Una cas în stare mediocr cu 2 camere cu grajd de scânduri,
acoperit cu tabl, cu 2 oproane de scânduri, i cu 10 prjini loc, aproximativ –
500 lei;
53) Opt hectare 58 arii loc arabil din moia rezervat proprietii –
4.290 lei; 54) Douzeci hectare dou arii locul de sub pdure dat arendaului –
10.000 lei; 55) Patru hectare vie – 6.400 lei; 56) Optezeci i cinci hectare
optzeci arii pdure vândut cu 29.850 lei din care pre s[-]a primit numai 15.000
lei – 14.850 lei; 57) Valoarea terenului de sub aciast pdure – 42.900 lei; 58)
Una sut patruzeci i unu hectare 85 arii pdure în picioare – 29.788 lei; 59)
Valoarea locului de sub aciast pdure – 70.925 lei; 60) Optsprezece localuri de
56

Ibidem, f. 107r-v, 108r-v, 109r-v.
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comer în târguorul Banca cu una moar i han – 156.000 lei; 61) 715 aptesute
cincisprezece hectare loc arabil, arendat cu 18.000 lei anual – 366.000 lei;
În vie: 62) ase vase a 45 vedre i 2 vase a 25 vedre vin ro recolta
1908, a 2 lei vadra; 480 decalitri – 720 lei; 63) Dou vase a 45 vedre vin ro
recolta 1909 a 4 lei vadra; 480 decalitri – 405 lei; 64) Un vas deert – 20 lei; 65)
Patru c zi – 200 lei; 66) Cincisprezece butoae mari goale – 300 lei; 67)
Cincisprezece butoae mici – 110 lei; 68) Opt butoae mai mici – 64 lei; 69) Nou
ciubere – 45 lei; 70) Patru balercue a 10 lei una – 40 lei; 71) Un teasc
sistematic – 50 lei; 72) Una main de sdrobit struguri – 50 lei; 73) Dou butoae
mari a 100 vedre – 100 lei; 74) Una cram – 150 lei; 75) Un beciu de c r mid
învelit cu opron de stuf – 7.000 lei;
În pr v lia din târguorul Banca: 76) 56 cincizeci i ase sticle coniac a
2 lei 80 – 156,80 lei; 77) 9 sticle piperment a 3 lei 20/oo – 28,80 lei; 78) 22
dou zeci i dou sticle oet a 1 leu 80/oo – 39,60 lei; 79) 13 Treisprezece sticle
lichior a 2 lei 80/oo – 36,40 lei; 80) Opt sticle biter a 3 lei una – 24 lei; 81) 11
unsprezece sticle mastic a 3 lei – 33 lei; 82) 9 sticle biter a 3 lei – 27 lei; 83)
Unsprezece sticl mastic a 3 lei – 33 lei; 84) Unsprezece sticl smeur a 3 lei –
33 lei; 85) Dou zeci i una sticle coniac a 2 lei 80/oo – 59,80 lei; 86) Una sticl
cacau a 2 lei – 2 lei; 87) Nou sticle coniac a 2 lei 80/oo – 25,20 lei; 88)
Unsprezece sticle lichior a 3 lei – 33 lei; 89) Dou zeci sticle smeur a 3 lei – 60
lei; 90) Treizeci i ase sticle coniac a 2 lei 80/oo – 100,80 lei; 91)
Patrusprezece sticle ampanie a 5 lei – 70 lei; 92) Treizeci litruri rachiu i 30
sticle a un leu 40/oo – 42 lei; 93) Una sut asesprezece litruri rachiu a 1 leu
40/oo – 162,40 lei; 94) Optzeci i trei i jum tate litruri rachiu a 1 leu 40/oo –
116,90 lei; 95) Una sut patruzeci litruri rachiu a 1 leu 40/oo – 196 lei; 96)
Dou sute cincizeci litruri rachiu a 1 leu 40/oo litru – 350 lei; 97) Dou zeci i
cinci vedre vin ro a 1 leu 20/oo litru – 444,60 lei; 98) Una sut zece vedre vin a
7 lei 50/oo vadra – 825 lei; 99) Una sut cincizeci i cinci vedre vin a 7 lei
50/oo – 1.162,50 lei; 100) Una sut aptezeci litruri rachiu drojdie a 2 lei 50/oo
litru – 425 lei; 101) aptezeci i cinci vedre vin ro a 7 lei 50/oo – 562,50 lei;
102) Una sut dou zeci litruri rachiu tescovin a un leu 60/oo – 192 lei; 103)
Patru vase de vin dearte – 170 lei; 104) ase cutii tutun a 1 leu 50/oo – 9 lei;
105) Patru cutii tutun a 2 lei 50/oo – 10 lei; 106) Cincizeci pachete ig ri de
dam a 1 leu – 50 lei; 107) Treizeci pachete ig ri „Domnia” a 040/oo – 12 lei;
108) Patruzeci pachete ig ri a 25/oo funcionare – 10 lei; 109) Treizeci pachete
ig ri comerciale a 50/oo – 15 lei; 110) Dou zeci i cinci pachete tutun a
0,80/oo – 20 lei; 111) Zece pachete tutun a 0,50/oo – 5 lei; 112) Una sut
pachete tutun a 0,30/oo – 30 lei; 113) Una sut pachete tutun a 0,20/oo – 20 lei;
114) Dou zeci pachete tutun a 0,40/oo – 8 lei; 115) Dou zeci pachete bob,
hârtie de igar a 0,30/oo – 6 lei; 116) Cincisprezece cutii hârtie de igar a 5 lei
una – 75 lei; 117) Treizeci cutii praf de puc a 0,30/oo – 9 lei; 118) Dou chile
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tutun a 5 lei chilogramul – 10 lei; 119) Cincizeci pachete igri a 10/oo bani – 5
lei; 120) Valoarea a opt vase cu vin de beciu de la Banca – 192,50 lei.
Total = 736.995,30 lei.
(...) Format azi opt Marte 1910 Magistrat stagiar D. C. Bagdat; Grefier
I. T. Zahareanu”57.

57

Dup cum lesne se poate observa, obiceiul turcesc al covoarelor pe perei
fusese abandonat (era de altfel o caracteristic a sec. XIX), acetia fiind acum acoperii
de zeci de „tablouri” (118 la numr!), probabil reproduceri sau litografii, în valoare de la
trei la 20 lei bucata. Din pcate, mobilierul este descris foarte „sec”, neputându-ne da
seama de valoare, stil sau epoc. Totui, cantitatea mare de mobile este un indicator
preios în privina suprafeei caselor (casa din Bârlad avea ase camere, plus antreu i
atenanse). In spiritul epocii, atât în casa din Bârlad cât i în cea de la moie existau,
respectiv, o pianin A. Nieber (de 500 lei) i o pianin Erard (de 400 lei). Tot aa, iese
în eviden amploarea i varietatea comerului cu vin, spirtoase i tutun care se fcea la
moie.
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GRFXPHQWHOH LVWRULFH UHIHULWRDUH OD DFHVW VXELHFW VH REVHUYă HOHPHQWH FH
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FRQGXúLGH7LPXú+PHOQLĠNLDYHDWRFPDLUROXO GHDVXSUDYHJKHD&XUWHD
GRPQHDVFăXQGHUH]LGD9DVLOH/XSXúLvQDFHODúLWLPSGHDSUHvQWkPSLQD
RLQFXUVLXQHDUPDWăYHQLWăGLQVSUHVXG
3R]LĠLD VWUDWHJLFăDGHDOXOXL*DODWDDIRVWVXUSULQVăúLGHUHODWăULOH
SULYLQG FRQIUXQWDUHD GLQ DQXO  GLQWUH VXVĠLQăWRULL GRPQXOXL
&RQVWDQWLQ ùHUEDQ úL DUPDWHOH WXUFRWăWDUH FH VSULMLQHDX SH ùWHIăQLĠă
/XSXÌQIDĠDSHULFROXOXLRWRPDQ&RQVWDQWLQùHUEDQ]LV&kUQXODDOHVVă
VHUHIXJLH]HOD*DODWD$LFLDGLVSXVFDWDEăUDVăILHIRUWLILFDWăFXúDQĠXUL
úLYDOXULGHSăPkQWFXSDOLVDGHúLWXUQXULGHOHPQúLFXDOWHPDúLQăULLGH
Uă]ERL SUHFXP PDFDUDOHOH 'LQ DFHDVWă SR]LĠLH vQWăULWă vQ]HVWUDWă FX
PXOWHWXQXULPDUL GRPQXO0ROGRYHLVSHUDVăODQVH]HDWDFXULQLPLFLWRDUH
DVXSUD SDUWL]DQLORU OXL ùWHIăQLĠă /XSX SR]LĠLRQDĠL vQ úHVXO %DKOXLXOXL
3ODQXO OXL &RQVWDQWLQ ùHUEDQ D IRVW GDW SHVWH FDS GH UDSLGD FDYDOHULH
WăWăUDVFăFHDUHXúLWVăvQYăOXLDVFăWUXSHOHPROGRYHQHLHúLWHvQFkPSVă
LQFHQGLH]HRUDúXOúLVăGLVWUXJăWDEăUDGHOD*DODWD
'HDOXO *DODWD VH HYLGHQĠLD]ă FD ORF GH UHIXJLX úL vQ VHFROXO
DO;9,,,OHDvQFRQWH[WXOUă]ERLXOXLUXVR  DXVWUR  WXUFvQWUH DQLLúL
 6SHULDW GH LQFXUVLXQLOH WUXSHORU KDEVEXUJLFH vQ ]RQD PXQWRDVă D
ğăULL0ROGRYHL*ULJRUH*KLFDDSăUăVLW ,DúLLúLVDUHIXJLDWPDLvQWkLOD
PăQăVWLUHD )UXPRDVD LDU PDL DSRL OD ğXĠRUD YHFKH SH PDOXO 3UXWXOXL
XQGHDSULPLWDMXWRDUHGHODJDUQL]RDQHOHRWRPDQHGHOD+RWLQúL%HQGHU
ÌQIUXQWHDDFLUFDúDVHPLLGH RVWDúLGRPQXOVDvQWRUVOD,DúLúLVDVWDELOLW
OD *DODWD vQ PLMORFXO XQHL WDEHUH vQWăULWă FX úDQĠ úL YDO GH SăPkQW 'LQ
DFHDVWă WDEăUă *ULJRUH *KLFD D WULPLV XQ FRUS GH RDVWH OD 7J 2FQD ±
&RPăQHúWL Vă DOXQJH XOWLPHOH SkOFXUL GH RDVWH QHPĠHDVFă GLQ ĠDUă
ÌQ SULPăYDUD OXL  GRPQXO ğăULL 0ROGRYHL VH JăVHD WRW vQ WDEăUă OD
*DODWDSUHJăWLQGXVHVăúLXQHDVFăIRUĠHOHFXRDVWHDRWRPDQăFRQGXVăGH
6DUL$KPHGSDúDVSUHDPHUJH vPSRWULYDUXúLORUFHVHDSURSLDXGH OLQLD
1LVWUXOXL


 0LURQ &RVWLQ /HWRSLVHĠXO ğăULL 0ROGRYHL vQ /HWRSLVHĠXO ğăULL 0ROGRYHL
*ULJRUH 8UHFKH 0LURQ &RVWLQ ,RQ 1HFXOFH YRO vQJULMLW GH 7DWLDQD &HODF &KLúLQăX
S

 *UDĠLH REVHUYDĠLLORU OăVDWH GH (YOLD &HOHEL &ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ăULOH
5RPkQHYRO9,S  úL 0LURQ&RVWLQ 0LURQ&RVWLQ RS FLWS FRQILJXUDĠLD
WDEHUHLGHOD*DODWDúLGHVIăúXUDUHDOXSWHLVXQWELQHFXQRVFXWH

&URQLFD*KLFXOHúWLORU,VWRULD0ROGRYHLvQWUHDQLLHGLĠLHvQJULMLWă
GH1HVWRU&DPDULDQRúL$ULDGQD&DPDULDQR&LRUDQ%XFXUHúWLSúL vQ
FRQWLQXDUH &URQLFD*KLFXOHúWLORU« 



3$/$78/',16(&2/8/$/;,;/($'(/$*$/$7$ ,$ù,

/D vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD GHDOXO *DODWD D IRVW GLQ QRX
SUHIHUDW vQ FDQWRQDUHD WUXSHORU DLFL VWDELOLQGXúL FDUWLHUXO JHQHUDO
$OH[DQGUX,SVLODQWLvQWLPSXO(WHULHL
1LPLFLUHDvQGHFăWUHDUPDWDWXUFHDVFăDXOWLPLORUHWHULúWLOD
*DODWDPDUFKHD]ăVIkUúLWXOWDEHUHORUPLOLWDUHGHSHDFHVWGHDO8UPHDOH
YHFKLORU vQWăULWXUL DX IRVW YL]LELOH SkQă OD vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;OHD
FkQG DSDU SH IRWRJUDILLOH DHULHQH DOH PăQăVWLULL 3H DFHVWH LPDJLQL VH
GLVWLQJ LQWHUYHQĠLL DQWURSLFH FH SRW SURYHQL GH OD YHFKLOH DPHQDMăUL
PLOLWDUHGLQ]RQă ILJ  8QSRVLELOIUDJPHQWGLQYHFKHDIRUWLILFDĠLHHVWH
VXUSULQV SH SODQXO XQHL PRúLL GH SH GHDOXO *DODWD UHDOL]DW vQ  3H
DFHDVWă KDUWă DOăWXUL GH DOWH úDQĠXUL PDL PLFL HVWH PDUFDW WUDVHXO
UHFWLOLQLX D XQXL YHFKL úDQĠ FH VH HYLGHQĠLD]ă SULQ GLPHQVLXQLOH VDOH ÌQ
OHJHQGD KăUĠLL OD OLWHUD ÄH´ VH JăVHúWH XUPăWRDUHD GHVFULHUH D úDQĠXOXL
ÄWRWVDQ]XYHFLGHODKXSFDFLULHVWLSULQPLMORFXOIHQD]XOXLSUDJLQL´
ILJ 
$OGRLOHDPRWLYFHDVWDWODED]DDOHJHULL *DOăĠLLHVWHUHSUH]HQWDW
GH FRQGLĠLLOH GH YLDĠă GLQ RUDúXO ,DúL FH DX GHWHUPLQDW FD ORFXO VD ILH
SUHIHUDW QX QXPDL SHQWUX LQVWDODUHD WDEHUHORU PLOLWDUH FL úL SHQWUX
ULGLFDUHD XQRU UHúHGLQĠH GRPQHúWL 'HYHQLWă FDSLWDOă D ğăULL 0ROGRYHL
,DúLL DMXQJ Vă ILH XQ SRO GH DWUDFĠLH SHQWUX QXPHURúL DUWL]DQL QHJXVWRUL
FOHULFL ERLHUL úL DYHQWXULHUL vQ FăXWDUHD QRURFXOXL 6SRULUHD EUXVFă D
SRSXODĠLHL IăUă D IL GXEODWă GH PăVXUL HGLOLWDUH FRQFUHWH úL GXUDELOH
SULYLWRDUH OD VăQăWDWHD úL LJLHQD SXEOLFă DX IăFXW FD RUDúXO Vă VH
WUDQVIRUPH vQWUXQ IRFDU GH LQIHFĠLH 7RWRGDWă vQGHVLUHD ORFXLQĠHORU vQ



 0DQRODFKL 'UăJKLFL ,VWRULD 0ROGRYHL SH WLPS GH  GH DQL SkQă vQ ]LOHOH
QRDVWUH YRO,,HGLĠLH&WLQ0LKăLHVFX  *UXLX%XFXUHúWLS

6-$1  ,DúLIRQG3ODQXULúL+ăUĠLG

ùLGHDOXO&HWăĠXLDRIHUăDQXPLWH DYDQWDMHVWUDWHJLFHSRDWHFKLDURPDLEXQă
YL]LELOLWDWHGDWRULWăvQăOĠLPLLPDLPDUL ÌQVăSR]LĠLDGRPLQDQWăD&HWăĠXLLHVWHDQXODWăGH
OLSVD FRQWDFWXOXL GLUHFW FX GUXPXO VSUH VXGXO ĠăULL ÌQWUH &HWăĠXLD úL GUXPXO PDUH DO
ğDULJUDGXOXL VH LQWHUSXQH YDOHD DFFLGHQWDWă D SkUkXOXL 1LFROLQD FDUH vPSUHXQă FX
DIOXHQ LL VăL IRUPDX PXOWH KHOH WHLH OD SRDOHOH GHDOXOXL vPSLHGLFkQG DVWIHO DFFHVXO OD
FăLOH GH FRPXQLFDĠLH PDMRUH 8Q DVHPHQHD LQFRQYHQLHQW HVWH LOXVWUDW FX RFD]LD OXSWHL
GLQWUH )UDQFRLV (UQDXW vQ FURQLFLOH QRDVWUH ± )HUHQĠ  úL 0LKDLO 5DFRYLĠă FkQG WUXSHOH
DXVWULHFHQXDXUHXúLWVăVHUHWUDJăGLQFDX]DLD]XULORUúLDPDOXULORUvQDOWHDOHSkUkXOXL
1LFROLQDFHEDUDXOHJăWXUDFXGUXPXOSULQFLSDO Y &URQLFD*KLFXOHúWLORU«S 
1*ULJRUDú 0ăQăVWLUHD&HWăĠXLD,DúLS 

%REL$3Ă9Ă/2$(,



YDWUDRUDúXOXLDFUHDWFRQGLĠLLSULHOQLFHL]EXFQLULLDQXPHURDVHLQFHQGLLFH
DXPLVWXLWvQQHQXPăUDWHUkQGXULFDSLWDODğăULL0ROGRYHL
ÌQ DFHVWH vPSUHMXUăUL GRPQLL 0ROGRYHL DX FăXWDW VăúL FOăGHDVFă
SH OkQJă ,DúL SDODWH FRQIRUWDELOH vQ FDUH Vă VH UHWUDJă vQ FD] GH Uă]ERL
PROLPH úL LQFHQGLL 3ULQWUH ORFXULOH SUHIHUDWH VDX QXPăUDW PăQăVWLULOH
6RFROD )UXPRDVD &HWăĠXLD úL *DODWD WRDWH VLWXDWH OD VXG GH RUDú SH
FHOăODOWPDODO%DKOXLXOXLvQPDVLYXOSăGXURVDO&RDVWHL,DúLORU
3ULPHOH FRQVWUXFĠLL DXOLFH GH OD *DODWD GDWHD]ă GLQ YUHPHD OXL
3HWUX 6FKLRSXO 6LPXOWDQ FX vQăOĠDUHD ELVHULFLL GRPQXO D GLVSXV úL
ULGLFDUHDXQHLFDVHvQFDUHVăORFXLDVFăvQWLPSXOúHGHULLVDOHDLFL)DSWXO
Fă GRPQXO HVWH SUH]HQW vQ QHQXPăUDWH UkQGXUL OD PăQăVWLUH GH XQGH Gă
PDLPXOWH KULVRDYHSUREHD]ăH[LVWHQĠDXQRUIDFLOLWăĠLvQVWDUHVăVDWLVIDFă
DWkW QHYRLOH SULQFLSHOXL FkWúLDOHQXPHURDVHLVDOHVXLWH
8UPăWRDUHD úWLUH GHVSUH FDVH GRPQHúWL FRQVWUXLWH vQ LQFLQWD
PăQăVWLULL*DODWDRDYHPGLQWLPSXOOXL*ULJRUH*KLFDÌQYUHPHDDFHVWXL
GRPQ FDUH RELúQXLD GLQ SULFLQD GHVHORU FRQIOLFWH GH OD JUDQLĠă Vă VH
UHWUDJă vQ WDEăUă SH GHDO OD *DODWD VDX DPHQDMDW DLFL ÄFDVHOH FHOH
SUHDIUXPRDVHGHODPăQăVWLUHD *DODWDSHQWUXRGLKQăúLSHWUHFHUH´



 ,PDJLQHD XQXL RUDú vQJKHVXLW UăSXV GH PL]HULD DUXQFDWă vQ VWUDGă GH
PLURVXUL SHVWLOHQĠLDOH HPDQDWH GH PODúWLQD %DKOXLXOXL úL GH JXQRDLHOH GHSR]LWDWH IăUă
QLFLRQRUPăvQFHSHVăILHSUH]HQWăvQGHVFULHULOHFăOăWRULORUVWUăLQLvQFHSkQGFXVIkUúLWXO
VHFROXOXL DO ;9,,OHD FkQG DXWRULWDWHD FHQWUDOă vQ SHUSHWXă VFKLPEDUH QX UHXúHúWH Vă
PDLJHVWLRQH]HWUHEXULOHLQWHUQHDOHFDSLWDOHLğăULL0ROGRYHL3HWRWSDUFXUVXOVHFROXOXL
XUPăWRU VXQW vQUHJLVWUDWH QHQXPăUDWH PROLPH úL LQFHQGLL D FăURU XUPăUL VXQW UHVLPĠLWH
GLQ JUHX GH SRSXODĠLD ORFDOă LQGLIHUHQW GH VWDWXWXO VRFLDO , &DSURúX úL ' %ăGăUăX
RSFLWS 

 3HQWUX LQIRUPDĠLL GHWDLODWH SULYLWRDUH OD FDVHOH GRPQHúWL ULGLFDWH GH 3HWUX
ùFKLRSXúL*ULJRUH*KLFDYH]LELEOLRJUDILDGHODQRWDÌQOLSVDGRFXPHQWHORUVFULVHúLD
SODQXULORU GH ORF VLQJXUXO LQVWUXPHQW FDSDELO Vă HOXFLGH]H VXFFHVLXQHD úL HYROXĠLD
SODQLPHWULFăDFOăGLULORUGLQLQFLQWDPăQăVWLULLUăPkQH DUKHRORJLD

&URQLFD*KLFXOHúWLORUSÌQFURQLFDOXL3VHXGR(QDFKH.RJăOQLFHDQX
VH DPLQWHúWH Fă vQ YUHPHD GRPQXOXL *KLFD 9RGă VDX IăFXW ÄFDVă GRPQHúWL vQ RJUDGD
*ăOăĠLLúL]LGLGHSHWUăvQSUHJLXUPăQăVWLULL´ 3VHXGR(QDFKH.RJăOQLFHDQX /HWRSLVHĠXO
ğăULL 0ROGRYHL GH OD GRPQLD vQWkL úL SkQă OD D SDWUD GRPQLH OXL &RQVWDQWLQ
0DYURFRUGDW YRHYRG   HGLĠLH FULWLFă GH $XURUD ,OLHú úL ,RDQD =PHX
%XFXUHúWLS 
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0DL MRV GH PăQăVWLUH SH ORFXO XQXL YHFKL RUăúHO DIODW vQWUH
KRWDUHOH PăQăVWLULORU *DODWD úL )UXPRDVD D IRVW vQWHPHLDW 7kUJXúRUXO
FăUXLDGRPQXOLDIL[DWÄSDWUXLDUPDURDFHSHDQSHQWUXIRORVXOREúWHVFDO
DFHOXLĠLQXWFăFLLDUPDURDFHOHDXvQORFXLWOLSVXULOHDFHOXLORFFDUHQXDUH
VFKHOă FD VăUDFLL VăúL YkQGă SULVRVXO úL VăúL FXPSHUH FHOH
WUHEXLQFLRDVH´ 9HQLWXULOH úL FRVWXULOH GH vQWUHĠLQHUH DOH 7kUJXúRUXOXL
HUDX vPSăUĠLWH vQWUH PăQăVWLULOH *DODWD úL )UXPRDVD DPEHOH UHSDUDWH GH
GRPQXO*ULJRULH*KLFD
/D vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD vQ FRQWH[WXO vQUăXWăĠLULL
FRQGLĠLLORUGHYLDĠăGLQFDSLWDOă&RQVWDQWLQ,SVLODQWLGLVSXQHFRQVWUXLUHD
XQHL UHúHGLQĠH FX GRXă QLYHOXUL ÄvQ YkUIXO GHDOXOXL *DODWD GLQ IDĠD
,DúLXOXL VSUH PLD]ă]L SHQWUX FDUH D UHDOL]DW úL XQ SRG SHVWH %DKOXL FH
SRDUWăQXPHOHOXL,SVLODQWLúLDVWă]L&XUĠLOHFXGRXăQLYHOHDXDUVvQDQXO
SăVWUkQGXVHGLQHOHQXPDLQLúWH]LGXULGUHSWHúLDIXPDWHGHIODFăUD
IRFXOXLGDUQXPDLSkQăODGRPQLDOXL0LKDLO6WXU]DGLQDQXOFkQG
VDXUHIăFXWGHFăWUHVRUD5X[DQGUDDGRPQXOXLvQWUXQúLUGHFDVHPLFL
GDUIUXPRDVHúLGHEXQJXVW´
'DFăSHQWUXORFDOL]DUHDFDVHORUGRPQHúWL]LGLWHGH3HWUX ùFKLRSXO
úL*ULJRUH*KLFDQXVXQWGXELLvQFHHDFHSULYHúWHSODVDUHDORUvQLQFLQWD
PăQăVWLULL *DODWD SHQWUX SDODWXO OXL &RQVWDQWLQ ,SVLODQWL UHDPHQDMDW
XOWHULRU GH 5X[DQGUD VRUD GRPQXOXL 0LKDLO 6WXU]D VLWXDĠLD HVWH SXĠLQ
GLIHULWă
ÌQ OLWHUDWXUD GH VSHFLDOLWDWH GLQ XOWLPD VXWă GH DQL UHúHGLQĠD OXL
,SVLODQWL HVWH VLWXDWă WRW vQ LQWHULRUXO ]LGXULORU PăQăVWLULL 1 $ %RJGDQ



 ÌQ WLPSXO FDPSDQLHL GH vQVFăXQDUH D OXL ùWHIăQLĠă /XSX GLQ  (YOLD
&HOHELGHVFULDXQRUăúHOOD*DODWDÄ'HVSUHPHQ]LOXO]LVRUăúHOXO*DODWD$FHVWRUăúHOH
XQDOWERLDUOvFúLVHDIOăvQSDUWHDGLQVSUHHOHúWHXORUDúXOXL,DúLFDSLWDOD0ROGRYHL$UH
FDVH IUXPRDVH ORF GH WkUJ JUăGLQL úL YLL úL R PăQăVWLUH vQIORULWRDUH´ &ăOăWRUL VWUăLQL
GHVSUH ăULOH5RPkQHYRO9,SDUWHDD,,DS 

'RFXPHQWH SULYLWRDUH OD LVWRULD RUDúXOXL ,DúL YRO ,9 $FWH LQWHUQH 
 HGLWDWHGH,&DSURúX,DúLG

&URQLFD*KLFXOHúWLORUS

'RFXPHQWHSULYLWRDUHODLVWRULDRUDúXOXL,DúLYRO,9G

 ÌQ WLPSXO GRPQLHL OXL $OH[DQGUX &DOOLPDK vQ DQXO  RUDúXO ,DúL D IRVW
FXSULQVGH RSXWHUQLFăHSLGHPLHGHFLXPă 0DQRODFKL 'UăJKLFL RS FLWS 

0DQRODFKL 'UăJKLFL RS FLWS

%REL$3Ă9Ă/2$(,



HUDGHSăUHUHFăOD&RQVWDQWLQ,SVLODQWLDUHSDUDWUDGLFDOPăQăVWLUHD
*DODWDúLWRDWHFDVHOHGLQWUH]LGXULOHVDOH
* %DOú FUHGHD Fă DELD vQ WLPSXO OXL 0LKDLO 6WXU]D VDX UHIăFXW
FDVHOHGLQLQFLQWD PăQăVWLULLXQGHDVWDW5X[DQGUD
'DQ %ăGăUăX úL ,RDQ &DSURúX DúHD]ă SDODWXO OXL ,SVLODQWL WRW vQ
LQFLQWD PăQăVWLULL 5HIHULQGXVH OD FDVHOH HJXPHQHúWL ULGLFDWH GH 3HWUX
ùFKLRSXO DXWRULL DUDWă Fă vQ XUPD LQFHQGLLORU GH OD vQFHSXWXO VHFROXOXL
DO ;,;OHD Ä5X[DQGUD VRUD OXL 0LKDLO 6WXU]D D SULPLW vQFXYLLQĠDUHD
GRPQHDVFăVăUHSDUHDFHVWSDODWúLVăVHDúH]HDFROR´
1*ULJRUDúDGHGLFDWDFHVWXLUHSUH]HQWDWLYOăFDúGHvQFKLQăFLXQH
WUHLDPSOHDUWLFROHvQúLUDWHGHDOXQJXODWUHLGHFHQLL2SLQLDLVWRULFXOXL
HUDFăSDODWXOOXL&RQVWDQWLQ,SVLODQWLDIRVWULGLFDWvQLQFLQWDPăQăVWLULL
OkQJă]LGXOVXGLF
&RQFOX]LLOHOXL1*ULJRUDúDXIRVWSUHOXDWHGH&&LKRGDUXFDUH
GLVFXWkQG GHVSUH VRDUWD SDODWHORU GRPQHúWL GLQ PăQăVWLUH FRQFKLGHD Fă
vQ WLPSXO UHYROXĠLHL GH OD  GRPQLĠD 5X[DQGUD D UHDPHQDMDW SDODWXO
OXL&RQVWDQWLQ,SVLODQWL


 Ä3DODWXO UHFOăGLW vQ *DODWD VHUYHD GH SHWUHFHUH OXL 9RGă úL ERLHULORU VăL vQ
FXUVXOYHULORUSkQăODFkQGLQWUDUăUXúLLvQĠDUă/DDXDUVDWkWSDODWXOFkWúL
DOWH FOăGLUL DOăWXUDWH UăPkQkQG GLQ HOH QXPDL FkWHYD ]LGXUL DIXPDWH 7RFPDL OD 
5X[DQGUD VRUD OXL 0LKDLO 6WXU]D9RGă FDUH ILLQG EROQDYă DYHD QHYRLH GH DHU FXUDW
UHFOăGL SDODWXO GLQ *DODWD úL VH DúH]ă DFROR SHWUHFkQG SkQă FH PXUL´ 1 $ %RJGDQ
RS FLWS 

Ä6XE GRPQLD OXL 0LKDLO 6WXU]D 9RGă VDX IăFXW úL UHIăFXW FDVHOH FX GRXă
UkQGXUL FDUH VH YăG úL D]L úL XQGH ORFXLD VRUD GRPQLWRUXOXL EROQDYă FDUH vúL DOHVHVH
DFHVW ORF FD PDL OLQLúWLW úL FX XQ DHU PDL FXUDW GHFkW vQ DOWă SDUWH GLQ RUDú´ * %DOú
RS FLWS 

'%ăGăUăX, &DSURúX RSFLWS'%ăGăUăX RS FLWS

1*ULJRUDú 0ăQăVWLUHD*DODWD,DúLLGHP 8QLPSRUWDQWPRQXPHQW
GHDUWăDO,DúXOXL ±*DODWD vQ &,,,S LGHP %LVHULFD*DODWDGLQ,DúL
vQ 0RQXPHQWHLVWRULFHELVHULFHúWLGLQ0LWURSROLD0ROGRYHLúL6XFHYHLYROXPFRRUGRQDW
GH9DVLOH'UăJXĠúL&RULQD1LFROHVFX,DúL S

 Ä&RQVWDQWLQ ,SVLODQWL D ]LGLW OkQJă ]LGXO VXGLF DO LQFLQWHL R QRXă ORFXLQĠă
GRPQHDVFă SUHFXP úL FKLOLLOH &RQVWUXFĠLLOH vQăOĠDWH vQ LQFLQWD PăQăVWLULL *DODWD vQWUH
vPSUHXQăFXSDODWXOFXGRXăUkQGXUL ±GHFLFXHWDMDXDUVvQUăPkQkQG
GLQHOHGRDUQLúWHEXFăĠLGH]LGXULRDEOHúLDIXPDWHGHIODFăUDIRFXOXL1XVHSRDWHúWLFkW
DDYXWGHVXIHULWELVHULFDGHSHXUPDDFHVWXLLQFHQGLXWRWXúLFRQVWUXFĠLLOHFXFDUDFWHUODLF
DX IRVWUHIăFXWHVDUSăUHDGXSăDOWHSODQXULGHDELDvQGHFăWUH5X[DQGUD ±VRUD
OXL0LKDLO6WXU]D´ 1*ULJRUDú RS FLW S 

Ä1LFLFXUĠLOHFRQVWUXLWHDLFLvQGH&RQVWDQWLQ,SVLODQWHQXDXUH]LVWDW
(OH DX DUV vQ  LDU FRQVWUXFĠLD SH FDUH R YHGHP vQ SUH]HQW GDWHD]ă GH SH YUHPHD
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3UHRWXO , &kUFLXOHDQX vQ VLQJXUD PRQRJUDILH GHGLFDWă OăFDúXOXL
GHFXOWSUH]LQWăúLHODFHODúLWDEORXDOLQFLQWHLPăQăVWLULL*DODWDvQDQXO
SHODWXUDGHVXGD]LGXOXLGHLQFLQWă&RQVWDQWLQ,SVLODQWLDGLVSXV
FRQVWUXLUHD XQXL QRX SDODW FH D OXDW IRF vQ  úL D IRVW UHIăFXW GH
5X[DQGUDvQ9LRUHO(UKDQvQWURPRQRJUDILHGHGDWăPDLUHFHQWă
vQFKLQDWă OăFDúXULORU GH FXOW LHúHQH SUHLD DFHHDúL FRQILJXUDĠLH D
PăQăVWLULL
/DXUHQĠLX 5ăGYDQ vQ FHD PDL QRXă OXFUDUH FRQVDFUDWă RUDúXOXL
,DúLFLWkQGSH1LFRODH6WRLFHVFXGHDVHPHQHDVLWXHD]ăSDODWXOFRQVWUXLW
GHGRPQXO&RQVWDQWLQ,SVLODQWLvQFXSULQVXOPăQăVWLULL
$UXQFkQGRSULYLUHSHYHFKLOHSODQXULDOHRUDúXOXLGHODVIkUúLWXO
VHFROXOXL DO ;9,,,OHD úL vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD VH SRW REVHUYD
GLIHUHQĠH QRWDELOH FH FRQWUD]LF FRQFOX]LLOH DXWRULORU FLWDĠL PDL VXV 3H
SODQXULOH UXVHúWL vQWRFPLWH vQ DQLL  úL  Y ILJ   vQ MXUXO
PăQăVWLULL*DODWDHORFJROVHPQFăSDODWHOHGRPQHúWLHUDXFRQFHQWUDWHvQ
LQFLQWDOăFDúXOXLGHFXOWÌQVFKLPESHSODQXOUXVHVFGLQODYHVWGH
PăQăVWLUH HVWH UHGDW XQ FRPSOH[ GH FOăGLUL VXE QXPHOH GH ÄFDVD
SULQFLSHOXL ,SVLODQWL´ $FHHDúL VLWXDĠLH H vQWkOQLWăúL SH SODQXO WUDVDW GH
*LXVHSSH YRQ %D\DUGL vQ  ILJ   /D YHVW GH FWLWRULD OXL 3HWUX
ùFKLRSXO H VFKLĠDW XQ SDODW GH IRUPă GUHSWXQJKLXODUă FX R PDUH FXUWH
LQWHULRDUă /D QRUG GH DFHDVWă FRQVWUXFĠLH SH XQ SRYkUQLú OLQ HVWH
vQIăĠLúDWăRJUăGLQăFXDOHLRULHQWDWHVSUHYDOHúLvQPLMORFXOFăUHLDSDUHD
IL R IkQWkQă 5HGDUHD JUDILFă VH SRWULYHúWH FX GHVFULHUHD OXL 0DQRODFKL
'UDJKLFL ÄVXE FXUWHD OXL ,SVLODQWL DFROR XQGH FRERUDX GUXPXULOH vQ
JUăGLQă VH DIOă UHQXPLWXO L]YRU DO *DODWHL FX DSD FHD PDL XúRDUă úL
OLPSHGH GLQ ,DúL $FROR vúL SHWUHFHD ,SVLODQWL YDUD SUHFXP úL PDL WRĠL
ERLHULLGLQRUDúILLQGDFHVWRELFHLDOSOLPEăULORUSkQăvQDQXOGXSă
YHQLUHDGLQQRXDUXúLORU´$PHQDMăULOH OXL,SVLODQWLDXIRVWUHPDUFDWHúL
UHYROXĠLHL GH OD  úL D IRVW IăFXWă FX FKHOWXLDOD 5X[DQGHL VRUD GRPQXOXL 0LKDLO
6WXU]D´ &&LKRGDUX*K3ODWRQ FRRUG  RSFLW S 

3U,&kUFLXOHDQX RSFLWS

9(UKDQ RSFLWS3HQWUXQHDMXQVXULOHDFHVWHLOXFUăULYH]LUHFHQ]LDOXL
6RULQ,IWLPLvQYROXPXO6RULQ,IWLPL &HUFHWăULSULYLWRDUHODLVWRULDELVHULFLORULHúHQH
,DúL S

 1 6WRLFHVFX 5HSHUWRULXO ELEOLRJUDILF DO ORFDOLWăĠLORU úL PRQXPHQWHORU
PHGLHYDOHGLQ0ROGRYD %XFXUHúWL S

*K,DFRE FRRUG  ,DúL ±PHPRULDXQHLFDSLWDOH,DúLS 
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GH FăOăWRULL VWUăLQL 9LQFH %DWWK\DQ\ DGPLUD SH OD DQXO  VSOHQGLGD
SULYHOLúWH DVXSUD ,DúLORU GH OD FKLRúFXO OXL ,SVLODQWL -RKDQQ 'DQLHO
)HUGLQDQG1HLJHEDXUQRWDFăÄERLHULLĠLQvQFXUĠLOHORURFăUXĠăFXGRL ERL
úLXQVHUYLWRUDQJDMDWVSHFLDOSHQWUXDOHDGXFHDSăGHODL]YRDUHOHGHOD
*DODWD´
3DODWXO OXL ,SVLODQWL QX D DYXW R H[LVWHQĠă SUHD vQGHOXQJDWă
PRPHQWXO VIkUúLWXOXL VăX ILLQG vQYăOXLW vQ FHDĠă 0DQRODFKL 'UăJKLFL
UHODWHD]ă Fă D OXDW IRF vQ DQXO  GDU FăOăWRUXO VWUăLQ *XVWDY $GROI
5DPVD\ QRWD vQ  Fă ÄOkQJă RUDú VH DIOă VSOHQGLGXO SDODW DO
SULQFLSHOXL,SVLODQWLDUVGHWXUFLvQ'LQ]LGXULOHFDUHDXUăPDVVH
SRDWHFRQVWDWDFkWGHPDUHúLGHIUXPRVDIRVW´
3DODWXO D UăPDV vQ UXLQă SkQă vQ  FkQG 5X[DQGUD VRUD OXL
0LKDLO6WXUG]DODUHIăFXWvQWUXQúLUGHFDVHPLFLGDUIUXPRDVHúLGHEXQ
JXVWÌQDFHDVWăQRXăFRQVWUXFĠLHDWUăLW5X[DQGUDXOWLPDSDUWHDYLHĠLL
'XSăGLVSDULĠLDGRPQLĠHL5X[DQGUDUHúHGLQĠDDIRVWFXPSăUDWăvQ
DQXO  GH GRPQXO $OH[DQGUX *ULJRULH *KLFD GH OD 3HWUDFKH
0DYURJKHQL 'LQ DFWXO GH HPEDWLF GLQ  LXOLH  VH DUăWă Fă ÄDX IRVW
FXPSăUDWH FDVHOH UăSRVDWHL YRUQLFHVH 5X[DQGUD 0DYURJKHQL DIODWH vQ
DSURSLHUHD0ăQăVWLULL*DODWDvQFKLQDWă6IkQWXOXL0RUPkQWGHODYRUQLFXO
3HWUX 0DYURJKHQL ILXO UăSRVDWHL´ 3HWUDFKH 0DYURJKHQL HUD ILXO OXL
3HWUDFKH 0DYURJKHQL QHSRWXO GH IUDWH DO IRVWXOXL GRPQ 1LFRODH
0DYURJKHQLúL DO5X[DQGUHLILLFDOXL*ULJRUDú6WXUG]DúLVRUDGRPQXOXL
0LKDLO 6WXUG]D 3ULQ XUPDUH 3HWUDFKH 0DYURJKHQL HUD PRúWHQLWRUXO
GRPQLĠHL 5X[DQGUD GLQ FURQLFD OXL 0DQRODFKL 'UăJKLFL FDUH D ULGLFDW
FDVHOHGHOD*DODWDSHORFXOSDODWXOXLPLVWXLWGHIOăFăULDOXL&RQVWDQWLQ
,SVLODQWL
'XSăFXPSăUDUHFDVHOHGRPQLĠHL5X[DQGUDDXIRVWWUDQVIRUPDWH
SULQ KULVRYXO GLQ  LXOLH  vQWUXQ ÄRVSLFLX SHQWUX EăWUkQL VăUDFL úL


&ăOăWRUL VWUăLQL GHVSUH ğăULOH 5RPkQH vQ VHFROXO DO ;,;OHD VHULH QRXă
YRO,YROFRRUGGH3DXO&HUQRYRGHDQXúLFRODE %XFXUHúWLS

,ELGHP YRO ,9 YRO FRRUG GH 3DXO &HUQRYRGHDQX úL 'DQLHOD %Xúă
%XFXUHúWLS
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 3DXO 3UXWHDQX &RQWULEXĠLH OD LVWRULFXO VSLWDOHORU GLQ 0ROGRYD %XFXUHúWL
S

6WHOLDQ 1HDJRH 2DPHQLSROLWLFLURPkQL %XFXUHúWLS
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LQILUPLSHQWUXDVWkUSLQHFXYLLQĠDFHUúHWRULORUGHSULQXOLĠH´DGPLQLVWUDWGH
&DVD 6SLWDOHORU 6I 6SLULGRQ &DVHOH QX HUDX FKLDU SRWULYLWH FX QRXD
vQWUHEXLQĠDUH GH DFHHD GRPQXO *ULJRUH $OH[DQGUX *KLFD D SRUXQFLW
DUKLWHFWXOXL .XJOHU Vă vQWRFPHDVFă XQ SODQ SHQWUX XQ ÄRVSLFLX
vQGHPkQDWLF úL FKLE]XLW vQ SRWULYLUH FX UHJXOLOH RVSLWDOLFHúWL´ &OăGLULOH
SURLHFWDWHGXSăLQGLFDĠLLOHúLSRYăĠXLULOHSURWRPHGLFXOXLĠăULLXUPDXVăVH
FRQVWUXLDVFăWUHSWDWvQIXQFĠLHGHPLMORDFHOHPDWHULDOH
3H SODQXO PRúLHL *DODWD vQWRFPLW vQ MXUXO DQXOXL  VH SRDWH
YHGHD OD YHVW GH PăQăVWLUH XQ JUXS GH SDWUX FDVH DúH]DWH vQ FDUHX
GHVHPQDWHDILRVSLFLX ILJ 
6SUH VIkUúLWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD vQ JUăGLQD RVSLFLXOXL GH OD
*DODWDPDLSXWHDXIL]ăULWHUXLQHUHFXQRVFXWHFDILLQGGHODYHFKLXOSDODW
ULGLFDWGH&RQVWDQWLQ,SVLODQWL
/DvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;OHDRVSLFLXODIRVWUHQRYDWúLH[WLQV
OXFUăULOHGHUXOkQGXVHvQWUHLXOLHúLQRLHPEULH
&DVHOH SăUăJLQLWH DOH GRPQLĠHL 5X[DQGUD FH VWDX SH IXQGDĠLLOH
SDODWXOXL OXL ,SVLODQWL vQFă PDL SRW IL Yă]XWH úLvQ ]LOHOH QRDVWUH OD FLUFD
PYHVWGHPăQăVWLUHD*DODWDDLFL DYkQGXúLVHGLXORVHFĠLHD'LUHFĠLHL
*HQHUDOH GH $VLVWHQĠă 6RFLDOă úL 3URWHFĠLD &RSLOXOXL ± ,DúL ILJ   ÌQ
SUH]HQWVHIDFDPSOHOXFUăULGHFRQVROLGDUH UHQRYDUHúLH[WLQGHUHD FHORU
FLQFL FOăGLUL FH DOFăWXLHVF FRPSOH[XO &RUSXO GH FOăGLUH GH SH ODWXUD GH
YHVW D IRVW FRQVROLGDW úL PDQVDUGDW úL DúWHDSWă Vă ILH GDW vQ IXQFĠLXQH
&OăGLUHDGHSHODWXUDGHVXGHVWHvQSOLQSURFHVGHUHDELOLWDUHLDUFHDGH
SHODWXUDGHHVWXUPHD]ăVăLQWUHvQOXFUX
'LQ SăFDWH GDWRULWă DEVHQĠHL DQVDPEOXOXL GH FOăGLUL GLQ /LVWD
PRQXPHQWHORULVWRULFH GLQMXGHĠXO,DúLOXFUăULOHGHUHDPHQDMDUHQX
VXQW GXEODWH GH DVLVWHQĠă DUKHRORJLFă IDSW FH QH SULYHD]ă GH REĠLQHUHD
XQRU LQIRUPDĠLL GHRVHELW GH LPSRUWDQWH SHQWUX VWDELOLUHD HYROXĠLHL
FRPSOH[HORUGLQMXUXOPăQăVWLULL*DODWD
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$ERXWWKHSDODFHVEXLOWRQ*DODWDKLOOLQ,DúLZULWVPDLQO\UHIHUWRWKH
GHVFULSWLRQ RI WKH PRQDVWHU\ GHGLFDWHG WR ³7KH $VFHQVLRQ´ IRXQGHG E\ 3HWUX
ùFKLRSXO 3HWHUWKH/DPH DURXQG$FFRUGLQJWRKLVWRULDQVEHWZHHQ
DQG  SULQFHO\ UHVLGHQFHV ZHUH EXLOW LQVLGH WKH PRQDVWHU\ \DUG E\ UXOHUV
VXFK DV 3HWUX ùFKLRSXO *ULJRUH *KLFD &RQVWDQWLQ ,SVLODQWL DQG 5X[DQGUD
0LKDLO6WXUG]D¶VVLVWHU
1HYHUWKHOHVVDVVKRZQRQWKHSODQVRIWKHFLW\RI,DVLGDWHGWRWKHHQG
RIWKHWKFHQWXU\DQGWKHEHJLQQLQJRIWKHWKRQHFDQQRWLFHWKDWWKHSDODFH
EXLOWE\&RQVWDQWLQ,SVLODQWLLQLVORFDWHGZHVWRIWKH*DODWDPRQDVWHU\
$FFRUGLQJWRFKURQLFOHU0DQRODFKH'UăJKLFLWKLVSDODFHEXUQWGRZQLQ
 DQG ZDV UHEXLOW LQ  E\ 3ULQFHVV 5X[DQGUD 0LKDLO 6WXUG]D¶V VLVWHU
)ROORZLQJ WKH SULQFHVV¶ GHDWK WKH SDODFH ZDV VROG E\ KHU VRQ 3HWUDFKH
0DYURJKHQLWR3ULQFH*ULJRUH$OH[DQGUX*KLFD
'XULQJ *ULJRUH $OH[DQGUX *KLFD¶V UHLJQ LQ  WKH SDODFH ZDV
WUDQVIRUPHG LQWR D VKHOWHU IRU WKH SRRU WKH GLVDEOHG DQG WKH ROG 1RZDGD\V
3ULQFHVV 5X[DQGUD¶V UHVLGHQFHV EXLOW RQ WKH IRXQGDWLRQV RI &RQVWDQWLQ
,SVLODQWL¶VSDODFHKRXVHDQRUSKDQDJHIRUFKLOGUHQZLWKVSHFLDOQHHGV
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Fig. 1. Vedere panoramic asupra dealurilor Galata i Cet uia dinspre Palatul Culturii : 1. Mnstirea Galata; 2. Marele drum
al arigradului (actuala osea Nicolina); 3. esul Nicolinei pe care a fost amenajat C.U.G.; 4. Mnstirea Cet uia; 5.
Mnstirea Frumoasa; 6. Zona Podul Ro; 7. Biserica Lipoveneasc de pe malul Bahluiului; 8. Biserica Sf. Constantin i
Elena.
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Fig. 2. Detaliu din harta Geomorfologic a oraului Iai : 1. Dealul
Galata; 2. Dealul Cetuia; 3. Grditea de la Frumoasa; 4. Terasa
inferioar a Bahluiului pe care a aprut i evoluat oraul medieval Iai;
5. Glacisurile coluviale de la baza terasei inferioare; 6. Conul de
dejecie al Nicolinei; 7. Pkrâul Nicolina; 8. Valea i esul Bahluiului; 9.
Vadul de la Podul Ro. Prelucrare dup N. Barbu, Al. Ungureanu,
Geografia municipiului Iai, Iai, 1987, Harta Geomorfologic..
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Fig. 3. Fotografii aeriene ale mnstirii Galata realizate în
perioada interbelic. În jurul mnstirii se observ linii ce pot
fi atribuite vechilor anuri de aprare amenajate aici.
Fotografii prelucrate dup originaluri pstrate la SJAN Iai,
fond Stampe i Fotografii, d. 5722 (sus) i B.C.U. Iai, Fond
N. A. Bogdan, X-12 (jos).
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Fig. 4. Planul unei proprieti de pe dealul Galata realizat în anul
1871. În mijlocul parcelei, notat cu litera “e”, este marcat “sanzu
veci” i “capu sanzului”. Prelucrare dup SJAN Iai, Fond
Planuri i Hri, d. 540.
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Fig. 5. Detaliu din planul oraului Iai realizat în 1769 : 1. Mnstirea
Galata; 2. Prâul Nicolina ce se vars în Bahlui în zona Podul Ro; 3.
Mnstirea Cetuia; 4. Mnstirea Frumoasa; 5. Zona Podul Ro; 6.
Râul Bahlui; 7. Curtea Domneasc.
Prelucrare dup SJAN Iai, Fond Planuri i Hri, d. 1131.
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Fig. 6. Fragment din planul oraului Iai realizat de Giuseppe von Bayardi în
1819: 1. Mnstirea Galata; 2. Palatul lui Constantin Ipsilanti cu grdina
amenajat pe latura de nord; 3. Prâul Nicolina cu vechiul su curs spre Podul
Ro; 4. Mnstirea Cetuia; 5. Mnstirea Frumoasa; 6. Zona Podul Ro; 7.
Vechiul curs al Bahluiului; 8. Curtea Domneasc. Prelucrare dup SJAN Iai,
Fond Planuri i Hri, d. 447.
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Fig. 7. Detaliu din Planul moiei Galata realizat în anul 1880: 1. Mnstirea Galata; 2. Ospiciul amenajat în casele
domniei Ruxandra; 3. Târguorul Galata; 4. oseaua Iai-Voineti-Roman. Prelucrare dup SJAN Iai, Fond Planuri i
Hri, d. 471.
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Fig. 8. Imagine din satelit asupra dealului Galata. La vest de mnstirea Galata este str. Azilului cu casele
amenajate de domnia Ruxandra peste fundaiile palatului lui Constantin Ipsilanti (www.googlemap.com).
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„RZVRTIREA” DE LA SCHITUL ORGOETI

Gheorghe BACIU

În timpul celui de-al doilea mandat de nacealnic al
arhimandritului Chiril Cazamir (1839-1843), obtea monahal de la
Orgoetii Noi s-a confruntat cu o situaie care, nicicum nu-i putea gsi
locul într-o comunitate care se întemeia pe supunerea total a membrilor
si fa de cel împuternicit s o conduc. inând cont de caracterul
necondiionat al votului ascultrii, situaia la care ne referim, derulat pe
parcursul unui an de zile, poate fi calificat drept o rzvrtire împotriva
celui care se afla, în acel moment, la conducerea schitului.
La 23 aprilie 1842, în zi de mare srbtoare cretin, „ticloii i
obijduiii monahi... petrectori la schit Orgoetii” trimiteau stareului
mnstirii Neam o scrisoare „plecat i smerit” prin care, „cu mari
tânguiri i jalanii”, îi aduceau la cunotin nemulumirile lor împotriva
arhimandritului Chiril, pe care îl acuzau c „numai cu numele ni esti
egumen”1. Învinuirile aduse pârâtului prin aceast scrisoare aveau s fie
reluate în alte trei „jalobe”, adresate aceluiai destinatar, din care ne-au
parvenit doar dou: aceea din 19 mai 18422 i cea de-a patra, ce nu are
precizat data expedierii3. Nemulumirile semnatarilor vizau atât
atribuiile religioase, spirituale, cât i pe cele administrative,
gospodreti, ce decurgeau din demnitatea de egumen.
În privina atribuiilor religioase, acuzaia foarte grav ce i se
aducea, în toate cele trei tânguiri, era aceea c „asupra sufletelor noastre
nicio grij nu are”, motiv pentru care prinii de la schit s-ar fi aflat cu
totul în voia lor, astfel încât viaa acestora nu s-ar mai fi deosebit cu
nimic de viaa mirenilor. În afar de nerespectarea acestei obligaii
eseniale, în absena creia caracterul religios al unui asemenea
aezmânt nu se mai justifica, egumenului Chiril i se mai aducea i
1

DANIC, Fond Mnstirea Neam, dos. 72, f. 11.
Ibidem, f. 12.
3
Ibidem, f. 23.
2
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acuzaia c ar fi avut „obiceiuri boiereti”, deoarece i-ar fi ales vreo
patru, cinci p rini, „carii nu sânt cu metanie de aice”, împreun cu care
ar servi „câte apte-opt feliuri bucate la masa sfiniei sale”, inclusiv din
carne, în timp ce „pentru masa noastr , a obtii nicio grij n-are”,
deoarece „sf. sa nici la Pate, nici la Natire i botezul Domnului, sau la
hram nu ade cu noi la masa obtii”4.
La fel de grave, dar mai numeroase, erau învinuirile care priveau
partea gospod reasc a obligaiilor egumenului, din îniruirea acestora
rezultând c nu ar fi acordat nicio atenie acestei laturi a îndatoririlor sale,
decât în m sura în care ar fi contribuit la propria chivernisire. Pe primul
loc, între învinuirile de aceast natur , se situa refuzul de a fi pus în
lucrare, dei trecuser trei ani de la preluarea funciei, hrisovul ce fusese
scos anterior, „prin osârdia i silina sfiniei sale p rintelui ieromonah
Antonii”, în vederea hot rnicirii moiei schitului, mai ales c aceast
sarcin îi fusese încredinat de c tre însui „înalt preasfinât mitropolit,
prin st pâneasc porunc ”. Urma dezinteresul manifestat fa de
„vemintili i alti lucruri preo ti i diaconeti”, precum i fa de
„ograda i chiliile i alti acareturi”, care dei „de iznoav ” aveau
„trebuin de meremetisât”, el, egumenul, trata cu indiferen aceste
probleme, ca i „cum ar fi str in”. Cu totul altfel privea, îns , problema
inventarului viu al schitului, exprimându-i hot rârea de a-i însui
„sporurile de viti ci va prisosî pisti capite”, l sând schitului doar num rul
de animale existent în momentul în care preluase funcia5.
Dup îniruirea p catelor de care s-ar fi f cut vinovat egumenul
Chiril, în primele dou din cele trei jalobe – cum le numeau chiar autorii
lor – se proceda la demontarea ap r rii învinuitului care se întemeia pe
argumentul lipsei banilor. i în aceast privin , poziia acuzatorilor se
întemeia pe probe concrete, imbatabile. Se invoca, în primul rând,
scrisoarea prin care „înalt preasfinia sa”, mitropolitul Veniamin
Costachi, scutise schitul de obligaia de a v rsa c tre m n stirea
Neamului cota obinuit din veniturile sale, cu indicaia expres ca banii
respectivi s fie folosii în scopul hot rnicirii moiei. Se ar ta, apoi, c
schitul dispunea oricum i de alte venituri provenite din crâmele i
dughenile proprii, din vânzarea unor cantit i de fân i de grâu, precum i
a „câtiva viti mari cu coarni”.

4
5

Cea de-a patra tânguire.
Prima tânguire, din 23 aprilie 1842.
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Justificându-i demersurile ctre stareul mnstirii Neam, fa
de care schitul era închinat, pe argumentul c ei, reclamanii, „ca unii ce
ni aflm fii ai casâi” (Chiril i cei patru-cinci apropiai ai si veneau de la
mnstirea Slatina), nu puteau rmâne indifereni fa de situaia
prezentat, fie i pentru a nu fi acuzai de complicitate prin tcere,
semnatarii „cu lacrimi” se rugau s nu mai fie lsai în prsire, „ca oile
ce n-au pstoriu” i s fie mângâiai „cu o mil prinasc”, rugminte
care, în ultima tânguire, cpta un contur mult mai precis prin solicitarea
unui „printi de acolo s ne fie egumen”6.
În fruntea celor care semnau cele trei tânguiri adresate stareului
de la Neam (numrul lor a sczut de la 28, în cazul celei dintâi, la 22, a
doua oar, pentru ca, în final, s rmân doar cinci) se afla, de fiecare
dat, Teodor duhovnic, nimeni altul decât cel ce se aflase la conducerea
schitului înainte i dup primul mandat al arhimandritului Chiril
Cazamir.
Întrucât, la prima vedere, aceast „rzvrtire” poate cpta
aspectul unei dispute între Teodor, fostul deintor al egumeniei, i
Chiril, succesorul su în aceast demnitate, o prezentare asupra celor
dou personaje s-ar impune cu necesitate.
Despre Chiril Cazamir tim c era originar de pe Valea Horieii
(zon în care se afla schitul ctitorit de sptreasa Safta Bogdan), înrudit
cu familiile boiereti Codreanu i Jora. Nu tim, îns, la ce mnstire îi
avea metania, adic unde fusese tuns ca monah, i deci de unde venise,
prin 1834-1835, pentru a prelua egumenia schitului Orgoetii Noi, în
locul ieroshimonahului Teodor care o deinuse din 1832. Din puinele
informaii pe care le deinem despre acesta ar rezulta c se bucura de
protecia mitropolitului Veniamin Costachi, fapt ce explic numirea sa în
defavoarea cuiva care se artase vrednic de demnitatea respectiv. Spre
aceast supoziie conduce i bunvoina manifestat de mitropolit, la
24 ianuarie 1837, când, la cererea arhimandritului Chiril, ce nu mai dorea
s rmân egumen la Orgoeti, pentru „a s tragi la monastiria Slatina”, ia „îngduit aceast voi”. i mai interesant, din punctul de vedere al
supoziiei noastre, este dreptul acordat preacuvioiei sale de „a- lua toate
lucrurile ce va fi având”, precum i pe cinci dintre prinii schitului,
„anume: duhovnic Veniamin, ierodiaconul Partenie, ierodiaconul Nicon,
monah Calinic i monah Iacov”7. În opinia noastr, din aceast aprobare
6
7

Ibidem.
DANIC, Fond Mnstirea Neam, dos. 72, f. 53.
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ar rezulta c arhimandritul Chiril era dein torul unei averi personale, pe
care o muta de la o m n stire la alta, i a unui personal pus la dispoziia
sa, care, de asemenea, îl însoea în peregrin rile sale. irul favorurilor a
continuat cu readucerea arhimandritului în fruntea schitului de la
Orgoeti, în 1839, pare-se tot la cererea sa dictat , de aceast dat , de
dorina de a-i tr i acolo, în linite, zilele ce-i mai erau h r zite. Aa cum
rezult din reclamaiile celor pe care îi numea „r zvr titori”, i de aceast
dat venise însoit de un grup de monahi ce alc tuiau anturajul s u
permanent. Era atât de decis s -i tr iasc restul zilelor în linite i în
huzur – dac ne lu m dup coninutul reclamaiilor – încât ar fi ignorat
atât îndatoririle fireti, cât i porunca expres a mitropolitului cu privire
la hot rnicirea moiei schitului.
În opoziie cu Chiril, informaiile – puine i acestea, dar suficient
de sugestive – referitoare la ieroshimonahul Teodor, contureaz imaginea
unui monah p truns de contiina responsabilit ilor spirituale i
administrative ce decurgeau din deinerea egumeniei, a unui p stor ataat
de soarta comunit ii din care f cea parte, interesat atât de prezentul cât i
de viitorul acesteia. Conduc spre aceast impresie atât preocup rile sale
pentru îmbog irea inventarului bisericesc, inclusiv din fonduri proprii,
cât i, mai ales, energia depus , susinut de priceperea în domeniu a
p rintelui Antonie Dumbrav , pentru a obine hrisovul necesar
hot rnicirii moiei, în urma sentinei Divanului domnului Mihail Sturdza,
ce punea cap t pricinii de judecat cu r zeii din Orgoeti. Decizia de a
se ridica cu tânguire împotriva conduc torului schitului, precum i
atitudinea adoptat în câteva ipostaze ale „r zvr tirii”, surprinse în
documentele cercetate, evideniaz un caracter hot rât, dârz, gata s
înfrunte consecinele ce decurgeau din aciunile sale, un caracter demn de
laud pentru un mirean, dar care, trebuie s admitem c nu prea se
potrivea cu „t ierea voii proprii” i cu lep darea „de mândrie, de slava
deart i de mânie”, ce decurg din votul ascult rii8.
În afar de indignarea provocat de indiferena cu care Chiril
Cazamir trata problemele i vieuitorii schitului, la declanarea
„r zvr tirii” au contribuit, credem noi, i ali factori a c ror existen vom
încerca s o evideniem. Ne vom referi mai întâi la problemele pe care le
poate provoca neintegrarea unui stare, numit din alt m n stire, în
tradiia locului în care vine. Abordând aceast problem , mitropolitul
8

Antonie Pl m deal , Tradiie i libertate în spiritualitatea ortodox, Sibiu,
1983, p. 122.
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Antonie Plmdeal afirma c, în eventualitatea c acesta ar încerca s
introduc rânduieli strine de tradiia locului, acest lucru nu ar fi posibil,
deoarece s-ar „produce imediat un fel de fenomen de respingere natural,
asemntor cu acela care apare în grefele de inim”. Încercarea ar putea
fi încununat de succes numai dac cel care vine din alt parte ar avea
„o personalitate care s-i copleeasc pe cei la care vine”, sau dac ar
veni „cu aureola unei autoriti duhovniceti” speciale, „de pild cu girul
Sfântului Munte”9, dei nici într-o astfel de situaie succesul nu este
garantat, astfel încât ascultarea de stare, „oricât e ea de strict i sever,
e totui condiionat de integrarea stareului în tradiie”10. Ori, în opinia
noastr, exact acest lucru s-a întâmplat la schitul Orgoetii Noi, cu
deosebirea c „rzvrtirea” nu a fost provocat de faptul c, plin de zel,
noul egumen ar fi dorit s introduc rânduieli noi, peste cele obinuite, ci
de faptul c acesta nesocotea rânduielile statornicite, situaie care îi fcea
pe „rzvrtitori” s afirme c „ne prpdim cu totul sufletete”11. Reacia
lor, ce ar putea prea ciudat, având în vedere c dezinteresul imputat
egumenului le oferea o anumit relaxare a nevoinei pe care o impuneau
îndatoririle religioase, se explic prin faptul, c schitul în cauz fusese
ctitorit i închinat mnstirii Neam în vremea când acolo mai pstorea
înc Paisie Velicicovschi, cel care îndrumase activitatea monahal spre
rugciune, spre contemplaie, orientare care a fost imprimat, mai mult
sau mai puin, i metoacelor din subordine. Dei se tie c, dup moartea
lui Paisie, mnstirea Neam, pe care o transformase într-o „vatr de
isihati”, a revenit la vechea tradiie bazat pe ora et labora (roag-te i
muncete)12, este de presupus c metoacele sale s fi pstrat un ataament
mai puternic pentru cele ce reprezentau nevoina sufletului, ataament
care a intrat în conflict cu atitudinea atât de diferit a celui venit de la
mnstirea Slatina i a însoitorilor si.
De însoitorii lui Chiril se leag cel de-al doilea aspect pe care
dorim s-l evideniem, în legtur cu factorii ce au condus la declanarea
„rzvrtirii”. În aceast privin, avem în vedere faptul c egumenul
Chiril nu venise singur în schitul ce-i fusese încredinat spre pstorire, ci
împreun cu cinci monahi apropiai lui, care îl însoiser în peregrinrile
lui anterioare i care aparineau acelorai tradiii ca i el. Egumenul se
9

Ibidem, p. 36.
Ibidem, p. 37.
11
DANIC, Fond Mnstirea Neam, dos. 62, f. 23.
12
Antonie Plmdeal, op. cit., p. 37.
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baza deci pe un grup de sus in tori, fapt ce l-a determinat s se
împotriveasc fenomenului „de respingere natural ” pe care neadaptarea
sa la tradi iile locale l-a provocat. În chip firesc, aceast atitudine a avut
ca rezultat i împ r irea obtii în dou tabere, dispropor ionate numeric,
cea mai numeroas dintre acestea fiind alc tuit din monahii cu metanie
la Orgoeti i din cei veni i de mult vreme acolo, cei care, în jalobele
lor, se intitulau „fii ai c sâi”, iar pe care protosinghelul Gavril, trimis s
ancheteze situa ia la fa a locului, îi numea „p rin ii nem eni carii sânt vro
40”13.
Având în vedere c arhimandritul Chiril fusese numit pentru a
doua oar la conducerea schitului înc din 1839, se poate pune întrebarea
de ce reac ia p rintelui Teodor i a sus in torilor s i s-a produs abia în
prim vara anului 1842. În ceea ce ne privete, credem c alegerea acestui
moment ar putea avea leg tur cu evenimentele petrecute la cel mai înalt
nivel al Bisericii Moldovei. F când aceast afirma ie, ne gândim la faptul
c , în ianuarie 1842, mitropolitul Veniamin Costachi, aflat în scaunul
mitropolitan din anul 1803, a demisionat i s-a retras la m n stirea
Slatina, din cauza neîn elegerilor cu domnul rii, care inten iona s
impun controlul statului asupra averilor bisericeti. Preluarea conducerii
bisericii moldovene de c tre un locotenent mitropolitan, împreun cu
proasp t înfiin atul Comitet al Mitropoliei i al M n stirilor P mântene14,
avea ca rezultat, printre altele, i lipsirea arhimandritului Chiril de
sprijinul înaltului s u protector, situa ie ce nu putea decât s încurajeze
atitudinea contestatarilor s i, care, pân atunci nu puteau risca s înfrunte
mânia mitropolitului printr-o ac iune potrivnic protejatului s u.
Atitudinea m n stirii Neam fa de problemele de la schitul ce-i
era subordonat a început s se contureze odat cu scrisoarea pe care, la
începutul lunii mai, stare ul s u i-o trimitea Casandrei Costachi,
împreun cu „jaloba tânguitoare” împotriva arhimandritul Chiril. Dup ce
o informa asupra situa iei de la schit, arhimandritul Benedict –
amintindu-i de faptul c motenea calitatea de ctitor , deci i obliga iile
corespunz toare – o solicita s binevoiasc „a puni la cale îndestularea
acelor pu ini p rin i” care ar fi p timit de pe urma faptului c
arhimandritul Chiril nu le-ar fi asigurat „cele de nevoe pentru traiul
vie ii”15. inând cont de faptul c din tânguirile c lug rilor de la Orgoeti
13

DJANI, Fond Mitropolia Moldovei i Sucevei, dos. A6/1842, f. 28.
Melchisedek, Chronica Romanului i a Episcopiei de Roman, Bucureti,
1875, p. 200.
15
DANIC, Fond M n stirea Neam , dos. 72, f. 14 verso.
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nu rezult nicicum c pârâtul stare nu le-ar fi asigurat cele necesare
traiului, ei reclamând doar nerespectarea podvigului (canonului)
clugresc i lipsa de preocupare pentru gospodrirea inventarului i a
averii schitului, aceast cerere a stareului nemean nu poate fi
interpretat decât ca o încercare de a determina acordarea unei noi danii.
Cât privete reclamaiile ce ineau de nerespectarea podvigului,
arhimandritul Benedict se arta dispus a acccepta „datoria ce ne st
asupr” pentru „a s pzi nestrmutat pe venicie buna orânduial”, cu
condiia ca în prealabil s primeasc „dezlegare întru aciasta” de la
Casandra Costachi16, fapt ce pare de neîneles având în vedere c schitul
Orgoeti era închinat mnstirii Neam.
Nedumerirea provocat de aceast cerere devine i mai justificat
atunci când, din scrisoarea de rspuns a Casandrei Costachi, din
16 mai 1842, aflm c tocmai cu acest scop maica sa i-a închinat ctitoria
mnstirii Neam: pentru ca mnstirea, prin nacealnici rânduii pe via,
s cârmuiasc „înfritul sobora de prini” spre a nu risipi zestrea ce-i
fusese acordat, ci spre „a o înmulî i a economisî pentru îndestulare
schitului”. În aceeai scrisoare, Casandra preciza c arhimandritul Chiril
fusese rânduit fr voia ei, exprimându-i, îns, convingerea c
„preasfinitul mitropolit” nu îl numise numai pentru ca „nemic s nu
fac, dar s- ei sporurili”, ci pentru „a- pzî datoria” i pentru a pune în
lucrare „hrisovul cel cu mult cheltuial câtigat”, în vederea hotrnicirii
moiei ce fusese „discurcat di pricinili împresurrii”. tiind c
arhimandritul nu se achitase de sarcina expres a hotrnicirii moiei, fiica
Saftei Bogdan nu se îndoia „c n-ar fi adevrati î celilanti artri” din
„jaluba sborului” i îi recomanda stareului de la Neam s trimit la
Orgoeti doi prini duhovnici „vrednici de credin” ca s cerceteze cele
reclamate i, de vor fi adevrate, „sfinia voastr vei puni la cali cum a fi
di cu bun cuviin”17.
Abia din rspunsul stareului nemean la aceast scrisoare a
Casandrei Costachi ne lmurim de ce avea nevoie de dezlegarea ei ca s
întreprind cele necesare pentru a restabili „buna orânduial”. Explicaia
sa era foarte simpl: mnstirea Neam nu putea întreprinde nimic în
privina „rzvrtirii” deoarece toate documentele schitului, inclusiv actul
de închinare, fuseser luate de ctre mitropolitul Veniamin Costachi care
le încredinase arhimandritului Chiril. În consecin, mnstirea nu
16
17

Ibidem.
Ibidem, f. 16.
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dispunea de temeiul legal pentru a se implica în rezolvarea problemei i
de aceea o ruga pe ctitor s obin o hot râre în acest sens de la
Comitetul Mitropoliei i al M n stirilor P mântene, situaie în care va
proceda imediat la cercetarea solicitat 18.
Desigur, arhimandritul Chiril, în posesia c ruia se aflau
pomenitele documente, era contient de faptul c m n stirea Neam nu se
putea implica în aceast problem , supoziia noastr întemeindu-se pe
faptul c , dei, cu siguran , era la curent cu jalobele pârâtorilor s i, nu a
simit nevoia s ofere vreo explicaie, sau s cear sprijin celor care, în
virtutea voinei ctitorei, ar fi trebuit s se subordoneze. În consecin ,
atunci când a ajuns la concluzia c trebuie s reacioneze, egumenul
Chiril s-a adresat Comitetului Mitropoliei i M n stirilor P mântene, prin
scrisoarea din 25 septembrie 1842, informând aceast instituie c ,
începând din luna martie, era inta unei zavistii pe care o pornise
ieromonahul Teodor, fost nacealnic, însoit cu monahul Ionichentii, ce ar
fi fost alungat din schitul Horaia, „pentru multili lui mâr vii”, i cu
monahul Ionichii, care fusese o vreme bl nar la Mitropolie. În relatarea
sa, Teodor, considerat capul r ut ilor, se f cea vinovat de a-i fi „tulburat
pi toi monahii din schit încât... au dat jalbe pi la monastire Neamului i
la cucoana Casandra”, de a-i fi îndemnat chiar s -l „scoat cu pr jinile
din schit”, de a-l fi def imat „prin toate casile boiereti din târgul
Bârladului”, astfel încât s-a pricinuit i o sminteal a mirenilor, i, peste
toate acestea, îi permisese s c lug reasc un poslunic al s u „în chilii,
f r a me vroin ”. Dei nu sufla niciun cuvinel despre acuzaiile ce-i
erau aduse, arhimandritul Chiril cerea ca cei trei r zvr titori s fie mutai
la m n stirea Neamului, sau în alt parte, „unde s va g si de
cuviin ”19.
Se pare c mitropolitul Veniamin Costachi nu era singurul
protector al arhimandritului Chiril deoarece, f r a pune problema unei
cercet ri la faa locului, spre a nu „s îng dui mai mult sup rare
nacealnicului, a c ruia cinsti i buni purt ri sânt cunoscute i
comitetului”, acesta îns rcina m n stirea Neam cu str mutarea celor trei
i pe nacealnicul de la schitul Stiobor ni cu misiunea de a merge la
schitul Orgoeti spre a reaminti celor de acolo datoria de a p zi
cuviincioasa „cinstire, supuneri i ascultari” fa de nacealnicul lor20.
18

Ibidem, f. 20.
DJANI, Fond Mitropolia Moldovei i Sucevei, dos. A6/1842, f. 2.
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Ibidem.
19

Gheorghe BACIU

297

Atitudinea energic cu care Comitetul Mitropoliei era decis s
soluioneze problema s-a poticnit, îns, în obiecia ridicat de stareul
mnstirii Neam, în rspunsul din 16 octombrie 1842. Dup ce preciza
c a luat la cunotin faptul c nacealnicul Chiril se tânguise „cinstitului
comitet” despre tulburrile prin care cei trei monahi vtmau linitea
obteasc, „cât i pitrecerea sfiniei sale”(!), arhimandritul Benedict arta
c punerea în aplicare a sanciunii ordonate ar putea „pricinui jâgnire
ctitorii”, adic „dumneaei cucoana Casandra, cumnata printelui
Mitropolit” i recomanda s fie consultat i ea, recomandare însuit de
ctre comitet, care, la 19 octombrie trimitea ctitorei o adres prin care era
poftit s susin pomenita sanciune21.
Rspunzând acestei adrese, la 24 octombrie 1842, Casandra
Costachi confirma c schitul ctitorit de maica sa, „înc înainte de anul
1800”, fusese închinat mnstirii Neam, aceasta având obligaia de a
priveghea buna rânduial dintre monahi, precum i respectarea
rânduielilor bisericeti. Aduga c, pân la acea dat, mnstirea îi
îndeplinise îndatoririle ce-i reveneau, „linitind neînvoirile dintre prini
ce au urmat câtiodat” i îndrumând rânduielile bisericeti „potrivit cu
podviga lor”. Întrucât, de aceast dat, mnstirea, deposedat de
documentul de închinare, considera „c nu mai ari supt protecsâia sa
pomenitul schit”, ea, ctitora, care nu tia sub ce învinovire se dorea
îndeprtarea unor prini, dar tia c aceast hotrâre fusese luat fr
nici o cercetare, ruga Comitetul Mitropoliei s lase în seama mnstirii
Neam rezolvarea, „prin duhovniceti chipuri”, a neînelegerilor de la
Orgoeti i s întreprind demersurile necesare pentru a se afla în posesia
cui se gsea actul de închinare ca nu cumva moia schitului s fie dat în
posesie22.
Între timp, arhimandritul Chiril, cruia înc de la 30 septembrie îi
fusese trimis întiinare privind hotrârea luat de ctre Comitetul
Mitropoliei23, netiind din ce pricin sanciunea nu fusese pus în
aplicare, se adresa din nou instituiei respective, la 16 noiembrie 1842,
informând c „rutate ce au fost pornit acest Teodor cu ai si niciun
minut nu înceteaz” i rugând „a puni la cali cele di cuviini c poati
acest rzvrtitor s fii pornit în scopos spri a faci vreun bont”24. În urma
21

Ibidem, f. 9.
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acestui nou demers, f r a mai atepta r spunsul Casandrei Costachi,
numitul comitet a reînnoit îns rcin rile pe care le d duse în septembrie
protosinghelului Gavril i m n stirii Neam25. Cu acelai prilej,
m n stirii Neam i se cerea s r spund la întrebarea ctitorei referitoare la
actul de închinare26.
Adresa trimis „preacuviosului stare i decasteriei m-rii Neamul
i Secul”, la 19 noiembrie 1842, prin care se cerea „ca îndat pe pârâii
monahi Teodor, Ionichie i Ionichentie s -i dep rtezi la alt schit i s
raportuiasc de întocmai urmare”27, ofer i câteva elemente de natur a
evidenia raporturile, nu tocmai armonioase, dintre conducerea unor mari
aez minte monahale, cum ar fi, în cazul de fa , m n stirea Neam, i
aceast instituie de stat, recent înfiinat , care „administra partea
material a Mitropoliei”28. Constatând c m n stirea Neam nu f cuse
nimic pentru a pune în aplicare hot rârea referitoare la izgonirea celor
trei, dei se c zuse de acord asupra atept rii r spunsului ctitorei,
Comitetul Mitropoliei formula deschis acuzaia de complicitate între cele
dou p ri pentru „a intrigarisî linitea nacealnicului”29, care, dup cum
se vede, pentru diriguitorii bisericeti ai Moldovei reprezenta aspectul cel
mai important al acestei probleme. Confruntat cu o asemenea acuzaie,
ce nu pare s fi fost tocmai neîntemeiat , m n stirea se gr bete a
întiina i Comitetul Mitropoliei i pe arhimandritul Chiril c va trimite
un p rinte „la zisul schit de undi, r dicând pe numiii p rini, cu tot
calabalâcul lor, s -i aduc aice spre a s urma cu dânii dup
poronc …”30.
În ciuda zelului pe care p rea s -l exprime acest r spuns, primul
care a ajuns la schit, pentru a cerceta i a liniti situaia de acolo, a fost
protosinghelul Gavril, de la schitul tiobor ni, care, prin raportul din
28 noiembrie 1842, informa c i-a „dep rtat pe acei trei p rini
îndreptându-le drumul c tr Niam pân la Lipova” i c , din cercetarea ce
a f cut monahilor r mai, a constatat c acetia erau „mul mii cu
p rintele arhimandrit, cerându-i iert ciune de greala ci au f cut cu dari
di jalb ”, aceast r t cire punând-o pe seama p rintelui Teodor, care, în
calitatea sa de duhovnic al schitului, înainte de a-i primi la m rturisire,
25
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„le punea îndatorire” ca s fie „unii cu sfinia sa ca s poat rsturna pi
printili arhimandrit i s fie însu nacealnic”31. Cina exprimat fa de
faptul „c au greit” atunci când „ei s-au alunecat a s iscli” pe jalobele
trimise mnstirii Neam, pare, îns, s-i aib originea în modul diferit
în care erau tratai de ctre nacealnic, care, potrivit raportului, „s
sârguieti a-i mulmi foarte bini pre prini”, oferindu-le „mas bun, cu
pâne de scar”, cu câte dou „feluri de bucati, cu vin sâmbta, duminica
i de srbtori, cu dare de lân pentru haine”, de „bocanci, cmi i altili
trebuitoare”32. La sfâritul raportului su, în ciuda tabloului idilic pe care
îl înfieaz, protosinghelul Gavril ine s precizeze c pericolul
rzvrtirii nu fusese pe deplin îndeprtat, deoarece un monah „Chesarii i
un frati Tanas” continuau s pricinuiasc zânzanie între prini, dei
fgduiser s se lepede de astfel de fapte33. Rezoluia pus de ctre
primitorii raportului reprezint o dovad a priceperii respectivilor de a
împleti intransigena cu concesia: interzicea celor trei izgonii s mai
revin vreodat la schit, dar le permitea s-i ia lucrurile ce le rmseser
acolo.
Raportul trimis Comitetului Mitropoliei, la 2 decembrie 1842, de
ctre arhimandritul Chiril, cu privire la modul în care se produsese
îndeprtarea celor trei monahi, ne lmurete c lucrurile nu se petrecuser
chiar atât de simplu, cum rezult din relatarea protosinghelului Gavril.
Desfurarea evenimentelor a cunoscut i momente dramatice, deoarece
„ieroshimonahul Teodor”, pus în faa iminenei izgonirii din schitul pe
care îl condusese i îl înzestrase, ar fi înfcat un topor, încercând s se
urce în clopotni pentru a sparge clopotul pe care îl fcuse în timpul
„ncelniciei sale”, i doar intervenia prompt a celorlali prini a fcut
ca astzi biserica din Cpuneni s se poat folosi de clopotul respectiv.
Ca i cum incidentul cu clopotul nu fusese suficient, dup ce „acei trii
tulburtori”, încrcai într-o trsur, au fost scoi din schit i îndreptai
spre mnstirea Neam, Teodor, rzleindu-se de ceilali, „s-au dus la
schitu Pârvetii”, de unde, peste vreo dou zile, „ar fi pornit la Ei”.
Drept pentru care arhimandritul Chiril ruga „pi cinstitul comitet s
binevoiasc a înainti puneri la cali cum va socoti cu un asmine om”34.
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Îndreptându-i paii spre schitul Pârveti, unde, la fel ca în orice
aez mânt de acest tip, un monah putea fi ad postit timp de trei zile,
p rintele Teodor inteniona, de fapt, s se apropie de ctitora Casandra
Costachi, care, la acea dat , nemaifiind proprietara moiei Roieti, îi
ducea existena la Chicani, pe moia motenit de la mama sa, moie
situat nu departe de schitul respectiv. Întrucât ctitora era plecat în
capital , p rintele Teodor a fost nevoit s plece în c utarea ei. În
scrisoarea pe care i-o adresa acestei „preacinstiti cucoani”, la
3 decembrie 1842, p rintele Teodor ad uga portretului conturat pân
acum i calit ile unui bun diplomat i psiholog, calit i la care era decis
s recurg , f r a se zgârci, pentru a obine sprijinul respectivei cucoane.
Justificându-i demersul pe faptul c „istoriile vechi”, la fel ca i
„întâmpl rile noi”, dovedeau c i femeile au avut un rol important în
potolirea neînvoirilor ap rute între feele bisericeti i în restatornicirea
p cii între ele, precum i pe multele dovezi ale înaltei înelepciuni a celei
la care apela, p rintele Teodor îi aducea la cunotin c , la peste 60 de
ani ai s i, fusese alungat din schitul în care se afla de muli ani i pe care
îl slujise în toate ipostazele impuse de situaie: ca egumen, duhovnic,
preot slujitor în biseric , cânt re la stran , dichiu sau v taf „pe moioara
schitului”, ba i ca „buc tariu cu s pt mâna la obtie, dup rânduiala
soboar lor, chiar i când m g s m egumen”. Îniruind apoi tot ceea ce
f cuse în folosul schitului, inclusiv prin bani proprii, nu uita s se apere
de posibilitatea acuzaiei de a fi c zut în p catul trufiei, specificând c
„nu pentru a m l uda am scris acestea”, ci pentru a dovedi dreptul de a fi
l sat s moar acolo unde îi avea metania, mai ales c , în opinia sa, nu
se f cea vinovat de nici o „fapt îngiosâtoare schimii i vârstii ci port”.
Ca una ce-l cunotea de mult vreme i tia c tot ceea ce f cuse nu
fusese „spre def imarea schitului”, ctitora era rugat s in cont c
vârsta lui înaintat i s n tatea ubrezit nu-i permiteau s plece în
c utarea altui „loc pentru mormânt” i s intervin , „prin locul cuvenit”,
pentru a obine readucerea sa „i a celorlali doi p rini la schit”35.
Scrisoarea pe care ctitora o trimitea, chiar a doua zi, Comitetului
Mitropoliei, dovedete, pe de o parte, c ea nu tiuse pân atunci
împotriva c ror monahi era îndreptat hot rârea de izgonire i, pe de alt
parte, c apelul p rintelui Teodor la diplomaie i psihologie nu r m sese
f r rezultat. Reafirmându-i interesul de a contribui la „sporirea i
înflorirea” schitului maicii sale, precum i la „paza bunii orânduieli” de
35
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acolo, Casandra Costachi îi exprima disponibilitatea de a se asocia cu
msurile punitive îndreptate împotriva unor „oameni czui în alunecri
neîndreptate”, disociindu-se îns de eventualitatea pedepsirii unor
„oameni cinsti, cari fac podoab avându-i schitul în soborul su”, aa
cum era cazul „cinstitului i cuviosului duhovnic Teodor”, pe care-l
cunotea de mult vreme, stima pe care i-o purta neîntemeindu-se deci pe
„mijlociri lturalnice”, cum, pare c ar vrea ea s spun, era situaia
arhimandritului Chiril, susinut de persoane suspuse. Prin urmare,
invocând „dreptatea ci am prin însuirea de ctitor”, semnatara scrisorii
din 4 decembrie 1842 întiina Comitetul c „poftesc, iar mai mult rog, ca
prinii pu în prigoan s fie întori, azai i liniti pe la chiliile sale
fr nicio întârzâiere”. Adugând c prin izgonirea printelui Teodor, cu
care nu va fi de acord atâta vreme cât se va afla în via, nu s-ar obine
decât izgonirea din sufletul ei a evlaviei ce o avea „pentru acel sfânt
lca”, ctitora nu scpa din vedere s precizeze c acest lucru ar putea s
coste foarte mult. Rmânea optimist îns, exprimându-i sperana c
membrii Comitetului nu îi vor provoca o astfel de suprare i c îi vor
trimite „fr întârzâiere” hotrârea referitoare la „statornicirea numitului
printe i a celorlani doi în schit iar”36.
Deloc impresionat de tonul hotrât i de ameninarea referitoare la
consecinele ce ar fi decurs pentru schit din suprarea ce i-ar fi
provocat-o ctitorei o hotrâre potrivnic voinei sale, pe scrisoarea
acesteia, la 31 decembrie, Comitetul Mitropoliei punea rezoluia: „S va
urma dup hotrârea dat”37. O scrisoare din 6 decembrie 1842 ne
dovedete, îns, c mnstirea Neam, în sarcina creia revenea obligaia
punerii în aplicare a acestei hotrâri, nu manifesta niciun zor pentru
izgonirea celor „trii ieromonahi di la schitul Urguietii” i pentru a da
astfel satisfacie arhimandritului Chiril, pe care nu mnstirea îl numise
în funcia de nacealnic i pe care nu îl susinea împotriva celor pe care îi
considera rzvrtitori, în ciuda înaltei protecii de care acesta se bucura.
i de aceast dat, mnstirea invoca faptul c ea nu mai avea nici un
drept de a se amesteca în problemele schitului, din momentul în care
mitropolitul Veniamin Costachi îndeplinise cererea arhimandrituluinacealnic, hotrând s-l lase „în toat a sa dispozââi cât va fi în via”. În
plus, mnstirea nici nu avea dreptul de a ridica monahi de pe la schituri,
deoarece acest fapt se numra printre atribuiile de care beneficiau
36
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nacealnicii, arhimandritul Chiril având deci toat libertatea de a-i trimite
pe cei trei r zvr titori la Neam. Dac totui „cinstitul comitet l sa toat
urmarea îndrept rii lucrurilor de la acel schit asupra mân stirii, apoi
urmeaz ca mai întâi s s fac discopiriri la faa locului, prin cercetari di
c tr înadins rânduii di aicia, i atuncia pentru partea vinovat s va
aduce la tiina cinstitului comitet i s va ceri puniri la cale spre
îndreptarea lucrurilor”38.
În ceea ce privete linitea instaurat la schit de c tre
protosinghelul Gavril, aceasta avea s fie foarte curând tulburat , nu de
c tre monahul Chesarii i de c tre fratele Tanas , ci de c tre însui
Teodor, care, aa cum rezult dintr-o scrisoare, din 9 decembrie 1842, a
arhimandritului Chiril, în dimineaa acelei zile sosise de la Iai, cu o
epistol din partea ctitorei, care pe el, nacealnicul schitului, îl f cea
„cu totul di nicinsti”. Scrisoarea incriminat era trimis nacealnicului de
la tiobor ni, cu rug mintea de a întiina Comitetul Mitropoliei de cele
întâmplate i de a cere „dizlegari în ce chip s urmezi”, deoarece starea
vremii i sl biciunea proprie nu-i permiteau confratelui de la Orgoeti s
mearg personal la Iai. Spre deosebire de numitul comitet, nacealnicul
Chiril nu r m sese indiferent la atitudinea ctitorei, deoarece îl ruga pe
protosinghelul Gavril ca, f r o nou dezlegare de la înaltele autorit i
bisericeti ale  rii, s nu mai întreprind o nou izgonire a „r ului
acestue”, pentru a nu provoca sup rarea celei care revendica drept de
„st pânire... asupra schitului”39.
Peste trei zile, protosinghelul Gavril îndeplinea rug mintea
arhimandritului Chiril, informând Comitetul Mitropoliei asupra ultimelor
întâmpl ri de la Orgoeti. Cu acest prilej, p rintele Teodor era iar i
înf iat ca principal instigator al r zvr tirii celor vreo 40 de c lug ri
nemeni, în aciunea sa, ce viza obinerea funciei de nacealnic, fiind
susinut i de iconomul Pimen, pe care nu-l învinov ise în raportul
precedent deoarece f g duise „bun început i c nu va mai primi pre
p rintele Teodor a s statornici la schit”40.
Între timp, pentru a nu mai fi acuzat de complicitate cu cei
r zvr tii, m n stirea Neam a întreprins demersurile necesare spre a se
l muri în problema întâmpl rilor de la Orgoeti. Despre aceste demersuri
afl m din dou adrese, ambele din 16 ianuarie 1843, trimise de c tre
arhimandritul Chiril dicasteriei m n stirilor Neam i Secu. Din prima
38
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adres rezult c mnstirea îi trimisese copii de pe jalobele monahilor de
la schit, cerându-i s rspund la toate acuzaiile ce-i erau aduse, cerere
de la care nacealnicul se eschiva, propunând ca „cinstita dicasterii s
binevoiasc a-i chiema fa pe toi vieuitorii din acest schit” i, pe baza
tânguirii fiecruia, s adopte hotrârea cuviincioas41.
Din cea de-a doua adres înelegem c mnstirea, spre deosebire
de Comitetul Mitropoliei, nu era dispus s-l considere pe nacealnic
deasupra oricrei bnuieli, cerându-i s rspund unde se aflau
documentele schitului, ce venit avea schitul, din ce surse provenea i la
ce se întrebuina, câte vite luase în primire i câte existau în acel moment.
i mai surprinztor pare faptul c – inând cont de indiferena cu care,
iniial, tratase mnstirea – arhimandritul Chiril rspunde acestor
întrebri: declar c va înfia documentele schitului aflate în posesia sa,
informeaz c venitul de 4700 lei pe an era folosit pentru întreinerea
celor 40 de vieuitori, pentru lefile argailor, pentru sarea trebuincioas i
reparaiile necesare i c, în acel moment, schitul avea 95 de vite cornute,
fa de cele 70 pe care le primise, i 504 oi, în raport cu 483. În privina
celorlalte bunuri ce completau zestrea „casii”, nacealnicul se obliga s
acopere orice lips ar putea fi constatat42.
Concomitent cu chestionarea în scris a nacialncului Chiril,
mnstirea Neam i-a respectat i promisiunea de a face cercetare la faa
locului, prin intermediul a doi prini, respectiv prin ieromonahul
Nectarie i schimonahul Iacov, care, la 22 ianuarie 1843, îi prezentau
raportul din care rezulta c vinovat de tot „zurbalâcul” de la schit se fcea
duhovnicul Teodor „i cu ceilani” (fr a preciza cine erau „ceilani”),
care i-ar fi recunoscut vinovia de a-i fi „isclit fr de tiri” pe ceilali
monahi, fapt prin care a adus numeroase „suprri atât optiei precum i
sf. sale pr arhimandrit”, dup care recunoatere „îndat au fugit”43.
Întrucât recunoaterea unei astfel de vinovii vine în total contradicie
cu raportul protosinghelului Gavril, la fel de nefavorabil printelui
Teodor, din care rezult foarte clar c monahii de la Orgoeti îi
recunoscuser vina de a fi semnat jalobele ce-l acuzau pe nacealnic,
motiv pentru care îi cereau iertciune, considerm c exist motive
întemeiate de îndoial asura acestor afirmaii.
41
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Explica ia acestei schimb ri de atitudine din partea m n stirii
Neam , care, pân acum, tergiversase punerea în aplicare a sanc iunii
hot râte de Comitetul Mitropoliei împotriva fostului nacealnic, ce
reprezenta gruparea majoritar a „c lug rilor nem eni”, adic a celor care
se considerau „fiii casii”, i-ar putea avea originea în receptivitatea
manifestat de arhimandritul Chiril fa de amenin area f i a ctitorei,
referitoare la faptul c , prin nesocotirea voin ei sale, s-ar izgoni evlavia
pe care o purta schitului, situa ie care ar putea „costesî” schitul foarte
mult. Temându-se, probabil, de faptul c motenitoarea calit ii i a
dreptului de ctitor – care în disputa din m n stirea Neam i Comitetul
Mitropoliei se situase de partea m n stirii – era hot rât s -i impun
punctul de vedere, arhimandritul Chiril a decis s fie receptiv i fa de
m n stirea pe care, la început, o ignorase în totalitate, dovad în acest
sens fiind solicitudinea manifestat în cele dou adrese mai sus pomenite.
Aceast reorientare a nacealnicului de la Orgoeti, agreat de conducerea
m n stirii, precum i dorin a acesteia de a nu încuraja r zvr tirile în
cadrul aez mintelor monahale din subordine, ar putea explica de ce, i în
raportul ieromonahului Nectarie i al schimonahului Iacov, întreaga
vinov ie era atribuit p rintelui Teodor. inând cont de faptul c , în
paralel, arhimandritul Chiril continua ac iunea de câtigare a contiin elor
prin îndestularea stomacurilor monahilor, pentru a c ror mas h r zea nu
numai „tot fruptul” ob inut „de la vitili schitului”, ci chiar i „fruptul”
provenit de la bivoli ele personale ale „sfin iei sale”, este lesne de în eles
de ce to i p rin ii „într-o unire au gl suit c nu au nicio neîmp care” cu
nacealnicul lor44.
Solicitudinea manifestat de nacealnic fa de m n stirea Neam
este ilustrat i de atitudinea adoptat în problema actelor schitului,
recunoscând c în posesia sa se aflau „10 buc i docomenturi”, pentru
care d sea numai „opis de num rul i cuprinderea lor”, deoarece, fiindu-i
de c tre „st pâniri” încredin ate, în elegea s le restituie cu aceeai
„rânduial ”45. Ulterior, printr-o scrisoare din 7 iunie 1843, adresat
arhimandritului Benedict, stare ul m n stirilor „Neam u i Secu”,
arhimandritul Chiril, care se declara bolnav, promitea c va îndeplini
porunca referitoare la trimiterea documentelor schitului când se va face
s n tos46.
44
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În deplin concordan cu cele cuprinse în raportul celor doi
reprezentani ai si, la 23 ianuarie 1843, mnstirea Neam informa
Comitetul Mitropoliei asupra celor constatate i asupra refuzului
nacealnicului de a-i preda cele zece documente ale schitului. Totodat,
exprimându-i „întru totu” hotrârea de a fi „ca o protector asupra acelui
schitior”, adic de a veghea ca rânduielile s se „poat pzi dup buna
cuviin”, cinstitul comitet „cu smerenie” era rugat s lase asupra
mnstirii „toat buna ingrijire pentru acel schit spre a regularisî cele de
cuviin” i s porunceasc printelui arhimandrit Chiril „ca s dei toate
docomenturile acelui schitior aicia la mnstire s stei în pstrare,
precum a fost mai înainte”47.
Odat cu acest raport, la Orgoeti linitea pare s fi fost definitiv
instalat, în fondurile arhivistice consultate nemaiîntâlnind nici un
document care s aminteasc de aceast problem. O fi contribuit la acest
deznodmânt atitudinea mnstirii Neam, care a trecut de partea
nacealnicului, cât i, mai ales, trecerea arhimandritului Chiril la cele
venice, în cursul aceluiai an 1843, care lsa neîmplinit promisiunea de
a restitui documentele schitului.
Readucând la lumin „rzvrtirea” pe care rapoartele celor
împuternicii s o cerceteze au pus-o în seama ieroshimonahului Teodor
i a celor câiva susintori ai si, am avut în vedere nu numai insolitul
unei astfel de situaii, cât, mai ales, faptul c derularea acestui eveniment
prilejuiete ocazia unor constatri care, fr intenia de a efectua o
analiz temeinic, contureaz câteva aspecte legate de viaa monahal din
Moldova, la mijlocul secolului al XIX-lea.
În primul rând, se impune constatarea c între acceptarea celor
trei voturi monahale, odat cu tunderea în monahism, i respectarea
întocmai a acestora, în unele situaii, putea s se produc o ruptur
ireparabil. Fcând aceast constatare avem în vedere c unii egumeni se
foloseau de funcia lor pentru a acumula averi personale prin însuirea
unor cote din veniturile aezmintelor pe care le conduceau, c unii
dintre acetia aveau „apucturi boiereti”, înelegând prin aceasta c,
rupându-se de mulimea monahilor, se înconjurau de câte o suit de
apropiai, împreun cu care duceau o via de huzur, în total contradicie
cu nevoina pe care o presupunea viaa monahal. Acest mod de a
înelege îndeplinirea misiunii de nacealnic nu putea provoca decât
47
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indignarea celor care optaser pentru viaa monahal pentru ca, prin
rug ciune i nevoin , s dobândeasc îndumnezeirea. Putea, de
asemenea, s ofere un exemplu – negativ, desigur – celor care, st pânii
de convingeri i motivaii mai puin ferme, se puteau l sa ispitii de
dorina de a dobândi i ei funcii care s le asigure un mod de via
privilegiat.
O alt constatare ar fi aceea c practica favoritismului, atât de des
întâlnit – atunci i ast zi – în lumea mirenilor, era prezent i în lumea
bisericeasc , inclusiv în lumea monahal ; cei aflai în fruntea bisericii
(episcopi, mitropolii) puteau înc lca rânduielile în vigoare pentru a-i
impune favoriii în posturi profitabile, uneori în funcie de preferinele
acestora. În astfel de situaii, ce înc lcau atât dreptul ctitoricesc, cât i
tradiiile statornicite, apariia fenomenului de respingere – manifestat prin
scindarea comunit ii monahale în tabere adverse, prin izbucniri ale
trufiei i ale mâniei, incompatibile cu votul ascult rii – pare, dac nu
fireasc , m car de îneles.
Ar mai fi de constatat i starea conflictual în care puteau ajunge,
din cauza unor astfel de practici, instituii de frunte ale bisericii precum,
în cazul de fa , Comitetul Mitropoliei i al M n stirilor P mântene i
conducerea m n stirilor Neam i Secu. Atitudinea atât de vehement a
Comitetului Mitropoliei care, f r a efectua vreo cercetare, hot râse
sancionarea prompt a celor considerai vinovai de r zvr tire, acuzând
m n stirea Neam de complicitate cu r zvr titorii, precum i atitudinea
conducerii acestei m n stiri, care, în modul cel mai evident, c uta
pretexte pentru a nu pune sanciunea în aplicare, str duindu-se, în acelai
timp, s determine implicarea ctitorei în susinearea poziiei sale,
reprezint indicii clare cum c ceea ce se întâmpla la schitul Orgoeti
avea un substrat mult mai serios decât o banal „neîmp care” survenit
între monahii de acolo, c sub aparena unui conflict între egumen i
monahii p storii de acesta se confurntau interese mult mai importante.
Câteva documente, anterioare declan rii i derul rii „r zvr tirii”,
ne sugereaz c la originea evenimentelor petrecute în anii 1842-1843 s-a
afla dania din 27 decembrie 1819 prin care r posatul stolnic Emanoil
(Manolachi) Sturza afierosise bunurile sale „schitului Horguetii”, schit
închinat m n stirii Neamului, cu condiia ca p rinii acestor dou
aez minte monahale s nu aib voie „a le înstr ina sau a le schimba cu
nimine, ci s fie a schitului i a m-rii”48. tiut fiind cîte probleme poate
48
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provoca o stpânire dubl asupra aceleiai proprieti, mnstirea Neam
a îneles s evite neajunsurile ce puteau decurge dintr-o astfel de situaie,
trecând în stpânirea i în folosul su toate bunurile druite de ctre
rposatul. Întrucât tirea despre efectuartea acestei danii ajunsese i la
Orgoeti, arhimandritul Chiril Cazamir a întreprins, în februarie 1841, o
vizit ctitorei Casandra Costachi pentru a-i aduce la cunotin c schitul
nu beneficia de pomenita danie. În consecin, la 15 mai 1841, Casandra
Costachi îl informa pe mitropolitul Veniamin Costachi c de dania
rposatului Emanoil Sturza se folosea doar mnstirea Neam, rugându-l
s cear actul de danie de la stareul nemean pentru a afla „cui se cuvine
ace danii” i, în caz c se cuvine schitului, „fr întârzâiere... s i s de în
stpâniri”49. Conformându-se rugminii cumnatei sale, mitropolitul s-a
adresat mnstirii Neam care, rspunzând „înaltei stpâneti porunci”, îi
trimitea, la 24 iunie 1841, actul „rposatii sptresi Safta i a cucoanii
Casandrii..., cu cari supun acestii m-rii Neamu schitu Negumiretii Noi,
ce acum se numete Orgoetii”, cu rugmintea ca, dup efectuarea copiei
necesare, originalul s fie restituit50. În mod firesc, la 26 iunie 1841,
mitropolitul, aflat la mnstirea Slatina, restituind documentul primit, îl
lmurea pe stareul nemean c el solicictase actul de danie al
„rposatului Emanoil Sturza, fratili fostului domn Ioan Sturza, ctr
schitul Orguetii”, adugând „cerire de a s trimeti cât mai în grab”51.
Rspunsul la acest nou demers al mitropolitului ne dovedete c stareul
de la Neam i colaboratorii lui apropiai erau foarte exersai în tactica
tergiversrii, atunci când interesul propriu impunea o astfel de atitudine,
rspunzând c „fcându-s ptrunztoare sprafc52 în arhiva m-rii, s-au
gsât aciast scrisoare de danii” a rposatului Emanoil Sturza „prin cari
dnuiete moia Hrini i nite robi”, adugând rugmintea de a porunci
resituirea ei53. Întrucât scrisoarea de danie a lui Emanoil Sturza cuprindea
toate moiile hrzite spre afierosire, putem s ne dm seama c nici de
aceast dat mnstirea Neam nu punea la dispoziia mitropolitului actul
solicitat. De altfel, credem c respectivul document nici nu a ajuns
vreodat în mâinile mitropolitului, deoarece, în acest caz, el s-ar afla
astzi în depozitele Arhivelor Statului din Iai, nu al celor din Bucureti.
49
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În sprijinul acestei ipoteze invoc m i faptul c în opisul documentelor
schitului aflate în posesia arhimandritului Chiril, documente pe care i
le-ar fi dat mitropolitul, dup ce le luase de la m n stirea Neam, nu
figureaz niciun act de danie provenit de la Emanoil Sturza. În
consecin , afirmaia arhimandritului Benedict, potrivit c reia toate
documentele schitului fuseser predate mitropolitului, iar el le înmânase
neacelnicului Chiril, afirmnaie reluat i într-o scrisoare din 9 decembrie
1842, adresat Comitetului Mitropoliei54, trebuie privit cu rezervele de
rigoare, mai ales c din coresponsena mai sus pomenit rezult foarte
clar c actul de închinare a schitului fusese restituit imediat, cu precizarea
c nu acela fusese solicitat.
Este de presupus c problema cuvenitei p ri din dania r posatului
stolnic, ce ar fi trebuit s revin schitului Orgoeti, a fost t r g nat de
c tre cei interesai pân în ianurie 1842, când Veniamin Costachi a fost
constrâns de c tre Mihail Sturdza s renune la funcia de mitropolit. În
aceste condiii, m n stirea Neam a sc pat de cel mai redutabil oponent,
care, în virtutea autorit ii funciei de întâi st t tor al bisericii  rii, ar fi
putu trana chestiunea în favoarea schitului Orgoeti. Mai r mânea în
seama m n stirii doar înfruntarea arhimandritului Chiril, care, dei era
susinut de Comitetul Mitropoliei, putea fi anihilat cu sprijinul ctitorei
Casandra Costachi. În acest scop, nu este exclus ca m n stirea s fi
recurs i la o alt modalitate de aplicare a principiului machiavelic
„scopul scuz mijloacele”, principiu preluat din domeniul politicii i
pentru soluionarea unor probleme bisericeti. F când aceast afirmaie,
avem în vede posibilitatea ca acuzaia Comitetului Mitropoliei s fi fost
întemeiat , „r zvr tirea” monahilor „nemeni”, în frunte cu p rintele
Teodor, s fi fost pornit în înelegere cu conducerea m n stirii Neam
pentru a putea determina intervenia ctitorei în scopul intimid rii
nacealnicului. S ne amintim c , în scrisoarea adresat Casandrei
Costachi la începutul lunii mai a anului 1842, m n stirea nu p rea prea
îngrijorat de ceea ce se întâmpla la Orgoeti, considerând aciunea
monahilor de acolo doar o „tânguire” împotriva „obijduirilor” pe care le
suportau din parte nacealnicului. Faptul c – dei nu vedea nimic
r zvr titor în „tânguirea ”monahilor orgoeteni – se adresase imediat
ctitorei, dovedete, în opinia noastr , intenia m n stirii de a se folosi de
ocazie pentru a-l compromite i intimida pe nacealnic, în vederea
renun rii la dania lui Emanoil Sturza, pentru a încerca obinerea unui
54
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nou sprijin material în favoarea schitului i, mai ales, pentru a se folosi de
autoritatea acesteia în scopul restabilirii controlului su deplin asupra
schitului Orgoeti. Tergiversând, sub diverse pretexte, punerea în aplicare
a msurilor punitive hotrâte de Comitetul Mitropoliei, Mnstirea
Neam nu fcea altceva decât s atepte repunerea ei, prin atitudinea
categoric a Casandrei Costachi, în drepturile de care, în opinia sa, ar fi
deposedat-o fostul mitropolit prin preluarea – aceast afirmaie, nefiind
adevrat în totalitate – tuturor documentelor schitului, inclusiv a actului
de închinare, urmrind prin aceasta s pun schitul la discreia
nacealnicului atât timp „cât va fi în via”55.
Spre concluzia unei înelegeri între „rzvrtitori” i mnstirea
Neam ar conduce i corelarea aciunii printelui Teodor cu demisia
forat a mitropolitului, ce pare mai plauzibil în cazul unei mari
mnstiri, obinuit cu implicarea în intrigile desfurate la cel mai înalt
nivel, decât în cazul unui fost nacealnic de la un schitior rtcit prin
pdurile de la obâria Horieii. i sfâritul „rzvrtirii” pare s conduc
la acceai concluzie. S nu uitm c linitea a fost restabilit abia atunci
când mnstirea Neam i-a trimis oamenii la faa locului, adic dup ce
ctitora a cerut în mod hotrât ca rezolvarea problemei s fie lsat în
seama mnstirii, dup ce Comitetul Mitropoliei îi ceruse în mod repetat
s intervin – fapt ce echivala cu recunoaterea autoritii sale asupra
metocului su – i dup ce arhimandritul Chiril îi recunotea
subordonarea acceptând ideea restiturii documentelor. Din acest moment,
mnstirea a revenit la principiul lui Machiavelli, declarându-l
rspunztor de cele întâmplate pe printele Teodor, asupra cruia – lucru
demn de reinut – nu pronuna nicio sanciune, situaie ce ar prea
justificat de faptul c, în timpul anchetei, dovedit fiind ca vinovat,
fugise din schit. Prezena în fruntea schitului de la Orgoeti, atestat din
1845 pân în 1850, a unui nacealnic cu numele Teodor, deintor al
aceluiai rang de ieroshimonah, care folosea exact aceiai formul de
semnare a documentelor, în cazul c ar fi vorba de aceeai persoan, ar
reprezenta dovada c mnstirea Neam, pe deplin mulumit de
rezultatele „rzvrtirii”, nu-l lsase nerspltit pe principalul
„rzvrtitor”.
Încercând o evaluare a acestor evenimente petrecute la schitul
Orgoeti, se poate face aprecierea c mnstirea Neam a obinut un
55
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beneficiu total: a ab tut atenia celor interesai de la problema care
generase confruntarea, r mânând s st pâneasc singur tot ceea ce
d ruise Emanoil Sturza, a obinut reconfirmarea autorit ii sale asupra
schitului, l-a adus sub ascultare pe arhimandritul Chiril, care s-a angajat
s restituie documentele aflate în posesia sa. Într-o perspectiv mai
îndep rtat , este posibil ca evenimentele din anii 1842-1843 s fi afectat
serios prestigiul de care schitul se bucura în zona respectiv , deoarece
confruntarea dintre cele dou tabere dep ise cu mult „zaplazul” ce
înconjura respectivul aez mânt monahal, provocând - potrivit exprim rii
arhimandritului Chiril - i „sminteala mirenilor”. Aa stând lucrurile, nu
este exclus ca „r zvr tirea” s fi avut i ea rolul s u în hot rârea de
desfiinare a schitului pe care guvernul lui Al. I. Cuza a adoptat-o în
1860.
Résumé
„LA REVOLTE” DE L’ERMITAGE ORGOETI
Pendant les années 1842-1843, dans le cadre de la collectivité monacale
de l’ermitage Orgoetii Noi, subordonné au grand monastère de Neam une
„révolte” de la majorité des moines contre l’archimandrite Chiril Cazamir a eu
lieu. En apparence, cette „révolte” était provoquée par des mécontentements
déterminés par l’indifférence manifestée par le prieur vis-à-vis du respect des
règles monacales et de l’administration des biens de l’ermitage. Une analyse
plus approfondie des événements conduit pourtant à la conclusion que „la
révolte” semble avoir été organisée par le monastère de Neam en vue de
regagner la position qu’il avait eue vis-à-vis l’ermitage, position dont l’évêque
métropolitain de la Moldavie l’avait dépourvu en faveur de l’archimandrite
Chiril.
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Perioada de dup Unirea Principatelor a fost marcat de efortul
depus în procesul de instituionalizare a statului. Din punct de vedere al
legiferrii a fost cea mai intens din secolul al XIX-lea i s-a încercat
reformarea întregii societi. Studiul nostru se refer la procedura
validrii diplomelor de Drept obinute de studenii români la Facultile
de Drept din strintate. Rolul nou înfiinatelor Universiti din Iai i
Bucureti era unul major în acest proces i vom încerca s explicm cum
studiul acestei chestiuni poate oferi informaii referitoare la sistemul
universitar român i la încadrarea elitei de tineri în instituiile juridice ale
statului.
Întrucât sistemul juridic român era profund marcat de modelul
francez ca urmare a prelurii codurilor napoleoniene, în special a Codului
Civil, iar dintre centrele universitare strine studenii români le preferau
pe cele franceze, am inclus în text i câteva informaii referitoare la
sistemul de învmânt al Dreptului în Frana în secolul al XIX-lea pentru
a putea compara cu sistemul predrii Dreptului în facultile din ar,
facilitând astfel înelegerea bazei de plecare a procesului de echivalare i
validare al diplomelor.
Analiza documentelor de arhiv referitoare la orarele Facultii de
Drept în perioada studiat, cumulat cu studiul dosarelor anuale
referitoare la activitatea profesorilor i studenilor de la Facultatea de
Drept din Iai au oferit informaii despre modul în care se desfura
procesul de predare/învare, care erau materiile importante i cine erau
profesorii ce constituiau comisiile de echivalare.
Întrucât, în perioad, numrul studenilor români ce studiau la
universiti strine era în cretere s-a decis, pentru a evita eventualele
abuzuri sau falsuri, necesitatea validrii de ctre Universitile din ar a
diplomelor de studiu eliberate de Universitile strine. În prezentul
material vom trata modul în care erau validate diplomele de Drept
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eliberate de Universit ile str ine. Existau o serie de legi ce reglementau
în materie, i le vom men iona aici, dar studiul documentelor din arhiv
arat c , uneori, aspectele practice ale echival rii difereau de cele
teoretice, con inute de normele juridice.
Legea Constitutiv a Cur ii de Casa ie (1861) prevedea, la
art. 16. lit. a, „c oricine ar veni în ar cu diplom str in pe al c rei
temei ar cere exerci iul unei specialit i, s fie supus unui examen serios
înaintea unei comisiuni speciale ca s dovedeasc de merit exerci iul”.
Conform Legii Instruc iunii Publice (1864), art. 273, „Diplomele
cîtigate la Universit ile str ine nu vor conferi nici un drept în România
f r un examen prealabil”.
Legea de Admisibilitate în Func iile Judec toreti (1864), art. 3,
stipula necesitatea recunoaterii unei diplome str ine de c tre o comisie
de la o universitate româneasc pentru a putea conferi drepturi.
Legea pentru înfiin area Corpului de Avoca i (1864) cerea doar
diplom , român sau str in , care s ateste studiul Dreptului. Dar
coroborând aceast prevedere cu celelalte legi se putea extinde i aici
necesitatea valid rii.
Se adaug la acestea i Regulamentele Universit ilor din Iai i
Bucureti.
Nu puteau viza diplomele str ine decât comisiile special numite
în aceste scop de la cele dou facult i de Drept din ar .
Conform Regulamentului Facult ii de Drept, pentru procedura
valid rii unei diplome emise de o Universitate str in , Decanul facult ii
convoca în edin
Consiliul profesorilor în urma unei cereri a
candidatului. În edin a respectiv se verifica validitatea diplomei, se
controla lucrarea de diplom i se stabilea, de comun acord cu candidatul,
data la care acesta avea s sus in proba oral . Proba oral consta dintr-o
serie de întreb ri adresate candidatului de c tre Comisia de validare,
întreb ri fie din domeniul lucr rii de diplom fie din aria materiilor
predate la Facultatea de Drept din Iai. În urma acestei edin e se încheia
un proces verbal în baza c ruia decanul valida diploma str in , iar
numele candidatului i titlul lucr rii era transmis Ministerului
Instruc iunii Publice.
Întrucât Facult ile de Drept franceze erau preferate de studen ii
români, iar din 1864 fusese adoptat Codului Civil francez, fapt ce a
influen at sistemul juridic, dar i universitar românesc, am considerat
necesar s detaliem asupra acestei chestiuni. Referitor la Facult ile de
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Drept din Frana desfiinate în urma Revoluiei, acestea îi datorau
reluarea activitii geniului reformator napoleonian. Modelul a persistat i
dup cderea Primului Imperiu, iar în timpul lui Napoleon III rspândirea
s-a generalizat în Europa. În ceea ce privea sistemul educaional,
Napoleon acorda o mare importan alegerii oamenilor aveau s se ocupe
de instrucia public, mai precis a celor ce urmau s formeze elita de
tineri ce urmau s serveasc statul i s întreasc instituiile create de
noul stpân al Franei. În aceast perspectiv, o lege din 11 floreal anul X
(1 mai 1802) privea reconstituirea unui învmânt superior1 dup
modelul colilor speciale crora consilierul de stat Fourcroy le definise
misiunea precizând c acolo se va preda „în particular i în toat
profunzimea lor, tiinele utile, jurisprudena, medicina, istoria natural”.
Fcând aluzie la decadena facultilor de Drept la sfâritul Vechiului
Regim i la suprimarea lor în 1793, Fourcroy aduga: „Se vor înfiina
10 coli de Drept. Aceste instituii atât de utile, care nu mai exist de
aproape 10 ani, vor relua, printr-o nou organizare, splendoarea i
importana pe care le-au pierdut cu mult înainte de Revoluie”2.
De fapt, o lege din 22 ventose an XII (13 martie 1804) precizat
printr-un decret din a patra zi complementar a aceluiai an
(21 septembrie 1804) crea nu 10, ci 12 coli de Drept3. Sistemul
educaional era organizat în vederea obinerii unei licene, diplom ce
consfinea un ciclu de învmânt superior centrat pe studiul Dreptului
Civil francez. Se adugau alte discipline precum Dreptul Natural, Dreptul

