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GHIŢĂ  
„ROMÂNIA LA CONFERIN ŢA DE PACE DE LA PARIS 1919-1920 

VOL. 1”, Bucureşti, Editura SEMNE, 2010 

  

Anul 2010 a fost rodnic pentru istoricii români, care au publicat câteva 
sute de cărţi, multe dintre acestea de o certă valoare. Problematica abordată a vizat 
toate epocile istorice, dar mai ales cea modernă şi cea contemporană. Alături de 
istoricii de “vârsta a treia” şi de cei deja consacraţi s-au afirmat tineri care abia şi-
au susţinut teza de doctorat. 

 Realizările istoriografice demonstrează că există un efort de scriere a 
istoriei pe bază de documente, deşi unii continuă să clameze că nu s-a realizat mai 
nimic în acest domeniu şi nici şanse reale nu ar exista. După ce au eşuat în 
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tentativa lor de a bloca apariţia Tratatului de Istoria României, pentru a-şi 
promova propriile  “opere”,  au instalat un adevărat “baraj mediatic” asupra celor 
mai valoroase lucrări de istorie. 

ROMÂNIA LA CONFERINŢA  DE  PACE  DE  LA PARIS. 1919-1920. 
DOCUMENTE DIPLOMATICE, vol. 1 (1 decembrie 1918 - 28 iunie 1919). 
EDIŢIE DE DUMITRU PREDA, IOAN CHIPER ŞI ALEXANDRU GHIŢĂ, 
Bucureşti, Editura SEMNE, 2010, 623 p. 

În 1991 a avut loc la Ministerul de Externe o întâlnire cu mai mulţi 
istorici, la care s-a hotărât începerea acţiunii de cercetare a arhivelor şi elaborarea 
Corpusului de Documente Diplomatice a României. S-au stabilit coordonatorii de 
volume şi autorii, după care s-a pornit la lucru. Dar, ca urmare a schimbărilor de 
la conducere Ministerului, activitatea a fost oprită, pentru ca nu cumva această 
operă să fie legată de numele fostului ministru. In aceste condiţii, câţiva istorici de 
la Direcţia Arhive Diplomatice şi de la Institutul de Istorie “N. Iorga” au decis să 
publice volume tematice, în rândul cărora se înscrie şi lucrarea de faţă.  

   După studiul introductiv, nota asupra ediţiei şi lista documentelor, toate 
în limbile română, engleză şi franceză, urmează 528 documente provenind din 
Arhiva Ministerului de Externe al României. Primul dintre acestea este  Rezoluţia 
Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918, iar ultimul 
telegrama delegaţiei române la Conferinţa de Pace de la Paris către Ministerul 
Afacerilor Străine al României privind semnarea Tratatului de Pace între Puterile 
Aliate şi Asociate şi Germania.  

Documentele evidenţiază lupta diplomatică a delegaţiei, condusă de Ion I. 
C. Brătianu, pentru recunoaşterea actelor de Unire a Basarabiei, Bucovinei şi 
Transilvaniei cu România, evoluţia relaţiilor cu vecinii, mai ales cu Rusia 
Sovietică şi cu Ungaria bolşevizată, precum şi cu liderii Marilor Puteri, care 
DECIDEAU SOARTA LUMII DUPĂ PRIMA CONFLAGRAŢIE MONDIALĂ. 

Autorii, cunoscuţi pentru acribia şi profesionalismul lor, au introdus 361 
note explicative în subsol, o anexă cuprinzând calendarul din lunile DECEMBRIE 
1918 - IUNIE 1919, precum şi un indice de nume şi al principalelor materii. 

Astfel, istoriografia românească s-a îmbogăţit cu o lucrare valoroasă, 
apărută cu sprijinul Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni. 
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Nicolae ISAR, ROMÂNIA SUB SEMNUL MODERNIZ ĂRII. DE LA 
ALEXANDRU IOAN CUZA LA CAROL I, Bucure şti Editura Universitar ă, 

2010, 335 p. 
 
Nicolae Isar face parte din rândul 

istoricilor care şi-au consacrat întreaga 
viaţă cercetării şi scrierii istoriei, precum 
şi transmiterii cunoştinţelor către 
tineretul studios. Reputat specialist în 
istoria modernă a României, Nicolae Isar 
a adus contribuţii esenţiale privind 
învăţământul, cultura, ideologia, 
instituţiile, precum şi rolul unor 
personalităţi politice în promovarea 
interesului naţional. 

În anul 2001 a publicat primul 
său curs universitar de istoria modernă a 
românilor, urmat de alte ediţii, care au 
vizat întreaga perioadă, de la 1770 la 
1918. Autor a 31 cărţi şi a peste 100 de 
studii, Nicolae Isar ne propune o analiză 
comparativă a domniei lui Alexandru 
Ioan Cuza cu cea a lui Carol I, sub 
aspectul acţiunilor vizând modernizarea României.  

O asemenea analiză se impune, mai ales că, după 1989, s-a înregistrat o 
tendinţă de ocultare a realizărilor din timpul lui Cuza şi o exacerbare a celor din 
vremea lui Carol I. In fapt, se repetă situaţia de după 1866, când politicienii, 
pentru a justifica actul de la 11 februarie, pe care N. Iorga l-a numit “o murdară 
conspiraţie de palat”, căutau să-l elimine din conştiinţa publică pe domnitorul 
Unirii şi să-l impună pe Carol I de Hohenzollern Sigmaringen. 