1

Louis Liard, L’enseignement supérieur en France, 1789-1893, Paris, 1894,
tom 2, p. 1.
2
Din discursul pronunat în Corpul Legislativ de Fourcroy, orator al
guvernului, pe proiectul de lege referitor la Instruciunea public, 30 germinal an X
(20 aprilie 1802), în A. de Beauchamp, Recueil des lois et règlements sur
l’enseignement supérieur, Paris, 1880, t. Ier (1789-1847), p. 67.
3
Primul articol al decretului din cea de-a patra zi complementar în anul XII
dispunea : „ colile de Drept instituite prin legea din 22 ventose an XII vor fi stabilite în
urmtoarele orae : Paris, Dijon, Torino, Grenoble, Aix, Toulouse, Poitiers, Rennes,
Caen, Bruxelles, Coblentz i Strasbourg”. Asupra concepiei napoleoniene privind
sistemul de predare a Dreptului Julien Bonnecase, Qu’est-ce qu’une faculté de droit?
Complément de la monographie Introduction à l’étude du droit, Paris, Sirey, 1926,
p. 99; J. Gatti-Montain, Le système d’enseignement du droit en France, Lyon, 1987.
Despre Facultatea de Drept din Poitiers: Lucien Michon, Histoire de la Faculté de droit
de Poitiers, 1806-1899, Poitiers, 1900 ; Prosper Boissonnade, Histoire de l’Université
de Poitiers, passé et présent (1432-1932), Poitiers, 1932, p. 289-305.
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Gin ilor, Dreptul Roman, Drept Public, Legisla ie Criminal ca i
Procedur Civil i Penal .
Importan a pred rii Codului Civil a fost accentuat prin înc un
decret din a patra zi complementar a anului XII (21 septembrie 1804).
Acesta suprima nu doar cursul de Drept Natural ci i stabilea, în fiecare
coal de Drept, cinci materii : una de Drept Roman, una de Legisla ie
Criminal i Procedur Civil i Penal , i trei de Drept Civil. Dreptul
Civil era astfel singura materie predat de-a lungul a trei ani, revenind
profesorilor din anii doi i trei s predea la alegerea lor câteva no iuni de
Drept Public. Aceast ultim disciplin era considerat ca pu in
important , atitudine ce reflect faptul c singura materie care era
considerat important era înv area codurilor napoleoniene, mai ales a
primului dintre ele: Codul Civil.
Astfel se dorea formarea de oameni în m sur s aplice preceptele
noii legisla ii, iar colile de Drept aveau o voca ie profesional foarte
marcat . Transformarea lor în facult i, prin decretul din 17 martie 1808,
nu a modificat cu nimic aceast stare de lucruri. Noua denumire nu se
traducea în amorsarea unei orient ri mai tiin ifice conferit
stabilimentelor sale. Acestea r mâneau, în primul rând i înainte de orice,
locul form rii practicienilor de Drept, în special a avoca ilor i
magistra ilor. În aceast perspectiv , renaterea facult ilor de Drept
completa noua organizare judiciar început prin legea din 27 ventose an
VIII (18 martie 1800), ca i reconstituirea barourilor prin legea din
22 ventose an XII (13 martie 1804), aceeai care instaura colile de
Drept.
Chiar i dup restaurarea Bourbonilor pe tronul Fran ei, Codul
Civil napoleonian a r mas elementul central al legisla iei. În fapt,
criticile, atunci când au ap rut, se adresau nu materiei, ci modului în care
era ea predat . Astfel, primul an de licen trebuia s permit studentului
cunoaterea perfect a principiilor generale ale Codului Civil, ordinea i
leg tura dintre materii. Cât despre anii doi i trei, acetia erau consacra i
studiului Codului, articol cu articol4. Cursurile facult ii de Drept, cu

Philippe Rémy, Le rôle de l’Exégèse dans l’enseignement du droit au XIXe
siècle, în Annales d’Histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 1985,
n° 2, p. 91-105.
4
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durata de dou ore, erau repartizate dup cum urmeaz: o jumtate de or
de dictare, o or de explicare oral i o jumtate de or de întrebri5.
Au aprut noi discipline de Drept în programele facultilor, cum
ar fi Dreptul Administrativ sau Dreptul Privat, iar modelul de organizare
al facultilor de Drept franceze s-a rspândit. Materii noi, precum
Medicina Legal sau Economia Politic, au început s fie predate, iar
Dreptul Ginilor a fost redenumit Drept Internaional în a doua jumtate a
secolului al XIX-lea.
În privina materiilor predate la Facultatea de Drept din Iai,
precum i alte aspecte referitoare la activitatea universitar, gsim
informaii în rapoartele adresate Rectoratului de ctre Consiliul
Facultii. Astfel, în raportul pe anul 1866 sunt preciate lipsurile i
dificultile.
Dreptul Român i Dreptul Civil erau recunoscute ca fiind materii
importante. Se atrgea atenia asupra faptului c la Bucureti erau câte
trei profesori pentru fiecare materie, în timp ce la Iai doar câte unul.
Crile didactice în limba român lipseau cu totul, iar cele strine
ori nu se gseau ori erau extrem de scumpe. Profesorii aveau redactate
propriile lor cursuri, dar din lipsa fondurilor erau nevoii s le trimit la
Bucureti spre avizare, iar acolo, se spune, erau verificate de persoane
incompetente ori indiferente, apoi mergeau la Imprimeria Statului pentru
a se tipri, dar de cele mai multe ori se pierdeau.
Studenii erau astfel nevoii s petreac mult timp copiind
materiile de studiu.
Uneori situaia era mai dificil, ca de exemplu atunci când lipsea
un profesor de Drept Civil, cum este cazul anului universitar 1869/1870.
Erau, în schimb, cursuri de Drept i Procedur Penal, Dreptul Naiunilor
i Ginilor, Drept i Procedur comercial i civil, Drept Administrativ
i Constituional, Economie Politic i Financiar, Medicin Legal. Îns,
în timp, acest aspect a fost remediat, astfel c, la 1900, conform
5

Articol al Hotrârii Facultii de Drept din 2 aprilie 1816, care punea în
aplicare articolul 70 din decretul din a patra zi complementar a anului XII i articolul
36 al instruciunii pentru colile de Drept din 19 martie 1807. Aceste obligaii aveau ca
obiect constrângerea studenilor pentru a participa la cursuri, punându-se astfel capt
detestabilei practici a scribilor salariai ce se dezvoltase sub Vechiul Regim. Pentru mai
multe privind învmântul în secolul al XIX-lea vezi : Jacques-Henri Robert, Le cours
magistral, în Annales d’Histoire des Facultés de droit et de la science juridique, 1985,
n° 2, p. 135-142.
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programei Facult ii de Drept erau, doi profesori de Drept Roman i trei
profesori de Drept Civil din cei 11 titulari de cursuri. Alte materii predate
erau: Drept Administrativ, Drept Interna ional, Procedura Civil i
Penal , Drept Comercial, Economie Politic i Medicin Legal .
Dei existau reglement ri cu privire la procedura de echivalare i
validare a diplomelor str ine, conform documentelor p strate în fondul
de arhiv al Facult ii de Drept, prima diplom str in verificat
apar inea lui Ioan Al. Sturdza i era eliberat de Universitatea
Ludovician din Leipzig. Era vorba de o diplom de doctor în Drept,
validat la începutul anului 1870. Este singura care se p streaz în
original, dar lipsesc documentele despre procedura echival rii.
I. Al. Sturdza era înscris în Baroul Iai înc din 1868. În 1870 preda
cursul de Drept Civil la Facultatea Juridic din Iai.
Putem cunoate modul în care se desf ura procedura echival rii
dup documentele r mase de la cea de-a doua validare, anume cea a
diplomei de Licen iat în Drept al Universit ii Toulouse ob inut de
Cezar C t nescu. Dosarul începe cu cererea lui Cezar C t nescu,
adresat decanului Facult ii de Drept, pentru a proceda la verificarea
diplomei, spre a putea produce efecte legale i în România
(31 august 1870). Este adnotat , pe aceeai cerere, convocarea
Consiliului Facult ii pentru data de 2 septembrie. Verso copie dup
diploma men ionat , eliberat la 12 iulie 1870, Toulouse6. În continuare
urmeaz adresa cu num rul 141, prin care profesorii erau invita i s se
întruneasc pentru verificarea diplomei7. Din procesul verbal nr. 268, 2
septembrie 1870, Consiliul profesorilor, având în vedere certificatul din
12 iulie eliberat la Universitatea din Toulouse, teza de licen prezentat
de C. C t nescu i faptul c a ob inut gradul de licen iat în Drept în urma
unor examene generale i a unor discu ii publice, recunotea Diploma de
Licen a acestuia8.
Mai multe informa ii despre practica echival rii afl m din studiul
dosarelor referitoare la validarea diplomelor de Doctor în Drept a
referen ilor N. Istrati, George i Mihai Bal. Dup depunerea cererilor de
echivalare a urmat adresa Decanului prin care era convocat Consiliul, pe
data de 10 noiembrie 1872, pentru validare. Pe data de 11 noiembrie s-a
decis în Consiliu ca diplomele i tezele s fie supuse examin rii.
6

DJANI, Fond Facultatea de Drept, Rectorat, 7/1869-1870, f. 159.
Ibidem, f. 160.
8
Ibidem, f. 161.
7
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Validarea consta în susinerea unei probe orale în faa unei comisii, iar
teza se considera ca examenul general scris, cerut în Regulamentul
Facultii. M. i G. Bal au cerut s susin examenul în limba francez,
motivând c nu se pot exprima corect în limba român.
edina de validare a fost stabilit pentru data de 17 noiembrie. Pe
14 noiembrie candidaii au fost anunai c trebuie s pun la dispoziia
comisiei câte apte exemplare dup teze pentru fi cercetate de membrii
consiliului. Li s-a solicitat, de asemenea, s anune data la care consider
c vor fi pregtii pentru susinerea probei orale. edinele de validare
stabilite succesiv, pe 17 i 24 noiembrie, nu s-au inut, întrucât, de fiecare
dat au lipsit câte doi profesori. În cele din urm, pe 27 noiembrie s-a
inut edina de examinare prin care s-au vizat diplomele, urmând ca
rezultatele s fie transmise Ministerului Instruciunii Publice9.
O alt modalitate de validare apare în cazul lui G. Cerchez,
Doctor în Drept, a crui diplom era eliberat de Universitatea din Berlin.
Din procesul verbal încheiat în data de 23 februarie 1876 observm c, în
cazul lui, Consiliul ceruse s susin teza de doctorat, iar în lipsa ei s
rspund la întrebrile comisiei de evaluare, întrebri din aria materiilor
predate la Facultatea de Drept din Iai10.
Între anii 1870-1885 s-au validat la Universitatea din Iai 30 de
diplome strine, dintre care 13 de licen. În anul 1870-1871, din 90 de
avocai înscrii în Baroul Iai, 13 aveau diplome de licen i doctorat
strine. În cazul diplomelor de Doctorat, comisia examina i diploma de
Licen a candidatului.
Alturând situaia prevzut în legi cu documentele existente în
arhiv am putea spune c situaia practic nu diferea prea mult de cea
teoretic. Exist îns alte surse ce contravin acestei presupuneri.
Adresa Ministrului de Justiie (Al. Lahovari) ctre Ministrul
Instruciunii Publice (ad. Interim V. Boerescu), nr. 19, ianuarie 1874.
Având în vedere c fr titlu academic nimeni nu putea fi numit
Membru sau Procuror la Curtea de Casaie, nu putea exercita profesiunea
de avocat, nu putea avea preferin la înaintare în magistratur, Ministrul
cerea impunerea unui control serios referitor la procedura validrii
diplomelor cci: „...sunt Universiti strine care elibereaz diplome mai
uor decât Universitile noastre (în raportul despre starea studiilor al
Facultii de Drept din 1869 se meniona c unele erau cumprate), se
9

DJANI, Fond Facultatea de Drept, Rectorat, 13/1872, f. 1-13.
DJANI, Facultate de Drept, Rectorat, 25/1876, f. 45.
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v d tineri care n-au des vârit clasele gimnaziale i se întorc în ar dup
un timp relativ scurt cu Diplom de Licen a sau chiar de Doctor.
Ministrul Justi iei cerea Ministrului Instruc iunii Publice s pun în
vedere Rectorilor necesitatea unei mai mari rigori în validarea diplomelor
str ine i a obligativit ii raport rii numelor celor care ob ineau vizarea
diplomelor ob inute în str in tate”11.
În afar de aceast not ministerial , mai reg sim informa ii
despre aceast stare de lucruri i în câteva rapoarte anuale ale Consiliului
Facult ii de Drept adresate Rectorului Universit ii Iai, în care, al turi
de alte dolean e, apare i dorin a de a impune obligativitatea echival rii
diplomelor eliberate de Universit i str ine. Astfel, referitor la absolven ii
Facult ii de Drept din Iai se men ioneaz „... în al doilea locu, dac
finescu studiele lor, pe lâng toate aceste priva iuni i sacrificii, totui nu
g sescu în societate drepturile i prerogativele promise de legile noastre.
Prescrip iunile legii cari con in asemenea încuragi ri, sub diferite
pretexte, sunt cel mai des violate. Ba nici ast zi, dupe patru ani de zile de
la punerea în aplicare a Legii noastre de Instruc iune, nu vedem
aplicându-se art. 273 din aceast lege, carele vrea ca diplomele de la
Universit ile str ine s fie verificate i aprobate de una din facult ile
noastre na ionale spre a conferi vre unu dreptu legal în România, oricine
se poate intitula ad-libitum, Doctore sau Licen iat f r nici un controlu!
De multe ori Minitrii înii numescu în func iuni studen i din anul II sau
anul III, calificându-i de juriti, absolvi i, licen ia i sau doctori, violându
astfeliu legea de admisibilitate i înnaintare în magistratur ” - fil din
raportul anual despre starea studiilor la Facultatea Juridic , adresat
Rectorului de c tre Consiliul Facult ii, 30 septembrie 186912.
Asemenea rapoarte s-au mai f cut în 1865-1866 i 1866-1867. În
1869, din 147 de cursan i care terminaser studiile la Facultatea Juridic ,
nici unul nu ob inuse diplom de Licen , to i mul umindu-se cu
certificatul de absolvent. Se amintete c examenele erau mai grele, un
examen fiind, în majoritatea cazurilor, sus inut de 2-3 ori pân la
promovare, iar 6 din 10 studen i c deau la examene. Se solicitau, în acest
raport, urm toarele: secretariat separat doar pentru nevoile Facult ii de
Drept, burse pentru studen ii înscrii, s li pentru cursuri. Se cerea
Rectorului s intervin pe lâng Ministru, iar acesta la rândul s u pe
lâng ceilal i Minitri pentru a nu se mai acorda drepturi i prerogative
11
12

DJANI, Facultatea de Drept, Rectorat, 16/1873, f. 36.
DJANI, Facultatea de Drept, Rectorat, 7/1869, f. 26.
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legale diplomelor câtigate la Universitile strine pân ce nu ar fi
prezentate vreuneia din facultile naionale spre verificare i aprobare.
Recomandau stabilirea de sanciuni pentru a eficientiza aplicarea
prevederilor sus-numite.
Astfel, avem mai multe situaii. Prima este cea în care deintorii
de diplome strine nu-i echivaleaz studiile în ar i cu toate acestea ei
sunt acceptai în posturi. Pe de alt parte, Comisiile de validare vizeaz
destul de multe diplome fr un control temeinic. Peste aceste situaii
avem cele dou Ministere, cel de Justiie i cel al Instruciunii Publice,
care, pe de o parte, numesc în funcii studeni sau absolveni cu titluri de
diplom nevalidate, iar, pe de alt parte, se plâng de situaia pe care, în
cele din urm, o încurajau.
Din punctul de vedere al modului în care se justifica necesitatea
echivalrii i validrii diplomelor, considerm ca fiind relevante
motivaiile înaintate de membrii Consiliului de Disciplin al Baroului Iai
în procesul A. D. Xenopol cu Baroul Iai: „i disertnd asupra punctului
de a ti dac în virtutea diplomei ci prezint petiionarul trebuete a fi
înscrisu în corpul avocailoru au luatu urmtoarea decisiune:
Considernd c dupe capitolul 1 din legia constitutiv a corpului
pentru a putia esercita profesiunea de avocat trebuie o diplom de la o
facultate de drept din iar sau strein; ca aceast condiiuni este impuse
acia a interesului public a unei buni administrri a justiiei.
Ca astfel fiind lucrurile, trebuete ca în caz cînd diploma este
strein a se esamina dac ea inspir credina c acel care o posed a fcut
mai înainte un ir de ani de studii din care s resulte capacitatea sa de a
esercita profesiunea de advocatu; i aciasta cu atîta mai mult c dup
principii i dup textul positiv al legii organizrii judectoreti corpul
advocailor face parte din magistratur, fiind chemai în caz de trebuin
a ine loc de magistrai i procurori i avînd i dreptul de a fi numii în
virtutea acestu titlu la cele mai înalte funciuni judectoreti.
Considernd c este di cea mai mare eviden c dac o diplom
strein confer în Romniea o sum de drepturi foarte importante ea
trebuete supuse la o cercetare pentru a se vide de la ce autoritate eman,
dac acea autoritate areo competen determinat prin legi sau
regulamente de a da astfel de acte.
Considernd c dac aceast condiiuni nu este impus de art. 1
din legia avocailor ea nu poate fi contestat fiind un lucru care se
impune de la sine.
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Consider nd c art. 3 din legea de admisibilitate în func iuni
judec toreti spuni l muritu c o diplom strein pentru a conferi drepturi
la magistratur trebuete recunoscut la o universitate român , c titlul de
advocat confer dreptul la func iunile judec toreti i prin urmari trebui
i pentru recunoaterea lui a se îndeplini condi ia impuse de art. 3.
C în toate casurile c nd legiuitoriul sau ocupat de dreptiul ce
diplomile streine potu confera în iar au declarat c ele nu pot se confere
nimic mai înainte de a fi fostu esaminate de o autoritate local dupe cum
result din art. 273 din legia instruc iunii.
Considerînd c este o consequin a suveranit ii na ionale ca
legile i regulamentile ale altor eri se nu confere drepturi decît în
marginile teritoriului loru ; c a se zice c o diplom strein poate ipso
jure s conferi drepturi în Rom niea este a se pune la o parte principiul
proclamat mai susu.
Considerînd c i pentru alte profesiuni se cere ast esaminare i
recunoatere.
Considerînd c nu toate autorit ile au dreptul de a verifica
diplomile streine i numai acele instituite de legi ; C Consiliului nu i sau
dat ast competen ia prin legea sa constitutiv pe cînd din contra legia
constitutiv a Universit ii din Iassi îi d ast atribu iuni.
De aceste motive consiliul este de opiniune de ase invita Dlui.
Xenopolu c se presinte mai nt iu diploma sa la Universitatea de Iassi
pentru a o recunoate”13.
Am redat in extenso acest pasaj întrucât este singurul de acest fel
pe care l-am putut g si în arhive. Ad ug m în plus c unii dintre membrii
Consiliului erau profesori la Facultatea de Drept i constituiau, de
asemenea, Comisia de Examinare a diplomelor. De altfel, a fi profesor de
Drept i avocat permitea concilierea practicii cu teoria, tiin a livreasc i
obinuin a cazurilor. În cazul lui A. D. Xenopol, care revenise în ar cu
dou diplome de doctor, una în Drept i una în Filozofie, ob inute la
Berlin, respectiv la Giessen, nu se putea pune problema unor falsuri.
Exigen ele nu au fost îns considerate îndrept ite de judec torul
responsabil de caz care a dispus înscrierea lui A. D. Xenopol în Barou în
ciuda opozi iei Consiliului.
În cele din urm , situa ia a cunoscut o mai bun aplicare a
reglement rilor existente. În 1883 s-au stabilit regulamente comune
13

DJANI, Baroul Avoca ilor Iai, 153/1871, f. 3.
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pentru Universitile româneti, iar în Legea pentru Avocai din 1884 se
stabilea clar obligativitatea echivalrii diplomelor strine, procedura în
materie fiind gratuit. În documentele pstrate în arhiv se constat mai
mult rigurozitate în controlul diplomelor i o mai mare severitate a
examinrii. Lucrurile par s se fi îmbuntit cu atât mai mult cu cât
crete i numrul de diplome echivalate – 10 în 1885, 12 în 1886. Situaia
prea s se fi remediat, iar aplicarea legii ddea efectele scontate.
Îns, ani mai târziu, Caragiale nota în 1907. Din primvar pânn toamn, „cu aa parlamente se fac legi peste legi – cu aa administraie
se aplic. Justiia...În justiie, poporul n-are încredere; ea are, astfel,
autoritate, dar nu i mare prestigiu; i între aceast justiie fr prestigiu
i poporul sceptic, se rsfa formidabila i excesiv numeroasa clas a
avocailor - cea mai prosper în România dup a arendailor mari.
Avocaii constituiesc grosul intelectualilor; clasa lor este pepiniera cea
mai mare a avocailor de stat”.
Résumé
LA PRATIQUE DE L’EQUIVALENCE DES DIPLOMES A LA FACULTE DE
DROIT DE L’UNIVERSITE DE IASSY, 1860-1885
L’intérêt de cet épisode est dû au fait que, méconnu, il n’ait pas fait l’objet
d’une analyse et les divers auteurs qui en parlent n’offrent aucun détail, ou ont une
mauvaise version, faute d’une analyse en détail.
Les sources de documentation étaient, pour la plupart, des documents trouvés
dans l’Archive de Iassy et des œuvres plus générales. Mais, il faut remarquer, que
notre intérêt concerne les sources provenant de la période déjà mentionnée. Le
manque des repères bibliographiques est dû au fait que notre recherche s’est déroulée
en étudiant le matériel fourni par les Archives.
Dans ce travail, nous essayons de reconstituer les circonstances concernant la
pratique de l’équivalence des diplômes d’études des étudiants étrangers à l’Université
de Iassy dans la seconde moitié du XIXe siècle.
En ce qui concerne le processus d’équivalence et validation des diplômes
obtenues par les étudiants roumains dans des universités à l’étranger, celui-ci était
bien établi par la Loi d’organisation de l’Enseignement (1864) et par le Règlement de
l’Université.
Dans ce travail, nous esquissons les traits spécifiques de l’enseignement
juridique auprès de l’Université de Iassy; ceux-ci seraient : un corps des professeurs
bien préparées, dont certains à l’étranger, une procédure améliorée par la pratique et le
désir d’assurer des juristes avec une bonne formation juridique.
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MICRILE STUDENETI DIN ANII 1922-1923.
CONSTITUIREA I ACTIVITATEA LIGII APRRII
NAIONAL - CRETINE ÎN PRIMUL DECENIU INTERBELIC

Corneliu CIUCANU

Dup primul rzboi mondial societatea româneasc s-a confruntat
cu o serie de probleme rezultate ale procesului complex de adaptare
democratic legislativ i administrativ a noilor realiti teritoriale,
sociale, economice i etnice survenite dup Marea Unire. Integrarea
noilor provincii a impus, într-o prim etap, depirea greutilor i
consecinelor rzboiului, dar mai ales relansarea procesului de
dezvoltare/modernizare a rii1. Societatea româneasc greu încercat de
efortul de rzboi, dar mai ales, soldaii întori de pe front cu o nou
contiin de sine, ateptau cu nerbdare reformele promise în vara lui
19172. Scpat de ororile rzboiului societatea visa la o nou Românie în
care s nu mai existe abuz, corupie i politicianism, la un nou cadru
legislativ care s anuleze vechile inegaliti, la un nou organism statal
bazat, în primul rând, pe sentimentul de apartenen, participare efectiv
i solidaritate naional3. Reforma agrar i introducerea sufragiului
universal au determinat modificri substaniale în fizionomia socialpolitic i economic a rii, accelerând ritmul de desfurare a
procesului de modernizare i dezvoltare a structurilor instituionale
democratice ale României interbelice. Atât reforma agrar, care s-a fcut
în baza unei masive exproprieri, cât mai ales acordarea votului universal
au permis intrarea în viaa politic a unor noi segmente sociale, ignorate
pân atunci, care au erodat temelia economic i politic a marilor
proprietari funciari grupai, cu precdere, în partidele conservatoare. Cele
1

Istoria Românilor, vol. VIII, România Întregit (1918-1940) (coord. Ioan
Scurtu), Bucureti, 2003, p. 31.
2
Ne referim la modificrile Constituiei din iunie 1917 când s-a statuat votul
universal i s-a promis o dreapt împroprietrire ranilor - soldai.
3
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948),
Bucureti, 1999, p. 23 i urm.
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dou reforme contribuie esen ial la reconfigurarea vie ii noastre socialpolitice i produc serioase muta ii la nivelul dinamicii vie ii politice
româneti, respectiv, asupra regimului politic dintre cele dou r zboaie
mondiale4.
De asemenea, grup rile politice trebuiau s se plieze pe noile
realit i, s redirec ioneze mesajul politic c tre categorii mai largi ale
popula iei, trebuiau s -i modifice discursul politic, s promit lichidarea
corup iei în administra ie, pedepsirea profitorilor de r zboi i stabilirea
r spunderilor5.
Dup Marea Unire, atept rile i speran ele românilor erau
considerabile i acut reclamate/vehiculate în pres , întruniri politice,
societ i culturale i asocia ii civice. Totodat , cu elanul i idealismul
specific vârstei, aceste credin e într-un viitor mai bun erau mult mai
vehement exprimate în rândurile tineretului întors de pe front sau intrat,
nu de mult timp, pe b ncile facult ilor6. Universit ile din Iai i
Bucureti aveau s se confrunte cu un num r record de studen i proveni i
din provinciile alipite în anul 1918. La cea mai veche universitate
româneasc , la Iai, num rul studen ilor a crescut, ajungând de la 335 în
anul 19147, la peste 3000 în anul universitar 1918 - 19198. La
Universitatea bucuretean s-a înregistrat, de asemenea, o cretere a
num rului de studen i de peste 600% în mai pu in de dou decenii9.
P trunderea în universit i a mai multor studen i ce apar ineau
minorit ilor na ionale, în special, celei evreieti, dar mai ales faptul c în
diferite situa ii acetia manifestau pe fa simpatiile comuniste, a
determinat diverse reac ii la nivelul studen ilor români. Totodat ,
statistice consultate demonstreaz c minoritatea evreiasc de inea o
pondere relevant din totalul doctorilor, licen ia ilor i diploma ilor
universitari. Anuarul Statistic al României arat c în anul universitar
1935/1936, dintr-un total de 4700 de doctori, licen ia i i diploma i
4

Corneliu Ciucanu, Dreapta româneasc interbelic. Politic i ideologie,
Iai, 2009, p. 227-229.
5
Alexandru Averescu, Rspunderile, Iai, 1918 (edi ia a II-a, C. Schifirne ),
Bucureti, 1919, passim; Ioan Scurtu, Din viaa politic a României. Întemeierea i
activitatea Partidului rnesc, 1918-1926, Bucureti, 1975, p. 28.
6
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 29-32.
7
DJANI, fond Universitatea Iai - Rectorat, dosar. 1003/1922, f. 428.
8
Ibidem, dosar. 893/1918, f. 85.
9
Armin Heinen, Legiunea “Arhanghelul Mihail”. Micare social i
organizaie politic. O contribuie la problema fascismului internaional, Bucureti,
1999, p. 110 (edi ia original , München, 1986).
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universitari, 468 erau evrei, adic aproape 10%, iar în 1936/1937,
dintr-un total de 5073 de absolveni, 521 erau evrei, ceea ce reprezint
mai mult de 10%. În ceea ce privete numrul studenilor, în anul
universitar 1933/1934, dintr-un numr total de 29907 studeni, 9981 erau
evrei, adic, 33,3%. Anul 1934 reprezint maximul de referin al
prezenei elementului universitar evreiesc deoarece dup anul universitar
1934 s-a înregistrat o scdere a numrului studenilor evrei, astfel c, în
1936/1937, dintr-un numr de 25650 de studeni, doar 2141 erau evrei,
adic 8,3%. Cele mai populate centre universitare cu evrei au fost Iai i
Cernui10. O statistic întocmit de Em. Vasiliu-Cluj la 1920 indica
numrul mare de studeni de la aceste dou universiti. Astfel, la
Universitatea din Cernui, la Facultatea de Farmacie, în semestrul de
var erau 174 de români i 574 de studeni evrei, iar la Facultatea de
Drept – funcie de religia declarat – erau 237 de ortodoci (români i
ruteni); 98 catolici; 26 luterani; 506 mozaici i 31 studeni de alte
religii11. La Universitatea ieean, numrul de studeni evrei era, de
asemenea, considerabil. La Facultatea de Medicin: 547 români i 831
evrei; la Farmacie: 97 români i 299 evrei; la Facultatea de Litere: 351
români i 100 evrei; la Drept: 1743 români i 370 evrei, iar la Facultatea
de tiine: 722 români i 321 evrei12. Radiografia de mai sus era
îngrijortoare pentru oamenii politici cu vederi naionaliste, deoarece, în
opinia lor, coala era un laborator de formare al elitei de mâine a
României Mari. În acest sens A. C. Cuza i Ion Gvnescu, profesori
universitari ieeni, trgeau un semnal de alarm asupra compoziiei
etnice i a sentimentelor patriotice viitoarei clase conductoare i asupra
culturii naionale a statului naional-unitar, rod al sacrificiilor seculare a
poporului român13. Situaia etnic a celor dou universiti moldoveneti
explic geneza curentului naionalist cretin în mediul studenesc i
considerentele micrii, puse sub egida lozincii numerus clausus, din
decembrie 192214.
10

Ibidem, p. 264.
Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, vol. I, Sibiu, 1936, p. 97-100.
În cartea sa, Corneliu Codreanu analizeaz problema colii româneti apelând la datele
statistice publicate de Em. Vasiliu-Cluj în Situaia demografic a României, Bucureti,
1923.
12
Ibidem.
13
Ibidem, p. 102-106.
14
Vezi A. C. Cuza Micrile studeneti i cauzele lor, Bucureti, 1925,
passim; idem, Numerus clausus, Bucureti, 1924, p. 2 i urm. De referin rmâne i
11
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Raportul organelor de Siguran subliniaz faptul c studen ii
na ionaliti provin, cu prec dere, de la Facultatea de Drept i de la
Facultatea de Medicin . Re inem, în acest context, statistica privind
apartenen a regional i etnic a studen ilor de la Facultatea de Medicin
din Iai. Astfel, în anul întâi, din 456 de studen i înscrii, 342 erau din
noile provincii, i marea lor majoritate din Basarabia i Bucovina. Dintre
acetia, o mare parte erau evrei. În anul doi erau 207 studen i, din care
mai mul i de jum tate – 144 – erau din afara Vechiului Regat; în anul al
treilea, din 266 de studen i, 160 erau din Basarabia i Bucovina; în anul
patru, din cei 49 de studen i, doar 8 erau din noile teritorii (din
Basarabia); în anul cinci, din cei 75 de studen i, 22 erau din Basarabia,
unul din Bucovina i trei din Transilvania15.
În acest context descris de creterea numeric a studen ilor evrei
s-a produs o acutizare a ostilit ii studen ilor români fa de cei evrei,
mul i dintre ei cu declarate simpatii de stânga i chiar bolevice. Studen ii
români s-au plasat instinctiv la dreapta, îmbr iând ideile na ionaliste i
sub influen a unor profesori na ionaliti de la Universitatea ieean 16.
Activitatea Cercului Studen ilor Basarabeni de la Universitatea ieean ,
asocia ie condus de Timotei Marin, Th. V sc u eanu, d-ra Cern u eanu,
fra ii Derevici, d-ra Matievici, Ceaico-Ceaicovski17 „… socialist i apoi
afiliat deschis la Interna ionala a III-a de la Moscova a provocat prima
ciocnire serioas cu elementele studen imii na ionaliste române,
reorganizat de C. Codreanu”18. Al turi de documentele existente în
arhiva Universit ii din Iai, fondul „Rectorat”, glisajul spre stânga
bolevic a unui segment important al studen imii de peste Prut a fost
discursul profesorului universitar ieean, rostit de la tribuna Parlamentului i care
argumenteaz necesitatea aplic rii principiului numerus clausus în universit ile
româneti, dup modelul practicat în Ungaria, înc din septembrie 1920 (Minoriti
naionale din România. 1918-1925. Documente (coord. Ioan Scurtu i Liviu Boar),
Bucureti, 1995, p. 721-723; G. Asandului, A. C. Cuza. Politic i cultur, Iai, 2007,
p. 137.
15
DJANI, fond Rectorat, dosar. 1000/1922, f. 286.
16
Corneliu Ciucanu, Micarea legionar în Basarabia, în Europa XXI,
vol. XIII-XIV/2004 – 2005, Românii între rui i sovietici, p. 121-124.
17
Lista cu numele liderilor Cercului Studen ilor Basarabeni, consemnat de
documentul amintit a fost completat conform procesului verbal nr. 51 a edin ei
Senatului Universit ii din Iai din 13 decembrie 1919 prin care se validau alegerile
Comitetului Cercului Studen ilor Basarabeni. Vezi DJANI, fond Rectorat,
dosar 897/1919, f. 492.
18
Arhiva Na ional a Republicii Moldova (ANRM), fond 680, inv. 1,
dos. 3457 (II), f. 672.
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perceput i clasat, de organele informative, într-o sintez a Biroului
General de Siguran din Basarabia din 24 noiembrie 1931. Materialul
informativ, conceput în urma agitaiilor naionaliste i antievreieti de pe
parcursul anilor 1930 i 1931, face un scurt istoric al începuturilor
micrii naionaliste la Universitatea ieean i modul în care a penetrat
curentul cuzist (Liga Aprrii Naionale Cretine) i, mai apoi, Legiunea
Arhanghelul Mihail, în Basarabia. Documentul arat c: „...micarea
condus de Dl. Profesor A. C. Cuza prinde rdcini tot mai temeinice în
Vechiul Regat i prin intrarea în micare a lui a lui Corneliu Codreanu cu
o serie întreag de colegi de la Universitatea din Iai [fapt care] întrete
simitor organizaia i ea se transform în 1923 în Liga Aprrii. Astfel,
universitile, dar, în special, facultile de Drept i Medicin au devenit
centre de agitaie naionalist, antibolevic”19.
Totodat, resuscitarea naionalismului în mediul universitar
românesc s-a dovedit a fi în strâns legtur cu micrile similare din
statele vecine. În Ungaria, dup rsturnarea regimului Bela Kun, care
ameninase cu bolevizarea rii, în septembrie 1920, a fost adoptat în
învmânt principiul numerus clausus20, iar în Cehoslovacia, ca reacie
la numirea unui rector evreu în fruntea Universitii din Praga,
studenimea praghez a manifestat zgomotos, reuind în cele din urm
demiterea acestuia de ctre minister. Astfel de micri apar dup primul
rzboi mondial i în Austria, Polonia i Lituania 21.
Disputa dintre studenii români i cei evrei s-a radicalizat în
cadrul cercurilor studenilor mediciniti. Tensiunile acumulate în slile de
curs, la seminarii i în slile de disecie ameninau s declaneze un
conflict deosebit de violent. Scânteia acestui conflict între studenii
români i evrei a aprut în condiii cu totul spontane la Cluj, la Institutul
de Anatomie al Facultii de Medicin, în data de 29 noiembrie 1922.
Disputa a pornit de la aducerea i expunerea în sala de disecie a
cadavrului unui evreu. La vederea acestuia, studenii israelii s-au revoltat
i au prsit sala de disecie, solicitând predarea cadavrului comunitii
locale22. Comportamentul sfidtor al studenilor evrei a determinat
imediat reacia colegilor lor cretini, care au declarat c refuz s intre în
19

Ibidem.
Nicolas M. Nagy-Talavera, Fascismul în Ungaria i România, Bucureti,
1996, p. 96.
21
Armin Heinen, op. cit., p. 111.
22
Ibidem, p. 111-112; Înfrirea, Cluj, an III, nr. 671, 30 noiembrie 1922, p. 2.
20
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sala de disec ie f r o reglementare clar privind originea i confesiunea
cadavrelor supuse disec iei, ca material didactic23. În acest sens studen ii
mediciniti au adresat i un memoriu rectorului I. Iacobovici, cerând
respectarea propor ionalit ii cadavrelor destinate disec iei24. Vestea
incidentului de la Cluj25, s-a r spândit în întreaga ar stârnind reac ii
virulente în rândurile studen ilor români, dar, practic, micarea
studen easc va c p ta amploare i consisten
prin implicarea
studen imii ieene i a unor cadre universitare de la Iai. Sub impresia
evenimentelor de la Cluj, în capitala Moldovei, tulbur rile studen eti au
demarat la 5 decembrie 1922, când sediile ziarelor „Opinia” i „Lumea”,
de orientare comunist , au fost devastate i ziarele arse26. La 6
decembrie, în Sala Pailor Pierdu i, o adunare a studen ilor ieeni a
formulat o serie de cereri adresate Rectoratului27. Peti ia studen ilor
prevedea introducerea principiului numerus clausus în universitate, s li
de disec ie destinate special studen ilor evrei, eliminarea acestora din
c mine28. La întrunirea studen easc a participat i rectorul Universit ii
care a încercat s domoleasc spiritele agitate ale studen ilor29. Dei
disputa a început la Universitatea din Cluj, num rul mare al studen ilor
evrei de la Universitatea ieean , lipsurile materiale, spa iul limitat de
cazare, insuficien a s lilor de curs i a materialului didactic, au creat o
stare de nemul umire în rândurile studen ilor români de la Facultatea de
Medicin din Iai, unde acetia au fost sprijini i i consilia i în ac iunile
lor revendicative de c tre profesorul Corneliu umuleanu30. De
asemenea, aceeai situa ie o întâlnim i la celelalte institu ii de
înv mânt superior din ar .
Micarea studen easc ap rut la Cluj i continuat în toate
centrele universitare ale României Mari a fost îndrumat , instrumentat
i, ulterior, captat de forma iunea politic grupat în jurul lui A. C. Cuza
i N. C. Paulescu. De la în l imea catedrei universitare, profesorul Cuza,
prin intermediul unor studen i na ionaliti fideli ideilor sale, a reuit s se
situeze în fruntea mic rii studen eti i s -i confere chiar o titulatur
23

Înfrirea, Cluj, an III, nr. 671, 30 noiembrie 1922, p. 2.
Ibidem.
25
Aurora din 2 decembrie 1922.
26
Opinia, Iai, an XIX, nr. 4662, 8 decembrie 1922, p. 4.
27
Lumea din 9 decembrie 1922.
28
DJANI, fond Rectorat, dosar. 1000/1922, f. 120, 187.
29
Lumea din 9 decembrie1922.
30
Idem, 10 decembrie 1922.
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programatic31. Astfel, tulburrile studeneti din decembrie 1922 rmân
cunoscute sub denumirea de micarea numerus clausus.
Independent de influena - categoric de altfel - exercitat de A.
C. Cuza i Uniunea Naional - Cretin (în frunte cu profesorul ieean i
N. C. Paulescu, profesor la Facultatea de Medicin din Bucureti)32
asupra micrii studeneti ieene, reprezentanii studenilor din toate
centrele universitare s-au întâlnit, la 10 decembrie 1922, în aula Facultii
de Medicin din Bucureti. La aceast întrunire studeneasc au participat
peste 1000 de studeni, care au dezbtut problematica studeneasc i
ultimele evenimente, legate de incidentele de la Cluj. În acest cadru, au
avut loc discuii aprinse încheiate cu alegerea unui comitet de aciune i
votarea unei moiuni. Comitetul de aciune a fost constituit, în special,
din studenii mediciniti: Ion Simionescu, Constantin Dnulescu, Titus
Jipescu, Dumitru Marinescu-Slatina, Titus Cureleanu, Richard Ttaru,
Sergiu Bcescu, Mircea Constantinescu33. Moiunea votat în acest cadru
a constituit actul de natere al generaiei ’22 i, totodat, manifestul program al micrii studeneti, în care se specifica faptul c
revendicrile studeneti nu se bazeaz pe considerente antisemite, de
ordin rasial sau religios, i c obiectivul principal al micrii studeneti
era asigurarea întâietii elementului românesc în universiti i
rezolvarea unor „probleme de ordin superior cultural naional”34.
Micrile studeneti din decembrie 1922 i revendicrile
explicite în vederea aplicrii principiului numerus clausus, constituie
momentul i argumentul fondator al generaiei de la 1922, dup cum
aveau s se defineasc mai târziu reprezentanii studenilor, devenii
lideri ai micrii naional - cretine din anii ’30. Prin aceste micri
studeneti, s-a parcurs o etap semnificativ în geneza i evoluia
Dreptei în România interbelic. În primul rând s-a creat un profund
sentiment de solidaritate studeneasc, iar evenimentele legate de
organizarea studenimii la nivel naional, au fcut posibil contactul
nemijlocit între liderii studenilor din toate centrele universitare. În
primul rând, ne referim la întâlnirea lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul
31

Corneliu Z. Codreanu, Pentru legionari, vol. I, p. 112-116.
Mircea Muat, Ion Ardeleanu, România dup Marea Unire, vol. II/1,
Bucureti, 1986, p. 144.
33
Maria Somean, Micarea studeneasc din 1922, în Anuarul Institutului de
Istorie Recent, vol. I, Bucureti, 2002, p. 196; G. Asandului, op. cit., p. 147.
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Ibidem.
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Asociaiei studenilor cretini35, cu Ion I. Mo a, preedintele Centrului
Studen esc „Petru Maior” din Cluj, întâlnire, credem noi, determinant în
ecua ia evolu iei curentului na ional-cretin din perioada interbelic 36.
Astfel, în august 1923, se desf oar congresul conduc torilor i
delega iilor studen eti din România. Autorit ile au interzis Congresul,
dar lucr rile i dezbaterile se desf oar la M n stirea Cet uia, în
condi ii de clandestinitate, prezidate de Ion. I. Mo a. Discu iile au urm rit
evaluarea situa iei studen imii române dup aproape un an de activitate
protestatar i luarea deciziilor privind organizarea mic rii studen eti.
Totodat , Congresul a declarat ziua de 10 decembrie zi oficial a
studen imii române i s-a pus problema interven iilor necesare pentru a fi
recunoscut de organismele statului i îndeosebi de c tre Ministerul
Instruc iunii. În acest moment, micarea studen easc tinde s dep easc
limitele unei mic ri sindicale i s se implice politic. Acum se hot r te
oficial începutul luptei împotriva partidelor politice i se formeaz un
comitet de ac iune alc tuit din Ionel Mo a, Tudose Popescu, Ilie Gârnea
i Corneliu Zelea Codreanu, adic viitorii lideri implica i în complotul
studen esc din septembrie 192337. Ei sunt cei care au primit numele
generic de Vcreteni, dup locul de deten ie în care au fost întemni a i
de autorit i, respectiv M n stirea V c reti.
Un alt fapt semnificativ este, de asemenea, modul în care
profesorul universitar ieean, A. C. Cuza a reuit captarea principalilor
lideri ai studen ilor. Rolul lui A. C. Cuza în continuarea ac iunilor
revendicative de pe parcursul anului 1923 i în organizarea mic rii
numerus clausus, a fost cu siguran hot râtor. În primul rând, prin
cursurile sale de Economie politic , predate pe parcursul unui sfert de
secol, profesorul ieean a propov duit încurajarea elementului românesc
în toate domeniile, dar mai ales în Universitate. Discursurile sale au
între inut o atmosfer rezistent a studen ilor fa de imixtiunile
autorit ilor în via a studen easc i în universitate, fa de presa de
stânga i filosemit , preg tind, astfel, micarea de la finele anului 1922.
35

DJANI, fond Rectorat, dosar 1026/1923, f. 45-47.
Corneliu Zelea Codreanu, op. cit.,1936, p. 115. Secondat de Al. Ghica, fostul
s u coleg de la Liceul Militar de la M n stirea Dealu, Codreanu a plecat la Cluj pentru a
lua leg tura cu liderii mic rii studen eti i pentru a-i recruta/înscrie în noua
organiza ie na ionalist pe cale de a se constitui (L. A. N. C.). La Cluj întâlnete
Codreanu pe I. Mo a i Corneliu Georgescu, viitorii fondatori ai Legiunii.
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Grigore Traian Pop, Micarea legionar. Idealul izbvirii i realitatea
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Chiar dac nu s-a implicat direct în declanarea evenimentelor de la Cluj,
A. C. Cuza a susinut pe parcurs cauza protestatarilor, cum, de altfel, au
fcut i ali profesori universitari. Acetia au recunoscut condiiile
precare din învmântul românesc i ascensiunea continu a elementului
evreiesc, pe toate planurile, dar în special în mediul universitar38. Cert
este c A. C. Cuza a reuit, pe parcursul anului 1923, deturnarea micrii
studeneti de la obiectivele specifice sindicale, spre obiective radical politice. Argumentaia profesorului ieean asupra principiului numerus
clausus i insistena cu care l-a propovduit, a determinat atragerea unui
segment important al studenimii ctre formaiunea sa politic, înfiinat
chiar în toiul turbulenelor studeneti din anul 1923.
Constituirea i activitatea formaiunii politice intitulate Liga
Aprrii Naional - Cretine a depins, indiscutabil, de personalitatea
complex a profesorului universitar A. C. Cuza. Acesta s-a nscut la 8
noiembrie 1857, la Iai i era fiul lui Constantin Gh. Cuza i al Sevastiei
Coroi, fiica postelnicului Ioni Coroi. Tatl su era vr primar cu
Domnul Unirii, Alexandru Ioan Cuza, iar în anul marelui act de la 24
ianuarie a fost numit, mai întâi judector, iar la 19 mai 1859, prefect de
Ismail, probabil i graie faptului c fcea parte din familia Domnitorului.
În toamna anului 1859 a fost ales candidat al Curii de Apel din Iai, în
locul lui Damaschin Bojinc, ca mai apoi, în 1861, s fie numit membru
al Curii de Apel. Din 1863, Constantin Gh. Cuza a practicat avocatura în
Bucureti, pe lâng Curtea de Casaie. Din cstoria lui Constantin cu
Sevastia se nasc doi copii, Petru i Alexandru, care rmân orfani de
timpuriu, întrucât tatl moare prematur, în 1866, la vârsta de 48 de ani,
iar mama lor moare la scurt timp, în anul 187039.
Rmas orfan de ambii prini la doar 13 ani, tânrul Alexandru
face studiile primare la Iai, la Institutul privat al lui Anton Frey, pentru
ca, mai târziu, în 1873, unchiul i epitropul su Panaite Cazimir s
hotrasc continuarea studiilor nepotului su, la Dresda. Marele Mihail
Koglniceanu a avut i el un rol determinant în cluzirea primilor pai
ctre înalta învtur pentru tânrul Cuza, întrucât la recomandarea
expres a acestuia, adresat profesorului Julius Zachller, A. C. Cuza a

38

A. C. Cuza Micrile studeneti i cauzele lor, passim; idem, Numerus
clausus, p. 2 i urm; Ion Gvnescu, Imperativul momentului istoric, apud Corneliu Z.
Codreanu, op. cit., 1936, p. 104-106.
39
Gheorghe Ghibnescu, Cuzetii, Bucureti, 1912, p. 150-151.
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fost declarat admis la Institutul Krause din Dresda40. Înconjurat cu toat
aten ia pedagogic de c tre profesorul Albert Meesner, A. C. Cuza
studiaz cu pasiune literatura german i greaca veche41. Timpul petrecut
în oraul german, atmosfera propice studiului i grija aproape p rinteasc
ar tat de profesorii s i sunt elemente definitorii, cu un caracter cvasi ini iatic în procesul de educare i formare a personalit ii lui A. C. Cuza.
Într-un interviu acordat fostului s u student i fidel admirator, ziaristul
Alexandru Cusin, Profesorul avea s declare cu nostalgie, peste ani, c
mediul cultural german i-a pus hot râtor amprenta asupra sa i c
„timpul petrecut la Dresda, a fost cel mai fecund” sub aspectul conduitei
intelectuale i morale42. În 1877, la Paris, Alexandru îi d bacalaureatul,
ob inând licen a în litere i filosofie în 1881, dup care se înscrie la
Facultatea de tiin e Juridice de la Paris. În perioada 1882 - 1886, A. C.
Cuza a studiat la Facultatea de Drept de la Bruxelles, unde îi d
doctoratul în tiin e politice i administrative (27 iulie 1882), iar în 29
ianuarie 1886, ob ine i titlul de doctor în drept43.
Revenit în ar va fi ales ajutor de primar, în 1890, i deputat de
c tre Colegiului al II-lea, din partea fac iunii „Tinerilor Conservatori” pe
perioada 1892 - 1895. Integrat în cercul junimitilor, A. C. Cuza cunoate
pe Eminescu, Creang i pe Miron Pompiliu. Dei un apropiat al mediilor
politice conservatoare de la Iai, A. C. Cuza a parcurs i o etap socialist
în devenirea sa politic i literar . Prieten cu socialitii Vasile Gh.
Mor un i Constantin Mille, înc din timpul studen iei derulate în capitala
Belgiei, tân rul Cuza este introdus în anturajul literar al revistei
„Contemporanul”, considerat în epoc tribuna oficial a ideilor
democratice i socialiste. În mai 1885 îi face debutul literar cu poezia
Ideal, în prestigioasa revist „Convorbiri literare”44. Ca membru al
Junimii politice dar i a celei literare, A. C. Cuza a g sit spa iu de
exprimare în paginile revistei „Convorbiri literare”. A publicat poezii,
epigrame, studii i articole politico-economice, iar în perioada 1902 1905 a fost cooptat în comitetul de redac ie al revistei, al turi de P. P.
Negulescu, Grigore Antipa, Dimitrie Onciu, C. R dulescu-Motru, P.

40

Porunca Vremii, Bucureti, an V, nr. 417 din 8 iunie 1936, p. 45.
Grigore V. Coban, Fenomenul A. C. Cuza, Iai, 1939, p. 9.
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A. C. Cuza, Memoriu asupra lucrrilor, Iai, 1900, p. 4.
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Missir, Al. Philippide, Simion Mehedini, Ludovic Mrazec45. A. C. Cuza
s-a opus iniiativei exprimate de Iacob Negruzzi de a transfera revista
„Convorbiri literare” de la Iai în Capital. Disputa este tranat prin
intervenia liderului junimist P. P. Carp, care a menionat dreptul lui
Negruzzi de a dispune de soarta revistei întrucât aceasta era proprietatea
sa. Din aceast neînelegere, Cuza reine îndemnul lui Carp de a se fonda
în Iai o nou publicaie, care s menin linia ideologic i inuta literar
junimist. În consecin, peste câiva ani, în 8 octombrie 1889, va aprea
primul numr al revistei „Era Nou”, graie unui comitet de iniiativ
format din A. C. Cuza, Petre Missir, N. Volenti46. Sub acest aspect,
remarcm, înc o dat, dinamismul dovedit de A. C. Cuza în a lansa
proiecte publicistice i a contribui cu perseveren i talent la reuita
acestora. Astfel, în vara anului 1895, integrat fiind formaiunii
conservatoare, tânrul Cuza a înfiinat ziarul „Vocea Iailor”, în
perspectiva alegerilor parlamentare din toamna aceluiai an47.
Anul 1895 coincide i cu îndeprtarea lui A. C. Cuza de gruparea
conservatoare, fapt ce va avea consecine i sub aspectul colaborrii
acestuia cu revista „Convorbiri literare”, care l-a publicat din ce în ce mai
rar. Odat cu publicarea unor articole cu un explicit caracter antiiudaic în
ziarul „România jun”, în paginile cruia se regseau nume prestigioase
ale culturi române ca Alexandru Vlahu, C. Rdulescu-Motru, Ovid
Densuianu, Simion Mehedini, P. Dragomirescu, începe aventura
naionalist a lui A. C. Cuza. Dei taxat de unii drept un capriciu
dialectic, noua orientare avea s-l defineasc doctrinar toat viaa i s-i
marcheze implacabil întreaga carier politic48. Datorit educaiei primite
45

Gabriel Asandului, op. cit., p.78.
A. C. Cuza, Amintiri de la Junimea din Iai, în Convorbiri literare,
Bucureti, anul LXX, nr. 5-7, 1937, p. 29-40.
47
Ibidem, p. 38.
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în Germania i Fran a, A. C. Cuza a cunoscut de timpuriu fr mântarea de
idei specific sfâritului de secol XIX i a achiesat rând pe rând la
socialism i mai apoi la na ionalism. Eugen Weber observa c A. C. Cuza
a început prin a fi ateu i socialist, evoluând ulterior „c tre un
na ionalism conservator, populist, tradi ionalist, ostil liberalismului
economic i democra iei”49. Dei semnat sub pseudonim, primul s u
articol a ap rut în decembrie 1899 i s-a intitulat Chestia evreiasc.
Acest articol avea s -l lanseze pe o nou orbit ideologic , una mai
radical , care impunea un angajament social-politic mult mai potrivit
temperamentului s u vulcanic i talentului oratoric de excep ie. El a
preluat i continuat tezele gânditorilor na ionaliti ai secolului al XIX-lea
– Dionisie Pop Mar ian, P. S. Aurelian, B. P. Hadeu i A. D. Xenopol –
teze care argumentau încurajarea spiritului întreprinz tor românesc,
educarea românilor în direc ia meseriilor i comer ului, combaterea
alcoolismului considerat adev rat plag social i formarea unei
burghezii autohtone puternice, capabil s abordeze cu succes concuren a
neloial a agen ilor alogeni ai capitalismului i chiar s realizeze izolarea
legislativ a acestora, întrucât blocau ascensiunea elementului autohton50.
Un alt moment foarte important al carierei politice a lui
A. C. Cuza a fost, desigur, activitatea sa în Partidul Na ionalist
Democrat, al turi de marele istoric Nicolae Iorga. Din cauza deosebirilor
de vederi asupra conduitei politice a forma iunii men ionate, dar i a
divergen elor existente între cei doi privind problema evreiasc , A. C.
Cuza, adeptul unei atitudini mai tranante, dup mai multe tentative de
separare a p r sit definitiv partidul în 1920. În paginile ziarului
„Na ionalistul” din 1 octombrie 1922 se relateaz momentul 7 aprilie
1920, când A. C. Cuza s-a separat politic de N. Iorga. Dup o perioad de
espectativ în care cei doi oameni politici au avut contacte sporadice i
au sondat diverse alternative politice (profesorul ieean a contribuit la
naterea Ligii Poporului), fac iunea de la Iai l-ar fi proclamat preedinte
al partidului pe A. C. Cuza i l-ar fi exclus pe marele istoric51.
Dup cum consemnam mai sus, înfiin area Ligii Poporului în
aprilie 1918, l-a g sit pe A. C. Cuza printre membrii fondatori al turi de
Îi optise egumenul c -n Moldova se deschide
Facultatea de Cotnariu” (Contemporanul, Bucureti, an II, 1982-1983, p. 15).
49
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Alexandru Averescu, Constantin Argetoianu, Matei Cantacuzino i
Grigore Filipescu, dar micile friciuni dintre profesorul ieean i
Argetoianu, ca i lipsa de atitudine politic a generalului,
l-au îndeprtat destul de repede de aceast formaiune foarte popular, de
altfel, dup terminarea rzboiului.
Înc din timpul luptei politice alturi de reputatul istoric N. Iorga,
în jurul lui A. C. Cuza se formeaz un nucleu de intelectuali cu vederi
naionaliste i cu reale caliti propagandistice. Amintim, în acest cadru,
pe profesorul de la Facultatea de Medicin, Corneliu umuleanu, pe
profesorul de Etic i Pedagogie, Ion Gvnescul, pe profesorul de
german de la Hui, Ion Zelea Codreanu, pe inginerul Bejan, arhitectulef al oraului Iai. Dup ruptura politic dintre N. Iorga i A. C. Cuza,
gruparea de la Iai coordonat de A. C. Cuza, a urmat linia politic
relevat de acesta din urm i au înfiinat Partidului Naionalist Democrat
- Cretin52. Totui, gruparea naionalist democrat-cretin era o
organizaie mai mult regional, cu simpatizani doar din Iai i alte orae
i târguri ale Moldovei. Pentru a da o alt dimensiune programului su
politic naionalist-cretin, în ianuarie 1922, împreun cu profesorul N. C.
Paulescu, Cuza a pus bazele Uniunii Naional-Cretine53. Programul noii
grupri, organizate la nivel naional, prevedea ”lupta cu toate mijloacele
legale pentru sprijinirea intereselor economice, politice i culturale ale
românilor”54 i denuna marea eroare a guvernanilor cu privire la
acordarea de drepturi ceteneti populaiei evreieti. Totodat, se
sublinia c simpla împroprietrire fr acordarea mijloacelor de munc a
pmântului i fr o baz sigur de desfacere a produselor favorizeaz
specula intermediarilor evrei. De asemenea, se meniona faptul c votul
universal folosete numai evreilor i c aceast problem extrem de
important pentru România (problema evreiasc) se putea rezolva doar
prin expulzarea israeliilor din ar55. În fruntea Comitetului de conducere
al Uniunii se aflau: A. C. Cuza, N. C. Paulescu, Ion. Z. Codreanu, C.
umuleanu, Alex. Naum i principesa Constana Ghica (mama lui
Grigore i Alexandru, colegi ai lui Corneliu Zelea Codreanu la Liceul
52
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Militar de la M n stirea Dealu i mai apoi la Facultatea de Drept din
Iai). Se observ c în Comitetul respectiv apar to i prietenii politici ai lui
A. C. Cuza, foti partizani ai acestuia din perioada coabit rii politice
al turi de N. Iorga56.
Peste câteva luni, în aprilie 1922, s-a lansat organul de pres al
Uniunii Na ional Cretine. Oficiosul de partid purta titlul de „Ap rarea
Na ional ”, fiind principalul ziar al na ionalismului - cretin i prima
publica ie din România care a avut pe frontispiciu svastica. Finan area
ziarului era asigurat de N. C. Paulescu, copreedinte al forma iunii
na ional - cretine57.
Gruparea politic condus de A. C. Cuza avea i o component
studen easc redutabil . Odat cu mic rile studen eti na ionaliste,
ap rute la Universitatea ieean pentru a contracara organiza iile
comuniste, mai mult sau mai pu in camuflate sub forma unor asocia ii
studen eti, în prim - planul ac iunilor studen eti se va situa studentul de
la Facultatea de Drept, Corneliu Zelea Codreanu58. A. C. Cuza era naul
de botez al lui Corneliu, fiul profesorului Ion Zelea Codreanu, vechi
combatant na ionalist din perioada mariajului politic dintre Iorga i Cuza.
Corneliu Zelea Codreanu a constituit ini ial Cercul studen easc ”tefan
Vod ”, apoi devenise preedintele Societ ii Studen ilor în Drept, iar mai
târziu, la 20 mai 1922, cu scopul de a fortifica micarea na ionalist ,
discipolul lui A. C. Cuza, Corneliu Zelea Codreanu, a pus bazele
Asociaiei Studenilor Cretini. Noua organiza ie îi propunea s -i adune
pe to i studen ii care manifestau o atitudine na ionalist , antibolevic . În
activitatea sa de organizare a studen ilor, Codreanu a fost sprijinit i
îndrumat de c tre Cuza i umuleanu care, de pe pozi ia lor de profesori
universitari, puteau acorda girul moral - patriotic tuturor manifest rilor
derulate în cadrul acestor asocia ii studen eti59. Dup spusele lui
Codreanu, dup o scurt perioad de timp, toat activitatea studen easc
va gravita în jurul noii societ i, care s-a impus prin dinamism i
consecven na ionalist în fa a vechii structuri a Centrului Studen esc
Iai. Conducerea Centrului Studen esc Iai era, de altfel, monopolizat de
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un grupuscul compus din studeni cu vederi de stânga (Timotei Marin,
Th. Vscueanu, Mihail i Ipolit Derevici), susinui de Rectorat60.
În condiiile anului 1923, dup declanarea micrilor studeneti
sub lozinca numerus clausus i în strâns conexiune cu dezbaterile
Adunrii Constituante de la Bucureti, unde se discuta acordarea de
drepturi politice lrgite minoritii evreieti, A. C. Cuza a hotrât
înfiinarea unei noi formaiuni politice, care s creeze cadrul general de
exprimare a tuturor asociaiilor i gruprilor naionaliste. Constituit la 4
martie 1923, Liga Aprrii Naionale Cretine îi datoreaz existena i
doctrina discursului naionalist i notorietii politice a lui A. C. Cuza i
sprijinului politic substanial acordat de o serie de personaliti
universitare (Corneliu umuleanu, Ion Gvnescul, Traian Brileanu, N.
C. Paulescu, Ion Ctuneanu). Înfiinarea propriu-zis a parcurs mai multe
etape. Într-o prim faz, în cadrul unui serviciu religios desfurat la
Mitropolie, s-au sfinit 70 de steaguri ale noii formaiuni în faa unei
asistene formate din 10000 de oameni venii din toat Moldova61. A
doua faz s-a derulat la Universitatea din Iai unde, cu prilejul cinstirii
memoriei unor mari personaliti culturale (Simion Brnuiu, Mihail
Koglniceanu), în aula Universitii, a avut loc edina solemn de
constituire a Ligii62. A treia faz s-a petrecut în sala Bejan, când adunarea
prezidat de generalul în rezerv Ion Tarnovschi, l-a ales preedinte al
noii formaiuni politice pe profesorul universitar A. C. Cuza63. Noua
grupare politic a avut de la început concursul unui segment important al
studenimii, fapt ce a asigurat un spirit activ, radical. Odat cu sfinirea
celor 70 de steaguri (pe fundal negru, chenar tricolor i zvastic la
mijloc), „a aderat la Lig întreaga studenime naionalist din Bucovina,
Basarabia i Moldova”64.
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Actul constitutiv al Ligii Ap r rii Na ionale Cretine era, de fapt,
un jur mânt de credin fa de elementele definitorii i de consisten
istoric ale na iunii române (Biseric i Monarhie), fa de simbolurile
distincte ale noii forma iuni. Organele de Siguran au urm rit cu interes
procesiunea organizat la Catedrala Mitropoliei din Iai, sfin irea
drapelelor i leg mântul depus de membrii fondatori:
„Act de jur mânt în numele Tat lui, al Fiului i al Sfântului Duh
Ast zi, duminic 4 martie 1923, în catedrala Sfintei Mitropolii a
Moldovei din Iai, asistând la oficierea serviciului divin, a parastasului
întru pomenirea ostailor români c zu i pe câmpul de lupt pentru
ap rarea na iei i pentru libertatea i unirea na iei româneti.
Subsemna ii profesori i studen i ai celor patru Universit i: Iai,
Bucureti, Cluj, Cern u i i cet eni delega i ai jude elor României unite,
ne-am constituit în Liga Ap r rii Na ionale Cretine i dup sfin irea
drapelului am depus acest jur mânt în fa a altarului.
Jur m credin sfintei Biserici a lui Iisus Christos, pe a c rui
înv tur divin se va putea stabili pacea între na ii.
Jur m credin regelui României, care este întruchiparea dreptului
la via a na iei româneti i sim mântului str moesc.
Jur m credin drapelului Ligii Ap r rii Na ionale Cretine cu
semnul zvasticii, care este simbolul str vechii noastre d inuiri, a voin ei
noastre de a ne p stra legea f r atingerea na iei, f r amestec i
p mântul, f r împ r irea lui cu nimeni.
Aa s ne ajute Dumnezeu!”65.
A. C. Cuza i L. A. N. C. se impun în peisajul politic de dup
primul r zboi mondial, în prima decad interbelic , drept vectorii
principali ai na ionalismului românesc. Oficiosul forma iunii a r mas
ziarul „Ap rarea Na ional ”, iar programul grup rii cuziste, denumire
atribuit Ligii în epoc , formula teze cu caracter general specifice, de
altfel, i altor grup ri politice. Elementul de noutate consta în abordarea
virulent a „chestiunii evreieti”66, considerat vital pentru societatea
româneasc i de rezolvarea c reia depindea prop irea i viitorul statului
65
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român67. Principiile de baz ale noii formaiuni vizau: „aprarea
regalitii i a monarhiei constituionale”, „educaia naional i cretin”,
„recunoaterea ortodoxiei ca principal religie în statul român”,
„combaterea luptei de clas” i „rezolvarea problemei evreieti”,
preconizat prin „eliminarea complet i neîntârziat” a acestora din viaa
politic, social i, mai cu seam, economic a rii. Programul L. A. N.
C. prevedea revenirea la articolul 7 din vechea Constituie, limitarea
locurilor unde se puteau aeza evreii, numerus clausus raportat la toate
domeniile de activitate, soluionarea revendicrilor micrii studeneti i
redeschiderea universitilor68. Liga propunea, totodat, o serie de aciuni
ale maselor prin organizare de conferine la orae i sate, de manifestri
religioase, culturale i sportive, înfiinarea de asociaii cooperatiste i
bnci rurale, încurajarea înfiinrii de coli profesionale de comer i
meserii, sprijinirea întreprinderilor româneti prin aciuni politice i
parlamentare, prin publicaii, pentru „trezirea contiinei i energiilor
naionale - morale i religioase”69.
L. A. N. C. a afiat i dezvoltat o simbolistic aparte, absolut
original în peisajul propagandistic al vremii. O analiz atent a recuzitei
cuziste, ne întrete convingerea c întregul arsenal de steaguri, icoane,
insigne, prapori etala un sincretism naional - religios, cu valene atât
cretine, cât i pgâne. Zvastica a fost adoptat ca simbol oficial al Ligii
în 1923, dar în scrierile doctrinare ale lui A. C. Cuza, înc de la 1910,
aflm explicaii – oarecum hazardate i forate – referitoare la vechimea
i conotaiile magico – religioase ale zvasticii pe teritoriul carpato danubiano - pontic. Interesul profesorului ieean privind zvastica, a
devansat în timp adoptarea de ctre naziti a acestui semn distinctiv. El
arta c semnul zvasticii apare pe patrafirul preoilor, pe acopermântul
sfintelor moate i chiar la icoana Maicii Domnului de la Mitropolia din
Iai. A. C. Cuza arta c: „Zvastica este în legtur cu cultul solar i
apare în acele ri în care a trit rasa pelascic, pe care o gsim la
începuturi în arile noastre” i c este ”semnul distinctiv al rasei arice i
în special al ramurei tracilor, din care ne tragem prin daci”. Pentru a
anula orice eventual acuzaie de mimetism sau legtur cu naional socialismul german, profesorul ieean preciza c, prin vechimea ei pe
meleagurile noastre, „Zvastica este, dar, în primul rând a noastr,
67
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româneasc , prin descenden din arii, traci i daci”, iar faptul c
L. A. N. C. a adoptat acest simbol, subliniaz leg tura cu trecutul, dar i
imperativul p str rii identit ii na ionale pe viitor70.
Conducerea L. A. N. C. era asigurat de Consiliul Central, Marele
Consiliu i Marea Adunare Na ional (organisme la nivel central); de
Inspectoratul regional i Adunarea regional (organe ale partidului cu
autoritate asupra unit ilor teritoriale mari, provincii i regiuni); organele
la nivel jude ean (Preedintele organiza iei pe jude , sprijinit de un
Consiliu jude ean i o Adunare jude ean ); organe comunale formate din
Preedinte, Consiliu i Adunare, toate cu atribu ii locale71.
Pentru a r spândi cu succes dezideratele noii forma iuni politice,
liderii i sus in torii Ligii au organizat un adev rat aparat propagandistic,
format din ziare i reviste, dar i un bine pus la punct sistem de
distribu ie, în special la sate, unde presa ajungea mai greu. În primul
rând, subliniem activitatea publicistic i doctrinar a ziarului „Ap rarea
na ional ” (Bucureti), oficiosul central al L. A. N. C., dar men ion m i
alte organe de pres , care au contribuit la afirmarea politic a noii grup ri
na ionaliste: „Na ionalistul” (Iai); „Înfr irea româneasc ” (Cluj);
„Unirea” (Craiova); „Deteapt -te române” (Ploieti); „Solidaritatea
cretin ” (Br ila); „Lupta na ional ”, „L. A. N. C. - ea”, „Sentinela”
(Focani); „Chemarea” (Botoani) „Fr ia cretin ” (Gala i);
„Str lucitorul” (Constan a); „Ogorul nostru” (Turnu Severin); „Voin a
poporului” (Arad)72.
Aa cum s-a exprimat înc de la constituire, L. A. N. C. se dorea
„o tov r ie fr easc , de lupt i nu de partid”73 i realiza cadrul politic
pentru eventuale colabor ri sau fuziuni. În ideea consolid rii noii
forma iuni, s-au f cut eforturi pentru a se apropia de alte grup ri cu
ideologie apropiat . Marea notorietate politic de care se bucura A. C.
Cuza îl recomanda drept liderul cel mai indicat pentru reunirea tuturor
grup rilor na ionaliste, în cadrul unui organism politic mult mai vizibil în
peisajul vie ii publice româneti. Astfel, la 10 septembrie 1925,
conducerea L. A. N. C. a demarat negocieri cu liderii unor grup ri
na ionaliste, apropiate ca ideologie. La 18 septembrie 1925 a avut loc
70
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fuziunea prin absorbie dintre L. A. N. C, Aciunea Româneasc (grup
politic transilvnean de tendin maurrasian), Fascia Naional
Român74 i Societile Arceti din Bucovina75. Formaiunile care au
fuzionat cu L. A. N. C. avuseser o existen efemer i erau slab
reprezentate în teritoriu. Întreaga activitate se baza pe conferinele i
întrunirile publice organizate de câteva grupuri de iniiativ, dar fr prea
mare impact asupra opiniei publice. Dup absorbia lor, A. C. Cuza a fost
recunoscut ca preedinte, iar funciile de vicepreedini au fost ocupate de
prof. dr. Nicolae Paulescu, prof. dr. Corneliu umuleanu i prof. dr.
Valer Pop76.
Ca numr de membri, organizare i distribuie în teritoriu, Fascia
Naional Român a fost cea mai important grupare din cele care au
fuzionat prin absorbie cu L. A. N. C. Înainte de celebrul mar asupra
Romei, fascismul a devenit surs de inspiraie i pentru un grup de
intelectuali clujeni, care înfiineaz o asociaie numit Movimento
nazionale fascista italo-romeno, graie eforturilor susinute ale Elenei
Bacaloglu, o ziarist stabilit în Italia. La sfâritul anului 1922 s-a
constituit F. R. N., care a avut iniial mai multe nume: Liga Naional sau
Salvatorii Patriei. Adepii Elenei Bacaloglu au aderat la organizaia
Salvatorii Patriei i împreun au întemeiat Fascia Naional Român77.
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Fondatorii forma iunii erau: dr. D. P deanu, ziaristul Titus Panaitescu
Vifor, maiorul Gh. B gulescu de la coala de r zboi, Gh. Lungulescu,
ofi er în rezerv , Vasile Sp taru, ing. D. R dulescu78. Publicat în 1924,
programul Fasciei prevedea un standard de via mai ridicat, loialitate
fa de Monarhie, expulzarea str inilor intra i în ar dup 1914,
eradicarea corup iei, m suri de instruire i înfiin area de cooperative
agricole pentru creterea randamentului în agricultur 79. Adoptarea
modelului italian, bazat pe dinamica autorit ii de stat80, i-a condus pe
liderii Fasciei române la concluzii antiparlamentare i antidemocratice. Ei
militau pentru desfiin area Parlamentului i instituirea unei dictaturi
na ionaliste, din cauz c atât forul legislativ, cât i puterea executiv
erau înfeudate grupurilor de interese, care au sprijinit ob inerea
mandatelor i a majorit ilor i c întreaga politic de partid era
substituit intereselor imediate, electorale81. Fascia Na ional Român a
avut filiale în mai multe orae din ar : Bucureti, Timioara, Arad, Cluj,
Focani, Iai i Câmpulung Moldovenesc i num ra în jur de 1500 de
membri, recruta i, mai cu seam , dintre studen i, func ionari i militari82.
În 1919 s-a constituit la Cluj organiza ia na ionalist Fria de
cruce, condus de avoca ii Amos Frâncu i Liviu Ghilezan83. Tot la
începutul deceniului trei s-a întemeiat în oraul de pe Some „Ac iunea
Na ional - Cretin ”, din ini iativa profesorilor universitari I. C tuneanu,
A. Ciortea, Iuliu Ha ieganu, a avocatului Em. Vasiliu-Cluj i a unui grup
de studen i în frunte cu Ion Mo a, preedintele Centrului Studen esc
„Petru Maior”84. În 1922, Fr ia de Cruce a fuzionat prin absorb ie cu
Ac iunea Na ional - Cretin . Noua forma iune încerca s imite, într-o
form extrem de clar , modelul dreptei franceze, statuat doctrinar de
contribu iile lui Ernest Renan, Maurice Barrés, Ch. Maurras, Georges
Valois85. Apropierea „Ac iunii Na ionale” de la Cluj de forma iunea
cuzist , a fost sprijinit i de grupul de studen i na ionaliti clujeni, în
frunte cu Ion. I. Mo a. Tân rul lider de la Cluj intr în contact cu
78

G. Asandului, op. cit., p. 200.
Armin Heinen, op. cit., p. 1008. Vezi i Drago Zamfirescu, Legiunea
Arhanghelul Mihail de la mit la realitate, Bucureti, 1997, p. 51.
80
Drago Zamfirescu, op. cit., p. 46
81
Ibidem.
82
Armin Heinen, op. cit., p. 201; G. Asandului, op. cit., p. 201.
83
I. Scurtu (coord.), op. cit., 1996, p. 181-185.
84
Corneliu Z. Codreanu, op. cit., 1936, p. 123.
85
Vezi Guy Hermet, Istoria naiunilor i a naionalismelor în Europa, Iai,
1997, p. 157-163 (edi ia original , Paris, 1996).
79

Corneliu CIUCANU

343

organizaiile ieene i în special cu profesorul Cuza i cu eful studenilor
naionaliti, Corneliu Codreanu, în timpul micrii numerus clausus. Unii
dintre liderii studenimii clujene se vor transfera la Universitatea din Iai,
pentru a continua activitatea politic în noile structuri: L. A. N. C. i, mai
târziu, Legiunea Arhanghelul Mihail (Corneliu Georgescu, Ion Banea,
Ion Eremeiu).
Apariia oarecum forat, evoluia scurt i impactul precar în
societatea româneasc a acestor organizaii, demonstreaz c tentativele
de imitare a formaiunilor de dreapta occidentale au fost sortite eecului.
Dup marea criz economic i în special dup afirmarea
naional - socialismului în Germania, tentaia de a copia modelul german,
mai ales, a reaprut. În viaa politic româneasc apare chiar un Partid
Naional - Socialist, condus de colonelul tefan Ttrescu. Fuziunea
L. A. N. C. cu gruparea politic a lui Octavian Goga, imprim un nou
ritm organizaional, de inspiraie nazist Partidului Naionalist Cretin,
rezultat în urma înelegerii politice dintre Goga i A. C. Cuza86. În acest
moment se contureaz i interesul crescând al unor cercuri politice de la
Berlin fa de unele formaiuni politice româneti87.
Evoluia formaiunii cuziste în anii ’20, se racordeaz, sub
aspectul activismului politic, la frmântrile i micrile studeneti
aprute la Iai i Cluj, organizate, mai apoi, de un grup de tineri energici
i foarte hotrâi în frunte Corneliu Codreanu, Ion I. Moa, Ilie Gârnea,
Corneliu Georgescu, Radu Mironovici, Ion Banea . a. Mediatizarea aa numitului „complot studenesc”, soldat cu arestarea i detenia grupului
lui Codreanu la închisoarea Vcreti, procesul i achitarea
conspiratorilor, a contribuit la creionarea unei aure de erou i de
neîmpcat lupttor naionalist lui Codreanu, dar s-a realizat, evident, i
un transfer imens de popularitate ctre profesorul A. C. Cuza i
formaiunea sa, recunoscut fiind rolul de mentor i de doctrinar al
Profesorului. În aceast perioad se ia hotrârea construirii unui cmin
studenesc pentru studenii naionaliti. Necesarul de crmizi avea s fie
asigurat prin munc voluntar prestat de studenii organizai de
Codreanu. Astfel, iau fiin crmidria de la Ungheni i tabra de munc
de la grdina doamnei Ghica din Copou - Iai, care avea rolul s
deserveasc tabra de la Ungheni. Supravegheai îndeaproape de
prefectul de poliie Constantin Manciu, provocai permanent de ageni,
86
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supui la tratamente vexatorii (arest ri, b t i, umilin e), studen ii intr în
conflict deschis cu Manciu, considerat artizanul tuturor ingerin elor.
Tensiunile dintre tineri i autorit i au declanat o anchet a ministrului
de interne, care a confirmat abuzurile prefectului i, în consecin , se
atepta demiterea lui. Atmosfera a fost îns inflamat de decorarea i
numirea onorific a prefectului drept „Comandor al Coroanei” i
avansarea subalternilor s i pentru „merite deosebite”. Conturându-se
ideea complicit ii guvernului la actele de samavolnicie ale autorit ilor
locale ieene i, mai ales zvonul c Manciu nu va pl ti pentru abuzurile
sale, în timpul procesului studentului Comârzan, constituit în parte
v t mat împotiva prefectului, Corneliu Codreanu, avocat al acuz rii, îl
împuc pe Manciu pe treptele Tribunalului, în urma unei alterca ii
verbale violente între cei doi. Incidentul de la Iai, contrar atept rilor,
conduce spre creterea simpatiilor populare la adresa lui Codreanu i a
notoriet ii acestuia i nicidecum la oprobriul public. Cauzele acestui
tragic deznod mânt, motiva iile complexe expuse de inculpat în timpul
procesului, mutat de la Iai la Focani i mai apoi la Turnu Severin
(considerat drept un fief electoral al guvernului liberal, ar fi trebuit s
asigure influen area judec torului i a jura ilor în sensul condamn rii),
amplele demonstra ii de solidaritate cu acuzatul, depozi iile vehemente
ale martorilor ap r rii i, în final, achitarea lui Codreanu, toate aceste
elemente au determinat declanarea unui puternic val de simpatie pentru
micarea politic a profesorului Cuza, beneficiarul imediat al
turbulenelor tinerilor s i adep i.
Pe fondul popularit ii crescânde a lui A. C. Cuza i a forma iunii
sale în urma ultimelor evenimente, în septembrie 1925, dup cum am
relatat mai sus, are loc fuziunea L. A. N. C. cu dou grup ri na ionaliste
cu program i ideologie asem n toare: Ac iunea Na ional Român i
Fascia Na ional Român . Tot în toamna lui 1925, îns , au loc primele
fric iuni între Codreanu i profesorul Cuza, pe fondul unor divergen e
privind tactica i strategia de organizare, func ionare, dar mai ales de
exprimare i activitate politic efectiv a Ligii. În esen , diferendele
între mentor i discipol se circumscriu disputei privind locul i rolul
doctrinarului i conferen iarului în raport cu organizatorul i activistul.
Dac A. C. Cuza era admirabil ca ideolog al mic rii, Codreanu era un
excelent organizator de teren. Dac profesorul Cuza dorea afirmarea ideii
na ionale în limitele descrise de Constitu ia de la 1923 i în cadrul luptei
parlamentare, utilizând metodele tradi ionale confirmate de confrunt rile
politice antebelice (întruniri publice, conferin e, constituirea de asocia ii
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i societi cultural - religioase i sportive, sprijinirea înfiinrii de bnci
i întreprinderi româneti), Codreanu afia frecvent rezerve privind
regimul parlamentar i era un vehement acuzator al carenelor
democraiei româneti88. El voia o micare structurat cvasi-cazon, cu o
ierarhie bine stabilit i liber asumat, o micare rezultat în urma unui
proces interior de contientizare a „pericolelor” ce pândesc societatea
româneasc i, totodat, un curent novator i regenerator al vechilor
virtui româneti. Este foarte adevrat c i instrumentele de propagand
preconizate de A. C. Cuza au fost larg utilizate mai târziu de Micarea
Legionar, cu precdere în anii ’30 (întruniri publice, pres, conferine
organizate în special de intelectualii grupai în cuiburile Grupului
„Rzlei” sau în cuibul „Axa”, Comerul Legionar, Cooperativa de
Consum Legionar, întreprinderea frailor Manoilescu de la orecani cu
personal muncitor eminamente legionar . a.). Diferenele constau în
maniera de abordare a acestor probleme. Iniiativele legionare depesc
stadiul de proiect i confirm, în cele mai multe cazuri, seriozitatea
asumrii programului i finalitii sociale (construirea de coli, cantine,
sanatorii i biserici).
Participarea L. A. N. C. la alegerile parlamentare din 25 mai
1926, a confirmat, în principiu, existena unui electorat predispus
acordrii voturilor curentului naionalist - antisemit. Pe întreaga ar,
Liga obine 124778 de voturi, reprezentând 4,76% i zece locuri de
deputat89. Majoritatea voturilor este recoltat din judeele din Moldova,
unde s-a fcut simit propaganda cuzist i unde exista o minoritate
evreiasc apreciabil i destul de activ, fapt care ar explica frustrrile
populaiei româneti i, în replic, receptarea la scar larg a mesajului
naionalist - cretin i deci canalizarea votului spre L. A. N. C. Dei au
fost depuse liste în toate judeele basarabene, în condiiile existenei unei
comuniti evreieti poate mult mai active în comer, industrie, activiti
bancare decât în Vechiul Regat, aspect care la prima vedere ar acredita o
acut sensibilizare a populaiei româneti la retorica antievreiasc, totui,
gruparea cuzist a obinut rezultate irelevante. Cauzele popularitii
precare a Ligii, ineau în primul rând de slaba organizare i propagand a
filialelor basarabene, dar i de neglijarea evident a activitii politice din
partea forurilor conductoare de la Iai. Totodat, minoritatea evreiasc
mult mai bine organizat în societi cultural - religioase i sportive, gen
88
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Liga Cultural Evreiasc i Maccaby Chiin u, era capabil de rezisten
i chiar contraofensiv la ac iunile de propagand antisemit . Posibil ca,
în aceast faz , popula ia s fi fost timorat de unele ac iuni de
intimidare - provocare orchestrate de minoritarii evrei. Astfel, men ion m
tulbur rile ivite la finele anului 1926, când o delega ie studen easc din
toate centrele universitare ia hot rârea s viziteze Basarabia i Chiin ul
la invita ia expres a Î. P. S. Arhiepiscop Gurie, întrucât, la 8 noiembrie
acelai an, se înfiin ase Facultatea de Teologie la Chiin u90. În acest
context, dup cum informeaz o not - sintez a Direc iei de Poli ie i
Siguran , remis Ministerului Afacerilor Externe, mai mul i tineri evrei,
membri ai organiza iilor amintite, au ateptat garnitura de tren cu studen i
în g rile de pe traseul Iai - Chiin u, proferând injurii la adresa
studen ilor na ionaliti. Raportul sesizeaz
caracterul periculos,
paramilitar al Asocia iei Maccaby „…care sub form de asocia ie
sportiv preg tete tineretul evreiesc pentru rezisten , agita ie i chiar
lupt împotriva popula iei cretine” i c , realmente reprezint chiar
„…puterea armat a evreilor iar Liga Cultural Evreiasc are un caracter
conspirativ” i c „ascunde idei, planuri i ac iuni subversive”, fiind
implicat în toate ac iunile „teroriste i comuniste care s-au f cut în
decurs de nou ani în aceast provincie”91. Nota informativ mai arat c :
„Atitudinea provocatoare i agresiv a evreilor se datorete i faptului c
au fost încuraja i chiar de elementele subversive de peste Nistru care au
g sit un nou prilej de agita ie”, prezentând ca argument capturarea, la
9 decembrie 1926, a unui transport de arme i muni ii f cut cu barca
peste Nistru, din Ucraina sovietic . Armamentul uor, specific luptelor de
strad i activit ii în clandestinitate (revolvere i cartue), era destinat
„elementelor subversive evreieti din Chiin u, care se preg teau în
vederea unor eventuale ciocniri cu studen ii anun a i a reveni în Chiin u,
în ziua de 10 decembrie 1926”92.
La Chiin u, dup oficierea slujbei religioase i dup dineul oferit
de mitropolit, delega ia studen easc a vizitat mai multe institu ii publice
din ora, fiind continuu apostrofat de grupuri de evrei, iar la plecare, în
gara Chiin u au fost ataca i i chiar r ni i93. Incidentele au continuat pe
90
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drumul de întoarcere spre Iai. În gara Vistierniceni, un alt grup de tineri
evrei a tras cu revolverele în vagoanele ocupate de studeni, iar în gara
Clrai, „ora eminamente evreiesc”, a izbucnit o adevrat încierare,
între un grup de evrei „înarmai cu ciomege i bolovani” i studenii care
au coborât din tren i au ripostat. Busculada a avut drept urmri spargerea
unor geamuri ale prvliilor – probabil evreieti – din gara Clrai i
rnirea a patru studeni i doi evrei i este tratat în nota informativ ca
reacie a studenilor la „atitudinea permanent ostil a evreilor, de modul
cum au fost întâmpinai în Chiinu, unde prima dat veniser în vizit la
fraii lor, indignai de atacul de la Vistierniceni, de rnirea însi a
conductorului lor i de manifestrile provocatoare a evreilor din Clrai
atât la venirea, cât i la înapoierea lor prin aceast localitate”. Actele
ostile au continuat i dup plecarea studenilor. Minoritarii evrei
„cutreierau în grupuri compacte strzile i terorizau pe locuitorii cretini”
iar doi învtori – originari, se pare, din Vechiul Regat – au fost
apostrofai cu lozinca „Jos România” i cu îndemnul de a pleca „din
Basarabia cu tot cu Ferdinand al vostru, c altfel v dm noi afar”. La
Chiinu, „evreii s-au dedat la o serie de acte de violen contra
studenilor din localitate, pe care îi pândeau noaptea pe la rspântiile
strzilor i chiar în faa localului Facultii de Teologie, înarmai cu
boxuri, cuite, bastoane etc”94. Documentul emis de organele informative
româneti arat, cu lux de amnunte, atitudinea provocatoare i violent a
unor minoritari evrei, indicând numrul i numele victimelor, profesia,
domiciliul i contextul în care au fost agresai. Rigurozitatea cu care este
conceput aceast not - sintez i rostul ei propriu - zis (servea
Ministerului Afacerilor Strine, pentru o bun informare asupra situaiei,
în condiiile unei puternice campanii externe de discreditare a României,
în baza unor ridicole dezinformri referitoare la „atrocitile antisemite
din Basarabia”), impune o discuie mai ampl privind atitudinea
diasporei i a organizaiilor evreieti fa de evenimentele din decembrie
1926 i fa de pretinsul antisemitism al autoritilor române interbelice.
i în cazul semnalat la sfâritul anului 1926, s-a fcut o intens
propagand privind antisemitismul, violenele i pogromurile

lui Codreanu, participant la toate agitaiile studeneti de la începutul anilor ’20 i la aa
numitul „complot studenesc”, viitor membru fondator al Legiunii i, din 1936,
comandant al Bunei Vestiri, alturi de ceilali „Vcreteni”.
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Ibidem, p. 592.
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antievreieti95. La o analiz mai atent , mediul electoral dintre Prut i
Nistru, datorit minorit ii evreieti bine reprezentate, oferea cadrul
propice infiltr rii i ac iunii propaganditilor na ionaliti. Permeabilitatea
societ ii româneti basarabene la infiltrarea discursului antisemit i
existen a unui orizont de ateptare bine conturat, grefat pe chestiunea
evreiasc, a suscitat interesul forma iunilor radicale de dreapta. Este
adev rat c o abordare mai hot rât a organiz rii de filiale în jude ele de
peste Prut, s-a efectuat dup 1930, poate i din cauza crizei statutarilor,
cu care s-a confruntat L. A. N. C. în anul 1927. Acesta este momentul în
care, o serie de personalit i ale partidului au fost excluse din Lig de
c tre A. C. Cuza sau i-au dat demisia, constituind aa numita L. A. N. C.
- Statutar. Acest grup politic întrunea vechi na ionaliti i tovar i de
lupt i de idei ai lui A. C. Cuza: vicepreedintele L. A. N. C., profesorul
Corneliu. umuleanu, Ion Zelea Codreanu, Valeriu Pop, dr. Haralamb
Vasiliu, prof. Gh. Cârlan. Cei enumera i mai sus au protestat împotriva
excluderii colegului lor, deputatul de Câmpulung, Paul Iliescu. Printre
sus in torii grupului protestatar s-au situat, de la începutul crizei,
generalul I. Macridescu, profesorul Traian Br ileanu de la Universitatea
din Cern u i, Hristache Solomon, profesorul I. C tuneanu de la
Universitatea clujean 96.
Procentajul ob inut de L. A. N. C. în alegerile din 1926, a fost
considerat un real succes, dar în loc s -i ambi ioneze pe liderii
forma iunii în activitatea de organizare i propagand , mai mult i-a
demobilizat. Ob inerea mandatelor de deputat, a condus la transformarea
Ligii într-o forma iune parlamentar , oarecum împ cat cu noile
perspective i cu noile arme politice pe care le oferea parlamentarismul.
A. C. Cuza a revenit în Parlament, dup o absen de câ iva ani,
reg sindu-i for a i verva retoric obinuit , dar neglijând activitatea
organizatoric . Faptul c s-a uitat radicalismul ini ial, c s-a renun at la
retorica vehement anti - politicianist , putea s determine diluarea
discursului politic i, în consecin , o criz de propor ii a Ligii, din
perspectiva pierderii simpatiilor electorale din fiefurile sale politice.
Drept dovad , în anul urm tor, 1927, gruparea avea s înregistreze un
vizibil recul electoral prin pierderea a peste 50% din sufragiile ob inute în
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1926. Dac în 1926, Liga obinuse 124778 de voturi, în anul urmtor s-a
reuit recoltarea a doar 52481, respectiv 1,9% din sufragii97.
Faptul c nu s-a reuit nici mcar atingerea pragului electoral de
2%, a accentuat tensiunile din cadrul Ligii. Neînelegerile din sânul
gruprii existau demult în stare latent. Liderii partidului aveau opinii
diferite în raport cu modul i mijloacele de organizare i propagand.
A. C. Cuza era omul politic tipic perioadei în care s-a format i educat.
Era fidel democraiei parlamentare i se pronuna pentru lupta de idei,
bazat pe propagand i pe agitarea treptat a maselor. Ali lideri i
reprezentani ai L. A. N. C., au susinut necesitatea radicalizrii
micrii98. Momentul de criz este accentuat i de desprinderea tinerilor
„Vcreteni”, în frunte cu Corneliu Z. Codreanu, care vor constitui, la
24 iunie 1927, Legiunea Arhanghelul Mihail, decis a pstra o poziie
echidistant în raport cu cele dou faciuni din Lig. Întemeierea
Legiunii, consemna distanarea nucleului dur, studenesc în frunte cu
Corneliu Codreanu. Conflictul dintre generaii, deosebirile de ordin
tactic, neimplicarea lui A. C. Cuza în problemele organizatorice ale L. A.
N. C., au creat o stare de nemulumire i frustrare, peste care s-au
suprapus rezultatele dezastruoase înregistrate la alegerile din 1927.
Tinerii adereni au fost primii care au sesizat carenele de organizare ale
profesorului Cuza. Corneliu Zelea Codreanu fusese trimis la studii
doctorale în Frana, la Grenoble, unde a aflat din epistolele vechilor
camarazi de criza prin care trece L. A. N. C. Revenit în ar, Codreanu a
încercat reconcilierea celor dou grupri, iniiativ euat dup cum el
avea s afirme mai târziu, în cartea Pentru legionari. Modul cum a fost
primit i tratat de ctre A. C. Cuza, i-a întrit convingerea lui Codreanu
c, sciziunea s-a produs ca urmare a slbiciunilor lui Cuza, a proastei
comunicri dintre liderii Ligii, a lipsei coeziunii sufleteti („lipsa de
unitate sufleteasc”), fundamental pentru existena unei organizaii care
era „înconjurat din toate prile de ochi inamici, care încearc s profite
de orice neînelegere intern”99. Aadar, Codreanu îl acuza pe profesorul
Cuza de proasta gestionare politic a crizei, fiindc nu a fcut fa acestei
97
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provoc ri, nu a reuit s elaboreze un plan de lupt coerent, fiind
„incapabil de organizare, incapabil de educa ie tehnic i eroic ,
incapabil de a conduce for e”100. Tinerii activiti na ionaliti condui de
Codreanu îi reproau profesorului Cuza neimplicarea organizatoric i
educa ional , dei acesta era inegalabil sub aspect doctrinar i tiin ific.
Totodat , ei observau c A. C. Cuza n-a emis „directive în materie de
ac iune” i nu a fost destul de abil s „netezeasc neîn elegerile i
nepotrivirile” inerente oric rei organiza ii101. Ulterior, neîn elegerile de
ordin tactic, ivite în 1927 i care au determinat retragerea Vcretenilor
din Lig , au evoluat spre adversit i ireconciliabile în urm torul deceniu
interbelic. În Crticica efului de cuib, considerat adev rat catehism al
vie ii legionare, Codreanu indica forma iunea cuzist drept principal
vinovat de toate ingerin ele i prigoanele la care au fost supui
legionarii102.
Diminuarea influen ei politice a L. A. N. C. i a profesorului Cuza
dup disolu iile anului 1927, sunt confirmate i în plan electoral prin
insuccesele înregistrate la alegerile generale din 1927 (52481 voturi,
respectiv 1,90%)103 i la alegerile din 1928 (32273 voturi, adic
1,14%)104. De exemplu, rezultatele electorale ob inute de L. A. N. C. în
circumscrip iile basarabene, arat c mesajul na ionalist antisemit nu a
fost bine receptat de popula ia votant . Liga a depus liste în cinci jude e,
adjudecând procente precare, dei în trei jude e a trecut de pragul
electoral de 2%. La o prim analiz a distribuirii voturilor cuziste, în
alegerile parlamentare din 1927, se observ o dispropor ie a voturilor
acumulate de Lig în jude ele din nordul i centrul Basarabiei (B l i –
3634 i aproximativ 8%, Orhei – 2797, respectiv 6,72%, L puna – 1119
adic 2,16%, Tighina – 912 voturi, cu 2,12%), fa voturile adjudecate în
sud, la Ismail, jude cu o configura ie etnic amalgamat (389 votan i i
1,10%)105. Aceeai propor ie se p streaz i în anul electoral urm tor.
Alegerile generale din decembrie 1928 reliefeaz o situa ie relativ bun a
L. A. N. C. în jude ele nordice, (Orhei cu 4,18% i B l i cu peste 7%), în
raport cu scorurile electorale, în sc dere, realizate în jude ele Tighina
100
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(1,33%) sau Soroca (0,5%), jude cu o organizaie cuzist foarte slab
fa de filiala naional - rnist, de exemplu. De altfel, Partidul
Naional - rnesc a fost principalul beneficiar electoral al alegerilor
parlamentare din 1928, obinând o majoritate de excepie în contextul
luptelor electorale interbelice. Tot în 1928 are loc defeciunea
organizaiilor cuziste din Chiinu i din judeele Lpuna i Cetatea
Alb, fapt ce accentueaz momentul de criz prin care trecea Liga
cuzist. Autorul sciziunii, Nicolae Negru, cel ce aderase la L. A. N. C. cu
anumite rezerve, dup cum arta nota - sintez, avea s declare, mai
târziu, c oamenii de încredere din Basarabia ai profesorului Cuza au
îmbriat antisemitismul doar „ca mijloc de cptuial”106. În acest sens,
N. Negru reconstituie Liga Cretinilor Basarabeni sub sloganul: „Jidanii
în Palestina, hoii la pucrie i nebunii la balamuc”107. Diferendele i
sciziunile apar i în condiiile în care autoritile de poliie, siguran i
jandarmerie urmresc, pas cu pas, micarea naionalist - cretin,
împiedicând-o s-i susin activitatea de propagand i organizare a
filialelor.
Schimbrile politice de anvergur de la începutul anilor ’30
(revenirea pe tron a lui Carol al II-lea i marea criz economic) au fost
de ru augur pentru L. A. N. C., care nu a mai reuit s obin rezultatele
din 1926. Participarea la alegerile parlamentare din 1932 avea s readuc
Liga într-o situaie mai favorabil pe plan electoral i parlamentar. Liga
cuzist a reuit s-i depeasc rezultatele din 1926, obinând 159107
voturi, adic 5,32%, dup ce, în 1931, obinuse doar 113863, adic
3,89% din numrul total de voturi108. Cu toate aceste succese electorale,
L. A. N. C. a continuat s fie o formaiune insignifiant pe scena politic
româneasc, fr o influen determinant în societatea româneasc. Abia
dup fuziunea L. A. N. C. cu Partidul Naional - Agrar, condus de
Octavian Goga (14 iulie 1935), noua formaiune rezultat, numit
Partidul Naional Cretin, va cunoate o anumit resurecie doctrinar i
organizatoric, ba chiar va accede la putere în contextul alegerilor
indecise din decembrie 1937.
Dei clasat doar pe locul IV dup P. N. L., P. N. . i Partidul
„Totul pentru ar” (Micarea Legionar), Partidul Naional - Cretin a
106
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înregistrat el un real succes electoral, ob inând 9,15% din sufragii i
36 de mandate. Vechiul discurs na ionalist al profesorului A. C. Cuza a
fost reactivat i reactualizat, cu mai mult vehemen , de c tre poetul
O. Goga, devenit, dup fuziunea din iunie 1935, preedintele executiv al
P. N. C. În urma alegerilor din 1937 s-a demonstrat c na ional - cretinii
au fost puternici în Basarabia unde au ob inut 21‚3% din voturi i în
Moldova unde au primit 17,l%. Un num r important de voturi a fost
acordat P. N. C. de vechile bastioane cuziste din nordul Basarabiei i din
Moldova, unde popula ia româneasc se confrunta cu problema
evreiasc . În consecin , electoratul a fost sensibilizat de mesajul
antisemit al partidului condus de A. C. Cuza i O. Goga. În celelalte
provincii istorice, mesajul electoral na ional - cretin a fost mai slab
perceput de electorat, ob inându-se în medie sub 10%109.
Pe lâng forma iunile politice amintite, doar trei partide au mai
reuit s dep easc pragul de 2%. Partidul minorit ii maghiare a ob inut
4,43%, recoltând voturi din jude ele Satu Mare‚ S laj, Cluj, Mure i din
secuime. Liberalii georgiti au ob inut 3,89%, iar r nitii radicali ai lui
Grigore Iunian, 2,25%110.
La alegerile din 20 decembrie 1937, num rul de aleg tori a
dep it pentru prima oar cifra de 3 milioane, fapt ce demonstreaz
interesul politic sporit al corpului electoral i participarea contient a
unor p turi tot mai largi ale popula iei111.
Orientarea corpului electoral c tre partidele de dreapta este o alt
realitate ce transpare din rezultatele înregistrate la alegerile generale din
decembrie ’37. Blocul forma iunilor politice de dreapta (legionarii,
na ional - cretinii, georgitii), au ob inut în total 28,63% din sufragii.
Acest procent dovedete receptivitatea electoratului pentru mesajul
na ionalist i apari ia unei noi elite politice, care concepe altfel exerci iul
guvern rii decât partidele ante i interbelice.
Receptivitatea electoratului pentru discursul na ionalist l-a
determinat pe Carol al II-lea s încredin eze mandatul form rii unui nou
guvern de alegeri lui O. Goga, liderul P. N. C.112. Manevra regal
109
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urmrea s satisfac curentul naionalist, dar în acelai timp s-l
învrjbeasc. În cabinetul Goga a intrat i Armand Clinescu, recunoscut
în toate mediile politice ca mare adversar al Grzii de Fier113. A.
Clinescu a primit portofoliul Ministerului de Interne cu misiunea
expres de a supraveghea pe Goga114, ce manifestase interes pentru o
înelegere politic cu Zelea Codreanu. Rolul Ministerului de Interne era
capital în situaia nou creat, deoarece abuzurile aparatului poliienesc i
ale jandarmilor aveau rolul de a aduce Micarea Legionar i P. N. C. pe
poziii ireconciliabile115. În urma unei întrevederi între Goga i
Codreanu116, ultimul îi retrage formaiunea politic din campania
electoral117. Acordul Goga - Codreanu l-a determinat pe Carol al II-lea
s cear demisia cabinetului Goga, instaurând regimul personal autoritar
prin lovitura de stat din 10 februarie 1938118.
În planurile Palatului, guvernul condus de O. Goga a avut rolul s
compromit ideea unei guvernri naionaliste i s niveleze drumul
instaurrii dictaturii carliste, vizate de rege i camaril, înc de la
unui cabinet naional - cretin dei era contient c „o guvernare cu aceste elemente
hotrât antisemite nu va putea fi una de lung durat i c dup aceea voi fi liber s pot
lua alte msuri mai forte, msuri care s m desctueze atât ara cât i pe mine de
tirania, adesea atât de nepatriotic a meschinelor interese de partid. Cum era de ateptat
atâta a ateptat Goga, era împlinirea ambiiilor sale, umflându-se ca un broscoi, primete
a forma guvernul în condiiile care i le-am impus”. Aceste condiii au constat practic în
introducere în guvern a unor oameni politici fideli intereselor Palatului. Scopul acestei
„infiltraiuni democratice” era de „a obine o frân pentru anumite excese ce erau de
temut”. Totodat, regele fixeaz cinic i rolul ce trebuia jucat de Armand Clinescu în
postura de ministru de Interne: „Acuma mai este un punct important. Goga, mai ales, i
Cuza sunt dumani de moarte ai garditilor i hotrâi de a întreprinde orice pentru
exterminare lor; în aceasta, vor fi secondai perfect de Clinescu, care este complet de
acord cu ei”.
113
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însc unarea lui Carol al II-lea în iunie 1930. Instituirea dictaturii regale
în februarie 1938, dup acel scurt intermezzo de 44 zile, cât a durat
guvernul Goga, era o consecin a degener rii democra iei parlamentare
interbelice, confundat din ce în ce mai mult cu politicianismul vulgar,
realitate pus pregnant în lumin de evenimentele politice desf urate la
sfâritul anului 1937 i, mai ales, de alegerile parlamentare din
20 decembrie 1937119. Lovitura de stat de la 10 februarie, ca reflex a
scrutinului, a determinat inevitabil evenimentele anului 1938: abrogarea
Constitu iei din 1923, dizolvarea partidelor, cenzura i starea de asediu i,
evident, instaurarea regimului autoritar carlist120.
Abstract
STUDENT MOVEMENTS IN 1922-1923. THE CREATION AND
ACTIVITY OF THE NATIONAL CHRISTIAN LEAGUE DURING THE
FIRST DECADE OF THE INTERWAR PERIOD
After World War I, Romanian society confronted with problems
resulting from the complex process of administrative and legislative democratic
adjustment to the new ethnical, economical, and territorial realities resulting
from the Great Union. Land reform and universal suffrage led to substantial
modifications in the country’s economical and socio-political physiognomy,
accelerating the rhythm of the process of modernization and development of the
democratic institutional structures of interwar Romania. Both the land reform,
carried out through massive expropriation, and especially the universal suffrage
allowed new social segments, ignored until then, to enter the political life,
eroding the political and economical foundation of the great landlords which
were mostly grouped in conservative parties.
The Romanians had great hopes and expectations which they were
acutely claimed/ portrayed by press, political meetings, cultural societies and
civic associations after the Great Union. At the same time, all these hopes for a
better future were strenuously expressed by young people that had recently
returned from the trenches and entered universities, with all the idealism and
elation characteristic of their age. Universities of Jassy, Bucharest, Czernowitz
and Cluj were about to be confronted with a huge number of students coming
from the newly united provinces, most of them with left-wing affinities or even
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communists. Due to the personality and influence of professor A. C. Cuza,
nationalist students launched a real right-wing assault in the University of Jassy.
Student movements of December 1922 – started in Cluj University but
continued strenuously in the other universities – and explicit claims to apply the
numerus clausus principle are the founding moment and argument of the 1922
generation, as students’ representatives who became leaders of the nationalChristian movement of the 1930s defined themselves later. These student
movements were a significant stage in the genesis and evolution of the Right in
interwar Romania. Other significant facts are also the way in which professor A.
C. Cuza from Jassy managed to capture the most important student leaders, the
continuation of claiming actions in 1923 and, finally, the creation of the
National-Christian Defense League with the large participation of the nationalist
students. The professor of Jassy preached encouraging the Romanian element in
every domain but especially in the University, mainly through his Political
Economics courses taught over a quarter of a century. His speeches maintained
an atmosphere of students’ resistance against the intrusion of the authorities in
student life and university, against left-wing and pro-Jewish press, and though
preparing the student movement of 1922-1923 and the founding and the activity
of the political organization named the National-Christian Defense League.

Cercetri Istorice, XXIV-XXVI, Iai, 2010, p. 357-371

DISCURS ISTORIC I DIPLOMAIE.
SRBTORIREA MARII UNIRI ÎN POLONIA (1928)*

Paul NISTOR

Realizarea Unirii din 1918 a echivalat cu împlinirea unor idealuri
formulate într-un secol al naionalitilor, când se considera c
desvârirea societii româneti se poate realiza doar în cadrul unui stat
naional, cu o acoperire etnic cât mai vast. Entuziasmul declanat
atunci a fost de bun augur i a permis o efervescen politic special în
anii care au urmat. Pe acel val de încredere naional au fost depite
problemele economice lsate motenire de rzboi, a fost adoptat o nou
constituie i au fost aplicate numeroase legi, care aveau drept scop
modernizarea eafodajului naional. Integrat interesului naional a aprut
un obiectiv major: românii trebuiau s conving i alte naiuni europene
c unirea “a corespuns unor puternice realiti istorice i etno-politice
care ptrunseser în contiina tuturor”1. În plus, dac marile puteri
europene sprijiniser România la 1918, urma un efort diplomatic de
lung durat pentru ca acel sprijin s fie continuat2.
Totui, la zece ani de la Marea Unire, situaia se schimbase
întrucâtva. În 1928 entuziasmul se mai stinsese, iar îngrijorrile generale
începeau s apar la mai multe niveluri. Linitea i stabilitatea naional,
care au permis o evoluie pozitiv dup 1918, preau s fi ajuns la un
sfârit. În 1927 muriser regele Ferdinand i Ionel Brtianu, iar ara, în
lipsa motenitorului Carol, avea un suveran minor, care nu putea inspira
total încredere de viitor. Disputa între principalele partide politice
ajunsese i ea la cote înalte, Partidul Naional rnesc fiind dispus s
dea semne de nesupunere civic i s organizeze numeroase aciuni de
*

Lucrare realizat în cadrul proiectului CNCSIS –UEFISCSU, PNII – IDEI
ID_816/2008.
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Vasile Puca (ed.), România 1918. Marea Unire, Cluj Napoca, 1998, p. 13.
2
Constantin Hlihor, România în geopolitica marilor puteri europene
(1918-1919), în Cornel Grad i Viorel Ciubot (coord.), 1918. Sfârit i început de
epoc, Zalu, 1998, p. 155-154.
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agitare a maselor. În plan extern, chiar dac se realizase alipirea
Basarabiei, Bucovinei i Transilvaniei la statul român, atât URSS cât i
Ungaria ofereau probe clare c nu se împcau cu aceste realit i. Mai
pu in pe ci oficiale, cât mai ales prin propagand i ac iuni subversive,
sovieticii i maghiarii între ineau o stare de tensiune, atât în teritoriile de
grani , cât i în anumite ri europene. Tocmai de aceea, Bucuretiul a
cutat securizarea unirii i a noilor realit i politice prin în elegeri
interna ionale la nivel bilateral i continental3.
Într-o asemenea atmosfer, srbtorirea a zece ani de la realizarea
Marii Uniri trebuia s aib totui un aer festiv i s reconfirme, în
termenii lui Ernest Renan, acel plebiscit de fiecare zi necesar na iunii
române. Anul 1928 ddea prilejul, în primul rând, rememorrii
evenimentelor petrecute cu zece ani în urm i, în acelai timp, trasa noi
idealuri de viitor, pe care românii le vedeau coagulate într-un destin
na ional special. Tema misiunii aparte, civilizatoare i protectoare, pe
care românii ar fi avut-o la fruntariile estice ale Europei, aprea din ce în
ce mai des. În plus, România promova noi principii în plan interna ional:
diploma ia deschis, egalitatea juridic a statelor în rela iile
interna ionale, colaborarea european, solidaritatea statelor i popoarelor
în ideea pcii i progresului4.
Celebrarea unirii era, totodat, i un ideal prilej de a vorbi,
oriunde în lume, despre România i despre viziunea proprie asupra noii
Europe. În multe din marile capitale de pe continent diploma ii
Bucuretiului au organizat zile comemorative. Pe de o parte, se încerca
familiarizarea francezilor, germanilor, cehilor, polonezilor etc. cu
tradi iile i specificul civiliza iei româneti i, pe de alt parte, se utiliza
acel prilej pentru a sdi în mintea europenilor argumentele româneti
referitoare la conservarea statu-quo-ului teritorial. Dup câteva decenii
de amatorism, românii încercau s aplice strategii de influen  care
dduser roade i în 1918, dup urmtoarea formul: „ ara nu putea fi
lipsit în strintate de o propagand româneasc, condus de oameni
lumina i i cu autoritate”5. În acel context, discursul istoric na ional a fost
3
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utilizat de diplomaia statului român, uneori cu insisten, alteori
întâmpltor, pentru a prezenta, în formule aproape tiinifice, avantajele
pstrrii, pentru Europa, a unui stat român solid i întregit pe linia dintre
Marea Baltic i Marea Neagr. Diplomaia prelua argumentele
discursului istoric românesc, aa cum fusese el formulat de istoricii notri
înc de la finalul secolului al XIX-lea i începutul secolului al XX-lea, i
le folosea ca arm de propagand extern, în încercarea de a consolida
câtigurile obinute prin tratatele de pace din 1919-1920. De-a lungul
întregii perioade interbelice, mai intens uneori, mai difuz cu alte ocazii,
România a folosit o gam divers de mijloace i metode prin care îi
susinea, în plan extern, argumentele politice: prin volume i brouri,
enciclopedii, almanahuri, ediii consacrate României în periodice strine,
buletine proprii de informare, albume foto, traduceri literare i istorice
sau chiar filme documentare6. Simboluri istorice i personaliti istorice
au fost utilizate pentru a întri ideea unitii românilor în cri potale
comemorative, cu larg circulaie7.
Preluarea discursului istoric de ctre diplomaia regatului
României nu s-a fcut dintr-un capriciu de moment, ci a fost stimulat de
senzaia unui permanent provizorat în marile chestiuni europene. Chiar
dac sistemul tratatelor de la Versailles, Liga Naiunilor i marile puteri
europene ddeau asigurri verbale în direcia stabilizrii eterne a
frontierelor din Europa, dinamica relaiilor internaionale arta altceva. În
fiecare an, noi i noi afaceri provocatoare, iniiate de statele revizioniste,
ieeau la lumin, îndreptind îngrijorarea statelor constituite sau
reîntregite dup 1918.
În 1928 existau mai multe probleme externe, care ineau capul de
afi în ziarele vremii. Ele ddeau o stare de nelinite atât opiniei publice,
cât i politicienilor români. Astfel, în „afacerea de la St.- Gothard”,
Ungaria era acuzat de înarmri clandestine. Un transport ilegal de
mitraliere a fost depistat în staia de frontier St.- Gothard i Budapesta,
dei a susinut c se va supune controlului militar al Societii Naiunilor,
a anunat apoi distrugerea armelor. Acest demers nu doar c ar fi avut
darul de a înltura dovezile pe care le cuta Societatea Naiunilor, dar ar
fi oferit maghiarilor posibilitatea pstrrii armelor noi ale transportului i
6
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înlocuirea lor cu piese din mitraliere vechi, scoase din uz8. Concluziile
trase de presa român, la cald i în condi ii de surescitare interna ional,
nu erau dintre cele mai panice: „Guvernul din Budapesta nu în elege s
respecte Tratatul de la Trianon; el se înarmeaz i organizeaz rzboiul
de revan.”9.
Rspunsurile guvernului maghiar în aceast chestiune, dar i în
altele, nu erau de natur s-i liniteasc pe români. În mai multe rânduri,
contele Bethlen, premierul maghiar, a rostit rechizitorii excesiv de dure la
adresa statelor Micii În elegeri. El considera c, în timp ce vecinii
vorbeau fr argumente de o iredent maghiar activ, acetia oprimau
minoritatea maghiar din rile lor, sechestrau propriet ile ungurilor i
persecutau cultura maghiar. În plus, statele vecine Ungariei ar fi fost
lipsite de caracter na ional i ar fi beneficiat de frontiere nedrepte10.
Problema înarmrii ilegale a Ungariei, tratat luni de zile de ctre
presa român, a fost dublat de problema optan ilor unguri, ajuns în fa a
Ligii Na iunilor. Marii proprietari maghiari, atini de legile de
expropriere româneti, au cerut bani suplimentari, considerând c sunt
nedrept i i de guvernul de la Bucureti. Faptul c unii politicieni
europeni (mai ales englezi) aprau interesele maghiare, deturnând într-un
labirint juridic i procedural aceast disput româno-maghiar, a stârnit
noi iritri la Bucureti. Prelungirea discu iilor pe aceast tem în consiliul
Ligii Na iunilor i propunerea de solu ionare de ctre un tribunal
extraordinar au creat impresia unui complot european, controlat de
Budapesta, care avea darul de a umili statul român i de a-i produce
pierderi nejustificate11. De altfel, pe toat durata perioadei interbelice,
maghiarii vor duce o campanie interna ional îndreptat contra ideii de
apartenen  a Transilvaniei la România12.
i un alt vecin al României, Uniunea Sovietic, care nu
recunoscuse unirea Basarabiei cu statul român, crea turbulen e de natur
s induc o stare de nelinite la vest de Nistru. Astfel, ziarul „Universul”,
într-o mare campanie de pres, denun a imixtiunile sovietice în interiorul
statului român. Conform acestui ziar, sovieticii l-ar fi avut drept agent de
influen  în România pe Em. Socor, conductorul ziarelor „Adevrul” i
8

Universul, 29 februarie 1928, p. 1.
Ibidem, 26 februarie 1928, p. 1.
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„Dimineaa”. Prin intermediul lui s-ar fi deschis diferite demersuri pentru
eliberarea din închisoare a lui Max Goldstein, autorul atentatului de la
Senat i a socialistului Mihai Gheorghiu Bujor 13. Mai mult, Comisariatul
afacerilor strine din Moscova ar fi încercat s fac presiuni asupra
României, prin guvernul suedez, insistând mcar pentru eliberarea lui
M. G. Bujor. URSS îl prezenta pe Bujor ca pe un erou al organizaiilor
muncitoreti i, printr-o agenie pro-sovietic din Viena, intitulat
„Comitetul pentru combaterea terorii albe din Balcani i alte ri”, înainta
Bucuretiului condiii i propuneri în aceast chestiune14. Refuzul
guvernului român era însoit de diverse probe, prezentate în pres, prin
care se reaminteau aciunile pro-bolevice ale „Batalionului revoluionar
român” din Rusia, condus de Bujor, precum i activitile antiromâneti
de la Odesa ale grupurilor coordonate de C. Rakowski i M. G. Bujor15.
La finalul anului 1928 era readus în discuie aceast chestiune, dup
instaurarea guvernului Iuliu Maniu. În plus, în afara eliberrii lui
M. G. Bujor, acum se cerea i eliberarea lui Boris Stefanof, condamnat la
opt ani de recluziune pentru crim contra siguranei statului. i lui
Stefanof i se fcea o bun propagand prin Europa de ctre Internaionala
a III-a, considerându-se c a fost închis doar pentru c vorbise despre
drepturile muncitorilor. El a i fost plasat în capul listei electorale, la
Ilfov, a blocului muncitoresc rnesc, dei legea român afirma c cei
închii pentru probleme asemntoare pierdeau toate drepturile politice16.
Dei fr relaii diplomatice oficiale, între România i URSS
exista totui un dialog, menit a regla mai mult problemele de la grani.
La 16 februarie 1928 au avut loc lucrrile celei de-a opta conferine
sovieto-române, a comisiei mixte centrale, care s-au desfurat în oraul
sovietic Moghilev. Delegaia român, condus de generalul Petrescu –
comandantul artileriei Corpului 3 Armat i delegaia sovietic, condus
de Leplevschi – eful siguranei frontierei raionului Odessa, au discutat
pe marginea a 20 de puncte de interes comun. Principalele probleme în
dezbatere au fost: trecerile ilegale peste Nistru, incidentele de pe Nistru,
reorganizarea subcomisiilor care aparineau de comisia central
(la Hotin-Camene-Podolsk, Soroca-Moghilev, Tighina-Tiraspol, Cetatea

13
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Alb-Odessa), pescuitul pe Nistru, etc17. Negocierile i contactele dintre
oficialit ile române i sovietice nu au înduplecat îns puterea sovietic
s-i schimbe pozi ia oficial, de nerecunoatere a apartenen ei
Basarabiei la România18.
Pe lâng aceste ac iuni, mai mult sau mai pu in oficiale, ale
Moscovei i Budapestei, o avalan de tiri panicarde aprea în ziarele
bucuretene. Acestea între ineau o mic psihoz în legtur cu actele de
inamici ie întreprinse continuu de ctre sovietici i maghiari i ddeau
impresia c unirea, dei un eveniment de mare importan  pentru români,
putea fi doar o stare vremelnic. Astfel, în martie 1928 se anun a c
sovieticii interveneau i în alte state estice. De exemplu, Moscova
trimitea 200.000 ruble ca ajutor pentru muncitorii cehoslovaci afla i în
grev 19. Apoi, prin filialele lor comuniste din Viena, sovieticii puneau în
aplicare un plan de introducere a unor manifeste comuniste în Ardeal.
Pita andor i Indre Grigore depozitau saci cu astfel de manifeste, pe
care trebuiau s le împart în comunele transilvnene 20. Povetile de
acest tip erau presrate i cu eroi sau anti-eroi. Un cpitan român, tefan
Ionescu, dezertase peste Nistru, se îndrepta spre Kiev i, dei Bucuretiul
ceruse extrdarea, Moscova a respins solicitrile României21. Din contr,
un ieean, Samoil Bard, aflat de aproape un an în închisorile bolevice,
cruia i se pregtea executarea, a reuit s evadeze ajungând teafr
acas22. Sovieticii nu s-ar fi dat în lturi nici de la agresiuni directe, aa
cum pretinde o tire din 14 martie. Aceasta anun a c un grup de
bolevici a trecut Nistrul i a atacat un pichet de grniceri români la
Vrancea - Tighina , trgând vreo 50 de focuri23.
Dinspre micrile iredentiste maghiare veneau acelai tip de veti
nelinititoare. Ziarul vienez „Arbeiter-Zeitung”, care ancheta o crim
comis în scop de jaf, a descoperit c fptaii se dedaser la o gam larg
de tâlhrii pentru a face rost de bani, necesari unei organiza ii iredentiste:
„Ungurii care se deteapt”24. Apoi, moda hr ilor cu frontiere schimbate
17
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ptrundea i în România interbelic. Astfel, o hart tiprit la Budapesta
i împrtiat în Ardeal de „iridenta maghiar” anun a ruperea acestei
zone de România i formarea unui stat separat: Republica Transilvaniei25.
Dup afirma iile presei române, comploturile i propaganda
comunist comandate din exterior erau foarte des întâlnite în provinciile
noi alipite statului român. Dei coordonate de la Moscova, aceste ac iuni
ar fi fost derulate prin intermediari, adesea germani, austrieci sau
maghiari. În luna iunie se anun a „descoperirea unui foarte periculos
focar de propagand bolevic la Cluj”, organizat de societatea „ Ajutorul
Rou” (Rotte-Hilfe) din Berlin. Publicistul maghiar Aradi Victor,
împreun cu doi oameni de încredere, Grunwald i imo Geza, ar fi
utilizat peste un miliard de lei pentru ajutor i propagand comunist în
Ardeal26. Aceste provocri ini iate de sovietici ar fi fost atât de îndrzne e
încât chiar în momentul serbrilor de la Chiinu, care comemorau zece
ani de la unirea Basarabiei cu România, în ora ar fi fost rspândite
manifeste comuniste. Aruncate pe strzi sau lipite pe ziduri i con inând
un text în limba rus, manifestele criticau festivit ile româneti de la
Chiinu27.
Aceste hr uiri trebuiau totui combtute printr-o politic oficial,
care s reconfirme soliditatea statului român. Cele mai bune prilejuri
pentru materializarea acestei strategii au fost cele dou comemorri
majore din 1928: la 29 aprilie s-au serbat 10 ani de la unirea Basarabiei i
la 1 decembrie au fost organizate festivit i pentru Transilvania. Mesajele
transmise de oficialit ile române i discursurile lansate la Chiinu, Cluj,
Bucureti i Alba-Iulia, reconfirmau acel discurs istoric românesc, care
vedea destinul na iunii aflat într-o dinamic ce trebuia neaprat s
conduc la împlinire, prin reîntregirea etniei. La Chiinu, patriarhul
Miron Cristea a vorbit despre noile drepturi i libert i ale basarabenilor,
a îndrumat la mai mult fr ietate i s-a artat mândru c face parte
dintr-un popor, care, în istorie, s-a luptat mai mult pentru limba sa decât
pentru via 28. Ion Incule , fost membru al Sfatului rii, aprecia c
rspunzând vocii sângelui, Basarabia i-a reluat mersul ei natural în sânul
neamului românesc. „Pmânt i drepturi era strigtul nostru sub
damna iunea strin. i toate drepturile le-am cptat când ne-am unit cu
25
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patria mam”. Incule nu a uitat s adauge, apoi, c Nistrul nu despr ea
doar dou state, ci dou lumi cu totul diferite, i c acolo se construise
„un zid puternic al românismului, de care se va izbi i se va sfrâma
oricine va cuteza s se ating de integritatea na ional”29. Nu în ultimul
rând, primul ministru, Vintil Brtianu, a vorbit la Chiinu despre faptul
c trebuiau mereu reamintite suferin ele i luptele românilor, de-a lungul
secolelor, dedicate idealului unit ii. Acele rememorri trebuiau nu doar
s adânceasc o puternic contiin  de neam i o strâns fr ietate între
provincii, ci i s stimuleze o viziune luminoas pentru un viitor
comun30.
La aniversarea unirii Ardealului, noul partid de guvernmânt,
na ional rnesc, a lansat un manifest în care, deopotriv, vorbea de
contribu ia sa la evenimentele din 1918, dar i de disponibilitatea de
„a urmri o politic de închegare a unit ii sufleteti a na iunii întregi”,
pentru viitorii ani31. i cu aceast ocazie, diferite personalit i ale
României mari au utilizat un discurs istoric încrcat de mituri i
simboluri, care ddea trinicie i greutate actului de la 1 Decembrie.
Astfel, patriarhul Miron Cristea, la Alba-Iulia, a adus în discu ie rolul
poporului român de santinel neadormit i credincioas a civiliza iei
romane în estul Europei. Românii ar fi rspândit lumina culturii latine
peste inuturi slbatice, în care, de-a lungul vremurilor, au nvlit barbari
huni i maghiari. i, în timpuri dificile, sub povara asupririi strine,
românii s-ar fi retras în vetrele familiilor lor i în altarele bisericu elor
pentru „a salva scumpele comori ale sufletului: legea, limba, datinile
strmoeti i toat motenirea fiin ei noastre etnice de români”32. Fostul
premier, Vintil Brtianu, cunoscând situa ia extern, declara la Cluj, de
1 Decembrie, c primii ani dup unire erau cei mai grei i c românii
trebuiau s reziste încercrilor de destrmare, puse la cale de „vrjmaii
din afar”. De aceea, el sugera c trebuie evitate descurajrile i
promovat încrederea de sine a na iunii i înfr irea, „pentru a împrtia
rmi ele aduse de despr ire i necunotin  mutual”33.
Toate aceste argumente erau aduse i în fa a Europei deoarece
ambasadele i lega iile regatului României au organizat diferite
29
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manifestri cu prilejul zilelor unirii, în capitalele europene. La 29 aprilie,
dup o edin solemn dedicat aniversrii unirii Basarabiei cu
România, la capela român din Viena s-a celebrat un Te-Deum la care a
asistat ministrul Mitilineu i întreg personalul legaiei34. La Praga, în
acelai context, Institutul de cultur cehoslovaco-român a facilitat dou
conferine despre România. În prima, Jan Jirasek, a vorbit despre reforma
agrar din România, iar în cea de-a doua Jaroslav Muller a prezentat
oraele, munii i locurile mai importante din ar. Ultimul confereniar a
inut s-i impresioneze plcut asistena, între care ministrul României la
Praga – Emandi i consulul onorific – Stanca, insistând mai ales asupra
caracterului istoric i profund românesc al regiunilor noi alipite statului
român35. i la Paris a fost organizat un fel de festival românesc, de ctre
Asociaia general a studenilor români din Frana, cu largul concurs al
ministrului României la Paris. Pe lâng muzic clasic i dansuri, au fost
inute cuvântri de ctre românii din Basarabia i de lideri ai coloniei
româneti de la Paris36.
Ziua de 1 decembrie a primit acelai tratament festiv la misiunile
diplomatice româneti din Europa. La Viena s-au organizat discuii i un
Te-Deum, la Praga manifestri culturale i la Paris un Te-Deum pentru
aniversarea alipirii Transilvaniei la România, care a strâns la biserica
român din Paris numeroase personaliti. Ziarele strine au scris frumos
despre România, mai ales cele din rile Micii Înelegeri i din alte state
aliate37.
În toate aceste legturi externe, Polonia ocupa un loc special.
Românii o considerau un fel de prieten privilegiat i vedeau în istoria
recent a celor dou ri un fel de destin paralel. Ca i românii, polonezii
fuseser împrii de Austria i Rusia, iar formarea statului lor, în 1918,
trebuise consfinit printr-o înfruntare de durat cu sovieticii. Mai mult,
românii i polonezii creau un mit în Europa, declarându-se ultimele
bastioane ale civilizaiei în faa barbariei bolevice. Atât trecutul, dar mai
ales viitorul i o pretins misiune comun, îi apropia pe români de
polonezi.
Legturile dintre Bucureti i Varovia erau foarte diverse i nu se
limitau doar la planul oficial. Aceste legturi stteau sub semnul alianei
34
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semnate în 1921 i reconfirmate în 1926, dar depeau cu mult cadrul
politico-militar38. Înc din februarie, românii punctau pentru strângerea
rela iilor cu polonezii. Ministrul României la Varovia oferea un dejun
ministrului polonez al afacerilor strine – Zaleski. La dejun au mai fost
prezen i prin ul Lubomirski i domnul Wielowieyski, foti minitri ai
Poloniei la Bucureti, i generalul Sosnkowski39. La 10 martie, la Paris, a
avut loc o reuniune a ziaritilor din rile Micii În elegeri i din Polonia.
Aceasta a fost prezidat de Auguste Gauvain, redactor ef al ziarului
„Journal de Debats”, care a accentuat buna în elegere dintre cele patru
state central europene i rolul jucat de ele în stabilitatea general a
continentului40. La 28 aprilie, celebrându-se unirea Basarabiei cu
România, la Varovia a avut loc un concert dat de dirijorul român Nona
Ottescu. Dup concert a urmat o recep ie la Lega ia român, în prezen a
ministrului de externe Zaleski, a numeroi reprezentan i ai guvernului
polonez, ai armatei, corpului diplomatic i ai scriitorilor i artitilor din
Polonia41.
i în plan militar exista o buna colaborare între cele dou ri,
confirmat de prezen a unei delega ii de ofi eri români în Polonia, în
iunie 1928. Acetia au fost primi i de preedintele republicii poloneze i,
pe lâng discu ii oficiale cu reprezentan i ai ministerului de rzboi
polonez, au fost invita i i la câteva dineuri oficiale date în cinstea lor de
preedin ie, consiliul de minitri i statul major al armatei poloneze42.
Jurnalitii din Polonia i România au inut i ei s consolideze
rela iile. În iunie 1928, o conferin  de pres comun aducea la Bucureti
pe Konrad Libicki, directorul presei din ministerul de externe polon, i
ziariti cu renume - Tadeusz Wajtkorski, Maryan Gregorczyk, Casimir
Polak, Ladislau Event. Acetia au inut s extind contactele lor cu
românii i în afara colaborrii profesionale, au vizitat monumentele
importante din Bucureti i au cunoscut oameni de cultur din România.
Cu to ii au constatat c se pot strânge legturile dintre Polonia i
România i prin intermediul presei i a contiin ei jurnalistice, i nu doar
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prin tratate de alian între state43. Un articol al Zoei Polak, intitulat
„Polonia i România”, surprindea fidel convingerile vremii despre aceste
legturi privilegiate: „Dup un secol i jumtate de dominaie strin,
Polonia i-a redobândit libertatea i i-a reconstituit graniele sale etnice,
la fel ca i România. Ambele ri sunt acum strjerii culturii de vest,
stvilind puhoiul care ne amenin de la Rsrit”44.
La 30 noiembrie, D. Jackovski, directorul departamentului politic
din ministerul de externe polonez i Davilla, ministrul României la
Varovia, semnau o convenie privitoare la schimbul de dosare i
documente, care aparinuser fostelor autoriti austro-ungare45. Apoi, tot
la final de an, a început s se organizeze vizita ministrului de externe
român – G. G. Mironescu – în Polonia. Anunat înc de la 1 decembrie,
vizita a fost amânat pentru luna ianuarie 1929. Românii ateptau un
sprijin polonez în chestiuni internaionale, premierul Poloniei fiind rugat
s medieze tensiunile româno-maghiare în cazul optanilor46.
Ziua de 1 Decembrie a fost în mod special marcat de polonezi,
care au dat tot respectul cuvenit unui asemenea moment. „Cercul
amicilor României” din Varovia a trimis, „Asociaiei universitare din
Bucureti a prietenilor Poloniei”, o telegram, în care felicita pe români
i le ura prosperitate i dezvoltarea rii47. În acelai timp, toat presa
polon s-a mobilizat, scriind articole foarte elogioase la adresa României.
Eugen Filotti, directorul departamentului de pres din Ministerul
afacerilor strine de la Bucureti, anuna pe C. Hiott, ministrul Casei
Regale, c mai toate ziarele poloneze au decis, înc din noiembrie 1928,
s consacre câte un numr special României, în data de 1 Decembrie.
În plus, majoritatea jurnalitilor poloni doreau autografe ale Reginei
Maria48.
Ziarul „Polska Zbrojna”, în ediie special, publica portretele
membrilor Familiei Regale i mai multe articole despre România. În unul
dintre acestea, generalul Piskor, eful Marelui Stat Major polonez, adresa
urri de bine armatei române i reafirma aliana dintre cele dou state.
43
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„Mesagerul polon” prezenta o analiz economic a României i ura
însntoire grabnic economiei româneti, sus inând c acest lucru avea
mare importan  i pentru Polonia49.
La 2 decembrie, în Sala Consiliului Comunal din Varovia, a avut
loc o serbare sub înaltul patronaj al ministrului român Davilla, a
premierului Bartel, a marealului Pilsudski i a preedin ilor Camerei i
Senatului. Cei prezen i s-au întrecut în discursuri amicale, analizând
legturile economice, politice i culturale dintre cele dou ri i insistând
pe importan a alian ei româno-poloneze. Partea de discursuri a fost
urmat i de un program artistic, cu participare polonez i român50.
Din documentele româneti se deduce c în Polonia a fost
organizat o întreag sptmân dedicat României, între 1-7 decembrie.
Inten iile organizatorilor erau prezentate în clar: „se vor înf ia
publicului polonez aspecte ale sufletului i crea iei româneti
contemporane”. Un accent special se punea pe evenimentele Unirii i se
discuta nu doar despre alipirile Basarabiei, Bucovinei i Transilvaniei, ci
se prezenta chiar i un film despre serbrile Dobrogei (aniversarea a
50 de ani de la unirea cu România)51. Nu doar în Varovia aveau loc
activit i culturale i politice dedicate României. Din Lwow, un diplomat
român raporta ctre ministrul de externe, G. G. Mironescu, c ziarele
locale reflectaser bine evenimentul intitulat „Academia festiv”,
organizat la 2 decembrie de Liga polono-român. În acest sens, el
trimitea la Bucureti texte din „Gazeta Poranna” i „Slowo Polskie”,
jurnale locale52.
Tot la Lwow, românii avuseser inspira ia s invite un profesor de
istorie de la Cernu i, Grigore Nandri, care i-a familiarizat pe localnici
cu istoria României. Se pare c acesta a avut un succes care a depit
ateptrile, deoarece diplomatul român de la Consulatul General din
Lwow amintea de: „impresia excelent pe care a fcut-o asupra
publicului polon conferin a domnului profesor universitar Grigore
Nandri, din Cernu i. Domnia sa, tratând despre istoria poporului român
i despre tendin a ctre unirea politic a acestuia, a reuit s scoat în
relief toate momentele istorice în care prietenia polono-român s-a
49
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afirmat”53. Diplomatul nu s-a mulumit cu acest succes efemer i
propunea ministerului afacerilor strine tiprirea acelei conferine, sub
forma unei brouri, i rspândirea ei ca „un mijloc excelent de
propagand în Polonia”54. Eugen Filotti, de la Bucureti, se arta interesat
de propunerea venit din Lwow i tocmai de aceea solicita textul
profesorului Nandri i ruga s se estimeze costurile unei editri în limba
polon55.
Din articolul inserat în gazeta „Slowo Polskie” înelegem cum a
artat acea sear dedicat românilor. Organizat de Liga polono-român,
aciunea a avut loc în sala Cercului artistic-literar din Lwow, ornat cu
culorile României i Poloniei, i în prezena portretelor regelui Mihai i
marealului Pilsudski. Erau prezente autoritile locale, administrative i
militare, precum i reprezentani ai puterilor aliate. În numele Ligii
polono-române a vorbit profesorul universitar Chylinski, care îi însuise
deja discursul istoric românesc. Astfel, el a prezentat pe români ca pe
urmai romanilor, vorbitori de limb neo-latin, care au rezistat eroic, în
ciuda vremurilor nefaste, între Marea Neagr i Carpai. Textul
profesorului polonez suna în acest fel: „Grelele împrejurri istorice prin
care a trecut acest popor, vijeliile care au trecut peste aceast ar, nu au
clintit existena vechilor coloniti romani, care nu numai c au tiut s se
menie, ci i-au lrgit posesiunile lor... Alturi de Polonia, România este
în rsritul european o cetate a culturii latine. Poporul român,
dezvoltându-se repede, ajunge testamentarul Eternei Rome.”56.
Între dou discursuri, orchestra regimentului 19 infanterie polonez
cânta maruri româneti i poloneze. În final, a prezentat o comunicare pe
teme de istorie profesorul Grigore Nandri, de la Universitatea Cernui.
Acesta fusese student al Universitii Jegellonia din Cracovia i era
familiarizat deja cu societatea polonez. El a inut o conferin cu tema
„Ideea unitii naionale la români în cursul veacurilor i realizarea ei în
anul 1918”. Nandri a prezentat o schi de istorie româneasc, fcând
mereu apel la sentimentul de unitate al românilor. În final, s-a oprit mai
mult asupra perioadei Primului Rzboi Mondial i a evenimentelor care
au produs seria de uniri. Din loc în loc, nu uita s flateze marile puteri
occidentale, în special pe Frana. Sfâritul conferinei a fost dedicat
53

Ibidem, fila 24.
Ibidem, fila 23.
55
Ibidem, fila 24.
56
Ibidem, fila 25.
54

370

DISCURS ISTORIC I DIPLOMA IE

importan ei alian ei polono-române, în contextul european din acea
perioad57.
În concluzie, putem afirma c exista o aten ie special pe care
românii o acordau exportrii discursului istoric autohton în strintate.
Acest lucru se fcea, în primul rând, pentru consolidarea simbolisticii
anului 1918, încercându-se în acest fel s se argumenteze c unirea a fost
un eveniment firesc, venit în urma unei stri de spirit deosebite i a unor
strategii care, puse în aplicare mai coerent în ultimele decenii, au
construit progresiv un destin care urma s culmineze cu Marea Unire.
Dac acest lucru era real sau nu, dac unitatea na ional era o dorin  de
secole sau dac era doar un proiect îndrzne dar nou, transpus în practic
i datorit unei conjuncturi politice interna ionale favorabile, oricum nu
mai conta. Odat înfptuit unirea, atât statul roman, cât i indivizii
dispara i (jurnaliti, istorici, politicieni) încercau s prind noua situa ie
politic interbelic într-o schem logic, construit într-o devenire
istoric. Românii se grbeau s foloseasc acest tip de explica ie i din
alte motive: pentru a preveni pericolele revizioniste i pentru a impune în
fa a Europei o stare de fapt – unirea – care nu mai trebuia chestionat pe
viitor de inamicii externi. Europei trebuia s i se explice i Europa
“trebuia” s în eleag c firul istoric, al derulrii fireti a vie ii na ionale,
dusese la unire. Iar argumentele celor care nu acceptau recentele
schimbri teritoriale – sovieticii sau maghiarii – trebuiau demontate i
minimalizate.
Mergându-se pe aceast linie, utilizarea istoriei i a istoricilor în
propaganda extern favorabil Bucuretiului, aprea drept normal.
Acetia puteau face rii un serviciu mai credibil decât politicienii,
folosind teorii tiin ifice în locul pasiunilor politice periculoase. Totui,
este de constatat c, la 10 ani de la Marea Unire, România nu a avut o
strategie coerent în acest sens. Dac discursul istoric, fabricat în ar, era
difuzat în Europa de diploma i, ziariti i români obinui i, istoricii
apreau în aceast schem doar întâmpltor sau ca urmare a unor
ini iative personale. Succesul lor, îns, era incontestabil i, de aceea, în
cazuri mai curând izolate decât generalizate, cuvintele lor erau rspândite
prin lucrri i brouri, cu evident rol propagandistic pro-românesc.
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Abstract
HISTORIC DISCOURSE AND DIPLOMACY. CELEBRATION OF
THE GREAT UNION IN POLAND (1928)
During the interwar period, Romanians paid special attention to the
export of the autochthon historical discourse abroad. This was done, mainly, in
order to reinforce the symbolism of the year 1918 and to argue that the Union
was a natural event. This event was the outcome of a special frame of mind and
of various strategies, consistently implemented in the past decades, which
gradually built a destiny that culminated with the Great Union. If this was real
or not, whether the national unity had been desired for several centuries or
whether it was just a new and very bold project put into practice due to a
favourable international political conjuncture, was of no importance anyway.
Once the Union was accomplished, both the Romanian State and dispersed
individuals (journalists, historians and politicians) were trying to catch the new
political situation in a logical scheme, built in a historical becoming. Romanians
rushed to use this type of explanation for other reasons: to prevent the
revisionist dangers and to impose Europe a certain fact - the Union - which was
not to be questioned by the external enemies in the future.
In this line, the use of history and historians in the external propaganda,
favourable to Bucharest, seemed to be natural. They could do a more reliable
service to Romania than the politicians by using scientific theories instead of
dangerous political passions. However, as we notice, after 10 years since the
Great Union, Romania did not have a coherent strategy in this regard. Whereas
the historical discourse, produced in Romania, was released in Europe through
diplomats, journalists and common Romanian citizens, historians were a part of
this scheme only by chance or as a result of their personal initiatives.
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Anul 1945 a reprezentat pentru Universitatea din Iai debutul unei
perioade marcat de multiple dificulti. Cele mai multe mrturii ale
epocii confirm aceast realitate, în condiiile în care acestea au venit din
partea membrilor de prestigiu ai comunitii universitare ieene, care au
descris i caracterizat anii rzboiului, deopotriv i pe cei postbelici, ca
fiind cei mai dificili din întreaga existen a primei instituii de
învmânt superior a României moderne.
Ingerinele asupra Universitii din Iai au îmbrcat forme
multiple de manifestare: de ordin material, de natur politic, la care se
adaug, ca element de noutate, presiunea ideologiei marxist-leniniste, în
emergen, în vederea transformrii radicale a componenei i
competenelor corpului profesoral în acord cu noua orientare a statului
român de dup 23 august 1944.
Din punct de vedere material, Universitatea s-a confruntat cu
perioada refugiului instituiei în Transilvania, cu deteriorarea serioas a
corpului principal i a celorlalte aezminte (cmine studeneti,
laboratoare, biblioteci), dublat de solicitarea imperativ a Comisiei
Aliate de Control (CAC) de restituire ctre URSS a instrumentarului
tiinific i a volumelor de specialitate aduse la Iai din Basarabia, nordul
Bucovinei i Transnistria în anii rzboiului din Rsrit.
Dificultile economice, mult mai vizibile la Iai i în Moldova
decât în alte pri ale României, au grevat cu prisosin i asupra situaiei
materiale a corpului profesoral i administrativ, implicit a studenilor, o
stare de lucruri adeseori minimalizat de noile „autoriti democrate” de
la Bucureti. Penuria cronic de fonduri bneti, de combustibil, de spaii
locative pentru membrii comunitii academice i studeneti – în
condiiile în care oraul a fost puternic afectat de consecinele „Ofensivei
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Iai-Chiin u” – dar, mai ales, sentimentul acut al lipsei de orizont au
marcat puternic primii ani postbelici la Universitatea ieean .
Într-o suit de memorii trimise Ministerului Educaiei Naionale
pe parcursul anului 1945, Ilie Popa, prorectorul instituiei, a f cut
cunoscut ceea ce se tia i la Guvern: „Universitatea din Iai a fost cea
mai crunt lovit de r zboi […]. F r laboratoare i biblioteci, profesori i
asisteni […] universitatea nu-i poate reface i nici îndeplini misiunea”1.
Mai mult, prorectorul Popa a insistat asupra impactului cultural i
atitudinal pe care l-a avut i urma s îl aib Universitatea asupra Iailor i
a locuitorilor s i: „În octombrie 1944, fiind trimis de universitatea
pribeag la Alba Iulia s cercetez starea localului din Iai am constatat c
populaia r mas în Iai dorea ca universitatea s revie cât mai neîntârziat
în oraul aproape pustiu i plin de ruine, deoarece aceast populaie tia
c Iaul lipsit de coal este un ora menit pieirii” (s. n.)2.
edina Senatului Universit ii, din 31 iulie 1945, a dat expresie,
la rândul ei, nemulumirilor corpului academic de la Iai fa de
tratamentul la care era supus instituia din partea guvernului Groza.
Delegatul Facult ii de Litere, Dan B d r u, a ar tat c forurile
superioare de la Bucureti nu acord suficient sprijin Universit ii ieene,
nici din punct de vedere moral, nici material, pentru c , din punct de
vedere al salariz rii, Iaii „continu s aparin categoriei a doua”3.
Profesorul B d r u a reclamat „inegalitatea fa de toate celelalte centre
universitare”4, inexplicabil din punct de vedere material i „umilitoare
din punct de vedere moral”5. Delegatul Facult ii de tiine, profesorul
I. Botez, i-a exprimat, la rândul s u, nemulumirea c Bucuretiul
manifest , ca i în anii trecui, „neglijen fa de Iai”6. Pe de alt parte,
acesta a elogiat demersurile repetate ale rectorului demisionar, Alexandru

1

DJANI, Fond Rectorat, dosar 8/1945, f. 547.
Ibidem, f. 546. Prorectorul Ilie Popa face trimitere, cu aceast ocazie, la
aluziile prezente în cercurile guvernamentale i academice de la Bucureti potrivit
c rora Universitatea ar putea s nu mai revin la Iai. Erau colportate tiri ale mut rii
instituiei la Bac u, Sibiu sau Craiova.
3
Ibidem, f. 592. Procesul Verbal al edinei Senatului din 31 iulie 1945.
4
Ibidem.
5
Ibidem, f. 593.
6
Ibidem, f. 594.
2
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Myller7, de a fi readus la Iai universitatea aflat în refugiu. Faptul a fost
subliniat i de ctre Constantin Balmu, decanul Facultii de Litere8.
Sub raportul schimbrilor de ordin politic din România de dup
23 august 1944, Universitatea a suferit, de asemenea, mutaii definitorii.
Instituia de învmânt superior ieean a intrat, volens nolens, în prim
planul acestor transformri. Convenia de Armistiiu cu Naiunile Unite,
semnat la 12 septembrie 1944, a avut repercusiuni importante asupra
destinului universitii. În conformitate cu prevederile acesteia, Comisia
Aliat de Control, aflat de jure sub controlul Aliailor, de facto sub cel
al URSS, a purces la inventarierea bunurilor universitii dobândite în
timpul rzboiului împotriva Uniunii Sovietice din zonele care s-au aflat
„sub ocupaie româneasc”, urmând ca acestea s fie retrocedate URSS.
În plus, CAC a solicitat imperativ Rectoratului universitii
clarificarea situaiei studenilor originari din Basarabia i nordul
Bucovinei, „care absolvind în 1940 sau înainte nu pot justifica ederea în
ar între iunie 1940 - iunie 1941” (s. n.)9. Rectoratul a solicitat
decanatelor, în conformitate cu „cererea CAC Iai”, listele cu studenii al
cror loc de origine era Basarabia i nordul Bucovinei i care au locuit în
aceste provincii în cursul anilor 1940-1941: „Aceast list va cuprinde pe
studenii care s-au înscris ulterior anului colar 1940-1941 i la care din
diploma de bacalaureat reiese c în 1940-1941 au urmat la o coal din
Basarabia […]”10.
Intrarea României în orbita dominaiei sovietice, implicit sub
conul de umbr al ideologiei marxist-leniniste, a reprezentat, pentru
comunitatea universitar ieean, deturnarea unui profil academic
racordat, pân la declanarea rzboiului, spiritului european. Sub
„camuflajul” solicitrilor Comisiei Aliate de Control, guvernul Groza a
solicitat, în repetate rânduri, ca mediul universitar din România s se
racordeze grabnic i cu eficien la noile comandamente, astfel încât un
suflu nou s strbat întreg învmântul, de la cel primar pân la cel
universitar. Erau cerute msuri reparatorii fa de „intelectualitatea
progresist”, care a avut de suferit, într-o form sau alta, în vechiul
regim. Formula, de un echivoc desvârit, a lsat cale liber
7

Demisia din funcia de rector a lui Alexandru Myller este subsumat unor
circumstane de ordin politic, asupra crora vom reveni.
8
DJANI, Fond Rectorat, dosar 8/1945, f. 594.
9
Ibidem, f. 37.
10
Ibidem. Aceti studeni urmau a fi „repatriai” în URSS.
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interpret rilor arbitrare privitoare la evaluarea gradului de intoxicare
fascist, a purific rii atmosferei reacionare din universit i i a curm rii
ineriei, b nuit a fi întâlnit în diverse forme de manifestare atît la
profesori, cât i la studeni.
În ceea ce privete destinul Universit ii din Iai, „memoria”
anilor interbelici, receptat acum în paradigm vindicativ de c tre noua
elit politic (i academic ), a reclamat, mai mult ca oriunde în România,
m suri radicale de „exorcizare”. În oraul în care au activat A. C. Cuza i
Corneliu Zelea Codreanu, perceput i dup 23 august ca un fost „bastion”
al luptei împotriva bolevismului i în care a avut loc Pogromul din iunie
1941, urma s se fac „rezecie” i în mediul universitar, conform
cerinelor Comisiei Aliate de Control.
Num rul studenilor membri ai PCR sau intrai, dup 23 august,
în partid, din centrul universitar Iai era redus în vara anului 1945.
Conform datelor Comitetului Judeean PCR Iai, 203 studeni erau
membri ai Partidului Comunist11. Comitetul continu s spere în m rirea
num rului de membri, intensificând, în acest scop, „munca de l murire”
în universitate. Nu îi ascunde îns iritarea cu privire la aceast stare de
lucruri, în condiiile în care participarea la cercurile de marxism-leninism
a studenilor „este slab ”12. Cauza a fost pus , în principal, pe seama
sesiunii de examene.
Tendina de politizare a înv  mântului superior românesc,
implicit a celui ieean, este în corelaie direct cu evoluia vieii publice
din România de dup 6 martie 1945. Universitatea din Iai reproduce, la
scar redus , întregul complex de tensiuni manifestate în ar dintre
adepii revenirii la starea de lucruri interbelic – bazat pe reinterpretarea
în paradigm european a pluralismului politic i a libert ii de opinie –
i ai „noului val”, radicalizat în anii regimului Antonescu i ai r zboiului
din R s rit, în viziunea c rora statul i Universitatea trebuiau s fie
„cur ate” de urmele trecutului recent. Imperativele CAC nu reprezentau
decât un argument în plus.
Incidentele dintre „studenii democrai” i cei „reacionari”
(tertium non datur) s-au manifestat cu prisosin i la Iai. Amintim
numai pe cele legate de impactul zilei de 10 mai – moment clasic de
raportare la realitatea momentului. Acelai Comitet Judeean PCR Iai
11
12

DJANI, Fond Comitetul Regional PMR Iai, dosar 39/1945, f. 9.
Ibidem, f. 12.
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condamn vehement „dezordinea” produs în ora la 10 mai 1946 de
ctre studenimea „retrograd”. Cu aceast ocazie, autoritile „au
întreprins cercetri în mijlocul studenilor pentru stabilirea autorilor
neregulilor provocate”13.
Intrarea României în orbita sovietic a avut repercusiuni
fundamentale i din punctul de vedere al presiunii ideologiei totalitare, în
emergen. Din aceast perspectiv, corpul academic de la Universitatea
ieean a fost evaluat în mod diferit – în funcie de propria raportare la
trecut, personal sau de grup – odat cu asumarea de ctre factorii politici
a „noilor valori”. Profesorii antifasciti reprezint, conform noii
paradigme, adevrata democraie (popular), pe când ceilali (liberali,
rniti, cuziti etc) nu sunt decât exponenii reaciunii. Totodat, cei
care i-au asumat, la un moment dat, funcii de conducere în perioada
regimului antonescian urmau a fi îndeprtai imediat din sistem, conform
cerinelor Comisiei Aliate de Control.
Un semnal important al schimbrii a fost dat de solicitarea
potrivit creia fondul de carte academic urma s fie cenzurat. Prima
adres a ministerului de resort ctre Biblioteca Central Universitar din
Iai a sosit la 3 iunie 1945. Conform acesteia, fondul de carte trebuia
revizuit radical, întrucât multe volume deveniser inadecvate „din cauza
cuprinsului duntor bunelor relaii cu Naiunile Unite”14. Solicitarea a
comportat mai multe etape, lista cu publicaii interzise crescând
exponenial pe parcursul anilor 1946-1948.
Odat cu dispariia autonomiei universitare – fenomen declanat
în cursul anului academic 1945-1946 – posibilitatea de eschivare de la
aceste ordine a devenit nul. Mai mult, punerea lor în practic a gsit
suficieni adepi în rândul profesorilor cu simpatii de stânga sau a
membrilor Partidului Comunist. La cinci luni de la proclamarea
Republicii Populare Române, rectoratul Universitii din Iai primea o
nou întiinare din partea Ministerului Învmântului Public, în cursul
lunii mai a anului 1948. Conform acesteia, lista care coninea publicaiile
interzise uzului studenilor15 trebuia s produc efecte imediate la
universitate. Urmare a adresei ministerului de resort, numrul lucrrilor
13

Ibidem, f. 21. Comunicatul Frontului Democrat Universitar din Iai.
DJANI, Fond Rectorat, dosar 8/1945, f. 49. Subînelegem prin sintagma
„Naiunile Unite”, Uniunea Sovietic.
15
Publicaii interzise pân la 1 mai 1948. Idem, dosar 4/1948, f. 594.
14
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scoase din circuitul public a însumat 1336 de titluri16. Conform deciziei
guvernului RPR, din 23 octombrie 1948, „Monitorul Oficial”17 a dat
publicit ii o nou list cu publicaii retrase din circuitul public i
academic. Demersul a fost motivat, din nou, pe baza prevederilor
Articolului 16 al Conveniei de Armistiiu, cât i pe cele ale Articolului 5
al Tratatului de Pace de la Paris, din 10 februarie 1947. Pe de alt parte,
Universitatea a primit dreptul de a p stra volumele care f ceau obiectul
interdiciei, sub rezerva c acestea urmau s fie stocate în depozite
speciale, cu acces limitat18.
Universitatea din Iai sub semnul ideologiei totalitare
Aciunile întreprinse de noua putere instalat la 6 martie 1945 în
vederea schimb rii radicale a profilului societ ii româneti au devenit
prioritare i în sistemul de înv  mânt superior. Spaiu prin excelen al
gândirii libere19, cu autonomie garantat de lege, adeseori perceput
cutumiar, acesta urma s fie racordat total noilor comandamente politice.
În esen , „aciunea de anihilare a vechii elite intelectuale i de
modificare a structurilor universitare i academice pe care aceasta i le
constituise se înscria, ca o necesitate, în cadrul mai larg al distrugerii
suprastructurii societ ii burgheze”20.
Conform cercet rilor recente, etapele importante ale procesului de
epurare din universit ile româneti sunt implicit subsumate fenomenului
destructur rii instituiilor fundamentale ale statului român din perioada
anilor 1945-194721. Imixtiunea guvernului Groza în treburile interne ale
universit ii a fost gradual , în direct corelaie cu fenomenul
consolid rii stângii comuniste în România i cu adeziunea tacit , uneori
entuziast a unei p ri a corpului profesoral la noile comandamente
politice.
16

Ibidem, f. 620.
Ibidem, f. 303-304. În intervalul 1945-1948 au ap rut în „Monitorul Oficial”,
succesiv, 50 de liste cu titluri de publicaii supuse regimului special.
18
Ibidem, f. 303.
19
Guvernul Petru Groza a interpretat, gradual, fenomenul în paradigm
marxist . În viziunea acestuia, gândirea liber a fost r spunz toare de lansarea în
spaiul universitar românesc interbelic (în cel ieean, mai ales) a ideilor legionare,
„fasciste” i „reacionare”.
20
Maria Somean, Eliminarea vechii elite universitare 1944-1950, în Dosarele
Istoriei, nr. 4 (68), 2002, p. 5.
21
Ibidem.
17
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Anii 1944-1945 au stat sub imperativul defascizrii vieii
universitare. Sub acoperirea prevederilor Conveniei de Armistiiu, au
fost înl turate de la catedr cadrele care în perioada 1938-1944 au avut
funcii de conducere i care au „cauionat”, prin girul acordat, regimurile
carlist, legionar i antonescian. Cazul istoricului Petre P. Panaitescu, de
la Universitatea din Bucureti, este definitoriu din aceast perspectiv .
Mai mult, Legea nr. 217/1945, continuare a Decretului-lege nr. 486/1944
i a Legii nr. 594/1944, extinde i mai mult interpretarea în leg tur cu
persoanele pasibile de epurare, ea f când referire, printr-o formulare
vag , la toi cet enii care, într-o form sau alta, „au luat atitudine
antidemocratic ”22.
Anul 1946 a reprezentat diminuarea, pân la dispariia total , a
autonomiei universitare. Aparent birocratic , aciunea a reprezentat un
pas decisiv în subordonarea universit ii factorului politic. Ad ug m la
aceasta i sentimentul, insidios, tr it de o bun parte a lumii academice,
potrivit c ruia o veche tradiie european a fost definitiv îndep rtat din
spaiul universitar românesc23.
edinele Senatului Universit ii din Iai sunt dominate, pe
parcursul anilor 1946 i 1947, de problema politiz rii înv  mântului
superior i a înc lc rii tot mai pronunate a autonomiei universitare de
c tre factorii guvernamentali. Aceasta este vizibil atât în presiunile
exercitate de putere în ceea ce privete gr birea procesului de epurare,
precum i în mesajele imperative sosite de la Bucureti în leg tur cu
modalitatea, c ile i soluiile pe care Universitatea trebuia s le urmeze
necondiionat, în vederea îndep rt rii din sistem a „indezirabililor”.
Profesori de elit ai instituiei ieene – îi amintim, printre alii, pe
tefan Bârs nescu, Dan B d r u, Petru Caraman – au atras atenia, pe
parcursul anului 1946, asupra pericolului înc lc rii principiului
autonomiei universitare, chiar dac aceasta era „motivat ” de imperativul

22

Ibidem, p. 7.
Gr. T. Popa (1892-1948), profesor al Facult ii de Medicin din Iai pân în
1928, declara în 1946: „Este uor de îneles ca dictatorii s încerce constrângerea
cercet rii i selecion rii obiective, pentru c ei constrâng statul întreg […]. Ei vor s -i
introduc oamenii lor în universit i, oameni insuficieni, dar partizani, sau vor s -i
impun legile pe care le respinge bunul sim comun i care totdeauna s-au dovedit a fi
dezastruoase.”, Ibidem, p. 8.
23
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epur rilor24. Decanul Facult ii de Medicin , profesorul upa, declara în
edin a Senatului universit ii din 23 martie 1946: „Universitatea nu este
a partidelor. Ea este peste partide. Ea nu se schimb dup partide i dup
vremuri”25. Atitudinea lui Alexandru upa, ca i aceea a lui Grigore
T. Popa – plecat de la Universitatea ieean la cea din Bucureti, în 1928
– nu este singular , îns opiniile de acest fel au devenit minoritare în
contextul sovietiz rii societ ii româneti i a asum rii noii direc ii, din
motive ideologice sau personale, de c tre o bun parte a corpului
academic ieean.
Anul universitar 1947-1948 a coincis cu instaurarea oficial a
regimului comunist în România, la 30 decembrie 1947. A debutat,
oricum, sub auspicii dintre cele mai nefavorabile – men ion m cea mai
ampl eliminare din înv mântul superior, comprimrile26 din toamna
anului 1947 – pentru a se încheia cu promovarea Legii învmântului,
prin Decretul 175 din 3 august 1948. Procedura comprimrilor a
reprezentat formula prin care profesorii indezirabili, dificil de subsumat
cerin elor CAC de defascizare a înv mântului superior, din lips
concret de dovezi incriminatorii, urmau a fi îndep rta i din sistem din
ra iuni de ordin bugetar, „în vederea realiz rii comprim rii cheltuielilor
de personal de toate categoriile”27. În realitate, concedierile s-au f cut din
cauza convingerilor exprimate public sau în scris de „indezirabili” cu
privire la dispari ia autonomiei universitare i a declan rii epur rilor.
La Universitatea din Iai, Comisia de comprimare a fost
reprezentat de C. Mihul, prorector, I.Gh. Mih ilescu, decanul Facult ii
de tiin e i D. Simionescu, reprezentantul Facult ii de Litere.
24

Nu to i membrii Senatului au condamnat diminuarea, pân la dispari ie, a
autonomiei. Universitatea din Iai reproduce, în linii generale, pozi iile antagonice, „de
clas ”, pe care se g sea societatea româneasc , în ansamblul ei, dup 1945. Profesorul
C. Balmu, de la Facultatea de Litere, chiar a inut s precizeze c „ideea autonomiei
universitare a folosit ca un scut foarte comod sub care unii profesori vor s -i ascund
slbiciunile ceteneti i didactice (s. n.) […] Nu se poate admite o autonomie
universitar de care s se foloseasc fascitii (s. n.)”, DJANI, Fond Rectorat, dosar
80/1946.
25
Idem, dosar 33/1946, f. 49. edin a Senatului Universit ii din 23 martie
1946.
26
Maria Somean, loc. cit., „Comprim rile” au fost operate sub pretextul
redres rii economiei, care avea nevoie de un exemplu concret de austeritate bugetar .
27
Mariana Momanu, Educaie i ideologie. O analiz pedagogic a sistemului
totalitar comunist, Iai, 2005, p. 182.
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Organismul a fost subordonat Comisiei pentru raionalizarea
învmântului universitar, creat în baza deciziei Ministerului
Înv  mântului din 23 mai 1947. Ulterior, aceasta a fost reorganizat în
Comisia interministerial pentru învmântul superior, la 16 iulie
1947.28 Comisia a desfiinat 72 de posturi, printre care cele ale
profesorilor Petru Caraman, erban Cioculescu i Victor Iancu29. Au fost
vizate i catedrele din componena facult ilor. La Facultatea de Drept au
r mas 10 catedre din 20, dintre care patru cu salarizare i trei f r 30. În
consecin , num rul cadrelor didactice de la Universitatea ieean s-a
redus de la 457, în anul academic 1946-194731, la 156 în anul de
înv  mânt 1948-194932. În paralel cu procesul de epurare au fost
angajate cadre noi, corespunz toare noului profil ideologic; drept urmare,
se constat urm toarea situaie numeric a corpului profesoral de la Iai:
295 în anul academic 1950-1951, 299 în 1951-1952, 352 în 1953-1954,
347 în 1954-1955, 423 în 1956-195733.
Prevederile noii Legi a Înv  mântului, din august 1948, au
schimbat în mod radical întreaga filozofie a sistemului educaional din
România, de la cel primar, la cel superior. În ceea ce privete studiile
universitare, articolul 33 prevedea c „actualele facult i i coli de
înv  mânt superior vor fi restructurate, conform prezentei legi. În acest
scop se vor putea desfiina catedre inutile, altele vor putea fi raionalizate
dup necesit i sau se vor crea catedre noi […]”34. În paralel cu
desfiinarea unor catedre i facult i de tradiie35, la Universitatea ieean
au ap rut altele, în acord cu noile orient ri. Catedrele de
marxism-leninism, de materialism dialectic i, ulterior, de

28

Ibidem.
„Economiile realizate acum vor avea consecine dezastruoase în viitor prin
rezultatele slabe ce va da înv  mântul în general i cel universitar, în special”.
Declaraia profesorului Râcanu, decanul Facult ii de Medicin . Ibidem, p. 183.
30
Ibidem.
31
Em. Bold, Gh. Platon, Gh. Tanas , Universitatea din Iai în epoca
contemporan (legislaie, structur, profesori, studeni, baz material), în Istoria
Universitii din Iai, Iai, 1985, p. 144.
32
Ibidem, p. 145.
33
Ibidem.
34
Mariana Momanu, op. cit., p. 184-185.
35
Cu aceast ocazie au încetat a mai fi studiate limba latin , sociologia,
psihologia, logica, considerate discipline incompatibile cu noua orientare ideologic .
29
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comunism/socialism tiinific vin s întregeasc schimbarea de profil a
instituiei, racordat imperativelor ideologice ale regimului.
La finalul anului academic 1948-1949, facult ilor li s-a cerut s
întocmeasc Rapoarte de activitate, din care s reias modul de aplicare
a m surilor de reform , precum i afilierea cadrelor universitare la
principiile acesteia. F r îndoial , „anul universitar 1948-1949 debuta
sub semnul noii legi i fiecare facultate, chiar fiecare profesor, urma s
r spund direct de punerea în aplicare a ideologiei reformei:
materialismul dialectic i istoric”36.
Caracterul nociv, antinaional, al Legii Înv  mântului din 1948 a
fost reliefat de c tre cercet tori chiar i în ultimii ani ai regimului
Ceauescu. În condiiile epocii, criticile transparente la adresa „reformei”
educaiei nu ar trebui s treac neobservate, pentru c acestea reprezint
un „barometru” interesant al poziion rii colii istorice de la Iai fa de
comandamentele puterii. Dincolo de plierile „strategice”, „de serviciu”,
imposibil de ocolit, r mân constat rile f cute la aproape patru decenii de
la eveniment: „Astfel, scurtarea studiilor medii de la 12 la 10 ani, crearea
unui sistem de licee de cultur general unice, cînd realitatea
demonstrase deja necesitatea studiului pe secii; eliminarea sau
restrîngerea considerabil a unor importante discipline […], f rîmiarea
înv  mîntului superior în specialit i înguste, rigiditatea i centralismul
excesiv în elaborarea planurilor i programelor, toate acestea au generat
dificult i în buna desf urare a înv  mîntului, au impietat asupra
calit ii lui i, mai ales, asupra preg tirii specialitilor […]”37.
Perioada 1948-1953 este subsumat câtig rii puterii în România
de c tre Partidul Comunist i de „satelizare” a statului la Uniunea
Sovietic . În numele dictaturii proletariatului, criteriul apartenenei la
„noua clas ”38, bazat pe originea social sntoas, a fost aplicat cu
rigurozitate: „Epur rile continu
pân
la eliminarea tuturor
indezirabililor, procesul de centralizare i politizare se desf oar în ritm

36

Mariana Momanu, op. cit., p. 185.
Em. Bold, Gh. Platon, Gh. Tanas , op. cit., p. 127.
38
Folosim sintagma consacrat a lui Milovan Djilas, care a dat i titlul unei
c ri fundamentale a disidentului iugoslav, Noua clas. O analiz a sistemului comunist,
în fapt prima critic de substan a teoriei comunismului est-european. Acesta nu este
nicidecum egalitar, ci creeaz privilegii pentru toi cei aflai la vârful puterii.
37
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alert, atingând, c tre sfâritul intervalului, palierul controlului total”39.
Prin adresa Ministerului Înv  mântului, din 25 martie 1950, s-a solicitat
un tablou complet al cadrelor universitare în ceea ce privete încrederea
politic a acestora fa de regimul comunist. Erau vizate, deopotriv ,
„elementele cele mai de încredere”, „elementele în care nu se poate avea
încredere”, precum i „elementele ce au avut manifest ri nes n toase în
anul curent”40. Situaia trebuia s fie remis , confidenial, Direciei
Regionale de Cadre. Urmare a acestei decizii, profesorii îi puteau începe
activitatea la catedr numai în condiiile în care acetia corespundeau
criteriilor ideologice.
Ideologia comunist , ilustrat prin catedrele de tiine sociale, a
vegheat inclusiv asupra domeniului disciplinelor care, dei nu puteau fi
subsumate ideologicului (matematica, fizica, chimia, biologia, geografia),
urmau a fi racordate tiinei sovietice. Potrivit noilor comandamente,
cadrele de la tiine Sociale „trebuie s l mureasc cu r bdare i s
conving cadrele didactice de la catedrele de tiine speciale c nu poate
exista tiin care s nu se bazeze pe concepia materialist-dialectic , c
nu poate fi vorba de progresul tiinei f r de adoptarea unei poziii
partinice în tiin , f r de combaterea hot rât a apolitismului”41.
Dispariia lui Stalin a produs o uoar relaxare în procesul de
epurare din universit ile româneti, îns regulile de selecie a cadrelor
din înv  mântul superior au fost meninute de partid. Pe parcursul
deceniului al aselea se simte tot mai acut lipsa unei legislaii coerente,
privitoare la înv  mântul universitar. Actele normative elaborate între
anii 1950 i 1957 au în vedere, în special, îndep rtarea universit ii de
spiritul deceniilor trecute, în condiiile în care legea din 1948 fixase
numai cadrul de ansamblu al noii paradigme educaionale. Amintim,
printre altele, decretul nr. 13/14.01.1950 privitor la acordarea titlurilor
tiinifice, Hot rârea Consiliului de Minitri nr. 65/17.01.1950 privind
organizarea examenului de stat, HCM nr. 1894/20.09.1952 cu privire la
normarea activit ii didactice i tiinifice, decretul nr. 529/7.01.1953
privitor la gradele didactice universitare, decretul nr. 291/31.07.1953
privind preg tirea cadrelor didactice i tiinifice, HCM
39

Maria Somean, loc. cit.. Exist , evident, i excepii de la regul . Este cazul
multor intelectuali, universitari deopotriv , care i-au ascuns sau renegat trecutul
„burghez” i s-au înregimentat cu entuziasm atent construit la noua ordine social .
40
DJANI, Fond Birou Personal, dosar 1/1950, f. 57.
41
Idem, Fond Rectorat, dosar 13/1950, f. 8.
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nr. 2471/25.07.1953 privitoare la organizarea aspiranturii, HCM
nr. 2877/31.08.1953 privitoare la funcionarea facult ilor muncitoreti i
HCM nr. 1003/10.07.1957 privitoare la îmbun t irea înv  mântului
superior42.
La sfâritul anului 1956, reverberaiile revoluiei din Ungaria,
resimite i la Universitatea din Iai, au dus la în sprirea aciunilor în
vederea înt ririi vigilenei revoluionare a cadrelor didactice i a
studenilor. Regimul reacioneaz cu duritate. În consecin , „au loc
arest ri i masive exmatricul ri în rândurile studenimii i un num r de
noi disponibiliz ri în corpul didactic, afectând, de aceast dat , mai ales
cadrele auxiliare”43. Presiunea politic asupra universit ii s-a manifestat
prin ponderea accentuat , la toate profilurile, a cursurilor de comunism
tiinific44, precum i a cercurilor de marxism-leninism din cadrul
Universitii serale de partid.
*
La 31 iulie 1945, rectorul Universit ii din Iai, Alexandru
Myller, i-a înaintat demisia ministrului Educaiei Naionale din cabinetul
Groza, tefan Voitec. Motivul demisiei l-a constituit interpretarea
personal a profesorului Myller privitoare la rolul i atribuiile Comisiei
de epurare de la Universitatea ieean , în calitatea sa de ef al acesteia45.
Ea nu este nici una a toleranei – atât cât putea fi aceasta pus în aplicare
în condiiile epocii – i nici a spiritului critic. Dimpotriv , demisia
rectorului are la baz consideraii vindicative, dublate de sentimentul
potrivit c ruia procesul de epurare de la Universitatea din Iai a decurs în
parametri nesatisf c tori.
În actul de demisie, Alexandru Myller a precizat de la început:
„Faptul c am fost numit rector în urma actului de la 23 August mi-a
impus sarcina grea i nepl cut de a face epuraia politic printre colegii
mei. tiam bine c la universitatea de unde a pornit micarea antisemit
i legionar , care a adus dezastrul  rii i în oraul unde au murit peste

42

D nu Dobo, Universitatea ieean în primele decenii de dup cel de-al
doilea rzboi mondial, tez de doctorat, Iai, 1994, p. 155-156.
43
Maria Somean, op. cit., p. 6.
44
În perioada regimului Nicolae Ceauescu numele disciplinei a fost schimbat
în socialism tiinific.
45
Ministerul Educaiei Naionale a înfiinat Comisii de epurare în universit ile
din România din luna octombrie 1944. Ibidem, p. 8.
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11.000 de oameni46 de pe urma unui pogrom, care, în definitiv, nu era
decât continuarea unor manifestaii i excese studeneti, epuraia trebuia
s fie sever . Am f cut una dreapt , mai sever ca în alt parte, totui
îng duitoare i poate insuficient pentru a îndep rta pe cei ce ar putea
aduce reaciunea în universitate [...]”47.
Problema elimin rii din viaa universitar a unei p ri consistente
a corpului academic ieean, declanat în prim vara anului 1945,
reprezint , în continuare, una dintre temele importante în cercetarea
fenomenului apariiei i evoluiei regimului comunist din România. Parte
integrant a mecanismului sovietiz rii societ ii, epurarea elitei
academice de la Iai ofer , la rândul ei, date concludente privind
implicarea factorului politic în Universitate, perceput, de acum, ca surs
esenial în procesul de creare a „omului nou”, racordat pe deplin la noile
comandamente ideologice. Din aceast perspectiv , „termenii care
caracterizeaz cel mai bine starea Universit ii ieene […] sunt: excese,
abuzuri, ilegalit i”48.
Cadrul legislativ prin care a fost autorizat funcionarea
Comisiilor de epurare, în sensul larg al termenului, a fost stabilit prin
Legea nr. 461/1944, consecin a semn rii Conveniei de Armistiiu
dintre România i Naiunile Unite. Articolul 4 face referire la înfiinarea
acestor comisii, care erau îndrituite s fac „cercet ri înl untrul
departamentului sau instituiei prin toate mijloacele ce le stau la
dispoziie”. Legea prevedea c rezultatele acestor verific ri, aprobate în
prealabil de eful instituiei, „nu vor putea fi atacate sau contestate pe nici
46

Cifr infirmat categoric de cercet tori. Afirmaia lui Myller este eronat ,
subiectiv i ideologizant , deopotriv .
47
DJANI, Fond Rectorat, dosar 8/1945, f. 590-591. În demisie se precizeaz , în
continuare: „[…] C (epurarea, n.n.) a fost îng duitoare reiese spre exemplu din faptul
c profesorul Dacovici, absolvit la noi, a fost epurat de Comisia Presei. C a fost
ineficient reiese spre exemplu în aciunea asistenilor Facult ii de tiine în favoarea
legionarului Cociug, a profesorilor Facult ii de Litere în favoarea hitleristului Vulpe, a
Facult ii de Medicin în favoarea legionarei Chel rescu i din activitatea profascist ce
se accentueaz tot mai mult printre studeni. Dar ceea ce e deprimant i de nesuportat
pentru mine e faptul c aceste manifest ri reacionare nu au întâmpinat în minister nici
un gest de dezaprobare, de respingere. Prin aceasta autoritatea mea fa de colegi a fost
tirbit , am r mas expus calomniilor i forat s tr iesc într-o atmosfer de intrig de
nesuportat”. Calitatea de matematician de talie european a lui Alexandru Myller nu
este subsumat acestei împrejur ri.
48
Mariana Momanu, op. cit., p. 174.
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o cale” (art. 5)49. Urmare a acestor dispoziii, la 2 octombrie 1944 Senatul
Universit ii din Iai a stabilit urm toarea componen a Comisiei:
profesorul Leon Baliff (Facultatea de Medicin ), profesorul Gheorghe
Zane (Facultatea de Drept) i profesorul Ioan Botez (Facultatea de
tiine)50. La începutul lunii iulie 1945 s-a stabilit noua componen a
Comisiei de epurare: rectorul Alexandru Myller – preedinte, Iorgu
Iordan i Gheorghe Zane – membri51. Urmare a acuzaiilor de
tergiversare a epur rilor, profesorul Zane a fost înlocuit de istoricul
Andrei Oetea. Prezena unor personalit i de calibru în Comisie, toate
fiind nume consacrate în lumea tiinific româneasc i european în
propriile domenii de cercetare, urma s acorde autoritate organismului, în
condiiile în care majoritatea acestora îi exprimaser în mod public
convingerile de stânga.
Actul normativ din 1944 a fost completat de prevederile Legii
nr. 217/1945. Potrivit articolului 9, comisiile de epurare puteau s
colecteze informaii despre indezirabili „pe orice cale, chiar f r
ascultarea funcionarului cercetat”52. Cadrele didactice au fost obligate s
depun declaraii i memorii de activitate am nunite pentru intervalul
1938-1944, considerat de referin . Au fost îndep rtai din sistemul
universitar ieean profesori de înalt inut tiinific , precum Ion
Pl cineanu (Facultatea de tiine), Petre Dragomirescu i Gheorghe
Dr g nescu (Facultatea de Drept), Dumitru G zdaru (Facultatea de
Litere), Constantin Vasilescu (Facultatea de Medicin ), Constantin
Tomescu (Facultatea de Teologie), Radu Vulpe i Emil Diaconescu
(Facultatea de Litere i Filosofie) .a.53. Din cele 32 de propuneri de
încetare a activit ii la Universitatea din Iai, 29 au fost aprobate de
ministerul de resort54.
49

Ibidem, p. 175.
Ibidem.
51
Conform cercet toarei Maria Somean, Iorgu Iordan a fost cel mai zelos
membru al Comisiei de epurare de la universitatea ieean . Potrivit Memoriilor acestuia,
„în mai puin de cinci, ase s pt mâni am izbutit s sc p m Universitatea ieean de
circa treizeci de profesori, confereniari i asisteni”. Maria Somean, loc. cit., p. 8.
Ulterior, între 1945 i 1947 Iorgu Iordan a fost numit de guvernul Groza ambasador al
României la Moscova. Din 1946 s-a transferat la Universitatea din Bucureti.
52
Mariana Momanu, op. cit., p. 176.
53
Ibidem.
54
Ibidem, p. 179.
50

Dan LAZ R

387

În cursul anului 1950, în condiiile în care criteriile strict
ideologice ale epur rii erau, totui, inoperabile, dar profilul academic al
profesorilor era considerat a fi neracordat noilor principii staliniste, s-a
recurs la m sura pension rii anticipate sau la schimbarea serviciului. Este
cazul profesorilor Constantin Angelescu, Grigore Teodoru, Octav
Ionescu i Ion Buzea de la Facultatea de Drept, Petru Caraman i Nicolae
Bagdasar, de la Facultatea de Litere55. Pe parcursul anului universitar
1951-1952 au urmat alte îndep rt ri din înv  mântul superior ieean,
fiind vizate 20 de cadre. Îi menion m pe profesorii tefan Bârs nescu,
Petre Botezatu, Teofil Simenschy .a.
La Universitatea din Iai, presiunea ideologiei marxist-leniniste a
devenit o constant a deceniului al aselea, în condiiile în care partidul
considera c este imperios necesar ca în înv  mântul superior, poate mai
mult ca oriunde, „lupta f r cruare împotriva oric ror r m ie ale
educaiei i culturii burgheze”56 s fie dus mai departe. Cursurile
universitare, indiferent de profilul acestora, dar, mai cu seam , cele de
tiine sociale, sunt minuios analizate, pentru a se vedea în ce m sur ele
corespund noilor orient ri. Concomitent cu procesul de preg tire politicoideologic a propaganditilor, cadrele didactice au urmat, la rândul lor,
cursuri de comunism tiinific, desf urate în cadrul Universitii serale
de marxism-leninism, condiie esenial atât pentru r mânerea la
universitate, cât i pentru promovare. Competena tiinific este
subsumat celei a unei bune preg tiri ideologice, element fundamental în
procesul de evaluare a afilierii la comandamentele puterii.
Raportul pe anul 1950 al Universitii serale de
marxism-leninism, organizat sub egida instituiei ieene, reprezint , prin
„vocea” documentului, o mostr indubitabil a spiritului epocii: lucr rile
se ineau în aula Facult ii de Drept, cu „2 lecii pe sear ”; din 159 de
înscrii, au absolvit 135; au fost susinute 39 de lecii de marxismleninism i 10 seminarii: ase lecii de marxism-leninism, cinci de
economie politic , patru de istoria RPR, unul de cultur general , cinci
despre viaa de partid, trei de economie mondial i trei de materialism
dialectic57. Asisteni de marxism-leninism au fost Gavril Lupa, Ilie
Gr mad , Carol Braunstein, Ichil Benditer, Constantin Calistru i Nathan
55

Em. Bold, Gh. Platon, Gh. Tanas , op. cit., p. 159.
Mariana Momanu, op. cit., p. 198-199.
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DJANI, Comitetul Regional PMR Iai, Secia de Propagand i Agitaie.
Arhiva de Partid, Fond II/1950, f. 94.
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Lupu, iar ca director de studii a fost numit Janeta Benditer58. Ultimii doi
au activat i în cadrul Seciei de propagand i agitaie a Comitetului
regional de partid Iai59. De asemenea, o parte dintre profesori au fost
cooptai i în Comisia de învmânt public de pe lâng regionala de
partid, primind atribuii privitoare la înv  mântul superior ieean: Jean
Livescu, Constantin Mihul, Teodor S veanu i I. Creang 60.
Întocmit conform noului canon ideologic, textul Raportului
asupra activit ii Universitii serale de marxism-leninism reprezint o
mostr elocvent de umor involuntar, combinat cu „limbajul de lemn”,
temeinic însuit de raportor. Documentul aduce la cunotin
urm toarele: „Fiecare propagandist îi citea lecia în faa responsabilului
de secie i a directorului de studii. În afar de leciile de economie
politic , care atâta timp cât erau inute de Sosner erau greu de înghiit, nu
am înregistrat greeli politice. Leciile erau citite, afar de cele de
materialism dialectic, care erau expuse liber de propagandist pentru c el
nu putea fi convins s le citeasc (nici nu prea vedea bine). Totui
scoteau notie pe care le-am controlat în parte, mai ales cu ocazia
consultaiilor”61. Autocritica, component esenial a retoricii regimului
comunist, este, la rândul ei, prezent . Între lipsurile evidente, erau
consemnate urm toarele: „recrutarea studenilor a fost cam mecanic ; nu
am avut colective de profesori; nu am folosit suficient ajutorul
Cabinetului de partid în ceea ce privete preg tirea propaganditilor”62.
Astfel, la finele anului academic 1950-1951 s-a apreciat la Rectorat c
„pentru ridicarea nivelului profesional, ideologic i politic al cadrelor
s-au folosit diferite c i”63. Tovarii profesori (s.n.) „au fost încadrai în
diferite trepte ale înv  mântului ideologic i politic […]. Cabinetul de
tiine Sociale a organizat un ciclu de conferine cu caracter ideologic,
iar în cadrul multor facult i au fost organizate discuii în cercuri de
studii, colective de catedr , laboratoare. edinele de analiz a cursurilor

58

Ibidem.
Ibidem, Fond III, dosar 13/1951, f. 2.
60
Ibidem, Fond II, dosar 54/1949, f. 16.
61
Ibidem, Fond II/1950, f. 94.
62
Ibidem, f. 95.
63
Idem, Fond Rectorat, dosar 235/1951, f. 27. Dare de seam a Universit ii pe
anul 1950-1951.
59
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au fost, de asemenea, un prilej de dezbatere i l murire a multor
probleme tiinifice i ideologice”64.
Ingerina partidului în treburile interne ale universit ii reprezint
unul dintre fenomenele specifice perioadei comuniste. Sub regimul lui
Gheorghe Gheorghiu Dej aceasta a îmbr cat forme agresive, „la lumina
zilei” i subsumate în mod direct noii orient ri a statului român.
Funciile de conducere sunt condiionate de afilierea la PMR, iar
exponenii acestora primesc „sarcini” diverse. În aprilie 1953, conducerii
Universit ii îi sunt prezentate urm toarele obiective: îmbun t irea
compoziiei sociale a studenilor i a personalului didactic; colaborarea
cu organismele studeneti, sub îndrumarea organelor de partid din
universitate, pentru îmbun t irea muncii de educare comunist a
studenilor; participarea cadrelor universitare la organizarea timpului
liber al studenilor; popularizarea sanciunilor disciplinare, în vederea
demasc rii elementelor dum noase i retrograde65.
În ceea ce privete coninutul programelor de înv  mânt
universitar, acesta reprezint oglinda fidel a noii paradigme didactice,
orientat pe deplin spre modelul unic, de inspiraie sovietic . Obediena
total a PMR fa de PCUS66 – „partidul-c l uzitor” – s-a reflectat în
impunerea în universitatea ieean a modelului programelor universitare
sovietice, inclusiv la facult ile cu profil tehnic i tiinific. Fenomenul îi
are propriile explicaii, în condiiile în care R zboiul Rece – „conflict”
prin excelen ideologic – a avut drept component esenial i
competiia tehnologic dintre URSS i SUA, perceput la Moscova drept
element
esenial
în
demonstrarea
superiorit ii
sistemului
social-economic comunist. Spre exemplu, la Facultatea de tiine
Naturale urmarea liniei programelor universitare sovietice a devenit
imperativ , iar contribuiile „tiinifice” ale lui I. Miciurin67 i T.
Lîsenko68 urmau s fie preluate ca model în cercetarea biologiei

64

Ibidem.
Ibidem, dosar 236/1951, f. 71.
66
PCUS – Partidul Comunist al Uniunii Sovietice. Pân în 1952 denumirea a
fost aceea de Partidul Comunist (bolevic) al Uniunii Sovietice: PC(b)US.
67
Ivan Vladimirovici Miciurin (1855-1935), botanist, membru de onoare al
Academiei de tiine a URSS.
68
Trofim Denisovici Lîsenko (1898-1976), agronom, director al Institutului de
Genetic al Academiei de tiine a URSS.
65
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plantelor69. Conducerea Universit ii ieene afirma, în context, c
„activitatea noastr tiinific trebuie s duc înainte tiina teoretic , dar,
în acelai timp, s contribuie în mod direct i la elul nostru fundamental,
cl direa socialismului în ara noastr , prin ajutorul substanial dat
industrializ rii”70.
„Noul curs” imprimat în partid în ultimii ani ai regimului
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ilustrat, la nivel oficial, prin Declaraia din
aprilie 1964, precum i de prevederile decretelor nr. 5/1963,
nr. 767/1963, nr. 176/1964 i nr. 411/1964 privind amnistierea deinuilor
politici din România, a sl bit, pe cale de consecin , presiunea
ideologicului în instituiile de înv  mânt superior.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” a c utat, la rândul ei, s
fructifice avantajele „dezgheului politic”, cu rezultate concretizate atât în
revenirea la o stare de relativ normalitate a vieii academice, cât i în
recuperarea vechilor leg turi cu lumea universitar european .
Abstract
POLITICS AND CULTURE UNDER THE SIGN OF TOTALITARISM. THE
UNIVERSITY OF IASI BETWEEN 1945 AND 1965
The year that followed the end of World War II marked for the
University of Iai the beginning of a period marked by numerous difficulties.
Most testimonies of the epoch confirm this reality, under the conditions in
which these were provided by the prestigious members of the Iasi university
community, who described and characterized the war and post-war years, as
being the most difficult in the whole existence of the first higher education
institution of modern Romania.
The intrusions into the activity of the University of Iai allowed for
multiple forms of manifestation: material ones, political ones, to which one
should add as an element of novelty the emerging pressure of the Marxist –
Leninist ideology, in order to radically transform the composition and
competences of the teaching body in line with the new orientation of the
Romanian State after 23 August 1944.
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DJANI, Fond Rectorat, dosar 194/1952, f. 168. Eventualele modific ri aduse
programei sovietice urmau s fie justificate.
70
Ibidem, dosar 236/1951, f. 75.
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From the material perspective, the University was confronted with the
period of the refuge of the institution in Transylvania, with the serious
deterioration of the main building and of the other establishments, doubled by
the imperative request from the Allied Control Commission for the return to the
USSR of the scientific instruments and specialized volumes brought to Iai from
Bessarabia, the northern part of Bucovina and Transnistria during the years of
the eastern campaign of World War II.
The economic difficulties, much more visible in Iai and in Moldavia
than in other parts of Romania, considerably affected the material situation of
the teaching and administrative body, implicitly the students, condition which is
sometimes minimized by the new authorities from Bucharest.
The chronic penury of funds and especially the acute feeling of no
horizon marked to a great extent the first years of the post-war period at the
University of Iai.
The entrance of Romania into the orbit of the Soviet domination, and
implicitly under the cone of shadow of the Marxist-Leninist ideology,
represented for the Iasi university community the detour of an academic profile
that until, the start of World War II had been connected to the European spirit.
The tendency of politicizing the Romanian higher education, implicitly
of the one of Iasi, is in direct correlation with the evolution of public life in
Romania after 6 March 1945.
The University of Iai reproduces, at a reduced scale, the whole
complex of pressures manifested throughout the country between the adepts of
the return to the between war state of matters and those of the “new wave”,
radicalized during the years of Antonescu regime and of the eastern campaign
of World War II, in whose vision the State and the University had to be
“cleaned” of the traces of the recent past.
“The new cours” impressed by the communist party during the last
years of Gheorghe Gheorghiu-Dej regime, illustrated at the official level by the
Declaration of April 1964, consequently diminished the pressure of the
ideological factor in higher education institutions.
“Alexandru Ioan Cuza” University searched in its turn to fructify the
advantages of the “political thaw”, with the results which consisted both in the
return to a relative state of normality of the academic life, and in the recovery of
the old connections with the European university world.