Profesorul Isar a inclus în finalul cărţii sale o Addenda, intitulată: 
”Domniile lui Alexandru I. Cuza şi Carol I în viziunea lui Mihai Eminescu”, în 
care apreciază: “Este uşor de imaginat că în această atmosferă impusă de Putere  a 
vorbi şi mai ales a scrie de domnitorul Cuza, altfel decât a-l denigra, în ciuda unui 
drept cetăţenesc înscris în textul Constituţiei, se constituia într-un act de curaj şi 
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Eminescu a dovedit nu numai un asemenea veritabil curaj, menit să irite 
oficialitatea, ci şi o veritabilă responsabilitate civică, sfidând acest boicot al lumii 
politice şi încercând să contribuie - în limitele care-i erau date - la înlăturarea unei 
nedreptăti istorice”.  

 În fond, Cuza a aplicat programul revoluţionarilor de la 1848, iar Carol I a 
continuat procesul de modernizare demarat de înaintaşul său pe tronul României. 
Evident, Carol I a avut avantajul celei mai lungi domnii din istoria României (48 
de ani). Dacă s-ar lua în calcul ce a realizat Cuza în cei şapte ani, cu primii ani 
(1866-1872) de domnie a lui Carol I, atunci aprecierile vor fi şi mai concludente.  

La scara istoriei rămân faptele, iar acestea arată că în anii 1866-1914, 
România a făcut progrese considerabile pe calea modernizării, în toate domeniile 
(economic, social, politic, cultural, ştiinţific, urbanistic etc.), şi-a cucerit 
independenţa, a dobândit un autentic prestigiu internaţional.  

Cartea lui Nicolae Isar impresionează prin ampla documentare, fapt 
dovedit şi de masiva listă bibliografică (36 pagini), prin claritatea stilului şi prin 
judecăţile de valoare judicioase, specifice istoricului conştient de uriaşa sa 
responsabilitate civică. 
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ALEXANDRU POPESCU, DICTIONARUL UNIVERSAL AL 
SPIONILOR, Bucureşti, Editura Meronia, 2010, 285 p. + 8 planşe. 

 

 
Alexandru Popescu, absolvent al Facultăţii de Istorie, Universitatea 

Bucureşti, a lucrat în diplomaţie, dar şi în domeniul cercetării ştiinţifice. A 
publicat peste 20 de cărţi, vizând istoria României şi cea universală, dar ales 
serviciile secrete, spionajul, relaţia dintre diplomaţi şi spioni. 

După ani de muncă, a elaborat acest dicţionar universal al spionilor, 
cuprinzând 660 nume, din toate timpurile (din antichitate şi până în zilele noastre), 
de pe toate meridianele (şi continentele).  

Unele sunt nume bine cunoscute, altele constituie o adevărată surpriză, mai 
ales cele din domeniile ştiinţei, culturii şi artelor.  

Avem în vedere spioni cu performanţe excepţionale, cărora li s-au dedicat 
studii şi chiar monografii, precum Edward Boxshall (agent britanic), Mihai 
Caraman (agent român) Edith von Coler (agentă germană), Anatoli Goliţîn (agent 
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sovietic), Ryszard Kuklinski (ofiţer polonez), Andrew Lee (spion american), 
Hiroshi Oshima (agent japonez), Ivor Porter (agent englez), Samil Sharaf (spion 
egiptean), Richard Sorge (spion sovietic). 

Dintre oamenii de ştiinţă, menţionăm pe istoricul român Aurel Decei 
(agent), fizicianul sovietic Ghenadi Zaharov (agent), fizicianul italian Bruno 
Pontecorvo (spion atomic).  

Interesante sunt fişele consacrate scriitorilor, din rândul cărora distingem 
pe românul Nicolae Milescu Spătarul (cărturar, diplomat, agent pentru Rusia), 
britanicul Ian Lancaster Fleming (agent, creatorul personajului James Bond), 
Ernest Hemingway (agent ocazional pentru SUA, laureat al Premiului Nobel 
pentru Literatură).  

Spectaculoase sunt informatiile despre artiste de renume, precum Marlene 
Dietrech (agentă pentru SUA), Mata Hari (spioană pentru Germania),  sau Maria 
Tănase (agentă pentru mai multe informaţii secrete). 

Nu mai puţin interesante sunt datele privind activitatea celebrului Giovani 
Giacomo Casanova, spion, ocultist, scriitor şi specialist în “arta seducţiei”. 

Domnul Alexandru Popescu stăpâneşte pe deplin informaţiile adunate din 
sute de enciclopedii, dicţionare, istorii ale spionajului, lucrări de sinteză, lucrări 
tematice, monografii, memorii, precum şi de pe Internet. 

Remarc grija pentru nuanţe, cei incluşi fiind trecuţi într-o grilă de exigenţe, 
rezultată din activitatea lor concretă: spion, agent, defector, informator, şef de 
reţea, presupus agent, presupus colaborator, agent de influenţare, agent dublu, 
“spion atomic”. 

Un glosar clarifică termenii utilizaţi, iar lista de agenţii, servicii de spionaj 
şi de contraspionaj, permite cititorului să se orienteze în noianul de date cuprinse 
în această excelentă lucrare. Remarc indicele de nume, precum şi cele 48 
fotografii, reprezentând personaje din această carte, precum Josephine Baker, 
Martha Bibescu, Mihai Caraman, Giacomo Casanova, Marlene Dietrich, Ernst 
Hemingway, Oleg Kalugin, Andre Malraux, Mata Hari, Robert Oppenheimer, Ion 
Mihai Pacepa, Mircea Răceanu, Richard Sorge, Talleyrand, Maria Tănase, Liviu 
Turcu, Voltaire, Raoul Wallenberg ş.a.  
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Domnul Alexandru Popescu oferă un instrument de lucru extrem de util şi 
instructiv în acelaşi timp pentru toţi cei interesaţi de un domeniu extrem de subtil 
spectaculos al activităţii umane. 