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS 
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3HQWUXPDWHULDOHOHWULPLVHVSUHYHULILFDUHFHOHGRXăHOHPHQWHDOH
FHQ]XULL SUHYHQWLYH DXWRUL]DĠLD GH DSDULĠLH úL YL]D ÄEXQ GH LPSULPDW´
HUDXUH]HUYDWHFDDWULEXĠLL&HQ]XULL0LOLWDUHD3UHVHL$FHDVWăLQVWLWXĠLH
FRQWLQXăVăIXQFĠLRQH]HLQGHSHQGHQWGXSăDXJXVWvQED]DOHJLL
GLQSkQăODPDUWLHILLQGDSRLVXERUGRQDWăIDFWRUXOXLSROLWLF
SULQ WUHFHUHD VXE FRQWUROXO 0LQLVWHUXOXL 3URSDJDQGHL $VWIHO &HQ]XUD
0LOLWDUă D IRVW SkQă OD  PDUWLH  VLQJXUD LQVWLWXĠLH FDUH KRWăUD
DSUREDUHD úL HOLEHUDUHD DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH SHQWUX SXEOLFDĠLLOH
SHULRGLFH VWDELOHD FRQGLĠLLOH GH DSDULĠLH SHULRGLFLWDWHD úL VXSUDYHJKHD
PRGXO vQ FDUH HUDX UHVSHFWDWH LQGLFDĠLLOH GDWH GH vQGHSOLQLUHD FăURUD
GHSLQGHDGLIX]DUHDSXEOLFDĠLLORU
,PSXQHUHD XQRU DXWRUL]DĠLL SUHDODELOH GH DSDULĠLH QX HVWH R
QRXWDWHH[LVWkQGvQDFHVWVHQVvQFăGLQRFRPLVLHVSHFLDOăSHOkQJă
&HQ]XUD 0LOLWDUă &HQWUDOă &HHD FH VD VFKLPEDW GXSă  DXJXVW D IRVW
SH GH R SDUWH LQVWLWXLUHD XQXL FRQWURO SROLWLF DVXSUD HOLEHUăULL
DXWRUL]DĠLLORU H[HUFLWDW GH XQ FRQVLOLX FRQVXOWDWLY GH SH OkQJă
&HQ]XUD 0LOLWDUă D 3UHVHL úL SH GH DOWă SDUWH LQVWLWXLUHD XQXL FRQWURO
H[WHUQ SULQ LPSXQHUHD DJUHPHQWXOXL VRYLHWLF DVXSUD GHFL]LLORU OXDWH GH
FăWUHDXWRULWăĠLOHURPkQHúWL
ÌQWUH PăVXULOH SULYLQG UHRUJDQL]DUHD SUHVHL GRULWH GH ]LDULúWL
LPHGLDW GXSă  DXJXVW VH DIOD úL UHJOHPHQWDUHD UHJLPXOXL SUHVHL vQ
VHQVXO HOLEHUăULL FRQGLĠLRQDWH D DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH D SXEOLFDĠLLORU


&HQ]XUDPLOLWDUăDIRVWLQVWLWXLWăúLSHUPDQHQWL]DWăSULQ'HFUHWXO/HJHQU
GLQIHEUXDULHSHQWUXLQWURGXFHUHDVWăULLGHDVHGLXSHWRWFXSULQVXOĠăULLGHFUHW
FDUH D UăPDV vQ YLJRDUH SkQă OD VIkUúLWXO FHOXL GH DO GRLOHD Uă]ERL PRQGLDO ÌQ ED]D
DFHVWHL OHJL IXQFĠLRQD vQDLQWH GH  DXJXVW 6HUYLFLXO &HQWUDO DO &HQ]XULL SH OkQJă
0DUHOH 6WDW 0DMRU DXWRULWDWHD FDUH H[HUFLWD FHQ]XUD PLOLWDUă DVXSUD FRUHVSRQGHQĠHL úL
DVXSUDSUHVHL
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FRQWUROXOLPSXQkQGXVHÄFKLDUvQQXPHOHOLEHUWăĠLLSUHVHL´&DPSDQLDGH
SUHVăSULYLQGHSXUDUHDúLUHJOHPHQWDUHDDSDULĠLHLSXEOLFDĠLLORULQLĠLDWăGH
UHGDFĠLD ]LDUXOXL Ä'UHSWDWHD´ vQ VHSWHPEULH  OD FDUH PXOĠL GLQWUH
]LDULúWLL SURIHVLRQLúWL VDX UDOLDW YL]D LPSXQHUHD XQXL FRQWURO DVXSUD
DSDULĠLHL SXEOLFDĠLLORU QHFHVDUă ILLQG ± DúD FXP DILUPD 1 &DUDQGLQR ±
ÄVWDELOLUHD XQHL RUGLQL´ $FHDVWD vQ FRQGLĠLLOH vQ FDUH SkQă OD VHPQDUHD
&RQYHQĠLHL GH $UPLVWLĠLX DSDULĠLD SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH QX HUD
UHJOHPHQWDWă YHFKHD FRPLVLH GH HOLEHUDUH D DXWRUL]DĠLLORU ILLQG
GHVILLQĠDWă ÌQ DFHVWH FRQGLĠLL D H[LVWDW XQ LQWHUYDO GH UHDOă OLEHUWDWH D
SUHVHL FkQG DX UHDSăUXW PXOWH GLQWUH SXEOLFDĠLLOH SHULRGLFH LQWHU]LVH vQ
LQFOXVLYRUJDQHOHGHSUHVăDOHFHORUSDWUXSDUWLGHGLQFDGUXO%1'
Ä/LEHUWDWHD´ ± 36' Ä5RPkQLD /LEHUă´ ±8QLXQHD3DWULRĠLORUúLLPSOLFLW
3&G5Ä'UHSWDWHD´ ±31ğÄ9LLWRUXO´ ±31/ úLÄ6FkQWHLD´ ±3&G5GDU
DX DSăUXW úL DOWH SXEOLFDĠLL SHULRGLFH FX SUHFăGHUH vQ %XFXUHúWL $IOăP
GLQ GRVDUHOH 'LUHFĠLHL 3UHVHL FXSULQ]kQG HYLGHQĠD SXEOLFDĠLLORU DSăUXWH
vQDLQWH GH LPSXQHUHD DXWRUL]DĠLLORU Fă SkQă OD  RFWRPEULH  DX
DSăUXWODQLYHOXOĠăULLXQQXPăUGHGHSXEOLFDĠLL SHULRGLFH GHGLIHULWH
FDWHJRULL SROLWLFRLQIRUPDWLYH OLWHUDUH DUWLVWLFH SHQWUX FRSLL
SURIHVLRQDOHHFRQRPLFRILQDQFLDUH
ÌQ FRQGLĠLLOH DYDODQúHL QRLORU DSDULĠLL SXEOLFLVWLFH 1 &DUDQGLQR
VXVĠLQHD Fă ÄHUD QHYRLH Vă VH UHJOHPHQWH]H DSDULĠLD FRWLGLHQHORU
RSULQGXVH FX PLMORDFH OHJDOH úL SROLWLFRDVH DYDODQúD QHJXVWRULORU GH
MXUXELĠH GHYHQLĠL SHVWH QRDSWH PHQWRUL GH RSLQLH SXEOLFă úL YDOXO
VDPVDULORU JUăELĠL Vă VH SULFRSVHDVFă HGLWkQG JD]HWH FRQIX]LRQLVWH SH
6ăULQGDU´ ÌQ OXPLQD DFHVWRU DILUPDĠLL SXWHP Vă VXVĠLQHP Fă OD DFHO
PRPHQWSULQFLSDOHOHSDUWLGHSROLWLFHDFFHSWDXúLFKLDUFHUHDXLQWHUYHQĠLD
SXWHULL SROLWLFH vQ UHJOHPHQWDUHD QRUPHORU GH IXQFĠLRQDUH D SUHVHL vQ
VHQVXOLPSXQHULLXQXLFRQWUROSROLWLFDVXSUDDSDULĠLHLSUHVHLSHOkQJăFHO
OHJDODOLQVWLWXĠLLORUGHFHQ]XUăÌQFRQGLĠLLOHVSHFLILFHXQHLVFKLPEăULGH
UHJLP SDUWLGHOH LVWRULFH DX LQLĠLDW DFHD SROLWLFă D DXWRUL]DĠLLORU
SUHIHUHQĠLDOH ± SROLWLFă GXVă OD H[WUHP GXSă LQVWDXUDUHD JXYHUQXOXL
3*UR]D ±RGDWăFXDFFHSWDUHDvQVHSWHPEULHDLQVWLWXLULLFRPLVLHL
GH VXSUDYHJKHUH SROLWLFă D UHRUJDQL]ăULL SUHVHL úL DSRL D FRQVLOLXOXL


&RQWUROXOSXEOLFDĠLLORU vQUXEULFDÄ3HUQDFX DFH´ vQ 'UHSWDWHDVHULDD,,D
DQXO,QUVHSWHPEULHS

'$1,&)RQG0313UHVă,QWHUQăGRVDUI7DEHOFXSXEOLFDĠLLOH
DSăUXWHGHODDXJXVWSkQăODRFWRPEULH

 1 &DUDQGLQR 3UREOHPHOH SUHVHL GH DVWă]L vQ 'UHSWDWHD VHULD ,, DQXO ,
QUVHSWHPEULHS
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FRQVXOWDWLY GH SH OkQJă &HQ]XUD 0LOLWDUă FDUH Vă VXSHUYL]H]H HOLEHUDUHD
DXWRUL]DĠLLORUGHDSDULĠLH
'XSă LQVWLWXLUHD &RPLVLHL $OLDWH GH &RQWURO 6RYLHWLFH
vQFRQWLQXDUH&$O& úLUHRUJDQL]DUHD6HUYLFLXOXL&HQ]XULL0LOLWDUHvQ
VHSWHPEULH úL UHVSHFWLY RFWRPEULH  VDX OXDW PăVXULOH QHFHVDUH
SHQWUX FRQWUROXO DSDULĠLHL SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH SULQ LPSXQHUHD
DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH HOLEHUDWH GH &HQ]XUD 0LOLWDUă &HQWUDOă úL D
DJUHPHQWXOXL&$O&HOLEHUDWGHELURXOGHFHQ]XUăGHSHOkQJă ÌQDOWXO
&RPDQGDPHQW $OLDW 6RYLHWLF  FDUH IXQFĠLRQD OD /HJDĠLD VRYLHWLFă GLQ
%XFXUHúWL 3ULQ LQWHUSUHWDUHD DUWLFROXOXL  DO &RQYHQĠLHL GH DUPLVWLĠLX
FDUHSUHYHGHDÄFRQWUROXODVXSUDWLSăULULLúLGLIX]ăULLWLSăULWXULORU´FHUHULOH
WXWXURU SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH GH RULFH QDWXUă HUDX WULPLVH /HJDĠLHL
VRYLHWLFH SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL GXSă FH VH REĠLQHD DSUREDUHD
FHQ]XULL PLOLWDUH URPkQH $FHDVWă PăVXUă YL]D LQVWLWXLUHD FRQWUROXOXL
FRQVLOLHULORU VRYLHWLFL DVXSUD DSDULĠLHL SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH FRWLGLHQH
VDXQXÌQDFHODúLWLPSDXWRULWăĠLOHVRYLHWLFHVROLFLWDX'LUHFĠLHL3UHVHLúL
&HQ]XULL0LOLWDUHHYLGHQĠDWXWXURUSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHFDUHDSăUHDXSH
WHULWRULXO 5RPkQLHL SHQWUX D SXWHD DYHD XQ FRQWURO DVXSUD QXPăUXOXL úL
FDUDFWHUXOXLSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHLDUSHQWUXVXSUDYHJKHUHDPRGXOXLGH
UHVSHFWDUH D GLVSR]LĠLLORU FHQ]XULL HUD FHUXW XQ QXPăU IL[ GH H[HPSODUH
GLQ ILHFDUH SXEOLFDĠLH 3HQWUX vQGHSOLQLUHD DFHVWRU REOLJDĠLL 'LUHFĠLD
3UHVHLGLQFDGUXO0LQLVWHUXOXL$IDFHULORU6WUăLQHLQVWLWXĠLDFDUHSXQHDvQ
DSOLFDUH GLUHFWLYHOH & $O & FHUHD GLUHFWRULORU SXEOLFDĠLLORU GLQ
%XFXUHúWL vQFă GLQDLQWHD UHRUJDQL]ăULL &HQ]XULL 0LOLWDUH FkWH WUHL
H[HPSODUH ]LOQLF DOH ILHFăUXL ]LDU VDX UHYLVWă SHQWUX D IL WULPLVH FăWUH


&RQYHQĠLDGH$UPLVWLĠLXvQWUH*XYHUQXO 5RPkQSHGHRSDUWHúL*XYHUQHOH
8QLXQLL6RYLHWLFH5HJDWXO8QLWúL6WDWHOH8QLWHDOH$PHULFLLSHGHDOWăSDUWHSXEOLFDWă
vQ 0RQLWRUXO2ILFLDOSDUWHD,DQ &;,,QUGLQVHSWHPEULHS
úL UHSXEOLFDWă vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO SDUWHD ,DQ &;,, QU GLQ  QRLHPEULH 
YH]LúL*KHRUJKH%X]DWX 5RPkQLDFXúLIăUă$QWRQHVFX'RFXPHQWHVWXGLLUHODWăULúL
FRPHQWDULL ,DúLS&RQYHQĠLDDIRVWSXEOLFDWăLQWHJUDOvQSUHVDFHQWUDOă
OD  VHSWHPEULH  $UWLFROXO  SUHYHGHD FRQWUROXO ÌQDOWXOXL &RPDQGDPHQW $OLDW
6RYLHWLF  úL QX D &RPLVLHL $OLDWH GH &RQWURO DVXSUD WLSăULULL úL GLIX]ăULL SXEOLFDĠLLORU
SHULRGLFH úL QHSHULRGLFH vQ 5RPkQLD GDU úL FRQWUROXO GLIX]ăULL LQIRUPDĠLLORU SULQ
VSHFWDFROH GH WHDWUX ILOP SRúWă WHOHJUDI SULQ LQWHUPHGLXO XQHL &RPLVLL GH &RQWURO
Ä7LSăULUHDLPSRUWXOúLUăVSkQGLUHDvQ5RPkQLDDSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHúLQHSHULRGLFH
SUH]HQWDUHD VSHFWDFROHORU GH WHDWUX úL D ILOPHORU IXQFĠLRQDUHD VWDĠLXQLORU GH 7 ) )
SRúWă WHOHJUDI úL WHOHIRQ YRU IL HIHFWXDWH vQ DFRUG FX ÌQDOWXO &RPDQGDPHQW $OLDW
6RYLHWLF «³
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6HFĠLD 3URSDJDQGă D 6WDWXOXL 0DMRU DO $UPDWHL 5RúLL /D  RFWRPEULH
DXWRULWăĠLOH URPkQH FHUHDX SUHIHFWXULORU GH MXGHĠ R VLWXDĠLH D SUHVHL GLQ
SURYLQFLH úL vQ VSHFLDO LQIRUPDĠLL SULYLQG H[LVWHQĠD DXWRUL]DĠLLORU GH
DSDULĠLH &HUHUHD HUD GHWHUPLQDWă GH QHFHVLWDWHD DSOLFăULL LPHGLDWH D
SUHYHGHULORU &RQYHQĠLHL GH DUPLVWLĠLX GDU úL GH DGUHVHOH UHSHWDWH DOH
& $O & SULQ FDUH VH VROLFLWDX GLYHUVH VLWXDĠLL DVXSUD SXEOLFDĠLLORU
URPkQHúWL úL LQIRUPDĠLL DVXSUD WUHFXWXOXL DFHVWRUD ÌQ FXUVXO OXQLL
RFWRPEULH úL QRLHPEULH  SUHIHFWXULOH GH MXGHĠ WULPLWHDX 'LUHFĠLHL
3UHVHL DVWIHO GH VLWXDĠLL FXSULQ]kQG GDWH UHIHULWRDUH OD WLWOXO PRGXO GH
DSDULĠLH WLUDMXO QXPăUXO DXWRUL]DĠLHL QXPHOH GLUHFWRUXOXL úL JLUDQWXOXL
UHVSRQVDELOREVHUYDĠLLSULYLQGDXWRUL]DĠLDQRXăúLVDQFĠLXQLOHSULPLWH
3HQWUX UHVWDELOLUHD RUGLQLL úL LPSXQHUHD QRLORU UHJXOL SULYLQG
DSDULĠLD SXEOLFDĠLLORU DGUHVHOH 'LUHFĠLHL 3UHVHL FăWUH 3UHIHFWXUL VH YRU
UHSHWDWDSHULRGLFSkQăODPDUWLHGDWHILLQGFRQGLĠLLOHGHRVHELWGH
GLILFLOHGHFRPXQLFDUHvQWUHDGPLQLVWUDĠLDFHQWUDOăúLSUHIHFWXULOHGHMXGHĠ
FDX]DWHGHFRQWLQXDUHDUă]ERLXOXLGDUúLGHLQVWLWXLUHDFRQWUROXOXLPLOLWDU
VRYLHWLF DVXSUD PDMRULWăĠLL WHULWRULXOXL URPkQHVF 6XFFHVLXQHD DFHVWRU
DGUHVH úL WRQXO GLQ FH vQ FH PDL DXWRULWDU SRW IL LQWHUSUHWDWH FD úL
FRQVHFLQĠH GLUHFWH DOH GLVFXĠLLORU RILFLDOH SH PDUJLQHD vQGHSOLQLULL
FRQGLĠLLORU GH DUPLVWLĠLX $VWIHO OD  RFWRPEULH ± FX SXĠLQ vQDLQWH GH
SULPLUHD QRWHORU GH SURWHVW DOH ORFĠLLWRUXOXL SUHúHGLQWHOXL & $O & JHQ
/W9LQRJUDGRY ±WRĠLGLUHFWRULLGHSXEOLFDĠLLHUDXvQúWLLQĠDĠLGHLQVWLWXLUHD
REOLJDĠLHL GH D FHUH DXWRUL]DĠLD &RPLVLHL GH SH OkQJă &HQ]XUD &HQWUDOă
0LOLWDUăúLDJUHPHQWXOFRPLVLHLDOLDWHWHUPHQXOOLPLWă ILLQGVWDELOLW OD
GH ]LOH GH OD HPLWHUHD RUGLQXOXL &HUHULOH XUPDX D IL DGUHVDWH &HQ]XULL
0LOLWDUH&HQWUDOHDYkQGDQH[DWHGRFXPHQWHOHSULQFDUHIXVHVHUăDSUREDWH
SXEOLFDĠLLOHvQWUHFXWFRSLHGXSăGHFL]LD7ULEXQDOXOXLSHQWUXvQVFULHUHDvQ


'$1,&)RQG0313UHVă,QWHUQăGRVDUI1RWăD'LUHFĠLHL3UHVHL
GLQVHSWHPEULHFăWUHWRDWHSXEOLFDĠLLOHGLQ%XFXUHúWL

 ,GHP GRVDU QU  I  0DWHULDO GH SXEOLFDW GLQ  QRLHPEULH 
WULPLVSUHVHLGHFăUH'LUHFĠLDGLQ031FXSULQ]kQGPHPRULXOGHSURWHVWDOORFĠLLWRUXOXL
SUHúHGLQWHOXL&$O&9 39LQRJUDGRYFăWUH*XYHUQXO5RPkQLHLùLRQRWăVSHFLDOăD
'LUHFĠLHLFăWUHUHGDFĠLLFXSULQ]kQGLQGLFDĠLLOHHGLWRULDOHWUDQVPLVHGH/HJDĠLD6RYLHWLFăvQ
OHJăWXUă FX SXEOLFDUHD DFHVWXL PDWHULDO Ä'RPQLL 6HFUHWDUL GH 5HGDFĠLH VXQW UXJDĠL FD
DOăWXUDWXOGRFXPHQWVăILHSXEOLFDWQHDSăUDWIăUăQLFLRPRGLILFDUHQXPDLvQSDJLQD,D
PLMORF úL QXPDL FX OLWHUă EORF $GDRVXO DFHVWXL GRFXPHQW WH[WXO FDUH vQFHSH GXSă
VWHOXĠă YDILLQVHUDWQXPDLFXYHU]DOH´

 ,GHP GRVDU  I  $GUHVD GH UăVSXQV D 3UHIHFWXULL -XGHĠXOXL 6HYHULQ
GLQ  QRLHPEULH  GLQ FDUH DIOăP Fă VD SULPLW RUGLQXO WHOHJUDILF QU 
GLQRFWRPEULH
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UHJLVWUXO SXEOLFDĠLXQLORU úL FRSLH GXSă DSUREDUHD IRVWXOXL 6HUYLFLXOXL
&HQWUDO DO &HQ]XULL 3UHVHL GLQ FDGUXO 031 &RPLVLD 3HUPDQHQWă GH
&RQWURO YHULILFDUH úL DSUREDUH D DXWRUL]DĠLLORU SXEOLFDĠLLORU 'LUHFĠLD
3UHVHLUHSHWDvQILHFDUHFLUFXODUăWULPLVă3UHIHFWXULORUGHMXGHĠHIDSWXOFă
ÄDSDULĠLD GH QRL SXEOLFDĠLL HUD DXWRUL]DWă QXPDL GH FăWUH FRPLVLD GH SH
OkQJă&HQ]XUD0LOLWDUă´
3kQăODPDUWLHFLUFXLWXOXQHLDVWIHOGHFHUHULGHDXWRUL]DUH
D DSDULĠLHL XQHL SXEOLFDĠLL SHULRGLFH HUD vQDLQWDUHD FHUHULL FăWUH &HQ]XUD
0LOLWDUă&HQWUDOăD3UHVHLSHQWUXDSUREDUHILHGLUHFWILHSULQLQWHUPHGLXO
'LUHFĠLHL 3UHVHL DSRL FHUHUHD vPSUHXQă FX ILúD VSHFLDOă GH SXEOLFDĠLH
HUDX WULPLVH FăWUH 'LUHFĠLD 3UHVHL úL ,QIRUPDĠLHL GLQ FDGUXO 0LQLVWHUXOXL
$IDFHULORU 6WUăLQH SHQWUX D IL VROLFLWDW DJUHPHQWXO & $O & &HUHUHD
WUDGXVăvQOLPEDUXVăHUDvQDLQWDWăúHIXOXL%LURXOXL&HQ]XULLGHSHOkQJă
& $O & FHO FDUH vúL GăGHD DFRUGXO ILQDO DVXSUD DSDULĠLHL SXEOLFDĠLHL
'LUHFĠLD3UHVHL ±DYkQGGRDUXQUROGHLQWHUPHGLDU ±LQWHUYHQHDFXDGUHVH
SHOkQJăFRQVLOLHUXOGHSUHVăGHSHOkQJă/HJDĠLD6RYLHWLFăGLQ5RPkQLD
6 $ 'DQJXORY SULP DGMXQFW DO úHIXOXL VHFĠLHL SROLWLFH DO & $O &
VROLFLWkQGDJUHPHQWXOILHSHQWUXRVLQJXUăSXEOLFDĠLHILHSHQWUXXQJUXS
3kQăODvQFHSXWXODQXOXLDJUHPHQWXO&$O&DIRVWvQFHOH
PDL PXOWH FD]XUL GRDU R IRUPDOLWDWH REĠLQkQGXO UHODWLY XúRU WRDWH
SXEOLFDĠLLOH SHULRGLFH FX FDUDFWHU SROLWLF LQGLIHUHQW GH SDUWLGXO
UHSUH]HQWDW $GUHVHOH 'LUHFĠLHL 3UHVHL SULPHDX UH]ROXĠLL IDYRUDELOH vQ
QXPHOH& $O&vQJHQHUDOVXEIRUPXODFRPLVLDÄQXVHRSXQHODDSDULĠLD
XUPăWRDUHORUSXEOLFDĠLL´VDXÄQXDUHQLPLFGHRELHFWDWvPSRWULYDDSDULĠLHL
XUPăWRDUHORU SXEOLFDĠLL´ $VWIHO SkQă OD  RFWRPEULH  SULPHDX


,GHPGRVDUQUIPRGHOGHGHFL]LHD7ULEXQDOXOXL,OIRYGHvQVFULHUH
DXQHLSXEOLFDĠLLvQ5HJLVWUXOSXEOLFDĠLLORUGLQVHSWHPEULH

 ,GHP GRVDU  I  $GUHVD QU  GLQ  LDQXDULH  D 3UHIHFWXULL
MXGHĠXOXL3XWQDFăWUH0LQLVWHUXO$IDFHULORU,QWHUQHSULQFDUHVHFHUHDXGLVSR]LĠLLSULYLQG
DSDULĠLDúLFHQ]XUDSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFH5H]ROXĠLD'LUHFĠLHL3UHVHLGDWDWăIHEUXDULH
QHOăPXUHúWHDVXSUDUHJLPXOXLDSDULĠLHLÄ3RWULYLWFLUFXODUHLQUGLQLDQXDULH
DSDULĠLDGHQRLSXEOLFDĠLLHVWHDXWRUL]DWăQXPDLGH&RPLVLDGHSHOkQJă &HQ]XUD
0LOLWDUă ÌQ FH SULYHúWH FHQ]XUDUHD HD FRQWLQXă Vă VH IDFă GH RUJDQHOH ORFDOH SRWULYLW
LQVWUXFĠLXQLORUSULPLWH´

6DYD$UWHPLHYLFL'DQJXORYHUDvQFRQVLOLHUGHSUHVăSHOkQJă/HJDĠLD
6RYLHWLFă OD %XFXUHúWL úL SULP DGMXQFW DO úHIXOXL GHSDUWDPHQWXOXL SROLWLF DO & $O &
ILLQG FHO FDUH HOLEHUD DJUHPHQWXO DVXSUD DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH D SXEOLFDĠLLORU vQ
QXPHOH FRPLVLH DOLDWH 'LQ  D IRVW QXPLW FRQVLOLHU GH SUHVă SH OkQJă $PEDVDGD
8566 OD %XFXUHúWL SkQă vQ LXOLH  FkQG vúL vQFKHLH PLVLXQHD GH FRQVLOLHU VRYLHWLF
SHQWUXSUHVDURPkQă
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DJUHPHQWXOGHSHULRGLFHvQWUHFDUHPXOWHRUJDQHORFDOHDOHSDUWLGHORU
SROLWLFHVDXFRWLGLHQHFHQWUDOHLQIRUPDWLYH
ÌQSHULRDGDRFWRPEULH ±PDUWLH'LUHFĠLD3UHVHL
LQWHUYHQLVH SHQWUX XQ QXPăU GH  GH SXEOLFDĠLL PDMRULWDWHD SULPLQG
DJUHPHQWXO &X WRDWH DFHVWHD úHIXO ELURXOXL GH FHQ]XUă GH SH OkQJă
/HJDĠLD 6RYLHWLFă DYHD SRVLELOLWDWHD UHIX]XOXL HOLEHUăULL DJUHPHQWXOXL úL
GHFL D LPSXQHULL QHDSUREăULL DSDULĠLHL vQ QXPHOH & $O & vQ VSHFLDO D
DFHORUSXEOLFDĠLLFDUHDUILGăXQDWUHODĠLLORUFX1DĠLXQLOH8QLWH5ăPkQHD
ODODWLWXGLQHDFRQVLOLHULORUGHSHOkQJă/HJDĠLD6RYLHWLFăGHDVWDELOLFDUH
GLQWUHSXEOLFDĠLLSXWHDXGăXQDDFHVWRUUHODĠLL
/D vQFHSXWXO DQXOXL  vQ FRQWH[WXO vQFRUGăULL UHODĠLLORU
VRYLHWR  URPkQH SH PDUJLQHD vQGHSOLQLULL REOLJDĠLLORU GLQ &RQYHQĠLD GH
$UPLVWLĠLX úL vQ FRQWH[WXO FUL]HL GH JXYHUQ GRFXPHQWHOH GH DUKLYă QH
GH]YăOXLH DVWIHO GH VLWXDĠLL vQ FDUH DJUHPHQWXO DVXSUD XQRU FHUHUL GH
DSDULĠLH HVWH UHIX]DW ÌQ DFHVWH FRQGLĠLL DX IRVW UHVSLQVH FHUHULOH XQRU
SXEOLFDĠLL YHFKL FDUH GRUHDX VăúL FRQWLQXH DSDULĠLD GDU úL D XQRU
SXEOLFDĠLL QRL FHOH PDL PXOWH GLQWUH DFHVWHD ILLQG ]LDUH LQIRUPDWLYH úL
UHYLVWH úWLLQĠLILFH úL GH GLYHUWLVPHQW IăUă FXORDUH SROLWLFă $VWIHO OD
 GHFHPEULH  'LUHFĠLD 3ROLWLFă D & $O & UHVSLQJHD DJUHPHQWXO
DVXSUDDFHUHULLDUODIHEUXDULHDVXSUDDOWRUGHFHUHUL3HED]D
GRFXPHQWHORU GH DUKLYă SXWHP Vă VXVĠLQHP H[LVWHQĠD DUELWUDULXOXL vQ
OXDUHDXQRUDVWIHOGHKRWăUkULDWkWDWLPSFkWQXH[LVWDQLFLRH[SOLFDĠLHvQ
UH]ROXĠLLOH DVXSUD FHUHULORU GH DJUHPHQW UHVSLQVH VH DQXQĠD GRDU Fă
& $O & ÄJăVHúWH QHSRWULYLW WLPSXOXL GH IDĠă DSDULĠLD XUPăWRDUHORU
SXEOLFDĠLL´VDXÄ&$O&JăVHúWHLQRSRUWXQăDSDULĠLD´ÌQDFHODúLWLPS
WRW OD  IHEUXDULH & $O & JăVHD RSRUWXQă DSDULĠLD XQRU SXEOLFDĠLL



'$1,&)RQG0313UHVă,QWHUQăGRVDUI&RSLHWUDGXVăDWDEHOXOXL
FXSXEOLFDĠLLOHFDUHDXSULPLWDJUHPHQWSkQăRFWRPEULH

,GHPGRVDUI7DEHOGH]LDUHúLUHYLVWHSHQWUXFDUHVDLQWHUYHQLWSH
OkQJă & $O & GLQWUH FDUH PHQĠLRQăP Ä-XUQDOXO GH 'LPLQHDĠă´ Ä$UGHDOXO´
ÄğăUăQLVPXO´Ä&XULHUXO´Ä/LEHUWDWHD´Ä'UDSHOXO´HWF

,GHPGRVDUI$GUHVD& $O & QUGLQGHFHPEULHFăWUH
'LUHFĠLD3UHVHL LELGHPI$GUHVăD&$O&6HFĠLDSROLWLFăFăWUH'LUHFĠLD3UHVHL
GLQ  IHEUXDULH  & $O & JăVHD LQRSRUWXQă DSDULĠLD XQRU SXEOLFDĠLL SUHFXP
Ä$]L´ Ä$FWXDOLWDWHD´ Ä$UPDWD 1RDVWUă´ Ä9LFWRULD $UGHDOXOXL´ Ä9RLQĠD 3RSRUXOXL´
Ä'HVFăWXúDUHD´Ä&XUDMXO´Ä&OXMXO´31ğ6LELXÄ/XSWD´Ä0XQFLWRUXO´Ä5ăVăULWXO´
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SHULRGLFH DOH SDUWLGHORU úL RUJDQL]DĠLLORU GLQ FDGUXO )1' SUHFXP
Ä)URQWXO3OXJDULORU´úLÄ9LDĠD6LQGLFDOă´
ÌQ FRQGLĠLLOH GH]RUGLQLL JHQHUDOH GHWHUPLQDWH GH FUL]D SROLWLFă vQ
SRILGDWXWXURUvQFHUFăULORUDXWRULWăĠLORUURPkQHGHDIDFHRUGLQHvQSUHVă
H[LVWDX vQFă IRDUWH PXOWH SXEOLFDĠLL IăUă DXWRUL]DĠLH VDX DJUHPHQW FX
SUHFăGHUH vQ SURYLQFLH 3RWULYLW GDWHORU SULYLQG VLWXDĠLD DXWRUL]DĠLLORU GH
DSDULĠLH D SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH GLQ %XFXUHúWL OD QLYHOXO DQXOXL
 ± H[FOXVH ILLQG FRWLGLHQHOH ± GLQ WRWDOXO GH  GH SHULRGLFH
 DYHDX GRDU DXWRUL]DĠLD &HQ]XULL 0LOLWDUH  DYHDX DJUHHPHQWXO
& $O & LDU  DSăUHDX SH ED]D DXWRUL]DĠLLORU GH GLQDLQWH GH  DXJXVW
DFHVWHDGLQXUPăILLQGFXFDUDFWHUúWLLQĠLILF5HVWXOGHILHDX
UHQXQĠDWVăDSDUăILHQXOHDXIRVWDSUREDWHFHUHULOH$VWIHOSXEOLFDĠLL
DYHDX FHUHULOH UHVSLQVH GH & $O & úDVH UHVSLQVH GH &HQ]XUD 0LOLWDUă
LDUDXUHQXQĠDWVăPDLDSDUăGLQOLSVăGHIRQGXUL
'XSăLQVWDXUDUHDJXYHUQXOXL3HWUX*UR]DVDXLPSXVQRLFRQGLĠLL
GHDSDULĠLHDSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHREOLJDWRULLúLPDLVWULFWHvQFRQWH[WXO
VXERUGRQăULL SROLWLFH D FHQ]XULL PLOLWDUH 2GDWă FX UHvQILLQĠDUHD
0LQLVWHUXOXL 3URSDJDQGHL &HQ]XUD &HQWUDOă 0LOLWDUă WUHFH SULQ GHFL]LD
PLQLVWUXOXLGLQPDUWLHvQVXERUGLQHDDFHVWXLPLQLVWHU 3UHWH[WXO
IRORVLWDIRVWREOLJDĠLDH[HFXWăULLVWULFWHDDUWLFROXOXLGLQ&RQYHQĠLDGH
$UPLVWLĠLX úL QHFHVLWDWHD DVLJXUăULL RUGLQLL úL VLJXUDQĠHL LQWHUQH 'XSă
DFHVW PRPHQW DX vQFHSXW SUHVLXQLOH SROLWLFH úL PDQHYUHOH PHQLWH D
VXEPLQD SURSDJDQGD SULQ SUHVă D SDUWLGHORU SROLWLFH LQWUDWH vQ RSR]LĠLH
GDUúLFHOHPHQLWHDHOLPLQDWRDWHSXEOLFDĠLLOHFXOWXUDOHGHWUDGLĠLHFDUHQX
VDU IL vQVFULV vQ SURLHFWXO GH vQQRLUH FXOWXUDOă DO DXWRULWăĠLORU
SURFRPXQLVWH ÌQWUH DFHVWH PDQHYUH VD vQVFULV úL UHIX]XO HOLEHUăULL
DXWRUL]DĠLLORUGHDSDULĠLH
3HQWUX SHULRDGD GH GXSă  PDUWLH  RGDWă FX FHQWUDOL]DUHD
GHFL]LHL DVXSUD FRQWUROXOXL úL FHQ]XULL SUHVHL OD QLYHOXO 0LQLVWHUXOXL


,ELGHPIDGUHVăD&$O&6HFĠLDSROLWLFăFăWUH'LUHFĠLD3UHVHLDJUHPHQW
GLQIHEUXDULHSHQWUXDOWH]LDUHSULQWUHFDUHÄ)URQWXO3OXJDULORU´GLUHFWRU'0LFOHúL
2/LYH]HDQXÄ9LDĠD6LQGLFDOă´RUJDQDO&*0

,ELGHP I  6LWXDĠLD 3UHVHL SHULRGLFH LQWHUQH H[FOX]kQG FRWLGLHQHOH
(UDXDVLPLODWHSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHWRDWHFHOHODOWHSXEOLFDĠLLvQDIDUăGHVăSWăPkQDOH
úLELVăSWăPkQDOHOXQDUHúLELOXQDUHWULPHVWULDOHDQXDOHLQGLIHUHQWGHFDUDFWHUXOORU

 ,GHP GRVDU QU  I  'HFL]LD QU  D 0LQLVWUXOXL 3URSDJDQGHL
1DĠLRQDOH 3 &RQVWDQWLQHVFX,DúL GLQ  PDUWLH  GH UHRUJDQL]DUH D &HQ]XULL
&HQWUDOH 0LOLWDUH SXEOLFDWă vQ 0RQLWRUXO 2ILFLDO 3DUWHD , DQ &;,,, QU 
GLQPDUWLHS
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3URSDJDQGHL HUD SUHYă]XW vQ SODQXO JHQHUDO DO 'LUHFĠLHL 3UHVHL
ÄFRQWUROXOSHUPDQHQWúL VWUkQVDOvQWUHJLLSUHVHFXGHRVHELUHvQ%XFXUHúWL
úLRUJDQL]DUHDSUHVHLGLQSURYLQFLH´ÌQSULYLQĠDDXWRUL]DĠLLORUGHDSDULĠLH
VH GRUHD LPSXQHUHD XQXL VLQJXU WLS GH DSUREDUH SULQ SULVPD DFHVWRU
LQWHQĠLL SXWkQG IL LQWHUSUHWDWH úL QRLOH UHJOHPHQWăUL SULYLQG HOLEHUDUHD
DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH úL PăVXULOH OXDWH SHQWUX VWDELOLUHD XQHL VLWXDĠLL
JHQHUDOH D SUHVHL 'LUHFĠLD 3UHVHL YD GHFLGH GH DFXP vQFROR DVXSUD
DXWRUL]DĠLLORU GH IXQFĠLRQDUH QRLOH DXWRUL]DĠLL vQORFXLQGXOH SH FHOH
HOLEHUDWH GH &HQ]XUD 0LOLWDUă VDX GH SUHIHFWXUL $FHDVWă VLWXDĠLH VD
PHQĠLQXW SkQă OD UHRUJDQL]DUHD 0LQLVWHUXOXL úL LQVWLWXLUHD 6HUYLFLXO
5HJLRQDOHORU FkQG VH YRU VFKLPED GLQ QRX UHJXOLOH SULQ LQWHUYHQĠLD
FRQVLOLHULORU UHJLRQDOL vQ FLUFXLWXO ELURFUDWLF DO DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH
$FHHDúL 'LUHFĠLH VH RFXSD vQ FRQWLQXDUH GH REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL
&$O&FHUHULOHúLDGUHVHOHILLQGWULPLVHQRXOXLúHIDOELURXOXLFHQ]XULL
GHSHOkQJă&$O&PDLRUXO/HY\
2GDWă FX RUJDQL]DUHD 5HJLRQDOHORU GH SUHVă úL SURSDJDQGă
SUHWH[WXO IRORVLW ILLQG GRULQĠD GH D SXQH FDSăW DQDUKLHL GLQ SUHVD GLQ
SURYLQFLH VH PRGLILFă GLQ QRX UHJOHPHQWăULOH SULYLQG DXWRUL]DUHD
DSDULĠLHL SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH vQ VHQVXO FRPSOLFăULL SDUFXUVXOXL
FHUHULORU úL DO LPSXQHULL XQXL FRQWURO SROLWLF PDL VWULFW DVXSUD DSDULĠLHL
]LDUHORUÌQSULYLQĠDHOLEHUăULLDXWRUL]DĠLLORUFRQVLOLHULLUHJLRQDOLQXDYHDX
GHFkW UROXO GH D DVLJXUD WUDQVPLWHUHD RUGLQHORU 'LUHFĠLHL 3UHVHL FăWUH
GLUHFĠLLOH SXEOLFDĠLLORU úL D FHUHULORU DFHVWRUD FăWUH 'LUHFĠLD 3UHVHL &X
WRDWH DFHVWHD FRQVLOLHULL UHJLRQDOL GH SURSDJDQGă vQ JHQHUDO QXPLĠL GH
FăWUH PLQLVWHU GLQWUH PHPEULL SDUWLGXOXL FRPXQLVW VDX DL RUJDQL]DĠLLORU
VXERUGRQDWHvúLYRUDURJDGUHSWXOGHDGDUHIHULQĠHúLFKLDUGHDLQWHUYHQL
SHQWUXDSUREDUHDXQRUSXEOLFDĠLLVDXSHQWUXVXSULPDUHDDOWRUD
3ROLWLFDGHvQQRLUHFXOWXUDOăDSHUPLVSHSDUFXUVXODQXOXLúL
D DQXOXL  VXSULPDUHD FHORU PDL PXOWH GLQWUH ]LDUHOH úL UHYLVWHOH
FXOWXUDOHúLúWLLQĠLILFHGLQSHULRDGDLQWHUEHOLFă ÌQVSLULWXODFHVWHLSROLWLFL
FXOWXUDOH 0LQLVWHUXO ,QIRUPDĠLLORU GLVSXQHD vQ IHEUXDULH  REOLJDĠLD
vQQRLULL DXWRUL]DĠLLORU GH DSDULĠLH SHQWUX WRDWH SXEOLFDĠLLOH SHULRGLFH
$FHDVWă UHJXOă YL]D LQVWLWXLUHD XQHL HYLGHQĠH FRUHFWH D SXEOLFDĠLLORU GLQ
ĠDUăúL HOLPLQDUHD FHORU QHGRULWHSULQWURPHWRGăVLPSOă UHIX]XOvQQRLULL
DXWRUL]DĠLHLFD]XOEXOHWLQXOXLÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´ILLQGHORFYHQW



 ,GHP )RQG && DO 3&5 3URSDJDQGă úL $JLWDĠLH GRVDU QU  SH 
I0HPRULX3&RQVWDQWLQHVFX,DúLSULYLQGSODQXO'LUHFĠLHL3UHVHLSH
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ÌQ SULYLQĠD SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH QHFRWLGLHQH vQ JHQHUDO
SXEOLFDĠLLFXFDUDFWHUSXUúWLLQĠLILFIăUăVXEVWUDWSROLWLFúLFXFRODERUDWRUL
GHPRFUDĠL IRUPDOLWăĠLOH GH DSUREDUH FRQVWLWXLDX R DGHYăUDWă SLHGLFă
FRQGLĠLL vQ FDUH VD vQFHUFDW LQWHJUDUHD ORU vQ UHJLPXO SXEOLFDĠLLORU
QHSHULRGLFH $FHVW UHJLP HUD GLIHULW GH FHO DO FRWLGLHQHORU FHUHUHD GH
DXWRUL]DUH ILLQG WULPLVă 6HFĠLHL SROLWLFH GLQ FDGUXO & $O & SULQ
LQWHUPHGLXO'LUHFĠLHL3UHVHLvQVRĠLWăGHWUHLH[HPSODUHDOHFăUĠLLWLSăULWH
XUPkQGFDDSUREDUHDVăILHGDWăGLUHFWGHDFHDVWDúLFHQ]XUDVăILHIăFXWă
GH FăWUH FHQ]RULL VRYLHWLFL FDUH vúL UH]HUYDX GUHSWXO GH VXSULPDUH D
vQWUHJLLFăUĠLLVDXQXPDLDXQRUSDVDMH3HQWUXDVLPSOLILFDIRUPDOLWăĠLOH
'LUHFĠLD 3UHVHL SURSXQHD FRPLVLHL DOLDWH vQ LDQXDULH  SULQ
LQWHUPHGLXO &RPLVLHL 5RPkQH SHQWUX DSOLFDUHD $UPLVWLĠLXOXL FD
SXEOLFDĠLLOH úWLLQĠLILFH QRWRULL Vă XUPH]H UHJLPXO SXEOLFDĠLLORU
QHSHULRGLFH&HUHUHDDXWRULWăĠLORUURPkQHQXDIRVWDSUREDWăGHYUHPH
FH SH SDUFXUVXO DQXOXL  SXEOLFDĠLLOH úWLLQĠLILFH úL FXOWXUDOH
WULPHVWULDOH VDX DQXDOH vQFă IăFHDX GHPHUVXUL SH OkQJă 'LUHFĠLD 3UHVHL
SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL &$O& DFHVWD ILLQG úL FD]XO UHYLVWHL
Ä&HUFHWăUL,VWRULFH´
$SDULĠLDXOWLPHORUGRXăYROXPHDOHEXOHWLQXOXLÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL
,VWRULFH´VDUHDOL]DWvQWURSHULRDGăGHRVHELWGHGLILFLOăDYkQGvQYHGHUH
VLWXDĠLDHFRQRPLFăJUHDDLQVWLWXĠLLORUGHFXOWXUăGDUPDLDOHVSUHIDFHULOH
SROLWLFH GLQ SHULRDGD SRVWEHOLFă $úD FXP GRYHGHVF GRFXPHQWHOH GH
DUKLYăFXHIRUWXOVXVĠLQXWDOGLUHFWRUXOXL$O%ROGXUúLDOFRPLWHWXOXLGH
UHGDFĠLH UH]XOWDWHOH FHUFHWăULORU FROHFWLYXOXL ,QVWLWXWXOXL GH ,VWRULH
1DĠLRQDOăÄ$';HQRSRO´GLQSHULRDGDDXSXWXWILSXEOLFDWH
vQ FHOH GRXă YROXPH ;,; úL ;; YRO ,, úL ,,, GLQ
VHULD QRXă  ÌQ SHULRDGD QRLHPEULH   PDUWLH  FRQGXFHUHD


,GHPGRVDUI$GUHVăD'LUHFWRUXOXL3UHVHLGLQ 0LQLVWHUXO$IDFHULORU
6WUăLQH 5 +LOODUG GLQ  LDQXDULH  FăWUH &RPLVLD 5RPkQă SHQWUX DSOLFDUHD
$UPLVWLĠLXOXL SHQWUX D LQWHUYHQL SH OkQJă & $O & 6RYLHWLFă  vQ YHGHUHD PRGLILFăULL
UHJLPXOXLDSUREăULLSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHQHFRWLGLHQH

,ELGHP GRVDU QU  I  &HUHUHD QU  GLQ  QRLHPEULH  D
,QVWLWXWXOXL GH ,VWRULH 1DĠLRQDOă Ä$ ' ;HQRSRO´ ,DúL FăWUH 0LQLVWUXO 3URSDJDQGHL
1DĠLRQDOH

 'RVDUXO QU  GLQ SDUWHD VWUXFWXUDOă 3UHVă ,QWHUQă D IRQGXOXL 0LQLVWHUXO
3URSDJDQGHL 1DĠLRQDOH DYkQG  ILOH FRQĠLQH FHUHUL DGUHVH PHPRULL úL ILúH GH
SXEOLFDĠLL DOH PDL PXOWRU ]LDUH úL UHYLVWH WULPLVH vQ SHULRDGD  FăWUH 'LUHFĠLD
3UHVHL SHQWUX REĠLQHUHD DSUREăULL GH DSDULĠLH 'RFXPHQHWHOH GLQ GRVDU VXQW RUGRQDWH
FURQRORJLF úL vQ RUGLQH DOIDEHWLFă OLWHUHOH 6 úL 7 'RVDUXO D IRVW Yă]XW vQ SHULRDGD



&(1=85$ 35(9(17,9Ă'83Ă$8*867

,QVWLWXWXOXLGH,VWRULH1DĠLRQDOăÄ$';HQRSRO´ IăFHDWRDWHGHPHUVXULOH
QHFHVDUH vQ YHGHUHD REĠLQHULL DSUREăULL SHQWUX DSDULĠLD YROXPHORU ;,;
;;, GLQ Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH´ D DJUHPHQWXOXL VRYLHWLF GDU úL D
DXWRUL]DĠLHLGHDSDULĠLHSHUPDQHQWă2GDWăFXVROLFLWăULOHGHDSUREDUHDX
IRVWWULPLVHSHQWUXFHQ]XUDUHúLWUHLH[HPSODUHGLQQRXOYROXPDúDFXP
SUHYHGHDX UHJXOLOH vQ YLJRDUH XQXO GLQWUH DFHVWHD ILLQG WULPLV SULQ
'LUHFĠLD3UHVHLOD%LURXOGHFHQ]XUăGHSHOkQJă&$O&
1RXD RULHQWDUH D UHYLVWHL FăWUH FRODERUDUHD UXVRURPkQă
VXEOLQLDWă vQ FHUHUHD SHQWUX YROXPXO DO ;,;OHD FX VFRSXO GH DL
LQIOXHQĠDSHFHLvQPDVXUăDGDDSUREDUHDHVWHRGRYDGăDvQĠHOHJHULLGH
FăWUH FRQGXFHUHD EXOHWLQXOXL úL D ,QVWLWXWXOXL D QRLL VLWXDĠLL SROLWLFH GLQ
5RPkQLD ÌQ DFHD SHULRDGă SXEOLFDĠLLOH SHULRGLFH GHGLFDWH FRODERUăULL
URPkQRUXVH EHQHILFLDX GH R DSUREDUH UDSLGă úL GH DMXWRUXO 'LUHFĠLHL
3UHVHL SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL & $O & H[HPSOXO SXEOLFDĠLHL
RILFLDOHD$5/86Ä9HDF1RX´ILLQGFRQFOXGHQW
)LúHOH VSHFLDOH FHUXWH GH FăWUH 'LUHFĠLD 3UHVHL SHQWUX HYLGHQĠD
SXEOLFDĠLLORU FRQĠLQHDX GRXă UXEULFL vQ FDUH VH VROLFLWD VSHFLILFDUHD
FDUDFWHUXOXL SXEOLFDĠLHL UHOLJLRV OLWHUDU SROLWLF HFRQRPLF HWF  úL D
FXORULLVDXDSDUWHQHQĠHL SROLWLFH LQGHS)1'3&536'31/HWF  ÌQ
IXQFĠLHGHFDUDFWHUXOúLFXORDUHDSROLWLFăSXEOLFDĠLDSULPHDFXUDSLGLWDWH
VDX QX SULPHD DXWRUL]DĠLH L VH DSURED FRWD GH KkUWLH FHUXWă úL FKLDU L VH
OLYUD VDX VH LQWHUYHQHD LPHGLDW SH OkQJă & $O & SHQWUX REĠLQHUHD
DJUHPHQWXOXL &DUDFWHUXO úWLLQĠLILF DO EXOHWLQXOXL ,QVWLWXWXOXL
Ä$ ';HQRSRO´úLOLSVDXQHLFXORULSROLWLFHH[SOLFă JUHXWDWHD FXFDUHL
VD DSUREDW FHUHUHD GH DSDULĠLH vQ SRILGD RULHQWăULL UHYLVWHL FăWUH
SURPRYDUHDFRODERUăULLúWLLQĠLILFHUXVRURPkQH
8QDOWREVWDFROvQFDOHDDSDULĠLHLFHORUPDLPXOWHGLQWUHUHYLVWHOH
úWLLQĠLILFHHUDREĠLQHUHDFXJUHXWDWHDDJUHPHQWXOXL&$O&DWkWSHQWUX
DSDULĠLDWHPSRUDUăFkWPDLDOHVSHQWUXDSDULĠLDSHUPDQHQWă&RQGXFHUHD
EXOHWLQXOXLÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´FHUHDvQFăGLQLQWHUYHQĠLD
'LUHFĠLHL 3UHVHL SH OkQJă & $O & SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL
,QWHUYHQĠLDFUHGHP QRLDUăPDVIăUăUăVSXQV$IOăPGLQFHUHULOHSHQWUX
HGLWDUHDYROXPXOXLXUPăWRUFăDJUHPHQWXOSHQWUXDSDULĠLDSHUPDQHQWăQX
VD REĠLQXW úHIXO %LURXOXL &HQ]XULL GLQ FDGUXO & $O & PDLRUXO /HY\
úLDUILSXVDSRVWLODGHFHQ]XUDUHÄEXQGHLPSULPDW´GLUHFWSHYROXPXO
WULPLVRGDWăFXFHUHUHDGHDSUREDUHXUPkQGFDXQUăVSXQVRILFLDOVăILH
GHFăWUHFHUFHWăWRULGDUSkQăDFXPQXFXQRDúWHPVăILDSăUXWYUHXQVWXGLX
VDXDUWLFROGHVSUHGRFXPHQWHOHUHIHULWRDUHODÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´ILOHOH
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GDWXOWHULRU5ăVSXQVXORILFLDODO&$O&QXDPDLIRVWWULPLVúLFUHGHP
FăQLFLQXDIRVWHPLVGHYUHPH FHvQ,QVWLWXWXOÄ$';HQRSRO´
IDFH QRL GHPHUVXUL SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL vQ YHGHUHD DSDULĠLHL
SHUPDQHQWH5ăVSXQVXO'LUHFĠLHL3UHVHLODFHUHUHDGLQQRLHPEULH
QX VD SăVWUDW OD GRVDU úL DIOăP GLQ FHUHULOH GLQ FXUVXO DQXOXL  Fă
SHQWUXYROXPXODO;,;OHDVDREĠLQXWGRDUDSUREDUHDÄGLUHFWă´ ±FUHGHP
QRLYHUEDOă ±DGLUHFWRUXOXL*U3UHRWHDVDFHHDFHDSHUPLV ±FRQGXFHULL
UHYLVWHL ±HGLWDUHDYROXPXOXL;,;vQSULPDMXPăWDWHDDQXOXL
2GDWă DSăUXW DFHVW YROXP ,QVWLWXWXO GH ,VWRULH 1DĠLRQDOă
Ä$ ' ;HQRSRO´ UHLD GHPHUVXULOH SHQWUX D REĠLQH DSUREDUHD GH DSDULĠLH
SHQWUX YROXPXO ;; úL DXWRUL]DĠLD SHUPDQHQWă FHUHUHD ILLQG vQDLQWDWă
FăWUH ELURXO UHJLRQDO ,DúL OD  LXQLH  vQ FRQIRUPLWDWH FX QRLOH
GLVSR]LĠLL $GUHVD 'LUHFĠLHL 3UHVHL GLQ  LXQLH VHPQDWă GH
*U 3UHRWHDVD GăGHD FHUHULL ,QVWLWXWXOXL XQ UăVSXQV DPELJXX UH]ROYkQG
SUREOHPD DSDULĠLHL YROXPXOXL DO ;;OHD GDU QX úL SH FHD D DXWRUL]DĠLHL
SHUPDQHQWHÄYLVHDGPLWHWLSăULUHDYROXPXOXL;;vQWUHWLPSXUPkQGDVH
IDFH IRUPHOH OHJDOH SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL &RPLVLHL $OLDWH GH
&RQWURO´ ÌQWUDGHYăU 'LUHFWRUXO 3UHVHL LQWHUYLQH OD  LXQLH SULQWUR
DGUHVăFăWUHQRXOúHIDO%LURXOXL&HQ]XULLGHSHOkQJă&$O&PDLRU
$ 6 &HEDQHQFR SHQWUX REĠLQHUHD DJUHPHQWXOXL SULQ FDUH VH FHUHD
FRPXQLFDUHD UH]XOWDWXOXL FX SULYLUH OD FHUHUHD SHQWUX DXWRUL]DĠLD
SHUPDQHQWă D EXOHWLQXOXL Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH ´ DO FăUXL XOWLP
QXPăUVHDIODODWLSDUFXDYL]XO'LUHFĠLHL3UHVHL
&HUHUHD'LUHFĠLHL3UHVHLUăPkQkQGIăUăUăVSXQVMXVWLILFăUHSHWDUHD
DGUHVHL FăWUH & $O & OD  LXOLH  vQ FDUH VH VROLFLWD GLQ QRX
HPLWHUHD DJUHPHQWXOXL SHQWUX DSDULĠLD EXOHWLQXOXL Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL
,VWRULFH´VXEIRUPXODÄ'LUHFĠLXQHD3UHVHLDYL]HD]ăIDYRUDELOúLYăURDJă
DL FRPXQLFD GDFă &RPLVLD $OLDWă GH &RQWURO DUH GH IăFXW YUHR
RELHFĠLXQHvQFDX]ă´'HGDWDDFHDVWD&$O&DHPLVDJUHPHQWXOSHQWUX


'$1,&IRQG0313UHVă,QWHUQăGRVDUQUI$GUHVDQUGLQ
 LXQLH  D ,QVWLWXWXOXL GH ,VWRULH 1DĠLRQDOă Ä$ ' ;HQRSRO´ ,DúL FăWUH 'LUHFĠLD
3UHVHL GLQ 0LQLVWHUXO ,QIRUPDĠLLORU SHQWUX REĠLQHUHD DSUREăULL GH DSDULĠLH D YROXPXOXL
;;GLQEXOHWLQXOÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´

,ELGHPIDGUHVăGHUăVSXQVQUGLQLXQLHD'LUHFĠLHL3UHVHL
ODDGUHVD,QVWLWXWXOXLGH,VWRULH1DĠLRQDOăÄ$';HQRSRO´,DúL

,ELGHP I  DGUHVă GLQ  LXQLH  D 'LUHFĠLHL 3UHVHL FăWUH %LURXO
&HQ]XULLGHSHOkQJă&$O& 6RYLHWLFă 

,ELGHPIDGUHVDGLQLXOLHD'LUHFĠLHL3UHVHL%LURXO&HQ]XULLGHSH
OkQJă&$O& 6RYLHWLFă 
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DSDULĠLDEXOHWLQXOXLIăUăDVSHFLILFDGDFăHVWHGHDFRUGFXDSDULĠLDSHUPDQHQWă
GXSă FXP DIOăP GLQ DGUHVD GH UăVSXQV WULPLVă GH 'LUHFĠLD 3UHVHL FăWUH
,QVWLWXWXO GH ,VWRULH 1DĠLRQDOă Ä$ ' ;HQRSRO´ GLQ ,DúL OD
LXOLH&RQGXFHUHDLQVWLWXĠLHLHUDDQXQĠDWăGHVROXĠLRQDUHDIDYRUDELOă
DFHUHULLGLQLXQLHÄ'LUHFĠLXQHD3UHVHLDDSUREDWFRQWLQXDUHDDSDULĠLHL
EXOHWLQXOXL´VXEGLUHFĠLDOXL$O%ROGXUvQED]DDJUHPHQWXOXL&$O&'XSă
WRDWHDFHVWHGHPHUVXULDIRVWSRVLELOăWLSăULUHDúLSXQHUHDvQFLUFXODĠLHvQ
DYROXPXOXL;;DOEXOHWLQXOXLÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´XOWLPXOGLQVHULD
QRXă GHúL DFHVW OXFUX QX HUD DQWLFLSDW GH FăWUH GLUHFWRUXO UHYLVWHL FDUH D
FRQVLGHUDWDSUREDUHDGLQLXOLHGUHSWDXWRUL]DĠLHGHDSDULĠLHSHUPDQHQWă
8OWLPDFHUHUHSHQWUXUHDSDULĠLHDIRVWvQDLQWDWăGH,QVWLWXWXOGH,VWRULH
1DĠLRQDOă Ä$ ' ;HQRSRO´ OD  IHEUXDULH  SULQ LQWHUPHGLXO ELURXOXL
UHJLRQDO ,DúL 3ULQ DGUHVD FăWUH 0LQLVWHUXO ,QIRUPDĠLLORU VH VROLFLWD vQ
FRQIRUPLWDWH FX XOWLPHOH LQVWUXFĠLXQL vQQRLUHD DSUREăULL GH DSDULĠLH D
EXOHWLQXOXL Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH´ &HUHUHD SHQWUX DSUREDUHD DSDULĠLHL
VHPQDWă GH 1 &RULYDQ úL 1 *ULJRUDú D DMXQV SULQ 'LUHFĠLD -XGHĠHQHORU
IRVWXO6HUYLFLXDO5HJLRQDOHORUOD'LUHFĠLD3UHVHLGLQ0LQLVWHUXO,QIRUPDĠLLORU
$FHDVWD HUD vQVRĠLWă GH R FRSLH D DGUHVHL &RQVLOLXOXL &XOWXUDO ,DúL IRVWD
5HJLRQDOă,DúLGDWDWăPDUWLH&RQVLOLHUXOUHJLRQDO&RQVWDQWLQHVFXúL
VHFUHWDUXO FXOWXUDO %RJKLFHDQX DQXQĠDX Fă DYL]XO ELURXOXL MXGHĠHDQ SHQWUX
DSDULĠLD EXOHWLQXOXL Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH´ HUD IDYRUDELO $FHVW DYL]
IXVHVHGDWGHELURXO,DúLvQXUPDUHIHUDWXOXLFHQ]RUXOXL6FKHJKUHU2WWRGXSă
FRQVXOWDUHD ÄIRUXULORU FXOWXUDOH MXGHĠHQH FRPSHWHQWH´ DGLFă D -XGHĠHQHL GH
SDUWLG 6WUXFWXULOH ORFDOH GH SUHVă úL SURSDJDQGă DOH 3 & 5 VXSHUYL]DX
DFWLYLWDWHD ELURXULORU 0LQLVWHUXOXL ,QIRUPDĠLLORU GLQ WHULWRULX D &RQVLOLLORU
&XOWXUDOH
&RQVLOLHUXO UHJLRQDO VROLFLWD UHvQQRLUHD DXWRUL]DĠLHL GH DSDULĠLH SHQWUX
EXOHWLQXO,QVWLWXWXOXLÄ$';HQRSRO´3HQWUXFăVROLFLWDWHDGLQ PDUWLHQXD
SULPLWUăVSXQV&RQVLOLXO&XOWXUDO,DúLDUHvQQRLWDGUHVDFăWUH'LUHFĠLD3UHVHL


,ELGHP I  DGUHVD QU  GLQ  LXOLH  D 'LUHFĠLHL 3UHVHL FăWUH
,QVWLWXWXO GH ,VWRULH 1DĠLRQDOă Ä$ ' ;HQRSRO´ ,DúL SULYLQG DSUREDUHD DSDULĠLHL
YROXPXOXL;;GLQÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´

,ELGHP I  DGUHVă D ,QVWLWXWXOXL Ä$ ' ;HQRSRO´ FăWUH 0LQLVWUXO
,QIRUPDĠLLORU GLQ  IHEUXDULH  SULQ FDUH VH FHUH vQQRLUHD DXWRUL]DĠLHL GH DSDULĠLH
DEXOHWLQXOXL

,ELGHP I  FRSLH D DGUHVHL QU  GLQ  PDUWLH  D &RQVLOLXOXL
&XOWXUDO ,DúL FăWUH 'LUHFĠLD -XGHĠHQHORU SHQWUX 'LUHFĠLD 3UHVHL GLQ 0LQLVWHUXO
,QIRUPDĠLLORU

,ELGHPI DGUHVHLQUGLQPDUWLHD&RQVLOLXOXL&XOWXUDO,DúL
FăWUH'LUHFĠLD3UHVHLGLQ0LQLVWHUXO,QIRUPDĠLLORU
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OD  PDUWLH  $ELD OD  PDUWLH  D IRVW WULPLV XQ UăVSXQV RILFLDO
,QVWLWXWXOXL$GUHVDGHUăVSXQVD'LUHFĠLHL3UHVHLVHPQDWăGH*,YDúFXQRXO
GLUHFWRU DO SUHVHL DQXQĠD FRQGXFHUHD ,QVWLWXWXOXL Fă Ä'LUHFĠLXQHD 3UHVHL vQ
FRQIRUPLWDWHFXGLVSR]LĠLXQLOHvQYLJRDUHQXUHvQQRLHúWHDXWRUL]DĠLDGHDSDULĠLH
UHYLVWHL Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH´ GLQ ,DúL´ )ăUă R PRWLYDĠLH vQWHPHLDWă
EXOHWLQXO HUD VXSULPDW SULQWUR IRUPXOă YDJă ÄUHVSHFWDUHD GLVSR]LĠLLOH vQ
YLJRDUH´GLVSR]LĠLLFDUHYL]DXDSOLFDUHDSROLWLFLLGHvQQRLUHFXOWXUDOăÌQDFHVWH
FRQGLĠLLPDWHULDOHOHGHMDWULPLVHVSUHSXEOLFDUHDXIRVWHGLWDWHvQDFHODúLDQFD
EURúXULVHSDUDWHVXEWLWOXO3XEOLFDĠLLOH,QVWLWXWXOXLGH,VWRULH1DĠLRQDODÄ$'
;HQRSRO´ &HUHULOH UHSHWDWH GH vQQRLUH D DSUREăULL GH DSDULĠLH GLQ SHULRDGD
IHEUXDULHPDUWLH  úL UăVSXQVXO QHJDWLY QHMXVWLILFDW GRYHGHVF PRGXO
DUELWUDU vQ FDUH DX IRVW VXSULPDWH IRDUWH PXOWH GLQWUH UHYLVWHOH FXOWXUDOH úL
EXOHWLQHOHúWLLQĠLILFHURPkQHúWLvQFDGUXOSURLHFWXOXLFRPXQLVWGHUHRUJDQL]DUH
úLUHvQQRLUHDYLHĠLLFXOWXUDOH
ÌQ SHULRDGD  vQGHSOLQLUHD WXWXURU IRUPDOLWăĠLORU SULYLQG
DSDULĠLD SXEOLFDĠLLORU SHULRGLFH D IRVW IRDUWH GLILFLOă SH GH R SDUWH GDWRULWă
PXOWLWXGLQLL GH DSUREăUL QHFHVDUH úL SH GH DOWă SDUWH GDWRULWă VFKLPEăULORU
DQXDOH DUHJOHPHQWăULORU&HHDFHVDVFKLPEDWGXSăDXJXVWDIRVWSHGHR
SDUWH LQVWLWXLUHD XQXL FRQWURO SROLWLF DVXSUD HOLEHUăULL DXWRUL]DĠLLORU SULQ DFHO
FRQVLOLXFRQVXOWDWLYGHSHOkQJă&HQ]XUD0LOLWDUăD3UHVHLúLDSRLDLPSXQHULL
DXWRUL]DĠLLORUHOLEHUDWHGH'LUHFĠLD3UHVHLGLQFDGUXO0LQLVWHUXOXL3URSDJDQGHL
FRQGXVGH FRPXQLúWLúL SH GH DOWăSDUWHLQVWLWXLUHDXQXLFRQWURO H[WHUQSULQ
LPSXQHUHD DJUHPHQWXOXL VRYLHWLF DVXSUD GHFL]LLORU OXDWH GH FăWUH DXWRULWăĠLOH
URPkQHúWL7RDWHDFHVWHPDQHYUHHUDXPHQLWHDWHUJLYHUVDúLFKLDUDvPSLHGLFD
DSDULĠLD DFHORU SXEOLFDĠLL IăUă ÄĠLQXWă GHPRFUDWă´ FDUH QX VH LQWHJUDX vQ
SURJUDPXOGHvQQRLUHFXOWXUDOă DOQRLORUDXWRULWăĠL SROLWLFH$XWRUL]DĠLLOHHUDX
DWkW XQ LQVWUXPHQW GH FHQ]XUă úL FRQWURO SULQ FDUH SXWHUHD SROLWLFă VH SXWHD
DVLJXUDGHDGHFYDUHDSROLWLFLLHGLWRULDOHODLQWHUHVHOHVDOHúLGHGLVSRQLELOLWDWHD
VROLFLWDQWXOXL GH D UHVSHFWD QRUPHOH LPSXVH FkW úL XQ LQVWUXPHQW GH úDQWDM
ÌQWkU]LHULOH HUDX GHWHUPLQDWH GH UDSLGLWDWHD FX FDUH GLUHFĠLLOH SHULRGLFHORU
DFFHSWDX GLUHFWLYHOH úL QRUPDWLYHOH 0LQLVWHUXOXL vQ DFĠLXQHD GH SURPRYDUH D
DFĠLXQLORUJXYHUQXOXL2ULFHDUJXPHQWIRORVLWGHGLUHFWRULLSXEOLFDĠLLORUSHQWUX
DWUDJHUHDEXQăYRLQĠHLDXWRULWăĠLORUSUHFXPYHFKLPHDFDUDFWHUXOHPLQDPHQWH
FXOWXUDO  úWLLQĠLILF VDX LQIRUPDWLY úL UHSXWDĠLD FRPLWHWHORU GH GLUHFĠLH QX DX
FRQWDW VLQJXUXO FULWHULX YDODELO ILLQG FHO DO RULHQWăULL SROLWLFH ÄMXVWH´ vQ


,ELGHP I  DGUHVă QU  GLQ  PDUWLH  GH UăVSXQV D 'LUHFĠLHL
3UHVHL OD FHUHUHD ,QVWLWXWXOXL GLQ  IHEUXDULH  UHIX]XO vQQRLULL DXWRUL]DĠLHL GH
DSDULĠLHSHQWUXÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´
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VSULMLQXO JXYHUQXOXL 3 *UR]D 'H FHOH PDL PXOWH RUL DúD FXP GRYHGHVF
GRFXPHQWHOHGHDUKLYăHOLEHUDUHDDXWRUL]DĠLLORUDGHSLQVGHRULHQWDUHDSROLWLFă
SURJXYHUQDPHQWDOăDSXEOLFDĠLLORUSHULRGLFHLQGLIHUHQWGHFDUDFWHUXOORU
3XWHPDILUPDFăLPSXQHUHDXQRUQRLDXWRUL]DĠLLHOLEHUDWHGH'LUHFĠLD
3UHVHLGLQFDGUXO0LQLVWHUXOXL3URSDJDQGHL ±PLQLVWHUFRQWURODWGHFRPXQLúWL
DWkW SULQ PLQLVWUXO vQ IXQFĠLH FkW úL SULQ GLUHFWRULL SULQFLSDOHORU 'LUHFĠLL WRĠL
ILLQG PHPEUL VDX VLPSDWL]DQĠL DL 3&5 ± D IRVW R PDQHYUă GH HOLPLQDUH GLQ
SUHVă D SHULRGLFHORU QHGRULWH vQ VSHFLDO D DFHORU SXEOLFDĠLL FDUH DU IL SXWXW
VSULMLQL SDUWLGHOH LVWRULFH LQGLIHUHQW GH FDUDFWHUXO ORU SROLWLF úWLLQĠLILF VDX
FXOWXUDO &D]XO UHYLVWHL Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH´ QX HVWH VLQJXODU HO
FRQVWLWXLH GRDU XQ H[HPSOX DO PRGXOXL vQ FDUH LPSXQHUHD QRLORU DXWRUL]DĠLL
HOLEHUDWH GRDU GH FăWUH 'LUHFĠLD 3UHVHL D IRVW XQD GLQWUH PDQHYUHOH GH
HOLPLQDUHDSXEOLFDĠLLORUFDUHQXVHLQWHJUDXSHLVDMXOXLSXEOLFLVWLFQRXGRULWGH
FRPXQLúWL
5pVXPp
/$&(1685(35e9(17,9($35Ê6  $2Ó7 /(6$8725,6$7,216'(
3$587,21
(78'('(&$6 Ä678',,ù, &(5&(7Ă5, ,6725,&(´
/¶LQWHUYHQWLRQ GX SRXYRLU SROLWLTXH SRXU UpJXODULVHU OHV QRUPHV GH
IRQFWLRQQHPHQWGHO¶LQVWLWXWLRQGHODSUHVVHDIUDQFKLOHVOLPLWHVGHO¶pWDEOLVVHPHQWHW
GH O¶DSSOLFDWLRQ GH OD ORL SHQGDQW OH JRXYHUQHPHQW GH 3 *UR]D /HV DXWRULWpV RQW
PDQLIHVWp OD WHQGDQFH GH FRQWU{OHU WRXV OHV DVSHFWHV GH O¶DFWLYLWp GHV MRXUQDX[ HQ
IDLVDQWDSSHOjODFHQVXUHHWDXVVLDX[PpWKRGHVDVVRFLpHV3DUPLOHVSURFpGpVGHOD
FHQVXUHRIILFLHOOHLO\DYDLWOHFRQWUROGHODGpOLYUDQFHGHVDXWRULVDWLRQVGHSDUXWLRQV
GHVSXEOLFDWLRQVSpULRGLTXHV
/HFDVGHÄ6WXGLLúL&HUFHWăUL,VWRULFH´TXLDpWpO¶XQHGHVSULQFLSDOHVUHYXHV
URXPDLQHVGHVSpFLDOLWpGHODSpULRGHGHO¶HQWUHGHX[JXHUUHVQ¶HVWSDVVLQJXOLHU(Q
PDUVGDQVOHFRQWH[WHGXGpEXWGHODSROLWLTXHGHUpJpQpUDWLRQFXOWXUHOOH HWGH
UpRUJDQLVDWLRQ GH OD YLH VFLHQWLILTXH URXPDLQH GX QRXYHDX UpJLPH OD UHYXH D pWp
VXSSULPpH HQ PrPH WHPSV TXH SOXVLHXUV SXEOLFDWLRQV SpULRGLTXHV FXOWXUHOOHV HW
VFLHQWLILTXHVURXPDLQHVSDUOHSURFpGpGXUHIXVGHODGpOLYUDQFHGHVDXWRULVDWLRQV/HV
GRFXPHQWHVWURXYpVGDQVOHV$UFKLYHV1DWLRQDOHV+LVWRULTXHV&HQWUDOHVOHIRQGVGX
0LQLVWqUHGHOD3URSDJDQGH1DWLRQDOHVRQWODSUHXYHGHODVLWXDWLRQSOXVTXHGLIILFLOH
GDQVODTXHOOHRQWpWpSXEOLpOHVSpULRGLTXHVHWOHVGHX[GHUQLHUVQXPpURVGHODUHYXH
Ä6WXGLL úL &HUFHWăUL ,VWRULFH´ HW DXVVL OD SUHXYH GHV SURFpGpV GH OD FHQVXUH
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CARTEA ROMÂNEASC TIPRIT ÎN BUCURETI ÎN
FONDURI I COLECII DIN CHIINU
(ULTIMELE DECENII ALE SECOLULUI AL XVII-LEA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA)

Igor CERETEU

Basarabia a fost destul de receptiv la produsele tipografice ieite
de sub teascurile bucuretene.
Întâlnite destul de frecvent în colecii particulare1, în bibliotecile
bisericilor i ale mnstirilor, în coleciile instituiilor muzeale sau în ale
altor instituii de profil, crile tiprite în Bucureti ne-au atras atenia în
mod deosebit. Pe lâng faptul c sunt destul de numeroase, ele prezint
însemnri marginale, extrem de interesante, care ne ofer informaii cu
caracter variat.
Nicolae Iorga vedea în aceste însemnri „istoria, care nu e
compus, ci numai însilat, notat incidental i sporadic, de cei modeti
i puin crturari uneori, care nu se gândesc nici la un patron, nici la un
public ci pun pe hârtie ce tiu, din simplul impuls instinctiv de a nu lsa
ca faptele s se piard ori din nevoie de a face i pe alii, necunoscui,
martori ai suferinelor, isprvilor i întâmpltoarelor bucurii ale lor”2.
1

Este bine cunoscut faptul c numeroase manuscrise
i tiprituri se mai
pstreaz, i în prezent, în bibliotecile personale. Recent dl. dr. Teodor Candu, originar
din satul Vsieni (Ialoveni) mi-a oferit o carte din biblioteca personal pentru
identificare i datare. Cartea conine 211 file nenumerotate. Coperile crii sunt din
lemn, îmbrcat în piele de culoare neagr. Pielea de pe coperte este deteriorat,
fragmentat. Cotorul este din piele, gurit. Pe centrul primei coperte este situat un
medalion în form de romb pe axa longitudinal, cu imagine tears. Foile sunt rupte la
coluri i desprinse unele de altele. Coperile sunt desprinse de corpul crii. Are urme
de cheutori din piele. Lipsesc foaia de titlu i sfâritul crii. Cartea a fost tiprit în anul
1748 în tipografia Mitropoliei din Bucureti. Nu are însemnri care s ofere date despre
circulaia crii. Are îns câteva insemnri: pe f. 26v-27v: «Aceasta Psaltiri este a lu(i)
popa Ion. Amen»; f. 38: «S s tie di cându înva carte i(m)bla veletul (însemnarea
neterminat)». Are 17 rânduri pe pagin. Oglinda paginii: 10,5 x 7,5 cm. Dimensiunea
crii: 17 x 10,5 x 4,5 cm.
2
N. Iorga, Istoria rii prin cei mici, în Revista istoric, VII, 1921, 1-3, p. 26.
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Însemn rile erau scrise îndeosebi de slujitorii bisericii care, de
cele mai multe ori, procurau sau difuzau c rile religioase. Frecvent
ace tia notau, pe spaiile libere ale foilor, informaii care confirmau
apartenena c rii posesorului respectiv. Aceast categorie de însemn ri
ne ofer informaii despre titlul c rii, preul, posesorii, blestemele pentru
aceia care îndr zneau s o înstr ineze i, nu în ultimul rând, biserica sau
localitatea în care se afla cartea3. De cele mai multe ori, c rile erau
cump rate, îns exist numeroase cazuri când acestea erau d ruite
bisericilor de unele persoane sau comunit i4.
Dup instaurarea regimului sovietic în Basarabia, cu prec dere
începând cu anul 1950, s-a pus problema revizuirii bibliotecilor
bisericilor i evident confiscarea literaturii române ti editat pân la
1917. Acest fenomen avea drept scop lichidarea oric ror influene
române ti în societatea din Basarabia5.
Pân în momentul de fa , am reu it s cercet m mai multe
colecii din Chi in u6 care p streaz diverse tip rituri salvate în timpul
închiderii l ca elor de cult de c tre sovietici.
Procesul cur irii bibliotecilor bisericilor de valorile spirituale, în
special, literatura de cult, urma s fie finalizat pân la 1 ianuarie 19517.
Multe dintre c rile de cult s-au pierdut i doar unele dintre ele au fost
depozitate în biblioteci sau muzee, unde sunt p strate, cu pietate, pân în
prezent.
Includerea acestora în circuitul tiinific va oferi posibilitatea de a
valorifica la general multitudinea i diversitatea de aspecte pe care le-am
3

I. Cereteu, Valoarea documentar
i semnifica ia istoric a notelor
posesorale, în Revista de Istorie a Moldovei, nr. 4, 2004, p. 81.
4
Idem, Consemn ri marginale de pe c r i vechi biserice ti (din colec ia
MNIM), în Tiragetia, XIII, 2004, p. 186 (în continuare 2004a).
5
. ,   , Chi in u, 1998, p. 315-320.
6
Dintre aceste instituii menion m urm toarele: Biblioteca Naional a
Republicii Moldova - Secia Carte rar i veche, Muzeul Naional de Arheologie i
Istorie a Moldovei, Arhiva Naional a Republicii Moldova. Fondul M n stirii Noul
Neam (fond 2119, inventar 6), Biblioteca Universit ii de Stat din Moldova. Colecii
speciale, Muzeul Naional de Art al Moldovei, Muzeul Literaturii Române „Mihail
Kog lniceanu”, Muzeul de Etnografie i Istorie Natural a Republicii Moldova, Muzeul
Pedagogic Republican i parial Biblioteca Academiei de tiine a Republicii Moldova Secia Carte veche.
7
Ludmila Tihonov, Politica statului sovietic fa de cultele din R. S. .S.
Moldoveneasc (1944-1965), Chi in u, 2005, p. 44.
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sesizat, i în particular, reconstituirea filierelor prin care aceste valori din
patrimoniul neamului românesc au ajuns la est de Prut8.
Tipriturile româneti au circulat cu aceeai intensitate i în afara
hotarelor istorice româneti, mai ales acolo, unde existau biserici
ortodoxe cu oficierea serviciului divin în limba român9.
Prin materialul de fa ne-am propus s introducem în circuitul
tiinific crile tiprite în Bucureti din coleciile din Chiinu i, de
asemenea, s urmrim filierele prin care au ptruns aceste valori
bibliofile la est de Prut i s evideniem segmentele geografice în care au
circulat pe teritoriul Basarabiei. Informaiile respective pot fi desprinse
cu uurin din însemnrile posesorilor de carte care le fceau pentru
„inere de minte” sau „ca s tie”, iar alteori pentru c „am scris pentru c
mâna putrezete, iar slova în veci triete”10. Un posesor de carte,
Georgiu Dincha, nota la sfâritul unei însemnri pe un Apostol tiprit la
Bucureti în anul 1743 c „amu scrisu pentru aducere aminte”11.
Ieromonahul Domintian scria, pe o Liturghie tiprit la Chiinu în anul
1815, „c omul s trece i mâna putrezete, iar scresoarea în veci
triete”12.
Crile ajungeau la destinaie prin diferite ci. Una dintre ele era
achiziionarea acestora de la negustori, care aveau un oarecare profit din
astfel de activiti. Un exemplu concludent în aceast privin este oferit
de însemnarea de pe un Octoih, tiprit în anul 1774 la Bucureti în
Tipografia Mitropoliei13 i care se afl în fondurile Muzeului de Art al
Moldovei (nr. inv. 4021). Conform acestei informaii, cartea a fost
procurat de preotul Gheorghe Antiohiviciu Aracsicu în anul 1780 „de
noo de la unu negutoriu, anumi Lazr de pi Tazlu, care Lazr era
8

Igor Cereteu, Cri vechi i însemnri valoroase (din colecia Muzeului
Naional de Art al Moldovei), în Destin românesc. Revist de istorie i cultur, S. N.,
2006, An I (XII), nr. 2 (46), p. 177.
9
Paul Mihailovici, Manuscrise i cri româneti în Jugoslavia, în Arhivele
Basarabiei, 1930, An II, nr. 3, p. 301-304.
10
Muzeul Naional de Arheologie i Istorie a Moldovei, Apostol, Bucureti,
Tipografia Mitropoliei, 1774, nr. inv. FB-23062-62 (în continuare se va cita: MNAIM)
11
MNAIM,
Apostol,
Bucureti,
Tipografia
Mitropoliei, 1743,
nr. inv. FB-23062-87.
12
Biblioteca Universitii de Stat din Moldova, Colecii speciale, Liturghie,
Chiinu, Tipografia Exarhiceasc, 1815, nr. inv. 1689107 (în continuare se va cita:
BUSM CS).
13
Muzeul Naional de Art al Moldovei, Octoih, Bucureti, Tipografia
Mitropoliei, 1774, nr. inv. 4021 (în continuare se va cita: MNAM).
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negu tor de c r i, de li aducea din ara Rumâneasc din Bucureti i li
negu torea, adic le vendea mai scumpu aicea în ara Moldovii”. Dup
moartea preotului cartea urma s fie motenit de unul dintre feciorii
acestuia cu men iunea c „fetele i ginerii i oricini di partea fetelor
treab cu cartea s nu aib ”. Dup procurare, c r ile erau legate i
copertate. Existau în acest sens meseriai speciali; adeseori aceste
opera iuni erau realizate chiar de c tre preo i.
Prezent m, în continuare, câteva date privind lucr rile identificate
în colec iile din Chiin u:
Apostolul, edi ia din 168314, în scaunul Mitropoliei, exist în trei
exemplare15.
Primul exemplar are consemn ri ale posesorilor. Cele mai
timpurii însemn ri sunt datate 8 decembrie 1727 i atribuie cartea
bisericii cu hramul Sfintei Parascheva; localitatea, din cauza rupturilor i
a ters turilor, nu a putut fi citit . Este precizat, de asemenea, c
Apostolul „l-au cump rat Ion P curar c pitanul, di la dasc lu(l) Ciur în
trei lei, i am dat la bis ric ce-i hramul Preapodobna Paraschiva pentru
<a fi iertat> p catul p rin ilor “. Ulterior, în anul 1893 cânt re ul S. D.
Groppa noteaz pe fila 1 a c r ii c a venit în parohia Voloavele, la
biserica cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail la 23 august 1893.
Aadar, aceast carte a circulat în partea de nord a Basarabiei,
începând cu ultimul deceniu al secolului al XIX-lea pân la mijlocul
secolului al XX-lea, când a fost confiscat de autorit ile sovietice i
depus la Biblioteca Na ional a Republicii Moldova.
Al doilea exemplar nu a putut fi cercetat suficient din cauza c se
afl în expozi ia permanent a Muzeului Na ional de Arheologie i Istorie
a Moldovei, dar se tie c are însemn ri posesorale. Se cunoate doar c a
fost achizi ionat de la Ion Pârciu din or elul Cantemir în anul 1988.
Deci, se poate deduce c aceast carte a circulat în partea de sud a
Moldovei de r s rit.
14

Ioan Bianu, Nerva Hodo, Bibliografia Româneasc Veche. 1508-1830,
tom I, 1508-1716, Bucureti, 1903, nr. 76, p. 258-262 (în continuare se va cita: BRV).
15
Primul exemplar, cu însemn ri posesorale, a fost depistat în colec ia
Bibliotecii Na ionale a Republicii Moldova cu nr. inv. 77102 (în continuare se va cita:
BNRM), al doilea în fondurile MNAIM (nr. inv. FB-23062-92) i al treilea în colec ia
Bibliotecii Academiei de tiin e a Republicii Moldova (în continuare se va cita: BA)
cu nr. inv. 321382.
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Cele dou exemplare sunt complete, se pstreaz în stare bun, au
scoar e din lemn, îmbrcate în piele de culoare cafenie, cu chenare pe
margini i medalioane pe centru, executate prin presare.
Cel de-al treilea exemplar a circulat, mai întâi, probabil, în ara
Româneasc i a apar inut preotului Oprea din satul Înghimpoasa;
ulterior, probabil în prima jumtate a secolului al XX-lea, ajunge în
Basarabia. Exemplarul este incomplet lipsind sfâritul cr ii16.
Apostolul tiprit la Bucureti în anul 1683 poate fi considerat, fr
putin  de tgad, cea mai veche carte bucuretean din colec iile din
Chiinu i este a patra carte ieit de sub teascurile tipografiei din
capitala rii Româneti17. Prin tiprirea acestei lucrri s-a fcut un pas
înainte în vederea introducerii limbii române în Biseric18.
Evanghelie, edi ia din 169319, în scaunul Mitropoliei, un
exemplar20, incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, primele 21 pagini, p. 169372; unele foi sunt scrise de mân.
Din însemnrile posesorilor putem reiese c Evanghelia a circulat
prin pr ile Argeului pe la 1839. A apar inut satului Furduieti iar
ulterior a fost închinat bisericii din Rteti de sub Arge. Momentul
trecerii Prutului nu poate fi precizat.
Molitvenic, edi ia din 172221, în scaunul Bucuretilor,
în 2 exemplare22.

Însemnri de pe exemplarul al treilea: F. 3v-12: „S s() tie. Acestu
<sfântu> i dumneaze(e)scu Apostol este a lui priotului Oprea ot sat Înghimpo(a)sa,
cumprat din puterea lui i cine s-ar ispiti a-l înstreina de la mâna mea s fie proclet”.
17
M. Danilov, A Gri co, L. Malahov, Cartea româneasc în coleciile
Muzeului Naional de Istorie a Moldovei. Catalog. (1683-1918), Chiinu, 2002, p. 16.
18
Mircea Pcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Chiinu, 1993,
p. 216.
19
BRV, tom I, nr. 95, p. 328-335.
20
Exemplarul se afl în colec ia BA cu nr. inv. 36079. Însemnri: pe o foaie
curat de la sfâritul cr ii: „Aceste Evanghelii dintr-ale Sfâ(n)tului Maslu, fiind fost
lips, ambeli pierdute s-au scris de mine, supt isclitul, cu mâna mea i printele
duhovnic Trandafir ot Popeti mii au spus i s-au isclit drept tiin . 1839, mart 13.
Gregore Rtecu sin Ioan Rtecu rp(o)satu. Erei Trandafir duhovnic din sat Popetii
m-am isclit cu mâna mea”; pe ultima f. curat de la sfâritul cr ii: „Aceast sfânt
Evanghelie, aflându-s din vechime hrzit de rp(osa)t tata mieu Ioan Rtescu sfintei
biserici din Furduieti … sau pre noi de mine supt isclit i s-au închinat sfintei biserici
ce s-au zidit în satul Rtetii din sub Arge. Cetitorilor zice i Dumnezeu s ne fie
milostiv i ierttor. Let 1839, deche(mvrie) 3”.
16
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Din însemnrile posesorilor constatm c primul a circulat pe la
1770 în nordul Basarabiei, în satul Pociumbeni, raionul Râcani i a
aparinut preotului Afanasi din aceast localitate; ulterior, la 12 august
1820, exemplarul se afla în biblioteca mnstirii Dobrua de prin prile
Sorocii.
Al doilea exemplar a fost cumprat de ieromonahul Ioanichia,
probabil, de la mnstirea Moldovia, la 4 septembrie 1725; în anii
1921-1922 se afla la biserica cu hramul Sfintei Paraschiva de la
închisoarea Tribunalului Penal din Cernui, nota fiind semnat de
Constantin Gora, catechet cooperator la aceast biseric. De aici,
probabil, a fost vândut unei parohii din nordul Basarabiei i a ajuns, în
cele din urm, în colecia Muzeului Literaturii Române „Mihail
Koglniceanu” din Chiinu.
Scoarele ambelor exemplare sunt din lemn, îmbrcat în piele de
culoare neagr, cu urme de încheietori din piele i metal. Pe marginile
coperilor au chenare, iar pe centru medalioane executate prin presare,
care nu sunt identice.
Exemplarul al doilea este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu, 5 foi
nenumerotate de la începutul crii, urmtoarele 6 pagini numerotate,
paginile 496-498 i sfâritul crii. Ultimele 8 pagini sunt scrise de mân.
Evanghelie, ediia din 172323, în scaunul Domniei, un exemplar24,
fr note posesorale, ceea ce ne împiedic s reconstituim calea parcurs
21

Ioan Bianu, Dan Simonescu Bibliografia Româneasc Veche. 1508-1830,
Adogiri i completri, tom IV, Bucureti, 1944, nr. 57, p. 44-47.
22
Primul exemplar a fost depistat în colecia Arhivei Naionale a Republicii
Moldova, fondul Mnstirii Noul Neam, f. 2119, inv. 6, dosar 1205 (în continuare se va
cita: ANRM), iar al doilea, incomplet, în colecia MLR „Mihail Koglniceanu”, nr. inv.
8592 FB. Însemnarea de pe exemplarul 2: F. 190-235: “    ()$ 
('@)\^ `{|. $. <=În numele Tatlui i al Fiului, i al Sfântului Duh. Amin>.
Acest Trebnic rumânescu l-am cumprat eu smeritul i greitul i nedestoinicul
ieromonah Ionichiia ot Mol…, fiindu uciniia cinstitului i preosfinitului i al nostru
pri<nte> Kyr Athanasiia cu a lui Dumnzu mil<> Episcop Romanului i urmtor
sf(i)nii sal<e>, dup orânduit(a) mil() lui Dumnzu i mil stp(âneas)c, am osârduit
vzindu c sintem nec<u>prini de (în)vtura a … celi sirbeti l-am cumprat <ca s
fie> a multi dechideri de ochi. i <s fie> spre folosul sufletescu i mie, <i de>
sufletul moilor i a prinilor. i mai pe urm i pentru al meu necuvios suflet. i
mar(e) blstm, s hie asupra celuie ce s-ar ispiti <s-l fure>, s fie blstmat i legat. i
l-am cumprat în zilile <lui> Ion Racovi voievod v leat 7233 <=1725>, mes(ea)a
<=luna> sp(temvrie) 4 dn(i) <=zile>“.
23
BRV, tom II, nr. 182, p. 21-22.
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de carte i biserica creia i-a aparinut. Legat de acest aspect inem s
facem constatarea c Evangheliile dispun de cele mai puine însemnri
manuscrise.
Exemplarul este incomplet: lipsesc foile 1-11, 13-20.
Scoarele sunt din lemn îmbrcat în catifea de culoare cafenie;
cotorul din piele artificial de culoare albastr. Pe centrul primei coperi
se gsete un medalion metalic cu scena Înlrii lui Iisus Hristos. Pe
colurile coperii a doua se pstreaz patru suporturi metalice de form
rotund.
Antologhion, ediia din 173625, tipografia Mitropoliei, în
2 exemplare26.
Primul exemplar are însemnri marginale care confirm c
aceast carte, împreun cu alte 4 cri, au aparinut ieromonahului
Veniamin, probabil, de la mnstirea Cpriana, druite ulterior unui
oarecare Toma, care la rândul su, le-a împrumutat preotului Teoctist de
la mnstirea Hâncu, din partea central a Basarabiei. Este cert c acest
exemplar a circulat într-un mediu monastic i confirm legturile
spirituale dintre aceste dou centre monahale.
Al doilea exemplar nu are consemnri posesorale i ne este cu
neputin a stabili circulaia lui în timp.
Amândou exemplare sunt incomplete. Primului îi lipsete
începutul, iar celui de-al doilea, sfâritul.
Coperile i cotorul primului exemplar sunt din carton, îmbrcat
în pânz de culoare alb; cel de-al doilea are scoarele din lemn îmbrcat
cu dou rânduri de piele de culoare cafenie, cu chenar pe margini, iar pe
centru cu un medalion, executate prin presare.
24

BNRM, Evanghelie, Bucureti, Tipografia Mitropoliei, 1723, nr. inv. 44055.
BRV, tom II, nr. 212, p. 50.
26
Primul exemplar cu nr. inv. 84768 se afl în colecia BNRM, cu însemnri
marginale, iar al doilea poate fi consultat în fondurile MLR „Mihail Koglniceanu” cu
nr. inv. 773 FB. Însemnrile de pe primul exemplar: F. 3-19: „<Acest Antologhion> esti
a nostru i esti dat mie di printili meu ieromonah Viniiamin i eu l-am dat sfinii sale
printelui Teoctistu di la schitul Hâncul ca s s slujasc cu dnsul la sfânta biseric la
hramul Prepodobna Paraschiva. Îns s slujasc pân la o vremi, (s)au nu l-am dat di tot,
ci pân cându <va> ma(i) fi trebuitau fiilor mei. Împreun cu aceast carte am mai dat,
dau iar, i anume, un Molitvenicu di la Nechifor Mitropolit Moldovii în Sfânta
Mitropolie în Eu let 1749 i o Leturghie rumâneasc, are întrâ(n)sa scris la margine cu
condeiul ofitanie mic, Acatistul Nsctoarii di Dumnezeu, asmine i Paraclisul cu
acest(e) trii cri am împrumutat pi printile Teoctistu pân cându or fi trebuitoare fiilor
notri. Cu aceasta întiinm let 1785. Toma …<isclitur autograf>”.
25
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Octoih, ediia din 173627, tipografia Mitropoliei, în 2 exemplare28.
Primul exemplar are o însemnare sumar cu numele unui posesor
- Iane Calia Zota -, iar cel de-al doilea nu are note posesorale.
Amândou exemplarele sunt legate împreun cu Antologhionul
tiprit la Bucureti în Tipografia Mitropoliei în anul 1736, cu aceleai
numere de inventar. Prin deducie se poate constata c primul exemplar a
avut acelai itinerar ca i Antologhionul cu care este legat.
Primul exemplar este incomplet. Lipsesc: prima fil nenumerotat
dup foaia de titlu i 3 file nenumerotate de la sfâritul crii.
Cazanie, ediia de la 174229, tipografia Mitropoliei, un
exemplar30, fr note posesorale care ne-ar oferi informaii despre
circulaia ei. Exist doar numele unui preot pe ultima fil curat de la
sfâritul crii: Ioan Dodia. Coperile sunt din carton îmbrcat în piele de
culoare cafenie. Chenar dublu, liniar i floral. Cotorul este din piele cu
elemente florale executate prin presare. În partea de jos este imprimat
numele legtorului: „II I”.
Apostol, ediia de la 174331, tipografia Mitropoliei, în
4 exemplare32.
Primul exemplar nu dispune de însemnri care s ne ajute a stabili
itinerarul parcurs de carte de-a lungul secolelor. Este cert c a circulat
înc din secolul al XVIII-lea în ara Moldovei, deoarece se amintete de
evenimentele legate de rzboiul ruso - austro - turc din 1787-179233,

27

BRV, tom II, nr. 213, p. 51.
Primul exemplar se afl în colecia BNRM, nr. inv. 84768, iar al doilea în
fondurile MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv. 773 FB. Numerotarea exemplarelor
din text corespunde cu consecutivitea numerelor de inventar de la note.
29
BRV, tom II, nr. 223, p. 57-60.
30
BNRM, Cazanie, Bucureti, Tipografia Mitropoliei, 1742, nr. inv. 74381.
31
BRV, tom II, nr. 229, p. 64.
32
Primul exemplar se afl în colecia MLR „Mihail Koglniceanu” cu
nr. inv. 9192 FB, al doilea în colecia BNRM cu nr. inv. 37017 i alte 2 exemplare în
colecia MNAIM cu nr. FB-23062-87 i respectiv FB-23062-2. Însemnrile de pe
exemplarul 1: F. 178: „S se tie de cându au perit soarili în luna lu(i) mai, în 24 zi(le).
i atunce au mersu nemii la E(i) i au pri(n)s i pi mrie sa vod() Alixandru
Epsila(n)t. i l-au trimes la V(i)ena. i era mari fric di p<gâni>. i umbla velet 1788”.
33
Vezi însemnrile vornicului de poart Dumitrache Meleghi, referitoare la
aceste evenimente, pe un Triodion tiprit la Râmnic în Tipografia Episcopiei, 1782 din
colecia BNRM cu nr. inv. 10401 i comentariile pe marginea acestor consemnri în:
Igor Cereteu, Însemnri pe un Triodion al familiei lui Dumitrache Meleghi în Studia in
28
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alturi de un fenomen natural – o eclips de soare care s-a produs la
24 mai 1788. Cartea este fr coperi i se pstreaz într-o map de
carton.
Exemplarul al doilea are o istorie mai interesant. Cartea a fost
cumprat de Toader i Danul la 7 decembrie 1744, pentru biserica din
Rspin34 cu hramul Sfântului Nicolai, adic imediat dup ieirea acesteia
de sub teascurile tiparniei din Bucureti. A fost furat i vândut peste
Nistru la Dubsari de unde a fost rscumprat i adus în Moldova din
dreapta Nistrului35. Acest exemplar este incomplet, lipsindu-i foaia de
titlu. Coperile sunt din carton îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pe
ambele coperte sunt realizate chenare cu decor liniar i floral executate
prin presare; pe centru trei cercuri imprimate unite pe vertical. Cotorul
este din piele, deteriorat.
Al treilea exemplar a fost cumprat la 21 ianuarie 1788 de preotul
Ananie i preoteasa Oni Anu pentru biserica greco-unit din Slatina.
S-a pstrat în aceast biseric pân în a doua jumtate a secolului
al XIX-lea. Ulterior ajunge la est de Prut36. Scoarele sunt din lemn

honorem Gheorghe Postic. Studii de istorie veche i medieval. Omagiu Profesorului
Gheorghe Postic, Chiinu, 2004, p. 262-269.
34
Rspin ar fi satul Rspopeni din prile oldnetilor.
35
Însemnrile de pe exemplarul 2: F. 1 nenum. - 15: „Acestu sfintu Apostul îi
cunprat de To(a)der i Danul i îi dat la bisric( ) la Rspin ca esti hramul Sfân(tului)
Culai, cari am fcutu eu pi moia me la vilet 7252 <1744> dechem(vrie) 7. i cin(e) ar
furau a s hie sup blstm”. F. 16-27: „Tâmplându-s() di l-au furat un preut l-au vândut
piste Nistru la Dubsari i din scrisoare(a) dum(isali) cumnatului, ce are la ce arat() la
foi am dosloit c iaste a dum(isali) i mijlocit cu sultanul i l-am scos i spuind
cumnatulu, fcând eu biserica aci cu hramul Nateri(i) Maicii Precistii Mavromolul l-au
dat s fii tot suptu blstmul ce scrii napoi ii scris”.
36
Însemnrile de pe exemplarul al treilea: F. II curat de la începutul crii:
„Aceasta sinta carte, anume Apostolu, se ine de sinta biserica greco-unita din Slatina.
Ianuar 3-le 1862. Georgiu Dinca invetiatoriu”. F. 25: „În tiin s fie despre aceast
carte, anume Apostol, eu popa Ananie parohuul din Slatin i cu preuteasa de preun,
cu Oni Anu, cu a mei bani 3 florini vonai i o am luat-o ca s fie în beserica
Slatinii pân unde a fi vrednic a s fie spre treaba s(fin)tei beseareci în Slatin. i cine
o va lua de la aceast beser(i)c s fie blstmat de toi sfinii prini. Amin. i scris-am
eu popa Ananie, parohuul din Slatin. Anul D(o)mnului 1788, în luna lui ianuarie 21
de zile”. F. ultima curat de la sfâritul crii: „Aceasta sinta carte, anume Epistoliile
sintului Pavel Apostol se cine <sic!> de santa beserica greco unite din satu(l) Slatina.
Fevr(uarie) 10-le, 1863. Amu scrisu pentru aducere aminte. Georgiu Dincha
invetiatoriu”.
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îmbr cat în piele de culoare cafenie, deteriorat . Fragmente de
încheietori. Cartea a fost restaurat i este în stare bun de conservare.
Ultimul exemplar este incomplet (lipsete ultima foaie), f r note
posesorale i astfel nu putem urm ri calea parcurs pân în prezent.
Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie cu imprim ri
terse pe margini i pe centru.
Penticostarion, edi ia din 174337, tipografia Mitropoliei, în
4 exemplare38.
Primul exemplar a fost cump rat de „Vasili Razul hat(man) i
l-am datu la sfânta bes ric la R dul Aldii sub Iai”. La 6 aprilie 1874
cartea se afla în biserica cu hramul Sfântului Arhanghel Mihai din satul
icani din actualul raion Nisporeni. Exemplarul este complet. Coper ile
sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Chenare liniare i
florale pe marginile coper ilor, executate prin presare. Pe centrul primei
coper i un medalion cu scena R stignirii lui Iisus Hristos. Urme de
încheietori.
Al doilea exemplar, din aceeai colec ie, a circulat în partea
central a Basarabiei. La 15 august 1794 cartea este atestat în satul
Bujor din raionul Hânceti, dar sunt amintite i dou localit i din raionul
Nisporeni – Ciuteti i Zberoaia. Coper ile sunt din lemn îmbr cat în
piele de culoare cafenie. Pe marginile primei coper i, chenar geometric
executat prin presare; pe centru un medalion pe care este reprezentat
Duhul Sfânt.
Exemplarul al treilea este incomplet: lipsesc ultimele 8 foi. Din
însemn rile marginale putem constata c acest Penticostarion a apar inut
bisericii din satul Lalova pe Ciumeiceti din actualul raion Rezina39.
Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie, cu
37

BRV, tom II, nr. 232, p. 70-72.
Primele dou exemplare se afl în colec ia BNRM, cu nr. inv. 55984 i
respectiv nr. inv. 56858. Alte dou exemplare sunt în colec ia MNAM cu nr. inv. 4039
i respectiv nr. inv. 4037.
39
Însemn rile de pe exemplarul al treilea: Pe o foaie curat de la sfâritul
c r ii: „Adec eu Meron Bordeian i Dumetri Bordeian, iu Vasile Paeir i, dat-am
adev rat i preîncredin at zapis nostru la mâna giupân(u)lui To(a)der C r iman din sat
Lalova pe Ciumeicetii, c am cump rat 2 boi în optzece i esi lei i un ort. i banii
d m cu vade într-o lun de zile cu mun am, iar dentracei peste vade ci avem a da
no(u )zece lei. Iar de va fi vre-o chiltuial sau înpleneal de noi ... si fii. Eu Ni
Vidracu chiz  platnecu, eu Ion Laur chiz  platnecu. i pentru credin am i isc lit i
ne-am pus i degetele <a. d.>”.
38
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imprimri terse pe margini i pe centru. Pielea este murdar de vopsea
alb. Cotorul este din pergament. Urme de încheietori.
Ultimul exemplar a cltorit din Bucureti prin Moldova din
dreapta Prutului i ulterior, la 3 aprilie 1840, este atestat în una din
bisericile din inutul Iai, ocolul Ciuhurului de Sus40, adic în Basarabia.
Exemplarul este complet, cu scoare din lemn îmbrcat în piele de
culoare neagr, cu imprimri geometrice i vegetale. Fragmente de
încheietori din piele i metal.
Evanghelie, ediia din 175041, tipografia Mitropoliei, un
exemplar42, fr note posesorale. Datorit absenei acestora nu se poate
stabili itinerarul parcurs de carte pe parcursul secolelor.
Scoarele sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare maro.
Cotorul este din piele, parial deteriorat, desprins de coperi i de carte.
Pe marginile primei coperi chenar floral; pe centru chipul Maicii
Domnului, iar pe coluri – chipurile celor patru evangheliti, executate
prin presare, încadrai într-un chenar geometric. Coperta 2 este rupt pe
axa longitudinal, i este identic cu prima, doar c pe centru este
reprezentat chipul lui Iisus Hristos. S-au pstrat 2 încheietori din piele.
Evanghelie, ediia din 176043, tipografia Mitropoliei, în 3
exemplare44.
Primul exemplar a circulat în nordul Basarabiei, în satul GrinuiMoldova, în anii ’80 ai secolului al XX-lea. Scoarele sunt din lemn
îmbrcat în catifea de culoare verde. Pe centrul primei coperi: un
medalion metalic cu scena Înlrii lui Iisus Hristos. Cotorul este din
carton i catifea. Urme de încheietori. Pe colurile celei de-a doua coperi:
patru suporturi metalice de form rotund. Pe margini: un chenar metalic
40

Însemnrile de pe exemplarul patru: F. 1-22: „Aceast sfânt i luminat
<carte, anume Penticostar> s-au cumprat <pe banii> bisricii satului …zhti, inutul
Iaului, ocolu(l) Ciuhurului de Sus i cini s-ar ispiti s o ei sau s o furi s fie afurisit de
maica focului i deci într-u(n) loc cu Euda. 1840, april 3. i esti cumprat de la preutu,
partii lui 22 lei. Am fost fade eu vornicu Neculai H..., eu Gheorghe Ciomârtan, eu
Dumitru Ptec i noi tot satu(l)”.
41
BRV, tom II, nr. 275, p. 113.
42
Exemplarul se afl în colecia MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv. 776
FB.
43
BRV, tom II, nr. 319, p. 149.
44
Primul exemplar se afl în colecia BNRM cu nr. inv. 82666, al doilea în
fondurile Muzeului Pedagogic Republican cu nr. inv. 2433 i al treilea în colecia
MNAM cu nr. inv. 3968.
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cu l imea de 4 cm; pe centru: un medalion metalic cu chipul lui Iisus
Hristos. Coper ile, cotorul, foaia de titlu i ultimele cinci foi sunt
desprinse de carte.
Al doilea exemplar are însemn ri sumare, terse, care nu au putut
fi citite integral. A fost cump rat în anul 1763 de un oarecare M hai cu
pre ul de 12 lei. Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare
neagr . Pe marginile ambelor coper i: chenar dublu liniar, iar pe centrul
primei coper i un medalion metalic cu scena R stignirii lui Iisus Hristos,
executate prin presare. Cotorul este din piele. Cartea este desprins de
coper i i cotor. Ultimele trei foi sunt fragmentate i desprinse de carte.
Exemplarul al treilea a circulat în nordul Basarabiei. Din
însemn ri putem constata c Evanghelia a apar inut bibliotecii bisericii
cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae din satul Brânzeni i a fost cump rat
la 18 iunie 1765 de Gheorghe i Iftenie45. Scoar ele sunt din lemn
îmbr cat în catifea de culoare violet . Pe col urile primei coper i: pl ci
metalice cu chipurile celor patru evangheliti; pe centru un medalion
metalic în form de stea cu scena Învierii lui Iisus Hristos. Pe col urile
coper ii a doua pl ci metalice cu ornamente vegetale; pe centru un
medalion metalic în form de stea având reprezentat semnul crucii. S-a
p strat o încheietoare din catifea i metal. Cotorul este deteriorat.
Lafsaikon, edi ia din 176046, tipografia Mitropoliei, un exemplar.
A fost identificat în biblioteca M n stirii Noul Neam din Chi cani47,
actualul raion C ueni. Are o însemnare sumar a proprietarului ei pe
foaia de titlu: „Din c r ile meale. Andronic d(u)h(o)v(ni)c”. Coperta este
din carton acoperit cu pânz de culoare viinie. Pe ambele coperte:
chenare liniare, pe col uri: medalioane florale executate prin presare.
Voroav de întrebri i rspunsuri întru Hristos, de Simion
Arhiepiscopul Thesalonicului, edi ia din 176548, tipografia Mitropoliei, în
2 exemplare49.
45

Însemn rile de pe exemplarul al treilea: F. 1-30: „Aceast( ) sfânt Ivanghelii
s-au cump rat de Ghiorghi, Iftenie i au dat-o bis( )ricii la Brânzeni, unde s pr znuieti
i s cinsteti hramul Sfântului Ierarh Necolai, i au dat-o poman( ) pentru sufletul lor i
pentru so iili lor, fiind pomeni i Vasile, so ul Iftenie. i s-au dat s ste(a) nemicat i
nestremutat în veci. i s-au întregit de mini smeritul i mult p c tosul ieromonah ... i
s-au co(m)p( )rat în 10 lei, let 1765, iunii 18”.
46
BRV, tom II, nr. 320, p. 150-152.
47
Biblioteca M n stirii Noul Neam a fost depozitat în Arhiva Na ional a
Republicii Moldova, fond 2119, inventar 6. Acest exemplar are num rul dosarului 799.
48
BRV, tom II, nr. 344, p. 166-170.
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Primul exemplar, cu note posesorale, a fost procurat înainte de
25 martie 1844 de satul Arione ti, din nordul Basarabiei, pentru biserica
cu hramul Sfântului Nicolai. În anul 1857, la 17 iunie, cartea este citit
de plmarul catedralei din Bli Diomid Ivanov. La 29 iunie 1859 cartea
aparinea „ierodiaconului Iliodor di la duhovniceasca tipografie a
Besarabiei, cari s afl în ora ul Chi inu”, iar în 1865 se afla în
biblioteca Mnstirii Noul Neam50.
Al doilea exemplar, incomplet (lipse te foaia de titlu) are o
însemnare sumar pe f. 2 nn. cu numele unui posesor: „Aceast sfânt
carti esti a me dreapt di la socru meu protoiereul Ghiorghi Ilcu”. Are
scoare din lemn îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pe marginile
primei coperi: chenar liniar imprimat. Prima coperta este rupt pe
vertical. Cotorul din piele, rupt i desprins de carte. Pe marginile

49

Primul exemplar se afl în colecia Muzeul Naional de Etnografie i Istorie
Natural a Republicii Moldova (în continuare se va cita: MNEIN) cu nr. inv. 25246 i al
doilea în colecia MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv. 6833 FB.
50
Însemnrile de pe primul exemplar: P. 1-27: „Pre aceast sfânt carte o au
cumprat preacuvio iia sa printele nostru igumenul Theofan pentru folosul ob tejitiei
preafericitului printelui nostru stareului Paisie. i cine o va înstreina ori în ce chip
dintru aceast sfânt Nooa Monastire Niamul acela s rmâie în veaci supt neiertat
canon i neblagosloveniia Maicii Domnului i a printelui nostru. 1865”. P. 1-227:
„Aceast sfânt carti ce s nume ti Theasalonic esti a lui a dascalului Simeon Ivanov
Colac, care au slujit la biserica cu hramul Sfântului Ierarh Neculai din satul Arione tii.
i cine s va ispiti ca s o furi s nu i-ajute Dumnezu. Ori de o va i fura procleit i
afurisit s fii de Dumnezu i de Maica Precista, i de Sfântul Ioan Boteztoriul, i de
Sfinii Apostoli. Blstmat s fii i de Sfântul Neculai, la care lca am slujit, i de toi
mucenicii, i de toi cuvio ii, i de toi arhiereii, i de toi sfinii. Blstmat s fie i de
mine pctosul. i s miarg în focul nestins i în tartarul cel mai de desupt, i s
lcuiasc în burdeiul dracului i s (fie) blstemat i afurisit de toi sfinii patriar i, i de
mai marii o tilor Sfinii îngiri Gavriil i Mihail. i s fii blstmat tot niamul lui. i
acum i pururea i în vecii vecilor. Amin”. P. 125: „i} $~%i&}  & &!$%!$~
~ # ! "#!%%. '! !!# ! '# "! !# i!i  !.
1857 !, i} ~ 17  ~” <Aceast sfânt carte am citit-o eu robul lui Dumnezeu
plmarul Catedralei din Bli Diomid Ivanov>. P. 273-344: „Acest Thesalonic este a
dascalului Simeoan Ioanov Colac din satul Arione tii, bisrica cu hramul Sfântului
Ierarh Nicolai. Anul 1844, martii 25 zile. i cini s-ar tâmpla s-l furi s fii blstmat di
sfinii prini i de mai marii cetelor cere ti, i de Simeoan Arhiepiscopul
Thesalonicului, i di mini robul lui Dumnezu Ioan. S fii blstmat i afurisit, i s
miarg la un loc cu tot niamul lui întru veci netrecui i nesfâr ii”. Pe o foaie curat de
la sfâr itul crii: „Acest Thesalonic esti a ierodiaconului Iliodor di la Duhovniceasca
Tipografie a Besarabiei, cari s afl în ora ul Chi inu. Anul 1859, iunie 29”.
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coper ii a doua: chenar liniar, iar în interior: linii încruciate care
formeaz romburi, executate prin presare.
Antologhion, edi ia din 176651, tipografia Mitropoliei, în
3 exemplare52.
Primul exemplar, incomplet, cu scoar e din lemn îmbr cat în piele
de culoare cafenie, cu urme de imprimeu, a fost cump rat la 4 noiembrie
1881 de Mihail Rocaiu i Maria Moroanu din Salona „de la curatori din
Ciubanca Mare” i d ruit M n stirii Rebriscova din apropierea
N s udului53. Ulterior, calea parcurs de carte pân în Basarabia nu este
cunoscut din lipsa altor însemn ri olografe.
Al doilea exemplar a circulat în nordul Basarabiei i a fost
cump rat de preotul Teodor Ioan cu pre ul 255 lei pentru biserica din
satul Cepeleu i. Exemplarul este incomplet. Lipsesc: coper ile, cotorul,
foaia de titlu, 2 file nenumerotate de la începutul c r ii i filele 538-546.
Exemplarul al treilea a fost cump rat de c tre dasc lul Miron de
la preoteasa G iunoaia la 15 iunii 1800 cu pre ul de 26 lei pentru biserica
cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul Clim u i din nordul
Basarabiei54. Exemplarul este incomplet. Lipsesc: foaia de titlu i
ultimele 2 foi numerotate. Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de
culoare neagr . Pe prima copert urme de imprimeu; încheietori din piele
i metal. Cotorul este fragmentat.
51

BRV, tom II, nr. 345, p. 170.
Exemplarele se afl în colec ia MNAM cu nr. inv. 3981, 4075, 3988.
53
Însemn rile de pe primul exemplar: F. 465-470: „Acestu sfântu Miniu l-amu
cump ratu eu Michailu Rocaiu din Salona cu muerea me Maria de la curatori din
Ciubanca Mare i l-am datu de poman la m n stire ce se afl la Rebriscova, aproape de
N s ud, ca se fie pentru sufletul meu i a m<uerii> mele, i a r p osa iloru mei socri
Timofei i Marica i a p rin iloru mei Iacobu i Ana”. Pe o foaie curat de la sfâritul
c r ii: „C tre cititoriu! Prea iubi iloru cetitori, m rogu s face i bine se ne pomeni i i
pe noi în nogasimile i cano(a)nele dintru acestu Santu Miniu i se nu l sa i necetite
pentru nescari întempl ri ca se nu v asem na i slugii cei lenee, ceti ile cu toat anima
dziua i noaptea ca ostenindu-v i voi cu multili talantulu i se va învrednici i a audzi
aceli fericiti glasuri, bunei slugi bune i credincioase peste puteri a i fostu credincioi
mai peste multe va ... pune în toat intru bucuria Domnului vostru. Ca i noi înpreun cu
dumnea voastr se ne învrednicim a sta de-a dreapta cândi va judeca Dumnezeu vii i
mor ii. Datu în Solona, 4 November 1881. Michail Rocaiu i Maria Moroanu”.
54
Însemn rile pentru al treilea exemplar: F. 26v–32: „Aceast sfânt carti,
52

anumi Miniiu esti cump rat cu doaz ci i esi di lei di pi mâna priutesii G inoai cu
banii satului i dat bis ricii din Clem u i, hramul Adormir(i) <Maicii Domnului>.
Miron dascal am scris, velet 1800, iunii 15”.
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Cazanie, edi ia din 176855, tipografia Mitropoliei, un exemplar56.
Cartea a apar inut lui Vasile sin chiopu, care la 20 ianuarie 1784 o
druia unchiului su preotului Miron, fr a fi precizate localitatea sau
biserica unde a pstorit. Ulterior, la 10 mai 1821, Timofti Dru  din satul
Ttruca Veche din nordul Basarabiei, cumpr Cazania de la cumnatul
su Ili cu pre ul 20 de lei, care la 7 martie 1845 o druie bisericii cu
hramul Sfin ilor Voievozi din aceast localitate57. Exemplarul are
scoar ele din lemn îmbrcat în piele de culoare cafenie, fragmentat.
Cotorul este din piele, în partea de jos rupt. Urme de încheietori.
Penticostarion, edi ia 176858, tipografia Mitropoliei, în dou
exemplare59.
Pe pagina de gard a primului exemplar este aplicat o tampil
de form dreptunghiular cu urmtorul con inut: „ROMÂNIA.
MITROPOLIA MOLDOVEI I SUCEVEI. PROTOPOPIATUL CIRC.
II HÂRLU. PAROHIA „SF. PULCHERIA” HÂRLU. JUD.
BOTO ANI. NR. 68. 1941”. Aadar, exemplarul s-a aflat în jude ul
Botoani, iar ulterior a fost vândut sau druit unei biserici din Basarabia.
Cartea are scoar ele din lemn îmbrcat în piele de culoare neagr. Chenar
floral pe margini, iar pe centru un medalion cu chipul lui Iisus Hristos,
executate prin presare. Col ul de sus al primei coper i este deteriorat.
Foaia de titlu este fragmentat. Urme de încheietori. Cotorul din piele, în
partea de sus are înscris „”. Coperta a doua este din
piele cu o figur geometric în form de romb.
Al doilea exemplar a fost cumprat cu pre ul de 12 lei, probabil de
la preotul din Citileti60 în anul 1777, de ctre preotul Chiric Timu i

55

BRV, tom II, nr. 356, p. 177-179.
Exemplarul poate fi consultat la BNRM, nr. inv. 69038.
57
Însemnri: F. 1-8: „Aceast sfânt carte au fost a me, a lui Vasili sin
Alixandru sin ich(i)opu, cumprat 12 lei i viindu moul meu preutul Miron, i-am dato poman pentru sufletul mieu i a prin ilor miei. 1784, ghen(arie) 20”. F. 9-13:
„Aceast Cazanii am cumpratu eu Timofti Dru () di la cumnatol meu Ili drept 20 de
lei. 1821, mai 10”. Pe o foaie curat la sfâritul cr ii: „Aceast Cazanie este a mei,
Timofti Dru  din satul Ttruca Vechi i au druit-o sfintei bisricii cu hramul
Sfin ilor Voievozi din satul Ttruca Vechi. Anul 1845, martie în 7 zile”.
58
BRV, tom II, nr. 359, p. 183-184.
59
Exemplarele se afl în colec ia MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv. 1148
FS i respectiv 4213 FB.
60
Este vorba, probabil, de satul Ciutuleti din actualul raion Floreti.
56
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dasc lul Neculai sin Vasile Doag din Coropceni61. Aadar, exemplarul a
circulat în partea de nord a Basarabiei din 1777 pân la confiscarea lui de
c tre reprezentan ii regimului sovietic pe la mijlocul secolului al XX-lea.
Autorii însemn rilor precizeaz unele evenimente de caracter local. Se
men ioneaz c Penticostarul a fost cump rat „când s-au f cut biserica i
iazul în zilele preluminatului Mitropolit Gavriel i a m rii sali lui vod( )
Grigorie Alexandru Ghica voievod în anii de la Adam 7285 <=1777>”.
Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Pe marginile
coper ilor un chenar floral, pe centru un medalion cu chipul lui Iisus
Hristos, iar în interiorul chenarului de pe coperta a doua sunt realizate
linii paralele pe vertical , executate prin presare. Cotorul este din piele,
deteriorat.
Triodion, edi ia 176962, tipografia Mitropoliei, în 9 exemplare63.
Din consemn rile posesorale de pe primul exemplar afl m ca
acesta a circulat în nordul Basarabiei în satele Hinc u i i Mereeuca. De
precizat c notele posesorale nu sunt de clare dar credem ca Triodionul a
apar inut mai întâi satului Hinc u i, iar ulterior a fost vândut sau d ruit
satului Mereeuca64. Cartea este f r coper i. Primele foi sunt desprinse
de carte. Foile 9-16 sunt rupte pe margini i în partea de jos.
61

Însemn ri de pe exemplarul al doilea: F. 2-12: „Aceast sfânt carte
Penticostari am luat-o de la … ot Citileti cu preutu Chiric i Neculai dascal sin Vasile
Doag . Am slujit un s r ndari în satul Coropcenii la anii di la zidirea lumii umbla
veletul velet 7285 <=1777>, april în 5 zile”. F. 40v-42: „Aceast sfânt carte este a me a
preutului Chiric din Coropceni, c am slujit un s r ndar pe dânsa. Velet 7285 <=1777>
i cine ar furau sau ar luau s cie afurisit di Domnul nostru I(isu)s Hristos”. F. 75:„Acist
Pi(n)ticostar esti a lui preutului Chiric ot Coropceni. i am sc(ris)”. F. 97-98: „Si se
tie di când au cu(m)p rat aci(a)st carte Pinticostar preutu Chiric Timu drept 12 lei în
zilele preluminatului domnului nostru Ioan Grigori Alixandru Ghica voievod la anii di
la zidirea lumii, let 7285, di la H(risto)s 1777”. F. 119-126: „Aceast sfânt carte este a
me a preutului Chiric din Coropceni, c am slujit un s( )rendar pentru dânsa, când s-au
f cut biserica i iazul în zilele preluminatului Mitropolit Gavriel i a m rii sali lui vod( )
Grigorie Alexandru Ghica voievod în anii de la Adam 7285 <=1777>. i este a me a
preutului Chiric ”.
62
BRV, tom II, nr. 367, p. 192.
63
Primele 6 exemplare pot fi consultate în fondurile BNRM cu nr. inv. IV37018, 57800, IV-37184, 56017, 44054, 77106. Exemplarul apte se afl în colec ia
MNAIM cu nr. inv. FB-23062-20, exemplarul opt – în colec ia MLR „Mihail
Kog lniceanu” cu nr. inv. 6918 FB i exemplarul nou în fondurile MNAM cu
nr. inv. 3990.
64
Însemn ri de pe primul exemplar: F. 252: I. „Aceast sfânt carte, anume
Octoih l-amu cump rat noi satul Mereuca i am dat 23 <lei>: L-am dat la sfânta
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Al doilea exemplar a cltorit în partea central a Basarabiei, în
satul Blneti din actualul raion Nisporeni, având pe f. 1-2 men iunea
„Blneti, inut(ul) Iai. Eremie prot(o)pop ot inut(ul) Iai”. Exemplarul
are scoar ele din lemn îmbrcat în piele de culoare neagr. Cotorul este
din pânz vopsit în negru, restaurat. Urme de încheietori. La restaurare i
s-a pus o încheietoare din piele cu bumb de metal.
Din însemnrile posesorilor constatm c exemplarul al treilea,
s-a aflat la 12. 08. 97 în satul Gapar din raionul Edine , adic în partea
de nord a Basarabiei. Triodionul este fr coper i, lipsesc începutul i
sfâritul cr ii.
Exemplarul patru nu are însemnri marginale, care ne-ar oferi
posibilitatea de a urmri itinerarul parcurs în timp. Se cunoate, potrivit
unui fragment de însemnare, c a circulat pe teritoriul rii Moldovei la
începutul secolului al XIX-lea. Scoar ele sunt din lemn îmbrcat în piele
de culoare cafenie de nuan  închis. Pe marginile primei coperte:
chenare liniare i geometrice executate prin presare. Cotorul este din
pânz albastr.
Al cincilea exemplar este fr însemnri posesorale. Coper ile
sunt din carton îmbrcat în pânz de culoare alb. Pe centrul primei
coper i i pe cotor este imprimat semnul crucii în negru. Lipsete foaia de
titlu.
Urmtorul exemplar, al aselea, con ine doar o constatare despre o
eclips de soare, care s-a produs „la let 1793 avgust 26 zile, gioi la
amiiazzi”. Scoar ele sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare neagr,
rupt pe margini. Cotorul este din acelai material. Foile sunt murdare de
cear i undelemn. Urme de încheietori.
Exemplarul apte nu dispune de însemnri marginale motiv
pentru care nu s-a putut urmri segmentul geografic pe care a cltorit.
Din alte informa ii constatm c Triodionul a fost achizi ionat în anul
bis(e)ric pentru sa s(î) slujacs sfintei biserici s s() avem poman i nou i prin ilor
i tuturora”. II. „Adic eu Vasili Cârstinoiul i eu pan Pavel i eu Andrunachi i noi
satul tot. Am isclit pomana sa eu dascalul Ioni i sin Chiril ot Ghincu i”. F. 272v-280:
„Aceast sfânt carte, anume Triod, l-am cumprat noi satul Mereuca i am dat 12 lei
pentru ca s() fii poman prin ilor i nou i celora ce or sluji pentru c multe ... i pe la
sfintele biserici de le fac i cine l-a fura s fie afurisitu. Lemnile s putrezascu, pietrile
s mucizasc i cerul s rugineasc, iar trupul acelue s nu putrizasc. i cum nu s
ascunde toaca i clopotul ae s poat tinui aceast sfânt carte, anume Triodu. Adic
eu sân Chiril ot Gincu i. i pentru credin  m-am i isclit eu Vasile vornicul
Cârstinoiu ot satu Mereica i eu Pavel Marchitanul ot tam”.
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1979 din satul Cremenciug, raionul Soroca. Scoar ele sunt din lemn
îmbr cat în piele de culoare cafenie. Cartea a fost restaurat . Stare bun
de conservare.
Exemplarul opt nu are însemn ri marginale i ne este cu neputin
de a urm ri calea parcurs de la apari ie i pân în prezent. Scoar ele sunt
din carton îmbr cat în piele de culoare cafenie. Col ul de jos al primei
coper i este deteriorat, pielea rupt . Prima copert i foaia de titlu sunt
desprinse de carte. Pete de cear , undelemn. Pe ambele coper i: chenar
imprimat, ters. Cotorul este din piele, rupt în partea de sus.
Exemplarul nou a fost cump rat de enoriaii satului Ciornoleuca,
actualul raion Dondueni, pentru biserica satului, informa ie desprins
dintr-o însemnare sumar de pe f. 250: „Satul Ciurnuleuca, cari esti la
apa Ciuho(ru)lui, inutul Soroc i”. Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în
piele de culoare neagr . Pielea de pe coper i este deteriorat . Fragmente
de încheietori. Foile sunt desprinse de cotor i unele de altele, cu g uri de
cari de lemn.
Apostol, edi ia din 177465, tipografia Mitropoliei, în
10 exemplare66.
Primul exemplar a fost cump rat în anul 1776 de preotul Toader
Vrâncean pentru biserica satului D rc u i din nordul Basarabiei. În anul
1806, potrivit altei însemn ri a fostului înv tor Toader Apostolul,
apar inea bibliotecii bisericii acestui sat67. Credem c Apostolul a fost
confiscat de autorit ile sovietice din localitatea D rc u ii, actualul raion
Soroca. Coper ile sunt din carton îmbr cat în piele de culoare cafenie. Pe
ambele coperte: chenare cu decor liniar i floral, executate prin presare.
Exemplarul al doilea nu are note posesorale i nu putem constata
apartenen a sau calea parcurs în timp. Coper ile sunt din carton îmbr cat
în piele de culoare cafenie. Pe ambele coper i: chenare cu decor liniar i

65

BRV, tom II, nr. 384, p. 204-205.
Primele 6 exemplare se afl în colec ia BNRM cu nr. inv. 77104, IV-37015,
84232, 69040, 51474, 56016; urm toarele dou
în fondurile MNAIM –
nr. inv. FB- 23062-19, FB-23062-62 i exemplarul nou în colec ia MNEIN –
nr. inv. 25425.
67
Însemn ri de pe primul exemplar: F. 1-6: „Acest Apostol esti a satului
D rc u i, dat poman la beseric . Iar de s-ar întâmpla ca s -l fure cineva i cine l-ar g si
t g duit s fie supt bl st mul sfintii biserici D rc u ii. i l-am cump rat eu preut Toader
Vrâncean, let 7284 <1776>”. F. 178: „Eu Toma fostul înv tori la satul D rc u ii, la
anul 1806”.
66
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floral executate prin presare. Lipsesc cotorul, foaia de titlu, prima foaie
nenumerotat i foaia 174.
Al treilea exemplar, nu are, de asemenea note marginale. Soar ele
sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare neagr. Cotorul este din pânz.
Prima copert i cotorul sunt desprinse de carte. Urme de încheietori.
Exemplarul patru are pe f. 1-8 o mic însemnare68, care, la o
examinare mai atent, poate oferi unele detalii referitoare la apartenen a
cr ii. Potrivit acestei noti e Apostolul a fost cumprat de la printele
Melente de Timofte Dru  cu 40 de lei la 12 septembrie 1821. Acelai
Timofte Dru  la 10 mai 1821 cumpr o Cazanie (Bucureti, 1768)
pentru biserica din satul Ttruca Veche (actualul raion Dondueni) din
nordul Basarabiei.
Aadar, se poate afirma, cu unele rezerve, c aceast carte a
apar inut bibliotecii bisericii cu hramul Sfin ilor Voievozi din satul
Ttruca Veche. Scoar ele sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare
cafenie. Chenar dublu, col are cu chipurile celor patru evangheliti
executate prin presare. Pe centru: un medalion cu scena Rstignirii lui
Iisus Hristos. Cotorul este din piele de culoare cafenie, uzat. Încheietori
din piele i metal. Pe marginile coper ii a doua, chenar ters; pe centru o
compozi ie floral care formeaz o cruce.
Al cincilea exemplar are pe pagina de gard o men iune care
poate sugera locul provenien ei ei: „Scor eni”, adic este vorba despre
satul Scor eni, actualul raion Teleneti. Scoar ele sunt din lemn îmbrcat
în piele de culoare neagr, uzat. Cotorul este din piele. Urme de
încheietori.
Exemplarul ase a fost cumprat, ini ial, de ctre locuitorii satului
Cepeleu i, raionul Ocni a din nordul Basarabiei, iar ulterior, perioada
cronologic nu se cunoate, a fost cumprat de satul ibirica, raionul
Clrai, din partea central a acestei provincii. În anul 1943 Apostolul
apar inea satului Ordei din actualul raion Teleneti69. Coper ile sunt din
68

Însemnarea de pe exemplarul patru: F. 1-8: „Acest sfânt Apostol este
cumprat de la printele Melente de Timofte Dru () drept patruzeci lei la an 1821
spt(emvrie) 12”.
69
Însemnri de pe exemplarul ase: F. 3v-14: „Aceast sfânt carti au cumprat
stenii ot Cepeleu i i au dat-o s fie poman drept sufletul viilor i a mor ilor în veci de
veci nesfâri i. Amin. i cine o va lua sau va fura s fie blstmat”. F. 178: „Aceast
sfânt carte Apostol este al meu a lui Stefan sin popa Ghiorghie Alixandru din sat
ibirica”. Forza ul II: „Loc iitor de cântre I. Lozan din comuna Ordeei, jud. Orhei.
1943”.
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carton acoperit cu hârtie multicolor , predomin negru i galben.
Marginile coper ilor sunt caerate cu pânz de culoare galben lucioas .
Cotorul este din pânz de culoare albastr lucioas . Coperta a doua este
acoperit cu hârtie colorat în alb i albastru.
Exemplarul apte nu are însemn ri marginale dar provine din
satul Cremenciug, raionul Soroca. Coperta (str in ) este din carton
îmbr cat cu piele de culoare cafenie. Cartea a fost restaurat .
Exemplarul opt a fost cump rat, în anul apari iei, pentru biserica
cu hramul Bunei Vestiri din satul Ciornoleuca, raionul Dondueni, din
nordul Basarabiei70. Cartea are scoar ele din lemn îmbr cat în piele de
culoare cafenie.
Ultimul exemplar a circulat, potrivit însemn rilor, în partea de sud
a Basarabiei i s-a aflat în biblioteca bisericii din satul Tomai, raionul
Leova începând cu 21 ianuarie 1801, fiind cump rat de „giupânul
Emandi din Tomai”. Se pare c aceast carte a circulat în perioada
interbelic , împreun cu unul dintre proprietarii ei, prin Cahul, F lciu,
Hui71. Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie.
Cotorul este din piele. Pe centrul primei coperte: un medalion în form de
romb cu imaginea tears , încadrat în chenar liniar triplu, executate prin
presare. În partea de jos coperta este deteriorat . Pe coperta a doua – linii
încruciate care formeaz romburi.
Octoih, edi ia din 177472, tipografia Mitropoliei, în 8 exemplare73.
Primul exemplar nu are însemn ri manuscrise. Starea de
conservare a c r ii este relativ bun . Coper ile sunt din carton acoperit cu
70

Însemnarea de pe exemplarul 8: F. 77-107: „Ace(a)st sf(â)nt carte pre
nume Apostol este cump rat( ) de satul Ciornoleuca i au dat-o sfintei bes rici ce s
prâznuiete hramul Bunii Vestiri. i este dat pe veci pentru sufletele lor i <cine> or
vre s o ei sau s o furi s fie supt blestemul sfe(n)te(i) bes rici. i am scris pentru c
mâna putrezete, iar slova în veci tr iete. La let 1774”.
71
Însemn rile de pe exemplarul opt: Forza ul I: „Acest <Apostol este a sfintei
biserici> din <satul> Tomai jud(e ul) Cahul. F lciu, Hui, tip rit la 1774”. F. 76-82:
„Acestu sfântu Apostol l-au cump ratu giupânul Emandi din Tomai cu 23 lei i l-au
datu di poman la bis rica din Tumai undi s cinsteti hramul Sfin ilor Mar(i)
Voi(e)vozi Mihail i Gavriil. Velet 1801, i(a)nu(a)r(ie) 21”. F. 76v: „Nicolai
Schimbartz”. F. 126: „Spre aducere aminte c la anul 1925 a fost mare nevoie. Dinspri
toamn s-au f cut numai ciurlanu. Gre foamete cu adiv rat. Cânt re Dimitr(ie)
Pelivan”.
72
BRV, tom II, nr. 388, p. 206-210.
73
Primele cinci exemplare pot fi consultate în BNRM cu nr. inv. 77105, 8841,
IV-37639, 78623, IV-37020 i alte trei în MNAM cu nr. inv. 4021, 3985, 4022.
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pânz de culoare alb . Cotorul este din acela i material. Pe cotor este
înscris „I”.
Al doilea exemplar dispune de o informa ie succint pe f. 437v,
din care afl m doar pre ul c r ii: „Luna lu iunie 29 <am > cump rat
carte(a) aceasta e am dat lei 16”. Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în
piele de culoare cafenie. Cotorul este din acela i material, rupt în partea
de jos. Urme de încheietori.
Conform însemn rilor marginale de pe exemplarul al treilea,
cartea a circulat pe la 1784 pe teritoriul Bucovinei, în R d u i, iar ulterior
ajunge într-o biseric , probabil din nordul Basarabiei74. Exemplarul este
incomplet. Cartea începe cu Predislovia ieromonahului Macarie (f. 1),
apoi urmeaz f. 5, numerotat . Nu se p strez coper ile i nici cotorul.
Lipsesc ultimele 2 file.
Însemn ri sumare are i exemplarul patru. Din p cate, pe baza
acestora, nu putem stabili traseul pe care a circulat. Pe o fil curat de la
sfâr itul c r ii i-au l sat numele pentru posteritate doi slujitori ai
bisericii: „Dascalul Gheorghe Ion Chiri a. 1883-1897. Dascalul
Alexandru Gheorghe Ghiri a. 1913”. Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în
piele de culoare neagr ; cotorul este din acela i material. Pielea este
uzat i rupt .
Exemplarul al cincilea, cu importante lipsuri, nu dispune de note
posesorale. Cartea începe cu fila 146; lipse te sfâr itul. Scoar ele sunt din
lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Chenar ondulat pe marginile
primei coper i; are, pe centru, un medalion cu scena R stignirii lui Iisus
Hristos. Cotorul din piele este uzat. Fragment de încheietoare din piele i
metal.
Exemplarul al aselea a fost cump rat la 24 septembrie 1780 de
c tre preotul Gheorghe Antiohoviciu Aracsicu „de noo în 17 lei pol ca s
fei odoru în veci feciorilor mei i nepo âlor i str nepo âlor”, „de la unu
negu toriu, anumi Laz r de pi Tazl u, care Laz r era negu tor de c r i,
de li aducea din ara Rumâneasc din Bucure ti i li negu torea, adic le
vendea mai scumpu aicea în ara Moldovii”. Este vorba, probabil, de un
posesor din dreapta râului Prut. Ulterior, conform altei însemn ri
fragmentare, afl m c la 1856 cartea se afla în biblioteca bisericii cu
74

Însemn rile exemplarului trei: F. 14: „Dascalul Mihail Tom a. 7 iulie 1935”.
F. 374: „Scris-am eu Gheorghe a preutului tefan ot R d u i. S s( ) tie de când au
c zut iarna din luna noe(m)vrie 20 zile i au ezut pân la luna aprilie zi înt i i era
mitropolit Gavril i domn Alexandru Ghica vo(ievo)d. Vlet 7292 <1784>”.
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hramul Sfântului Gheorghe din oraul Ungheni din stânga Prutului75.
Exemplarul este incomplet: lipsete foaia de titlu. Scoar ele sunt din lemn
îmbr cat în piele de culoare neagr . Coperta nu este cea original . Pielea
este desprins de lemn, deteriorat . Pe col urile coper ilor chenar, iar pe
centrul primei coper i medalion cu chipul Maicii Domnului cu Pruncul,
executate prin presare. Pe centrul coper ii a doua: medalion cu chipul
Împ ratului David. Cotorul este din piele, desprins de coper i i de file.
Urm torul exemplar, al aptelea, a apar inut lui Enachi Andrii din
satul Ripiceni, inutul Dorohoi, care la 20 august 1783 îl d ruie fiului s u
Simeon, nurorii sale i nepotului Ioni 76. Nu putem identifica traseul
parcurs în continuare, sau unde s-a folosit cartea pe teritoriul Basarabiei.
75

Însemn rile exemplarului ase: F.1-37: „Aceast sf(â)nt carte Octoih esti a
preutului Gheorghe Antiohiviciu Aracsicu i am cump rat-o eu singuru în puten a mea
de noo de la unu negu toriu, anumi Laz r de pi Tazl u, care Laz r era negu tor de
c r i, de li aducea din ara Rumâneasc din Bucureti i li negu torea, adic le vendea
mai scumpu aicea în ara Moldovii. i am cump ratu cartea sângur de la negu toriul
Laz ru de pi Tazl u, den ara Moldovii. i amu cump rat eu popa Gheorghe
Antohivici aceast sfânt carte Octoihu de noo în 17 lei pol ca s fei odoru în veci
feciorilor mei i nepo âlor i str nepo âlor. Iar fetele i ginerii i oricini di partea fetelor
treab cu cartea s nu aib . Iat c am scris, di iat i de rostu le-amu spusu i cartea am
cump rat-o cându umbla anei leat 7288, iar de la H(risto)s 1780, septemvre 24, cându
<era> pomenirea S(fin)tei Întâiei Muceni Tecla, în zilile premilostivului domnului
nostru Ioan Costandin Dimitreu Moruzu voi(e)vod, iar cine ar fura-o pi sf(ân)ta aceast
carti sau ar lua-o în t rii dentrânsa, obtea sau tipicurile, sau ar fura ci sântu pe la
margeni sau la leg tura c r ii, de ar fura din sf(â)nta carte aceasta ceva feli s fei
bl st matu de domnul Dumnez u I(su)s H(risto)s i de Precurata Maica Sfen ii Sali i
de sf(i)n âi 2 apostoli mari Petru i Pavel i de cei 9 sfin i apostoli i de sf(i)n i(i)
p ri(n) i 318 de la Nicheia i de to i sf(i)n îi. Iert ciune s nu aib în veci. Ierei
Gheorghe Ar c(sic)u, leat 7288 <1780>, s p(temvrie) 24”. F. 436: „Copia di pe ce
adeverete ci tim c s afl , îns s fie spre a nu s pr p di. Un Octoih din cele mari ...
sânt drepte a p rintelui mieu preot ... din Ungheni ... am aflat ... biserica din satul ... din
stânga Prutului, unde se pr znueti hramul Sfântului Mucenic Gheorghie, s afl
slujitoriul înaltul preot ... întiin are c de la biserica din ora ... 1856”.
76
Însemn rile de pe exemplarul apte: F. 1-24: „Si s tii c aceast <carte,
anume Octoih> l-au dat poman( ) Eniachi Andrii ot satul Rupiceni, inut(ul) Dorohoi i
l-am dat danii feiului meu, lui Simeon, nepot(u)lui Ioni , de amu i nurorii mele procii
i nem(i) si nu înturc danie me din feciorii mei i cini a înturci a strâca danii me si fii
afurisitu <de> 300 18 sf(in i) p rin i de la Nich<eia>. Procopsal( ) în via a lor si nu
vad , herul, petrili si putrizasc , si s( ) r sipasc , iar trupul dup viia a lor s ste întregi
i de nimeni neiarta i. i dai aceasta în dar la anul 1783, avgust 20. i am scris eu cu
zisa p rintelui Andrii, i am isc lit i cini a fura aceaste si o aduc înapoi. Enachi
Andrii”.
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Coperile sunt din carton îmbrcat în piele de culoare cafenie nuan
galben. Chenare executate prin presare pe marginile coperilor arse de la
lumânare. Cotorul este din piele, deteriorat.
Ultimul exemplar, din colecia MNAM, a aparinut la început
bisericii cu hramul Bunei Vestiri din satul Ciornoleuca, raionul
Dondueni77. Ulterior, potrivit unei însemnri de pe f. 3v, se pare în a
doua jumtate a secolului al XX-lea, s-a aflat în una din mnstirile din
Basarabia, deoarece însemnri cu un asemenea coninut au mai fost
întâlnite pe cri bisericeti din coleciile din Chiinu. Cântreul Mihei
Florea a activat în biserica satului Ciornoleuca în anii '40 ai secolului
XX, moment sesizat pe un Tipicon tiprit la Chiinu în anul 185778.
Scoarele sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pielea de pe
prima copert este rupt. Cotorul din piele, deteriorat.
Evanghelie, ediia din 177579, tipografia Mitropoliei, în dou
exemplare80.
Primul exemplar nu are însemnri marginale. Scoarele sunt din
lemn îmbrcat în pânz; are ferectur i încheietori metalice.
Al doilea exemplar are doar câteva însemnri marginale, succinte,
pe f. 124. Este vorba de dou nume care sunt, probabil, ale unor slujitori
ai unei biserici sau posesori de carte: „Vasile aan, Alixandru Cojocari”.
Scoarele sunt din lemn îmbrcat în catifea de culoare cafenie uzat,
tears. Pe prima copert: chenar metalic floral cu limea de 4 cm; pe
F. 3v: „Filaret arhimandrit”. F. 172v- 183: „Aceast sfânt carti, anumi
Octoih esti a bisericii, cumprat di sat, i cini s-ar afla si zic di parte(a) celor streini
c esti a lor s-au afurisi, si fie supt blestemul sfintii bisereci ci si prznueti hramul
Blagoviteniilor ot Cernoniuca”. F.284v: „Aceast sfânt carte, anume Octoih este a
77

sfintei biserici la ot Cernoliuca, de cari s s() tii c esti cunprat di stenii de aici, carii
mai gios ne vom i iscli. Vasili dascal”. F. 270v- 271: „Aceast carte Sfântu anumi
Ohtoic au cunprat satul Ciornoliuca, (i) au datu de poman() sfintii bisrici i nimi s
n(u) aibu tre(a)bu s zic c-i a lui, la beseric() s fii svirit. Vasili dascal”. F. 384v:
„Aceast sfânt carte anume Octoih au cunprat-o satul Cernoleuca i am dat-o sfintei
bisearici ot tam ca s() fei de slujit la sfânta bisearic, preot fiind ierei Luca. Am scris
Ierei Neculai”. Pe o foaie curat la sfâritul crii: I. „Cânt(re) Mihei Florea.
19.III.946”. II. „Cânt(re) Niculai Foamite. 19/8/949”.
78
BNRM, Tipicon, Chiinu, Tipografia Duhovniceasc, 1857, nr. inv. 68407.
79
BRV, tom II, nr. 390, p. 211.
80
Primul exemplar poate fi consultat în fondurile MNAIM cu nr. inv.
FB-23062-2, iar al doilea în fondurile MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv.
1827 F. S.
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col uri: chipurile celor patru evangheliti, iar pe centru un medalion pe
care este reprezentat chipul lui Iisus Hristos în l at la ceruri. Pe centrul
coper ii a doua chipul lui Iisus Hristos r stignit pe cruce, iar pe col uri
patru suporturi metalice; încheietori metalice; lipsete cotorul.
Omilia de Macarie Egipteanul, edi ia din 177581, tipografia
Mitropoliei, un exemplar82.
Nu putem reconstitui soarta c r ii în primii ani de la apari ie.
Prima însemnare dateaz din 20 decembrie 1807 când afl m c Omilia
este cump rat de Meletie ierodiacon. Conform altei nota ii, se pare c la
14 decembrie 1813 era în proprietatea familiei Dohovici. Din acelai an
dateaz un izvod dat la Micleti, localitate din centrul Basarabiei. La
18 iulie 1880, Nicolae Deremievici d ruie cartea „Societ ii pentru
literatur i cultur român în Bucovina”, de unde ajunge în una din
bisericile din Basarabia. Coper ile sunt din carton îmbr cat în piele de
culoare cafenie. Pe ambele coperte: chenar ondulat, iar pe centrul primei
coper i o floare de mici dimensiuni (se repet pe cotor), care sunt
executate prin presare.
Antologhion, edi ia din 177783, tipografia Mitropoliei, un
exemplar84.
81

BRV, tom II, nr. 392, p. 312-313.
Exemplarul poate fi consultat în colec ia BNRM, cu nr. inv. 25267.
Însemn ri: Forza ul I: „… ar tate … s-o g sit  s suti  s z ci i  s di lei di to bani
câ ari în sat Bo eti i pe de în alti sati. 1813, deche(m)vr(ie) 22”. Pe o foaie curat la
începutul c r ii: „Cinstitul i al meu ca unu frati dumisali giupânului Ionic Br nar di pi
Podulu, fu pentru estizeci i cinci de lei i gium tati ci mai redicat di la …ariu vei ti
dumneata c di în pricina str jilor n-am pus bani pân acu la Cr ciunu, iara dumnealui
… datu bani aci. F tu c eu o voi r spundi dumitali pe … la l satu s cului de …lig cu
to i bani diplinu i s tu(l). A dumitale di bini voitoriu Ioni <semn tur autograf >
c pit(an)”. F. 1: „D ruit Societ ii pentru literatur i cultur român în Bucovina de
Nicolai Deremievici, recte Dub u înv toriu. 1880. 18/7”. F. 3-6: „Aceast sfânt carte
Sfântul Macarie Eghipteanul este cump rat cu drep i banii miei în 5 lei, deci cui va
r mâne dup sfâritul vie ii mele s m pomeneasc pre mine cel mult p c tos. Meletie
Ierodiiacon. 1807, dechemv (rie) 20”. Pe o foaie curat de la sfâritul c r ii: „Izvodul di
bani … di la Micleti … ci au di la … din vânzare(a) vinului i a rachiului. Lei p : 149
– adic o sut patru zeci i no(u) di lei amu luatu acmu di la Vasili C lace ci a ste(tut)
la Micleti din ciasu acista dintâi. 1813, deche(m)vr(ie)”.
83
BRV, tom II, nr. 398, p. 218.
84
Antologhionul poate fi consultat în colec ia MNEIN, cu nr. inv. 25866.
Însemn ri: F. 98v-113: „S se tie c acest Menei l-au cump rat satul Hirova în 24 lei i
82

l-au dat la sfânta biseric în Hirova ce este hramul lui Sfete Nicolai, s fie poman( ) i
pentru iertare(a) p catelor lor i a p rin ilor lor. Iar cine s-ar întâmpla s -l fure sau s -i

Igor CERETEU

431

Conform însemn rilor posesorale, se poate afirma c aceast carte
a fost cump rat de Gheorghie dasc l, la 6 decembrie 1778, pentru
biserica cu hramul Sfântul Nicolae din satul Hirova, raionul Ungheni.
Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Cotorul este
din piele. S-au p strat dou încheietori din piele i metal.
Penticostarion, edi ia din 178285, tipografia Mitropoliei, în cinci
exemplare86.
Potrivit consemn rilor marginale, primul exemplar a fost
cump rat la 25 mai 1791 de c tre protopopul Vasile de Hot rniceni, cu
pre ul de 16 lei, pentru biserica din satul Sara Murza din sudul Basarabiei
(numele localit ii este incert din cauz c însemnarea a fost t iat par ial
la restaurare). Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare
cafenie. Pe centrul primei coper i: semnul crucii realizat prin presare.
Exemplarul al doilea a circulat în partea central a Basarabiei. În
anul 1837 cartea apar inea bisericii cu hramul Sfin ilor Voievozi din satul
Loh ne ti i este luat de dasc lul Ifrim, în bejenie la Ia i, într-o perioad
necunoscut 87.

vie la mân i nu l-a vesti de unde este i l-a t g dui, unii ca aciia s fie supt bl st mul
acelor 70 <sic!> de p rin i de la soboar din Nichiia, i în locul Arii necredinciosul, i
cu Iuda necredinciosul i vânz toriul de H(risto)s. Bl st mat s fie i de arhiereul
Necolai ce este hramul a sfintei bis rici ce s nume te în Hirova. Bl st mat i anaftema
s fie acela care a fura-o aceast sfânt carte în vecii vecilor i legat i neiertat. †Eu
Ghiorghie dascal am scris. Let 7286 <1778>, dech(emvrie) 6”.
85
BRV, tom II, nr. 454, p. 275-276.
86
Primul exemplar poate fi consultat în fondurile MNAIM cu nr. inv. FB24379, alte trei exemplare se afl în colec ia BNRM cu nr. inv. 431370, 69041, IV37872 i ultimul în colec ia MNAM cu nr. inv. 4029. Însemn rile de pe primul
exemplar: F. 1 (nenumerotat ): „Protoiereul Iosif Botnar. 1927, 24/IV”. F. 1-21: „S s
tii c acest Pintecostar l-am cump rat noi satul Saru Murzi (?) din porunca Preosfen ii
Sali p rintelui chir Iacovo, episcop Hu ului prin aducerea protopopului Vasile ot
Hot rniceni cu pre ul 16 lei, adic as spr zeci lei i s-au a ezat la sfânta biseric onde
s cinste ti hramul ... s fii în veci nistr mutat , let 1791, mai 25. Protopop ot
Hot rniceni”.
87
Însemn ri de pe exemplarul al doilea: Forza ul I: I. „Aceast scrisoare am
scris eu Ifrim”. II. „, , 1859 .”. <Penticostarion, Chi in u,
anul 1859>. III. „Acist Pinticostari este a lui Ifrimi dascal la Loh ne ti i l-au adus la
Ia i pentru c am fugit în bej nie, l-am dus di la popa Timofti ot Loh ne ti, i eu Ifrim a
lu(i) C(os)ti am scris. Adic eu Ifrim m închin. Mântuia ti d(oa)mn(e)”. Forza ul II: I.
„Mântuia ti di nenorocul t u i bla(goslove ti)”. II. „Erei Eftimiu ot Loh ne ti, inut(ul)
Orhei <semn tur autograf >”. III. „Aceast sfânt i dimnez iasc carti ci s nume ti
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În Basarabia exist dou localit i cu acest nume: primul în
raionul Criuleni, iar al doilea în raionul Hânceti. Credem c acest
exemplar a apar inut satului Loh neti, raionul Hânceti, a c rui biseric
poart hramul Sfântului Arhanghel Mihail. Un c lug r (sau un eventual
posesor) a însemnat locul i anul edi iei greit. Astfel, conform acestei
nota ii, cartea ar fi fost tip rit la Chiin u în anul 1859, ceea ce nu este
corect pentru c Penticostarionul de la Chiin u a fost tip rit în anul
1853.
Exemplarul este incomplet, lipsindu-i ultima foaie. Scoar ele sunt
din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Pe marginile primei
coperte: chenare florale i din puncte, iar pe centru un medalion cu scena
R stignirii lui Iisus Hristos, executate prin presare. Cotorul este din piele,
deteriorat în partea de sus. Pe marginile copertei a doua: chenar floral
având pe centru linii încruciate care formeaz romburi, realizate prin
presare; urme de încheietori.
Al treilea exemplar a fost cump rat la 26 octombrie 1782 de
tefan N stasi pentru schitul Hârj uca pentru a fi pomenit „la sfântul
jert vnic i la toate slujbile cele de obtie în veci”88. Cartea are scoar ele
din lemn îmbr cat în catifea de culoare roie. Pe col urile primei coperte:
pl ci metalice cu chipurile celor patru evangheliti; cotorul, col urile
coper ilor i ale foilor sunt arse.
Exemplarul patru a apar inut lui Mavrodin Tuc , care la 1 mai
1783 îl d ruiete m n stirii Hlincea din Moldova din dreapta Prutului.
Atest m, din alt însemnare, pe dasc lul Andrei de la aceast m n stire,
care scrie „de când au venit moscali(i) în Moldova în anii de la H(risto)s
1807, noe(m)vri(e) 20”89.

Pinticostari esti a bis ricii sfin ilor voi(e)vozi din sat(ul) Loh neti, i am scris pi
vremea proto(i)ereului di … Vasâle Puricheveci, 1837 anul. Dascalul Gheorghe Carp”.
88
Însemn ri de pe exemplarul al treilea: F. 2-15: „Acesta Penticostari s-au
cump rat de dumnealui tefan N stasi i l-am dat schitului Hârjauca pentru ca s fiu
pomenit la sfântul jert vnic i la toate slujbile cele de obtie în veci. 1782, octomvrie
26”.
89
Însemn ri de pe exemplarul patru: F. 1 nenum.v: „Acest Penticostar este a
Sf(in)tei monastiri Hlincea”. F. 27v: „Acest Penticostar este orânduit de danie la
m n stirea hram Sfântu Gheorghie la <H>lincea. S-au d ruit ca s fie al sfinti(i) bicerici
des v (r)it. i este dat de Mavrodin Tuc Feci Baa. i care s va ispiti s o fu(re) s
fie afurisit de trei sute sfin i p rin i de la Nicheia i de p rintele Patriarh i de
Mitropolit. Mai 1, 1783”. F. 48: „Aici am îns (m)nat de când au venit moscali(i) în
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Ultimul exemplar are însemnri la f. 217v, care la prima vedere
par a fi fr prea mare semnificaie: „Dasclu Costantin Pricop”.
Analizând mai atent aceast consemnare precum i unele din crile care
au aparinut bisericii din satul Vadu-Leca din actualul raion Teleneti,
constatm anumite similitudini. Probabil, este vorba de dasclul
Constantin Pricopanu, din aceast localitate, care ar fi semnat i Pricop.
Aadar, se poate presupune, cu unele rezerve, c aceast carte a circulat
în centrul Basarabiei. Din pcate, nu putem preciza cu certitudine
perioada când aceasta trece peste Prut.
Exemplarul este incomplet. Cartea începe cu f. 9, numerotat. Scoarele
sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pe marginile primei
coperte: chenar floral; pe centru: un medalion ters; pe coperta a doua:
chenar floral, iar în interior, linii încruciate care formeaz romburi,
realizate prin presare; cotorul lipsete; urme de încheietori.
Apostol, ediia din 178490, tipografia Mitropoliei, în
3 exemplare91.
Primul exemplar a fost cumprat la 6 mai 1787 - cu preul de 8 lei
- de preotul Pentilei, fr a fi menionate localitatea sau biserica în care
slujea. Alt meniune ne informeaz c aceast carte a aparinut
dasclului Florea din Mitoc, care a motenit-o de la un oarecare Iftimie92.
Aici dorim s facem o precizare: exist cel puin dou localiti care
poart acest nume: prima se afl pe malul drept al râului Prut, iar a doua
în raionul Orhei. Credem, c aici este vorba de satul Mitoc de pe malul
râului Prut. În secolul al XIX-lea, mai exact, în a doua jumtate a acestui
secol, cartea aparinea bisericii cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail din
Moldova în anii de la H(risto)s 1807, noe(m)vri(e) 20. i am scris eu Andrii dascalu de
la mnstire Hlinci”.
90
BRV, tom II, nr. 466, p. 284-285.
91
Exemplarele pot fi consultate în urmtoarele colecii: primul la BNRM cu
nr. inv. 43782, al doilea la MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv. 4211 FB i al treilea
la MNAM cu nr. inv. 4010.
92
Însemnri de pe primul exemplar: Pe o foaie curat la începutul crii: „i
&%()%# &'!$#!) " -!(#* "$! . '+. !+. ,'"! (. i!)%', %).
* ” <Acest Apostol este din numrul crilor bisericii Sf. Arh. Mih. din satul Viitor,
judeul Hotin>. F. 1v: I. „Aceast carte <este a lui> Florea dascalul ot Mitoc, anume
Apostol de la Iftime”. II. „Acest Apostol iaste a preutului Pintelei. L-au cumprat cu 8
lei. 1787, mai 6. i cine ar cerca pre aceasta sfânt carte s zic D(u)mnezeu s-l ierte
pre cine au cumprat i cine s-ar ispiti s o fure s-au s o ascund s nu-i ajute
D(u)mnezeu i s fie supt blstmul Precisti(i)”.
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satul Viitor, jude ul Hotin. Coper ile c r ii sunt din lemn îmbr cat în piele
de culoare cafenie. Pe marginile primei coperte: chenar liniar, iar pe
centru: un medalion în form de romb cu scena R stignirii lui Iisus
Hristos, realizate prin presare. Cotorul este din piele, uzat la capete. Pe
marginile copertei a doua: chenar liniar, iar pe centru: o compozi ie
floral care formeaz crucea. Col urile coper ilor au fost restaurate; urme
de încheietori.
Exemplarul al doilea a fost cump rat de Eleana N culeasa i
Eleana D riiasa pentru biserica din satul Teleneti93, în prezent or el i
centru raional, situat între Sângerei i Orhei, în direc ie vestic .
Exemplarul este incomplet. Lipsesc ultimele file. Scoar ele sunt din lemn
îmbr cat în piele de culoare neagr ; urme de chenare (floral i geometric)
pe marginile coper ilor, iar pe centru un medalion ters, executate prin
presare. Cotorul este din piele, rupt. Pe coperta doi - exterioar , rupt de
cotor, figuri geometrice în form de romburi.
Ultimul exemplar are însemn ri cu caracter variat, din care se
poate constata c a apar inut, începând cu anii '70 ai secolului al XIX-lea,
bisericii cu hramul Naterii Maicii Domnului din satul hn u i, situat în
partea central a Basarabiei, în actualul raion Rezina. Scoar ele sunt din
lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Foile sunt desprinse de cotor i
unele de altele, cu pete de cear . Cartea necesit restaurare.
Antologhion, edi ia din 178694, tipografia Mitropoliei, în dou
exemplare95.
Primul exemplar este f r note posesorale i nu putem restabili
itinerarul parcurs de carte de la apari ie i pân în prezent. Scoar ele sunt
din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Chenar simplu pe margini,
iar pe centru semnul crucii, executate prin presare. Cotorul este din piele.
Al doilea exemplar a fost cump rat de Nicolai J taru - cu 18 lei de la Episcopul Huului, Iacov în anul 1787, pentru biserica din satul
C rbuna din fostul jude L puna.

93

Însemn ri de pe exemplarul al doilea: F. 2-11: „Aceast carte Apostol l-am
cump rat ro(a)ba lui Dumnez u El(e)ana N culeas i cu roaba lui Dumnez u Eleana
D riiasa pentru iertare(a) p catelor noastre i a r posa ilor notri, i a tot neamul nostru.
i le-am dat la sfânta bis ric noastr în satul Telenetii s fii nemicat i neclintit ca s
fii pomeni i”.
94
BRV, tom II, nr. 498, p. 311-312.
95
Exemplarele pot fi consultate în BNRM cu nr. inv. 44064, 82663.
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Ionic dasc l scrie, f r a men iona anul, c acest Antologhion a
fost „dat la satul L puna, cari sat au cump rat altu Minei <sfânt>, iar
aceasta iar s marg la numitul sat C rbuna c esti dreptu a lor”96.
Scoar ele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Chenare
liniare i florale pe marginile coper ilor. Pe centrul primei coperte: un
medalion cu chipul lui Iisus Hristos; urme de încheietori. Pe coperta a
doua: linii încruciate care formeaz romburi, executate prin presare.
Cotorul este din piele artificial de culoare cafenie.
Octoih, edi ia din 179297, tipografia Mitropoliei, un exemplar98.
Potrivit consemn rilor cartea a fost cump rat la 16 mai 1794 de
locuitorii satului Gura Galbenii (raionul Cimilia) din sudul Basarabiei
pentru biserica cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, unde s-a
aflat pân la confiscarea ei de c tre autorit ile sovietice. Coper ile sunt
din carton îmbr cat în piele de culoare cafenie. Pe prima copert : o
compozi ie floral care formeaz o cruce, iar pe margini, chenar floral
aurit. Cotorul din piele are în partea de sus imprimat „  ”.
Molitvenic, edi ia din 179499, tipografia Mitropoliei, în dou
exemplare100.

96

Însemn ri de pe exemplarul al doilea: F. 1: „Acest Menei este a satului
C rbuna”. F. 1-10: „Acest Mineiu esti drept a satului C rbuna i l-a dat la satul
L puna, cari sat au cump rat altu Minei <sfânt>, iar aceata iar s marg la numitul sat
C rbuna c esti dreptu a lor. Ionic dascal”. F. 13: „A. V. Cebotari. 1/ IV 946”. F. 406v:
„A. V. Cebotaru. 6/XI 943”. F. 518-523: „Aceasta carte ci s numeti Menei s-au
cump rat de dumnealui J taru Neculai cu bani gata: 18 lei la Preosfin ene Sa p rintele
nostru Iacob, ipiscup Huului i ce(ni) ar fura-o a s fii afurisit i ble(ste)mat <de>
D(o)mnul nostru I(isu)s H(ri)s(to)s i de precurata sa Maic i cele 3 sute i 18 sfin ii
p rin ii ce s-au adunat la Nechiie, i este a no(a)str as mene den satul C rbuna, i am
scris-o s s( ) tii, i umbla veletul 7295, iar cel mic umbla 1787. J taru Necolai”.
97
BRV, tom II, nr. 557, p. 349-350.
98
Exemplarul poate fi consultat în colec ia BNRM, cu nr. inv. IV-37021.
Însemn ri: F. 29v-33v: „Acist sfânt Ohtoih iaste a bis ricii din satul Gura Galbinii
ân(utul) Hot rniceni i l-am cump rat noi s tenii cu pre optsprez ci lei i l-am h r zit
acitii bis rici ci s pr znuiate hramul Sfântului Mare Mucenic Ghiorghii, i s fii în
vec. Iar cine îl va înstreina s fii bl st mat di trii suti optspr z ci sfin i p rin i di la
s borul Nichei i de Precurata a lui H(risto)s Maic i to i sfin ii, iar adus iar la locul
lui, unul ca acela iertat. Amin. 1794, mai 16”.
99
BRV, tom II, nr. 579, p. 366-367.
100
Primul exemplar se afl în colec ia BNRM cu nr. inv. I-1.191481, iar al
doilea în colec ia MNAIM cu nr. inv. FB-24113.
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Din însemnarea de pe f, 1 numerotat, a primului exemplar,
constatm c aceast carte a aparinut popei Ion sin popa Ioan din satul
Corbul, raionul Dondueni, fr a fi indicat anul. Exemplarul este
incomplet. Lipsesc foaia de titlu i sfâritul crii. Coperile sunt din
carton acoperit cu hârtie de culoare cafenie.
Al doilea exemplar - cu importante lipsuri de foi - este fr
însemnri marginale, dar se cunoate c a fost achiziionat de la Dorin
Ttaru din Edine. Aadar, se poate admite c acest exemplar a circulat în
partea de nord a Basarabiei. Coperile crii sunt din lemn îmbrcat în
piele de culoare cafenie; urme de încheietori.
Triodion, ediia din 1798101, tipografia Mitropoliei, în cinci
exemplare102.
Primul exemplar este fr note posesorale. Din acest motiv, nu
putem face nici o afirmaie privind locul aflrii crii sau posesorul
acesteia. Exemplarul este complet. Scoarele sunt din lemn îmbrcat în
piele de culoare cafenie. Cotorul este din acelai material. Cartea a fost
restaurat.
Al doilea exemplar a aparinut, conform însemnrilor de pe
v
f. 474 , bisericii din satul Crbuna, raionul tefan Vod, adic a circulat
în partea de sud a Basarabiei. Exemplarul este incomplet. Lipsesc
primele dou file din primele cinci nenumerotate. Coperile: carton
îmbrcat în piele de culoare cafenie, rupt la coluri i pe margini; urme
de încheietori; cotorul: din piele cu imprimri terse.
Exemplarul trei s-a aflat la sfâritul secolului al XIX-lea în
biblioteca bisericii cu hramul Adormirii Maicii Domnului din satul
Mlieti103. În Republica Moldova exist patru localiti cu acest nume:
în raionul Râcani, biserica cu hramul Adormirii Maicii Domnului, în
raionul Criuleni, biserica cu acelai hram, în raionul Orhei, biserica cu
101

BRV, tom II, nr. 617, p. 404-410.
Primele dou exemplare pot fi consultate în BNRM cu nr. inv. 51469,
82664 i alte trei în fondurile MNAM cu nr. inv. 3996, 3999, 4000.
103
Însemnri de pe exemplarul trei: Pe o foaie curat la începutul crii:
„*"(/ )*"'% !",/ . +) '+$(# - *$" + % % .,. '(% '/ 1898
( +,*'" &/ ('((*- + ( + % (+,',"' $(i(%” <=Triodul este al
bisericii cu hramul Sf. Adormirii Maicii Domnului din satul Mleti. Restaurat în anul
1898 cu strduina mazilului din acelai sat Constantin Scobioal>. F. 153v-155:
102

„Aceast carti Triod am cumprat preutul Ion Popov de la Timofti diiacono, v(e)let
1798”.
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hramul Sfântul Ioan Teologul i satul Mlie ti din raionul Grigoriopol
(Transnistria), biserica cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail.
Considerm c acest exemplar a aparinut satului Mlie ti din raionul
Râ cani, deoarece cele mai multe „expediii”, în urma crora s-au închis
lca uri de cult i s-au confiscat cri biserice ti, au fost efectuate în
partea de nord a Basarabiei. Coperile crii sunt din carton. Cotorul este
din piele de pergament deteriorat, mâncat de cari de lemn. Foile sunt
desprinse de cotor i unele de altele, murdare, cu pete de cear i
grsime. Cartea a fost restaurat nereu it.
Al patrulea exemplar a circulat în nordul Basarabiei, în satele
Stângceni104 i Pociumbeni105, din raionul Râ cani. Scoarele sunt din
lemn îmbrcat în piele de culoare neagr cu ornamente vegetale,
executate prin presare. Cotorul este deteriorat. Urme de încheietori din
piele.
Ultimul exemplar nu are însemnri i, din acest motiv, nu putem
reconstitui itinerarul parcurs de carte de la apariie pân în prezent.
Scoarele sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pe marginile
coperilor chenare terse, executate prin presare. Pe centrul primei
coperte un medalion cu scena Rstignirii lui Iisus Hristos. Cotorul este
fragmentat. Fragmente de încheietori.
Penticostarion, ediia 1800106, tipografia Mitropoliei, în nou
exemplare107 .
Primul exemplar a fost legat de cântreul bisericesc Ioan Costa
din satul Coteala, raionul Briceni. Informaii de alt natur, care ne-ar
oferi posibilitatea de a urmri traseul pe care s-a deplasat cartea pân la
104

În prezent, satul Stângceni se nume te Drua i face parte din raionul

Râ cani.
105

Însemnri pentru exemplarul patru: Pe o foaie curat la începutul crii: I.
„Acistu Triod este a bisrici(i) cu hramul Sf(ân)tul I(e)rarh Neculai di(n) satul
Stângceni, uezdul E ilui ... Preotul Ioan ... Mie dat adivarat”. II. „# %&#!(
+&  '. (.#,#/ 4-$ $ &) '' $ ), 1881-$ $, *&!0” <=Cartea
aparine bisericii din s. Stângceni, cerc 4, judeul Ia i, anul 1881, februarie>. Pe o foaie
curatv de la sfâr itul crii: „'!- '! $&,. $,)"#/” <= A scris
Vasile Gheorghievici. Pociumbeni>.
106
BRV, tom II, nr. 627, p. 418-420.
107
Primele dou exemplare se afl la MLR „Mihail Koglniceanu” cu nr. inv.
1882 FS, 1826 FS, urmtoarele cinci exemplare în colecia BNRM cu nr. inv. 69043,
51473, 44393, IV-37871, 51468, un exemplar în fondurile MNAIM cu nr. inv. FB23062-3 i ultimul în colecia MNAM cu nr. inv. 4032.
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Chiinu nu exist. Credem, îns, c Penticostarionul a fost folosit doar
în aceast biseric, de unde a fost confiscat de autoritile sovietice în
urma închiderii lcaelor de cult. Exemplarul este incomplet. Lipsete
sfâritul crii. Coperile sunt din carton acoperit cu hârtie colorat în
negru i galben. Cotorul este din pânz grosolan. Pe coperta unu este
lipit hârtie de form dreptunghiular, pe care este scris
“”.
Exemplarul al doilea a circulat în nordul Basarabiei i a aparinut
satului irui din raionul Briceni. Cartea a fost cumprat cu preul de
18 lei de preotul Elisei sin Popovici Ioan din aceast localitate de la
preotul Ioan din satul Cotofeni din raiaua Hotinului în luna aprilie 1800.
Potrivit altei consemnri, cartea se afla în biserica din irui la 28 iunie
1940. Scoarele sunt din lemn îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pielea
este uzat i rupt108; cotorul este din acelai material, deteriorat. Pe
prima copert: dou rânduri de chenare florale, iar pe centru: un
medalion cu chipul lui Iisus Hristos înlat la ceruri, executate prin
presare. Pe coperta a doua: linii imprimate încruciate, care formeaz
figuri geometrice în form de romb.
Exemplarul trei nu are însemnri, care ar oferi posibilitatea de a
identifica calea parcurs în timp. Cartea este fr coperi i fr cotor.
Exemplarul patru are o istorie mai interesant. Conform
însemnrilor marginale cartea a fost cumprat de locuitorii satelor
Blteni i Chetreti, comuna Brodoc din judeul Vaslui, pentru biserica
cu hramul Sfântului Nicolai, cu preul de 18 lei, fr a fi indicat
perioada când a fost cumprat. Din alt not aflm informaii despre
unii slujitori ai acestei biserici i anul hirotonirii, adic în ultimele
decenii ale secolului al XIX-lea. La 21 noiembrie 1926 Penticostarul a
fost cumprat de locuitorii satului Vadu-Leca, actualul raion Teleneti
împreun cu cântreul Dimitrie Corechi din mnstirea Curchi pentru
biserica satului Vadu-Leca109. Scoarele acestui exemplar sunt din lemn
108

Însemnri de pe exemplarul al doilea: F. 1-9: „Acest sfânt Pinticostar este al
mieu i l-am cumprat de la preotul Ioan din satul Cotofenii, în raiaoo Hotinului drept
18 lei ca s si fie de slujit pentru mine i copiilor mii. i cini va ispiti a-l fura s fie
afurisit de 318 prini sfini i s … maile ca lui Arie. i pentru adeverire am i isclit
ierei Elisei sin Popovici Ioan paroh ot satul erui. Anul 1800, aprilie”. Pe o foaie
curat la sfâritul crii: „Astzi 28 iunie 1940, 3 ceasuri dimineaa au venit trupele
sovietice (ruseti) în irui. Th. Dimitriu”.
109
Însemnri de pe exemplarul patru: Pe o foaie curat la începutul criiv :
„Aceast carte e cumprat pentru biserica parohiei com. Vadu Leca cu preul 250 lei -
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îmbrcat în piele de culoare cafenie. Pe marginile primei coperte: chenare
liniare i florale, iar pe centru: un medalion ters, executate prin presare.
Pe coperta a doua: linii încruciate, care formeaz romburi; urme de
încheietori. Cotorul este din piele, rupt în partea de sus; colurile de jos
dreapta au fost tiate la restaurare.
Exemplarul cinci a fost cumprat la 1 aprilie 1802 de locuitorii
satului Teleeu, actualul raion Orhei, pentru biserica satului110. Aadar,
cartea a circulat în centrul Basarabiei. Scoarele sunt din lemn îmbrcat
în piele de culoare cafenie. Cotorul: din piele i pânz, rupt în partea de
sus. Pe prima copert: chenare florale i geometrice, iar pe centru: un
medalion ters, executate prin presare. Urme de încheietori. Coperta a
doua: chenare florale, în interior linii paralele, încadrate sus i jos de
romburi.
Al aselea exemplar a circulat în partea de sud a Basarabiei. Este
cumprat - cu preul de 20 de lei - la 25 martie 1805 de preotul Feodor
din satul Baccealia, actualul raion Cueni; mai târziu, perioada nu se
cunoate din cauza însemnrilor fragmentate, cartea este druit bisericii
din satul Zaim din acelai raion. Exemplarul este incomplet. Lipsesc:
prima copert, începutul crii, foile 60 i 63, iar foile 61, 62 se repet. A
dou sute cinzeci lei – de locuitorii com. Vad Leca i cântreul Dim. Corechii din
Sf. M-re Curchi, jud. Orhei. M. Macarie, 1926 21/11”. F. 1: „Parohia Blteni, judeul
Vaslui”. F. 1-75: „Aceast sfânt carte ci s numeti <Penti>costari, ci cuprinde întru
sine slujba bisricii di la Sfânta Înviere a Domnului pân la Duminica tuturor sfinilor i
iaste cumprat di satul Bltenii i Chetretii di toi popornii în 18 lei sfântului lca al
Sfântului Neculai. Iar cine s-ar întâmpla s o furi sau s o i-a fr di voia tuturor
popornilor s fii afurisit i blstmat di Domnul Isus Hristos i di Maica Precurata
Fecioara Mariia i di toi sfinii apostoli i ivangheleti. Herul, petrile i lemnile s
putrezasc, iar trupul aceluia s ste întregu în vecul nesfârit. Iar cini ar lua-o cu voia
tut(u)ror popornilor s <fie> iartat i blagoslovit”. Pe o foaie curat la sfâritul crii:
I. „Si se tie de când am fost cântre la biserica din Blteni. 1883, ianuarii 1. C. Maxim
(Bruma)”. II. „S s cie c la anul Mântuirii 1884, februarie 16 m au hirotonisit
dieaconu i la 19 preut pe sama bisricei Adormirea Maicei Domnului din satul Blteni,
comuna Brodoc, judeul Vaslui. Paroh preot Ioan Dimitrinu. 1884, februarie 16”.
110
Însemnri de pe exemplarul cinci: F. 4-9: „Aceast sfânt i dumneziasc
carte si s() numete Pendicostar s-au cumprat de noi <i s-au dat> la sfânta beseric în
sat Teleeu, adeverindu-s de noi i cari ce au dat la cumprarea crii: 9 lei 20 prali,
adec nou lei doaâzci prali am dat eu tefan Dumitra cp(i)t(an), on leu au dat
Alexandru Sârghii, 10 lei 20 prali, adec zci lei douâzci prali am dat eu Ion. 1802,
apr(ilie) 1”. F. 64-70: „Aceast sfânt i dumneziasc carte ce se numete Pentecostar
cumprându-s() ca s fei la sfânta beseric la satul Teleeu, în care s-au însmnat pe
ite care creten ce au dat ”.
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doua copert este din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie; urme de
încheietori.
Exemplarul apte provine din jude ul Ialomi a. Dup Marea Unire
din 1918, autorit ile bisericeti au întreprins m suri pentru a ajuta preo ii
din Basarabia cu literatur bisericeasc . Astfel, satul Ghiliceni, actualul
raion Teleneti primete acest Penticostarion tip rit la Bucureti în anul
1800111.
Exemplarul opt nu are însemn ri manuscrise. Scoar ele sunt din
lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie; chenare pe marginile ambelor
coper i.
Nici ultimul exemplar nu dispune de note posesorale. Scoar ele
sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare cafenie. Pe centrul primei
coperte: medalion cu chipul lui Iisus Hristos, executat prin presare.
Cotorul este din piele, deteriorat, desprins de file.
Chiriachodromiu, edi ia din 1801112, tipografia Mitropoliei, un
exemplar113, f r însemn ri marginale. Coper ile c r ii sunt din carton
îmbr cat în piele de culoare cafenie, nuan închis ; cotorul lipsete;
ambele coper i sunt desprinse de carte; urme de încheietori.
Ceaslov, edi ia din 1806114, tipografia Mitropoliei, un
exemplar115.

111

Însemn ri de pe exemplarul apte: Forza ul I: I. „Mihail Parasca cânt re ,
comuna Ghiliceni, jude ul B l i”. II. „1948, aprelie 10. Patile. Scurtu Grigori”. III.
“Patili, az(i) 16 april(ie), stil vechi 1951. Câ(n)t( re ) Gheorghianu Pavel Dimitrievici
din Ghilicen(i), n scut în 1902 în satu(l) Zgârdeti, r-nu(l) Chic ren(i), B l i.
M.S.S.R.”. F. 6: „St(il) vechi az(i), 16 aprel(ie) 1951 Pateli. Cânt( re ) Gheorghianu
P.”. F. 10: I. „1905, 8 mai. N. Ionescu cânt r(e )”. II. „23/IV/929. Cânt( re )
M. Parasca”. F. 45-65: „În urma ordinilui Prea Cucernicului Protoereu al jude ului
Ialomi a, urmat dup al Onor. Ministerului Cultelor, Administra ia Cassei Sf. Biserici,
prin care ni se spune c preo ii în Basarabia fac serviciu cu c r i în limba slavon din
cauz c nu au c r i în limba român , ne cere i nou s trimitem în Basarabia Î. P.
Sfin itului Arhiepiscop al Chiin ului c r i scrise în litere slavone dac avem. Noi,
având de prisos, trimit pe acest Penticostar s fie spre slujba bisericeasc la vre o
biseric i cine va citi pe el s tr iasc i s m pomeneasc i pre acela s -l pomeneasc
D(omnu)lu D(umne)zeu întru împ r ia sa. Paroh Preotul Sachelar Marin Haralambie.
Slobozia, jude ul Ialomi a”. F. 188: „5 iunie 1905. N. Ionescu cânt( re ) I”.
112
BRV, tom II, nr. 632, p. 422-425.
113
Chiriacodromionul poate fi consultat în fondurile BNRM cu nr. inv. 8840.
114
BRV, tom II, nr. 694, p. 478-479.
115
Ceasoslovul se afl în colec ia BNRM cu nr. inv. 80276.
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A circulat la început în partea dreapt a râului Prut i s-a aflat în
biserica din localitatea Borle ti-V rzari, iar apoi a aparinut unui l ca
din Basarabia, f r a cunoa te locul afl rii lui. Exemplarul este
incomplet: lipse te foaia de titlu. Scoarele sunt din lemn îmbr cat în
piele de culoare cafenie; chenare liniare pe marginea primei coperte; pe
centru un medalion ters; urme de încheietori.
Penticostarion, ediia din 1820116, tipografia Mitropoliei, un
exemplar117.
Conform însemn rilor manuscrise, cartea a fost d ruit bisericii
cu hramul Sfântului Mucenic Dimitrie din satul Costuleni, actualul raion
Ungheni de c tre Mitropolitul Moldovei Veniamin Costachi la
26 februarie 1821. Scoarele sunt din lemn îmbr cat în piele de culoare
cafenie. Pe prima copert : chenar geometric; pe centru: un medalion cu
chipul lui Iisus Hristos în lat la ceruri. Pe coperta a doua: chenar triplu
liniar; în interior: chenar din linii triple încruci ate care formeaz
romburi. Cotorul este din piele i are imprimat în partea de sus
„”. Urme de încheietori.
Cuvinte de învtur ale Sfinilor Prini, ediia din 1826118,
tipografia Mitropoliei, în trei exemplare119.
Primul exemplar are o însemnare pe f. 2 a unui posesor: „A lui
Isaia Bucevschi”. Coperile c rii sunt din carton îmbr cat în piele de
culoare cafenie; chenare geometrice pe marginile coperilor, executate
prin presare.
Exemplarul al doilea a circulat în partea central a Basarabiei, în
satul Suruceni din actualul raion Ialoveni, afirmaie rezultat dintr-o
însemnare potrivit c reia la 20 decembrie 1906 a r posat preotul din acest
sat Mitache Neaga. Exemplarul posed i alte însemn ri referitoare la
116

BRV, tom III, 1809-1830, de Ioan Bianu, Nerva Hodo i Dan Simonescu,
Bucure ti, 1912-1936, nr. 1079, p. 335-338.
117
Penticostarionul poate fi consultat în colecia BNRM, nr. inv. 69050.
Însemn ri: F. 1-3: „Acest Pendicostar s-au cump rat de Preaosfinit <Mitropolit
Moldovii Veniamin pentru> biserica S(fântului) Mucenic Dimitrie de peste Prut la
anu(l) 1821, fev(ruarie) 26”. Am întregit textul astfel, deoarece Mitropolitul Moldovei
Veniamin Costachi a d ruit acestui sfânt loca mai multe c ri biserice ti, pe care a scris
cu aceea i formul i cu aceea i dat .
118
BRV, tom II, nr. 1293, p. 523-524.
119
Primele dou exemplare pot fi consultate în colecia BNRM cu
nr. inv. 25266, 57802 i al treilea în fondurile MLR „Mihail Kog lniceanu” cu nr. inv.
7126 FB.
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decese sau la fenomene naturale120. Coperile sunt din carton îmbr cat în
piele de culoare cafenie; chenar geometric, executat prin presare pe
ambele coperi.
Al treilea exemplar este atestat, conform unei însemn ri, în luna
ianuarie 1834 în satul Puhoi, raionul Ialoveni i aparinea preotului
Nicolae P lade care slujea în biserica cu hramul Sfântului Ierarh Nicolai
din aceast localitate. În acest context, autorul însemn rii constat
decesul unei alte fee biserice ti dintr-o localitate învecinat – protoiereul
Alexandru Sava din satul Gangura, eveniment care s-a produs la
16 ianuarie 1834. În anumite împrejur ri, pe care deocamdat nu le
cunoa tem, cartea aparinea la 6 decembrie 1844 ascult torului m n stirii
Curchi din Basarabia - Ftidot Ignat. Nu este exclus ca aceast persoan s
fie originar din satul Puhoi, ori cartea a fost vândut sau d ruit de
precedentul posesor acestuia din urm 121. Coperile sunt din carton
îmbr cat în piele, deteriorate; cotorul din piele, deteriorat.
Liturghie, ediia 1833122, tipografia lui Eliad, un exemplar123.
Însemn rile de pe acest exemplar ofer puine informaii despre
circulaia lui, dar este posibil ca ea s fi circulat mai întâi în dreapta
Prutului, i anume, într-un mediu monastic, deoarece sunt amintii
Ioanichie arhiereul, Calinic ieromonah, Gavriil Oprina, Antonie, Filotia
120

Însemn ri de pe exemplarul al doilea: Pe o foaie curat la începutul c rii:
„1910 ,  < Anul 1910, martie> la 25 di zili s-a îngropat Ion Antonov
Cioriscu; 1910 ani, mai la 5 zâli o fost Sfânta Ioana a lui Sfântu Serafim în biserica la
Suruceni, înspri 6 zâli; 1913 ani, în luna lui ianvari în 20 di zâli s-o dus din viia Elena
lui Toader Butnariu, soâia lui; 1915 au tunat la 18 fevrali i fulgerat i apoi s-au pus
om t”. Pe o foaie curat la sfâr itul c rii: „La 1906 di ani în dechemvri 20 di zile au
r posat slujitoriu bisericii din Suruceni dascalu Mitache Neaga”.
121
Însemn ri de pe exemplarul trei: Pe o foaie curat la începutul c rii:
„Aceast c rticic ci s nume ti atari, lui Vasili, esti dreapt a priotului Neculai a lui
Vasâli P lade din satul Puhoiu, bis rica cu hramul S(fântului) Ierarh Nicolai, uezdul
Benderului. Protoierei Alixandru Sava, ci au r posat acu la 16 ienuarii 1834 i s-au
prohodit la 19 ienuar<ii>. Groapa s-au pecetluit de protoiereul Onofrei Gherciu din satul
Gangura, uezdul Benderului. Precum tiut s fii, de când i p undi, i c t au tr it în
viia , i pentru ca s nu fii numili lui uitat m car de prietenii cei mai buni, care au fost
mai cu credin asupra preutului Neculai P lade”. F. 1-2: „Aceast sfânt carti ci s
nume ti a celui dintru sfini p rintilui nostru Vasilii Arhiepiscopul Chesarii Capadochii,
Voroav la celi asâ zile, esti a poslu nicului Ftidot Ignat din m( n stirea) Curchi. 1844,
dechemvrie 6 zile”.
122
Bibliografia Româneasc Modern (1831-1918), vol. III, (L-Q). Prefa de
Gabriel trempel, Bucure ti, 1989, nr. 32932, p. 105 (în continuare se va cita: BRM )
123
Exemplarul poate fi consultat în fondurile BNRM, nr. inv. 47965.
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schimonahiia, care au druit cartea respectiv, probabil, unui centru
monastic. Alt însemnare ne ofer o mic concretizare, potrivit creia
„aceasta Liturghie este a casi dat de cu(vi)osul stareul Climent. i cine
va <lua-o> s fie dator a pomeni. Climent ier(o)monah, Ionichie
arhiereul. 1843, iunii 20 zile”. Este evident c dup a doua jumtate a
secolului al XIX-lea sau la începutul secolului urmtor cartea s-a aflat în
biblioteca unei biserici din Basarabia. Coperile sunt din carton îmbrcat
în pânz de culoare neagr; colurile coperilor sunt învelite cu piele;
cotorul este din pânz albastr. Cartea a fost restaurat.
Evhologhiu, ediia din 1854124, tipografia Mitropoliei, un
exemplar125.
Din însemnrile sumare pe care le are, aflm c exemplarul a fost
cumprat de preotul Nicolai în anul 1858 din oraul Râmnic. Lipsesc alte
informaii privind circulaia acestei cri. Coperile sunt din lemn, pânz
roie; cotorul este din piele de culoare cafenie.
Apostol, ediia din 1856126, tipografia Mitropoliei, un exemplar127,
fr note marginale. Coperile sunt din carton îmbrcat în piele; pe
marginile coperilor: chenar, iar pe centrul primei coperte: un medalion
ters, executate prin presare.
Evanghelie, ediia din 1856128, tipografia Mitropoliei, 1856, un
exemplar129. Potrivit însemnrilor marginale cartea a circulat, mai întâi,
în nordul Moldovei i s-a aflat în biblioteca unui sat, numit Labuna,
care, se pare, nu este acelai sat (anterior târg) din centrul Basarabiei cu
numele Lpuna. Ulterior, a fost cumprat de ctre un preot sau enoriaii
unui sat din nordul Basarabiei. Coperile crii sunt din lemn îmbrcat în
124

BRM, vol. II (1918-1930), (D-K). Prefa de Gabriel trempel, Bucureti,
1986, nr. 20729, p. 273.
125
Exemplarul se afl în colecia MNAIM cu nr. inv. FB-23062-64. Însemnri:
F. 3 (nenum.): „Eu preotul Nicolae am cumprat acest Molitfelnic cu lei 24 i prale
30 din orau(l) Râmnicu, în vremea înlatului Alixandru Ghica viivod <sic!>. Anii de
la Adam 7366. Anii de la Hristos 1858. Preotul Nicolai ...”.
126
BRM (1918-1930), vol. I (A-C). Prefa de Gabriel trempel, Bucureti,
1984, nr. 2837, p. 140.
127
Exemplarul se afl în colecia BUSM CS cu nr. inv. 1689147.
128
BRM (1918-1930), vol. II, nr. 20668, p. 270.
129
Exemplarul poate fi consultat în colecia BUSM CS cu nr. inv. 1689090.
Însemnri: Pe o foaie curatv la începutul crii: „Pe la aceast biseric din Labuna am
trecut i eu ca preot misionar de la 15 julie 1943 cu toate împrejurrile extrem de grele
prin care trecem i care înc continu a fi mai grozave. 14 noiemvrie 1943. Preot
Nicolae Irimescu, detaat de la parohia Vovidenia din oraul Botoani (România)”.
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piele de culoare cafenie. Cotorul este din piele. Pe marginile primei
coperte chenar, pe centrul un medalion cu chipul lui Iisus Hristos, iar pe
coluri medalioane cu chipurile celor patru evangheli ti, executate prin
presare. Pe centrul copertei a doua medalion cu scena R stignirii lui Iisus
Hristos.
Chiriacodromiu, ediia din 1857130, tipografia Mitropoliei, dou
exemplare131, f r însemn ri marginale. Ambele exemplare au coperile
din carton acoperit cu hârtie de mai multe culori; cotorul este din piele. În
partea de sus a exemplarului doi este imprimat „III”.
Evhologhiu, ediia din 1858132, tipografia Mitropoliei, un
exemplar133.
În însemn rile marginale se menioneaz câteva nume, dintre care
Morai Efim Ivanovici, care a scris la 2 februarie 1966. Acest nume este
atestat i pe un Triodion tip rit la Chi in u, în tipografia duhovniceasc
în anul 1862, carte, care se afla în anul 1879 în biserica cu hramul
Sfântului Haralambie din Chi in u134. A adar, se poate admite, cu unele
rezerve, c acest Molitvenic a circulat în partea central a Basarabiei.
Exemplarul este incomplet: lipsesc foaia de titlu i sfâr itul c rii.
Coperile sunt din carton, cotorul: carton acoperit cu pânz .
Noul Testament, ediia 1885135, Societatea Biblic pentru Britania
i Str in tate, Calea Mo ilor 51, un exemplar incomplet (lipse te foaia de
titlu)136, f r însemn ri marginale. Coperile sunt din carton îmbr cat în
piele de culoare cafenie, nuan verde; chenar geometric i floral. Pe
centrul primei coperte este imprimat semnul crucii. Cotorul este din
pânz , colul de sus rupt. Pe marginile copertei a doua - un chenar identic
cu cel de pe prima copert . Colurile ambelor coperi: în colare din hârtie
de culoare galben .

130

BRM, tom IV, nr. 68430, p. 568.
Exemplarele se afl în coleciile BUSM CS, nr. inv. 1689149 i respectiv
BNRM nr. inv. IV-38438.
132
BRM, vol. II , nr. 20730, p. 273.
133
Exemplarul poate fi consultat în colecia MNAIM cu nr. inv. FB-23062-68.
134
MNAIM, Triodion, Chi in u, Tipografia Duhovniceasc , 1862, nr. inv.
FB-23062-66, f. 1-7, 374v.
131

135

BRM, vol. III, nr. 42124, p. 650.
Exemplarul se afl în colecia MLR „Mihail Kog lniceanu” cu nr. inv. 6917
FB i este copertat cu Cartea psalmilor, Bucure ti, Calea Mo ilor 51, 1885 cu acela i
num r de inventar.
136
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Cartea psalmilor, ediia 1885, Societatea Biblic pentru Britania
i Strintate, Calea Moilor 51, un exemplar137, fr însemnri
marginale. Parametrii descrierii crii vezi la Noul Testament, Bucureti,
Calea Moilor 51, 1885.
Octoih, ediia din 1890138, tipografia „Crilor bisericeti”, un
exemplar139. Consemnrile posesorale indic la faptul c aceast carte a
fost druit de Ministerul Cultelor de Roman, fr a se preciza anul.
Cartea face parte din donaiile cretinilor transilvneni fcut
basarabenilor dup micarea de eliberare naional a acestora din urm,
din anii '90 ai secolului XX. Coperile crii sunt din carton îmbrcat în
pânz. Pe centrul primei coperte este imprimat semnul crucii. Colare
metalice. Pe centrul copertei a doua este imprimat Sfântul Potir. Cotorul
este din piele i are imprimat „OCTOIH MARE”.
Triodion, ediia 1891140, tipografia „Crilor bisericeti”, un
exemplar141.
Potrivit însemnrilor marginale acest Triodion a fost druit de
cântreul Pr. Rune din parohia Dacia, prot. Rupea, judeul Braov în anii
'90 ai secolului XX cretinilor din Basarabia. Coperile sunt din carton
acoperit cu hârtie de mai multe culori. Colurile i cotorul crii sunt din
piele de culoare cafenie. În partea de sus a cotorului este imprimat
„TRIODIU”.
Minei pe luna septembrie, ediia din 1891142, tipografia „Crilor
bisericeti”, în dou exemplare143, fr însemnri manuscrise, dar se
cunoate c aceste Mineie au fost druite cretinilor din Basarabia de
ctre românii transilvneni.
Primul exemplar are coperile din carton îmbrcat în pânz de
culoare neagr. Cotorul este din piele de culoare cafenie, deteriorat. Pe
centrul primei coperte sunt imprimate crucea, ancora i cartea, încadrate
în chenar de linii i executate prin presare. Pe centrul copertei a doua este
imprimat doar chenarul.
137

Vezi nota 135.
BRM (1830-1918), vol. III. Prefa de Gabriel trempel, Bucureti, 1990,
nr. 42308, p. 661.
139
Exemplarul poate fi consultat la BUSM CS cu nr. inv. 1689155.
140
BRM (1830-1918), vol. IV, nr. 69173, p. 613.
141
Exemplarul se afl la BUSM CS cu nr. inv. 1689113.
142
BRM, vol. III, nr. 37145, p. 352.
143
Exemplarele se afl în colecia BUSM CS cu nr. inv. 1689129 i respectiv
1689088.
138
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Exemplarul al doilea are scoar ele din lemn îmbr cat în pânz de
culoare cafenie. Pe marginile coper ilor: chenar liniar imprimat; col are
metalice; pe centrul primei coperte - crucea, iar pe centrul coper ii a doua
Sfântul Potir, executate prin presare. Cotorul este din piele. Foile sunt
desprinse unele de altele. Cartea este legat cu Minei pe luna octombrie,
Bucureti, Tipografia „C r ilor bisericeti”, 1892 cu acelai num r de
inventar.
Minei pe luna octombrie, edi ia din 1892144, tipografia „C r ilor
bisericeti”, în dou exemplare145, f r însemn ri marginale. Este
cunoscut faptul c acestea provin din dona iile românilor transilv neni
pentru bucovineni i basarabeni.
Primul exemplar are coper ile din carton acoperite cu hârtie de
culoare neagr . Pe centru sunt imprimate crucea, ancora i cartea. Cotorul
este din piele de culoare roie.
Al doilea exemplar are coper ile din lemn îmbr cat în pânz de
culoare cafenie. Pe marginile coper ilor: chenar liniar imprimat; col are
metalice. Pe centrul primei coper i este imprimat semnul crucii, iar pe
centrul coper ii: a doua Sfântul Potir. Cotorul este din piele.
Minei pe luna noiembrie, edi ia din 1892146, tipografia „C r ilor
bisericeti”, în dou exemplare147.
Primul exemplar are o not pe prima foaie curat de la începutul
c r ii. Conform acesteia, cartea a fost „Donat de Statul Român din
Bucureti“, satului Ungra din Transilvania, f r a fi precizat momentul
când s-a f cut dona ia. Transilv nenii au d ruit acest Minei basarabenilor
în anii '90 ai secolului XX.
Exemplarul al doilea este f r consemn ri posesorale. Cartea are
coper ile din carton îmbr cat în piele artificial de culoare neagr . Pe
centru este imprimat o compozi ie din: ancor , crucea i cartea, pe un
postament din flori i ramuri.

144

BRM, vol. III, nr. 37146, p. 352.
Exemplarele pot fi consultate în colec ia BUSM CS cu nr. inv. 1689131 i
respectiv 1689088. Al doilea exemplar este legat cu Minei pe luna septembrie,
Bucureti, Tipografia „C r ilor bisericeti”, 1891 cu acelai num r de inventar.
146
BRM, vol. III, nr. 37147, p. 352.
147
Exemplarele pot fi consultate în colec ia BUSM CS cu nr. inv. 1689087 i
respectiv 1689095 Primul exemplar este copertat cu Minei pe luna decembrie,
Bucureti, Tipografia „C r ilor bisericeti” cu acelai num r de inventar.
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Minei pe luna decembrie, ediia din 1892148, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar149, fr note posesorale, provenit din donaiile
românilor din Transilvania. Stare bun de conservare.
Minei pe luna ianuarie, ediia din 1893150, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar151 fr însemnri marginale, din aceeai
donaie. Pe ultima foaie verso: tampil dreptunghiular cu urmtorul
coninut: „H. Zeidner. Leghetorie de cartii mai înainte Haydecker
Fundat 1888 Braov. Str. Cldrarilor 22”, ceea ce denot c Mineiul
respectiv a aparinut unei biserici din Braov sau din împrejurimi.
Coperile sunt din carton îmbrcat în pânz de culoare cafenie. Pe
marginile primei coperte este imprimat un chenar, iar pe centru semnul
crucii aurit. Pe centrul copertei a doua: un Sfântul Potir (aurit), care este
plasat pe o coroan de flori. Cotorul este din acelai material i are
imprimat „MINEIUL IANUARIE, FEVRUARIE”. Coperile au colare
metalice de culoare galben.
Minei pe luna februarie, ediia din 1893152, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar153. Potrivit însemnrilor de pe f. 1 constatm c
148

BRM, vol. III, nr. 37148, p. 352.
Cartea se afl în colecia BUSM CS, nr. inv. 1689087. Este legat cu Minei
pe luna noiembrie, Bucureti, Tipografia „Crilor Bisericeti” cu acelai numr de
inventar.
150
BRM, vol. III, nr. 37137, p. 352.
151
Cartea poate fi consultat în colecia BUSM CS, nr. inv. 1689110. Este
legat cu Mineiul pe luna februarie, Bucureti, Tipografia „Crilor bisericeti” cu
acelai numr de inventar.
152
BRM, vol. III, nr. 37138, p. 352.
153
Cartea poate fi consultat în colecia BUSM CS, nr. inv. 1689111.
Însemnri: F. 1: „Procuratu-s-au aceste sfinte cri – Mineiul pe 12 luni la îniiativa
parohului Elie Ciuruga, hirotonit intru presbiter la 13 Julie 1898 prin Î. P. S. S. Miron
Romanul, Arhiepiscop i Mitropolit al Românilor de legea ortodocs reseritean din
Ungaria i Transilvania cu spusele credinciosului bisericii no(a)stre dreptmrito(a)re de
reserit din eica Mare, Nicolae Banciu cu soia sa Bucura, în acele timpuri stabilii în
regatul român de Dumnezeu pzit i cu împreun contribuirea lui Gr. V. Nanu, Ef.
Catargi, Anica Cietreanu (A s vedea archivul parohial din 1903 Nr. 29). Eu subscrisul
presbiter-paroh, predau aceste cri în folosul bisericei ortodocse reseritene române din
eica Mare a crei proprietate o formeaz cu dziua de astzi i cu dorina ca dragostea i
alipirea ctr aceast biseric, singura adevrat dreptmrito(a)re se creasc i ro(a)de
cu sutele se aduc Binecuvântarea Domnului preste voi iubiilor vei fii sufletescu
Niculae i Bucura i a familiei vo(a)stre i preste voi toi câi ve vei osteni ludând pre
Treimea cea de o fiin i nedesprit: Tatl, Fiul i Duchul s(f)ânt. eica Mare, la
15/28 Aprilie 1903. Elie Ciuruga, paroh ort(odox)”.
149
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aceste 12 Minee, tip rite la Bucureti în tipografia „C r ilor bisericeti”
în 1891-1894, au fost cump rate de parohul Ilie Ciuruga în luna aprilie
1903 pentru biserica din localitatea eica Mare din Transilvania. C r ile
au fost d ruite credincioilor ortodoci din Basarabia i Bucovina.
Coper ile sunt din carton îmbr cat în piele de culoare neagr , cu
imprim ri florale pe marginile ambelor coper i. Pe centru este imprimat
un medalion compus din ancor , cruce i cartea deschis , toate fiind
încadrate de o compozi ie floral . Nu are cotor. Coper ile au fost
restaurate cu pânz în p r ile superioar i inferioar . Pe o foaie curat la
începutul c r ii: tampil cu cerneal albastr , cu urm torul con inut: „Ex
libris Prot. P. Buburuz”. Pe f. t. alt tampil , care are urm torul con inut:
„Biblioteca Facult ii de Teologie Chiin u”.
Al doilea exemplar, f r not posesorale, face parte din c r ile
d ruite de românii transilv neni bucovinenilor i basarabenilor.
Minei pe luna martie, edi ia din 1893154, tipografia „C r ilor
bisericeti”, un exemplar155, cu însemn ri marginale, identice cu cele de
pe Mineiul de pe luna ianuarie, potrivit c rora cartea a apar inut bisericii
din eica Mare din Transilvania. Coper ile sunt din carton de culoare
neagr . Pe marginile coper ilor imprimare geometric . Pe centrul primei
coper i o compozi ie din ancor , cruce i cartea pe o compozi ie din flori
i din ramuri. Cotorul este din pânz de culoare cafenie.
Minei pe luna aprilie, edi ia din 1893156, tipografia „C r ilor
bisericeti”, un exemplar157, d ruit de românii din eica Mare din
Transilvania credincioilor din Bucovina i Basarabia. Coper ile sunt din
carton îmbr cat în pânz de culoare neagr . Cotorul este din piele de
culoare roie, deteriorat. Pe centru este imprimat un medalion, ters. Pe
marginile coper ilor chenar liniar.
Minei pe luna mai, edi ia din 1893158, tipografia „C r ilor
bisericeti”, un exemplar159. Face parte dintre c r ilor din eica Mare
d ruite bucovinenilor i basarabenilor. Coper ile sunt din lemn îmbr cat
în pânz de culoare cafenie. Pe marginile coper ilor: chenar liniar
154

BRM, vol. III, nr. 37139, p. 352.
Exemplarul se afl în colec ia BUSM CS cu nr. inv. 1689085.
156
BRM, vol. III, nr. 37140, p. 352.
157
Exemplarul poate fi consultat în colec ia BUSM CS cu nr. inv. 1689127.
158
BRM, vol. III, nr. 37141, p. 352.
159
Exemplarul se afl în colec ia BUSM CS cu nr. inv. 1689093. Exemplarul al
doilea este legat cu Mineiul pe luna iunie, Bucureti, Tipografia „C r ilor bisericeti”,
1894 cu acelai num r de inventar.
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executat prin presare. Colare metalice. Pe centrul primei coperi: crucea,
iar pe centrul coperii a doua: Sfântul Potir, executate prin presare.
Cotorul este din piele i are imprimat „MINEIUL MAIU IUNIE”.
Minei pe luna iunie, ediia din 1894160, tipografia „Crilor
bisericeti”, în dou exemplare161. Provine din aceleai donaii ca i
precedentele. Coperile sunt din carton îmbrcat în pânz de culoare
neagr. Pe centrul primei coperte: crucea, ancora i cartea. Cotorul este
din piele de culoare cafenie, deteriorat.
Exemplarul al doilea are coperile din lemn îmbrcat în pânz de
culoare cafenie. Pe marginile coperilor: chenar liniar imprimat; colare
metalice. Pe centrul primei coperte: crucea, iar pe centrul copertei a doua:
Sfântul Potir, executate prin presare. Cotorul este din piele i are
imprimat „MINEIUL MAIU IUNIE”.
Minei pe luna iulie, ediia din 1894162, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar163, fr note posesorale. Provine din donaiile
primite de credincioii din Bucovina i Basarabia de la românii
transilvneni. Coperile sunt din carton îmbrcat în pânz de culoare
neagr. Pe marginile coperilor: chenar imprimat. Pe centrul primei
coperte: o compoziie format din ancor, cruce i carte. Cotorul este din
piele, deteriorat. Stare bun de conservare.
Minei pe luna august, ediia din 1894164, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar165.
Potrivit însemnrilor marginale, cartea a aparinut, în a doua
jumtate a secolului al XX-lea, bisericii din satul Suruceni din actualul
raion Ialoveni. Coperile sunt din carton acoperit cu pânz, cu elemente
florale imprimate.
Penticostar, ediia din 1895166, tipografia „Crilor bisericeti”, în
dou exemplare167.
160

BRM, vol. III, nr. 37142, p. 352.
Exemplarul se afl în colecia BUSM CS cu nr. inv. 1689094 i respectiv
1689093. Exemplarul al doilea este legat cu Mineiul pe luna lui mai, Bucureti,
Tipografia „Crilor bisericeti”, 1893 cu acelai numr de inventar.
162
BRM, vol. III, nr. 37143, p. 352.
163
Exemplarul se afl în colecia BUSM CS cu nr. inv. 1689130.
164
BRM, vol. III, nr. 37144, p. 352.
165
Exemplarul poate fi consultat în colecia MNAIM, cu nr. inv. FB-23914.
166
BRM, vol. III, nr. 44765, p. 815.
167
Exemplarele pot fi consultate în colecia BUSM CS, cu nr. inv. 1689116, i
respectiv 1689154. Însemnri de pe exemplarul al doilea: F. 1: „Cu dragoste întru
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Primul exemplar, f r însemn ri marginale, face parte din c r ile
d ruite de cretinii din Transilvania românilor din Bucovina i Basarabia.
Exemplarul este incomplet. Lipsesc ultimele 11 pagini. Coper ile sunt din
carton îmbr cat în piele de culoare cafenie. Pe centrul primei coperte:
crucea cu chipul lui Iisus Hristos r stignit, iar pe centrul copertei a doua:
Sfântul Potir, executate prin presare. Coper ile sunt desprinse de carte i
foile unele de altele; col are metalice.
Al doilea exemplar provine din parohia ortodox româneasc
Fântânele, jude ul Sibiu i a fost destinat românilor bucovineni.
Coper ile sunt din carton îmbr cat în piele de culoare roie; elemente
geometrice aurite pe marginile coper ilor; pe centrul coper ilor: crucea;
pe prima copert ea este aurit . S-au p strat încheietorile din piele i
metal. Cotorul, din piele, cu elemente geometrice aurite executate prin
presare, are imprimat în partea de sus: „PENTICOSTAR”.
Triodion, edi ia din 1897168, tipo-litografia „C r ilor bisericeti”,
în dou exemplare169.
Primul exemplar nu are note posesorale, îns , împreun cu
exemplarul al doilea, provine din Transilvania. Din însemn rile de pe
exemplarul al doilea putem afirma c aceast carte a fost d ruit de
preotul Codrea Nicolae din parohia Pelior, jude ul Sibiu. Primul
exemplar are coper ile din carton îmbr cat în pânz de culoare violet . Pe
marginile coper ilor: chenar imprimat. Pe centrul primei coperte: un
medalion aurit cu scena R stignirii lui Iisus Hristos, iar pe coperta a
doua: Sfântul Potir, executate prin presare. Coper ile au col are metalice.
Cotorul este din pânz ; în partea de sus are imprimat „TRIODU”.
Al doilea exemplar are coper ile din carton îmbr cat în pânz de
culoare neagr . Pe marginile coper ilor: chenar liniar imprimat. Cotorul
este din acelai material.
Catavasier, edi ia din 1898170, tipografia „C r ilor bisericeti”, un
exemplar171, f r note posesorale.
Hristos Iisus Domnul i Mântuitorul – pentru fra ii români ortodoci din Bucovina
româneasc din partea credincioilor din par. ort. rom. Fântânele, jud. Sibiu,
9.05.1990”.
168
BRM, vol. IV, nr. 69174, p. 613.
169
Exemplarele pot fi consultate în colec ia BUSM CS, cu nr. inv. 1689097 i
respectiv 1689137.
170
BRM, vol. I, nr. 10988, p. 605.
171
Cartea se afl în colec ia BUSM CS, nr. inv. 1689124.
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Provine din Transilvania i a fost druit Facultii de Teologie din
Chiinu la începutul anilor ’90 ai secolului al XX-lea. Coperile sunt din
carton acoperite cu hârtie de culoare neagr. Colurile coperilor sunt
acoperite cu piele. Pe centrul primei coperte este imprimat semnul crucii
înconjurat de ramuri. Cotorul este din piele de culoare roie; are
imprimat, în partea de sus, aurit: „CATAVASIER”.
Explicarea Evangheliilor, ediia din 1898, editura librriei Leon
Alcalay172, un exemplar, care a aparinut în 1912 lui P. Stan din
Bucureti. Cartea a ajuns în Transilvania i ulterior - în anii ’90 ai
secolului al XX-lea - a fost druit românilor basarabeni. Coperile sunt
din carton acoperit cu hârtie de culoare cafenie. Cotorul este din pânz de
culoare roie.
Apostol, ediia din 1899173, tipografia „Crilor bisericeti”, un
exemplar174, fr note posesorale. Provine din Transilvania. Scoarele
sunt din lemn îmbrcat în piele. Pe centrul primei coperte: un medalion
cu scena Rstignirii lui Iisus Hristos. Pe centrul copertei a doua: un alt
medalion, având chipul Maicii Domnului cu Pruncul pe brae. Coperile
au colare metalice. Cotorul este din piele i este inscripionat, în partea
superioar, cu auriu: „APOSTOLU”.
Minei pe luna aprilie, ediia din 1910175, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar176, fr însemnri marginale. Mineiul provine
din donaia fcut de transilvneni românilor de la est de Prut.
Exemplarul este incomplet. Lipsesc f. 7-10. Coperile sunt din carton.
Minei pe luna mai, ediia din 1910177, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar178, fr însemnri marginale. Face parte din
crile druite de transilvneni cretinilor de la est de Prut. Coperile sunt
din carton îmbrcat în pânz.
Minei pe luna iunie, ediia din 1910179, tipografia „Crilor
bisericeti”, un exemplar180.
172

Cartea poate fi consultat în colecia BUSM CS, nr. inv. 1689159.
BRM, vol. I, p. 2839, p. 140.
174
Cartea poate fi consultat în colecia BUSM CS, nr. inv. 1689090.
175
BRM, vol. III, nr. 37152, p. 352.
176
Exemplarul se afl în colecia MNAIM, nr. inv. 23823-17.
177
BRM, vol. III, nr. 37153, p. 352.
178
Exemplarul poate fi consultat în colecia MNAIM cu nr. inv. FB-23795-11.
179
BRM, vol. III, nr. 37154, p. 352.
180
Exemplarul poate fi consultat în colecia BUSM CS cu nr. 1689092.
173
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În anul 1990 preotul Codrea Corneliu-Constantin de la biserica cu
hramul Cuvioasei Paraschiva din oraul Victoria, jude ul Braov
d ruiete cartea românilor din Bucovina i Basarabia. Coper ile sunt din
carton acoperit cu hârtie de culoare cafenie. Col urile coper ilor sunt din
pânz de culoare neagr , iar cotorul este din pânz de culoare gri.
Evanghelie, edi ia din 1911181, tipografia „C r ilor bisericeti”,
un exemplar182.
Potrivit însemn rii manuscrise (pe o foaie liber de la început)
cartea a apar inut preotului Nicolae Codrea din parohia Pelior, jude ul
Sibiu i a fost d ruit românilor de la est de Prut la începutul anilor ’90 ai
secolului al XX-lea. Coper ile sunt din carton îmbr cat în pânz de
culoare roiatic . Pe marginile coper ilor: chenare liniare, iar pe col urile
primei coperte: chipurile celor patru evangheliti, executate prin presare.
Pe centrul primei coperte: un medalion cu chipul lui Iisus Hristos.
Cotorul este din piele de culoare cafenie i are imprimat în partea de
mijloc „SFÂNTA EVANGHELIE”. Col urile coper ilor sunt din piele de
culoare cafenie.
Biblia, edi ia din 1914183, tipografia „C r ilor bisericeti”, în dou
exemplare184.
Amândou exemplarele nu au consemn ri ale posesorilor. Primul
are coper ile din carton îmbr cat în pânz de culoare neagr . Pe centrul
primei coperte este imprimat semnul crucii. Cotorul este din piele; prin
presare sunt realizate elemente florale; în partea de mijloc are
inscrip ionat: „BIBLIA”.
Al doilea exemplar este incomplet. Lipsesc: coper ile, ultimele
dou foi numerotate i ultima fil , nenumerotat .
Octoih, edi ia din 1916, tipografia „C r ilor bisericeti”, un
exemplar185 .
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BRM, vol. II, nr. 20678, p. 270.
Exemplarul se afl în colec ia BUSM CS cu nr. 1689171.
183
BRM, vol I, nr. 6608, p. 359.
184
Primul exemplar se afl în colec ia BUSM CS cu nr. inv. 1689163, iar al
doilea în colec ia MNAIM cu nr. inv. FB-23858.
185
Octoihul poate fi consultat în colec ia BNRM, cu nr. inv. IV-37638.
Însemn ri: Forza ul I: „Not : Donez aceast sf(ânt ) carte sf(intei) noastre biserici
cretine ortodoxe de r s rit din satul meu natal Scor enii cu hramul Sf(ântului)
Arhanghel Mihail. Eu locuitorul Florea Vasilie Eufimiu. Spre pomenire vecinic . Azi,
anul Mântuirii 1958, noiembrie 30. Cu dragoste fr easc Florescu”. Pe o foaie curat la
începutul c r ii: „Aceast sfânt carte care se numete Octoih Mare este proprietatea
182
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Conform însemnrilor - de pe o foaie curat de la începutul crii
- Octoihul se afla la 20 mai 1951 în „proprietatea printelui ierodiacon
Pahomie Florea din Sfânta Monastire Curchi, judeul Orhei, Basarabia”,
iar la 30 noiembrie 1958 enoriaul Florea Vasile druiete cartea bisericii
cu hramul Sfântului Arhanghel Mihail din satul Scoreni, actualul raion
Teleneti. Coperile sunt din carton, cotorul i colurile din piele de
culoare cafenie. Pe cotor în partea de sus imprimat: „OCTOIH MARE”.
Constatm, din materialul prezentat, c tipriturile ieite de sub
teascurile bucuretene sunt destul de rspândite pe întreg teritoriul
Basarabiei, cu o prezen mai pronunat în partea de nord a acestei
provincii. Aceast concluzie poate fi argumentat prin faptul c mai ales
în aceast regiune s-au manifestat mai activ reprezentanii autoritilor
sovietice, în vederea închiderii lcaurilor sfinte i a confiscrii literaturii
bisericeti, editate, în special în spaiul românesc, pân la 1917.
Cea mai timpurie carte tiprit identificat este Apostolul de la
1683 (Tipografia Mitropliei), iar cea mai târzie, Octoihul din 1916
(tipografia „Crilor bisericeti”).
Crile întâlnite mai frecvent în colecii sunt, dup cum urmeaz:
Triodion (1769) – în 9 exemplare, Apostol (1774) – în 10 exemplare,
Octoih (1774) – în 8 exemplare, Penticostarion (1782) – în 5 exemplare,
Triodion (1798) – în 5 exemplare i Penticostarion (1800) – în 9
exemplare. Celelalte titluri numr câte 1-3 exemplare.
În coleciile din Chiinu au fost depistate, în momentul actual al
cercetrilor, 66 de titluri i ediii bucuretene (137 cri), dintre care
multe au însemnri manuscrise datorit crora am putut stabili circulaia
lor în spaiu i timp.
Se observ o prezen mai pronunat a crilor bucuretene mai
ales în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea. În primele decenii ale
secolului urmtor acestea ptrund la est de Prut într-o msur mai mic,
moment care poate fi explicat prin înfiinarea tipografiei exarhiceti de la
Chiinu de ctre Mitropolitul Gavriil Bnulescu-Bodoni186, de sub
teascurile creia au ieit cri bisericeti, destinate românilor din aceast
provincie, cri care au avut o arie de circulaie mult mai extins.

printelui ierodiacon Pahomie Florea din Sfânta Monastire Curchi, judeul Orhei,
Basarabia. 20 mai, 1951”.
186
tefan Ciobanu, Cultura româneasc în Basarabia sub stpânire rus,
Chiinu, 1992, p. 33-37.
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Cartea bucuretean revine în bisericile din Basarabia într-un
num r mai mare pe la mijlocul secolului al XIX-lea, concluzie formulat
în urma cercet rii fondurilor de carte din institu iile din Chiin u,
nominalizate mai sus187. Ea va continua s fie prezent i în deceniile
urm toare. Conform însemn rilor manuscrise, uneori destul de sumare,
iar alteori total absente pentru aceast perioad , se pot stabili locurile
unde s-au aflat aceste c r i sau filierele prin care aceste valori din
patrimoniul neamului românesc au p truns la est de Prut. Ele erau destul
de necesare preo ilor i enoriailor din aceast provincie, care nu
cunoteau suficient limba rus (pentru a folosi c r ile slavone), impus
for at de c tre autorit ile ariste.
În momentul actual al cercet rilor, constat m existen a câtorva
focare care au contribuit la r spândirea i difuzarea c r ilor religioase în
Basarabia.
În primul rând, men ion m c r ile din libr ria Mitropoliei
Moldovei de la Iai i ierarhii bisericii care le-au r spândit, între care se
eviden iaz Mitropolitul Veniamin Costachi.
Un alt centru, care s-a manifestat în aceast privin , este
M n stirea Neam , de unde tip riturile româneti ajungeau în bisericile
basarabene, mai ales, în urma pelerinajelor f cute de românii basarabeni
la aceast m n stire. Și Episcopia Huilor s-a manifestat plenar în aceast
privin , în a doua jum tate a secolului al XVIII-lea, în timpul
Episcopului Iacov188.
În ultima instan , men ion m centrele monahale care au
contribuit i ele, substan ial, la difuzarea literaturii religioase în rândul
enoriailor din provincia înstr inat .
Vicisitudinile timpului i condi iile de p strare sunt cauzele care
au dus la dispari ia multor c r i. Din fericire, în prezent exist alte
posibilit i de tezaurizare a acestora, moment care implic o aten ie mai
mare din partea autorit ilor care trebuie s contribuie la conservarea i
p strarea acestor valori de cert importan pentru trecutul neamului
românesc.

187
188

Vezi nota 5.
Igor Cereteu, op. cit., 2004a, p. 187.
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Abstract
ROMANIAN BOOKS PRINTED IN BUCHAREST BELONGING TO
COLLECTIONS AND LIBRARIES OF CHISINAU (THE LAST DECADES
OF THE 17TH CENTURY – THE BEGINNING OF THE 20TH)

The provided material shows that the books printed by presses in
Bucharest are rather disseminated throughout the territory of Bessarabia with a
wider presence in the northern part of this province, conclusion that can be
sustained by the fact that especially in this region the representatives of Soviet
authorities were more manifestedly active, closing the holy edifices and
confiscating church literature, edited, mainly in the Romanian space until 1917.
The earliest printed book that could be identified is the Apostle of 1683
(Printing house of the Metropolitan Bishopric),and the last one is Octoih of
1916 (Printing house of the “Church Books”). The books most frequently
encountered in the collections are the following: Triodion (1769), Apostle
(1774), Octoih (1774), Penticostarion (1782), Triodion (1798) and
Penticostarion (1800). In the collections of Chiinu there have been so far
identified 66 titles and editions of Bucharest (137 books), many of which have
holograph notes, due to which we could establish the place where the books are
situated in time and space.



Rezumat tradus de Coralia Costa.

&HUFHWăUL,VWRULFH;;,9;;9,,DúLS 

02180(17 ù,$0,17,5(
'(635(6(0,27,&$&8/785,,38%/,&($0(025,(,
3251,1''(/$02180(17(/(',1,$ù,
$OH[DQGHU 58%(/
&LQHVHSOLPEăSULQSDUFXULOHúLSULQFHQWUXORUDúXOXL,DúL ±IRVWD
FDSLWDOăDSULQFLSDWXOXL0ROGRYD íQXSRDWHVăQXREVHUYHQXPăUXOPDUH
GHPRQXPHQWHúLVWDWXLULGLFDWHvQORFXULPDUFDQWHúLvQSLHĠHOHLPSRUWDQWH
DOH DFHVWXL FHQWUX FXOWXUDO DO 5RPkQLHL 'H OD vQFHSXWXO QDúWHULL XQHL
FRQúWLLQĠH QDĠLRQDOH vQ VHFROXO DO ;,;OHD úL SkQă vQ ]LOHOH QRDVWUH
LQLĠLDWLYHOH RILFLDOH úL SULYDWH DX LPSXOVLRQDW ULGLFDUHD GH PRQXPHQWH vQ
VSDĠLXO SXEOLF IDSW GRYHGLW GH FHOH DSUR[LPDWLY  GH VWDWXL GH PDUL
GLPHQVLXQLúLEXVWXULGLQFHQWUXORUDúXOXL
&DUHHVWHvQVăPHVDMXOSROLWLFVDXVRFLDOSHFDUHvOWUDQVPLWDFHVWH
PRQXPHQWH" &H VHPQLILFDĠLH DX SHQWUX RDPHQLL SUH]HQWXOXL DFHVWH
PRQXPHQWH DOH WUHFXWXOXL úL FH IXQFĠLH vQGHSOLQHVF DFHVWH FUHDĠLL GLQWUR
SHULRDGă DQWHULRDUă vQWUR OXPH VFKLPEDWă vQWUR 5RPkQLH SXWHUQLF
PDUFDWă OD vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;,OHD GH XQ SURFHV SHUPDQHQW GH
WUDQVIRUPDUH úL GH R SURIXQGă FUL]ă GH LGHQWLWDWH GXSă  GH DQL GH
FRPXQLVPÄGHEHWRQ´"
$FHVWHDVXQWvQWUHEăULOHODFDUHYRLFăXWDXQUăVSXQVvQOXFUDUHDGH
IDĠă&KLDUGDFăDULDGHUHIHULQĠăVHOLPLWHD]ăODRUDúXO,DúL LQWHURJDĠLLOH
VXQWYDODELOHGDWRULWăXQRUFLUFXPVWDQĠHVLPLODUHúLSHQWUXUHVWXOĠăULLúL
SRW DYHD YDORDUH UHSUH]HQWDWLYă SHQWUX vQWUHDJD 5RPkQLH 'LQ SXQFW GH
YHGHUH PHWRGLF VH SUHWHD]ă IRDUWH ELQH SHUVSHFWLYD FRPSDUDWLYă 3ULQ
DFHDVWDSRDWHILSXVvQHYLGHQĠăIDSWXOFăvQ5RPkQLD í úLvQ,DúLvQPRG


 2 SULPă SULYLUH GH DQVDPEOX DVXSUD PRQXPHQWHORU GLQ ,DúL R UHJăVLP vQ
JKLGXO VHPQDW GH 2OJD úL /LYLX 5XVX *KLGXO ,DúLORU ,DúL  ,PDJLQL FX FHOH PDL
LPSRUWDQWHVWDWXLGHVFULVHGHFăWUH2OJDúL/LYLX5XVX ,RODQGDúL/XFLDQ9DVLOLX ,DúL
2UDúXOGLQLQLPă,DúLS9H]LúLUHFHQWDOXFUDUHVHPQDWăGH2OJD5XVX
9LRUHOD /ăFăWXúX &RQVWDQWLQ/LYLX 5XVX &RGULQ /ăFăWXúX ,DúL ± FKLSXUL vQ EURQ]
PDUPXUăúLSLDWUă,DúL0XOĠXPHVF*LDQLQHL%LVWULĠDQSHQWUXWUDGXFHUHDWH[WXOXL
GLQOLPEDJHUPDQăGHDVHPHQHD,XOLHL'XPLWUDFKHSHQWUXUHYL]XLUHDDFHVWXLD
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VSHFLDO í FXOWXUD WUHFXWXOXL GRFXPHQWDWă SULQ PRQXPHQWH SUH]LQWă
DQXPLWH SDUWLFXODULWăĠL ÌQWUXFkW FHUFHWDUHD PRQXPHQWHORU úL D VHPLRWLFLL
DFHVWRUDDFkúWLJDWWRWPDLPXOWvQLPSRUWDQĠăvQFHUFHWDUHDJHUPDQăYRP
DFRUGD DWHQĠLH vQ PRG SULRULWDU FRPSDUDĠLHL FX PRQXPHQWHOH JHUPDQH
GHMD ELQH GRFXPHQWDWH 9RP IDFH vQVă UHIHULUH úL OD DOWH ĠăUL GLQ IRVWXO
EORF GH (VW FDUH GXSă FăGHUHD UHJLPXOXL FRPXQLVW VH FRQIUXQWă FX
SURYRFăULFXOWXUDOSROLWLFHVLPLODUH
&X PXOW vQDLQWHD DSDULĠLHL OXFUăULL /LHX[ GH PpPRLUH D OXL 3LHUUH

1RUD  DFXP PDL PXOW GH  GH DQL 7KRPDV 1LSSHUGH\ vQWUR OXFUDUH
UHYROXĠLRQDUă SHQWUX FHUFHWDUHD LVWRULFă D LQWHUSUHWDW PRQXPHQWXO GUHSW
XQL]YRULVWRULFGHPQGHOXDWvQFRQVLGHUDĠLH'HDWXQFLDXDSăUXWPXOWH
VWXGLLGHVSUH VHPQLILFDĠLDPRQXPHQWHORUGLQVSDĠLXOSXEOLFSHQWUXLVWRULD
PHQWDOLWăĠLORU úL FRQúWLLQĠHL QDĠLRQDOH JHUPDQH vQDLQWH GH   /D
vQFHSXWXO DQLORU ¶ DL VHFROXOXL WUHFXW DX DSăUXW LPSXOVXUL QRL vQ
FHUFHWDUH SULQ UHGHILQLUHD úWLLQĠHORU XPDQLVWH GLQ SULVPD FRQFHSWXOXL GH
ÄDPLQWLUH´ $VWIHO FXOWXUD PHPRULHL D GHYHQLW OLDQWXO XQHL úWLLQĠH
LQWHUGLVFLSOLQDUHDFXOWXULLUHXQLQGDUKHRORJLHWQRORJLLVWRULFLVSHFLDOLúWL
vQ GRPHQLXO OLWHUDU úL DUWLVWLF 2 LQIOXHQĠă WHRUHWLFă GHRVHELWă D DYXWR
VWXGLXO HJLSWRORJXOXL -DQ $VVPDQQ FDUH vPSUHXQă FX VRĠLD VD $OHLGD
$VVPDQQ VD GHGLFDW DQDOL]HL PHPRULHL FXOWXUDOH 3OHFkQG GH OD
FHUFHWăULOH DQWHULRDUH DOH OXL $E\ :DUEXUJ úL 0DXULFH +DOEZDFKV
$VVPDQQ DMXQJH OD FRQFOX]LD Fă DWkW OD QLYHO LQGLYLGXDO FkW úL OD QLYHO
FROHFWLYIRUPDUHDVHQVXOXLVHUHDOL]HD]ăSHED]DPHPRULHLSDUWLFLSDQĠLL
vúL DVXPă WUHFXWXO SHQWUX D H[SOLFD SUH]HQWXO úL SHQWUX D SURLHFWD


 3LHUUH 1RUD /LHX[ GH PpPRLUH *DOOLPDUG %LEOLRWKqTXH LOOXVWUpH GHV
KLVWRLUHV  3DULV  YRO /D 5pSXEOLTXH YRO    /D 1DWLRQ YRO    /HV
)UDQFH YRO  

 7KRPDV 1LSSHUGH\ 1DWLRQDOLGHH XQG 1DWLRQDOGHQNPDO LQ 'HXWVFKODQG LP
 -DKUKXQGHUW vQ +LVWRULVFKH =HLWVFKULIW   S  úL vQ 7KRPDV
1LSSHUGH\ *HVHOOVFKDIW.XOWXU7KHRULH*HVDPPHOWH$XIVlW]H]XUQHXHUHQ*HVFKLFKWH
*|WWLQJHQ  S  YRP FLWD GXSă DFHDVWă HGLĠLH  $ VH YHGHD PDL GHSDUWH
5HLQKDUG $OLQJV 0RQXPHQW XQG 1DWLRQ 'DV %LOG YRP 1DWLRQDOVWDDW LP 0HGLXP
'HQNPDO ± =XP9HUKlOWQLVYRQ1DWLRQXQG6WDDWLPGHXWVFKHQ.DLVHUUHLFK
%HUOLQSUHFXPúLUH]XPDWXOOXL8OULFK6FKOLH 'LH'HQNPlOHUGHU'HXWVFKHQ$XI
GHU6XFKHQDFKHLQHUVFKZLHULJHQ9HUJDQJHQKHLW1DWLRQXQG1DWLRQDOGHQNPDOLQGHU
GHXWVFKHQ*HVFKLFKWHGHVXQG-DKUKXQGHUWV%RQQ

-DQ$VVPDQQ 'DVNXOWXUHOOH*HGlFKWQLV 6FKULIW(ULQQHUXQJXQGSROLWLVFKH
,GHQWLWlW LQ IUKHQ +RFKNXOWXUHQ 0QFKHQ   $XIODJH   FI $OHLGD
$VVPDQQ $UEHLW DP QDWLRQDOHQ *HGlFKWQLV )UDQNIXUW DP 0DLQ1HZ <RUN 
(DGHP (ULQQHUXQJVUlXPH )RUPHQ XQG :DQGOXQJHQ GHV NXOWXUHOOHQ *HGlFKWQLVVHV
0QFKHQ $VHYHGHDúLFRQWULEXĠLDOXL8KOGLQDFHVWYROXP

$OH[DQGHU 58%(/



SHUVSHFWLYLVW YLLWRUXO $PLQWLULOH LQGLYLGXDOH DOH PHPEULORU XQXL JUXS
VRFLDO VH FULVWDOL]HD]ă DVWIHO SULQ FRPXQLFDUH úL LQWHUDFĠLXQH vQWUR
PHPRULH VRFLDOă FDUH GHWHUPLQă vQ PRG KRWăUkWRU LGHQWLWDWHD JUXSXULORU
VRFLDOH $VWIHO PHPRULD VRFLDOă VH FRQVWLWXLH GH IDSW OD QLYHO
VXSUDLQGLYLGXDOvQVăQXSRDWHILH[SULPDWăúLWUDQVPLVăPDLGHSDUWHGHFkW
SULQLQGLYL]LLFDUHRvPSăUWăúHVF
0RQXPHQWHOHVXQWPDQLIHVWăULYL]LELOHDOHXQHLFXOWXULVSHFLILFHD
PHPRULHL$VHPHQHDFXOWXULLPDWHULDOHDXQHLVRFLHWăĠLODPRGXOJHQHUDO
úLGLQDFHVWSXQFWGHYHGHUHLVWRULD$QWLFKLWăĠLLDUHRFRQWULEXĠLHHVHQĠLDOă
OD SXQHUHD XQHL ED]H WHRUHWLFH  PRQXPHQWHOH WUHEXLH FRQVLGHUDWH GUHSW
UH]HUYRU VDX FDWDOL]DWRUL SHQWUX PHPRULD FROHFWLYă D XQHL VRFLHWăĠL /H
SXWHPLQWHUSUHWDGUHSWRH[SUHVLHDPHPRULHLFXOWXUDOHVFXOSWDWHvQSLDWUă
VDXWXUQDWHvQEURQ]
$FHVW FRQFHSW GH ÄDPLQWLUH´ úL GHWHUPLQDUHD VD VRFLDOă MRDFă XQ
URO WRW PDL LPSRUWDQW vQ úWLLQĠHOH FXOWXULL úL PDL DOHV vQ DQDOL]D IXQFĠLHL
PRQXPHQWHORU 8QLL FHUFHWăWRUL YRUEHVF FKLDU GHVSUH R VFKLPEDUH GH
SDUDGLJPăvQúWLLQĠHOHFXOWXULLÄFXPQXVHSRDWHPDLIXQGDPHQWDOă³
, 0RQXPHQWúLPRQXPHQWQDĠLRQDO
9RP vQFHSH FX vQWUHEăULOH HVHQĠLDOH OHJDWH GH WHUPHQXO GH
PRQXPHQW &HO FDUH D LQWURGXV WHUPHQXO JHUPDQ SHQWUX ÄPRQXPHQW´
'HQNPDO  D IRVW 0DUWLQ /XWKHU FDUH OD IRORVLW vQ WUDGXFHUHD %LEOLHL
GUHSW FRUHVSRQGHQW SHQWUX WHUPHQXO JUHFHVF GH ÄPQHPRV\PRQ´ GLQ
9HFKLXO7HVWDPHQWFXVHQVXOGHÄDMXWRUUHSHUDOPHPRULHL´7HUPHQXO
FDUH vQ PXOWH OLPEL HXURSHQH vúL DUH RULJLQHD vQ ODWLQHVFXO
ÄPRQXPHQWXP´ D SULPLW vQ VHPQLILFDĠLD VD PRGHUQă GRXă FRQRWDĠLL vQ
VSDĠLXO JHUPDQRIRQ ÌQ VHQV PDL FXSULQ]ăWRU GHULYDW GLQ QXPHOH
'HQNPDOSIOHJH ± ÄFRQVHUYDUHD PRQXPHQWHORU´ LQLĠLDWă vQ *HUPDQLD úL
$XVWULD ± WHUPHQXO GHILQHúWH PRQXPHQWHOH FRQVWLWXLWH DWkW vQ PRG
YROXQWDU FkW úL LQYROXQWDU GLQ DFHDVWă SHUVSHFWLYă SULQ PRQXPHQW
vQĠHOHJHP ÄRULFH DWHVWDUH D HYROXĠLHL FXOWXUDOH D XPDQLWăĠLL´ FX R
VHPQLILFDĠLH DUWLVWLFă LVWRULFă VDX úWLLQĠLILFă úL FDUH HVWH FRQVLGHUDWă GH
FăWUHVRFLHWDWHGUHSWGHPQăGHSăVWUDWÌQUDSRUWFXWHUPHQXOGHILQLWSULQ


 8OULFK %RUVGRUI +HLQULFK 7K *UWWHU ,QWURGXFHUH vQ ,GHP HG  2UWH GHU
(ULQQHUXQJ'HQNPDO*HGHQNVWlWWH0XVHXP)UDQNIXUWS0DLGHWDOLDWOD8KO
vQDFHVWYROXP

+HOPXW6FKDUI.OHLQH.XQVWJHVFKLFKWHGHVGHXWVFKHQ'HQNPDOV'DUPVWDGW
S

/H[LNRQGHU.XQVW /'. YRO/HLS]LJS
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SULVPD SUH]HUYăULL PRQXPHQWHORU DYHP úL VHPQLILFDĠLD UHVWUkQVă D
WHUPHQXOXL FDUH VH UHIHUă OD ÄRULFH PRQXPHQW DUKLWHFWRQLF VDX SODVWLF´
VQV FDUHÄDIRVWULGLFDWFXVFRSXOGHDDPLQWLDQXPLWHHYHQLPHQWHVDX
SHUVRQDOLWăĠL´
$FHDVWăGHRVHELUHvQWUHRVHPQLILFDĠLHvQVHQVODUJúLXQDvQVHQV
UHVWUkQVDWHUPHQXOXLvúLDUHRULJLQHDvQVLVWHPDWL]DUHDIăFXWăGHLVWRULFXO
GHDUWăYLHQH]$ORLV5LHJHOSLRQLHUXOFHUFHWăULLLVWRULFHDPRQXPHQWHORU
ÌQ FRQWH[WXO XQHL DQDOL]H GLQ SULVPD LVWRULHL PHQWDOLWăĠLORU D YDORULL
LVWRULFHDRSHUHLGHDUWăFUHDWHvQPRGLQWHQĠLRQDWUHOHYDQWUăPkQHVHQVXO
UHVWUkQVDOWHUPHQXOXLVHQVGHILQLWvQFăGLQVHFROXODO;,;OHD&HDPDL
FXSULQ]ăWRDUH úL PDL SHUWLQHQWă GHILQLĠLH D PRQXPHQWXOXL UHOHYDQWă GLQ
SXQFW GH YHGHUH LVWRULF IăUă D QHJOLMD QLFL SHUVSHFWLYD LVWRULHL DUWHORU vL
DSDUĠLQHOXL5HLQKDUG$OLQJV$úGRULVăSUHLDXSR]LĠLDDFHVWXLDFDSXQFW
GHSOHFDUH3RWULYLWDXWRUXOXLDPLQWLWXQPRQXPHQWHVWHÄRRSHUăGHDUWă
GH FHOH PDL PXOWH RUL DUKLWHFWRQLFă VDX SODVWLFă FDUH DSDUH IRUPDO VDX
LGHDWLF IRUPDO SHQWUX Fă GH PXOWH RUL HVWH DúH]DWă SH XQ VRFOX DUH R
SR]LĠLH H[SXVă GLQ SXQFW GH YHGHUH VSDĠLDO vQ UDSRUW FX SHLVDMXO XUEDQ
VDXQDWXUDOúLSULQRULHQWDUHDVWLOLVWLFăPRGHOPDWHULDOHúLGLPHQVLXQHGă
LPSUHVLD XQHL RSHUH GH DUWă VXSUDGLPHQVLRQDWă LGHDWLF SHQWUX Fă IDFH
UHIHULUH OD SHUVRQDOLWăĠL H[WUDRUGLQDUH HYHQLPHQWH LGHL VDX LQVWLWXĠLL GLQ
VRFLHWDWHSROLWLFăVDXFXOWXUă´
3HQWUX LVWRULD PHQWDOLWăĠLORU vQFHSkQG FX FHUFHWăULOH OXL
1LSSHUGH\ XQ LQWHUHV GHRVHELW ODX VWkUQLW PRQXPHQWHOH QDĠLRQDOH
$FHVWD HVWH RELHFWXO FHUFHWăULL LVWRULFRFXOWXUDOH GLQ SHUVSHFWLYă
FRPSDUDWLYăúLDFHVWWLSGHPRQXPHQWSUHGRPLQăúLvQ,DúL1LSSHUGH\
OD FDUDFWHUL]DW DVWIHO Ä0RQXPHQWXO QDĠLRQDO HVWH R vQFHUFDUH GH
FRQúWLHQWL]DUHDLGHQWLWăĠLLQDĠLRQDOHSULQWUXQVLPEROFRQFUHWGXUDELO´


,ELGHP
5HLQKDUG$OLQJV RSFLW S

&KDUORWWH 7DFNH 'HQNPDO LP VR]LDOHQ 5DXP 1DWLRQDOH 6\PEROH LQ
'HXWVFKODQG XQG )UDQNUHLFK LP  -DKUKXQGHUW *|WWLQJHQ  .DWKULQ 0D\HU
0\WKRV XQG 0RQXPHQW 'LH 6SUDFKH GHU 'HQNPlOHU LP *UQGXQJVP\WKRV GHV
LWDOLHQLVFKHQ 1DWLRQDOVWDDWV  .|OQ  +HOPXW 6FKDUI HG  =XP 6WRO]H
GHU1DWLRQ'HXWVFKH'HQNPlOHUGHV-DKUKXQGHUWV'RUWPXQG$OLQJV YH]L
QRWD 

7 1LSSHUGH\ RS FLW S  2 DQDOL]ă FRPSDUDWLYă D PRQXPHQWHORU
QDĠLRQDOH HVWH OD PRGXO JHQHUDO R LQLĠLDWLYă FXWH]ăWRDUH vQWUXFkW VWXGLLOH UHFHQWH
DFFHQWXHD]ăLQIOXHQĠHOHORFDOHúLUHJLRQDOHDVXSUDFXOWXULLPRQXPHQWHORUúLDYDORULLORU
FRPHPRUDWLYH$VWIHOEXUJKH]LDVHFRQVLGHUDvQDVRFLDĠLLOHGHGLFDWHPRQXPHQWHORUúLvQ
RUJDQL]DUHDIHVWLYLWăĠLORUvQDFHODúLWLPSFDUHSUH]HQWDQWăDQDĠLXQLLúLFDJUXSVRFLDOGH


$OH[DQGHU 58%(/



1LSSHUGH\ IDFH GLIHUHQĠD vQWUH GLIHULWH WLSXUL GH PRQXPHQWH QDĠLRQDOH
GLIHUHQĠLHUHSHFDUHRYRPSUHOXDúLvQVWXGLXOGHIDĠăvQWUXFkWvQFLXGD
XQRUSDUWLFXODULWăĠLFHĠLQGHVSDĠLXOJHUPDQFODVLILFDUHDWLSDUHORULGHDOH
PXWDWLV PXWDQGLV SRDWH IL WUDQVIHUDWă úL DVXSUD DOWRU ĠăUL HXURSHQH vQ
DFHVW PRG R SXWHP DSOLFD úL DVXSUD H[HPSOHORU GLQ VSDĠLXO URPkQHVF
DQDOL]DWHvQDFHVWVWXGLX
)RUPD RULJLQDUă D PRQXPHQWXOXL QDĠLRQDO HVWH ÄPRQXPHQWXO
QDĠLRQDOPRQDUKLF VDX QDĠLRQDOGLQDVWLF´ ÌQ DFHVW WLSDU GHULYDW GLQ
PRQXPHQWXO EDURF GHGLFDW SULQFLSLORU VDX HYHQLPHQWHORU FHOHEUH VXQW
YHQHUDWHúLUHSUH]HQWDWHSULQLPDJLQHDSHUVRQDOLWăĠLLFRQGXFăWRDUHYDORUL
FDUH GHSăúHVF SHUVRDQD FRQFUHWă úL HYHQLPHQWHOH LVWRULFH OHJDWH GH
DFHDVWD)LJXUDOXL)ULHGULFKFHO0DUH SUHFXPVWDWXLDHFYHVWUăGLQ%HUOLQ
LQDXJXUDWă GXSă R OXQJă SHULRDGă GH HODERUDUH vQ   VDX VWDWXLD OXL
$OH[DQGUX ,RDQ &X]D VLWXDWă vQ ,DúL vQ 3LDĠD 8QLULL  )LJ 
LPSOLFă LGHHD GH QDĠLXQH FD FHYD LQYL]LELO UHSUH]HQWDELO SULQ ILJXUD
GRPQLWRUXOXLFDDJHQWYL]LELODOLVWRULHLILJXUăFDUHWUDQVFHQGHSURSULDVD
UHSUH]HQWDUH ÌQ FD]XODFHVWHLFDWHJRULLvQVSDĠLXOJHUPDQPRQXPHQWHOH
QDĠLRQDOGLQDVWLFHDSDUvQVSHFLDOGXSăSURFODPDUHDLPSHULXOXLGLQ
FHOPDLDGHVHD HVWH UHSUH]HQWDW:LOKHOP, 8OWHULRUDSDUWRWPDLSXĠLQH
PRQXPHQWHFXUHSUH]HQWăULLQGLYLGXDOHDOHPRQDUKXOXLúLÄWRWPDLPXOWH
PRQXPHQWHFHUHSUH]LQWăVWDWXWXOGHGRPQLWRUPRQXPHQWHDOHPRQDUKLHL
FD IRUPă GH JXYHUQDUH úL SULQ DFHDVWD úL PRQXPHQWH DOH QDĠLXQLL´
'RPQLWRULL VXQW UHSUH]HQWDĠL DGHVHD vQ FRQWH[W LVWRULF UHVSHFWLY SULQ
HYHQLPHQWHLVWRULFHUHSUH]HQWDWHvQEDVRUHOLHIHYHQLPHQWHvQFDUHDXIRVW
LPSOLFDWH UHVSHFWLYHOH SHUVRQDOLWăĠL úL DVWIHO SHUVRQDOLWDWHD LQGLYLGXDOă
HVWHLQWHJUDWăVLPEROLFvQFRQWH[WXO LVWRULHLQDĠLRQDOHÌQFD]XOVWDWXLLOXL
)ULHGULFK FHO 0DUH VRFOXO HVWH vPSRGRELW FX ILJXUL FHOHEUH GLQ LVWRULD
FXOWXULL vQ IRUPD GH EDVRUHOLHI /HVVLQJ .DQW úL *UDXQ PRQXPHQWXO
SULQFLSHOXLSULPLQGDVWIHORDXUăÄQDĠLRQDOFXOWXUDOă´
$OGRLOHDWLSGHPRQXPHQWQDĠLRQDOHVWHPRQXPHQWXOFXYDORDUH
QDĠLRQDOHGXFDWLYăúLFXOWXUDOăÄPRQXPHQWXOQDĠLRQDOLVWRULFFXOWXUDO´
3ULQPRQXPHQWHOHGHGLFDWHXQRUSHUVRQDOLWăĠLFHĠLQGHLVWRULDFXOWXULLúL
SULPUDQJvQRUDú úLvQUHJLXQH &KDUORWWH7DFNH RSFLWS (VWHGUHSWFăPXOWH
GLIHUHQĠHúLQXDQĠHYRUFRLQFLGHDLFLVXEDFHODúLWHUPHQJHQHULFvQIDYRDUHDXQHLLPDJLQL
GHDQVDPEOX

7 1LSSHUGH\ RSFLWS

,ELGHPS&DWHJRULDDGRXDGHOD1LSSHUGH\FRUHVSXQ]kQGÄELVHULFLL
QDĠLRQDOH´ RSFLWS QXYDILOXDWăvQGLVFXĠLHDLFL
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DUWLúWLORUGHRULJLQHEXUJKH]ăQDĠLXQHDEXUJKH]ăvQHVHQĠăVHVăUEăWRUHD
SH HD vQVăúL 0kQGULD EXUJKH]ă úL FRQúWLLQĠD XQHL QDĠLXQL JHUPDQH
EXUJKH]HXQLWHGHILQLWHGHFăWUHÄEXUJKH]LDLQWHOHFWXDOă´vQSULPXOUkQG
FD R QDĠLXQH FXOWXUDOă VXQW FHOH FDUH VWDX vQ VSDWHOH PRQXPHQWHORU
LQGLYLGXDOH ILQDQĠDWH GH FHOH PDL PXOWH RUL SULQ GRQDĠLL QDĠLRQDOH &HOH
PDLLOXVWUDWLYHH[HPSOHVXQWPRQXPHQWXOOXL*XWHQEHUJvQ0DLQ] 
VDXVWDWXLD*RHWKH6FKLOOHUGLQ:HLPDU  3ULQDVWIHOGHPRQXPHQWH
ÄEXUJKH]H´ DFHDVWă FODVă VRFLDOă VăUEăWRUHD R YLFWRULH VRFLDOSROLWLFă
IăFkQGX]GHRIRUPăGHUHSUH]HQWDUHFDUHDSDUĠLQXVHSkQăDWXQFLH[FOXVLY
PRQDUKXOXL
$WUHLDFDWHJRULHHVWHQXPLWăGH1LSSHUGH\PRQXPHQWXOQDĠLRQDO
DO XQHL QDĠLXQL FRQVWLWXLWH GHPRFUDWLF VDX ÄPRQXPHQWXO QDĠLRQDO
GHPRFUDWLF´'RDUIRUĠHOHFRQGXFăWRDUHGHĠLQÄPăUHĠLDPRQXPHQWDOă´úL
SRW Vă VH UHSUH]LQWH SH VLQH VDX LGHLOH SROLWLFH IDYRUL]DWH SULQ
PRQXPHQWH'HDFHHDOLEHUDOLVPXOSROLWLFDDYXWRDWLWXGLQHSUREOHPDWLFă
IDĠă GH ULGLFDUHD PRQXPHQWHORU 'DFă IDFHP DEVWUDFĠLH GH FkWHYD
PRQXPHQWH SDUWLFXODUH SH WHPD &RQVWLWXĠLHL vQ VXGXO *HUPDQLHL DELD
GXSă ÄvPSăFDUHD´ OLEHUDOLVPXOXL QDĠLRQDO FDUH HVWH XQ IHO GH OLEHUDOLVP
DXWRULWDUSHQWUXFăVWDWXOUHVWDXUDWLY ±SRVWLVW ±LDVSXOEHUDWLOX]LLOH
UDGLFDOGHPRFUDWLFH FXVWDWXOSUXVDFPRQDUKLFSXWHPYRUELGH LQIOXHQĠH
QDĠLRQDOGHPRFUDWLFH vQ SROLWLFD PRQXPHQWHORU GHúL HOHPHQWXO OLEHUDO
HVWH VHFXQGDU vQ IDĠD FHOXL QDĠLRQDO 1LSSHUGH\ YRUEHúWH GHVSUH
PRQXPHQWH ÄDOH DGDSWăULL OLEHUDOLVPXOXL OD LPSHULXO OXL %LVPDUFN´ 
&HOH PDL FHOHEUH úL LPSRUWDQWH PRQXPHQWH QDĠLRQDOH GLQ *HUPDQLD
LQDXJXUDWHvQDQLL¶UHVSHFWLY¶DLVHFROXOXLDO;,;OHD  *HUPDQLD
PRQXPHQWXO GLQ 1LHGHUZDOG )LJ   úL PRQXPHQWXO OXL +HUPDQQ
QXPHOHÄJHUPDQL]DW´DOXL$UPLQLXVFDUHDvQYLQVSH5RPDQLvQDQXO
G &KU  GLQ 7HXWREXUJHU :DOG )LJ  UHSUH]LQWă H[SUHVLD HYLGHQWă D
XQXL FRPSURPLV vQWUH WHQGLQĠHOH QDĠLRQDOGHPRFUDWH úL QDĠLRQDO
PRQDUKLFH
ÌQWUR RDUHFDUH PăVXUă PRGHOXO ÄQDĠLRQDOLVW´ DO PRQXPHQWHORU
QDĠLRQDOH HVWH GXSă 1LSSHUGH\ ÄPRQXPHQWXO DGXQăULL QDĠLRQDOH´ 3ULQ
DFHVW PRGHO QDĠLXQHD VH VăUEăWRUHúWH FD R ÄFRPXQLWDWH´ IăXULWă GH
GHVWLQ 'HúL WHUPHQXO GH SRSRU DUH OD ED]ă R LGHH QDĠLRQDOGHPRFUDWLFă
DFHDVWă FDWHJRULH GH GRFXPHQWH HVWH WRWXúL IRDUWH VWUăLQă GH PRGHOXO
FRQVWLWXĠLRQDO DO GHPRFUDĠLHL úL DUH FD VFRS LGHHD ÄDQWLVRFLDOLVWă´ GH
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VROLGDULWDWHDQDĠLXQLL$FHDVWăQDĠLXQHDIODWăvQFăXWDUHDúLGHILQLUHDXQHL
LGHQWLWăĠL SULQ PRQXPHQWHOH VDOH QX PDL HVWH R FRPXQLWDWH FXOWXUDOă úL
VSLULWXDOăFLRFRPXQLWDWHDOXSWHLDGHVWLQXOXLúLDVDFULILFLXOXL$VWIHO
DFHVWH PRQXPHQWH LQGLFă SULQWUR UHSUH]HQWDUH úRYLQLVWă H[DFHUEDWă
GUXPXO FăWUH ÄFDWDVWURID SULPRUGLDOă´ D VHFROXOXL DO ;;OHD ÌQ FDGUXO
IHVWLYLWăĠLORUGHLQDXJXUDUHGLQDFHDHSRFăHUDSURFODPDWăÄJHUPDQLWDWHD
SXUă´ VDX ÄJkQGLUHD JHUPDQă´ úL SXVă vQ FRQWUDVW FX ÄIRUĠHOH OLSVLWH GH
SDWULRWLVP´ %LVPDUFN D IRVW YHQHUDW FD ILJXUă FHQWUDOă D DFHVWHL
LGHRORJLL ÌQ FLQVWHD DFHVWXLD DX IRVW ULGLFDWH XQ QXPăU PDUH GH
PRQXPHQWHvQFHSkQGFXXOWLPXOGHFHQLXDOVHFROXOXLDO;,;OHD6WDWXL
UHSUH]HQWkQGXO SH %LVPDUFN ± SUHFXP VWDWXLD XULDúă GLQ SRUWXO GLQ
+DPEXUJ )LJ   VDX WXUQXULOH OXL %LVPDUFN FX URO GH WXUQXUL GH
REVHUYDĠLH ± DX IRVW vQăOĠDWH FX VFRSXO GH D vQIUXPXVHĠD ]RQHOH GH
DJUHPHQWGLQRUDúHOHPLFL$FHVWHPRQXPHQWHDXvQFRPXQIDSWXOFăDX
IRVWLQLĠLDWHUDUHRULGHFăWUHIXQGDĠLLRILFLDOHGHFHOHPDLPXOWHRULHOHDX
IRVWUH]XOWDWXOXQRULPSXOVXULVSRQWDQHILQDQĠDWHSULQVWUkQJHULGHIRQGXUL
LQLĠLDWH GH GLIHULWH RUJDQL]DĠLL 3ULQ WUDQVIRUPDUHD OXL %LVPDUFN vQWUR
ILJXUă VXSUDLQGLYLGXDOă PLWLFVLPEROLFă vQ FDUH VDX VLQWHWL]DW VSHUDQĠH
úLDúWHSWăULVDGRULWFDPRQXPHQWHOHVăGHYLQăÄXQORFIHVWLYDODGXQăULL
QDĠLRQDOH´
1LSSHUGH\ D REVHUYDW R DQXPLWă HYROXĠLH D PRQXPHQWHORU
QDĠLRQDOH JHUPDQH GH OD SODVWLFD SRUWUHWXOXL LGHDOL]DW OD UHSUH]HQWăUL
DOHJRULFH *HUPDQLD +HUPDQQ úLvQVIkUúLWODUHSUH]HQWăULSRUWUHWLVWLFH
GH]LQGLYLGXDOL]DWH úL VWLOL]DWH vQWUXQ FDGUX PRQXPHQWDO SUHFXP
%LVPDUFN GLQ +DPEXUJ  $FHDVWă HYROXĠLH RJOLQGHúWH úL DQXPLWH
VFKLPEăUL vQ FHHD FH SULYHúWH DGUHVDQĠLL FXOWXULL FRPHPRUăULL ÌQ ORFXO
LQGLYLGXOXL DSDU PDVHOH úL FRPXQLWDWHD ÄvQ ORFXO HUXGLĠLORU SRSRUXO
SROLWL]DW PDL vQWkL SRSRUXO DGXQăULL QDĠLRQDOH úL DQWLVRFLDOLVWH´ $FHDVWă
HYROXĠLH GRFXPHQWHD]ă HORFYHQW XQ IHQRPHQ REVHUYDELO SH vQWUHJXO
FRQWLQHQWHXURSHDQGHHPDQFLSDUHDPLúFăULLQDĠLRQDOHDVXSUDvQWUHJXOXL
SRSRU úL GHPRQVWUHD]ă H[WUDRUGLQDUD FDSDFLWDWH GH PRELOL]DUH D LGHLL
QDĠLRQDOH FDUH SRDWH IL FRPSDUDWă GRDU FX PLúFDUHD VRFLDOLVWă
PXQFLWRUHDVFăúLFDUHUHSUH]LQWăvQFHSXWXOHSRFLLPRGHUQHDPDVHORU
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ÌQ FRQFOX]LH SXWHP DILUPD Fă GHILQLĠLD GDWă GH 1LSSHUGH\
ÄPRQXPHQWXOXL QDĠLRQDO´ GLQ VHFROXO DO ;,;OHD SRWULYLW FăUHLD DFHVWD
HUD ÄXQ PLMORF DGHFYDW FDUH VHUYHD VLPEROLF FRQILUPăULL LGHQWLWăĠLL
QDĠLRQDOH´ VD LPSXV vQ PRG FRQVWDQW vQ UkQGXO FHUFHWăWRULORU $SURDSH
WRDWHOXFUăULOHUHFHQWHGLQVSDĠLXOJHUPDQRIRQVHUDSRUWHD]ăODDFHDVWD
ÌQFHUFDUHDOXL1LSSHUGH\GHDVWDELOLRWLSRORJLHúLPRGXOvQFDUHDGHILQLW
PRQXPHQWXO QDĠLRQDO SRUQLQG GH OD HYHQLPHQWH LVWRULFH LPSRUWDQWH
SHQWUX VHFROXO DO ;,;OHD SRDWH IL JHQHUDOL]DWă SHQWUX LVWRULD
PRQXPHQWXOXLúLDPLúFăULORUQDĠLRQDOHGLQWRDWă(XURSD
'XSă FXP YRP YHGHD PDL DOHV vQ FD]XO 5RPkQLHL SUREOHPHOH
OHJDWHGHLGHQWLWDWHDQDĠLRQDOăVXQWFHOHFDUHGHWHUPLQăvQPRGKRWăUkWRU
IXQFĠLD úL H[SUHVLD PRQXPHQWHORU 3HQWUX REVHUYDWRUXO JHUPDQ GH DVWă]L
HVWH XQ IHQRPHQ XLPLWRU IDSWXO Fă úL FHOH PDL UHFHQWH PRQXPHQWH
H[SULPă XQ PHVDM QDĠLRQDO $úD FXP YRP REVHUYD vQ FHOH FH XUPHD]ă
LGHQWLWDWHD QDĠLRQDOă D URPkQLORU DúD FXP HVWH HD UHSUH]HQWDWă SULQ
PRQXPHQWH HVWH FkW VH SRDWH GH SUHFDUă OLPEDMXO YL]XDO ± FKLDU úL DO
FHORU PDL UHFHQWH PRQXPHQWH GLQ ,DúL GLQ SHULRDGD SRVWFRPXQLVWă ±
ULGLFă DQXPLWH vQGRLHOL vQ FHHD FH SULYHúWH GHSăúLUHD GH FăWUH VRFLHWDWHD
URPkQHDVFă DFWXDOă D ÄFXOWXULL DPLQWLULL´ DúD FXP D DSăUXW DFHDVWD vQ
VHFROXOXLDO;,;OHDúL DúDFXPHVWHUHIOHFWDWăvQPRQXPHQWHOHRILFLDOH
,, &RQúWLLQĠD QDĠLRQDOă úL PRQXPHQWHOH *HUPDQLD úL UHVWXO
OXPLL
ÌQ *HUPDQLD SHQWUX D UHYHQL OD UHSHUHOH WHRUHWLFH GH OD FDUH DP
SOHFDW vQ DFHVW VWXGLX VH UHVLPWH R vQVWUăLQDUH DFFHQWXDWă IDĠă GH
SHUVRQDOLWăĠLOHSROLWLFHúLFXOWXUDOHDOHQDĠLXQLLVDXIDĠăGHVWDWXLOHHURLORU
GLQUă]ERLúLGHPRQXPHQWHOHQDĠLRQDOHGLQRUDúHVDXGLQPHGLXOUXUDO 
(OH DX LQWUDW vQ LVWRULH vQ VHQVXO SURSULX DO FXYkQWXOXL DELD GDFă PDL
vQGHSOLQHVF YUHR IXQFĠLH vQ FDGUXO YLHĠLL RILFLDOH úL DO SUDFWLFLL VRFLDOH
H[FHSĠLH IăFkQG DúD QXPLWHOH PRQXPHQWH FX IXQFĠLD GH DYHUWLVPHQW R
FDWHJRULH VSHFLDOă DSăUXWă GXSă  OD FDUH YRP UHYHQL PDL WkU]LX 


ÌQDFHODúLVHQV+DUWPXW%RRNPDQQ 'HQNPlOHUXQGLKUH%HGHXWXQJIUGDV
*HVFKLFKWVEHZXWVHLQvQ 2VZDOG+DXVHU HG  *HVFKLFKWHXQG*HVFKLFKWVEHZXWVHLQ
*|WWLQJHQ=ULFK  S  D VH YHGHD úL 8 6FKOLH RS FLW úL :ROIJDQJ
+DUGWZLJ 'HU EH]ZHLIHOWH 3DWULRWLVPXV 1DWLRQDOHV %HZXWVHLQ XQG 'HQNPDO 
 vQ %RUVGRUI *UWWHU RS FLW S  PDL GHSDUWH 5XG\ .RVKDU )URP
0RQXPHQWV WR 7UDFHV $UWLIDFWV RI *HUPDQ 0HPRU\  %HUNHOH\ XD 
1LFL OXFUăULOH WHRUHWLFH UHFHQWH QX GHSăúHVF PHWRGLF YL]LXQHD OXL 1LSSHUGH\ vQ FLXGD
MDUJRQXOXLSRVWPRGHUQ

&I6WXGLLORUOXL&KDUORWWH7DFNHúL0D\HU.DWKULQ QRWD 

+DUGWZLJ RSFLWS
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$FHVW DVSHFW HVWH HYLGHQW úL FRQVLGHUDW GUHSW R DWLWXGLQH LOXPLQDWă úL
PRGHUQă D VRFLHWăĠLL IHGHUDOH vQ GHSăúLUHD QDĠLRQDOLVPXOXL YHWXVW DO
VHFROXOXLDO;,;OHD%LQHvQĠHOHVFăvQVSDWHOHDFHVWHLUHYHOăULFDUHWLQGH
Vă GHYLQă PRUDOL]DWRDUH VH DIOă H[SHULHQĠD WUDXPDWL]DQWă D QDĠLRQDO
VRFLDOLVPXOXLúLUHVSRQVDELOLWDWHDIDĠăGHH[WHUPLQDUHDHYUHLORUvQ(XURSD
IDSW FDUH D IăFXW LPSRVLELO GXSă  UHFXUVXO RILFLDO úL SR]LWLY OD
FRQFHSWXOGHÄQDĠLXQH´ YRPDQDOL]DDFHVWDVSHFWvQGHWDOLXODILQDO 
ÌQ DFHVW FRQWH[W RSLQLD SXEOLFă LQWHOHFWXDOă JHUPDQă FRQVLGHUă
OLSVD LGHQWLWăĠLL QDĠLRQDOH úL WDEXL]DUHD WHUPHQXOXL GH QDĠLXQH GUHSW XQ
PRGHO GHPQ GH XUPDW PDMRULWDWHD JHUPDQLORU SULYHVF FX XQ DQXPH
VFHSWLFLVPSDWULRWLVPXOPDQLIHVWDWGHVFKLVvQDOWHVWDWHHXURSHQH0kQGULD
QDĠLRQDOăGHFHQWăSULQFRPSDUDĠLHDEULWDQLFLORUVDXIUDQFH]LORUGHFDUH
VXQWHP OHJDĠL SULQ UHODĠLL GH SULHWHQLH úL DOLDQĠH SROLWLFH HVWH GHVHRUL
SULYLWă FX LURQLH úL GHRFDPGDWă SULYLP FX LQYLGLH DWLWXGLQHD UHOD[DWă D
YHFLQLORU QRúWUL IDĠă GH LGHHD GH SDWULH VDX *UDQGH 1DWLRQ ÌQGHOXQJDWD
WUDGLĠLH GHPRFUDWLFă D YHFLQLORU QX SHUPLWH WRWXúL FD YRFLOH GH IRLOHWRQ
JHUPDQH Vă SURIHWL]H]H vQ VSDWHOH XQRU GHFODUDĠLL SDWULRWLFH XQ SHULFRO
UHDOSHQWUXFRH[LVWHQĠDSDúQLFăvQ(XURSD
ÌQVăDWXQFLFkQGvQVWDWHOHGLQIRVWXOEORFHVWLF ±FDUHGXSă DQQXV
PLUDELOLV  DX LQWUDW WUHSWDW vQ IDPLOLD ÄEăWUkQXOXL FRQWLQHQW
HXURSHDQ´ íVHPDQLIHVWăQDĠLRQDOLVPXORSULPDWRSHULRDGăDWkWGHOXQJă
PXOĠLMXUQDOLúWLSVLKRORJLúLLVWRULFLVHvQJULMRUHD]ăFUH]kQGFăRGDWă FX
)XNX\DPDVDvQFKHLDWLVWRULDúLLGHHD GHVWDWQDĠLRQDO3HUFHSĠLDGLIHULWă
D HYHQLPHQWHORU LVWRULFH vQ PHPRULD FROHFWLYă GLQ HVW úL GLQ YHVW HVWH
SULYLWă FX GHVWXO GH PXOWă OLSVă GH WROHUDQĠă 0XOĠL IRUPDWRUL GH RSLQLH
JHUPDQLDXREVHUYDWFXvQJULMRUDUHFă]LXDGHPDLQXUHSUH]LQWă
SHQWUX EDOFDQLFL R RFD]LH GH D VăUEăWRUL HOLEHUDUHD (XURSHL FL
GLPSRWULYă DFHDVWă ]L UHSUH]LQWă DPLQWLUHD vQFHSXWXOXL RSUHVLXQLL
QDĠLRQDOH VXE UHJLPXULOH FRPXQLVWH LQVWDODWH FX VSULMLQXO 8QLXQLL
6RYLHWLFH $FHúWLD DX UHPDUFDW GH DVHPHQHD IDSWXO Fă H[WHUPLQDUHD D
PLOLRDQHGHHYUHLHXURSHQLvQ*HUPDQLDKLWOHULVWă íSURFHVvQFDUHDXIRVW



 &I 1RUEHUW )UHL Ä XQG ZLU³ 'DV 'ULWWH 5HLFK LP %HZXWVHLQ GHU
'HXWVFKHQ0QFKHQ

 9H]L )UDQFLV )XNX\DPD 6IkUúLWXO LVWRULHL %XFXUHúWL  HGLĠLD RULJLQDOă
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LPSOLFDĠLúLFRODERUDWRULHVWHXURSHQL íQXHVWHFRQVLGHUDWăvQXQHOH]RQH
GLQ(XURSDGH(VWFDLPDJLQHFHQWUDOăDPHPRULHLvQLVWRULDHXURSHDQă
0RGXO vQ FDUH HVWHXURSHQLL vúL SHUFHS SURSULD LVWRULH SUHFXP úL
LQWHUSUHWDUHD QDĠLRQDOLVWă ODUJ UăVSkQGLWă LQFOXVLY D XQRU HYHQLPHQWH
LVWRULFH GLQ HSRFL vQGHSăUWDWH VSUH H[HPSOX GLQ (YXO 0HGLX  VXQW
SULYLWH FX GH]DSUREDUH vQ PHGLLOH FXOWXUDOH JHUPDQH ùL vQ DFHVW FD]
SHUFHSĠLD LVWRULHL WLPSXULL HVWH vQ *HUPDQLD WRWDO GLIHULWă IDĠă GH YHVWXO
FRQWLQHQWXOXL ÌQ FHOH FH XUPHD]ă YRP DQDOL]D PRGXO vQ FDUH
PRQXPHQWHOH RILFLDOH DOH RUDúXOXL H[SULPă FXOWXUD PHPRULHL vQ ,DúL úL
SHQWUXFRQúWLLQĠDLVWRULFăDURPkQLORU
,,,0RQXPHQWHOHGLQ,DúLúLFRQWH[WXOORUVRFLDO
5HIOHFĠLD WHRUHWLFă DVXSUD DPLQWLULL D PHPRULHL FXOWXUDOH úL D
PHPRULHL FROHFWLYH QX HVWH GH ORF SUH]HQWă vQ 5RPkQLD (VWH SRDWH XQ
DVSHFWXLPLWRUODSULPDYHGHUHvQWURĠDUăFDUHúLGHILQHúWHLGHQWLWDWHDvQ
VSHFLDOSULQSURSULDLVWRULHSULQWUXQDQXPHPRGGHvQĠHOHJHUHDDFHVWHL
LVWRULL&DúLvQPDMRULWDWHDĠăULORUHVWHXURSHQHWHUPHQXOGHÄLVWRULH´DUH
vQ5RPkQLDHIHFWXOXQXLÄFXYkQWPDJLF´LDUFRQúWLHQWL]DUHDLVWRULHLHVWH
R GDWRULH FLYLFă &X WRDWH DFHVWHD ± VDX SRDWH WRFPDL GLQ FDX]D
VHPQLILFDĠLHL VRFLDOH HQRUPH D XQXL DQXPH DXWRSRUWUHW LVWRULF ± VH
REVHUYă R OLSVă D VWXGLLORU GHVSUH DPLQWLUH úL PHPRULH vQ FRQWH[WXO
úWLLQĠHORU FXOWXULL &kĠLYD LVWRULFL WLQHUL GH OD ,QVWLWXWXO GH ,VWRULH


 $VXSUD DFHVWXL FRPSOH[ WHPDWLF D VH YHGHD VSUH H[HPSOX 8OULNH YRQ
+LUVFKKDXVHQúL-|UQ/HRQKDUG HG  1DWLRQDOLVPHQLQ(XURSD:HVWXQG2VWHXURSDLP
9HUJOHLFK *|WWLQJHQ  -RFKHQ )UDQ]NH 'HU ÄQHXH 1DWLRQDOLVPXV³ LP 2VWHQ
(XURSDV vQ(UKDUG&URPHúL-RFKHQ)UDQ]NH HG 1DWLRQXQG1DWLRQDOLVPXV$VSHNWH
GHU $QQlKHUXQJ DQ GDV 3KlQRPHQ GHV 1DWLRQDOHQ QDFK GHP (QGH GHV 2VW:HVW
.RQIOLNWV%HUOLQS(UQHVW*HOOQHU 1DWLRQDOLVPXVLQ2VWHXURSD:LHQ
5RJHU%UXEDNHU 1DWLRQDOLVP5HIUDPHG1DWLRQKRRGDQGWKH1DWLRQDO4XHVWLRQ
LQ 1HZ (XURSH &DPEULGJH  FI úL -RKDQQHV 9RVZLQNHO 'HU  0DL  :R
5XVVHQ7lWHUZDUHQvQ 'LH=HLW1UGLQ

$OH[DQGHU 5XEHO 'HU 6FKDWWHQ GHU *HVFKLFKWVP\WKHQ 'LH UXPlQLVFKH
0\WKHQGLVNXVVLRQDXVZHVWOLFKHU6LFKWvQ ,ELGHPúL&ăWăOLQ7XUOLXF HG  7RWDOLWDULVP
,GHRORJLHúLUHDOLWDWHVRFLDOăvQ5RPkQLDúL5'*,DúL S$VHYHGHDúL
7RP*DOODJKHU 'HPRFUDĠLHúLQDĠLRQDOLVPvQ5RPkQLD%XFXUHúWL

 'HVSUH PLWXULOH LVWRULFH UăVSkQGLWH vQ 5RPkQLD D VH YHGHD /XFLDQ %RLD
,VWRULH úL PLW vQ FRQúWLLQĠD URPkQHDVFă %XFXUHúWL  D WUHLD HGLĠLH   $ VH
YHGHDúLWUDGXFHUHDvQJHUPDQăVXEWLWOXO *HVFKLFKWHXQG0\WKRVhEHUGLH*HJHQZDUW
GHV9HUJDQJHQHQLQGHUUXPlQLVFKHQ*HVHOOVFKDIW.|OQ:HLPDUX:LHQ 6WXGLD
7UDQV\OYDQLFD &I5XEHO RSFLW

5LFKDUG:DJQHU 2VWHXURSDRGHUGLHSHUPDQHQWH.ROODERUDWLRQ.XUVEXFK
S
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Ä$ ';HQRSRO´ GLQ,DúLDXDERUGDWUHFHQWDFHDVWăWHPDWLFă3UREOHPD
LGHQWLWăĠLL QDĠLRQDOH úL D QDĠLRQDOLVPXOXL vQ 5RPkQLD HVWH DERUGDWă
vQFHSkQGFXDQLL¶DLVHFROXOXLWUHFXWDWkWvQĠDUăFkWúLvQVWUăLQăWDWHúL
vQFRQWH[WXOQRLORUFXUHQWHWHRUHWLFHGLQúWLLQĠDPRGHUQăDFXOWXULL
0RQXPHQWHOH FD L]YRDUH YDORURDVH SHQWUX LVWRULD PHQWDOLWăĠLORU
SHQWUX LVWRULD PLúFăULL QDĠLRQDOH URPkQHúWL úL SHQWUX FHUFHWDUHD FXOWXULL
VSHFLILFH D PHPRULHL QX VXQW OXDWH vQ FRQVLGHUDUH 'DFă HOH VXQW WRWXúL
SUH]HQWH vQ DQXPLWH VWXGLL DFHDVWD VH GDWRUHD]ă GRDU LQWHUHVHORU
FROHFĠLRQDULORUGHFXULR]LWăĠLVDXGHLVWRULHORFDOă2H[FHSĠLHUHPDUFDELOă
HVWH FROHFĠLD GH VWXGLL D OXL $QGUHL 3LSSLGL DSăUXWă VXE WLWOXO 'HVSUH
VWDWXL úL PRQXPHQWH IXQHUDUH FDUH DERUGHD]ă FkWHYD SUREOHPH
IXQGDPHQWDOH ÌQFă GLQ  VDYDQWXO LHúHDQ $OH[DQGUX =XE D IăFXW
FkWHYD REVHUYDĠLL LPSRUWDQWH FX SULYLUH OD VHPQLILFDĠLD LVWRULFă D
PRQXPHQWHORU vQWUXQ VWXGLX GHVSUH YLDĠD SULQFLSHOXL $OH[DQGUX ,RDQ
&X]DVXEVFHSWUXOFăUXLDDXIRVWXQLILFDWHSURYLQFLLOHURPkQHúWL0ROGRYD
úLğDUD5RPkQHDVFă  



$GULDQ&LRIOkQFă HG  0HPRULHúLXLWDUHvQLVWRULH,DúL 1U
 DO UHYLVWHL ;HQRSROLDQD  'LQ DFHDVWă GLUHFĠLH VXQW DúWHSWDWH úL DOWH FRQWULEXĠLL vQ
DQLL XUPăWRUL 'LQ SăFDWH ELEOLRJUDILD JHUPDQă IRDUWH LPSRUWDQWă SH WHPD FHUFHWăULL
PHPRULHL VSUHH[HPSOXVRĠLL$VVPDQQ HVWHSUHDSXĠLQUHSUH]HQWDWăvQYROXPXODPLQWLW

 'RDU FD H[HPSOX FHD PDL LPSRUWDQWă OXFUDUH SHQWUX SHULRDGD LPHGLDW
XUPăWRDUH DQXOXL  .DWKHULQH 9HUGHU\ 1DWLRQDO ,GHRORJ\ XQGHU 6RFLDOLVP
,GHQWLW\DQG&XOWXUDO3ROLWLFVLQ&HDXúHVFX¶V5RPDQLD%HUNHO\ HGLĠLDvQURPkQă
&RPSURPLV úL 5H]LVWHQĠă &XOWXUD URPkQă VXE &HDXúHVFX%XFXUHúWL   /XkQG vQ
GLVFXĠLHVLQWHWLFPDLPXOWHHSRFLúLFXDUJXPHQWHvPSRWULYDPLWXULORULVWRULFH/%RLD
RS FLW $ VH YHGHD PDL GHSDUWH SHQWUX VHFROXO DO ;,;OHD 'XPLWUX 9LWFX 'XPLWUX
,YăQHVFX &ăWăOLQ 7XUOLXF 0RGHUQL]DUH úL FRQVWUXFĠLH QDĠLRQDOă vQ 5RPkQLD 5ROXO
IDFWRUXOXL DORJHQ  ,DúL  3HQWUX VHFROXO DO ;;OHD ,ULQD /LYH]HDQX
&XOWXUDO 3ROLWLFV LQ *UHDWHU 5RPDQLD 5HJLRQDOLVP 1DWLRQ %XLOGLQJ DQG (WKQLF
6WUXJJOH  ,WKDND  SUHFXP úL )ODYLXV 6RORPRQ $OH[DQGHU 5XEHO úL
$OH[DQGUX =XE HG  6GRVWHXURSD LP  -DKUKXQGHUW (WKQRVWUXNWXUHQ ,GHQWLWlWHQ
.RQIOLNWH.RQVWDQ]úL,DúL&I0DLGHSDUWH7RP*DOODJKHU RSFLW

 $QGUHL 3LSSLGL 'HVSUH VWDWXL úL PRUPLQWH 3HQWUX R WHRULH D LVWRULHL
VLPEROLFH ,DúL  'RDU FRQWULEXĠLLOH PDL LPSRUWDQWH GLQ DFHVW YROXP DQDOL]HD]ă
SUREOHPD PRQXPHQWHORU SURSULX]LVH $UWLFROXO 0RUPLQWHOH FD UHSHUH DOH LGHQWLWăĠLL
QDĠLRQDOH S FDUHGH]EDWHSUREOHPDPRUPLQHQWHORUIXQHUDUHúLFXOWXOSROLWLFDO
PRUĠLORUDWLQJHúLDFHDVWăWHPDWLFăÌQSOXVYROXPXOFRQĠLQHFkWHYDVWXGLLXWLOHSHWHPD
FRQWURYHUVDWăDLGHQWLWăĠLLQDĠLRQDOH

 $OH[DQGUX =XE 3RVWHULWDWHD OXL &X]D 9RGă vQ /HRQLG %RLFX *KHRUJKH
3ODWRQúL$OH[DQGUX=XE HG  &X]D9RGăLQPHPRULDP,DúLS
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'LQ SăFDWH OXFUăUL SUHFXP FHOH DOH OXL 3LSSLGL úL =XE FRQVWLWXLH
H[FHSĠLL ÌQFă QX H[LVWă R VLQWH]ă WHRUHWLFă D GH]EDWHULORU OHJDWH GH
PRQXPHQWH GLQ SHUVSHFWLYD PRGHUQă D LVWRULHL FXOWXULL $FHDVWD QX
vQVHDPQă Fă WHPD PRQXPHQWHORU QX HVWH OXDWă vQ GLVFXĠLH 'LPSRWULYă
WRFPDLDFRORXQGHSUREOHPDWLFDPLQRULWăĠLORUGHYLQHYLUXOHQWăSUHFXPvQ
FD]XOPRQXPHQWXOXLJHQHUDOLORUXQJXULH[HFXWDĠLGHDXVWULHFLvQ$UDGvQ
 FRQVLGHUDĠL PDUWLUL DL OLEHUWăĠLL GH FăWUH XQJXUL úL RSUHVRUL DL
SURSULHL QDĠLXQL GH FăWUH URPkQL  VDX vQ vQFHUFăULOH GH UHDELOLWDUH D
PDUHúDOXO,RQ$QWRQHVFX DFX]DWGHFULPHGHUă]ERL SULQULGLFDUHDXQRU
EXVWXULFRPHPRUDWLYHMXUQDOLúWLLVDXLQGLJQDWDúDFXPVDvQWkPSODWúLvQ
*HUPDQLD FX RFD]LD GLVFXĠLLORU OHJDWH GH PRQXPHQWXO FRPHPRUDWLY DO
HYUHLORUGLQ%HUOLQ
'LQ IHULFLUH H[LVWă úL vQ 5RPkQLD R ELEOLRJUDILH FH YL]HD]ă
SUHSRQGHUHQWFHUFHWDUHDSDWULPRQLXOXLGRFXPHQWkQGDVWIHOFXOWXUDORFDOă
D PRQXPHQWHORU úL XúXUkQGXQH vQ PRG FRQVLGHUDELO FHUFHWăULOH DVXSUD
RUDúXOXL ,DúL $OăWXUL GH JKLGXULOH LVWRULFH DPLQWLP úL YROXPXO GHGLFDW
LVWRULHLRUDúXOXLGH1 $%RJGDQFDUHvQVăQXDFRSHUăGHFkWSHULRDGDGH
SkQăODvQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;OHD2VXUVăLPSRUWDQWăSHQWUXVWXGLXO
GH IDĠă HVWH OXFUDUHD GH PLFL GLPHQVLXQL D OXL 6RULQ ,IWLPL FDUH D
VWUXFWXUDWRELEOLRJUDILHYROXPLQRDVăGHVSUHXQHOHPRQXPHQWHGLQ,DúL


 $FHDVWD QX vQVHDPQă Fă QX H[LVWă OXFUăUL GHVSUH PRQXPHQWH 3H OkQJă
OXFUăULOHELQHGRFXPHQWDWHDOHOXL9LUJLOLX=7HRGRUHVFX VSUHH[HPSOX 0RQXPHQWHOH
0DULL8QLUL%XFXUHúWLVDX ÌQWUXFLQVWLUHDOXLùWHIDQFHO0DUHúL6IkQW6LPEROXUL
GH IRU SXEOLF GHGLFDWH PHPRULHL VDOH %XFXUHúWL   DPLQWLP úL OXFUDUHD OXL
,RDQ 9 /XSHVFX 0RQXPHQWHOH 8QLULL %XFXUHúWL  GDU vQ VFKLPE DLFL HVWH
RYDĠLRQDWă vQWUXQ OLPEDM vQFăUFDW úL JUHX GH WROHUDW VHPQLILFDĠLD PRQXPHQWHORU
QDĠLRQDOH SHQWUX SDWULH úL SHQWUX SRSRUXO URPkQ %LEOLRJUDILD FXSULQGH vQ SULPXO UkQG
PDLPXOWHÄOXFUăUL´DOHOXL1LFRODH&HDXúHVFX

 6SUH H[HPSOX &XULHUXO 1DĠLRQDO 1U   DSULOLH  $GHYăUXO 1U
  PDL  1U   DSULOLH  'H]EDWHULOH SH WHPD PRQXPHQWHORU GLQ
2UDGHDGLVSXWDWHvQWUH XQJXULúLURPkQLHVWHGHVFULVăGH $XUHO &KLULDF 0RQXPHQWHOH
GHIRUSXEOLFDOH2UDGLHLGHDOXQJXODGHDQLLQLVWRULHvQ )DPLOLD VQ 
 S

 $ VH YHGHD FHOH GRXă OXFUăUL DOH VRĠLORU 5XVX 2OJD úL /LYLX 5XVX *KLGXO
,DúLORU,DúL2OJDúL/LYLX5XVX ,RODQGDúL/XFLDQ9DVLOLX ,DúL2UDúXOGLQLQLPă
,DúLS SUHFXPúL&RQVWDQWLQ2VWDSúL,RQ0LWLFDQ &X,DúLLPvQăQPvQă
YRO,,,DúL

 1LFRODH $ %RJGDQ 2UDúXO ,DúL 0RQRJUDILH LVWRULFă úL VRFLDOă ,OXVWUDWă
HGLĠLDDGRXD,DúL HGLĠLHRORJUDIă,DúL 

 6RULQ ,IWLPL ,DúL vQ EURQ] úL PDUPXUă 0HPRULD VWDWXLORU vQ $GULDQ
&LRIOkQFă RS FLW S  'LQ SăFDWH ,IWLPL GHVFULH GRDU HYHQLPHQWHOH OHJDWH GH
UHDOL]DUHD úL LQDXJXUDUHD UHVSHFWLYHORU PRQXPHQWH /LSVHúWH vQVă R SHUVSHFWLYă
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3ULQWUH FHOH  GH PRQXPHQWH GH GLPHQVLXQL PDUL FDUH SRW IL
DGPLUDWH vQ FHQWUXO RUDúXOXL ,DúL úL FDUH QX SRW IL DQDOL]DWH H[KDXVWLY vQ
VWXGLXO GH IDĠă  DPLQWHVF GH RDPHQL GH VWDW FRPDQGDQĠL PLOLWDUL VDX
SROLWLFLHQL  GH UHSUH]HQWDQĠL DL OLWHUDWXULL úL DUWHORU LDU GRXă VXQW
UHSUH]HQWăULDOHJRULFH Ä8QLUHD´vQIăĠLúDWăSULQWURPDPăFDUHvúLĠLQHvQ
EUDĠHFRSLLL ±úLDQXPH SURYLQFLLOH%DVDUDELD %XFRYLQDúL7UDQVLOYDQLD
DOLSLWH vQ  ± úL Ä,QGHSHQGHQĠD´ R ILJXUă IHPLQLQă GH GLPHQVLXQL
IRDUWHPDUL 
3HQWUX5RPkQLDvQJHQHUDOúLSHQWUXRUDúXO,DúLvQVSHFLDOUăPkQH
SHUWLQHQWă REVHUYDĠLD OXL $OH[DQGUX =XE SRWULYLW FăUXLD SHULRDGD GH
DSRJHX D PRQXPHQWHORU úL D SUDFWLFLL FRPHPRUăULORU SXEOLFH D IRVW
vQFHSXWXOVHFROXOXLDO;;OHD3ULQXUPDUHIHQRPHQXOVHPDQLIHVWăPDL
WkU]LXGHFkWvQYHVWXO(XURSHLGHXQGHFXOWXUDPHPRULHLFRQFUHWL]DWăvQ
PRQXPHQWHQDĠLRQDOHDVHUYLWGUHSWH[HPSOXúLGLQFRORGH&DUSDĠL$FHVW
IDSW VH H[SOLFă SULQ ÄWUH]LUHD´ WkU]LH D VHQWLPHQWXOXL QDĠLRQDO vQ VkQXO
QDĠLXQLL URPkQH GDWRULWă FRQWH[WXOXL LVWRULF $ELD vQFHSkQG FX PLMORFXO
LQWHUSUHWDWLYă ÌQ OXFUăULOH OXL 9LUJLOLX =7HRGRUHVFX QRWD   VH JăVHVF WULPLWHUL
LPSRUWDQWHúLELQH GRFXPHQWDWHODGLIHULWHPRQXPHQWHGLQ,DúL

/DFHOHGHPRQXPHQWHSUH]HQWDWHvQ *KLGXO,DúLORU YH]LQRWD SHQWUX
FHQWUXORUDúXOXLVHDGDXJă PRQXPHQWHOHGLQUHVSHFWLYUHSUH]HQWkQGXLSH
7LWX 0DLRUHVFX PDUHúDOLL URPkQL $OHHD 0DUHúDOLORU  úL GRPQLWRUXO 0LKDL 9LWHD]XO
SUHFXPúLFHOGHDOGRLOHDPRQXPHQWGLQUHSUH]HQWkQGXOSHùWHIDQFHO0DUH1X
DX IRVW OXDWH vQ FDOFXO EXVWXULOH GH PLFL GLPHQVLXQL GLQ IDĠD PX]HHORU D FOăGLULORU
RILFLDOH SUHFXP úL PRQXPHQWHOH IXQHUDUH GLQ FLPLWLUXO Ä(WHUQLWDWHD³ GHVSUH DFHVWHD
H[LVWăXQVWXGLXHGLWDWGH/XFLDQ9DVLOLXúL,RDQ+ROEDQ &LPLWLUXO(WHUQLWDWHD,DúL,DúL
 PRQXPHQWHOHHURLORUGLQUă]ERLGLQFDUWLHUHOHGHODSHULIHULH %XFLXPúL*DODWD 
PRQXPHQWXOvQDPLQWLUHDSRJURPXOXLGLQ FLPLWLUXOHYUHLHVFGLQFDUWLHUXO3ăFXUDUL
VDXVWDWXLOHvQOăWXUDWHGLQPRWLYHSROLWLFH VSUHH[HPSOXÄ(URLLVRYLHWLFLvQOXSWDSHQWUX
HOLEHUDUH´  SUHFXP úL PRQXPHQWHOH FDUH GHD OXQJXO WLPSXOXL DX Fă]XW YLFWLPH
GDPQDWLRPHPRULDH&RPSOH[HOHGHPRQXPHQWH SUHFXPPDUHúDOLLVDXÄGRPQLWRULL´ ±
PRQXPHQWXO YRLHYR]LORU  vQ FDUH VXQW FRPHPRUDWH PDL PXOWH SHUVRQDOLWăĠL VXQW
SUH]HQWDWHDLFLLQGLYLGXDO

 7LSLFH VXQW ILJXUL SUHFXP 0LKDL .RJăOQLFHDQX VDX 1LFRODH ,RUJD JUHX GH
LQWHJUDW vQWUR FDWHJRULH SULQ DFWLYLWDWHD ORU DWkW FD KRPPHV GHV OHWWUHV FkW úL FD
SROLWLFLHQL ÌQ DFHDVWă HQXPHUDUH VXQW DPLQWLĠL vQ UkQGXO SROLWLFLHQLORU 'RPQLWRUXO
'LPLWULH &DQWHPLU DIODW vQWUR VLWXDĠLH SROLWLFă QHIDYRUDELOă GDU UHFXQRVFXW SULQ
DFWLYLWDWHDVDOLWHUDUăHVWHvQFDGUDWvQFDWHJRULDRDPHQLORUGHOLWHUHFDúLFXQRVFXWXOSRHW
9DVLOH$OHFVDQGULGHúLDFHVWDDMXFDWXQURODFWLYvQPLúFDUHDXQLRQLVWăDIRVWPLQLVWUX
GHH[WHUQHVXE$O,&X]DúLPDLWkU]LXGHSXWDW

 $O =XE 3RVWHULWDWHD OXL &X]D 9RGă vQ YROXPXO &X]D 9RGă LQ PHPRULDP
,DúLS 
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VHFROXOXL DO ;,;OHD LQWHOHFWXDOLL URPkQL DX SUHOXDW GLQ YHVW LGHLOH
QDĠLRQDOH úL DX GH]YROWDW LGHHD XQXL YLLWRU VWDW QDĠLRQDO IDSW vPSOLQLW
LVWRULF OD  úL GHVăYkUúLW DELD vQ  FkQG 7UDQVLOYDQLD ORFXLWă vQ
PDMRULWDWHGHURPkQLDLQWUDWvQJUDQLĠHOH5RPkQLHLGXSăSULPXOUă]ERL
PRQGLDOÌQDFHVWFRQWH[WHYROXĠLDVSUHXQVWDWQDĠLRQDOúLRULHQWDUHDGXSă
PRGHOHOH RFFLGHQWDOH SUHFXP úL FUHDĠLLOH FXOWXUDOH FX YDORDUH VLPEROLFă
QDĠLRQDOă vQ VSHFLDO vQ OLWHUDWXUă úL DUWHOH SODVWLFH  DX DWLQV XQ SXQFW
FXOPLQDQWPDLWkU]LXGHFkWvQ(XURSDGH9HVW
ÌQFHHDFHSULYHúWHSRHĠLLúLRDPHQLLGHFXOWXUăFRPHPRUDĠLvQ,DúL
SULQ VWDWXL GRPLQă FHOH ILQDQĠDWH GH IXQGDĠLL GLQ VHFROXO DO ;;OHD
$FHVW DVSHFW VH H[SOLFă SULQ IDSWXO Fă DFHL SRHĠL FDUH DX SURPRYDW SULQ
FUHDĠLLOHORULGHLOHQDĠLRQDOH ±ODVIkUúLWXOVHFROXOXLDO;,;OHDúLvQFHSXWXO
VHFROXOXLDO;;OHD ±DXIRVWFRPHPRUDĠLGHJHQHUDĠLLOHXOWHULRDUHGUHSW
ÄSRHĠL QDĠLRQDOL´ ([HPSOXO FHO PDL SRWULYLW HVWH FHO DO OXL 0LKDL
(PLQHVFX   FăUXLD L VD GHGLFDW XQ DGHYăUDW FXOW vQ
5RPkQLD ÌQWUHDJD ĠDUă HVWH SOLQă GH VWDWXL úL EXVWXUL UHSUH]HQWkQG
PDUHOH SRHW SRVWURPDQWLF úL vQ FRQWLQXDUH vQ ILHFDUH DQ vQ FLQVWHD VD
VXQW LQDXJXUDWH QRL PRQXPHQWH ùL vQ ,DúL VH DIOă XQ DVWIHO GH
PRQXPHQWLQDXJXUDWvQDQXOGXSăFRQWURYHUVHFHDXGXUDWDSURDSH
FLQFL DQL SH WHPD YDORULL VDOH DUWLVWLFH )LJ   3ODVDW LQLĠLDO vQ IDĠD
8QLYHUVLWăĠLLSHGHDOXO&RSRXPRQXPHQWXOVHDIOăDVWă]LFXGHPHWUL
PDLGHSDUWHODED]DGHDOXOXLvQIDĠD%LEOLRWHFLL&HQWUDOH8QLYHUVLWDUHvQ
ORFXOvQFDUHIXVHVHLQVWDODWDQWHULRUXQPRQXPHQWFDUHDPLQWHDGH8QLUHD
WXWXURU URPkQLORU OD   úL FDUH D IRVW vQOăWXUDW GH JXYHUQXO
SURVRYLHWLFLQVWDODWGXSăFHOGHDO'RLOHD5ă]ERL0RQGLDO


 9LFWRULD ) %URZQ 7KH $GDSWDWLRQ RI :HVWHUQ 3ROLWLFDO 7KHRU\ LQ D
3HULSKHUDO 6WDWH 7KH &DVH RI 5RPDQLDQ /LEHUDOLVP vQ 6WHSKHQ )LVFKHU*DODĠL HW DO
HGLW  5RPDQLDEHWZHHQ(DVWDQG:HVW+LVWRULFDO(VVD\VLQ0HPRU\RI&RQVWDQWLQ&
*LXUHVFX%RXOGHUúL1HZ<RUNS

7RDWHLQIRUPDĠLLOHOHJDWHGHYLDĠD úLRSHUDVFULLWRULORUURPkQL ±FXH[FHSĠLD
FHORUFLWDĠLvQDOWPRG ±SURYLQGLQFăUĠLGHUHIHULQĠăHGLWDWHGHFăWUH$FDGHPLD5RPkQă
'LFĠLRQDUXOJHQHUDODO/LWHUDWXULL5RPkQH%XFXUHúWL

 2 SULPă DERUGDUH FULWLFă D SRHĠLORU QDĠLRQDOL D IRVW LQLĠLDWă GH UHYLVWD
Ä'LOHPD´ vQ  FX R HGLĠLH GHGLFDWă OXL (PLQHVFX HGLĠLH FDUH D VWkUQLW R DGHYăUDWă
GLVSXWă SXEOLFLVWLFă YH]L 'LOHPD   IHEU PDUW  D VH YHGHD DUWLFROXO OXL
=LJX 2UQHD 3RHWXO QDĠLRQDO GH DVHPHQHD &H]DU 3DXO %ăGHVFX &D]XO (PLQHVFX
%XFXUHúWL

 8Q VWXGLX DPSOX úL GHWDOLDW SH WHPD PRQXPHQWHORU OXL (PLQHVFX HVWH FHO
VHPQDWGH9LUJLOLX=7HRGRUHVFX 0LKDLO(PLQHVFX6LPEROXULDOHFLQVWLULL%XFXUHúWL
'HVSUHPRQXPHQWXOOXL(PLQHVFXGLQ,DúLDVHYHGHDS
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&HOH PDL PXOWH PRQXPHQWH GHGLFDWH SRHĠLORU QDĠLRQDOL DX vQ
SULPXOUkQGVFRSXOGHDUHSUH]HQWD5RPkQLDGUHSWRQDĠLXQHFXOWXUDOăúL
GHDDPLQWLSHUPDQHQWFHWăĠHQLORULPSRUWDQĠDJHQHUDODFFHSWDWăDWUDGLĠLHL
OLWHUDUH QDĠLRQDOH vQ VHQVXO GDW GH +HUGHU GH ÄOLWHUDWXUă QDĠLRQDOă´
/HJăWXUDvQWUHGH]YROWDUHDFRQúWLLQĠHLQDĠLRQDOHúLSRH]LHHVWHXQIHQRPHQ
REVHUYDELO vQ vQWUHDJD (XURSă vQ VHFROXO DO ;,;OHD úL OD vQFHSXWXO
VHFROXOXL DO ;;OHD ùL vQ 5RPkQLD VH REVHUYă vPELQDUHD DFWLYLWăĠLL
VFULLWRULFHúWL FX DFĠLXQHD SROLWLFă DLFL DPLQWLP SULQWUH DOĠLL SH 0LKDLO
.RJăOQLFHDQX $OHFX 5XVVR 1LFRODH %ăOFHVFX 9DVLOH $OHFVDQGUL
$ ' ;HQRSRO VDX 1 ,RUJD DFHúWLD VDX LPSOLFDW vQ PRG GLUHFW vQ
PLúFDUHD QDĠLRQDOă úL DVWIHO DX UăPDV vQ LVWRULH vQ SULPXO UkQG FD
SROLWLFLHQL SUHFXP 0LKDLO .RJăOQLFHDQX 2 DWHQĠLH VSHFLDOă HVWH
DFRUGDWă VFULLWRULORU FDUH DX UHIOHFWDW DVXSUD LGHQWLWăĠLL QDĠLRQDOH
URPkQHúWL úL DX FRQWULEXLW OD SURPRYDUHD úL UăVSkQGLUHD OLPELL URPkQH
$VWIHODOăWXULGH(PLQHVFX )LJ  FHOHEUXODXWRUDO /XFHDIăUXOXL úLDO
'RLQHLVXQWUHSUH]HQWDĠLVSUHH[HPSOX0LURQ&RVWLQ  )LJ
 FDUH DFRQVHPQDWvQOLPELOHURPkQăúLSRORQH]ă ±vQDFHDVWăSULYLQĠă
FRQWULEXĠLDVDSXWkQGILFRQVLGHUDWăXQDGHYăUDWSLRQLHUDW ±IDSWHOHHURLFH
DOHGRPQLORU0ROGRYHL8QDOWH[HPSOXHVWHFHODOOXL9DVLOH$OHFVDQGUL
 )LJ   FHO FDUH D SUHOXFUDW PLWXO VDFULILFLXOXL vQ EDODGD
0LRULĠD D SDUWLFLSDW OD PLúFăULOH SROLWLFH GLQ  DFHVWD D H[HUFLWDW úL
IXQFĠLD GH PLQLVWUX GH H[WHUQH DO 0ROGRYHL PLOLWkQG DOăWXUL GH 0LKDLO
.RJăOQLFHDQXSHQWUXXQLILFDUHD3ULQFLSDWHORU5RPkQH
9RPDQDOL]DPDLvQWkLPRQXPHQWHOHULGLFDWHvQFLQVWHDDFHVWRUWUHL
VFULLWRUL UHPDUFDELOL LDU DSRL PRQXPHQWHOH QDĠLRQDOH SURSULX]LVH
UHSUH]HQWkQG ILJXUL SROLWLFH UHSUH]HQWDWLYH 'RXă GLQWUH FHOH WUHL
PRQXPHQWHUHSUH]HQWkQGXLSHFURQLFDUXO0LURQ&RVWLQ  úL9DVLOH
$OHFVDQGUL  GDWHD]ăGLQSHULRDGDÄFODVLFă´DPLúFăULLQDĠLRQDOHvQ
WLPS FH VWDWXLD OXL (PLQHVFX LQDXJXUDWă vQ  GDWHD]ă GLQ SHULRDGD
LQWHUEHOLFăvQFDUHQDĠLRQDOLúWLLUDGLFDOLVDXLPSXVSROLWLFúLvQGRPHQLXO



 6WDQLVODZ (LOH /LWHUDWXUH DQG 1DWLRQDOLVP LQ 3DUWLWLRQHG 3RODQG
 %DVLQJVWRNH  9LQFHQW 1HZH\ HG  /LWHUDWXUH DQG 1DWLRQDOLVP
/LYHUSRRO

 ÌQ FRQWLQXDUH FHD PDL YDORURDVă OXFUDUH GHVSUH 0 .RJăOQLFHDQX HVWH FHD
GDWRUDWăOXL$OH[DQGUX=XE 0LKDL.RJăOQLFHDQXLVWRULF,DúL
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FXOWXUDO&RQIRUPWLSRORJLHLOXL1LSSHUGH\DFHVWHPRQXPHQWHIDFSDUWH
GLQFDWHJRULDÄPRQXPHQWXOXLQDĠLRQDOLVWRULFRFXOWXUDO´
6WDWXLDSRHWXOXL(PLQHVFXSXUWkQGRPDQWLHFDUHFDGH vQIDOGXUL
ELQH LQGLYLGXDOL]DWH DVHPHQHD XQHL WRJL SULYHúWH vQ GHSăUWDUH GH SH
VRFOXOvQDOWFXPkLQLOHvPSUHXQDWHODSLHSW'LQSXQFWGHYHGHUHVWLOLVWLF
VWDWXLDGHEURQ]SUH]LQWăHOHPHQWHGHPRGHUQLWDWHúL GLQDFHVWSXQFWGH
YHGHUH VH GHRVHEHúWH GH FHOHODOWH H[HPSOH /D SLFLRDUHOH OXL (PLQHVFX
VWDX )LORVRILDúL 3RH]LDUHSUH]HQWDWHDOHJRULFSULQGRXăVLOXHWHXPDQHvQ
LSRVWD]H PHGLWDWLYH 6LOXHWD OXL (PLQHVFX vQDOWă GH WUHL PHWUL úL DúH]DWă
SH XQ VRFOX GH SHVWH FLQFL PHWUL D IRVW UHDOL]DWă GH ,RDQ 6FKPLGW)DXU
 XQVFXOSWRUDXVWULDFQăVFXWvQ6ORYDFLDúLIRUPDWFDDUWLVWOD
9LHQD FDUH GH OD vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;OHD úLD GHVIăúXUDW
DFWLYLWDWHD vQ 5RPkQLD RFXSkQG SRVWXO GH SURIHVRU OD 8QLYHUVLWDWHD GH
$UWHGLQ%XFXUHúWL6FKLĠDVDUHDOL]DWăVXELQIOXHQĠDPRGHUQLWăĠLLYLHQH]H
DIRVWFHDFDUHDFRQYLQVMXULXO
&DúLvQFD]XODOWRULQLĠLDWLYH VLPLODUHGLQĠDUă ±VSUHH[HPSOXvQ
%XFXUHúWL ± IDFWRUXO KRWăUkWRU D IRVW GRULQĠD FRPLWHWXOXL IXQGDĠLHL GH D
UHDOL]D XQ PRQXPHQW FX FDUDFWHU QDĠLRQDO H[SOLFLW DO SRHWXOXL 1X HVWH
GHPLUDUHFăDFHDVWăLQWHQĠLHDIRVWUHDOL]DWăLPHGLDWGXSă3ULPXO5ă]ERL
0RQGLDOvQWUXFkWSHULRDGDLQWHUEHOLFăDUHSUH]HQWDWSXQFWXOFXOPLQDQWDO
QDĠLRQDOLVPXOXL URPkQHVF vQ FDUH 5RPkQLD úLD DWLQV ĠHOXULOH VDOH
QDĠLRQDOH UHDOL]DUHD Ä5RPkQLHL 0DUL´ SULQ XQLUHD 7UDQVLOYDQLHL
%XFRYLQHL úL D MXPăWăĠLL GH HVW 0ROGRYHL DIODWă VXE RFXSDĠLH VRYLHWLFă 
$FHVW LGHDO QDĠLRQDO D IRVW vQVă SHUYHUWLW OD VIkUúLWXO DQLORU ¶ GH FăWUH
RULHQWDUHDGHH[WUHPăGUHDSWăDÄ/HJLXQLL$UKDQJKHOXOXL0LKDLO´ 


 /LGHULL SROLWLFL úL LQWHOHFWXDOL DL PLúFăULL IDVFLVWH UHVSHFWLY $ & &X]D úL
&RUQHOLX=HOHD&RGUHDQXVHDIODXvQVWUkQVăOHJăWXUăFXRUDúXO,DúLúL8QLYHUVLWDWHDGH
DLFL*HQHUDOLWăĠL$UPLQ+HLQHQ 'LH/HJLRQÄ(U]HQJHO0LFKDHO³LQ5XPlQLHQ6R]LDOH
%HZHJXQJ XQG SROLWLVFKH 2UJDQLVDWLRQ (LQ %HLWUDJ ]XP 3UREOHP GHV LQWHUQDWLRQDOHQ
)DVFKLVPXV0QFKHQ $VHYHGHDúLPRQRJUDILDLQIRUPDWLYăDOXL&RUQHOLXV5
=DFK 'DVJHLVWLJH/HEHQLP5XPlQLHQGHU=ZLVFKHQNULHJV]HLW ±SROLWLVFKH'RNWULQXQG
OLWHUDULVFKH 6WU|PXQJHQ vQ 0LFKDHO 0DUNHO XQG 3HWHU 0RW]DQ HG  'HXWVFKH
/LWHUDWXU LQ 5XPlQLHQ XQG GDV Ä'ULWWH 5HLFK³ 9HUHLQQDKPXQJ ± 9HUVWULFNXQJ ±
$XVJUHQ]XQJ0QFKHQS

 $OăWXUL GH REVHUYDĠLLOH GHWDOLDWH DOH OXL 9 7HRGRUHVFX GHVSUH PRQXPHQWH
9LUJLOLX=7HRGRUHVFX 0LKDLO(PLQHVFX6LPEROXULDOHFLQVWLULLSúLS
DVHYHGHDúL,2VWDSúL,0LWLFDQ &X,DúLLPvQăQPvQăYRO,,,DúLS
FDUHvúLH[SULPăvQGRLDODFXSULYLUHODGDWDLQDXJXUăULL  

97HRGRUHVFX RSFLWSÄFDUDFWHUQDĠLRQDO³

$VHYHGHDPDLDOHVOXFUDUHDGHMDFLWDWăDOXL$UPLQ+HLQHQ RSFLW

$OH[DQGHU 58%(/



6WDWXLD OXL 0LURQ &RVWLQ   FDUH vPSUHXQă FX VRFOXO
GHSăúHúWH úDSWH PHWUL vQăOĠLPH )LJ   SUHFXP úL VWDWXLD OXL 9DVLOH
$OHFVDQGUL GLQ LPHGLDWD DSURSLHUH DX IRVW UHDOL]DWH GH FăWUH DUWLVWXO
SRORQH] :ODGLVODZ & +HJHO &URQLFDUXO SULYHúWH FX DVSULPH DSURDSH
QHvQGXSOHFDW WUHFăWRULL vQ PkQD GUHDSWă ĠLQH R SDQă GH VFULV FD DWULEXW
WLSLF SHQWUX FHO FDUH SULQ RSHUHOH VDOH D DGXV SHQWUX SULPD GDWă
SULQFLSDWXO0ROGRYHLvQDWHQĠLDRSLQLHLSXEOLFHLQWHUQDĠLRQDOH&HOHGRXă
EDVRUHOLHIXULvOvQIăĠLúHD]ăSHFURQLFDUFLWLQGGLQRSHUDVDUHJHOXLSRORQH]
,RDQ DO ,,,OHD 6RELHVNL  UHVSHFWLY ÄDUHVWDUHD´ FURQLFDUXOXL GH FăWUH
WULPLúLLGRPQLWRUXOXL&RQVWDQWLQ&DQWHPLUVXEDFX]DĠLDGHSDUWLFLSDUHOD
XQ FRPSORW 3ODFD OLSLWă SH VRFOX FRQĠLQH DOăWXUL GH GHWDOLL OHJDWH GH
UHDOL]DUHD PRQXPHQWXOXL úL R LQVFULSĠLH FX R GHGLFDĠLH FDUH VXEOLQLD]ă
HQWX]LDVPXO QDĠLRQDO DO GRQDWRUXOXL Ä/XL 0LURQ &RVWLQ 
1DĠLXQHD 5RPkQă UHFXQRVFăWRDUH´ 0LURQ &RVWLQ HVWH UHFXQRVFXW GUHSW
VFULLWRUGHUDQJQDĠLRQDOGHRDUHFHHOHVWHSULPXOFăUWXUDULPSRUWDQWFDUHD
XWLOL]DW OLPED URPkQă SHQWUX D VFULH R RSHUă LVWRULFă úL OLWHUDUă GH PDUH
vQVHPQăWDWHXQÄ/XWKHU´DOURPkQLORUGDFăQHSXWHPSHUPLWHRDVWIHOGH
FRPSDUDĠLH
/D QXPDL FkĠLYD PHWUL GHSăUWDUH vQ IDĠD LQWUăULL 7HDWUXOXL
1DĠLRQDO VH DIOă VWDWXLD SRHWXOXL 9DVLOH $OHFVDQGUL   UHDOL]DWă GH
DFHODúLDUWLVW UHSUH]HQWDWvQSRVWXUD *kQGLWRUXOXLVSULMLQLQGXúLEăUELDFX
PkQDVWkQJă )LJ $OHFVDQGULVDLPSXVQXGRDUFDSRHWSDWULRWFLúL
FDPLQLVWUXGHH[WHUQHúLFDOXSWăWRUSHQWUXFDX]DXQLILFăULLURPkQLORUÌQ
DFHVW PRQXPHQW $OHFVDQGUL HVWH UHSUH]HQWDW FD ÄSRHW QDĠLRQDO´ $FHVWD
HVWHVWDWXWXOSRHWXOXLvQvQWUHDJDĠDUăvQWUXFkWSULQ +RUD8QLULLúLEDODGHOH
VDOHSRSXODUH DvQFHUFDW VăGHDRGHILQLĠLHFXOWXUDOăLGHQWLWăĠLLURPkQHúWL
vQVHQVXOGDWGH+HUGHU ,QVFULSĠLDGHSHVRFOXvOQXPHúWHSHDGHYăUDWXO
ÄPHFHQD´ DO DFHVWXL PRQXPHQW UHDOL]DW SULQ VXEVFULSĠLL SXEOLFH 
Ä3RSRUXOURPkQSRHWXOXLVăXLXELW´
$FWLYLWDWHDSROLWLFăDOXL$OHFVDQGULFRQGXFHDQDOL]DQRDVWUăVSUH
XUPăWRDUHD FDWHJRULH úL FHD PDL LPSRUWDQWă D PRQXPHQWHORU úL DQXPH
PRQXPHQWXO QDĠLRQDO SURSULX]LV UHDOL]DW SHQWUX FLQVWHD XQRU HURL
QDĠLRQDOL GLQ DIDUD PHGLXOXL DUWLVWLF 'H FHOH PDL PXOWH RUL HVWH YRUED
GDFă QX GH ILJXUL DOHJRULFH SUHFXP Ä*HUPDQLD´ GLQ 1LHGHUZDOG VDX
Ä,QGHSHQGHQĠD´ GLQ ,DúL GHVSUH SHUVRQDOLWăĠL FRQGXFăWRDUH GLQ LVWRULH
FDUHDXMXFDWXQUROvQVHPQDWSHQWUXQDĠLXQH
5HSUH]HQWDWLY SHQWUX DFHDVWă FDWHJRULH UHIOHFWkQG 5RPkQLD
LVWRULFRSROLWLFă vQ ,DúL HVWH PRQXPHQWXO OXL $OH[DQGUX ,RDQ &X]D GLQ



02180(17ù,$0,17,5(

3LDĠD 8QLULL )LJ   'RPQLWRUXO $OH[DQGUX ,RDQ &X]D D IRVW DOHV SH
WURQXO FHORU GRXă 3ULQFLSDWH 0ROGRYD úL 0XQWHQLD vPSRWULYD GRULQĠHL
0DULORU3XWHULHXURSHQH ±vQFDGUXOGXEOXOXLVFUXWLQ GLQ ±GHFăWUH
DúDQXPLWHOH Ä$GXQăUL DGKRF´ FRQYRFDWH vQFă GLQ  FX VFRSXO
FRQVXOWăULL YRLQĠHL ORFDOQLFLORU vQ SUREOHPD XQLILFăULL 3ULQ DFHDVWD FHOH
GRXă 3ULQFLSDWH HUDX SUDFWLF XQLWH vQGHSOLQLQGXVH DVWIHO GRULQĠD
LQWHOHFWXDOLORU úL SROLWLFLHQLORU URPkQL XQLRQLúWL DVSLUDĠLH H[SULPDWă vQFă
GHODUHYROXĠLDHúXDWăGLQ&XWRDWHDFHVWHDDGXUDWPXOWSkQăFkQG
0DULOH3XWHULDXDFFHSWDWDFHVW IDLWDFFRPSOLúLSkQăFkQGúLÌQDOWD3RDUWă
DUHFXQRVFXW5RPkQLDGUHSWVWDWLQGHSHQGHQW  $VWIHOVDFRQVWLWXLW
QRXO VWDW QDĠLRQDO GHúL UăPkQHDX vQ DIDUD JUDQLĠHORU SROLWLFH ]RQH
LPSRUWDQWH vQ FDUH ORFXLD R SRSXODĠLH vQ PDMRULWDWH GH HWQLH URPkQă
7UDQVLOYDQLD 0DUDPXUHúXO %DQDWXO úL %XFRYLQD FDUH DSDUĠLQHD
,PSHULXOXL$XVWUR8QJDUSUHFXPúLÄ%DVDUDELD´MXPăWDWHDGHODUăVăULW
GH 3UXW D 0ROGRYHL FDUH IăFHD SDUWH GLQ ,PSHULXO ğDULVW   DFHVWH
SURYLQFLL DXIRVWLQWHJUDWHvQÄ5RPkQLD0DUH´DELDvQDQXO
3ULQFLSHOH &X]D UHSUH]LQWă SDWURQXO SULQFLSDO DO XQLILFăULL
QDĠLRQDOH D URPkQLORU VFXUWD VD GRPQLH   D IRVW R OXSWă
FRQWLQXă SHQWUX UHFXQRDúWHUHD 8QLULL GH FăWUH 0DULOH 3XWHUL 'LQ FDX]D
WHQVLXQLORUSROLWLFHDFXPXODWHSULQFLSHOH&X]DDIRVWQHYRLWVăDEGLFHvQ
IHEUXDULH  3H WURQXO ĠăULL XQLILFDWH D XUPDW GLQDVWLD +RKHQ]ROOHUQ
&DURO , SULPXO UHSUH]HQWDQW DO DFHVWHLD FDUH D DYXW R URGQLFă GRPQLH
vQWLQVă SH SDWUX GHFHQLL HVWH UHFXQRVFXW GUHSW LQLĠLDWRUXO PRGHUQL]ăULL
5RPkQLHLÌQDFHVWIHOLPDJLQHDOXL$OH[DQGUX,RDQ&X]DDUăPDVSHQWUX
RYUHPHvQXPEUă$ELDGXSăFHLVWRULFXO$' ;HQRSRODSXEOLFDWvQ
DQXOYDORURDVDPRQRJUDILHGHGLFDWă'RPQXOXL 8QLULLDDYXWORFR
UHQDúWHUH vQ SHUFHSĠLD SXEOLFă D ILJXULL OXL &X]D 9RGă LVWRULFLL úL
LQWHOHFWXDOLLURPkQLDXvQFHSXWVăúLDPLQWHDVFăGHUHDOL]ăULOHSROLWLFHDOH
GRPQLHLVDOHÌQDFHVWFRQWH[WWUHEXLHSULYLWúLPRQXPHQWXOSULQFLSHOXL
UHDOL]DW OD LQLĠLDWLYD LQWHOHFWXDOLORU ORFDOL vQ VSHFLDO LVWRULFLL







 $ ' ;HQRSRO 'RPQLD OXL &X]D 9RGă   GRXă YROXPH ,DúL

'HVSUHLPSRUWDQĠDOXL&X]DúLELRJUDILDVDDVHYHGHDOXFUDUHD &X]D9RGă ,Q
PHPRULDP vQ VSHFLDO DUWLFROHOH OXL 'DQ %HULQGHL /HRQLG %RLFX úL $OH[DQGUX =XE 2
SULYLUHGHDQVDPEOXDVXSUDFHUFHWăULORUUHFHQWHRUHJăVLPvQYRO9,WRP, GLQ,VWRULD
5RPkQLORUHGLWDWGH$FDGHPLD5RPkQă%XFXUHúWLS

$OH[DQGHU 58%(/



$ ';HQRSROúL1LFRODH,RUJDvQDQXOGXSăGLVFXĠLLúLGH]EDWHUL
FDUHDXGXUDWDQL
0RQXPHQWXO UHSUH]HQWkQGXO SH $OH[DQGUX ,RDQ &X]D HVWH
DPSODVDW vQ SLDĠD FHQWUDOă D RUDúXOXL SXUWkQG QXPHOH GH Ä3LDĠD 8QLULL´
(VWH YRUED GHVSUH R VWDWXLH GH EURQ] FX XQ VRFOX GH  P GLQ JUDQLW
LWDOLDQ 0RQXPHQWXO D IRVW SURLHFWDW GH FăWUH DUWLVWXO LWDOLDQ 5DIIDHOR
5RPDQHOOL vQWUXQ VWLO FRQYHQĠLRQDO UHDOLVW IăUă WHQWH PRGHUQH
3ULQFLSHOHSRDUWăRXQLIRUPăGHJHQHUDODYkQGSHXPHULRDPSOăPDQWLH
'H VXE DFHDVWă PDQWLH vQ SDUWHD VWkQJă LHVH XQ GRFXPHQW FDUH SRDUWă
GDWDGH ÄPDL´6HIDFH DVWIHODOX]LH ODXQHYHQLPHQWFDUHDDYXW
ORF vQ DFHD ]L úL DQXPH GL]ROYDUHD $GXQăULL 1DĠLRQDOH GH FăWUH &X]D
SULQWUXQ JHVW GH DXWRULWDWH QHDFFHSWDW GH PDMRULWDWHD FODVHL SROLWLFH /D
SLFLRDUHOH GRPQLWRUXOXL VH DIOă UHSUH]HQWDWH SULQ VWDWXL GH EURQ] vQ
PăULPH QDWXUDOă úL DOWH SHUVRQDOLWăĠL FDUH DX DYXW XQ URO DFWLY OD
vQIăSWXLUHD8QLULLGLQ(VWHYRUEDGHÄSDWURQLL´SURSULX]LúLDL8QLULL
URPkQLORU 0LKDLO .RJăOQLFHDQX JHQHUDOXO ,RDQ ( )ORUHVFX &RVWDFKH
1HJUL úL 1LFRODH &UHĠXOHVFX 6WDWXLD OXL &X]D UHDOL]DWă vQWUXQ VWLO
WUDGLĠLRQDO FD úL FHOHODOWH FH R vQVRĠHVF  SRDWH IL vQFDGUDWă vQ FRQWH[WXO
FXOWXULLPHPRULHLGHWLSFODVLFQDĠLRQDOLVWFXUHQWWLSLFSHQWUX(XURSDvQD
GRXDMXPăWDWHDVHFROXOXLDO;,;OHD
$FHVW PRQXPHQW DUH vQVă R LPSRUWDQĠă VSHFLDOă SULQ FDUH VH
GHRVHEHúWHGHPDMRULWDWHDPRQXPHQWHORUúLPDLDOHVGHFHOHJHUPDQHÌQ
*HUPDQLDPRQXPHQWHOHúLDXSLHUGXWIXQFĠLDORUVRFLDOă$FHVWHDQXPDL
UHSUH]LQWă RELHFWLYXO WXULVWLF DO H[FXUVLLORU GH GXPLQLFă VDX ORFXO GH
vQWkOQLUHvQFDGUXOFRPHPRUăULORUSXEOLFHIXQFĠLHSHFDUHRvQGHSOLQHDX
VSUH H[HPSOX PRQXPHQWHOH OXL %LVPDUFN OD vQFHSXWXO VHFROXOXL
DO;;OHD0RQXPHQWXO OXL&X]DGLQ ,DúL HVWHvQVăvQFRQWLQXDUHXQORF
DQXDOGHvQWkOQLULIHVWLYHFDUHQXVHOLPLWHD]ăGRDUODLQLĠLDWLYHSROLWLFHFL
LPSOLFăúLFHUFXULODUJLGHSDUWLFLSDQĠLÌQILHFDUHDQVHVăUEăWRUHúWHDLFL
SH  LDQXDULH =LXD 8QLULL 6H vQWkOQHVF vQ MXUXO PRQXPHQWXOXL DWkW
UHSUH]HQWDQĠL SROLWLFL FkW úL PXOĠL FHWăĠHQL SHQWUX D GDQVD vPSUHXQă
Ä+RUD8QLULL´úLSHQWUXDFkQWDLPQXOSRSXODUFXDFHODúLQXPH YHUVXULOH
DXIRVWVFULVHGH9DVLOH$OHFVDQGULvQ 'DQVDWRULLFkQWăUHĠLLVHĠLQ


 6WXGLXO OXL $O =XE SUH]LQWă PLQXĠLRV HYHQLPHQWHOH úL GLVFXĠLLOH OHJDWH GH
SURLHFWDUHD úL UHDOL]DUHD VWDWXLL 3RVWHULWDWHD OXL &X]D 9RGă vQ &X]D 9RGă LQ
PHPRULDP 

 &I DOăWXUL GH $O =XE RS FLW úL DILUPDĠLLOH OXL 6 ,IWLPL ,DúL vQ EURQ] úL
PDUPXUă
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GH PkLQL úL IRUPHD]ă XQ FHUF PDUH UHVSHFWLY PDL PXOWH FHUFXUL  úL VH
vQYkUWHVF ULWPLF vQ DQXPLĠL SDúL GH GDQV 3ULQ DFHDVWD VH PHQĠLQH YLH
DPLQWLUHDGDQVXULORUúLFkQWHFHORUHQWX]LDVPDWHDOHSRSXODĠLHLDGXQDWăvQ
FHQWUXORUDúXOXLSHQWUXDVăUEăWRULYHVWHDGXEOHLDOHJHUL úLSULQDFHDVWDD
XQLILFăULL GHIDFWRvQ]LXDGHLDQXDULH
$FHVW ULWXDO YLX GRYHGHúWH R FXOWXUă D PHPRULHL FDUH HVWH
vQWUDGHYăUSURPRYDWăGHFăWUHVWDWGDUvQDFHODúLWLPSHVWHvQUăGăFLQDWă
DGkQFvQFRQúWLLQĠDQDĠLRQDOăDURPkQLORU(VWHXQIDSWUHPDUFDELOFDUH
VLWXHD]ăPRQXPHQWXOYHFKLvQWUXQFRQWH[WDFWXDODODFĠLXQLORUVRFLDOHúL
vQDFHODúLWLPSGHSăúHúWHGHWHUPLQăULOHORFDOHvQWUXFkWIHVWLYLWăĠLVLPLODUH
DX ORF úL vQ DOWH RUDúH $FHVW PRQXPHQW vQGHSOLQHúWH DVWIHO R IXQFĠLH
FODUăvQFDGUXOFXOWXULLPHPRULHLQDĠLRQDOH&RQIRUPWHRULHLOXL$VVPDQQ
GHVSUHPHPRULDFXOWXUDOăWRFPDLDVWIHOGHULWXDOXULLQGXFSDUWLFLSDQĠLORU
VHQWLPHQWXO LGHQWLWăĠLL FUHkQG OHJăWXUL SXWHUQLFH vQWUH RDPHQL 5LWXO úL
VăUEăWRULOHUăPkQvQFRQWLQXDUHFKLDUúLvQYDULDQWDORUPRGHUQăvQDIDUD
SUDFWLFLLUHOLJLRDVHIRUPHOHSULPDUHGHRUJDQL]DUHDPHPRULHLFXOWXUDOH
FDUHFRQWXUHD]ăVHQWLPHQWXOGHLGHQWLWDWHúLFRPXQLWDWH
'LQSXQFWGHYHGHUHVWLOLVWLFPRQXPHQWXODúDFXPDPSUHFL]DW
DSDUĠLQH úFROLL UHDOLVWFODVLFLVWH FXUHQW VSHFLILF SHQWUX FHD GHD GRXD
MXPăWDWHDVHFROXOXLDO;,;OHD0DHVWUXOLWDOLDQDOXFUDWvQWUXQVWLOVWULFW
WUDGLĠLRQDO IăUă QLFL XQ H[SHULPHQW PRGHUQ VDX H[SUHVLRQLVW vQ
SUHOXFUDUHD DUWLVWLFă D IRUPHORU &X WRDWH DFHVWHD vQ  D DYXW OD
GLVSR]LĠLHPRGHOHHXURSHQHFDUHDSHODXODXQOLPEDMDUWLVWLFFXWRWXOQRX
GDFă QH JkQGLP OD 5RGLQ VDX OD %UkQFXúL  2ULFXP JHQXO FRQVHUYDWRU
SHUVH DOPRQXPHQWHORUQDĠLRQDOHQXHVWHPRGDOLWDWHDGHH[SUHVLHFHDPDL
SRWULYLWă SHQWUX FXUHQWHOH DUWLVWLFH PRGHUQH H[SHULPHQWDOH úL QX HVWH


 8Q DUJXPHQW vQ IDYRDUHD DFHVWXL DVSHFW HVWH IDSWXO Fă PXOĠL FHWăĠHQL DX
SDUWLFLSDW OD DFHVW HYHQLPHQW vQ FLXGD YUHPLL QHIDYRUDELOH SH GDWD GH 
WHUPRPHWUHOHLQGLFDXvQ,DúLRWHPSHUDWXUăGH &vQWLPSXO]LOHL ÌQPXOWHRUDúHGLQ
5RPkQLD LPSRUWDQWH GLQ SXQFW GH YHGHUH LVWRULF VH MRDFă SH  LDQXDULH +RUD 8QLULL
$OăWXULGH,DúLRLPSRUWDQĠăGHRVHELWăRDUHRUDúXO)RFúDQLFDUHGHOLPLWDJUDQLĠDvQWUH
0ROGRYDúL0XQWHQLDúLGLQDFHVWPRWLYGHOHJDĠLLOHGLQ%XFXUHúWLVXQWSUH]HQWHPDLDOHV
vQ DFHVWH GRXă RUDúH 1X OLSVHVF QLFL HYHQLPHQWHOH LHúLWH GLQ FRPXQ vQ  DX IRVW
DVWIHO GH GLVFXĠLL GLQ SDUWHD SROLWLFLHQLORU GH SULP UDQJ YHQLĠL GLQ %XFXUHúWL úL D
DXWRULWăĠLORU ORFDOH GHRDUHFH DFHúWLD DX vQFHSXW ÄGDQVXO XQLILFăULL´ vQ GRXă FHUFXUL
VHSDUDWH vQ IXQFĠLH GH JXYHUQ úL RSR]LĠLH D VH YHGHD =LDUXO GH ,DúL GLQ GDWD GH
 

&HOHPDLLPSRUWDQWHvQWUXQLULGHDFHVWJHQDXORFvQ)RFúDQLXQRUDúFDUHD
MXFDWGHDVHPHQHDXQUROUHPDUFDELOvQHYHQLPHQWHOHOHJDWHGH8QLUH

-DQ$VVPDQQ 'DVNXOWXUHOOH*HGlFKWQLVS

$OH[DQGHU 58%(/



SURGXFWLY Vă LURQL]ăP JXVWXO DUWLVWLF DO HSRFLORU WUHFXWH GLQ SHUVSHFWLYD
PRGHUQLWăĠLL&XSULYLUHODPRQXPHQWHOHHSRFLLFODVLFHDQDĠLRQDOLVPXOXL
vQ ,DúL SXWHP DILUPD vQ FRQFOX]LH ± REVHUYDĠLH YDODELOă úL SHQWUX
PRQXPHQWHOHGLQDFHDHSRFăFDUHQXDXIRVWSUH]HQWDWHDLFL ±FăUHIOHFWă
GLQ SXQFW GH YHGHUH VWLOLVWLF R RULHQWDUH QHRFODVLFLVWă H[FHSĠLH IăFkQG
VWDWXLD OXL (PLQHVFX GLQWUR SHULRDGă PDL WkU]LH  SUHGRPLQkQG DVWIHO R
LPDJLQH SH PăVXUD UHDOL]ăULORU H[WUDRUGLQDUH DOH SHUVRQDOLWăĠLORU
UHSUH]HQWDWLYHSHQWUXFXOWXUDURPkQăúLSHQWUXFRQúWLLQĠDQDĠLRQDOă
)LQDQĠDUHDPRQXPHQWHORUDYHDORFIăUăH[FHSĠLHSULQVWUkQJHULGH
IRQGXUL RUJDQL]DWH SULYDW FRQGXVH GH FăWUH JUXSXUL PDL PXOW VDX SXĠLQ
VWDELORUJDQL]DWHDúDFXPVHSUDFWLFDvQJHQHUDOvQFD]XOPRQXPHQWHORU
QDĠLRQDOH GLQ VHFROXO DO ;,;OHD úL vQFHSXWXO VHFROXOXL DO ;;OHD vQ
*HUPDQLD DFHVWH DVRFLDĠLL MXFDX XQ URO IRDUWH LPSRUWDQW  'LQ DFHVWH
FHUFXUL SRUQHD úL LQLĠLDWLYD XQRU DVWIHO SURLHFWH /LPEDMXO DUWLVWLF úL
GHGLFDĠLLOHVFULVH LQGLFăPHVDMXOHVHQĠLDODODFHVWRUPRQXPHQWHGHILQLUHD
úL DFFHQWXDUHD XQHL LGHQWLWăĠL QDĠLRQDOH SRUQLQG GH OD H[HPSOXO GDW GH
DQXPLWH SHUVRQDOLWăĠL LVWRULFH DOH FăURU IDSWH DX VHUYLW XQLULL SROLWLFH úL
FXOWXUDOH D URPkQLORU FX VFRSXO IRUPăULL XQXL VWDW QDĠLRQDO SUHFXP
&X]D  VDX DX IRVW LQWHUSUHWDWH XOWHULRU vQ DFHVW VHQV SUHFXP 0LURQ
&RVWLQ FDUH vQ MXUXO DQXOXL  HUD GHSDUWH GH FRQFHSWXO PRGHUQ GH
ÄURPkQLWDWH´  3ULQ DFHVWH PRQXPHQWH VH VăUEăWRUHD SH VLQH R VRFLHWDWH
WkQăUă FRQúWLHQWă GH VLQH FDUH VH DXWRGHILQHD SULQ FDSDFLWDWHD LGHLL
QDĠLRQDOH GH D FUHD R FRPXQLWDWH 3ULQ IRUPă úL H[SUHVLH PRQXPHQWHOH
GLQ ,DúL VH vQVFULX vQ OLQLD PRGHOHORU GLQ DIDUD ĠăULL úL VXQW DVWIHO
FRPSDUDELOHFXDOWHPRQXPHQWHQDĠLRQDOHGLQ(XURSD
$ú GRUL Vă WUHF UHSHGH vQ UHYLVWă UHDOLVPXO VRFLDOLVW úL GHYLHULOH
VWLOLVWLFHVSHFLILFHDFHVWXLDvQWUXFkWPXOWHGLQVWDWXLOHGHPDULGLPHQVLXQL
GLQÄHSRFDGHDXU´DXIRVWvQOăWXUDWHGXSăDWkWvQ,DúLFkWúLvQDOWH
]RQH 9RP SUH]HQWD XQ VLQJXU PRQXPHQW GLQ HSRFD FRPXQLVWă
LPSXQăWRUSULQGLPHQVLXQLOHVDOHDIODWvQWUXQORFSURHPLQHQWGLQFHQWUXO
RUDúXOXL 6WDWXLD DOHJRULFă QXPLWă Ä0RQXPHQWXO LQGHSHQGHQĠHL´ ±
UHDOL]DWă vQWUH DQLL  úL  GH FăWUH FXSOXO GH VFXOSWRUL *DEULHOD
0DQROH$GRF úL *KHRUJKH $GRF LQDXJXUDWă SH  VHSWHPEULH  ±
SUH]LQWăRILJXUăIHPLQLQăFDUHSăúHúWHvQDLQWHĠLQkQGvQPkQDVWkQJăR
HúDUIăFHIOXWXUăGHDVXSUDFDSXOXL )LJ $QVDPEOXOvQDOWGHPHWUL
FRQVWăGLQILJXUDIHPLQLQăGHPHWULúLVRFOXOGHPHWULEDVRUHOLHIXULOH
GH SH VRFOX DPLQWHVF GH PRPHQWXO LVWRULF DO GREkQGLULL ,QGHSHQGHQĠHL
5RPkQLHL IDĠă GH ÌQDOWD 3RDUWă vQ XUPD Uă]ERLXOXL GLQ DQLL 
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LQDXJXUDUHDVWDWXLLDIRVWLQLĠLDOSUHYă]XWăSHQWUXVăUEăWRULUHDDGHDQL
GH OD DFHVW HYHQLPHQW LVWRULF 5HSUH]HQWDUHD VXSUDGLPHQVLRQDWă D
HURLQHLFRUHVSXQGHvQWUXWRWXOQRUPHORUUHDOLVPXOXLVRFLDOLVWFXRQXDQĠă
QDĠLRQDOFRPXQLVWă SURSULH UHJLPXOXL OXL 1LFRODH &HDXúHVFX D FăUXL
SROLWLFă GH PDQLSXODUH D FXOWXULL PHPRULHL LVWRULFH DU SXWHD FRQVWLWXL
VXELHFWXOXQXLVWXGLXVHSDUDW &LWDWXOGLFWDWRUXOXLLQVFULSĠLRQDWSHVRFOX
vQ  vQORFXLW GXSă SULQWUXQ PRWWR QHXWUX SUHOXDW GLQ WH[WHOH
OXL (PLQHVFX  DFFHQWXD PHVDMXO QDĠLRQDOLVW DO PRQXPHQWXOXL vQVXúL
Ä(URLVPXOGHPRQVWUDWGHVWUăPRúLLQRúWULDFXPRVXWăGHDQLYDUăPkQH
YLX SHQWUX WRWGHDXQD vQ FRQúWLLQĠD UHFXQRVFăWRDUH D vQWUHJLL QDĠLXQL PDL
PXOWUHDOL]DUHDSOăWLWăFXVkQJHDJHQHUDĠLHLGLQYDUăPkQHvQLVWRULD
QRDVWUăFDXQSXQFWGHOXPLQăFDXQDGLQWUHFHOHPDLLPSRUWDQWHUHDOL]ăUL
SH GUXPXO VSUH OLEHUWDWH SURJUHV LQGHSHQGHQĠă úL vPSOLQLUH D SRSRUXOXL
URPkQ´
(UDX DFFHQWXDWH DVWIHO UHDOL]ăULOH H[WUDRUGLQDUH DOH VWUăPRúLORU
SHQWUX FDX]D QDĠLRQDOă ÌQ VXSUDGLPHQVLRQDUHD VD vQWUXQ VWLO NLWVFK
FDSXOPLFúLFRUSXOIRDUWHPDUH úLvQGLQDPLVPXOHURLFSăúLQGvQDLQWH
VWDWXLDHVWHGHIDSWRIRUPăDFFHQWXDWăGHGHFDGHQĠăHVWHWLFăDSHULRDGHL
vQFDUHDIRVWUHDOL]DWăvQXOWLPXOVIHUWDVHFROXOXLDO;;OHD7RWXúLQX
WUHEXLHVăSULYLPDFHVWH[HPSOXvQDIDUDFRQWH[WXOXLGHILQLW GHGLFWDWXUD
OXL &HDXúHVFX vQFHUFkQG Vă R DQDOL]ăP GXSă QRUPHOH HVWHWLFH DOH
2FFLGHQWXOXLXQGHOLEHUWDWHDGHH[SULPDUHDUWLVWLFăVDSXWXWLPSXQHFX
PXOWWLPSvQDLQWHúLvQVFKLPEXOLQWHUQDĠLRQDO
ÌQWUHEDUHD SHUWLQHQWă HVWH GDFă WUHFHUHD 5RPkQLHL OD R VRFLHWDWH
GHPRFUDWLFăvQFDUHVXQWvQFXUDMDWHOLEHUWDWHDSHUVRQDOăúLFHDDUWLVWLFăD
DGXV FX VLQH úL R VFKLPEDUH vQ FXOWXUD PHPRULHL FX UHIHULUH OD
PRQXPHQWHOH vQăOĠDWH GXSă  6IkUúLWXO L]ROăULL 5RPkQLHL GH /XPHD
/LEHUă VFKLPEXO FXOWXUDO LQWHQVLILFDW vQ ULWP DFFHQWXDW GXSă DQLL ¶
SURJUDPHOHGHEXUVHúLUHOXDUHDYHFKLORUOHJăWXULFX9HVWXODUILWUHEXLW ±


 'HVSUH HYHQLPHQWHOH LVWRULFH GLQ  D VH YHGHD 1LFKLWD $GăQLORDLH
,QGHSHQGHQĠDQDĠLRQDOăD5RPkQLHL%XFXUHúWLSUHFXPúL )UHGHULFN.HOORJ 7KH
5RDG WR 5RPDQLDQ ,QGHSHQGHQFH :HVW /DID\HWWH ,QGLDQD  FI $OH[DQGUX =XE
+XQGHUW -DKUH 8QDEKlQJLJNHLW 5XPlQLHQV  5HJHQVEXUJ  'HVSUH
VWDWXLHDVHYHGHD6,IWLPL RSFLWS

6HIDFHUHIHULUHODDFHDVWDvQOXFUăULOHOXL9HUGHU\RSFLWQRWDúL/XFLDQ
%RLD ,VWRULHúLPLWvQFRQúWLLQĠDURPkQHDVFă

6,IWLPL ,DúLLvQEURQ]úLPDUPXUăS 

 7H[WXO vQ URPkQă vQ &WLWRULL DOH HSRFLL &HDXúHVFX vQ MXGHĠXO ,DúL 
SFLWDWGXSă6,IWLPL RSFLWS
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FHOSXĠLQDFHDVWDDUILFRQFOX]LDILUHDVFă ±VăFRQGXFăúLODRVFKLPEDUH
GHFRQFHSĠLHvQGRPHQLXOVFXOSWXULORUGLQVSDĠLXOSXEOLF
'LQ DFHVW PRWLY QH vQGUHSWăP DWHQĠLD VSUH XQ H[HPSOX IRDUWH
UHFHQW GH FXOWXUD PHPRULHL PRQXPHQWHORU GLQ ,DúL úL DQXPH VWDWXLD
HFYHVWUă D GRPQLWRUXOXL 0LKDL 9LWHD]XO   )LJ   $FHVW
FRPDQGDQW PLOLWDU UHPDUFDELO D UHXúLW SULQWUXQ MRF DO DOLDQĠHORU Vă
FXFHUHDVFă7UDQVLOYDQLDúL0ROGRYDvQDQXOúLVăDGXFăDVWIHOVXE
DFHHDúL GRPQLH WHULWRULXO ORFXLW DVWă]L vQ PDMRULWDWH GH URPkQL 8UPkQG
WLSRORJLDXQXLFRQGRWLHUSOLQGHVXFFHVDFHVWDVDVWUăGXLWVăúLH[HUFLWHúL
VăúL H[WLQGă SXWHUHD vQWUXQ PRPHQW SULHOQLF GDWRULWă XQRU UDSRUWXUL
GLILFLOH GH SXWHUH vQ SODQ H[WHUQ úL LQWHUHVHORU SDUWLFXODUH DOH ERLHULPLL
FDUH OD VSULMLQLW ,GHHD QDĠLXQLL úL GH DVHPHQHD LGHHD VROLGDULWăĠLL
HWQLFH  vL HUD FX VLJXUDQĠă OD IHO GH VWUăLQă FD úL FHORUODOĠL FRQWHPSRUDQL
HXURSHQLGHOD)DSWXOFă0LKDL9LWHD]XOHVWHFRPHPRUDWFDHURXDO
XQLWăĠLL QDĠLRQDOH vúL DUH UăGăFLQLOH vQ PLúFDUHD QDĠLRQDOă GLQ VHFROXO DO
;,;OHD FkQG D IRVW UHDFWXDOL]DWă vQ FRQWH[WXO QDĠLRQDO DFHDVWă SULPă
XQLILFDUHRDUHFXPFRQMXQFWXUDOă DğăULORU5RPkQHÌQFLXGDIDSWXOXLFă
UDSRUWDUHD OXL 0LKDL 9LWHD]XO OD LGHDOXO GH ÄXQLWDWH QDĠLRQDOă´ HVWH XQ
DQDFURQLVP ±SUHVXSXVXOVăXDSRUWODXQLILFDUHD5RPkQLHLDIRVWGHQXQĠDW
GXSă  vQ UHSHWDWH UkQGXUL GUHSW PLW LVWRULRJUDILF í GRPQXO HVWH
SULYLWvQFRQWLQXDUHGUHSWXQXOGLQWUHFHLPDLLPSRUWDQĠLHURLQDĠLRQDOL
$FHVWD HVWH PRWLYXO SHQWUX FDUH L VD ULGLFDW YRLHYRGXOXL 0LKDL
9LWHD]XO vQ DQXO  R QRXă VWDWXLH HFYHVWUă )LJ  OD PDUJLQHD
QRUGLFă D RUDúXOXL vQ FDUWLHUXO &RSRX FDUH FXSULQGH SH OkQJă
8QLYHUVLWDWH úL FkWHYD SDUFXUL úL HVWH FRQVLGHUDW FD IăFkQG SDUWH GLQ
FHQWUXO RUDúXOXL GDWRULWă DWUDFWLYLWăĠLL VDOH ,QLĠLDWLYD UHDOL]ăULL


ÌQFD]XO*HUPDQLHLVXQWHORFYHQWHH[HPSOHOHGHVFXOSWXULDEVWUDFWHGLQDQLL
¶SUHFXPFHOHUHDOL]DWHGHFăWUH.DUO+DUWXQJ+DQV8KOPDQQVDX%HUQKDUG+HLOLJHU
'H DVHPHQHD VXQW UHGHVFRSHULĠL DUWLúWL SUHFXP (UQVW %DUODFK VDX .lWKH .ROOZLW]
RVWUDFL]DĠLVXEUHJLPXOQD]LVW

 2 SUH]HQWDUH UHPDUFDELOă D DFHVWRU FLUFXPVWDQĠH IăUă D FăGHD SUDGă
DQDFURQLVPHORU HVWH FHD VHPQDWă GH ùHUEDQ 3DSDFRVWHD ,VWRULD 5RPkQLHL %XFXUHúWL
 S  &HO PXOW LGHHD XQHL FUXFLDGH SDUH Vă IL IRVW FRQFHSWXO PRWLYDQW GLQ
VSDWHOHOXSWHORUSRUQLWHvPSRWULYD,PSHULXOXL2WRPDQ3HUVSHFWLYDFODVLFăvLDSDUĠLQHOXL
3 3 3DQDLWHVFX 0LKDL 9LWHD]XO %XFXUHúWL  HGLĠLH QRXă   'LQWUH OXFUăULOH
VFULVH vQ OLPED JHUPDQă UHOHYDQW HVWH VWXGLXO OXL $OH[DQGUX 5DQGD 3UR 5HSXEOLFD
&KULVWLDQD 'LH:DOODFKHLLPÄODQJHQ³7UNHQNULHJGHUNDWKROLVFKHQ8QLYHUVDOPlFKWH
 0QFKHQ

/ %RLD RSFLWFIúL5XEHO 'HU6FKDWWHQGHU*HVFKLFKWVP\WKHQ
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PRQXPHQWXOXLvQDOWGHPHWULDYHQLWGLQSDUWHD8QLXQLL9HWHUDQLORU
GH5ă]ERLGLQ,DúLFDUHDXvQFHSXWVăVWUkQJăIRQGXULvQDFHVWVHQVvQFă
GLQ  %LVHULFD 2UWRGR[ă úL 0LWURSROLWXO 'DQLHO DX VSULMLQLW GH
DVHPHQHDSURLHFWXO2SDUWHGLQEDQLDXIRVWDGXQDĠLGLQDFĠLXQLLQLĠLDWH
vQ úFROL 0LQLVWHUXO &XOWXULL D SDUWLFLSDW OD UkQGXO VăX FX R DQXPLWă
VXPă)RQGXULOHVDXDGXQDWFXGLILFXOWDWHDVWIHOvQFkWPRQXPHQWXOFDUH
WUHEXLDVăILHLQDXJXUDWvQDQXO íRGDWăFXVăUEăWRULUHDDGHDQL
GH OD Ä8QLUHD´ GLQ  í D IRVW YHUQLVDW DELD XQ DQ PDL WkU]LX vQ
GHFHPEULHÌQWURFRPSHWLĠLHGHVIăúXUDWăvQDQXOODFDUHDX
SDUWLFLSDW DUWLúWL GLQ vQWUHDJD ĠDUă FX  SURLHFWH vQ IDĠD FRPLVLHL GH
H[SHUĠLFRQYRFDWăGH0LQLVWHUXO&XOWXULL úLPDLDOHVvQXUPDFRQVXOWăULL
SXEOLFXOXL  VD LPSXV SURLHFWXO VFXOSWRUXOXL LHúHDQ ,RQ %X]GXJDQ ÌQ
RULFHFD]FHLGHYL]LWDWRULDXGHPRQVWUDWXQLQWHUHVGHRVHELWIDĠăGH
PRGHOHOHH[SXVHSHQWUXFkWHYD]LOH6WDWXLDDIRVWLQDXJXUDWăGRLDQLPDL
WkU]LXvQFDGUXOXQHLFHUHPRQLLFXSDUWLFLSDUHDODUJăDSXEOLFXOXL
)HVWLYLWăĠLOH GH LQDXJXUDUH ± OD FDUH D IRVW LQYLWDW DOăWXUL GH
RILFLDOLWăĠLOHORFDOHúLSUHúHGLQWHOHGHDWXQFLDOĠăULL±DXDWUDVXQSXEOLF
ODUJ DVWIHO vQFkW SROLĠLD D IRVW QHYRLWă Vă EORFKH]H FLUFXODĠLD SH R
VXSUDIDĠă H[WLQVă ÌQWUXFkW vQ DFHD SHULRDGă ORFXLDP vQ LPHGLDWD
DSURSLHUHDPDYXWRFD]LDGHDYHGHD vQGUXPVSUHFDVăIHVWLYLWDWHDGH
LQDXJXUDUHúLGH DXUPăULIDVFLQDW HYHQLPHQWXO 'HPQLWDULLSROLWLFLHQLL
úL UHSUH]HQWDQĠLL %LVHULFLL DX ĠLQXW GLVFXUVXUL GHVWXO GH OXQJL vQ FDUH DX
VXEOLQLDWUROXOMXFDWGHGRPQvQXQLILFDUHDQDĠLRQDOăD5RPkQLHL3ULQWUH
VSHFWDWRULVHDIODXvQFLXGDYUHPLLQHIDYRUDELOHúLPXOĠLHOHYLSUREDELO
FHLLPSOLFDĠLvQDFĠLXQLOHGHVWUkQJHUHGHIRQGXUL VDXSRDWHDXIRVWDGXúL
GH SURIHVRULL ORU  5ăEGDUHD FX FDUH SXEOLFXO D DXGLDW úL DSODXGDW
GLVFXUVXULOH HVWH XQ DUJXPHQW vQ IDYRDUHD IDSWXOXL Fă FHL SUH]HQĠL DX
FRQVLGHUDWHYHQLPHQWXOFDILLQGLPSRUWDQWúLvQQLFLXQFD]SOLFWLVLWRUÌQ
VFKLPE HX GXSă XQ DQXPLW WLPS DP vQFHSXW VD Pă SOLFWLVHVF úL
QHvQĠHOHJkQG VXILFLHQW OLPED URPkQă SH YUHPHD DFHHD DP SURILWDW GH
RFD]LHFDVăREVHUYFXDWHQĠLHVFXOSWXUD
/DRSULYLUHPDLDWHQWăDQDOL]kQGVWLOXOOXFUăULLFXJUHXvĠLYLQHVă
FUH]L Fă DFHDVWă VWDWXLH HFYHVWUă HVWH R RSHUă DUWLVWLFă D WUHFHULL GLQWUH
PLOHQLL 9RLHYRGXO 0LKDL 9LWHD]XO HVWH UHSUH]HQWDW IăUă QLFL R QRWă
LQHGLWăFRQIRUPFXQRVFXWHORUSRUWUHWHLVWRULFH(OSRDUWăSHFDSRFXúPă


&XWULPLWHULODSUHVDFRWLGLDQăúLQRLGHWDOLL6,IWLPL RSFLWS
 'LQ FDX]D YL]LWHL SUH]LGHQĠLDOH GH]YHOLUHD PRQXPHQWXOXL QX D PDL DYXW ORF
GH]LXDQDĠLRQDOăSHGHFHPEULHFLDIRVWDPkQDWăFXRVăSWăPkQăFXWRDWHDFHVWHDFX
SXĠLQWLPSvQDLQWHSUHúHGLQWHOHúLDDQXODWYL]LWD
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WLSLFăúLDUHPkQDVWkQJăYLFWRULRVvQGUHSWDWăvQVXVLDUFXPkQDGUHDSWă
ĠLQH IUkXO FDOXOXL HFYLGHXO DUH SLFLRUXO VWkQJ GLQ IDĠă ULGLFDW SăúLQG vQ
ULWP GH WUDS 3kQă vQ FHOH PDL PLFL GHWDOLL UHDOLVWH VSUH H[HPSOX
KDUQDúDPHQWXO úL IUkXO DUPXUD úL FL]PHOH  DFHDVWă UHSUH]HQWDUH PDL
GHJUDEă QHUHXúLWă D YRLHYRGXOXL FRUHVSXQGH HVWHWLFLL VHFROXOXL
DO;,;OHD3DWHWLVPXOúLHURLVPXOVXQWLGHLOHHVHQĠLDOHGLQVSDWHOHDFHVWHL
RSHUHGHDUWăHSLJRQLFHFDUHLPSOLFăSUHDSXĠLQSULYLWRUXO
$SURDSH LGHQWLFH SULQ H[SUHVLD úL PRGXO DUWLVWLF FRQVHUYDWRU GH
UHSUH]HQWDUH VXQW EXVWXULOH PDUHúDOLORU URPkQL úL VWDWXLD YRLHYRGXOXL
ùWHIDQ FHO 0DUH   )LJ   GRPQLWRUXO OHJHQGDU GHFODUDW
ÄVIkQW´ GXSă  PRQXPHQWH VLWXDWH vQ IDĠD FD]ăUPLL &RUSXOXL ,9
$UPDWă GLQFDUWLHUXOÄ&RSRX´ ùWHIDQFHO0DUHDPLQWHúWHSHQWUXPXOĠL
URPkQLGHRSHULRDGăJORULRDVăDLVWRULHLQDĠLRQDOHSULQUH]LVWHQĠDRSXVă
,PSHULXOXL2WRPDQHYRFDWăDGHVHDFXPkQGULH6WDWXLDVDDPSODVDWăvQ
FXUWHDJDUQL]RDQHLSHXQVRFOXPXOWSUHDvQDOWHVWHvQVăGHIRDUWHVODEă
FDOLWDWH DUWLVWLFă $FHDVWD HVWH GRDU XQ NLWVFK LQXWLO FH QX VXSRUWă
FRPSDUDĠLH FX VWDWXLD HFYHVWUă D DFHOXLDúL GRPQLWRU UHDOL]DWă GH
VFXOSWRUXO IUDQFH] (PPDQXHO )UHPLHW OD   DPSODVDWă vQ IDĠD
3DODWXOXL&XOWXULLGLQ,DúL
&HOăODOW SURLHFW Ä$OHHD 0DUHúDOLORU´ D GHFODQúDW DSULQVH UHDFĠLL
SXEOLFH ,QLĠLDWLYD UHDOL]ăULL VHULHL GH EXVWXUL D DSDUĠLQXW OXL 0LUFHD
&KHODUXJHQHUDOXOXL$UPDWHLD ,9D %XVWXULOHWUHEXLDXVăUHSUH]LQWHSH
FHLWUHLPDUHúDOLDL5RPkQLHL3UH]DQ$YHUHVFXúL$QWRQHVFXXUPkQGVă
ILH DPSODVDWH vQ IDĠD *DUQL]RDQHL GLQ &RSRX 1X HUD YRUED GHVSUH XQ
PRQXPHQWGHGLFDWVSHFLDOPDUHúDOXOXL,RQ$QWRQHVFX
0DUHúDOXO $QWRQHVFX IRVWXO FRQGXFăWRU DO VWDWXOXL vQ SHULRDGD
Uă]ERLXOXL GLQ VHSWHPEULH   D IRVW H[HFXWDW vQ  vQ XUPD XQXL
SURFHV LQVWUXPHQWDW GH FRPXQLúWL vQ FDUH D IRVW DFX]DW GH FULPH GH
Uă]ERLRDOWăDFX]DĠLHvQGUHSWDWăDVXSUDOXLHVWHDFHHDGHDILRUJDQL]DWvQ
WLPSXO Uă]ERLXOXL SURJURPXUL vPSRWULYD HYUHLORU &HUFXULOH QDĠLRQDOLVWH
GLQ 5RPkQLD DX vQFHUFDW vQ UHSHWDWH UkQGXUL GXSă  VăO UHDELOLWH]H
SH PDUHúDOXO $QWRQHVFX )DSWXO Fă SURLHFWXO GH OD ,DúL D DYXW QXPHURúL
VXVĠLQăWRUL IDFH WULPLWHUH OD SUREOHPDWLFD QDĠLRQDOLVPXOXL UHYLWDOL]DW GLQ
5RPkQLD FDUH QX VH OLPLWHD]ă GRDU OD VFRDWHUHD vQ HYLGHQĠă D IDSWHORU
HURLFH DOH GRPQLWRULORU GLQ SHULRDGD PHGLHYDOă ÌQ XUPD XQRU GLVFXĠLL


$SXG6RULQ,IWLPL RSFLW
 &I 9LUJLOLX = 7HRGRUHVFX ,RQ $QWRQHVFX vQ YL]LXQHD VFXOSWRULORU DQLORU
¶vQ (XURSD;;,YRO99, S 
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SXEOLFH úL D XQRU GH]EDWHUL SROLWLFH FX SULYLUH OD RSRUWXQLWDWHD H[SXQHULL
XQXLEXVWDOPDUHúDOXOXL$QWRQHVFXVDGHFLVUHQXQĠDUHDODDFHDVWăLGHH
3URLHFWXO LQLĠLDO D IRVW PRGLILFDW SULQ vQORFXLUHD EXVWXOXL PDUHúDOXOXL
RVWUDFL]DWFXEXVWXOGHEURQ]DOUHJHOXL)HUGLQDQG,ÌQWUHJLWRUXOHOvQVXúL
GHĠLQkQGJUDGXOGHPDUHúDODODUPDWHLURPkQH
3XWHPDVWIHOFRQVWDWDIDSWXOFăDWkWvQ,DúLFkWúLvQvQWUHDJDĠDUă
HVWH vQ FRQWLQXDUH FXOWLYDW úL SURPRYDW vQ OLSVD RULFăUXL VSLULW FULWLF XQ
PRGHO DO FXOWXULL PHPRULHL SXEOLFH FDUH vúL DUH UăGăFLQLOH vQ VHFROXO DO
;,;OHD úL vQ SHULRDGD LQWHUEHOLFă 0RQXPHQWHOH vQGHSOLQHVF DLFL vQ
FRQWLQXDUH R IXQFĠLH VRFLDOă SH FDUH PRQXPHQWHOH GLQ *HUPDQLD DELD
GDFă R vQGHSOLQHDX vQ VHFROXO DO ;,;OHD (VWH JUHX GH DQDOL]DW UROXO SH
FDUH vO MRDFă vQ DFHVW FRQWH[W PRúWHQLUHD FXOWXULL PRQXPHQWHORU GLQ
HSRFD FRPXQLVWă SULQ FDUDFWHUXO HL GH HYHQLPHQW LPSXV FX SDUWLFLSDUHD
REOLJDWRULH D SXEOLFXOXL &X VLJXUDQĠă Fă DFHDVWă SUDFWLFă VSHFLILFă
QDĠLRQDOFRPXQLVPXOXL D IHVWLYLWăĠLORU SXEOLFH VWUkQV OHJDWH GH H[LVWHQĠD
PRQXPHQWHORU D FUHDW DVWIHO R SXQWH GH WUHFHUH GH OD PRQXPHQWXO
QDĠLRQDO DO VHFROXOXL DO ;,;OHD FăWUH FRQúWLLQĠD QDĠLRQDOă D SHULRDGHL
FRQWHPSRUDQH FDUH DUH DFXP SRVLELOLWDWHD GH D VH H[SULPD OLEHU úL
QHFHQ]XUDW 6H SDUH WRWXúL Fă QHYRLD GH D FRQILUPD DFHDVWă LGHQWLWDWH
QDĠLRQDOăSULQSDUWLFLSDUHDODIHVWLYLWăĠLQDĠLRQDOHRUJDQL]DWHvQIDĠDXQRU
PRQXPHQWH HVWH vQ FRQWLQXDUH DFFHQWXDWă 5DGLRXO úL WHOHYL]LXQHD VH
LPSOLFăvQPRGFRQVHFYHQWSULQUHSRUWDMHúLWUDQVPLVLL GLUHFWHDOHDFHVWRU
IHVWLYLWăĠLQDĠLRQDOH
7UHEXLHUHPDUFDWIDSWXOFăDFHVWQRXFXUHQWGHRULHQWDUHQDĠLRQDOă
PDQLIHVWDW GXSă  QX HVWH VSHFLILF GRDU 5RPkQLHL $SURDSH WRDWH
IRVWHOH VWDWH GLQ EORFXO HVWLF GLQ (XURSD FHQWUDOHVWLFă úL VXGHVWLFă
SUH]LQWăRFXOWXUăDPHPRULHLSULQFLSLDOFRPSDUDELOăWUHFkQGvQSHULRDGD
LQWHUEHOLFă SULQWUR ID]ă VFXUWă GH UHODWLYă LQGHSHQGHQĠă úL
VXSUDGLPHQVLRQkQG SHUVRQDOLWăĠLOH SROLWLFH úL FXOWXUDOH GUHSW HURL
QDĠLRQDOL $FHDVWă REVHUYDĠLH SRDWH IL FRQFUHWL]DWă SULQ H[HPSOH GLQ
&HKLD (VWRQLD VDX 8QJDULD ÌQ (VWRQLD VSUH H[HPSOX GXSă REĠLQHUHD
LQGHSHQGHQĠHL IDĠă GH 8QLXQHD 6RYLHWLFă vQ  XQ VXELHFW FHQWUDO DO


ÌQDQXOFkQG5RPkQLDDIRVWDFFHSWDWăvQ1$72DPDVLVWDWSHUVRQDOOD
VFHQH vQ FDUH H[DFW FD vQ SHULRDGD FRPXQLVWă ,QVSHFWRUDWXO ùFRODU ,DúL D WULPLV FODVH
vQWUHJLGHúFRODULFXUROXOGH &ODTXHXUHvQ 3LDĠD8QLULLSHQWUXDSDUWLFLSDFXHQWX]LDVP
ODLPSRUWDQWXOHYHQLPHQWGHVIăúXUDWvQIDĠDHFUDQHORUYLGHR

 ÌQ DQWRORJLD HGLWDWă GH $FDGHPLD GH $UWH VH UHJăVHVF PDWHULDOH
FXSULQ]ăWRDUH 'HQNPDOH XQG NXOWXUHOOHV *HGlFKWQLV QDFK GHP (QGH GHV 2VW:HVW
.RQIOLNWV%HUOLQ
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GH]EDWHULORUSXEOLFHDIRVWGRULQĠDGHDVWDELOLVLPEROXULYL]LELOHFRQFUHWH
DOH XQHL FRQúWLLQĠH QDĠLRQDOH 3ULQ XUPDUH VD DFRUGDW GLQ QRX DWHQĠLH
HURLORU FDUH vQWUH  úL  DX OXSWDW SHQWUX OLEHUWDWH úL SHQWUX
REĠLQHUHD LQGHSHQGHQĠHL IDĠă GH 8QLXQHD 6RYLHWLFă 0RQXPHQWHOH
GLVWUXVH GH VRYLHWLFL GXSă FHO GHDO 'RLOHD 5ă]ERL 0RQGLDO DX IRVW
UHVWDXUDWH GXSă  )UDSDQW HVWH IDSWXO Fă LQLĠLDWLYHOH YLQ WRFPDL GLQ
SDUWHDSRSRUXOXLLPSXOVLRQkQGvQ(VWRQLDFXUHQWXODQWLVRYLHWLFvQFXOWXUD
PHPRULHL &RQúWLHQWL]DUHD OXSWHL GH HOLEHUDUH QDĠLRQDOă GH OD vQFHSXWXO
VHFROXOXLDO;;OHDHVWHXQFXUHQWODUJUăVSkQGLW
$FHVW DVSHFW WLSLF SHQWUX GHPRFUDĠLLOH QRL GLQ IRVWXO EORF
FRPXQLVWFRQGXFHODRDOWăFRQFOX]LHFXSULYLUH ODSHUVSHFWLYDJHUPDQă
VSHFLILFă DVXSUD FXOWXULL PHPRULHL )HQRPHQXO JHUPDQ GH ÄGHSăúLUH D
WUHFXWXOXL´ úL PHPRULHL FXOWXUDOH HVWH XQ FD] VSHFLDO vQ FRQWH[WXO
HXURSHDQúLDWLWXGLQHDFULWLFăH[SULPDWăvQ5HSXEOLFD)HGHUDOă*HUPDQă
FXRRDUHFDUHVXSHULRULWDWHHVWHGHIDSWH[SUHVLDXQHLH[SHULHQĠHVLQJXODUH
úLDXQXLFRQVHQVVRFLDOvQFXUDMDWvQPRGFRQúWLHQWFDUHvúLDUHUăGăFLQLOH
vQDWLWXGLQHDDQLORU¶IDĠăGHPRúWHQLUHDQDĠLRQDOVRFLDOLVPXOXL$FHVWD
SRDWHILSXQFWXOGHSOHFDUHvQWURGH]EDWHUHDPRGXOXLvQFDUHJHUPDQLLDX
XQ UDSRUW RILFLDO GHOLFDW IDĠă GH SURSULD FRQúWLLQĠă QDĠLRQDOă úL IDĠă GH
FXOWXUDPRQXPHQWHORU
,9 0RQXPHQWH úL ORFXUL PHPRULDOH XQ FD] VSHFLDO vQ
*HUPDQLD
0RQXPHQWXO QDĠLRQDO FODVLF vQ *HUPDQLD QX D VXSUDYLHĠXLW
Uă]ERLXOXL &XOWXUD PHPRULHL D WUHEXLW Vă LQYHQWH]H QRL IRUPH GH
H[SUHVLH FDUH Vă vQORFXLDVFă PRQXPHQWXO VHFROXOXL DO ;,;OHD
0RQXPHQWHOH QDĠLRQDOH FDUH DX VXSUDYLHĠXLW Uă]ERLXOXL VXQW UHFHSWDWH
DVWă]LGRDUGLQSHUVSHFWLYăLVWRULFăGUHSWUHOLFYHDOHXQHLHSRFLúRYLQLVWH
SHUFHSXWH GRDU vQ FRQWH[WXO JXYHUQDW GH JHQHUDĠLD WLSLFă GHVFULVă úL vQ
URPDQXO 'HU8QWHUWDQDOOXL+HLQULFK0DQQúLULGLFXOL]DWHvQFHOPDLEXQ
FD]IDSWFDUHQXGLPLQXHD]ăvQVăQHDSăUDWIXQFĠLDWXULVWLFăGHRDUHFHvQ
FRQWLQXDUH PLL GH SHUVRDQH YL]LWHD]ă vQ ZHHNHQG PRQXPHQWXO OXL
+HUPDQQ GLQ DSURSLHUH GH 'HWPROG )LJ  SHQWUX D VH EXFXUD GH
SULYHOLúWHDGLQ7HXWREXUJHU:DOGÌQVFKLPEFRPHPRUăULOHRUJDQL]DWHGH
FăWUHVWDWVDXUHDOL]DWHODQLYHOQDĠLRQDOVXVĠLQXWHGHPLMORDFHOHPHGLDúL



 ,ULQD 5DXG 0DWHULDOLVLHUWHV *HGlFKWQLV LQ (VWODQG :XQVFK QDFK
6\PEROHQ"vQ 'HQNPDOHS
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GH RSLQLD SXEOLFă VXQW vQ 5HSXEOLFD )HGHUDOă *HUPDQă GRDU DFHOHD
FDUHDXORFODPRQXPHQWHúLORFXULPHPRULDOHFHVLPEROL]HD]ăSXWHUHDúL
SHUVHYHUHQĠD GHPRFUDĠLHL vQ D vPSLHGLFD UHSHWDUHD FULPHORU vQJUR]LWRDUH
vPSRWULYDXPDQLWăĠLLILLQGYRUEDvQSULPXOUkQGGHH[WHUPLQDUHDvQPDVă
D HYUHLORU $FHVW WLS GH PRQXPHQWH vQ RSR]LĠLH IDĠă GH PRQXPHQWHOH
WUDGLĠLRQDOHDYHUWL]kQGFXSULYLUHODHYHQLPHQWHLVWRULFHQHJDWLYHDXIRVW
UHDOL]DWH vQ 5HSXEOLFD )HGHUDOă *HUPDQă DELD GXSă HUD $GHQDXHU ÌQ
DFHODúL VFRS DX IRVW UHDOL]DWH úL FRPSOH[H PHPRULDOH SUHFXP IRVWHOH
ODJăUH GH FRQFHQWUDUH LPSUHVLRQDUHD YL]LWDWRUXOXL úL SăVWUDUHD YLH vQ
PHPRULHDUHVSHFWLYHORUHYHQLPHQWH
5DSRUWDUHD OD WUHFXWXO QDĠLRQDOVRFLDOLVW D IRVW SUREOHPDWLFă
3HULRDGDGHGXSăUă]ERLPDUFDWăGHUHVHQWLPHQWHúLQHVLJXUDQĠăIDĠăGH
VHQWLPHQWXO GH UHVSRQVDELOLWDWH D IRVW R SHULRDGă D FăXWăULL XQHL IRUPH
SRWULYLWH GH IL[DUH vQ PHPRULH ÌQ FLXGD WHQGLQĠHORU UHVWDXUDWLYH GLQ
5HSXEOLFD )HGHUDOă *HUPDQă GLQ DQLL ¶ QX VH SXWHD GHSăúL IDSWXO Fă
VRFLHWDWHD JHUPDQăGLQSHULRDGDGHGXSăUă]ERLúLVWDWXOJHUPDQvQVLQH
WUHEXLDX Vă VH UHGHILQHDVFă vQWUXFkW QX PDL H[LVWD QDĠLXQHD FD FHQWUX
JUDYLWDĠLRQDOQDWXUDOFDLPDJLQHúLSRUWUHWSROLWLFúLPRUDO3ULQSURFHVHOH
VRFLDOH GLQ DQLL ¶ úL SULQ IRUPDUHD XQHL JHQHUDĠLL QRL FDUH vQFHSHD Vă
ULGLFHDQXPLWHvQWUHEăULFULWLFHVDDMXQVODRDQXPLWăGHVFKLGHUHIDĠăGH
WUHFXWXO QD]LVW GLQ SDUWHD PXOWRU JUXSXUL VRFLDOH úL FKLDU D LQVWLWXĠLLORU
SROLWLFH ÌQVăúL WHUPLQRORJLD OHJDWă GH PHPRULH VD PRGLILFDW
&RPHPRUDUHD ÄYLFWLPHORU Uă]ERLXOXL´ VD WUDQVIRUPDW vQFă GH OD


 ÌQ 5HSXEOLFD 'HPRFUDWă *HUPDQă HUDX OXDWH vQ GLVFXĠLH vQ SULQFLSLX GRDU
YLFWLPHOHFRPXQLVWHDOHUHJLPXOXLQD]LVW$PLQWLUHDKRORFDXVWXOXLMXFDXQUROPDUJLQDO
vQ FRQFHSWXOGHFRPHPRUDUHSXEOLFăRUJDQL]DWăGHFăWUHVWDW VSUHH[HPSOXFRPSOH[XO
PHPRULDO GLQ IRVWXO ODJăU GH FRQFHQWUDUH %XFKHQZDOG GLQ DSURSLHUH GH :HLPDU  ÌQ
FD]XO DFHVWXLD VD WUHFXW vQVă VXE WăFHUH IDSWXO Fă D DFHVW ODJăU D IRVW XWLOL]DW SkQă vQ
 GH FăWUH FRPXQLúWL &I 0DQIUHG 2YHUHVFK %XFKHQZDOG XQG GLH ''5 RGHU GLH
6XFKH QDFK 6HOEVWOHJLWLPDWLRQ *|WWLQJHQ  úL +DVNR =LPPHU 'HU %XFKHQZDOG
.RQIOLNW =XP 6WUHLW XP *HVFKLFKWH XQG (ULQQHUXQJ LP .RQWH[W GHU GHXWVFKHQ
9HUHLQLJXQJ0QVWHU

 'HVSUH PRQXPHQWH úL ORFXUL PHPRULDOH GHVSUH IXQFĠLD DFHVWRUD 8OULNH
3XYRJHO0DUWLQ6WDQNRZVNL HG  *HGHQNVWlWWHQIUGLH2SIHUGHV1DWLRQDOVR]LDOLVPXV
(LQH'RNXPHQWDWLRQKUVJYRQGHU%XQGHV]HQWUDOHIU3ROLWLVFKH%LOGXQJ%RQQ
HGLĠLDDGRXD vQVă(VFKHQEDFK gIIHQWOLFKHV*HGHQNHQ'HXWVFKH(ULQQHUXQJVNXOWXUHQ
VHLWGHU:HLPDUHU5HSXEOLN)UDQNIXUWDP0DLQ-DPHV(GZDUG<RXQJ )RUPHQ
GHV(ULQQHUQV*HGHQNVWlWWHQGHV+RORFDXVW:LHQ*LVHOD/HKUNH *HGHQNVWlWWHQ
IU GLH 2SIHU GHV 1DWLRQDOVR]LDOLVPXV +LVWRULVFKSROLWLVFKH %LOGXQJ DQ 2UWHQ GHV
:LGHUVWDQGVXQGGHU9HUIROJXQJ)UDQNIXUWDP0DLQ

8OULFK6FKOLH 'LH'HQNPlOHUGHU'HXWVFKHQS
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vQFHSXWXO DQLORU ¶ vQ FRPHPRUDUHD ÄYLFWLPHORU Uă]ERLXOXL úL
GLFWDWXULL´ 
'HD OXQJXO DFHVWXL SURFHV FRPHPRUDUHD RILFLDOă VD FRQFHQWUDW
WRW PDL PXOW SH PRQXPHQWH ÄGH DYHUWL]DUH´ úL ORFXUL PHPRULDOH vQ
JHUPDQă Vă IRORVHúWH FXYkQWXO *HGHQNVWlWWH  $FHVWD HVWH XQ IDSW
UHPDUFDELO vQ VLQH (VWH PDL XúRU Vă FRPHPRUH]L YLFWRULL UăVXQăWRDUH
IRUPDUHDSURSULXOXLVWDWVDXHOLEHUDUHDGHRGRPLQDĠLHVWUăLQă5DSRUWDUHD
VRFLHWăĠLL OD ]LOH FRPHPRUDWLYH úL ORFXUL PHPRULDOH FDUH DPLQWHVF GH
vQIUkQJHUHDúLGHFULPHOHFRPLVHGHSURSULXOSRSRUHVWHXQSURFHVPXOW
PDL GLILFLO 3ULQ DFHVW FRQFHSW QRX DO PHPRULHL GHQXPLW GH 5HLQKDUGW
.RVHOOHFN GUHSW ÄPHPRULH QHJDWLYă´ DGRSWDW GH FăWUH WRDWH JUXSXULOH
VRFLDOHLPSRUWDQWHGHFăWUHSROLWLFăGHFăWUHRSLQLDSXEOLFăúLLQVWLWXĠLLOH
HGXFDWLYH 5HSXEOLFD )HGHUDOă *HUPDQă GRFXPHQWHD]ă GLVWDQĠDUHD úL
vQGHSăUWDUHDGHQDĠLRQDOVRFLDOLVPGUHSWXQFRQVHQVSXEOLF&KLDUGDFă
H[LVWăDVSHFWHGLVFXWDELOHvQFHHDFHSULYHúWHDSOLFDUHDFRQFUHWăDDFHVWXL
FRQVHQVvQSUDFWLFDSXEOLFă GLVFXĠLDFRQWURYHUVDWăvQMXUXOPRQXPHQWXOXL
+RORFDXVWXOXL GLQ %HUOLQ HVWH XQ H[HPSOX HORFYHQW SHQWUX R DVWIHO GH
GH]EDWHUH GHPRFUDWLFă  LPSRUWDQĠD úL VHPQLILFDĠLD LGHLL GH OLHX[ GH
PpPRLUH SULQ FDUH VH WHPDWL]HD]ă FULWLF WUHFXWXO QD]LVW HVWH XQ DVSHFW
LQFRQWHVWDELO
ÌQFă GLQ DQLL ¶ D vQFHSXW R GH]EDWHUH SH WHPD PHPRULHL
QDĠLRQDOH vQ FDGUXO FăUHLD OD  GH DQL GXSă VIkUúLWXO Uă]ERLXOXL VD


,ELGHPS
5HLQKDUG.RVHOOHFN )RUPHQXQG7UDGLWLRQHQGHVQHJDWLYHQ *HGlFKWQLVVHV
vQ 9RONKDUG .QLJJH1RUEHUW )UHL HG  9HUEUHFKHQ HULQQHUQ 'LH $XVHLQDQGHUVHW]XQJ
PLW +RORFDXVW XQG 9|ONHUPRUG 0QFKHQ  S  ÌQ VSHFLDO vQ GRPHQLXO
HGXFDWLY ORFXULOH PHPRULDOH IDF SDUWH GLQWUXQ FRQFHSW SHGDJRJLF ELQH GRFXPHQWDW úL
DSOLFDW D VH YHGHD %HUQG )HFKOHU *RWWIULHG .| OHU 7LOO /LHEHUW]*UR HG 
Ä(U]LHKXQJ QDFK $XVFKZLW]³ LQ GHU PXOWLNXOWXUHOOHQ *HVHOOVFKDIW 3lGDJRJLVFKH XQG
VR]LRORJLVFKH $QQlKHUXQJHQ :HLQKHLP0QFKHQ  úL $QQHJUHW (KPDQQ HW DO
HG  3UD[LV GHU *HGHQNVWlWWHQSlGDJRJLN (UIDKUXQJHQ XQG 3HUVSHNWLYHQ 2SODGHQ


'HQXPLUHDRILFLDOăHVWHÄ'HQNPDOIUGLHHUPRUGHWHQ-XGHQ(XURSDV³(VWH
YRUED GHVSUH XQ FkPS GH VWHOH GHVIăúXUDW SH R VXSUDIDĠă XULDúă GH SHVWH  P
VWHOHOHDXvQDOĠLPHYDULDELOăGHSkQăODPHWUL 'HVSUHFRQWURYHUVHOHSHDFHDVWăWHPă
D VH YHGHD &ODXV /HJJHZLH (ULN 0H\HU Ä(LQ 2UW DQ GHQ PDQ JHUQH JHKW³ 'DV
+RORFDXVW0DKQPDO XQG GLH GHXWVFKH *HVFKLFKWVSROLWLN QDFK  0QFKHQ 
+DQV(UQVW 0LWWLJ *HJHQ GDV +RORFDXVWGHQNPDO GHU %HUOLQHU 5HSXEOLN %HUOLQ 
+DQV*HRUJ6WDYJLQVNL 'DV+RORFDXVW'HQNPDO'HU6WUHLWXPGDVÄ'HQNPDOIUGLH
HUPRUGHWHQ-XGHQ(XURSDV³LQ%HUOLQ  3DGHUERUQ
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UHVLPĠLW QHFHVDUă R UHHYDOXDUH FULWLFă D ULWXDOXULORU RELúQXLWH GH
FRPHPRUDUH /LSVD XQHL LGHQWLWăĠL QDĠLRQDOH úL IL[DĠLD H[FOXVLYă DVXSUD
DQLORU GLFWDWXULL QDĠLRQDOVRFLDOLVWH D IRVW FULWLFDWă QX GRDU GH FăWUH
FHUFXULOHUDGLFDOHGHGUHDSWDFLúLGHFăWUHRSLQLDSXEOLFă2GH]EDWHUH
RELHFWLYăSHDFHDVWăWHPăQXHVWHvQFăSRVLELOăvQ*HUPDQLDvQWUXFkWGRDU
LGHHD XQHL DWLWXGLQL PDL UHOD[DWH IDĠă GH DFHDVWă WHPă D SURYRFDW UHDFĠLL
DSURDSH LVWHULFH GLQ SDUWHD FHORU FDUH VSULMLQă LGHHD FRQVHQVXOXL vQ
SROLWLFăúLGRPLQăRSLQLDSXEOLFăSULQPDVVPHGLD3R]LĠLLOHVXQWULJLGHúL
LPSOLFăRVFKHPăVLPSOLILFDWăGHÄGUHDSWD  VWkQJD´$PEHOHSăUĠLLJQRUă
vQVă GLVSXWD GLQ MXUXO ÄVXSUHPDĠLHL PHPRULHL´ XQ DVSHFW FDUH PHULWă
WRWXúLRDWHQĠLHGHRVHELWă
)RDUWH UDU VH DFRUGă DWHQĠLH IDSWXOXL Fă SULQ FRPHPRUDUHD
RVWHQWDWLYăDFHOXLPDLvQWXQHFDWFDSLWROGLQLVWRULD*HUPDQLHLVHSURSDJă
RHQHUJLHSR]LWLYăFDUHPDUFKHD]ăSURIXQGLPDJLQHDDFWXDOăD*HUPDQLHL
PRGHUQHÌQVăSULQIDSWXOFăGLFWDWXUDQD]LVWăúLFHOGHDO'RLOHD5ă]ERL
0RQGLDO DX GHYHQLW VXELHFWHOH FHQWUDOH DOH PHPRULHL FROHFWLYH ILLQG
FXOWLYDWHXQDQLPGHFăWUHRSLQLDSXEOLFăúLSURPRQWRULLFXOWXULLJHUPDQH
GUHSWDVSHFWHFHQWUDOHvQGLVFXĠLDSHWHPDFRPHPRUăULORUQDĠLRQDOH3ULQ
DFHDVWD5HSXEOLFD)HGHUDOă*HUPDQăSRDWHILFRQVLGHUDWăGXSăDQLGH
H[LVWHQĠă GUHSW XQ PRGHO GH GHPRFUDĠLH GHRVHELW GH RELHFWLYă
3HUVHYHUHQĠD FX FDUH QHPĠLL SUDFWLFă FX DJUHVLYLWDWH vQFHSkQG GLQ DQLL
¶ DFHDVWă DWLWXGLQH QRPEULOLVWă IL[DWă SH FHL  DQL GH GLFWDWXUă
IDVFLVWă FRQWH[W vQ FDUH D IRVW VHPDQWL]DW FRQFHSWXO GH
9HUJDQJHQKHLWVEHZlOWLJXQJGHSăúLUHDWUHFXWXOXLIDFHFDGHPXOWHRULVă
ILHXLWDWDVSHFWXOVLQJXODUDODFHVWXLIHQRPHQ
3RDWHFăWHURULOHQD]LVWHúLH[WHUPLQDUHDvQPDVăDHYUHLORUQXVXQW
FRPSDUDELOHFXQLFLXQDOWHYHQLPHQWvQJUR]LWRUGLQLVWRULDRPHQLULLGDU
QXQXPDL$OWUHLOHD5HLFKHVWHVLQJXODUFDIDSWLVWRULFFLúLWHPDWL]DUHD


 (VWH YRUED GHVSUH FHOHEUD ÄGLVSXWă :DOVHU%XELV´ SURYRFDWă GH XQ SXQFW
FRQWURYHUVDW úL IDOV LQWHUSUHWDW GLQ GLVFXUVXO VFULLWRUXOXL 0DUWLQ :DOVHU vQ FDUH FULWLFD
RPQLSUH]HQĠD WUHFXWXOXL QD]LVW vQ GLVFXUVXO SXEOLF GLQ 5HSXEOLFD )HGHUDOă *HUPDQă
$FHVWD REVHUYD SHULFROXO XQHL ÄLQWUXPHQWDOL]ăUL´ D ULWXDOXULORU GH FRPHPRUDUH GLQ
*HUPDQL vQ IDYRDUHD XQRU ÄVFRSXUL SUH]HQWH´ $ VH YHGHD )UDQN 6FKLUUPDFKHU HG 
'LH :DOVHU%XELV'HEDWWH (LQH 'RNXPHQWDWLRQ )UDQNIXUW DP 0DLQ  3H WHPD
LGHQWLWăĠLLQDĠLRQDOH%HUQKDUG*LHVHQ HG  1DWLRQDOHXQGNXOWXUHOOH,GHQWLWlW)UDQNIXUW
DP 0DLQ  HGLĠLD D WUHLD  'RURWKHD :HLGLQJHU HG  1DWLRQ ± 1DWLRQDOLVPXV ±
QDWLRQDOH ,GHQWLWlW KUVJ YRQ GHU %XQGHV]HQWUDOH IU SROLWLVFKH %LOGXQJ %RQQ 
%HUQG(VWHO 1DWLRQXQGQDWLRQDOH,GHQWLWlW9HUVXFKHLQHU5HNRQVWUXNWLRQ:LHVEDGHQ
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DFHVWXLD 1X H[LVWă QLFL R ĠDUă vQ OXPH FDUH Vă DERUGH]H DWkW GH FULWLF
HYHQLPHQWHOH QHJDWLYH GLQ SURSULD LVWRULH vQ FDUH SHUVSHFWLYD FULWLFă
DVXSUD LVWRULHL Vă GHYLQă FKLDU R SUREOHPă GH VWDW 'DFă QH JkQGLP OD
FRORQLDOLVPXO IUDQFH] VDX HQJOH] OD UHJLPXO FRPXQLVW GH WHURDUH GLQ
8QLXQHD6RYLHWLFă vQVSHFLDOvQDQLL¶ ODVFODYLHVDXODH[WHUPLQDUHD
LQGLHQLORU vQ $PHULFD VDX OD DOWH H[HPSOH GH FULPH vQJUR]LWRDUH GLQ
LVWRULD RPHQLULL vQ QLFL R ĠDUă SHULRDGHOH vQWXQHFDWH DOH WUHFXWXOXL QX
RFXSăXQORFGHRVHELWvQPHPRULDQDĠLRQDOăSHQWUXPHPRULDFROHFWLYăD
FHWăĠHQLORU DFHVWRU ĠăUL DFHVWH SHULRDGH vQWXQHFDWH DX R LPSRUWDQĠă
PDUJLQDOăúLQXDIHFWHD]ăLGHQWLWDWHDQDĠLRQDOăúLFRQVWLWXLUHDHLLVWRULFă
0RGXO vQ FDUH JHUPDQLL DX FUHDW XQ FRQVHQV VRFLDO GLQ
UHPHPRUDUHD SHUPDQHQWă D SURSULLORU IDSWH FRQGDPQDELOH úL D
UHVSRQVDELOLWăĠLL GH D QX SHUPLWH UHSHWDUHD DFHVWRUD ± FRQVHQV FDUH
IRUPHD]ăED]DREOLJDWRULHDQRXOXLVWDWGHGUHSWGHPRFUDWLFúLGHWDúDWGH
SDWHWLVPH ±HVWHSULYLWGHREVHUYDWRULLVWUăLQLGUHSWXQIHQRPHQGHRVHELW
SHUFHSkQG XQHRUL ÄFRPSOH[XO GH YLQă´ JHUPDQ GUHSW FLXGDW ÌQ
GLVFXĠLLOHLQWHUQHSXUWDWHSHWHPDDWLWXGLQLLFRUHFWHIDĠăGHWUHFXWDFHDVWă
SHUVSHFWLYăHVWHGHPXOWHRULLJQRUDWă&KLDUGDFăVDUGRULRDERUGDUH
PDLUHOD[DWăDSUREOHPDWLFLLWUHFXWXOXLQD]LVWDWLWXGLQHDULJXURDVăIDĠăGH
ÄUXúLQHDQDĠLRQDOă´UHSUH]LQWăGHIDSWRIRUPăGHDVLJXUDUHGHVLQHvQVLúL
VDX DXWRVXVĠLQHUHD  úL VWDELOLWDWH D QDĠLXQLL JHUPDQH IDSW FDUH GLQ
SXQFWXOPHXGHYHGHUHQXHVWHSHGHSOLQvQĠHOHVvQLPSOLFDĠLLOHVDOHQLFL
vQ *HUPDQLD GHRDUHFH vQ PRG JUHúLW DFHDVWă VXIHULQĠă SHUPDQHQWă GLQ


 'HVSUH GH]EDWHULOH SH WHPD DUJXPHQWăULORU GLQ FHUFHWăULOH WRWDOLWDULVWH D VH
YHGHD (FNHKDUG -HVVH HG  7RWDOLWDULVPXV LP  -DKUKXQGHUW (LQH %LODQ] GHU
LQWHUQDWLRQDOHQ)RUVFKXQJ KUVJYRQGHU%XQGHV]HQWUDOHIUSROLWLVFKH%LOGXQJ %RQQ
DVHYHGHDúLDERUGDUHDOXL$FKLP6LHJHO HG  7RWDOLWDULVPXVWKHRULHQQDFKGHP
(QGHGHV.RPPXQLVPXV.|OQúL:HLPDU 6FKULIWHQGHV+DQQDK$UHQGW,QVWLWXWV
IU7RWDOLWDULVPXVIRUVFKXQJYRO 

 ,PSUHVLRQDQWă vQ DFHVW VHQV HVWH OXFUDUHD OXL ,DQ %XUXPD :DJHV RI *XLOW
0HPRULHVRI :DULQ*HUPDQ\DQG-DSDQ/RQGUDFDUHDSUHFLD]ăúLHYLGHQĠLD]ă
UHDOL]ăULOH JHUPDQLORU SULQWUR FRPSDUDĠLH LQWHUHVDQWă vQWUH PRGXO GH ÄGHSăúLUH D
WUHFXWXOXL´VSHFLILF*HUPDQLHLúLPRGXOvQFDUHVHHYLWă FRQIUXQWDUHDFXLVWRULDUHFHQWă
vQ-DSRQLD

&DUWHDUHFHQWDSăUXWăDOXL)UHL QRWD FXSULQGH vQDUWLFROHOHVDOHFkWHYD
FRQFOX]LLLPSRUWDQWHSHDFHDVWăWHPă)UHLREVHUYăRWUDQVIRUPDUHvQDWLWXGLQHDIDĠăGH
WUHFXWWUDQVIRUPDUHH[SOLFDELOăSULQIDSWXOFăJHQHUDĠLDPDUWRULORUGLUHFĠLHVWHSHFDOHGH
GLVSDULĠLH 1HPĠLL VH FRQVLGHUă vQFHSkQG FX VIkUúLWXO DQLORU ¶ HL vQúLúL YLFWLPH DOH
Uă]ERLXOXL ERPEDUGDPHQWHOH UHIXJLXO SHUVHFXWDUHD  DVWIHO VH REVHUYă XQ SXQFW GH
FRWLWXUăvQ (ULQQHUXQJVNXOWXUvQ *HUPDQLD
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FDX]DSURSULHLLVWRULLHVWHUHVLPĠLWăGUHSWXQIDFWRUGHQHVLJXUDQĠăúLFDXQ
GHIHFW ÌQDFHVWFRQWH[WOLSVDXQRUÄPRQXPHQWHQDĠLRQDOH´SURSULX]LVH
UHVSHFWLY LQWUDUHD SDVLYă vQ LVWRULH D XQRU ORFXUL DOH FRPHPRUăULL
QDĠLRQDOH *HUPDQLD +HUPDQQ WXUQXULOH OXL %LVPDUFN  úL DWLWXGLQHD
UH]HUYDWăIDĠăGHFRQFHSWXOGHÄQDĠLXQH´DWLWXGLQHFDUHvúLDUHUăGăFLQLOH
vQ PRúWHQLUHD WUHFXWXOXL QD]LVW OLSVD GH IDSW D XQHL FRQúWLLQĠH QDĠLRQDOH
DúDFXPVHPDQLIHVWăDFHDVWDvQĠăULOHvQYHFLQDWHH[SOLFăvQWURRDUHFDUH
PăVXUă SHUFHSĠLD JHUPDQă D XQRU IHQRPHQH LVWRULFRSROLWLFH GLQ DIDUD
JUDQLĠHORU 3HQWUX *HUPDQLD vQGHSăUWDUHD vQ SULPLL  GH DQL GH GXSă
Uă]ERL GH VXELHFWHOH FHQWUDOH DOH PHPRULHL FXP DU IL DFHOHD GH ÄVWDW
QDĠLRQDO´úLÄXQLWDWHQDĠLRQDOă´VDGRYHGLWDILIRDUWHEHQHILFăúLvQWUR
RDUHFDUHPăVXUăDFHDVWDDGHYHQLWRFRQGLĠLHSHQWUXRQRXăH[LVWHQĠăFD
VWDWvQWUR(XURSăSDúQLFă'HXQGHvQVăSXWHPDYHDVLJXUDQĠDFăDFHODúL
IHQRPHQHVWHYDODELOúLSHQWUXEDOFDQLFLSRORQH]LVDXURPkQL"
=XVDPPHQIDVVXQJ
'(1.0$/81'(5,11(581*h%(5',(6(0,27,.g))(17/,&+(5
(5,11(581*6.8/785$0%(,63,(/921+,6725,6&+(1
'(1.0b/(51,1-$66<
$XVJHKHQG YRQ -DQ $VVPDQQV .RQ]HSW GHV ÄNXOWXUHOOHQ *HGlFKWQLVVHV³
XQG 7KRPDV 1LSSHUGH\V $QDO\VH GHV Ä1DWLRQDOGHQNPDOV³ ZHUGHQ LQ GLHVHP
%HLWUDJ GLH |IIHQWOLFKHQ 'HQNPlOHU GHU Ä.XOWXUKDXSWVWDGW³ 5XPlQLHQV -DVV\
HLQHUNULWLVFKHQ%HWUDFKWXQJXQWHU]RJHQ'DEHLZLUGIHVWJHVWHOOWGDVVLQHUVWHU
/LQLHQDWLRQDOHXQGQDWLRQDOLVWLVFKH'LVNXUVHIUGLH(UULFKWXQJGHU6WDWXHQLQ
'HQNPlOHU XQG LKUH 3IOHJH EHQDQQW ZHUGHQ N|QQHQ ,P *HJHQVDW] ]XP
ZHVWOLFKHQ (XURSD GDV VHLQH ZLFKWLJVWHQ 1DWLRQDOGHQNPlOHU LQ GHU 0LWWH GHV
 -DKUKXQGHUWV JHVHW]W KDWWH OlVVW VLFK IU -DVV\ XQG DXFK IU 5XPlQLHQ
LQVJHVDPW  GLH ZLFKWLJVWH 3KDVH GHU (UULFKWXQJ YRQ Ä1DWLRQDOGHQNPlOHUQ³ LP
6LQQH1LSSHUGH\VIUHLQHVSlWHUH3HULRGHIHVWPDFKHQHWZDYRPOHW]WHQ'ULWWHO
GHV-DKUKXQGHUWVELVLQGLHHUXQGHU-DKUHGHV-DKUKXQGHUWV,QGHU
=HLW GHV 1DWLRQDONRPPXQLVPXV ZXUGH XQPLWWHOEDU DQ GLH QDWLRQDOLVWLVFKHQ
.RQ]HSWH IUKHUHU =HLWHQ DQJHNQSIW XQG DXFK KHXWH VLQG 'HQNPDOLQLWLDWLYHQ
HWZD GLH 6WDWXH GHV 0LKDL 9LWHD]XO   HLQIDOOVORVHP 7UDGLWLRQDOLVPXV
YHUKDIWHW XQG VSLHJHOQ XQJHEURFKHQHV 1DWLRQDOEHZXVVWVHLQ ZLHGHU GDV DXFK
ULWXHOO JHIHVWLJW ZLUG PLW )HVWHQ XQG 9HUDQVWDOWXQJHQ DQ )HLHUWDJHQ LQ GHQHQ
GLH 'HQNPlOHU HLQEH]RJHQ ZHUGHQ  'HU %HLWUDJ VFKOLHW PLW GHU )HVWVWHOOXQJ
GDVV GLHVHU 6DFKYHUKDOW DQ VLFK QLFKW EHVRUJQLVHUUHJHQG LVW XQG LP |VWOLFKHQ
(XURSD YLHOHURUWV (QWVSUHFKXQJHQ KDW 'LH GXUFK GLH KLVWRULVFKH (UIDKUXQJ
JHEURFKHQH +DOWXQJ GHU 'HXWVFKHQ ]X QDWLRQDOHP 3DWKRV XQG |IIHQWOLFKHU

$OH[DQGHU 58%(/



(ULQQHUXQJVNXOWXUGLHGDV'HQNPDOXQGQLFKWGDV0DKQPDO]XP=HQWUXPKDW
LVWVLFKHUOLFKDOVHXURSlLVFKHU6RQGHUIDOODQ]XVHKHQ
$EELOGXQJVYHU]HLFKQLV
$EE'HQNPDO$OH[DQGUX,RDQ&X]DV,DúL   )RWR$5XEHO 
$EE1LHGHUZDOGGHQNPDOEHL5VVHOVKHLP   )RWR:LNL&RPPRQV 
$EE$UPLQLXVGHQNPDO +HUPDQQVGHQNPDO EHL'HWPROG   )RWR:LNL
&RPPRQV 
$EE%LVPDUFNGHQNPDO+DPEXUJ   )RWR:LNL&RPPRQV 
$EE'HQNPDO0(PLQHVFXV,DúL   )RWR:LNL&RPPRQV 
$EE'HQNPDO0&RVWLQV,DúL   )RWR:LNL&RPPRQV 
$EE'HQNPDO9$OHFVDQGULV,DúL   )RWR$5XEHO 
$EE8QDEKlQJLJNHLWVGHQNPDO,DúL   )RWR$5XEHO 
$EE5HLWHUVWDQGELOGGHV0LKDL9LWHD]XO,DúL   )RWR$5XEHO 
$EE'HQNPDOIU6WHIDQGHQ*URHQ LP&RSRX9LHUWHO ,DúL   )RWR
$5XEHO 

490

MONUMENT I AMINTIRE

Fig. 1: Monumentul lui A. I. Cuza,
Iai (1912) (Foto: A. Rubel)

Fig. 2: Niederwalddenkmal lâng
Rüsselsheim,
Germania
(1871)
(Foto:WikiCommons)
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Fig. 3: Monumentul lui Arminius
(Hermann) lâng Detmold, Germania
(1875) (Foto: Wiki Commons)

Fig. 4: Monumentul lui
Bismarck din
Hamburg
(1906)
(Foto:
Wiki
Commons
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Fig. 5: Monumentul lui M.
Eminescu, Iai (1929)
(Foto: Wiki Commons)

Fig. 6: Monumentul lui M.
Costin, Iai (1888) (Foto: Wiki
Commons)
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Fig. 7: Monumentul lui V.
Alecsandri, IaúL (1905) (Foto: A.
Rubel)

Fig.
8:
Monumentul
Independenei, Iai (1980)
(Foto A. Rubel).
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Fig. 9: Monumentul lui Mihai
Viteazul, Iai (2001) (Foto: A. Rubel)

Fig. 10: Monumentul lui
tefan cel Mare din
Copou,
Iai
(1995)
(Foto: A. Rubel)

Cercetri Istorice, XXIV-XXVI, Iai, 2010, p. 495-543

IAII ÎN BRONZ I MARMUR.
MEMORIA STATUILOR*

Sorin IFTIMI

Sculptura destinat spaiului public a fost în general, la noi, lipsit
de exuberana decorativ, de rolul în primul rând estetic, întâlnit pe alte
meridiane. Ea a fost îneleas mai ales ca art evocatoare. Sculptura de
for public evoc, aceasta fiind calitatea ei esenial, valoarea estetic a
monumentelor fiind lsat, cel mai adesea, în plan secund. Asemenea
monumente îi propun s fixeze în contiina public anumite idei i
valori1. Subiectul sculpturii este îns remodelat, rezultatul putând fi privit
i ca o modalitate de dirijare a opiniei publice, de modelare a simului
civic.
Fiind o form de art angajat, cu mesaj politic, fiecare din aceste
monumente publice conine, înc de la început, i sâmburele unui risc,
acela al distrugerii lor, în cazul unor schimbri de regim i deci a unei
rsturnri de perspectiv. Este un risc asumat. Când ideile exprimate
devin vetuste, sau contrare curentului noilor epoci, nici mcar valoarea
artistic, adesea absent sau modest, nu poate fi invocat pentru a le
salva. Se vdete, în asemenea cazuri, înelepciunea regulii antice, de a
nu ridica statui personajelor aflate în via, un principiu ce avea în vedere
tocmai faptul c pentru a fixa în marmur sau bronz figura cuiva, este
necesar o perioad de detaare istoric, în care memoria s se decanteze
în mod natural. Era i o msur de protecie, o garanie c patimile
politice nu o vor distruge cu prima ocazie. i totui, tentaia de a
* Prima parte a acestui studiu a aprut, sub acelai titlu, în vol. Memorie i
uitare în istorie (coord. Adrian Cioflânc), nr. 11, 3-4, 2003, al revistei Xenopoliana,
Iai, p. 180-197. Am considerat c este util reluarea acelui text, cu unele modificri i
întregiri, împreun cu cea de-a doua parte a studiului, privitoare la statuile cu rost
preponderent cultural, care reprezint partea inedit a lucrrii de fa.
1
A se vedea, pentru aceast tem, masiva lucrare ce repertoriaz statuile
ieene, publicat recent de Olga Rusu, Viorela Lctuu, Constantin-Liviu Rusu, Codrin
Lctuu, Iai – chipuri în bronz, marmur i piatr, Iai, 2004.
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influena memoria comunit ii, prin ridicarea unor monumente care s
impun un anumit punct de vedere, a fost mereu prezent . Uneori gestul
nu se adresa atât contemporanilor, cât mai ales generaiilor viitoare, fiind
o modalitate de a lucra asupra posterit ii unor înf ptuiri politice.
Exist îns i o perspectiv mai senin , din care putem privi
subiectul abordat. Statuile cu care suntem contemporani au vârste
diferite. Provin din epoci cu alte mentalit i i alte valori. Ele reprezint ,
într-un fel, jaloane ale constituirii i evoluiei contiinei publice în
societatea româneasc . Unele statui par desuete prin mesajul lor sau nu
mai corespund sensibilit ilor noastre de ast zi, orizontului nostru de
ateptare. Altele amintesc de atitudini patetice, a c ror temperatur nu o
mai percepem, sau de valori în care poate nu mai credem, dar care au
însemnat totul pentru generaiile p rinilor, bunicilor sau str bunicilor
notri. Fac parte dintr-o memorie colectiv care nu ar trebui ocultat , nici
demolat , ci asumat cu înelepciune i responsabilitate.
F r a teoretiza prea mult, ne propunem în paginile care urmeaz
s înf i m câteva cazuri concrete, selectând dintre monumentele ieene
tocmai pe acelea care au reprezentat, la un moment-dat, obiectul unor
dispute publice cu tent politic , sau al c ror mesaj istoric s-a estompat în
timp i se cere redescoperit.
I. MONUMENTE CU ROL POLITIC
Un prim capitol în istoria statuilor ieene, poate cel mai
spectaculos, este constituit pe baza evoc rii monumentelor oficiale, care
au jucat, la vremea lor, un rol politic i au f cut obiectul unor vii
dezbateri în epoc . Mult vreme acestea au îndeplinit funcia unor
adev rate altare publice, în jurul c rora se desf urau ceremonii anuale,
menite s perpetueze memoria unor anumite fapte istorice. Multe dintre
ele au fost ridicate prin subscripii publice, nu atât din motive financiare,
cât mai ales din necesitatea de a câtiga adepi, prin crearea unui curent
de opinie favorabil i de a transforma pe donatori în partizani ai unei idei.
La modul mai detaat, putem considera c subscripiile erau i un
termometru al sentimentului public: dac un proiect de monument nu
reuea s conving un num r suficient de mare de donatori, el nu merita
s existe. În plus, prin actul donaiilor, monumentul nu mai era un însemn
impus de stat cet enilor, ci devenea „al cet enilor”, ap rut în piaa
public prin v oina popular , prin micul sacrificiu b nesc al tuturor.
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1. Obeliscul leilor din Copou
(Bd. Carol I, nr. 31, în Grdina Copou)
Obeliscul din Grdina Copou este cel mai vechi monument de for
public din rile Române2. Rezoluia domneasc de aprobare a înlrii
obeliscului fusese isclit înc din 1834, în primul an de domnie al lui
Mihail Sturdza, când a fost pus i piatra de temelie. Inscripia iniial,
astzi disprut, arat c monumentul fusese dedicat Regulamentului
Organic. Aceast prim Constituie modern a Moldovei, dei avea
numeroase prevederi progresiste, a fost foarte curând perceput ca un
instrument de dominaie a Rusiei. Regulamentul similar de la Bucureti a
fost ars în timpul revoluiei de la 1848, împreun cu Arhondologia
(condica de ranguri boiereti), în semn de emancipare de sub tutela
Rusiei i a vechiului regim. Regulamentul Organic al Moldovei,
exemplarul original, se pstreaz i astzi la Arhivele Naionale Iai,
aflate tot pe dealul Copoului.
Pe una din feele piedestalului acestui monument se afla stema
Moldovei, iar pe partea opus stema lui Mihail Sturdza, domnul aflat pe
tron. Pe celelalte dou fee se putea urmtoarea inscripie, în limba latin
i în românete, cu slove chirilice:
„Avgustis Monarchis/ Qui anno MDCCCXXXII/ Moldaviae
novas politicas institutiones dedere/ Michaelis Gregoriu Sturza/ Princeps
Regnans/ Una cum Principatus cleo ac nobilitate/Hoc Monumentum
erexit/ Anno salustis MDCCCXXXIV Novembris die VIII”
Adic:
„Augutilor monarhi/ Carii au dat Moldovei noul Aezmânt/
Introdus în anul 1832/ Mihail Grigorie Sturza Vvd./ Împreun cu clerul i
boierimea Principatului/ Au înlat acest monument/ La 8 noiembrie
1834”.
Proiectul monumentului aparinea lui Gheorghe Asachi, care
fcuse parte i din comitetul de redactare a Regulamentului Organic3. Se
2

N. Grigora, Complexul de monumente de la Copou-Iai, în CI, IV, 1973,
p. 177-190; Mihai-Rzvan Ungureanu, Câteva note privitoare la ritualul ceremoniilor
domneti din vremea lui Mihail Sturdza. Serbrile instalrii la putere (1834), în
ArhGen, II (VII), 1995, 3-4, p. 324-328; C. Ostap, Noi date i ipoteze referitoare la
„Obeliscul Leilor” din Grdina Copou, în Ioan Neculce, Iai, II-III, 1996-1997, p. 149156.
3
Iniial contractul de execuie a monumentului a fost încheiat cu arhitectul
Johann Fraywald, îns a fost reziliat ulterior deoarece acesta, fiind supus austriac, nu a
putut prezenta garanii pentru ducerea la bun sfârit a proiectului. Lucrrile au fost
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tie c cei patru lei coloi, care susin obeliscul, au fost sculptai de
Johann Semser, la Lemberg (Lwow), ora aflat pe atunci în Polonia.
Leii au fost special concepui i executai pentru acest monument.
Nu s-a remarcat pân acum faptul c ei sunt o reprezentare a leului
heraldic din stema familiei Sturdza. Leii sunt personalizai prin aceea c
in, în labele din fa , câte o spad pe care este înf urat câte o ghirland
vegetal (ramura de laur a fost înlocuit cu frunze de stejar). Aa este
descris stema Struzetilor în diploma nobiliar conferit lor, în veacul al
XVII-lea, de c tre principele Transilvaniei, Mihail Apaffi. Leii
obeliscului din Copou au fost denumii uneori, în epoc , prin expresia
“lei bronzai”4. Este probabil ca ei s fi fost într-adev r acoperii, iniial,
cu o pelicul de bronz auriu (sau chiar foi de aur), ca în cazul leilor
heraldici; faptul ar ap rea ast zi de un gust discutabil, dar nu era o
striden în epoc . Înainte de 1945, când pe obelisc se mai p stra scutul
de bronz cu blazonul domnitorului Mihail Sturdza, aceast analogie ar fi
fost mai lesne de f cut. Dup ce stema a fost înl turat , sensul originar al
leilor a c zut în uitare.
O paralel se poate face cu un alt leu sturdzesc, din sculptura
funerar de marmur care str juiete mormântul lui George A. Sturdza,
de la castelul Micl ueni (jud. Iai), opera sculptorului italian Celeste
Fabio (c. 1890)5. De aceast dat , leul, întins deasupra mormântului, ine
între labele din fa nu sabia, ci o cruce pe care este încol cit un arpe,
element provenind tot din patrimonial heraldic al familiei Sturdza.
Leii heraldici nu erau un monopol al Sturdzetilor, ei fiind
înc rcai cu multe alte sensuri simbolice. Aceste feline erau, în concepia
epocii, o trimitere la istoria antic . Doi lei rampani afrontai, susinând o
coroan , erau considerai a fi stema Daciei, fapt ar tat i de cronicarul
Nicolae Costin, care descrie i reproduce acest herb, în a sa Carte pentru
desclecatul dintâiu a ri Moldovii i neamului românesc6. Acest fapt
trebuie reinut, deoarece are leg tur cu demonstraia ce urmeaz .
încredinate apoi colonelului Neculai Singurov, f r ca ritmul s mulumeasc pe Mihail
Sturdza („întârziere neîng duit i nepotrivit cu dorina În limii Sale”). În cele din
urm la conducerea antierului a fost numit Gheorghe Asachi, care s-a ocupat personal
de finalizarea monumentului.
4
Constantin Ostap, op. cit., p. 150, 152.
5
Vezi Cleopa Constantin Nistor, Miclueni. Istorie, prezent i perspectiv,
Iai, 2007, plana XVIII, fig. 42.
6
Cf. Dan Cernovodeanu, tiin a i arta heraldic în România, Bucureti, 1977,
p. 17-18 ; vezi i p. 208-209, fig. 3.
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Piatra de temelie a Obeliscului Leilor a fost pus la 8 noiembrie
1834, adic de Sf. Mihail, ziua onomastic a domnitorului, ceea ce ar
putea argumenta caracterul ocazional i oportunist al proiectului propus
de Asachi. Credem îns c se poate distinge o intenie mai profund a lui
Gheorghe Asachi decât simpla mgulire a celui aflat vremelnic pe tronul
rii. Sensul adânc pe care el îl ddea monumentului se poate extrage din
explicaiile pe care le oferea asupra proiectului de stem a oraului Iai,
ce-i fusese solicitat la 18507. Primria considera c Asachi, organizatorul
Arhivelor Statului din Moldova (1834), „are cea mai deplin cunotin
despre marca ce au avut din vechime aceast politie”. El a întocmit un
proiect de stem care, dup opinia sa, trebuia s „aib izvorul în istoria
antic a aezrii”. La curent cu opiniile savante ale vremii, Gh. Asachi a
publicat i el tabula cu inscripia Municipiul Iassiorum, în „Gazeta de
Moldavia” (1850) i în „Calendarul pentru români” (1853), afirmând c:
„Fiind aceast coloan un autentic monument, rmas de la locuitorii
antici ai Iailor, cu drept este a-l onora i a-i conserva simbolul,
adoptând-o drept stem a Capitalei i, prin urmare, ca sigiliu al
municipalitii sale”. În raportul din 1851, ce însoea proiectul de stem
Asachi îi exprima convingerea c inscripia care evoca acel Municipium
Iassiorum era o relicv rmas de la Legiunea XIII Gemina (denumit de
el Legio Iassiensis), care ar fi fost încartiruit în castrul de la Iai:
„coloana, purttoare a numelui [politiei Iailor], este simbolul cel mai
nimerit al uricului ei. De aceea pre coloan s-au aezat, dupre oarecare
regul eraldic, lancea militar i coroana mural (a cetii) cu înscrisul:
M. IASSI, adic Municipium Iassiorum, precum se numesc Iaii în
Geografia veche”8. Se poate constata c monumentul din Copou este o
variant simplificat, transpus în piatr, a proiectului imaginat de
Asachi, înc de la 1834.
7

Gh. Ungureanu, Sigiliul oraului Iai în secolul al XX-lea, în Revista
Arhivelor, IX, 1966, nr. 2, p. 91 (foto). Maria Dogaru, Contribuia lui Gheorghe Asachi
la dezvoltarea heraldicii naionale, în MemAtiq, XIX, 1994, p. 479-480. Obeliscul din
Copou dovedete c Gestaia proiectului era mult mai veche. Nu putem accepta prerea
autoarei potrivit creia stema lui Asachi reprezenta un turn (acesta a fost propus de Gh.
Sulescu). Confruntarea cu schia original, de la Arhivele Naionale Iai arat c este
vorba despre un obelisc care este încoronat cu o coroan mural (DJANI, Ministerul de
Interne, tr. 1772, op. 2020, dosar 6998, fila 1v.); vezi i C. Ostap, op. cit., p. 154 (este
reprodus documentul, cu însemnarea “stema capitaliei Iassii”).
8
DJANI, Eforia oraului Iai, dosar nr. 26/1851; vezi i N. A. Bogdan, op. cit.,
p. 19.
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Prin Obeliscul Leilor Asachi inteniona s redea vechii capitale a
Moldovei certificatul de natere, piatra de fundaie, acel „monumentum
princeps” despre care c rturarii epocii romantice erau convini c a
existat cândva i doar vitregia vremurilor a f cut ca el s dispar f r
urm 9. El ar ta c „ginta roman , chemat ast zi la reînviere social , la
respectarea virtuilor cet eneti i a numelui glorios, iar Municipiul
Iaienilor, dup a sa catastrof , menit, ca un fenix, a renate din cenuile
sale i a trona deasupra Daciei Transalpine”10.
Cu acest monument ne afl m deci la originile mitului „Oraului
celor apte coline” care face parte i ast zi din zestrea spiritual a Iailor,
din aura de noblee cu care acesta a fost investit înc din veacul al XIXlea. Oamenii acelor vremuri erau convini de realitatea d inuirii
romanilor în urbea de pe malul Bahluiului înainte i dup retragerea
aurelian 11. Pentru ei, în larea Obeliscului din Copou echivala cu un act
de restituire a acestei memorii primare asupra originii urbei i a
cet enilor s i12.
2. Monumentul lui Grigore III Ghica
(Aleea Grigore Ghica, nr. 39)
Acest principe luminat merita din plin un monument din partea
locuitorilor capitalei moldovene. Bun gospodar, el a manifestat un mare
interes pentru binele obtesc: a pavat uliele Iailor cu bârne din lemn; a
adus ap de izvor, pe olane, pentru a astâmp ra setea locuitorilor
capitalei, construind i cele dou remarcabile cimele de marmur , de la
Sf. Spiridon i Golia, opere reprezentative pentru barocul de inspiraie
constantinopolitan ; a încurajat industriile, prin construirea manufacturii
de postav de la Chipereti, curmând astfel luxul vestimentar ce împinsese
la ruin pe muli moldoveni; tot el a construit în curtea Mitropoliei, la
strad , o cl dire special destinat colii Domneti, aducând i profesori
9

i Dimitrie Cantemir amintea de existena unui asemenea monument în
capitala Moldovei, atât în Descriptio Moldaviae cât i în Istoria Imperiului Otoman.
Pentru aceasta vezi i Sorin Iftimi, Dimitrie Cantemir i “delfinii” din stema Moldovei
(dou ipoteze), în ArhGen, IV (XI), 1997, 1-2, p. 285-295.
10
Gh. Asachi, Opere, vol. II, Chiin u, 1991, p. 372 i urm. (Ziua cea din
urm a Municipiului Iaienilor), p. 393.
11
Gh. Asachi, Opere, vol. II, Chiin u, 1991, p. 372 i urm. (Ziua cea din
urm a Municipiului Iaienilor). Ast zi tim c sursa principal a acestor legende era
controversata Cronic a lui Huru, ieit din fabrica de falsuri patriotice a familiei Sion
i tip rit chiar în tipografia lui Gheorghe Asachi.
12
Vezi i Sorin Iftimi, Iaii – Simbolurile unui ora simbol, Iai, 2008,
p. 12-18 (cu ilustraii color).
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greci pentru gimnaziul de aici. Nu acestea au fost îns argumentele
pentru înlarea monumentului. La un secol dup moartea sa, ara avea
nevoie de figura exemplar a unui martir.
Sfâritul tragic al acestui domn al Moldovei, executat din porunca
Porii Otomane, pentru c s-ar fi opus cedrii nordului Moldovei ctre
Imperiul Austriac, a fcut din el un adevrat simbol. Asachi schiase înc
de pe la 1860 un ambiios proiect de statuie pentru domnul martir, ce
urma s fie realizat în bronz i aezat pe un soclu de marmur. Ar fi
fost prima statuie cu subiect istoric ridicat în capitala Moldovei. În
proiect, domnul era reprezentat în picioare, învemântat în costum de
ceremonie, cu mâna dreapt ridicat profetic. În stânga sa o femeie în
costum „naional” (personificare a Moldovei), cu genunchii îndoii i
mâinile împreunate, exprima durerea pentru teritoriul rpit i credina c
Cerul va face dreptate13. Lipsit de o motivaie imediat, suficient de
puternic proiectul nu a mai fost îns realizat. Nu sosise înc momentul.
Iniiativa a fost reluat abia în 1875, ca replic la fastuoasele
serbri organizate în Cernui de ctre austrieci, care se pregteau s
aniverseze, cu mult fast, unui secol de la alipirea Bucovinei la Imperiu i
de implementare a civilizaiei germanice în aceast provincie. Pentru
moldoveni, aceast pierdere teritorial nu reprezenta doar un petec de
pmânt de la marginea rii, ci înstrinarea nucleului Moldovei
voievodale, cu vechea capital, Suceava, cu necropola dinastiei
„Muatinilor” de la Rdui. Dei redus ca întindere, acest teritoriu
concentra cel mai mare numr de ctitorii strmoeti (inclusiv celebrele
biserici cu pictur exterioar). Pierderea lui echivala cu rpirea istoriei
Moldovei, cu un atac la identitatea istoric a moldovenilor, dar i a
românilor în general, într-o epoc în care contiina naional, în formare,
se sprijinea tocmai pe asemenea elemente simbolice.
Din comitetul de iniiativ pentru înlarea monumentului de la
Iai au fcut parte M. Koglniceanu, Al. Lambrior, Vasile Pogor i D.
Gusti, dar au lucrat efectiv doar ultimii doi. Koglniceanu tiprise îns, în
13

Loc. colonel Asachi, Monument proiectat în memoria martirului Grigore A.
Ghica W. pe piaa de la Beilicu, în „Almanach de învtur i de petrecere pe anul
1876, ilustrat cu stampe”, Iai, Institutul Albinei Româneti (cu o schi a virtualului
monument). Pe soclu urma s fie puse patru basoreliefuri, dintre care unul reprezentând
un demnitar turc primind o pung de bani de la un general austriac (aluzie la modul
nedemn în care fusese tranat aceast afacere de reprezentanii celor dou puteri, la
1775).

502

IAII ÎN BRONZ I MARMUR . MEMORIA STATUILOR

anul anterior, o virulent brour anonim , Rpirea Bucovinei14, care,
fiind tradus în mai multe limbi i repede r spândit , a avut darul de a
indispune serios guvernul austriac.
Execu ia din 1777 a voievodului Grigore III Ghica avusese loc la
Beilic. Acesta era hanul construit special pentru a g zdui pe
reprezentan ii Por ii Otomane afla i cu treburi la Iai. El fusese amplasat
undeva pe lâng biserica Barnovschi. Aici a fost executat, prin vicleug,
Grigore vod , de c tre trimisul Por ii. Capul s u a fost dus la
Constantinopol, înf iat sultanului i expus deasupra por ii seraiului,
potrivit obiceiului, fiind înso it de o t bli pe care erau men ionate
învinuirile ce i-au fost aduse. Pe list se aflau numeroase acuza ii grave,
suficiente pentru decapitare, dar lipsea chiar cea privitoare la protestele
pentru cedarea Bucovinei c tre austrieci. Printre acuze figura i vina de a
fi devenit omul ruilor, adic tr d tor15.
La doar 100 de ani de la tragicul eveniment, locul exact în care
s-a aflat beilicul nu a putut fi identificat de c tre comisia din 1875,
m rturiile megieilor fiind vagi i contradictorii. De aceea monumentul a
fost plasat în centrul pie ii r mase libere din Beilic16.
Luat oarecum prin surprindere de desf urarea evenimentelor,
Consiliul municipal al oraului Iai decisese ca monumentul lui Grigore
III Ghica s nu fie o statuie, ca cea propus de Asachi, ci un modest
cenotaf din marmur . Decizia s-a datorat grabei cu care trebuia dat o
replic serb rilor organizate de austrieci la Cern u i, un monument ca cel
propus de Asachi având nevoie de timp pentru a fi realizat. Nu trebuie
pierdut din vedere nici faptul c Iaii, pierzându-i statutul de capital , nu
mai avea nici mijloacele materiale de a în l a un asemenea monument,
într-un timp foarte scurt. Sarcofagul a fost cump rat de la sculptorul
Laz r Vidali din Bucureti17.

14

Rpirea Bucovinei, Bucureti, 1875.
La sfâritul domniei anterioare, în loc s se prezinte la Istanbul, cu întreaga
familie, dup cum era obiceiul, s-a l sat dus, ca „prizonier” în Rusia, fiind reinstalat
apoi pe tronul de la Iai prin insisten ele St. Petersburgului. În 1775 el prevenise destul
de transparent Poarta c , dac nu are suficient putere pentru a preveni cedarea nordului
Moldovei, domnul ar putea apela la o alt putere pentru protec ie, adic la Rusia.
16
N. Grigora, Beilicul din Iai i asasinarea domnitorului Grigore al III-lea
Ghica (1 octombrie 1777), în CI, VI, 1975, p. 101-122.
17
Pe monument era sculptat stema Moldovei înso it de inscrip ia „În
amintirea lui Grigore Ghica VV. ucis de turci la 1777, luna octombrie”. Pe partea estic
era ad ugat: „ ara recunosc toare. A protestat contra lu rii Bucovinei”. Pe partea
15
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În timpul ceremoniei, care a avut loc chiar la acea dat,
monumentul a fost acoperit, în semn de doliu, cu o pânz neagr. În
interior se inteniona, probabil, s fie depuse osemintele domnului martir,
idee la care s-a renunat ulterior, rmiele sale pmânteti odihnind i
astzi în biserica Sf. Spiridon, din Iai, unde Grigore III Ghica era i
ctitor.
Cu prilejul dezvelirii monumentului, Mihai Eminescu a publicat
dou articole în paginile „Curierului de Iassi”, fcând elogiul
personalitii complexe a lui Grigore III Ghica, aa cum reieea aceasta
din cronici18. Peste puini ani, viziunea poetului-gazetar va fi total
modificat, acelai personaj fiind zugrvit ca un fanariot tipic, lipsit de
scrupule. Mai mult, el denun fr rezerve ceea ce prea s reias din
documentele epocii: complicitatea cu austriecii a lui Grigore Al. Ghica,
la cedarea Bucovinei19. Ulterior, istoricii au mai echilibrat i nuanat
aceast imagine.
Ceea ce n-au putut spune atunci prea deschis autoritile urbei a
fost exprimat într-o virulent proclamaie tiprit de Partidul Naional
Liberal. În aceasta se arta c Jubileul Centenar serbat la Cernui, prin
dezvelirea statuii Austria era spre batjocura simmintelor româneti.
Liberalii puneau în gura lui Grigore Vod cuvintele: „Privii, copiii mei,
privii fumegrile sângeroase ce se ridic împrejurul acelei statue, cci
nu suta de ani, dar vecinicia chiar, nu poate stinge dreptatea cauzei
pentru care sângele meu cel mai curat a fost vrsat”. i manifestul
continua cu îndemnul: „S alergm, frai români, cu mic, cu mare, bogat
i srac, la acest monument; cci oasele ce el cuprinde sunt oasele unui
Domn cretin, necorupt i neptat. i când statuia Austria atest realitatea
rpirii a trei inuturi ale Moldovei, mormântul lui Grigore Ghica vod s
spun lumei întregi c corupiunea i asasinatul nu sunt titlurile legitime
cu care un imperiu se poate glorifica în lumea civilizat”. Iscleau N.

sudic se afla stema de atunci a României, iar pe cea vestic se afl textul: „Aceast
piatr s-a ridicat de ctre Consiliul Comunal Iai, în anul 1875 octombrie 1”.
18
Eminescu – Sens, timp i devenire istoric (volum îngrijit de Gh. Buzatu,
tefan Lemny i I. Saizu), Iai, 1988, p. 31-35.
19
M. Eminescu, Bucovina i Basarabia. Studiu istorico-politic, Bucureti,
1941, p. 171; Rpirea Bucovinei (antologie, prefa i note de D. Vatamanu), Bucureti,
1996.
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Ionescu, Gh. Mârzescu, N. Iamandi, Al. Gheorghiu, col. Iorgu Catargi,
Telemac Ciupercescu i Andrei Vizanti20.
Carol I de Hohenzollern, domnitorul României, nu fusese prezent
la ceremonia dezvelirii cenotafului. Impresionat îns de aceast ini iativ
(dar, probabil, i de modestia realiz rii), a promis Iailor un bust de
marmur care s îl reprezinte pe Grigore III Ghica vod 21. El i-a onorat
promisiunea prin comandarea acestei lucr ri c tre Fr. Stork, profesor la
Academia de Arte Frumoase din Bucureti, cel mai valoros sculptor aflat
la acea dat în România22. Bustul, amplasat în fa a cenotafului, a fost
inaugurat peste un an, în cadrul ceremoniei din 1 octombrie 1876. În anii
ce au urmat, anima i i de spiritul de libertate adus de R zboiul de
Independen , ieenii au organizat regulat comemor ri la monumentul lui
Grigore Ghica vod , în ziua de 1 octombrie, pân când acest obicei s-a
stins.
În timpul celui de-al doilea r zboi mondial monumentul a fost
doborât de bombardamente. Bustul original, ciobit, se p streaz în
depozitele Muzeului de Art de la Palatul Culturii, iar coloana pe care a
fost amplasat, probabil frânt , a disp rut. În locul vechii sculpturi a fost
pus, în 1973, un alt bust al domnului Grigore III Ghica, lucrat de Lucre ia
Filioreanu-Dumitracu, care poate fi v zut i ast zi.
3. Statuia ecvestr a lui tefan cel Mare
(Piaa Palat nr. 1, în faa Palatului Culturii)
Ideea în l rii unei statui care s reprezinte pe marele voievod a
ap rut octombrie 1856, când în capitala Moldovei se agitau spiritele
pentru Unirea cu ara Româneasc 23. Voind s împiedice un asemenea
act, caimacamul Teodor Bal, eful guvern rii provizorii de la Iai, a
lansat aceast ini iativ , f când din tefan vod simbolul unei vie i de
stat independente. Era necesar ca monumentul s fie ridicat prin
subscrip ie public , astfel încât donatorii s poat fi asimila i cu
sprijinitorii cauzei anti-unioniste. Aceast abil tentativ de manipulare a
20

DJANI, Fond Primria Iai, dosar 68/1875 (Monumentul lui Grigore
Alexandru Ghica; peste 400 file).
21
N. A. Bogdan, Carol I i a doua sa capital, Iai, 1916, p. 216-219.
22
Otto Günter, Sculptorii din familia Storck, Bucureti, 1940.
23
Pentru acest subiect vezi i Sorin Iftimi, Palatul Culturii din Iai. O
retrospectiv istoric, în vol. Patrimoniu Naional i modernizare în societatea
româneasc: instituii, actori, strategii, volum editat de Dumitru Iv nescu i C t lina
Mihalache, Iai, 2009, p. 259-283 (pentru statuie, p. 267-269); vezi acelai text, cu
ilustra ii color, în albumul Descoper Palatul Culturii Iai. Dovezi ilustrate de art,
istorie i civilizaie, Iai, coord. Leti ia Popa (pentru statuie p. 24-31).
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cetenilor a fost zdrnicit de moartea subit a caimacamului, la 17
februarie 185724.
Este surprinztor c înc de pe atunci, cu trei decenii înainte de
concretizarea ideii, se cunotea în detaliu cum va arta statuia i unde va
fi amplasat. Se tia c va fi înlat în Piaa Palatului un monument din
bronz, împodobit cu basoreliefuri „înfitoare a faptelor” marelui
voievod, care urma s fie executat în strintate de ctre un artist
renumit. În acest scop Gheorghe Asachi fcuse „desenul cuviincios” i
descrierea istoric. Este consemnat i faptul c înlimea statuii, cu cal i
clre, plasat pe un piedestal de granit rou, urma s aib o înlime de
16 palme domneti (cca. 4 m). Costul lucrrilor a avea s fie de 16 000
galbeni (sau 52 000 de taleri). Proiectul, aprobat de caimacam, a fost
trimis „unor mari artiti recunoscui din mai multe ri”. La concurs s-au
înscris artiti din Roma, München i Berlin. Dup decesul subit al lui
Teodor Bal, proiectul a czut îns în desuetudine, mai ales c, în 1859
s-a realizat Unirea celor dou principate.
Ideea a fost reluat abia dup 1871, în contextul discuiilor despre
„celebrarea solemn a naiunii române la mormântul lui tefan cel Mare
de la mnstirea Putna” (aflat în teritoriul ocupat de austrieci, dup
1715). Monumentul urma s fie încrcat acum cu un alt mesaj ideologic.
Abia în 1875 s-a constituit comisia care a deschis listele de subscripie
public.
În cele din urm statuia ecvestr a lui tefan cel Mare, din bronz,
a fost realizat la Paris, de sculptorul Emmanuel Frémiet, în 188125.
Monumentul a fost inaugurat la 1883. Amplasarea sa nu este
întâmpltoare. A fost ales locul în care fuseser cândva curile domneti,
care au cunoscut o însemnat faz de construcie i în domnia lui tefan
24

Cf. N. Grigora, Statuia lui tefan cel Mare din Iai, în CI, III, 1972,
p. 281- 308. O interesant reevaluare a partidei antiunioniste din Moldova i a
strategiilor sale politice a oferit recent Adrian Cioflânc, în studiul Na ionalism i
parohialism în competi ie. Note pe marginea dezbaterilor politice privind unirea
Principatelor Române (în volumul Vârstele Unirii. De la contiin a etnic la unitatea
na ional, Iai, 2001, p.109-134). Referirea direct la proiectul acestui monument
(p. 118) se raporteaz la Jurnalul Comitetului însrcinat cu rdicarea monumentului lui
tefan cel Mare, din 6/18 decembrie 1856, publicat în Acte i documente relative la
istoria renascerei României, vol. III, 1889, p. 985-986.
25
Pentru statuia ecvestr de la Iai vezi i Virgiliu Z. Teodorescu, Simboluri de
for public dedicate cinstirii lui tefan cel Mare, în Revista Arhivelor, 1993, nr. 3,
p. 281-290.
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cel Mare. În faa statuii se afl biserica Sf. Nicolae-Domnesc, în lat de
tefan vod la 1492, în care au fost încoronai domnii Moldovei vreme
de trei secole. Cu ocazia dezvelirii statuii voievodului, Ulia Mare, care
îi are cap tul în apropierea monumentului, principala arter a Iailor, a
primit denumirea de strada „tefan cel Mare”.
S-a pretins, f r suport real, c Frémiet ar fi lucrat, în paralel, i o
alt statuie ecvestr reprezentând pe un rege al Poloniei (Cazimir IV) i
c cele dou statui ar fi fost inversate, din greeal , la expediere.
Contestaia se prevaleaz de argumentul c tefan Vod nu purta barb 26.
În secolul al XIX-lea, îns , în contiina public se impusese, datorit
gravurilor multiplicate de Gheorghe Asachi, imaginea unui tefan Vod
cu o barb mult mai impun toare decât cea a statuii lui Frémiet. În
realitate, la data comand rii statuii, nu se tia prea bine cum ar ta tefan
cel Mare. Majoritatea bisericilor unde se p strau portretele sale votive se
aflau peste grani , în Bucovina austriac . Abia în 1881 episcopul
Melchisedec a descoperit27 Tetraevangheliarul de la Humor, cu un
portret al voievodului a c rui autenticitate i acuratee erau incontestabile
i care a pus cap t aprinselor dezbateri purtate la Academie, pe aceast
tem . Dei Vasile Alecsandri a insistat pentru respectarea adev rului
istoric, era prea târziu i mai ales prea costisitor pentru a modifica faa
sculpturii (operaiunea fusese evaluat la 12 000 lei), astfel încât s-a
renunat la aceast idee28. Cea mai simpl dovad c statuia reprezint pe
tefan cel Mare este stema Moldovei, capul de bour, amplasat pe pieptul
calului.
Pentru festivitatea inaugur rii statuii, ce a avut loc la 5 iulie
188329, rezervase Mihai Eminescu prima lectur public a cunoscutei
sale poezii Doina ("De la Nistru pân' la Tisa..."), dar s-a r zgândit în
ultimul moment, publicând în schimb dou articole privitoare la acest
eveniment30.
26

De ce exist în Iai dou statui ale lui tefan cel Mare?, la Constantin Ostap,
Ion Mitican, Cu Iaii mân-n mân, vol. II, Iai, 1997, p. 211-216.
27
De fapt, cu ocazia unei vizite la Cern ui, Tetraevangheliarul cu portretul
voievodului tefan, necunoscut în ar , i-a fost prezentat de c tre Silvestru Moraru,
mitropolitul Bucovinei.
28
Aceast chestiune este tratat detaliat de N. Grigora, în studiul citat.
29
În acea zi se împlineau 380 de ani de la moartea voievodului.
30
M. Eminescu, Inaugurarea statuiei lui tefan cel Mare, în vol. Eminescu –
Sens, Timp, Devenire istoric, Iai, p. 445-448; Idem, La descoperirea statuiei (loc. cit.,
p. 453-456).
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Statuia lui tefan cel Mare a servit i cultului monarhic al regelui
Carol I, în domnia cruia a fost inaugurat. Domniile îndelungate i pline
de înfptuiri ale celor doi au fost adesea puse în paralel, de discursul
propagandistic al epocii. Regele a i restaurat31 ctitoria gloriosului
voievod, aflat în faa statuii, devenind, astfel, ctitor al acestui lca cu o
mare încrctur simbolic. Nu trebuie uitat faptul c, în 1881, România
era înlat la rangul de Regat, iar Carol I devenea rege, prin ceremonia
în care i-a fost acordat coroana de oel, cea turnat din metalul unui tun
capturat la Plevna, în Rzboiul de Independen (1877-1878). La rândul
su, regele druia oraului Iai, cu prilejul inaugurrii statuii lui tefan
vod (1883), cele dou tunuri Krupp ce strjuiesc monumentul, tunuri
„udate cu sângele sacru al tinerei armate române”, capturate de la turci,
în acelai rzboi.
Alegerea lui Emanuel Frémiet, la 1879, nu este întâmpltoare.
Acesta era sculptorul cel mai renumit în epoc pentru realizarea statuilor
ecvestre. Era maestrul unanim recunoscut în redarea proporiilor
armonioase ale calului, fapt dovedit de statuile ecvestre ale lui Napoleon,
pentru oraul Grenoble (1870) i statuii Ioanei D’Arc din Paris amplasat
lâng Louvre, în Place des Pyramides (1874). Alegerea celui mai bun
artist era un gest politic i un act de cultur, afirmând dimensiunea
europeana a Statului român, ce se va declara regat în 1881, pe vremea
când Frémiet înc lucra la monument32. Calul de la Iai seamn foarte
mult cu cel al operei anterioare, dedicate lui Napoleon.
Principala surs privitoare la chipul lui tefan vod a fost un
portret al marelui domn, aflat în galeria de portrete de la Sf. Spiridon din
Iai, acum la Muzeul de Istorie a Moldovei. Acesta a fost atribuit de
Ileana Beldiman, cu probabilitate, lui Constantin Lecca. O copie de pe
amintitul tablou a fost executat, pentru dosarul monumentului, de ctre
Eva Callimachi33, fiica diplomatului Constantin Callimachi-Catargi,
reprezentant al României la Paris, care era i delegat al comitetului
31

De fapt, biserica a fost demantelat pân la temelie i reconstruit,
înlturându-se toate extinderile secolelor ulterioare (XVII-XVIII), sub justificarea de a
restitui biserica lui tefan cel Mare, aa cum a fost. Rezultatul este c astzi nu mai
avem, în picioare, nimic din monumentul original, din secolul XV.
32
Ioana Beldiman, Sculptura francez în România (1848-1931). Gust artistic,
mod, fapt de societate, Bucureti, 2005, p. 162 (2.2. De la antiunionism la simbol
identitar: tefan cel Mare de Emmanuel Frémiet).
33
Aceasta avea studii de art plastic în Frana i s-a afirmat în presa parizian
prin cronici de art.
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statuii. S-a ar tat c portretul de la Spiridonie era o copie a unui portret
p strat la M n stirea Putna, popularizat prin gravura realizat de
Gheorghe Asachi de pe acel izvor iconografic34. Figura de Crist, p strat
în portretul r spândit de Asachi, se estompeaz în portretul de la Muzeu.
Asachi i-a ad ugat un costum occidental, cu guler i bordur de hermin .
Pentru soclu s-a ales piatr din munii Jura, ca la Opera Garnier
din Paris, edificiu de referin pentru stilul lui Napoleon III. Statuia urma
s fie turnat în bronz de Thiébaut, iar soclul avea s fie executat de
antreprenorul care a construit amintitul edificiu din capitala Franei35.
Machetele originale ale statuii i basoreliefurilor laterale se p streaz în
coleciile Muzeului de Art din Complexul Muzeal Naional „Moldova”.
La Muzeul de istorie se mai p streaz o coroan din lemn, pictat
policrom, care a fost aplicat pe soclul statuii la inaugurare. Ulterior
aceasta a fost înlocuit cu actuala coroan din bronz. În soclul
monumentului a fost zidit i actul de fundaie al statuii, un alt exemplar al
documentului p strându-se la Arhivele Naionale Iai.
4. Monumentul lui Cuza Vod
(Piaa Unirii)
Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Piaa Unirii a fost
monumentul care a trezit, în epoc , cele mai înverunate dispute.
Amintirea Domnului Unirii erau una incomod atât pentru liberali cât i
pentru familia regal instalat pe tronul României dup înl turarea sa.
Presa vremii a reflectat din plin aceast confruntare, astfel încât nu cred
s existe în România monument despre care s se fi scris la fel de mult.
Toate acestea au fost adunate într-un amplu studiu datorat istoricului
Alexandru Zub36. Recuperarea imagini lui Cuza pentru spaiul public a
avut un remarcabil suport istoriografic: lucrarea lui A. D. Xenopol,
Domnia lui Cuza Vod37. Metaforic vorbind, aceast scriere reprezint
postamentul solid pe care s-a în lat statuia lui Alexandru Ioan Cuza.
34

Ioana Beldiman, op. cit., p. 167.
Ibidem, p. 169.
36
Cea mai complet tratare a subiectului a r mas studiul lui Al. Zub,
Posteritatea lui Cuza Vod, în volumul colectiv Cuza Vod. In Memoriam, Iai, 1973,
p. 581-629; o contribuie mai recent , a aceluiai autor, este articolul Recuperarea
simbolic: avatarurile unei statui a domnului Alexandru Ioan Cuza în Piaa Unirii din
Iai, în Dilema, 7, nr. 311, 22-28 ianuarie 1999, p. 8; vezi i Constantin Ostap,
Monumentele ieene ale celor trei Uniri, în Monumentul, VI, 2005, p. 245-246.
37
A. D. Xenopol, Domnia lui Cuza Vod (1859-1866), vol. I-II, Iai, 1903.
Cele dou volume au fost incluse ulterior în marea sintez de istorie naional a lui
35
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Posteritatea lui Alexandru Ioan Cuza a fost puternic marcat de
viziunea liberalilor asupra „revoluiei” de la 11 februarie 1866, prin care
s-a pus capt unei domnii pline de tensiuni (numit de unii „rzboiul de
apte ani”), deschizându-se calea pentru aducerea pe tron a unui prin
strin, în persoana lui Carol de Hohenzollern. Bazat pe complot politic
i pe trdarea armatei, aceast lovitur de palat a trebuit mereu,
justificat, cosmetizat, astfel încât s poat aprea publicului într-o
lumin onorabil38. Acest complex a marcat o întreag generaie.
„Revoluia de la 11 februarie” a fost în mod constant ironizat de I. L.
Caragiale, în mai multe dintre scrierile sale.
Se inteniona ca statuia lui Cuza vod s fie inaugurat în anul
1909, cu prilejul semicentenarului Unirii (1859). Iniiativa, exprimat în
1903, a aparinut unui comitet reprezentat de M. Koglniceanu, V. A.
Urechia, N. Ionescu. Acetia l-au ales ca preedinte al Comitetului pe
Grigore Ghica-Deleni. Ulterior s-au adugat A. D. Xenopol, P. Poni, A.
D. Holban. Dei liberal, ieeanul Gheorghe G. Mârzescu, viitorul
ministru de justiie, a îmbriat deschis iniiativa. O opoziie constant la
reabilitarea memoriei lui Cuza a fost fcut de liderii liberali D. A.
Sturdza (cel care i-a confiscat i arhiva) i Ionel Brtianu. La Iai,
primarul N. Gane, trecut de la conservatori la liberali, a fost nevoit s
reprezinte poziia ostil a guvernului fa de memoria lui Cuza Vod.
Pentru a submina iniiativa simpatizanilor lui Cuza, catalogat
drept o iniiativ antidinastic, guvernul liberal a iniiat un proiect paralel
de Monument al Unirii, care trebuia s nu fie o statuie a lui Cuza, dar
urma s fie instalat în Piaa Unirii, exact pe locul vizat de cei dintâi. Se
votase chiar i un generos credit, de 300 000 lei, destinat acestui scop.
Pentru statuia lui Cuza s-a cutat un alt loc, amenajându-se chiar i o
nou pia: au fost cumprate casele lui Gh. Rosetti-Solescu (înrudit cu
Al. I. Cuza, prin doamna Elena) din faa Administraiei Financiare,
amenajându-se Piaa Cuza Vod (azi în fa la “Select”). De atunci, din
1910, i Ulia Goliei a fost numit strada Cuza Vod. Primria a
subvenionat chiar i lucrrile de fundaie ale soclului statuii, în dorina
de a pune Comitetul în faa faptului împlinit. Astfel se dorea desprirea
Unirii de la 1859 de fptuitorul ei. Simpatizanii lui Cuza respingeau
Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traian; vezi articolul aceluiai autor, Statuia lui
Cuza-Vod, în Arhiva, XIX, 1908, nr. 9-10, p. 329-335.
38
Vezi Ctlin Turliuc, Memoria social i momentul 11 februarie în istoria
românilor, în Xenopoliana, 6, 1998, nr. 3-4, p. 92-100.
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ideea construirii a dou monumente diferite, amplasate la mic distan ,
unul în Pia a Unirii iar cel lalt în pia a Cuza Vod , ambele meschine i
lipsite de str lucire, ar tând c monumentul trebuie s fie unul pe m sura
faptului evocat.
Aa cum arat ast zi, monumentul este rezultatul unui
compromis politic, o reconciliere istoric pe care factorii politici de
atunci au avut, în cele din urm , în elepciunea de a-l accepta. Început sub
guvernare liberal , monumentul a fost finalizat în 1912, an în care s-au
succedat dou guvern ri conservatoare, conduse de junimitii P.P. Carp
i T. Maiorescu.
În cele din urm monumentul a fost amplasat în Pia a Unirii, în
apropierea locului unde, la 1857, s-a jucat pentru prima dat „Hora
Unirii”, în fa a Hanului lui Petre B calu39. Soclul, din piatr alb (granit
de Italia), m soar 6,5 metri. Statuia din bronz, a lui Cuza, are o în l ime
de 3,5 metri. Domnitorul este înf iat în uniforma sa de colonel, având
pe umeri o mantie ampl , de sub ale c rei falduri iese discret un
document pe care scrie „2 Mai 1864”. Aceasta este data la care Cuza a
dizolvat Adunarea, fiind nevoit s treac la metode autoritare pentru a-i
putea implementa reformele necesare punerii bazelor unui stat modern.
Bra ul s u, în aceast ac iune de for a fost Mihail Kog lniceanu, blamat
apoi mult vreme, ca „Omul de la 2 Mai”, care a dat o lovitur
39

Monumentul lui Cuza Vod s-a bucurat, probabil, de cea mai bogat
literatur dintre toate monumentele ieene: „Neamul românesc literar”, 1912 (num r
special dedicat inaugur rii statuii lui Cuza Vod , 27 mai 1912); N. Su u, Iaii de
odinioar, Iai, 1923, p. 206-208; N. Iorga, Oameni care au fost, Chiin u, 1990,
(Statuia lui Cuza Vod, p. 53-56; 10 Mai i Cuza Vod, p. 56-60; Centenarul naterii lui
Cuza, p. 68-71); Al. Arbore, Raffaelo Romanelli în oraul Unirii, în Cronica, Iai, 20
ianuarie 1968, p. 3; N. a omir, Inscripii pe statuia lui Cuza Vod (loc. cit.); Gh.
Ungureanu, De la Hora Unirii la statuia lui Al. I. Cuza (loc. cit.); Ridicarea statuiei lui
Cuza Vod. Dare de seam, Iai, 1912; Georgeta Podoleanu, Sculptorul Raffaello
Romanelli i oraul Iai, în Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei, I,
1995, p. 97-102; Mihai Codreanu i George Topârceanu au scris o od…, la Constantin
Th. Botez, Constantin V. Ostap, op. cit., vol. I, 1996, p. 138-144; Andrei Ieeanu, A
disprut sabia generalului Ioan Florescu!, în Monitorul, Iai, sâmb t , 14 iunie 1997;
C. Coroiu, Piaa Unirii din Iai împlinete 100 de ani, în Adevrul, nr. 2229, 22 iulie
1997, p. 3; Constantin Ostap, Statuia lui Alexandru Ioan Cuza a fost gândit înc din
1904…, în Curierul de Iassi, num r unic, miercuri 8 septembrie 1999, p. 3; Ion Mitican,
Constantin Ostap, Primria Municipiului Iai, Iai, 2000, p. 261-262; Constantin I.
Stan, Inaugurarea statuii lui Alexandru Ioan Cuza în Iai (27 mai/9 iunie 1912), în vol.
Omagiu istoricului Florin Constantiniu, coord. Horia Dumitrescu, Focani, 2003, p.
172-191.
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Democraiei40. Inscripia de pe spatele monumentului arat c actul de la
2 Mai a însemnat dobândirea „adevratei independene”, prin înlturarea
Conveniei de la Paris, din 1858, care instituise controlul colectiv al
marilor puteri europene asupra Principatelor Unite.
Statuia lui Cuza este însoit de un grup statuar, reprezentând pe
principalii colaboratori al domnului Unirii: Mihail Koglniceanu,
generalul Ioan Em. Florescu, Costache Negri i Nicolae Creulescu. Pe
fiecare dintre cele patru laturi ale soclului se afl câte o coroan din
frunze de stejar, turnat de asemenea în bronz, marcând câteva repere
cronologice: 5/24 ianuarie 1859 (alegerea sa ca domn al Unirii); 2 mai
1864 (lovitura de stat contra Parlamentului); 11 februarie 1866
(surprinztor, data abdicrii sale silite); ultima dat, a crei semnificaie
rmâne un mister, este 11 decembrie 188341. Pe o plac de bronz de pe
spatele soclului, frumos împodobit, un scurt text (datat 1910), rezum
înfptuirile domniei sale. S-a redactat i un act comemorativ al
monumentului, dat spre pstrare la arhiva Primriei.
Autorul ansamblului statuar este florentinul Raffaello
Romanelli42, care a lucrat în România între anii 1902 i 1913. Sculptorul
scria c „pentru monumentul naional care va fi ridicat la Iai m
documentez mereu, considerându-l una din acele lucrri de care un artist
îi leag numele pentru posteritate. Îi cunosc viaa i voi cuta s realizez
ceva demn de el”. Putem remarca, totui, c formula final a statuii pare
a fi o reproducere tridimensionala fidel a portretului oficial al lui
Alexandru Ioan Cuza, ce fusese realizat anterior (dup ani de încercri)
40

Turitii care frecventeaz astzi staiunea „2 Mai” de pe litoral nu mai
realizeaz localitatea a fost numit aa în memoria acestui eveniment, punând-o în
legtur, cel mult, cu Ziua Tineretului.
41
Data, dac nu este greit, are o semnificaie pe care nu am reuit s o
descifrez. Probabil c referirea este la anul 1863, când a avut loc secularizarea averilor
mnstireti, act prin care a fost adus sub controlul rii cam un sfert din teritoriul su,
aflat pân atunci sub controlul mnstirilor greceti din Orient i beneficiind de statutul
de extrateritorialitate. Era, în cele din urm, un gest de manifestare a suveranitii
tânrului stat român. Credem c despre aceast dat este vorba, deoarece secularizarea
este amintit i în textul amplei inscripii de pe spatele soclului.
42
Dintre cele aproximativ 300 de lucrri ale sale, 40 se afl la noi în ar. În
România, Romanelli a mai lucrat i portrete-bust ale familiei regale, precum i
ansamblul de sculptur din marmur de la Castelul Pele (Sinaia), „cuibul de vultur” al
dinastiei. Dintre operele sale aflate în strintate amintim monumentul regelui Alberti
din Roma, monumentul lui Garibaldi din Siena, statuile lui Donatello i Benvenuto
Cellini din Florena, precum i monumentul lui William Pen din Philadelphia.
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de Carol Popp de Szathmary (pictorul oficial al Curii, atât sub Cuza
Vod cât i sub Carol I). Acest portret trebuie s fi fost principala pies
din dosarul de documentare înmânat sculptorului; nu este exclus ca
„beneficiarul” s fi insistat ca statuia s urmeze acest model.
Se cuvine notat faptul c în Bucureti nu a existat, pân la
revoluia din 1989 nici o statuie a lui Cuza Vod 43 i nici o instituie care
s -i poarte numele, cu excepia unei populare ber rii. Interesante ar fi
explicaiile care pot fi aduse cu privire la aceast constatare. O copie a
statuii lui Cuza (neînsoit de grupul statuar), realizat chiar de
Romanelli, a fost instalat în piaa din centrul Craiovei, oraul B niei.
5. Monumentul Reîntregirii Neamului (1918)
(Piaa Naiunii, în faa Universitii Vechi)
Evocând Marea Unire din 1918, care a adunat într-un singur stat
toate provinciile istorice româneti, monumentul are o mare valoare
simbolic . Este o oper artistic ce a avut un destin dramatic, deoarece a
fost distrus i apoi ref cut , peste jum tate de secol44. În varianta
iniial , monumentul fusese sculptat de prinesa Olga Sturdza (18841971)45 care a studiat sculptura la Drezda i Paris, ca discipol a marelui
maestru Rodin.
Grupul statuar, realizat, în varianta originar , dintr-o singur
bucat de marmur alb , avea o în lime de cinci metri, f r soclu.
Sculptura, evaluat la dou milioane lei-aur, lucrat la Viena, a fost
donat de c tre autoare Prim riei oraului Iai (1 august 1924), fiind
inaugurat oficial la 28 mai 1927 (în aceeai zi cu “Monumentul
cavaleristului în atac”), pe amplasamentul pe care se afl ast zi
monumentul lui Mihai Eminescu, de la poalele Copoului. Locul fusese
ales special, deoarece se afl în faa micului palat în care a locuit regina
Maria în anii 1917-1918, pe timpul refugiului de la Iai (acolo i-a avut
43

În 1905 a existat o iniiativ , cea a lui Eugen Bromel de a realiza o statuie a
lui A. I. Cuza, pentru Bucureti, îns aceasta nu s-a bucurat de susinere, nedep ind
stadiul de proiect (Dumitru Iv nescu, Alexandru Ioan Cuza în contiina posteritii,
Iai, 2001, p. 240).
44
Gh. Macarie, Calvarul statuilor, în Moldova, Iai, an III, 1992, nr. 12,
p. 110-113; vezi i Virgiliu Z. Teodorescu, Oraul Iai, capital a României între anii
1916-1918, în Monumentul, Iai, vol. X/1, 2009, p. 205-207.
45
Gh. Macarie, O prines artist: Olga Sturdza, în volumul Între literatur i
arte plastice, Iai, 1998, p. 122-127. Aceasta era fiica lui Alexandru Mavrocordat i a
Luciei Cantacuzino-Pacanu, fiind c s torit cu prinul Mihail D. Sturdza, nepot al
domnitorului cu acelai nume. Vezi i Rodica-Eugenia Anghel, Olga Sturdza –
contribuii privind viaa i activitatea, în Arhivele Moldovei, I-II, 1994-1995, Iai, 1996.
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sediul, ulterior, i Societatea pentru Ocrotirea Orfanilor de Rzboi, a
crei preedint a fost Olga Sturdza)46. De altfel, întreaga amenajare
existent i astzi pe acel loc a fost fcut pentru acest monument i nu
pentru statuia poetului. Lucrrile fundaiei au fost executate de Nicolae
Ciomaga (1925), iar soclul la atelierul de pietrrie „Leonardo Martinis”
din Bucureti, folosindu-se piatr de Transilvania (cariera de la Corbu,
jud. Cluj).
Ansamblul înfia Patria-Mam (reprezentat ca o femeie în
mantie militar, cu casc pe cap, având chipul reginei Maria),
îmbriând trei tinere, în costume naionale, care simbolizau provinciile
nou integrate rii: Basarabia, Bucovina i Transilvania. Un bieel cu
braele ridicate amintea de românii de pretutindeni rmai în afara
granielor naionale. Acesta este singurul monument dedicat Unirii, ca
alegorie i ca idee, celelalte fiind monumente ale eroilor Unirii. Dincolo
de a fi o „artist de pension”47, cum a mai fost gratulat, artista i-a creat
un stil propriu, apreciat ca atare la expoziiile pariziene la care a
participat. Ea reuete s se sustrag abordrii reci, clasic-epigonice a
subiectului ajungând la soluii vii i originale48.
Monumentul a fost afectat, se pare, în timpul celui de-al doilea
rzboi mondial, când linia frontului a ajuns în apropierea Iailor. Curzio
Malaparte relata în „Corriere della sera” (an XIX, 5 iunie 1941) c
monumentul era „desfigurat de schijele bombelor sovietice i de
gloanele rafalelor de mitralier. Copilul sculptat în piatr, care
îngenuncheaz (...) are mâinile i capul ciobite. Piedestalul
monumentului este ciuruit de gloane”49. Monumentul a fost distrus în
46

La 22 octombrie 1924, Consiliul Comunal Iai aproba donaia oferit de
Olga Sturdza, hotrând ca „monumentul s fie aezat în strada Carol, în faa palatului în
care, în timpul refugiului, a locuit Suverana” (DJANI, Primria, P. 304/1924).
47
Acest punct de vedere la sculptorul Dan Covtaru (cf. Rosana Heinisch, În
peisajul ieean nu exist nici o sculptur modern, în Evenimentul, Iai, 22 aprilie 1999,
p. 9).
48
Pentru evalurile care se pot face astzi despre virtuile estetice ale statuii
trebuie s se in seama de doi factori: sensibilitatea diferit fa de epoca în care a fost
conceput statuia, precum i faptul c nu mai avem în faa noastr opera original, ci o
reconstituire.
49
Curzio Malaparte, „Kaputt” (memorii), Bucureti, 1999, p. 304. Vezi i
prefaa semnat de Mihai Dim. Sturdza, în care se arat c aceast carte este o lucrare
„inventat aproape pe de-a-ntregul”, avertizând asupra lipsei deontologiei profesionale a
autorului. Considerm îns c relatarea privitoare la monumentul care ne intereseaz nu
trebuie trecut cu vederea.
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perioada stalinist (1947), deoarece simbolul Marii Uniri deranja pe
marele vecin de la r s rit50, care desprinsese iar i din trupul  rii dou
din cele trei provincii reprezentate în aceast sculptur : Basarabia i
Bucovina51. S-a spus chiar c monumentul a fost distrus, în 1947, din
ordinal Comisiei de Armistiiu52. Peste un deceniu, în 1957, pe soclul
vechiului monument a fost montat statuia lui Eminescu, adus din faa
Universit ii. Astfel, pentru trec tori, disp rea semnul de întrebare care
însoete, de obicei, orice soclul gol.
Într-un gest recuperator foarte necesar pentru limpezirea
identit ii noastre naionale la începutul perioadei post-comuniste,
monumentul a fost reînviat de dalta sculptorului ieean Constantin
Creng ni, câtig torul concursului organizat cu acest prilej53. Creng ni
era absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Iai, promoia 199254.
Monumentul a fost reamplasat în faa Universit ii de Medicin i
Farmacie (cl direa Universit ii Vechi, de la 1866). Spaiul ce înconjoar
50

Nu trebuie uitat faptul c , la acea dat , Rusia nu era un vecin îndep rtat,
trupele sovietice staionând înc în România, pân în 1958. Mai mult, Comandamentul
sovietic de la Iai era încartiruit în Casa Pogor, aflat în apropierea acestei statui.
Ulterior s-a amenajat i un cimitir al soldailor eliberatori chiar în curtea numitei case,
care g zduise cândva activitatea Societ ii „Junimea”. Cimitirul a fost desfiinat abia
dup 1990, mormintele fiind mutate la „Eternitatea”.
51
Momentul în care a fost demolat statuia nu pare a fi foarte limpede stabilit.
Acest am nunt ar fi important deoarece poate ar ta cu mai mult claritate, care a fost
motivaia real . Un martor ocular al evenimentului a fost doamna Rodica Radu, mult
vreme efa seciei de istorie i director adjunct al Complexului Muzeal Naional
„Moldova” din Iai. Având pe atunci o vârst prea fraged pentru a înelege exact ce se
întâmpl , mama ei, care o adusese special la faa locului, i-a spus doar: „- Privete i
ine minte, dar s nu m întrebi nimic!”.
52
Constantin Ostap, Monumentele ieene ale celor trei Uniri, în Monumentul,
VI, 2005, p. 246-247.
53
Presa local a reflectat constant etapele realiz rii proiectului de refacere a
vechiului monument: Victor T. Rusu, Rzboiul statuilor, în Independentul, 3, nr. 586,
15 mai 1997, p. 4 (disput asupra locului amplas rii); Iaul, mai bogat cu o statuie, în
Evenimentul, nr. 2047, 29 aprilie 1998, p. 4; Idem, La Iai va fi inaugurat Piaa
Naiunii, în 24:ORE, 8, nr. 2383, 2 mai 1998, p. 7 (proiectul Ionel Oancea); A. Ieeanu,
Final de poveste?, în Monitorul, nr. 187, 11 august 1998, p. 7A; Statuia Unirii din faa
UMF va fi dezvelit la 1 Decembrie 1999, în 24:ORE, 8, nr. 2487, 2 septembrie 1998, p.
2; Ionel Oancea, Atitudini kitsch, în Monitorul, nr. 248, 13 octombrie 1999, p. 7A; Gh.
Macarie, Statuia Unirii, pe ultima sut de metri, în Monitorul, nr. 252, 21 octombrie
1999, p. 7A; Nic. Vasil, Obsesia kitsch-ului, în Monitorul, nr. 243, 11 octombrie 1999,
p. 7A.
54
Alexandru Cebuc, Vasile Florea, Negoi L ptoiu, Enciclopedia artitilor
români contemporani, vol. IV, Bucureti, 2001, p. 45.
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statuia a fost amenajat special, dup proiectul arhitectului ef al
Primriei, Ionel Oancea, cptând denumirea de „Pia a Na iunii”.
Inaugurarea oficial a avut loc la 1 decembrie 1999.
Deoarece dup Revolu ia din 1989 s-a optat ca Ziua Na ional a
României s fie 1 Decembrie55, Pia a Na iunii este locul în care se
desfoar, de câ iva ani ceremoniile civile i militare dedicate acestui
eveniment.
6. Monumentul eroilor Diviziei II Cavalerie
(Bd. Carol I, în fa a Grdinii Copou)
Numit i arja cavaleristului în atac, acest monument a fost
ridicat pe cheltuiala ofi erilor i a altor lupttori în rzboiul din 19161919, în dreptul Grdinii Copou56. Amplasarea sa în fa a magazinului
„Super-Copou” nu se leag de actualul context arhitectural, ci de o
realitate mai veche: acolo era platoul din fa a Cazrmii cavaleritilor57.
Monumentul, de concep ie alegoric – oper a sculptorul, Ion
Dimitriu-Bârlad58 – are dou compozi ii principale: „Victoria” i
„Sacrificiul”. Prima este reprezentat de statuia ecvestr a cavaleristului,
în plin arj. Pe cealalt parte a calului, paralel cu clre ul se afl un

55

Pe lâng argumentele de ordin juridic, care au mai fost invocate împotriva
datei de 1 Decembrie, o zi na ional legat de Marea Unire de la 1918 nu poate fi o
srbtoare senin, ci una trist, amintind pe faptul c dou dintre provinciile care s-au
unit atunci cu ara, Basarabia i Bucovina, au fost înstrinate dup 1944 i nu exist
perspectiva reeditrii acestui moment de împlinire na ional într-un viitor previzibil.
56
Radu Filipescu, Monumentul Diviziei a II-a Cavalerie din Copou, în vol.
Patrimoniu Na ional i modernizare în societatea româneasc: institu ii, actori,
strategii, volum editat de Dumitru Ivnescu i Ctlina Mihalache, Iai, 2009,
p. 239-248; Gh. Macarie, Vou, iubi i camarazi, v închinm acest monument, în
volumul de autor Între literatur i artele plastice, Iai, 1998, p. 67-70. „O oper de
înl are a neamului”, la C. Ostap, I. Mitican, Cu Iaii mân-n mân…, vol. II, Iai,
1997, p. 218-221.
57
Undeva, mult în spate, se pstreaz i astzi grajdurile pentru caii unit ii
respective, cldiri cu o arhitectur specific, ce au cptat, în timp, destina ia de
depozite. Manejul Cazrmii de Cavalerie cuprindea i terenul pe care s-a construit mai
târziu Spitalul “Parhon”.
58
Ion Dimitriu, nscut la Bârlad, în 1890, a studiat la coala de Belle-Arte din
Bucureti, iar dup 1914 a plecat la Paris, intrând în atelierul lui Julien. Acolo a avut
profesori pe Bouchard i Landowskchi. Izbucnind rzboiul, s-a întors în ar, Fiind
înrolat în regimentul 12 Cantemir. A fost rnit în luptele de la Cincul Mare (sept. 1916).
În anii urmtori a mai studiat în Grecia, dar mai ales în Italia, lucrând la Roma, Floren a
i Neapole.

516

IAII ÎN BRONZ I MARMUR . MEMORIA STATUILOR

personaj feminin (o „Victorie” =Nike), personificarea Gloriei militare,
care ia parte activ la avântul vitejesc.
Tema „Sacrificiului” este ilustrat de un basorelief reprezentând
un cavalerist r nit mortal, c zând în braele unui înger, care îl
încununeaz cu lauri. Pe soclu au mai fost încrustate patru basoreliefuri
din bronz, ce evoc principalele fapte de arme ale Diviziei II Cavalerie.
Între acestea se remarc celebra arj de la Prunaru (Vlaca)59, din 15
noiembrie 1916, în care Regimentul II Roiori, avântându-se în faa
mitralierelor i artileriei germane, a pl tit un foarte greu tribut de sânge;
Trecerea Tisei executat de aceeai Divizie, pe un pod improvizat din
pontoane, la care regele Ferdinand asist c lare; Lupta de la Maghyerus
(Ungaria)60 în care cavaleritii români, desc lecând, au efectuat un atac
pedestru, cu l ncile. Pe cele patru fee ale soclului, sub grupul de bronz,
erau încrustate cu litere mari, de aur, cele patru episoade glorioase din
istoria Diviziei: NISTRU, TISA-BUDAPESTA, PRUNARU i
MAGHYERUS. În perioada comunist , devenind incomode pentru
istoriografia oficial 61, aceste inscripii au fost martelate, pe la 1960, când
s-a modificat i ultima cifr reprezentând anul încheierii r zboiului, din
1919 în 1918.
Soclul nu este un simplu suport al statuii, ci ad postete o cript ,
în care de afl un osuar al eroilor cavaleriti. În interior se poate p trunde
printr-o u din bronz, amplasat în spatele soclului. Aadar,
monumentul nu este o simpl statuie, ci chiar un mausoleu. O candel
lumina numele a sute de cavaleriti în a c ror memorie a fost în lat
monumentul. În fiecare an, de Ziua Eroilor (la „În lare”), monumentul
avea parte de flori i gard de onoare, pân în 1943, când s-a frânt i firul
acestei tradiii. Apoi a disp rut i Cavaleria ca arm i peste monument
s-a aternut uitarea.
În 1939, Prim ria oraului intenionase reinstalarea acestui
monument în rondul din faa Parcului „Expoziiei”, unde ar fi fost mai
bine pus în valoare. Aceast translaie nu s-a mai efectuat, îns pe locul
indicat a fost amplasat Statuia soldatului sovietic „eliberator”.
59

Fernande Chirea, tefan Dragomir, arja de la Prunaru, Bucureti, 1986,
p. 43-66. Din cei 360 de c l rei care s-au angajat în lupt , dou treimi au c zut eroic.
60
N. Sinescu, Btlia de la Mgheru. Descriere, comentarii, concluzii,
în Revista cavaleriei, nr. 4/1927.
61
Intervenia armat din Ungaria (1919) avusese drept scop înl turarea
guvernului comunist condus de Kun Bella. Principala urmare a acestei campanii a fost
întârzierea instaur rii comunismului în centrul Europei, pentru un sfert de secol.
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7. Statuile Voievozilor
(Bd. Carol I, nr.1, lâng Palatul Copiilor)
Amplasarea acestui grup statuar în scuarul din Parcul Tineretului,
lâng Biblioteca Central Universitar, poate prea trectorilor de astzi
o simpl întâmplare. Impozanta cldire i statuile amintite au îns o
istorie comun. Cldirea Bibliotecii a fost construit, de fapt, ca sediu al
Fundaiei Regale Ferdinand I, dup proiectul arhitectului Constantin
Iotzu, urmând a fi inaugurat în 1933. Pe lâng medalioanele ce
decoreaz faada edificiului, se prevzuse i amplasarea pe attic, în jurul
rotondei, a opt statui care s reprezinte pe cei mai glorioi voievozi din
istoria noastr, în rândul crora erau trecui i primii doi regi, Carol I i
Ferdinand I62. Ansamblul avea i o încrctur ideologic, de propagand
monarhic, sugerând integrarea celor doi suverani (strini i de
confesiune diferit de cea a majoritii românilor), în tradiia vechilor
voievozi. Reprezentarea celor doi regi putea fi justificat, îns, i de
statutul lor de ctitori ai cldirii respective.
Ideea de a decora frontispiciul noii cldiri cu statui nu era
extravagant i nici nou: alturi, în aceeai pia (numit pe atunci
Tuffli), se afla cldirea Jokey-Clubului ieean, al crui acoperi fusese
împodobit cu un mare numr de statui în mrime natural. Soluia aleas
nu fcea, deci, decât s integreze noua cldire în peisajul arhitectural deja
existent. Amplasamentul la mare înlime a statuilor a impus sculptorilor
s opereze anumite corecii optice, s elimine detaliile inutile, apelând la
forme viguroase cu umbre puternice. Pentru a verifica efectul artistic al
viitoarelor statui, au fost expuse iniial nite machete din gips ale
acestora, la dimensiunile proiectate, urmând ca, dup reacia publicului
s se treac la transpunerea statuilor în materialul definitiv. Au existat, în
epoc, i voci care s-au opus amplasrii statuilor pe atticul rotondei. Se
tie c A. C. Cuza îl sftuia pe Ernst Baliff (fostul aghiotant al reginei
Maria, însrcinat cu supravegherea lucrrilor de construcie ale

62

Ion Mateescu, Statuile de voievozi de la Fundaia regele Ferdinand,
în Opinia, Iai, 2 august 1933; Virgiliu Z. Theodorescu, Contribuii documentare
referitoare la monumentele de for public din oraul Iai, în Revista Arhivelor, 1994, nr.
3, p. 257-261. Constantin Th. Botez, Constantin V. Ostap, Cu Iaii mân-n mân,
vol. I, Iai, 1996, p. 166-167; Andrei Ieeanu, Povestiri despre grupul statuar
“Voievozii”, în Monitorul, nr. 154, 2 iulie 1999, p. 8A.
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Fundaiei), s nu monteze statuile voievozilor în jurul cupolei, deoarece
aceasta nu ar mai fi pus în valoare cum se cuvine63.
Iniial perechile de statui erau urm toarele: Drago Vod i
Alexandru cel Bun (desc lec torul i organizatorul Moldovei medievale),
tefan cel Mare i regele Carol I (simbolizând domniile lungi i
înelepte), Mihai Viteazul i regele Ferdinand I (unificatorii p mânturilor
româneti), Vasile Lupu i Dimitrie Cantemir (domniile culturale)64.
Sculpturile au fost amplasate provizoriu, în 1934, de cealalt parte
a bibliotecii, pe platforma din faa bisericii Prepadoamna (Sf.
Paraschiva). Dup marele cutremur din 1940 s-a renunat definitiv la
înc rcarea atticului cu greutatea sculpturilor din piatr . Dup plecarea
definitiv din ar a regelui Mihai I, care a fost determinat s semneze
actul de abdicare, la 30 decembrie 1947 („abolirea Monarhiei”) cenzura
ideologic a funcionat ca o ghilotin . Autorit ile comuniste au distrus
statuile regilor Carol I i Ferdinand I, înlocuindu-le, în 1983, cu
personaje mai convenabile viziunii comuniste asupra istoriei patriei.
Acetia au fost Ion vod cel Cumplit, prigonitorul boierilor, i Petru
Rare, fiul lui tefan cel Mare i al unei modeste târgovee din Hârl u.
Disp rea cu aceast ocazie i marea statuie de bronz a regelui Ferdinand,
înalt de patru metri, care se afla în nia central din sala de festivit i a
Bibliotecii65. Fragmentele ale statuilor din piatr eliminate dup 1947 au
supravieuit pe sub zidurile din curtea Bibliotecii pân dup 1990, dup
care au fost aruncate, considerându-se c nu prezint nici un interes.
În anul 1968 statuile r mase au fost amplasate în micul parc de la
poalele Copoului, al turi de noua Cas de Cultur a Tineretului. Cu
aceast ocazie statuile au fost regrupate, constituindu-se alte perechi i
comandându-se altele dou în locul celor regale, care au fost eliminate.
Ast zi perechile sunt dup cum urmeaz : Drago Vod i
Alexandru cel Bun (autori: Ion Jalea i Ion Iord nescu), Petru Rare i
Ion Vod cel Viteaz (autori: Iftimie Bârleanu i Ion D m ceanu), tefan
cel Mare i Mihai Viteazul (autori: Ioan C. Dimitriu-Bârlad i Ion Jalea),
Vasile Lupu i Dimitrie Cantemir (autori: Mihai Onofrei i I.C. DimitriuBârlad).
63

Violeta Onioru, Aspecte privind activitatea generalului Ernest O. Baliff,
în CI, XVIII-XXX, 1999-2001, p. 407.
64
DJANI, Fond Funda ia Regele Ferdinand, dosar 12/1935, f. 115;
Fond Mitropolia Moldovei, dosar 75/1939
65
Andrei Ieeanu, Statuile mutilate ale oraului, în Monitorul, 30 septembrie
1997, p. 7A (cu o fotografie).
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Soluia aleas, în privina amplasrii grupului statuar nu rezolv
nici de aceast dat problema perspectivei, ce putea fi satisfcut doar de
amplasarea lor la mare înlime, aa cum au fost concepute iniial. Din
aceast cauz, privite de aproape, sculpturile par astzi puin grosiere,
nefinisate. Din perspectiv istoric îns, amplasamentul este convenabil.
El permite i astzi privitorului informat s amplaseze, cu ochii minii,
statuile din faa sa pe rotonda cldirii creia i-au fost destinate.
8. Monumentul Independenei
(Piaa Independenei)
Ridicat cu prilejul împlinirii a 100 de ani de la marele eveniment
istoric (1877-1878), monumentul era prima reprezentare figurativ a
Independenei în arta monumental româneasc66. Statuia din bronz,
înalt de 11 metri (17 metri cu tot cu soclu) a devenit emblematic pentru
profilul urbanistic ieean, precum i pentru stadiul de atunci al artei
monumentale româneti. Inaugurarea oficial a avut loc, cu o anumit
întârziere, la 15 septembrie 1980. Autorii acestei lucrri sunt soii
Gabriela Manole-Adoc (statuia) i Gheorghe Adoc (basoreliefurile)67.
Gabriela Adoc a avut ca magitri pe doi mari artiti: Corneliu Baba i Ion
Irimescu. Ar merita studiat influena stilistic a lui Irimescu asupra
operei Gabrielei Adoc.
Circula, în epoc, un zvon în legtur cu aceast statuie: se
spunea c, privit dintr-un anumit unghi, earfa personajului feminin,
proiectat pe cer, amintea de conturul României Mari, adic i hotarul de
pe Nistru al Basarabiei. Aceast credin i-a asigurat monumentului o
anumit popularitate printre „iniiai”. Credem îns c aceast legend nu
este susinut de realitate.
Pe soclul înalt, placat cu travertin, au fost aplicate basoreliefurile,
realizate de Gheorghe Adoc, reprezentând ase compoziii ce totalizeaz
66

O excepie, care nu a mai ajuns îns în piaa public, rmânând doar în forma
sa modelat în ghips, este statuia Independenei realizat de sculptorul ieean
C. Tronescu, pe la 1900, i pstrat în coleciile Muzeului de Art din Iai; de obicei
este expus în Sala Voievozilor, de la etajul Palatului Culturii.
67
Mariana Preutu, Gabriela Manole-Adoc, Gheorghe Adoc (album), Bucureti,
1987; Gh. Macarie, Scrisoare deschis Doamnei Gabriela Manole-Adoc, în Cronica,
XXXVIII, nr. 21, 1-15 noiembrie 1993, p. 14; Emilia Chiscop, Statuia Independenei
are chipul Emiliei Captaru, sora prefectului din perioada interbelic, în Monitorul, Iai,
nr. 156 (2438), 5 iulie 1999, p. 3A; Gh. Macarie, Scrisoare deschis Doamnei Gabriela
Manole-Adoc, în Cronica, XXXVIII, nr. 21, 1-15 noiembrie 1993, p. 14.

520

IAII ÎN BRONZ I MARMUR . MEMORIA STATUILOR

104 metri p trai de bronz. Un gest curajos pentru acea epoc a fost
reprezentarea regelui Carol I, c lare, în uniform de ofier (fapt care a
fost trecut cu vederea de cenzura vremii) chiar în primul basorelief din
partea dreapt , de unde trebuie început „citirea” scenelor. Aceasta era
viziunea antebelic , în care instaurarea „prinului str in” pe tronul
României a fost un pas esenial pentru dobândirea Independenei. Ziua
venirii sale în ar , 10 Mai (1866), era i ziua în care Carol I f cea
ratificarea solemn a proclam rii Independenei (1877). Ziua de 10 Mai a
fost s rb torit ca ziua naional a României vreme de opt decenii, în
perioada 1866-1947.
Scena a doua, pe care este i inscripionat data de 9 Mai,
reprezint
pe Mihail Kog lniceanu proclamând în Parlament
Independena României. 9 Mai era i data la care se aniversa evenimentul
în epoca Ceauescu (1965-1989).
Urm toarele scene reprezint trecerea Dun rii, pe un pod de vase,
a armatei române, Cucerirea redutelor de la Grivia i Plevna, Capitularea
lui Osman Paa în faa colonelului Cerkez, precum i „Marea biruin a
drapelelor româneti”. Un citat aflat pe partea frontal a monumentului
rezum semnificaia istoric a acestuia: „Independena e suma vieii
noastre istorice” (M. Eminescu). Acesta a fost pus pe locul unde, iniial,
se afla un citat din Nicolae Ceauescu. Nu doar pentru nostalgici, ci i
pentru curioi, reproducem citatul original, care nu cuprindea nimic
deplasat, dar a fost martelat în urma Revoluiei din 1989, deoarece
amintea de dictatorul proasp t înl turat:
„Eroismul înaintailor de acum un secol va tr i venic în
contiina profund recunosc toare a întregii naiuni, iar opera f urit cu
sîngele lor, de generaiile de la 1877, va str luci întotdeauna în istoria
noastr , ca una din cele mai mari izbînzi pe drumul libert ii, progresului,
independenei i fericirii poporului român”68. (N. Ceauescu)
Revenind la semnificaia zilei de 9 Mai, observ m c
M. Kog lniceanu nu era, la 1877, nici eful statului i nici eful
guvernului, pentru a pretinde c lui i de datoreaz proclamarea
Independenei (i nici nu a revendicat vreodat un asemenea merit).
Aceast prerogativ de politic extern revenea, de drept, doar
principelui domnitor. Istoriografia oficial adoptase varianta amintit
deoarece aceasta avea calitatea de a desface leg tura dintre Independen
i Regalitate.
68

Ctitorii ale epocii Ceauescu în judeul Iai, 1985, p. 138
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Mai târziu, ziua de 9 Mai a dobândit o dubl semnificaie, ea
marcând, în rile din blocul comunist, Ziua Victoriei (1945), sfâritul
celui de-al doilea rzboi mondial. În lumea liber evenimentul era
aniversat pe 8 mai, data capitulrii Germaniei în faa aliailor occidentali.
Uniunea Sovietic, semnând acest document abia dup miezul nopii, a
considerat c rzboiul s-a încheiat în ziua de 9 mai, impunând aceast
dat i rilor satelite. În România coincidena celor dou aniversri
sporea încrctura mesianic a datei amintite. De aceea este dificil
dezrdcinarea acestei contrafaceri istorice din contiina public. Mai
nou, ziua de 9 Mai a cptat i o alt conotaie, ea fiind desemnat drept
Ziua Europei.
9. Aleea marealilor Armatei Române
(Bd. Carol I, în faa Cazrmii Corpului IV Armat)
Acest „Memorial al Gloriei” – cum a mai fost numit – amplasat
în faa cldirii Corpului IV Armat, din Copou, a fost iniiat de generalul
Mircea Chelaru pe atunci comandant al unitii. El a devenit, chiar
înainte de inaugurare, obiectul unor foarte vii proteste, care au luat prin
surprindere pe iniiatori. Acetia erau ferm convini c nu fac altceva
decât un act patriotic, folositor educaiei osteti 69. Dac nu exista vâlva
fcut în jurul celor trei modeste busturi de bronz, i abordarea atât de
unilateral a subiectului, nici nu am fi inclus acest „memorial” în rândul
monumentelor semnificative ale Iailor. Povestea lor s-a dovedit a fi una
interesant.
Anterior, în perioada comunist, pe acelai loc se aflau busturile
din piatr reprezentând pe rsculaii Horia, Cloca i Crian70. Memoria
cetii nu mai reinea, se pare, care era rostul busturilor rsculailor
ardeleni de la 1784, în faa marii uniti militare. Nu era vorba de o
întâmplare. Cartea de istorie consemneaz îns c, dintre prizonierii
români aflai în captivitate ruseasc, în cel de-al doilea rzboi mondial,
s-au format dou divizii de „voluntari”, pentru a lupta pe frontul de apus.
Acestea au primit numele de „Tudor Vladimirescu” i … „Horia, Cloca
69

Ideea revalorizrii marealilor printr-un asemenea monument a aprut,
probabil, în urma publicrii unei culegeri de texte, referitoare la personalitatea lor,
imediat dup desfiinarea cenzurii comuniste, de ctre istoricul Gheorghe Buzatu
(Istorie interzis, Craiova, 2000).
70
Fnic Dumitracu, Horea, Cloca i Crian s-au mutat într-un parc de
joac. În Copou va fi realizat Aleea Marealilor, în Monitorul, nr. 213, 7 septembrie
1999, p. 3A.
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i Crian”. Titularii s-au num rat printre puinele personaje din istoria
naional agreate de manualul stalinist de istorie, publicat de Mihail
Roller, în timp ce toate celelalte personaje marcante din trecutul nostru
erau desfiinate, forând o falsificare a memoriei colective. Dup modelul
i cu oamenii din cele dou divizii, a fost reorganizat armata român ,
transformând-o într-o armat comunist . De altfel, în apropiere, în
dreptul intr rii în parcul „Expoziiei”, fusese amplasat i o monumental
statuie a „Soldatului sovietic eliberator”71.
Iniiativa din anul 2000 marca, simbolic, faptul c armata român
renunase la modelul sovietic i se reîntorcea la valorile sale tradiionale.
Era un gest de demnitate militar . Busturile trebuiau s reprezinte, iniial,
pe cei trei mareali de carier ai României: Prezan, Averescu i
Antonescu72. Primele dou sunt semnate de Teodor Zamfirescu i datate
1999, respectiv 2000. Nu era un monument dedicat special marealului
Ion Antonescu i nici în privina concepiei nu poate fi încadrat în rândul
sculpturilor oficiale, legate de cultul personalit ii conduc torului,
comparabile cu cele din epoca guvern rii acestuia73.
Busturile urmau s fie turnate în alama obinut prin topirea
tuburilor de proiectil mare (o ton i jum tate) din ordinul efului Statului
Major al Forelor Terestre. Busturile au fost realizate prin Studioul de
Arte Plastice al Armatei din Bucureti. Diversele cheltuieli prilejuite de
acest proiect au fost acoperite prin donaiile cadrelor militare. Dup
numirea generalului Chelaru în funcia de ef al Statului Major General
de la Bucureti, sarcina de finalizarea memorialului a revenit generalului
de brigad Gheorghe Viteanu. Inaugurarea „Aleii Marealilor Militari”
era planificat în ziua de 25 martie 2000, prin sfinire, cu prilejul
depunerii jur mântului militar.
Concepia iniial a memorialului a fost îns afectat de coreciile
pe care adesea le impune prezentul în rescrierea istoriei, chiar i în
societ ile ce se consider libere i democrate. Sensibilit ile existente în
71

Statuia, turnat în bronz i amplasat pe un soclu foarte înalt, a fost lucrat
de sculptorul Boris Caragea, în 1947, fiind una dintre primele lucr ri realizate, la noi, în
manier stalinist . Monumentul similar din Roman a fost topit i transformat în clopote
de biserici. Cel de la Iai a fost înl turat, cu mult întârziere, dup revoluia din 1989, în
ciuda presiunilor studeneti, fiind amplasat la Cimitirul “Eternitatea”, în parcela eroilor
sovietici.
72
Mircea Chelaru, Statuia lui Antonescu pe Aleea Marealilor din Iai,
în Historia, Bucureti, an I, nr. 3, ianuarie 2002, p. 89-90.
73
Cf. Virgiliu Z. Teodorescu, Ion Antonescu în viziunea sculptorilor anilor
’40, în Europa XXI, Iai, vol. V-VI, 1996-1997, 171-174.
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prezent, mai ales în Occident, cu privire la personalitatea marealului Ion
Antonescu (judecat exclusiv din perspectiva politicii sale fa de
populaia evreiasc), au determinat o intervenie a preedintelui rii, care
a dispus anularea ceremoniei. Pentru ca inaugurarea s aib totui loc, s-a
decis înlocuirea bustului marealului ostracizat cu bustul de bronz al
regelui Ferdinand I Întregitorul, el însui fiind deintor al gradul de
mareal al Armatei române. Acesta a fost adus în noaptea de 24/25 martie
de la Bucureti. Bustul era tot o realizare recent (fiind turnat în 1996) i
se aflase anterior la etajul I al sediului Ministerului Aprrii Naionale.
Astzi, cele trei busturi, ce strjuiesc incinta Cazrmii din Copou, au
trecut în cotidian, fiind departe de a mai trezi dezbaterile furtunoase de
acum câiva ani.
10. Statuia lui Mihai Viteazul
(Bd. Carol I, lâng Parcul Expoziiei)
Iniiativa ridicrii acestui monumentul a aparinut Asociaiei
Naionale a Veteranilor de Rzboi – filiala Iai. Se dorea ca inaugurarea
s aib loc în anul 2000, cu ocazia împlinirii a 400 de ani de la Unirea de
la 1600, înfptuit de marele voievod74. Ideea a plecat, probabil, de la

74

Presa ieean ofer numeroase notie, mai mult sau mai puin avizate,
referitoare la evoluia acestui subiect: D. M., O statuie a lui Mihai Viteazul la Iai?, în
Evenimentul, nr. 1922, 26 noiembrie 1997, p. 5; Doru Mocanu, Statuia ecvestr a lui
Mihai Viteazul – înc un simbol al Iailor, în Independentul, 3, nr. 751, 26 noiembrie
1997, p. 4; V. Vsâi, Concurs naional pentru realizarea la Iai a statuii ecvestre a lui
Mihai Viteazul, în Opinia Moldovei, 2, nr. 41, 20 februarie 1998, p. 1; Andrei Ieeanu,
Despre iniiativa ridicrii unei statui a lui Mihai Viteazul la Iai, în Monitorul, nr. 186,
10 august 1998, p. 7A; Daniel Butnaru, Concurs pentru realizarea statuii ecvestre a
Domnitorului Mihai Viteazul, în 24: ORE, 8, nr. 2499, 16 septembrie 1998, p. 3; E. M.,
Memento, în Evenimentul, nr. 312, 17 septembrie 1998 (despre expoziia de machete de
la Sala “Victoria”); Magda Olteanu, Ce machet aleg ieenii pentru statuia lui Mihai
Viteazul?, în Opinia Moldovei, 2, nr. 316, 22 septembrie 1998, p. 3; Iosif Petrescu, De
ce o statuie „Mihai Viteazul” la Iai în zorii mileniului III ?, în Independentul, 4, nr.
981, 8 septembrie 1998, p. 5 (i în Cuvântul care unete, nr. 7, p. I-II, inclus în revista
Cronica, 1998, nr. 12); Magda Olteanu, Statuia lui Mihai Viteazul va costa trei miliarde
de lei, în Ziua de Iai, 2, nr. 283, 17 martie 1999, p. 2; Ctlin Coca, Mihai Viteazul va
fi înconjurat în Copou de sirene, loc. cit., nr. 385, 16 iulie 1999, p. 2; C. Ostap, Pe
frontul disputelor, în Monitorul, 9, nr. 28, 4 februarie 1999, p. 7A; Andrei Ieeanu,
Despre iniiativa ridicrii unei statui a lui Mihai Viteazul la Iai, în Monitorul, nr. 186,
10 august 1998, p. 7A; Mihai Viteazul, voievod peste Copou, în Monitorul, Iai, nr. 282
(3182), luni, 10 decembrie 2001, p. 1A.
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supranumele Iailor, de „Oraul celor trei Uniri”75. Pentru Unirea mic ,
de la 1859, exista monumentul lui Cuza Vod , din Piaa Unirii. Pentru
Marea Unire, din 1918, tocmai fusese restituit, în 1999, cu implicarea
total a Prim riei, Monumentul Reîntregirii Neamului, d ruit cândva
oraului de prinesa Olga Sturdza i distrus în epoca stalinist . Dup
aceast logic , din Iai lipsea un monument, cel al Primei Uniri (1600), i
era stringent ca, la împlinirea unei cifre rotunde – patru secole de la
eveniment – , el s fie în lat în vechea capital a Moldovei76.
Pentru veterani, ataamentul fa de personalitatea marelui
voievod mai are un temei special, mai greu de perceput de c tre
generaiile tinere: existena Ordinului de rzboi Mihai Viteazul, cel mai
înalt ordin românesc, fondat în 1916, rezervat ofierilor i conferit doar
pentru fapte excepionale, s vârite pe câmpul de lupt 77. Cei mai stimai
dintre fotii combatani sunt venerabilii cavaleri ai acestui Ordin. Din
1936, cavalerii au primit ca uniform special o mantie alb i o c ciul
asem n toare celei purtate de Voievodul Unirii. Cultivat în acest fel,
pentru veterani, memoria lui Mihai Viteazul este valorizat altfel decât în
rândurile celorlalte generaii. Venind dintr-o mentalitate tradiionalist ,
susinut de un discurs cam uzat, iniiativa a întâmpinat i rezerve, mai
ales din partea unor istorici, chiar dac acestea, de cele mai multe ori, nu
au fost exprimate oficial.
Alta ar fi fost percepia, probabil, dac iniiativa nu ar fi avut
acest iz cazon i festivist, dac ar fi venit în urma unei dezbateri publice
care s redefineasc identitatea i unitatea noastr naional în epoca
post-comunist . Ea ar fi fost o confirmare a faptului c naiunea nu este
un concept dep it, ci r mâne una din valorile noastre fundamentale i în
pragul mileniului al III-lea, deoarece procesul de integrare spre care
aspir m se va face într-o Europ a naiunilor, i nu într-una a populaiilor
lipsite de identitate i de memorie istoric . Pe de alt parte aceast form
de solidaritate istoric i social , care este Naiunea, trebuie hr nit i cu
altceva decât cu statui m ree i cu catedrale faraonice.
75

Vezi pentru aceasta i lucrarea Aspecte ale luptei pentru unitate naional.
Iai: 1600 –1859 - 1918, coordonatori Gh. Buzatu, A. Karechi, D. Vitcu, Iai, 1983.
76
Vezi i Constantin Ostap, Monumentele ieene ale celor trei Uniri,
în Monumentul, VI, 2005, p. 248-250.
77
Decoraii româneti de rzboi, 1860-1947 (coautori: Ion Safta, Rotaru Jipa,
Tiberiu Velter, Floricel Marinescu), Bucureti, 1993, p. 66-74. Foarte recent, a fost
tip rit o voluminoas lucrare dedicat acestui subiect: Eugen Ichim, Ordinul militar de
rzboi Mihai Viteazul.
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Urmarea acestei iniiative este un exemplu a ceea ce se poate
face, cu tenacitate i rbdare, apelând la sprijinul diverselor instituii i
apsând diverse pârghii ale societii româneti. La 11 octombrie 1997
iniiativa a fost reluat, constituindu-se Comitetul „Iai 400 – Mihai
Viteazul”, având ca nucleu de sprijin Asociaia Veteranilor de Rzboi,
filiala Iai. În comitet a fost cooptat o personalitate de prim mrime,
academicianul Constantin Ciopraga (veteran de rzboi), care a reuit s
atrag i sprijinul altor personaliti, mai ales culturale. În plus, s-a apelat
la sprijinul I.P.S Daniel, mitropolitul Moldovei, care a acceptat s
patroneze, ca preedinte de onoare al Comitetului, aceast iniiativ, i nu
doar simbolic, ci îndemnând întreaga preoime s sprijine adunarea de
fonduri. Elevii din diverse coli au strâns i ei, numai pân la vacana de
var, 15 milioane de lei. Comitetul veteranilor a reuit s adune 680 000
lei. În urma adreselor depuse, fonduri pentru realizarea statuii au mai fost
promise de Secretariatul de Stat al Guvernului i de la Ministerul
Culturii. Privind aceste mecanisme în micare, am putea desfide pe
oricine ar contesta c în România nu funcioneaz spiritul civic,
fermentul care s poat duce la bun sfârit orice iniiativ „patriotic i
cretineasc”.
S-a instituit, apoi, un concurs naional pentru realizarea
proiectului statuii. Cele 18 machete înaintate cu acest prilej au fost
expuse în Sala „Victoria” (str. Arcu), între 16 i 25 septembrie 1998.
Comisia de jurizare a fost alctuit din „specialiti din Iai i Bucureti”,
fiind aprobat de Ministerul Culturii. S-a apelat i la votul publicului: cei
800 de vizitatori ai expoziiei. În final au fost reinute patru machete, din
care Comisia, probabil, a ales una, pe aceea a sculptorului ieean Ion
Buzdugan. Autorul, decedând în martie 2000, nu a mai apucat s-i vad
opera finalizat. Coreciile în ipsos au fost continuate de sculptorul
Mercea Pavel din Bucureti78. Aa cum arat, statuia poate aspira cel
mult la calificativul de „onorabil”. Dup prerea noastr, au existat în
concurs proiecte mai reuite, demne de interes.
Turnarea statuii în bronz, 6,20 metri înlime, s-a realizat la
R.E.C. Bucureti. Monumentul a fost instalat în Copou, în apropierea
locului unde fusese cândva monumentul Ostaului sovietic. Opiunea se
leag de faptul c, la 27 mai 1600, Mihai Viteazul a intrat în capitala
Moldovei pe Drumul Hotinului (strada Srrie de astzi). Inaugurarea
78

I. Ostap, op. cit., 2005, p. 249.
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statuii a avut loc cu o întârziere de un an de la data programat iniial, în
decembrie 2001. Cu aceasta poveste statuii nu s-a încheiat înc , partizanii
ei, fiind nemulumii de actualul amplasament, f când demersuri
susinute pentru a se g si un alt loc, care s o pun mai bine în valoare.
II. MONUMENTE CU ROL CULTURAL
Fost capital a Moldovei, Iaii, au pierdut acest rol în urma
Unirii din 1859. În câiva ani, întreaga via politic a  rii s-a mutat la
Bucureti. În acest fel, oraul Iai s-a consolat cu rolul – mai mult sau
mai puin iluzoriu – de „capital cultural ”, aici fiind deschis , la 1860,
prima Universitate româneasc . Activitatea cultural remarcabil a
Societ ii „Junimea”, a contribuit substanial la legitimarea acestui statut.
Astfel, într-o atmosfer mai degajat , s-a creat la Iai un climat cultural
specific, susinut i de intensa activitate universitar . În pieele publice au
ap rut tot mai puine monumente destinate evoc rii unor personalit i sau
evenimente politice. În schimb, statuile dedicate unor personalit i
culturale au devenit tot mai frecvente. Multe din acestea sunt statui de
ctitori, fiind legate de întemeierea unor instituii culturale (precum cele
ale lui Gh. Asachi, M. Kog lniceanu, V. Alecsandri), având o leg tur
direct cu istoria instituiilor în faa c rora au fost amplasate. Aceste
statui au adus oraului o not de originalitate, dând un aer specific Iailor.
În cele ce urmeaz , vom trece în revist doar câteva din monumentele cu
rost „cultural” ce fac ast zi podoaba fostei capitale.
11. Statuia lui Gheorghe Asachi
(Bd. tefan cel Mare, nr. 30, în curtea colii Generale nr. 1)
Statuia de marmur alb a fost realizat , la 1890, de c tre
sculptorul bucuretean Ion Georgescu (1856-1898)79. Acesta este
considerat a fi cel mai de seam reprezentant al neoclasicismului în
sculptura româneasc . Georgescu s-a stins din via timpuriu, la doar 40
de ani, opera sa fiind doar o prefa la ceea ce ar fi putut deveni acest
mare artist. La Bucureti a fost discipolul lui Karl Stork (1872-1877).
i-a continuat studiile la Paris, în atelierul profesorului Delaplanche,
autorul celebrei Eva din Luxemburg. O cald prietenie l-a legat de Ion
Mincu, cel mai valoros arhitect român al acelei epoci. În acelai cerc de
amici se aflau Duiliu Zamfirescu i Barbu tef nescu-Delavrancea. Din
79

N. Petracu, Ioan Georgescu, 1931, p. 112.; G. Oprescu, Ioan Georgescu,
Bucureti, 1948; Idem, Sculptura româneasc, Bucure ti, 1965; Mihalache Marin, Ion
Georgescu, un clasic al sculpturii româneti, Bucure ti, 1956.
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1888, Ion Georgescu a fost numit profesor de sculptur la coala de Arte
Frumoase din Bucureti, ca urma al lui Karl Stork. Printre discipolii si
se vor afla Fritz Stork, Constantin Brâncui.
Nici unul dintre sculptorii notri nu a lsat atâtea portrete (cca.
150!), mai ales de o asemenea valoare artistic i ptrundere psihologic.
O mare realizare a sa este statuia lui Gheorghe Lazr din faa
Universitii bucuretene, prima statuie „în picioare” realizat de un
sculptor român.
Dar, aa cum remarca un biograf al su, „Asachi e cel mai bine.
Într-o poziie natural, poetul i învtorul Moldovei st jos gânditor,
înfiând prin atitudinea lui personalitatea unui patriarh intelectual.
Profund meditativ, cu fruntea încreit, cu ochiul concentrat înluntrul
sufletului, el are aerul de a simboliza, în faa trectorilor, viaa lui plin
de griji mari i de lucrri patriotice luminând viitorul. Statuia aceasta, aa
cum e, poate convieui în acelai ora cu frumoasa statuie a lui tefan cel
Mare de Frémiet (...). Ea depete statuile fcute în strintate, chiar i
de nume mari, prin ptrunderea datelor sufleteti ale personajelor”80.
Criticul de arta George Oprescu gsea totui c statuia este „ru
aezat i copleit de dimensiunile cldirilor vecine” fiind „departe de a
produce efectul pe care îl dorea autorul i pe care l-ar fi avut dac soclul
n-ar fi prea mic i disproporionat”. Nu este exclus, totui, ca tocmai
acesta s fie efectul urmrit de autor: nu de monumentalitate, ci de
pstrare a statuii la o înlime familiar, care s nu-l izoleze de privitori,
mai ales dac socotim c, cel mai adesea publicul urma s fie constituit
din elevi. A existat probabil intenia de a-l pstra pe Asachi ca un bunic
blând printre mulimea de nepoei.
Pe soclul monumentului se afl inscripia: „Primului învtor,
Gheorghe Asachi, colile româneti recunosctoare”. Pe laterale sunt
amplasate dou basoreliefuri:
- Gheorghe Asachi oferind coronie de flori elevilor premiani de la
Gimnaziul "Vasile Lupu" (pe fundal se profileaz silueta bisericii Trei
Ierarhi);
- Gheorghe Asachi ca arhitect, prezentând domnitorului rii (Mihail
Sturdza) planurile de construcie ale Academiei Mihilene (1835).
80

Th. Codrescu, Uricariul, vol. XVI, p. 170-175, 417-425; vol. XX, p. 29-30;
Mihalache Marin, op. cit., 1956; Figuri de arhiviti. Gheorghe Asachi, indice (despre
statuie); C. Botez, C. Ostap, op. cit., vol. I, 1996, p. 159-166); C. Ostap, I. Mitican,
op. cit., 2000, p. 255-257.
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La baza soclului sunt aezate, într-o caset metalic , osemintele
acestui remarcabil om i ale soiei sale (aduse, cu prilejul dezvelirii
statuii, de la biserica „Patruzeci de Mucenici” din Copou, unde au fost
înhumate iniial). Osemintele fuseser purtate pe umeri de foti elevi ai
lui Gheorghe Asachi, printre care N. Ionescu, pictorul Th. PanaiteanuBardasare i istoricul Th. Codrescu (editorul cunoscutei colecii de
documente „Uricarul”; în vol. XVI, 1891, a inclus i documente
privitoare la inaugurarea acestei statui)81.
La inaugurare monumentul fusese amplasat în curtea bisericii
Trei Ierarhi (acolo unde Asachi întemeiase „coalele” sale, 1822), pe
partea de nord. La doar câiva ani (1897), dup deschiderea noului Teatru
Naional, statuia a fost mutat în faa acestei instituii, Asachi fiind
recunoscut drept precursor i în acest domeniu (la 27 decembrie 1816 a
avut loc la Iai reprezentaia piesei, „Myrtil i Chloe”, tradus i adaptat
de Asachi). În 1905 statuia a fost reamplasat aproape de locul iniial, în
curtea colii nr. 1, care poart numele de „Gh. Asachi”.
Se tie c , în prima jum tate a secolului al XIX-lea, Gh. Asachi a
fost adev ratul „campion al inteligheniei” din Moldova. De numele s u
se leag începuturile a numeroase instituii: el este fondatorul
înv  mântului în limba naional (inclusiv a celui superior), al Teatrului,
al Presei, al Arhivelor Statului. De aceea credem c statuia realizat de
Geogescu este o statuie de ctitor, de întemeietor, de „p rinte al naiei”,
care putea s fie amplasat în faa mai multor instituii. Locaia actual ,
mai modest decât cea din faa Teatrului Naional, subliniaz calitatea lui
Asachi de întemeietor în domeniul „coalelor”.
Poziia aleas de sculptor, aceea de a-l aeza pe Asachi într-un
jil, asociat cu soclul de în lime redus , nu tirbete din
monumentalitatea operei. Credem c arhetipul la care s-a raportat
Georgescu a fost unul clasic: Moise, al lui Michelangelo. Formula urmat
confer b trânului Asachi un aer de „patriarh cultural”, de mesianism
chiar, preluat de la celebrul model amintit mai sus. Soluia a impresionat
i a fost suficient de puternic încât s impun aceeai formul i pentru
statuia din bronz a mitropolitului Dosoftei (realizat de sculptorul Eftimie
Bârleanu), aflat în apropiere, lâng Casa cu arcade, ce ad postete
Muzeul Literaturii Vechi.
81

DJANI, Documente, P. 551/52, 58 (Ridicarea statuii lui Gh. Asachi, 18821890; coresponden , facturi, subscripii; 196 file); fond Prefectura Iai,
P. 32/ 1890 (programul festivit ilor); fond Mitropolia Moldovei, active, P. 5/1883;
10/1883.
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12. Statuia lui Miron Costin
(str. Cuza Vod, intersecia cu str. I. C. Brtianu)
Prin opera sa, cronicarul Miron Costin (1633-1691) a salvat de la
uitare o bun parte din istoria Moldovei. Format la colegiile din Polonia,
fiind chiar deintorul unei diplome de indigenat polonez, cronicarul a
fost un promotor al modelului politic din regatul vecin (cel de „republic
nobiliar”, opus despotismului). Constantin vod Cantemir, domn
devotat sultanului, l-a învinuit de participare la un complot i a poruncit
decapitarea sa82.
Pentru realizare statuii din bronz a lui Miron Costin, au concurat
mai muli sculptori, printre care i tefan Ionescu „Valbudea”. La
sugestia lui S. Carnot, a fost ales Wladyslaw (Wladimir?) C. Hegel
(1839-1918), urma al unor emigrani polonezi în Frana83. Acesta fusese
invitat s lucreze la Bucureti în 1885, de ctre V. A. Urechia, cu care
legase o relaie de prietenie. Avea pe atunci vârsta de 40 de ani, fiind pe
deplin format ca artist. Din 1891 este numit profesor la coala de BelleArte din capital, în urma decesului sculptorului Ioan Georgescu, ceea ce
va contribui la impunerea sa ca principala figur în plastica româneasc
din acea epoc. Cea mai reuit oper a sa a fost considerat a fi
Monumentul Pompierilor, din Dealul Spirei. În capital a mai lucrat
statuia lui C. A. Rosetti (1903), precum i monumentul lui Dinicu
Golescu, de lâng Spitalul Militar. În Iai, Hegel a mai semnat i alte
lucrri: basorelieful „Lecia de anatomie” de pe frontonul Institutului de
Anatomie (o glum artistic, în care personajele erau notabiliti ieene,
iar corpul pe care se fcea disecia avea chipul… sculptorului); dou
statui din marmur, reprezentând „Justiia” i „Literatura”, au fost lucrate
pentru a fi instalate pe frontispiciul noului Palat al Universitii de la
Copou (deasupra intrrii din deal, de la Politehnic)84.
Statuia lui Miron Costin de lâng Teatru Naional înfieaz pe
cronicar la vârsta maturitii, drept i chipe, cu o pan în mâna dreapt
(gazetarii ieeni au fcut un subiect din dispariia repetat a acesteia) i
82

Const. A. Stoide, În legtur cu sfâritul cronicarului Miron Costin i al
fratelui su Velicico Costin, în AIIAI, XVIII, 1981, p. 575--582.
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A. D. Atanasiu, Constantin Vlad Hegel, Arhiva, an XVII, 1906, nr. 9,
p. 416-417; N. A. Bogdan, Oraul Iai, ed. II, Iai, 1913, p. 327; G. Oprescu, op. cit.,
1965, p. 62.
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Andrei Ieeanu, Nite pietroaie…, în Monitorul, Iai, joi, 29 mai 1997,
p. 6A.
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cu un hrisov de care atârn o pecete grea, de cear , în mâna stâng 85. Un
c rturar dar care, la nevoie, poate mânui i sabia. G. Oprescu este de
p rere c sculptorul a avut ca surs de inspiraie, probabil, portretul de
ctitor al cronicarului, zugr vit pe peretele m n stirii Teodoreni de la
Burdujeni: „Faa gânditoare i pl cut , privirea surâz toare… Statura
aproape atletic , se supune canonului proporiilor clasice. Doar costumul
de epoc , lipit de trup, pe dedesubtul mantiei ample, îmbl nite, larg
deschis în fa , i cuca, de o form neobinuit la noi în secolul
al XVII-lea, pune o not de pitoresc în aceast lucrare, ce se impune prin
excelenta sa realizare i prin impresia de veridicitate ce o produce”.
Not m doar faptul c amintita c ciul , probabil de mod polon , nu
reprezint un anacronism, definind chiar mai bine profilul personajului,
c rturar de formaie polonez .
Statuia, lucrat la Bucureti, a fost expus , înaintea expedierii
spre Iai, într-un salon de la Ateneul Român. Dup aprecierea pictorului
N. Tonitza, profesor la coala de Belle-Arte din Iai, aceasta este cea mai
reuit statuie ridicat vreodat pe p mânt românesc.
Cred, totui, c principala surs de inspiraie pentru înf iarea
cronicarului a fost o veche medalie oval emis , se pare, la Cracovia86.
Se observ acolo mantia, din brocart, brodat cu motive vegetale,
îmbl nit doar la interior. În acest izvor iconografic, aspectul hainei nu
este de cojoc, precum cel al statuii, ci mai curând de caftan (vemânt de
ceremonie specific dreg torilor), fiind vizibile acele mâneci false,
despicate la partea superioar , care p streaz doar un rol ornamental.
Statuia se afl la intersecia str zilor Cuza Vod i Gh. I.
Br tianu, în spatele Teatrului Naional. Aceast amplasare a fost
motivat , în epoc , de faptul c în apropiere au existat casele în care ar fi
locuit87, dar singurul argument pentru aceasta era prezena Costinetilor
în pomelnicului de la biserica Sf. Ioan, din proximitate. Nu trebuie uitat
îns faptul c , la momentul respectiv, în spatele statuii se afla cl direa
Prim riei (înlocuit ulterior cu aceea a Teatrului, care i-a reorientat i
85

G. Oprescu, op. cit., 1965, p. 62, fig. 35; N. Grigora, Statuia lui Miron
Costin, în Flacra Iaului, 6 septembrie 1970; Caragiale i statuia lui Miron Costin, la
Constantin Th. Botez i Constantin Ostap, Cu Iaii mân-n mân, vol. I, Iai, 1996,
p. 133-138; Gabriela Dumitrescu, La mormântul cronicarului, în Magazin istoric, 1991,
nr. 11, p. 12-13.
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Aurel H. Golimas, Casele i gropnia lui Miron Costin în Iai, în Cetatea
Moldovei, Iai, nr. 7, 1941, p. 75-77.
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faada). Unii au criticat aspru acest amplasament, alii l-au gsit întru
totul fericit.
Elegantul soclul de gresie a fost realizat de arhitectul N.
Gabrielescu (restauratorul turnului Goliei, arhitectul cldirii Liceului
Naional)88. Piatra de fundaie a fost pus la 12 iunie 1888. La baza
soclului au fost depuse, într-o caset, osemintele cronicarului, i ale
fratelui acestuia Velicico, aduse din biserica de pe moia lor, de la
Barboi (aflat pe atunci în judeul Roman), din iniiativa lui V. A.
Urechia. C. Ostap ne pune la curent cu o bogat anecdotic legat de
acest eveniment. Iat una dintre ele: în epoc, un anume domn
Brniteanu din Roman, pretindea c osemintele dezgropate de V. A.
Urechia i depuse în soclul statuii nu erau ale Costinetilor, ci ale unor
strmoi ai si, drept pentru care voia s le aduc înapoi la Brboi.
Pe soclu au fost aplicate dou basoreliefuri din bronz. Cel din
dreapta în reprezint pe Miron Costin citind la curtea regelui polon Ioan
Sobieski (salvatorul Vienei, de la 1683) scrierea sa „Poema Polon”.
Aceasta era, în fapt, o cronic a Moldovei, scris în versuri poloneze, pe
timpul cât cronicarul s-a aflat în captivitate, în ara Leeasc. În
basorelieful din partea stâng este înfiat episodul „arestrii” sale, de
ctre trimiii voievodului Constantin Cantemir. Era într-o iarn geroas,
în zilele Crciunului, i, printr-o întâmplare nefericit, cronicarul se afla
al cptâiul jupânesei sale, care rposase tocmai atunci. O confirmare a
zicerii potrivit creia un necaz nu vine niciodat singur. Fratele su,
Velicico Costin, mare hatman al Moldovei, a fost decapitat tot atunci, în
faa Curii domneti din Iai.
O alt plac de bronz, pe spatele soclului, conine lista donatorilor
care au contribuit la subscripie cu mai mult de 200 lei. Între ei, regele
Carol I i btrâna doamn Elena Cuza.
Inaugurarea monumentului, la care au fost în jur de 10 000 de
participani, a avut loc la 18/30 septembrie 188889. S-a intonat un Mar
compus de Gavriil Musicescu, special pentru acest eveniment. Leon
Negruzzi a lansat un numr unic al publicaiei „Miron Costin”.
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N. Gabrielescu, fost colaborator al lui Leconte du Nouy pe timpul
restaurrilor de la Trei Ierarhi i Sf. Nicolae-Domnesc, este cunoscut mai ales ca
restaurator al turnului Goliei i ca arhitect al cldirii Liceului Naional din Iai.
89
Dumitru Vacariu, O scrisoare privitoare la dezvelirea statuii lui Miron
Costin de la Iai, în CI, II, 1971, p. 387-388.
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Festivitatea a fost descris pe larg de Th. Balasan („Curierul”, Iai, 21
sept. /3 oct. 1888)90.
13. Statuia lui Vasile Alecsandri
(str. Agatha Bârsescu, nr. 18)
Cel cunoscut drept „Bardul din Mirceti” îi trage supranumele de
la cuvântul bard (fr. barde, lat. bardus), ce desemna pe vechii poei celi,
care compuneau i recitau cântece r zboinice i religioase. Este evident
un termen de inspiraie livresc , dar care, cultivat prin manuale, a c p tat
repede o larg r spândire. Cu acest renume s-a ales poetul dup
publicarea poemelor în care cânta vitejia de care d duser dovad ostaii
români în R zboiul de independen , reunite apoi în volumul Ostaii
notri (1878). Acest apelativ îl reprezint îns unilateral, punând în
umbr o mare parte a operei poetice i dramatice a lui Vasile Alecsandri,
care nu e inspirat de acelai suflu eroic.
Personalitatea poetului umbrete ast zi de asemenea pe aceea a
marelui om politic. Uit m adesea c Vasile Alecsandri a fost unul dintre
posibilii candidaii la tron în preajma Unirii din 1859 i c ar fi putut juca
rolul pe care istoria l-a rezervat ulterior lui Cuza Vod . Lui i se datoreaz
celebra „Hora Unirii", melodie intonat la fiecare or exact de
carillonul orologiului aflat în turnul Palatului Culturii. Ulterior, preluate
ca semnal al postului de radio „Moldova”, cele câteva acorduri pot fi
auzite de la multe mii de kilometri.
Alecsandri a fost diplomat i chiar ministru de externe în timpul
domniei lui Alexandru Ioan Cuza. În 1840 a ajuns la conducerea
Teatrului Naional din Iai. Cl direa acestuia se afla pe atunci în dealul
Copoului, pe locul actual al Universit ii (pân la incendiul din 1888).
Abia din 1956 Teatrul din Iai a preluat numele de „Vasile Alecsandri”
(i nu la inaugurarea statuii, cum s-ar putea crede). Dramaturgia
autohton era pe atunci într-un stadiu cu totul incipient. Alecsandri a
îmbog it-o cu numeroase producii originale, practicând o art de critic
a moravurilor dar i de imediat eficien politic , înfierbântând spiritele
în preajma anului 1848. Dintre comediile sale se joac i ast zi la Iai, cu
mare succes, cele având ca personaj central pe coana Chiria (interpretat
în travesti, ca în epoca de început, a celebrului actor Matei Millo).
90

DJANI, Fond Primria Iai, dosar 177 / 1888 (Dosarul lucr rilor pentru
aezarea statuii lui Miron Costin pe locul oferit de Comun ), 46 / 1946; Fond Prefectura
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În 1879, juriul felibrilor, de la Montpellier, la propunerea poetului
Fr. Mistral, i-a decernat premiul pentru Cântecul Gintei Latine, tradus
apoi în numeroase limbi91. Dac ecourile în plan european au fost destul
de modeste, în ar acest eveniment a declanat un mare entuziasm,
consacrându-l ca adevrat poet naional.
Respectând vechiul principiu potrivit cruia nu se ridic statui
unui personaj aflat înc în via, oricât de celebru, Consiliul Comunal
Iai, la iniiativa primarului Vasile Pogor, a votat deschiderea listelor de
subscripie public pentru o statuie din bronz a „Printelui Poeziei
Româneti” în chiar anul morii sale, 1890.
La 17 septembrie 1898, Ioan Babic, sculptor (cel care lucrase
catapeteasma Mitropoliei) i antreprenor din Bucureti, propunea
ieenilor proiectul de statuie a lui Vasile Alecsandri datorat sculptorului
Frederico Gaetano Villa (1835-1907) din Milano. Macheta, modelat în
lut, a i fost expus în vitrina magazinului Finkel din Piaa Unirii. Ch.
Chaigneau, inginerul ef al Primriei a respins oferta, nefiind satisfcut
de valoarea artistic a lucrrii. Alte sculpturi ale lui Villa se pstreaz în
cimitirul Eternitatea. Bustul unui anume M. A. Gerian, considerat a fi cea
mai reuit sculptur funerar din Iai, a provocat confuzii în presa
vremii prin asemnarea sa cu figura lui Vasile Alecsandri.
În anul urmtor, 1900, a fost contactat sculptorul Wladimir C.
Hegel, profesor la coala de Belle-Arte din Bucureti92. Acesta mai
lucrase, în 1894, un bust al lui Vasile Alecsandri, comandat de Primria
oraului Bacu, i care a fost un bun studiu pentru lucrarea ce se avea
acum în vedere. Lui i s-a solicitat o evaluare a viitoarei lucrri, care
trebuia s fie de mrimea statuii lui Miron Costin, din apropiere, oper a
aceluiai sculptor. Preul cerut a fost de 30 000 lei, în aceast sum
intrând i soclul cu temelia93. La 5 septembrie 1903, Hegel a venit la Iai
pentru semnarea contractului. În martie 1905, comitetul pentru ridicarea
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Mircea Dumitriu, Cupa din bronz decernat poetului Vasile Alecsandri la
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statuii decide definitiv ca amplasamentul s fie cel de ast zi, pe locul
ocupat anterior de statuia lui Gheorghe Asachi (care a fost mutat la Trei
Ierarhi). În partea superioar a soclului s-a aezat un act de fundaie, scris
pe pergament, isc lit de regele Carol I, regina Elisabeta i ali membri ai
familiei regale. Textul actului a fost redactat, într-un limbaj arhaizant, de
Petre Râcanu i Gh. Ghib nescu. Se prevedea ca alte exemplare ale
acestui document s fie donate la diverse arhive i biblioteci din
teritoriile locuite de români. La instalarea statuii au contribuit maistrul
sculptor G. Boboc i Anton Savul, inginerul ef al Comunei Iai,
supraveghetor al lucr rilor.
Pe soclul statuii se afl dou altoreliefuri din bronz, în stânga
Pene Curcanul iar în dreapta Juna Rodica. Statuia din bronz îl
reprezint pe Vasile Alecsandri în picioare, purtând redingot , i având
pe um rul drept o manta care îi acoper spatele i cade apoi la p mânt, în
falduri grele. Gestul simplu i natural al mâinii stângi, dus la b rbie, i
capul uor înclinat, îi confer o înf iare meditativ , poate chiar trist .
Ipostaza aceasta pare a face referire, parc , mai mult la omul politic decât
la poet94.
Alecsandri a r mas în amintirea celor care l-au cunoscut ca un
mare optimist, plin de energie pozitiv , pe care o inspira i altora,
îndemnându-i spre fapte mari sau eternizând aceste fapte mari, a c ror
amintire ar fi p lit altfel odat cu trecerea anilor (Unirea 1859,
Independena 1877). De aceea Vladimir Stati, care l-a cunoscut personal
pe Alecsandri, se ar ta dezam git de statuie, considerând-o cu totul
nepotrivit , falsificând personalitatea i spiritualitatea poetului. Acesta
considera c exist o mare contradicie între ceea ce a fost Poetul i
imaginea pe care statuia o transmite pentru viitorime: „Am fi vrut un
Alecsandri falnic, mândru, cu privirea str b tând veacurile, cu mantia
fâlfâind sau aruncat pe um rul stâng, iar cu mâna dreapt scriind pe o
carte gloria neamului în trecut i prevestirile din viitor”. Nu i se poate
imputa îns sculptorului insuficienta cunoatere a subiectului i
nep trunderea psihologiei acestuia (sau faptul c „nu putea simi
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românete”), acuzaie adus în mod constant sculptorilor strini,
tehnicieni desvârii, dar rupi de contextul cultural în care piesele
lucrate de ei aveau s fie amplasate.
Un alt repro care s-ar putea aduce, este asemnarea izbitoare cu
statuia poetului Ovidiu, de pe malul Mrii, de la Constana, oper a
sculptorului italian Ettore Ferrari, din 1887. Un gazetar în criz de
subiecte s-ar putea gândi chiar la o tentativ de plagiat. Opiunea
sculptorului pentru aceast soluie nu a fost una facil: reprezentarea lui
Alecsandri, cel dintâi dintre poeii epocii sale, prin analogie cu Publius
Ovidius Nasso, marele poet latin exilat de Augustus la Tomis, cel dintâi
poet care a trit pe pmântul României, este o metafor subtil i un
mare compliment care i s-a fcut. Un alt motiv care justific aceast
asociere este faptul c în ultima parte a carierei sale de dramaturg,
Alecsandri s-a simit atras de clasicitatea subiectelor antice, de teme
abordate într-o not grav, filosofic (Fântâna Blanduziei), scriind chiar
o pies dedicat poetului roman, care a sfârit trist, la rmul Pontului
Euxin (Ovidiu). Contemporanii au considerat, probabil aceast ultim
etap de creaie ca fiind faza de apogeu a dramaturgului Alecsandri, cea
care îl reprezint cel mai bine. Oricum, era probabil amintirea cea mai
proaspt i o ipostaz foarte potrivit cu faptul c statuia avea s fi
amplasat nu oriunde, ci în faa Teatrului.
Inaugurarea statuii a avut loc în ziua de 15 octombrie 1906, cu
fastul unei adevrate srbtori naionale, ce ar avea nevoie de multe
pagini pentru o descriere detaliat95. Autoritile urbei au ales bine
aceast zi, deoarece la Iai se adunaser oricum români de pretutindeni,
pentru pelerinajul la moatele Sf. Cv. Paraschiva, de la Mitropolie,
aezat în calendarul ortodox pe 14 octombrie. Cu aceast ocazie au fost
scrise multe versuri ocazionale, semnate de Elena Vcrescu, Riria (soia
lui A. D. Xenopol), A. Naum, D. N. Petrovanu, G. Bucurescu i Leon
Cerchez. Acestea, împreun cu discursul lui Xenopol, au fost tiprite
ulterior, nu doar în Album, ci i în revista „Arhiva” (XVII, 1906, p. 373400). Pe lâng medalia oficial, emis de Primria Comunei Iai cu
ocazia inaugurrii statuii, au mai fost btute i altele (în total 6 tipuri!),
precum i ase variante de broe, cu efigia poetului.
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Alecsandri a preferat ca loc de veci nu capitala Moldovei ci un
mormânt simplu, la moia p rinteasc de la Mirceti-Iai (pe atunci în
inutul Romanului). Abia în 1928, la insistenele lui M. Racovi ,
Academia i-a ridicat la Mirceti un mausoleu (o bisericu ), dup schiele
arhitectului N. Ghika-Budeti.
14. Statuia lui Avram Goldfaden
(str. Agatha Bârsescu, lâng Teatrul Naional)
Avram Goldfaden (1840-1908) a întemeiat la Iai, în apropierea
locului în care se afl ast zi statuia sa, primul teatru profesionist de limb
idi din lume (1876), în gr dina numir Pomul Verde. Evenimentul a fost
semnalat, în epoc , i de Mihai Eminescu, în cronica sa de la ziarul
„Curierul de Iassy” (nr. 93, din 20 august 1876): „Într-o gr din pe Ulia
Mare s-a deschis un mic teatru de var în care se joac în limba evreiasc
(...); jocul actorilor a fost excelent”.
Goldfaden a ap rut ca un dramaturg deplin, f r a avea în spate o
tradiie notabil , manifestându-se într-un mediu în care nu exista înc nici
un public (dei oraul Iai avea pe atunci o numeroas comunitate
evreiasc ), nici actori i nici un repertoriu specific. El a fost deopotriv
poet, dramaturg, actor fiind considerat un adev rat „Shakespeare evreu”.
Dup ce i-a încercat norocul la Odessa, Lwow, Varovia, München i în alte locuri, Goldfaden a decis s plece peste ocean, în
America. În 1887 a fost numit director la Rumanian Opera Hause. Acolo
a înfiinat i o coal de art dramatic . În teatrul s u au jucat numeroi
actori evrei originari din România i chiar mari actori români, precum
Agatha Bârsescu (1911). Între piesele interpretate se aflau i piese
semnate de Carmen Sylva (regina Elisabeta I a României). El a subliniat
în numeroase rânduri c începuturile carierei sale excepionale au fost în
România, precum i faptul c avântul pe care îl cunoscuse arta dramatic
româneasc în anii începuturilor sale i-au influenat într-o m sur
însemnat concepia despre Teatru.
Avram Goldfaden a murit la New York, în plin glorie, fiind
însoit pe ultimul drum de o mulime impresionant de oameni. Pe piatra
sa de mormânt, aflat în unul dintre cele vechi i mai mari cimitire ale
New York-ului, se afl inscripia: „Avram Goldfaden - Printele
Teatrului Evreiesc”96.
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15. Monumentul lui Mihai Eminescu
(Bd. Carol I, nr. 2)
Iniiativa ridicrii acestui monument, la 40 de ani de la moartea
lui Eminescu, a aparinut Ateneului popular de la biserica „Toma
Cozma” din Pcurari, care s-a ocupat i de strângerea fondurilor, înc din
1924. Monumentul fost amplasat, iniial, în faa Universitii, pe locul
unde astzi se afl statuia lui A. D. Xenopol (loc situat în parohia
amintitei biserici)97.
Grupul statuar din bronz a fost realizat, la 1929, de Ioan SchmidtFaur98, sculptor de origine ceh, absolvent al Academiei de Arte
Frumoase din Viena, stabilit la Bucureti, ca profesor la catedra de
modelaj a colii Superioare de Arte i Meserii. Dei varianta propus de
el a fost selectat dintre mai multe proiecte, depuse de sculptori
prestigioi (ieenii Richard Hette i Ion Mateescu), din perspectiv
artistic, nu avem de-a face cu o realizare deosebit. S-a scris c
personalitatea copleitoare a poetului a avut un rol inhibitor asupra
inspiraiei sculptorilor, cu deosebire în acea epoc, fiind realizate atunci
câteva transpuneri fidele ale chipului acestuia, dar artificiale, lipsite de
expresive.
Prin regulamentul redactat de iniiatori, se impunea reprezentarea
lui Eminescu la vârsta de 30 de ani, adic plecând de la ultimele dou
portrete ale sale i eliminându-se de la început excepionalul portret din
adolescen, devenit, între timp, cel clasic99. Poetul este înfiat
învemântat în faldurile unei togi atemporale. Statuia din bronz, msoar
3,35 metri înlime. Imaginea aceasta a fost preluat de Sabin Blaa,
care a transpus-o într-o pictur mural din „Sala Pailor Pierdui” a
97
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Universit ii din Copou. În noua ipostaz , devine mai clar ideea de a
contopi portretul poetului i chipul „Luceaf rului”, din poemul cu acelai
nume.
Pe cele dou laturi ale înaltului soclu (5, 20 metri), se afl alte
dou statui din bronz, în m rime natural , reprezentând alegoric,
Filosofia i Poezia. Se spune c , pentru cea din urm statuie, a fost
folosit drept model chiar soia sculptorului (ea îns i pictori , Elena
Nicolescu). Nu este vorba de Veronica Micle, iubita poetului, cum s-a
presupus. Soclul, lucrat din piatr de Vratza-Bulgaria, mai are i dou
basoreliefuri, ilustrând, parc , dublul testament al poetului: „Luceaf rul”
i „Doina” („De la Nistru pân’ la Tisa…”). Textul Doinei lui Eminescu,
poezie interzis mult vreme sub regimul comunist, a fost martelat de
autorit i, prin anii 1980-1981. Cele dou b nci de piatr , ce fac parte din
soclu, au fost adaptate la iniiativa lui Orest Tafrali (membru al
Comisiei), inspirat fiind de statuia lui François Coppée din Paris. În anul
1957, grupul statuar a fost mutat din faa Universit ii, pe locul actual, de
la poalele Copoului, fiind aezat pe postamentul r mas liber de câiva
ani, al Monumentului întregirii neamului, ce fusese opera prinesei Olga
Sturdza.
16. Statuia lui A. D. Xenopol
(Bd. Carol I, în faa Universitii)
Statuia lui Xenopol, aflat în faa intr rii din vale a Universit ii,
pe locul unde fusese înainte monumentul lui Eminescu (mutat la Fundaii
în 1957), este ceea ce a supravieuit dintr-un proiect mai ambiios100.
La 1926, profesorul ieean I. Petrovici, pe atunci ministru de
justiie, a avut iniiativa realiz rii unui triptic din bronz, cuprinzând
statuile lui Titu Maiorescu, Vasile Conta i A. D. Xenopol, ce urmau s
fie aezate pe un singur soclu, în faa peronului central al Universit ii de
la Copou, între statuile lui Kog lniceanu i Eminescu. Prilejul unei
asemenea iniiative a fost oferit de lucr rile de extindere al Palatului
Universit ii, de dup 1930, prin care cl direa veche, de la 1896, urma s
devin aripa din deal a noului edificiu. Se crea astfel un nou centru al
cl dirii, precum i o arip simetric , având un aspect similar cu vechiul
edificiu. Astfel, i amplasarea statuilor din faa Universit ii trebuia
regândit .
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Finanarea urma s fie asigurat de diverse ministere. La
începutul anului 1935 s-a organizat un concurs la care au fost prezentate
11 machete, fiind premiate trei dintre acestea. Concursul a fost câtigat
de sculptorul Constantin Baraschi i arhitectul Cornel Rdulescu.
Proiectul iniial prevedea, într-adevr un grup statuar, în care, pe trei
laturi ale unui soclu central, erau dispuse statuile celor trei gânditori,
înalte de 2,8 m. Deasupra soclului era statuia zeiei Minerva, înalt de 3,2
m. Pe ultima latur a soclului patrulater era prevzut o carte de bronz, cu
urmtoarele meniuni: „Convorbiri literare; Maiorescu: Direcia nou;
Conta: Teoria fatalismului; Xenopol: Istoria civilizaiilor”.
Observându-se c statuia Minervei ar fi pus în umbr statuile celor trei
personaliti, s-a convenit renunarea la ea, fiind înlocuit eventual cu o
reprezentare mai discret, în basorelief, a zeiei101.
Ulterior aceast form a proiectului a fost abandonat, luându-se
decizia de a se realiza trei statui distincte, amplasarea lor urmând a se
face tot în faa Universitii, inându-se cont de statuile deja existente
aici. În 1938, sculptorul bucuretean Constantin Baraschi turnase deja în
bronz statuia lui Xenopol, pe care o vedem i astzi. Celelalte dou, dei
au fost realizate, s-au pierdut, fr s se fi pstrat imaginea lor nici mcar
într-o fotografie, pentru a putea ti mcar cum au artat.
Se pare c, dup turnare, acestea au fost expuse o vreme la Sala
Dalles din Bucureti, iar în aprilie 1942 erau deja aduse la Iai. Statuia lui
Xenopol a fost montat, provizoriu, în scuarul Trianon (vechiul nume al
slii cinematografului „Republica”).
Pe timpul ultimului rzboi mondial, majoritatea statuilor ieene au
fost demontate de pe soclurile lor, pentru a le proteja de bombardamente.
În 1946, când cele mai multe urmau s fie repuse la locul lor, s-a decis ca
statuia lui Xenopol s fie instalat în piaa Cuza Vod (în fa la
„Select”), pe soclul ce fusese pregtit pentru a primi statuia lui. Montarea
a fost asigurat de Petre Forgiacini, în iunie 1946102. Ulterior statuia
marelui istoric a revenit în faa Universitii, pe locul de astzi.
17. Statuia lui Titu Maiorescu
(Bd. Carol I, Complexul studenesc „T. Maiorescu”)
101
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Spirit olimpian, Titu Maiorescu era recunoscut în epoc drept
mentor al Societ ii Culturale „Junimea” din Iai, fiind i iniiatorul
preleciunilor publice ale acesteia. El a fost o inteligen precoce,
ajungând rector al Universit ii din Iai la o vârst foarte tân r .
Maiorescu este cel care a impus „spiritul critic” în cultura român i a
enunat teoria „Formelor f r fond”.
Statuia iniial a fost turnat în bronz la Bucureti, de Constantin
Baraschi, fiind expus la Sala Fundaiei Dalles. În 1942 lucrarea a fost
adus la Iai, pentru a fi expus . Pentru c faada noului Palat al
Universit ii nu era terminat , mai multe statui destinate acestui spaiu au
dobândit amplasamente provizorii. Statuia lui Maiorescu a fost amplasat
în stânga aceleia a lui Kog lniceanu, mai la deal de aceasta. Ilustrul
personaj era înf iat în postura de confereniar, cu mâna stâng la spate
(asemeni lui Kog lniceanu), iar mâna dreapt , l sat în jos, cu degetele
r sfirate, „p rea c subliniaz argumentarea preleciunilor sale”.
În timpul r zboiului, asemeni altor statui, i aceasta a fost
demontat de pe soclu pentru a fi protejat de bombardamente. Ea a fost
remontat în 1946, de P. Fargiacini, antreprenor din Iai (str. Barbu
L utarul 16), care a executat i unele reparaii la soclu103.
Statuia a fost distrus în 1951, în plin perioad stalinist , la
sugestia unui obscur potentat comunist, sosit din capital . Dup doborâre
a fost depozitat o vreme în „Sala Pailor Pierdui” a Universit ii.
Ulterior a fost dus la grajdurile Prim riei din strada S r rie, unde a fost
spart cu barosul. Se spune c din bronzul ei s-au f cut scrumiere i
mânere de u .
Dup 1995 statuia lui Titu Maiorescu a fost ref cut i amplasat
în Complexul studenesc ce-i poart numele (fost „Pukin”). Noua statuie
nu este o restituire a celei vechi, ci una nou 104. Se cunosc detalii despre
statuia original , care nu au fost preluate în noua oper artistic (cea
veche avea mâna stâng dus la spate; sub aceeai mân inea o carte, la
subsuoar ).
18. Busturile din Grdina Copou
(Bd. Carol I, nr. 31)
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O Grdin public, în care s aib acces liber toi orenii, nu
exista în Iai, la începutul epocii Regulamentare. Ideea era cu totul nou,
fiind inspirat din rile occidentale. Hotrârea de a înfiina un asemenea
loc public, destinat plimbrilor, a luat-o domnitorul Mihail Sturdza, la
începutul domniei sale (1834-1849). Locul ales a fost pe ulia „Podul
Verde”, pe locul unde a fost staia de pot (potalion) a oraului.
Grdina iniial a fost extins în anii 1849 i 1852, prin cumprarea unor
terenuri învecinate. Principele urmtor, Grigore Al. Ghica (1849-1857) sa îngrijit de construirea grilajului din fier forjat în jurul grdinii. De la
1860 grdina a fost luminat cu felinare.
Grdina are, în centrul su, Obeliscul Leilor (1842), la care am
fcut referiri chiar la începutul acestui studiu. Adevratul punct de
atracie al parcului este îns „Teiul lui Eminescu” – simbol al Poeziei i
al Iubiri – care a reuit s pun în umbr venerabilul Monument al
Regulamentului Organic, aflat alturi de el.
Aleea junimitilor. În 1942, dei ara se afla în rzboi, existau
înc valoroase iniiative culturale105. Acum a aprut intenia de a realiza
Aleea Junimitilor, ce urma s fie amplasat spre apus de Teiul lui
Eminescu. Bustul lui Eminescu (comandat lui Richard Hette) avea s
ocupe un loc central, încadrat de busturile celor mai de seam junimiti.
Ideea realizrii acestui proiect a aparinut ministrului culturii Ioan
Petrovici, un strlucit discipol al lui Titu Maiorescu. Finanarea avea s
fie asigurat de Ministerul Culturii, Primria Iai, precum i de Uzina
Electric. Se spune c, pentru realizarea acestor busturi s-a folosit
bronzul rezultat din topirea statuilor lui Gh. Mârzescu i I. G. Duca.
Inaugurarea aleii a avut loc în acelai an, 1943.
Profesorul Ion Irimescu, de la Academia de Arte Frumoase din
Iai, a realizat bustul de bronz al Veronici Micle (în mai multe variante).
Alte ase busturi urmau s reprezinte pe Vasile Pogor, Nicu Gane, P. P.
Carp, Constantin Meissner, Costache Negruzzi, Iacob Negruzzi
(„secretarul perpetuu al Junimei”).
Dup 1944, busturile lui Vasile Pogor, P. P. Carp i Constantin
Meissner au fost înlocuite cu cele ale lui muzicianului Ciprian
Porumbescu, pictorului N. Tonitza i pictorul Gheorghe Panaiteanu-
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Bardasare. Prin aceasta, ideea de Alee a Junimitilor a fost alterat 106. Se
impune g sirea unei formule prin care s fie redat Parcului Copou
vechea „Alee a Junimitilor”, având în vedere însemn tatea major avut
de Societatea cultural „Junimea” nu doar pentru Iai, ci pentru întreaga
cultur român modern .
Bustul lui Mihai Eminescu. Aflat cândva pe partea stâng a aleii
de intrare, spre mijlocul parcului, acest bust a fost mutat, în 1991, lâng
Teiul lui Eminescu, cu faa spre bustul fostului s u prieten, Ion Creang .
Lucrarea aparine sculptorului I. Mateescu (fratele vitreg al
poetului G. Topârceanu), format la coala de Arte Frumoase din
Bucureti, care a studiat apoi în Italia. Revenit în ar , I. Mateescu a fost
profesor la coala de Belle-Arte din Iai.
Bustul lui Eminescu nu este considerat o realizare artistic
deosebit . Pe soclu se pot citi cunoscutele versuri din Luceafrul:
„Tr ind în cercul vostru strâmt/ Norocul v petrece,/ Ci eu în lumea mea
m simt/ Nemuritor i rece”. O copie a acestui bust a fost amplasat la
Plopii f r So, de la Bucium, de la marginea Iailor (plopi care nu au¸
totui, leg tur cu biografia lui Eminescu).
Inaugurarea bustului fusese stabilit pentru ziua de 1 iunie 1934,
când se împlineau 45 de ani de la moartea poetului. Firma Danielini s-a
ocupat de mutarea soclului la locul cuvenit i de montarea bustului,
pentru 4 500 lei107.
Prim ria obinuse ca la festivitate s participe i Orchestra
simfonic , i solicita comandantului Regimentului 13 Infanterie s
învoiasc , pentru repetiii, un num r de 10 militari care f ceau parte din
aceast unitate. De asemenea … David din Bucureti f cea oferta de a
filma întreaga ceremonie, preul fiind de 28 000 lei pentru 300 metri de
film. S-au tip rit un num r de 500 c ri potale cu portretul poetului, ce
au fost puse în vânzare la Libr ria Socec, cu 5 lei bucata.
*
Statuile oraului Iai constituie o generoas tem de studiu care ar
putea face, cu uurin , subiectul unei c ri voluminoase, dup cum s-a i
106
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dovedit, prin volumul tiprit în 2004. În spaiul limitat avut la dispoziie
am dorit s oferim doar o privire de ansamblu asupra principalelor
monumente ale Iailor, furnizând câteva date eseniale asupra lor i o
biografie care s permit cititorului interesat s urmreasc, în alte
publicaii, obiectivele favorite.
Ceea ce ne-a interesat în mod deosebit a fost redescoperirea
sensului iniial pe care l-a avut apariia unei statui, într-un anumit
moment istoric i într-un anumit loc de pe harta oraului. De cele mai
multe ori, statuile au o legtur special cu piaa, parcul sau cldirea
lâng care au fost instalate. Statuile au ceva de spus, ceva de reamintit, în
acel loc i nu pot fi plimbate prin alte locaii, fr anularea mesajului lor
original.
Abstract
THE CITY OF IAI IN BRONZE AND MARBLE.
MEMORY OF THE STATUES
In this study we wanted to provide a general view of the main
monuments of the city of Iai, supplying certain essential data on the same and a
biography that will allow the interested reader to follow the favorite objectives
in other publications. We were particularly interested by the rediscovery of the
initial meaning a statue had, in a certain historical moment and a certain
location on the city map. Such monuments aim at embedding into public
consciousness certain ideas and values. Most of the times, statues have a special
connection to the square, market or building where they were installed. Statues
have something to say, to remember in that spot and cannot be moved in other
locations without canceling their original message.
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GÂNDURI LA O ANIVERSARE:
PROFESORUL NICOLAE URSULESCU

Victor SPINEI

Colegul i prietenul Nicolae Ursulescu se afl în pragul unei
frumoase vârste a bilanurilor i a limpezirilor de sine. Are satisfacia –
care nu este numai a sa – a împlinirilor atât în viaa familial, cât i în cea
profesional.
Pentru toi cei care au ocazia s-l cunoasc, aceast apreciere nu
este câtui de puin convenional, pentru c, în definitiv, profesorul
Nicolae Ursulescu a cules roadele modului su tenace i serios de a
aciona în tot ce a întreprins. A avut ansa ca s beneficieze în familie de
o educaie îngrijit, fiindu-i încurajate înclinaiile spre lecturi variate, cu
predilecie pentru cele din sfera umanistic.
Dintre acestea, l-au atras în cea mai mare msur cele aferente
orizonturilor fascinante ale istoriei. Pe parcursul studiilor universitare,
absolvite în anul 1965, i s-a inoculat ataamentul pentru un domeniu
aparent mai puin spectaculos – preistoria –, dar nu lipsit de atractivitate.
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La formarea sa ca specialist un aport esenial l-au avut mentorii si de la
Alma mater din Iai, profesorii Mircea Petrescu-Dîmbovia i Marin
Dinu, al cror discipol apropiat avea s devin. Cum investigarea
anumitor paliere ale preistoriei zonelor extracarpatice traversa o etap de
pionierat, cu numeroase probleme aflate într-un stadiu precar al
cunotinelor, au fost necesare eforturi struitoare pentru a fi scoase din
conul de umbr în care erau cufundate.
Aceste inconveniente nu au avut darul de a-l descuraja, ci
dimpotriv l-au incitat s persevereze în înlturarea lor. De altfel, trebuie
subliniat c l-au ispitit permanent provocrile dificile. N-a conceput
niciodat ca în tiin s urmeze crrile îndelung bttorite de
predecesori, cutând cu obstinaie s gseasc propriile drumuri spre
aflarea i demonstrarea adevrurilor. Receptivitatea fa de nou i-a
devenit un precept în ceea ce a întreprins de-a lungul întregului parcurs
existenial. Polarizarea spre segmentele inedite ale trecutului nu a
însemnat îns plutiri în sfera enunurilor speculative sau fanteziste, ci
prospectri intensive la scar sincron i diacron în materialul
arheologic recuperat atât în regiunile carpato-dunrene, cât i în zone
îndeprtate din Orient i Occident.
Nicolae Ursulescu a contientizat c pentru a formula interpretri
viabile este imperios necesar o sporire a bazei informative, realizabil
printr-un flux amplu al cercetrilor arheologice. De aceea, an de an dup
terminarea studiilor universitare, a iniiat sondaje i spturi în
numeroase obiective arheologice din Moldova (Suceava, Mihoveni,
Preuteti, Dneti, Prjeni, Târgu Frumos, Movileni, Isaiia etc.), ale cror
rezultate le-a valorificat cu exigen în diverse studii diseminate în
periodice de profil, precum i în monografii publicate singur sau
împreun cu colaboratori mai tineri.
În consonan cu cerinele actuale ale prospectrii preistoriei, a
dovedit o receptivitate deosebit fa de valenele investigaiilor cu
caracter interdisciplinar, conlucrând fructuos cu specialiti din alte
domenii tiinifice, în scopul ca vestigiile aduse la suprafa în urma
spturilor cu caracter metodic s fie cât mai revelatoare. Pentru ca
materialul arheologic s poat deveni cunoscut nemijlocit specialitilor i
publicului larg nu a ignorat nici valorificarea sa în sfera muzeistic.
Pornind de la propriile descoperiri i fiind îndeaproape la curent
cu realizrile colegilor de breasl din estul i centrul Europei, a elaborat
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un mare numr de lucrri cu o palet tematic variat, de la simple note i
rapoarte de spturi, pân la tratate sintetice acoperind un perimetru
extins, publicate în ar sau strintate i dedicate prioritar epocilor
preistorice, de la neoliticul timpuriu pân la perioada civilizaiei
geto-dacice, mai reprezentative dintre acestea fiind: Evoluia culturii
Star evo-Cri pe teritoriul Modovei (Suceava, 1984), Dacia în cadrul
lumii antice (Iai, 1992), Începuturile istoriei pe teritoriul României (Iai,
1998), Contribuii privind neoliticul i eneoliticul din regiunile estcarpatice ale României, 1 (Iai, 2000), Preute ti - „Halt”. O a ezare
cucutenian pe valea omuzului Mare (în colaborare cu Sorin Igntescu)
(Iai, 2003), Religie i magie la est de Carpai acum 7000 de ani.
Tezaurul cu obiecte de cult de la Isaiia (în colaborare cu Felix Adrian
Tencariu) (Iai, 2006) etc., la care se adaug capitolele destinate primului
volum al Istoriei românilor, editat sub egida Academiei Române în anul
2001.
Opera sa tiinific l-a impus indubitabil drept unul din specialitii
cu real prestigiu pe plan naional i internaional. La aceasta a contribuit
fr îndoial i participarea la numeroase simpozioane, congrese i
reuniuni savante din România (Bucureti, Iai, Cluj-Napoca, Constana,
Piatra-Neam, Bacu, Suceava, Timioara, Tulcea, Arad, Oradea, Vaslui,
Bârlad etc.) i de dincolo de hotare (Varna, Kazanlâk, Liège, Bari,
Chiinu) – între acestea numrându-se i cele patronate de Uniunea
Internaional de tiine Pre- i Protoistorie de la Belgrad (1971),
Bratislava (1991), Liège (2001) i Lisabona (2006) –, unde interveniile
sale au fost de natur s provoace adesea dezbateri incitante pentru
modul tranant de a repudia teoriile desuete, împovrate de aluviunile
timpului i de a sugera alte perspective de interpretare a unor fenomene.
Din creaia sa a reieit c anumite realiti revolute îi au fluxul i
refluxul propriu, c unicitatea i particularismul lor rezid în
universalitatea acestora, c elemente culturale aparent eterogene au în
esen puternice conexiuni subterane, c universul existenial analizat nu
este închis i static.
Profesorul Nicolae Ursulescu a îmbinat armonios îndeletnicirile
tiinifice cu cele didactice, dedicându-se cu pasiune i har îndrumrii
studenilor dornici s se perfecioneze în domeniul istoriei vechi.
Activitatea pe trâm didactic a inclus nu numai seminariile, cursurile i
practica arheologic, ci i îndrumarea lucrrilor de licen i masterat sau
a tezelor de doctorat. Toat aceast activitate a purtat amprenta unei
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corectitudini ferme, manifestat prin punctualitate i rigoare, dublat de
însuirea unor metode moderne de predare, de natur s fac uor
accesibil substana cursurilor i s capteze interesul auditoriului.
În calitate de profesor, nu s-a mulumit s transmit numai
cunotine, ci i energii noi. Trebuie, de asemenea, remarcat deosebita
generozitate de care a dat dovad fa de toi colaboratorii si i mai ales
fa de cei tineri, crora nu le-a refuzat niciodat sfatul cumpnit,
susinerea în elaborarea lucrrilor, recomandrile de a obine burse de
cercetare etc.
Aceeai munificen i solicitudine le-a manifestat prin angajarea
în diverse proiecte de cercetare asumate în instituiile universitare unde a
funcionat – Institutul Pedagogic din Suceava (1965-1988), Institutul
Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iai (1984-1989) i Universitatea
„Al. I. Cuza” din Iai (din 1989 pân astzi) –, irosind din belug timp i
energie în folosul colectivitii. Prezena sa tonic a stimulat potenialul
intelectual al discipolilor i colegilor.
Experiena muncii prestate vreme de peste patru decenii l-a
învat c în activitile desfurate preponderent este creativitatea
proprie, nu exploatarea creativitii altora, care nu poate conduce decât la
progrese artificiale. Pe de alt parte, a realizat, cu modestia omului de
tiin autentic, c trebuie s se fereasc de vanitile derizorii de a
formula verdicte cu veleiti axiomatice, acceptând c anumite aprecieri
ar fi pasibile de revizuiri ulterioare.
Încercând un succint bilan al realizrilor profesorului Nicolae
Ursulescu, am putea concluziona c i-a tezaurizat roadele muncii pline
de râvn i devotament într-o multitudine de lucrri docte, dar i în
reuitele studenilor i doctoranzilor. Cu toate c propriul traseu
existenial a intersectat perioade de restricii, constrângeri i de
decredibilizare a travaliului intelectual, competena sa profesional a
dobândit în chip firesc recunoaterea forurilor tiinifice i administrative
abilitate, fiind cooptat drept membru al Uniunii Internaionale de tiine
Pre- i Protoistorie, decorat cu medalia „Tudor Vladimirescu”, clasa I, de
ctre Consiliul de Stat, conferindu-i-se, totodat, diplome de onoare din
partea Municipiului Suceava i a Muzeului „Dunrii de Jos” din Clrai,
precum i prestigiosul titlu de doctor honoris causa al Universitii
„tefan cel Mare” din Suceava.
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Pentru tot ce a înfptuit – i nu este deloc puin –, colegii,
discipolii i prietenii îi exprim întreaga admiraie i recunotin,
sperând într-o conlucrare fructuoas i în anii ce vin i îi ureaz din inim
armonie i împliniri în viaa familial, noi succese i realizri deosebite
în toposul predilect: arheologia preistoric, unde este deja un nume pe
deplin consacrat.
Un sincer i clduros LA MULI ANI!

