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Naturii Dorohoi;
● Steliana BĂLTUŢĂ - prof., muzeograf, pensionar, Muzeul Judeţean Botoşani;
● Daniel BOTEZATU - prof. d-r în istorie, Botoşani;
● Emil CARANICA - muzeograf la Muzeul Judeţean Botoşani, Secţia Săveni;
● Mihai CORNACI - bibliotecar la Biblioteca Judeţeană Botoşani, numismat,
colecţionar, membru al SNR - Filiala Botoşani;
● Maria DIACONESCU - prof., muzeograf, pensionar, Muzeul Judeţean Botoşani;
● Florin Simion EGNER – inginer, directorul Zonei Metropolitane Botoşani;
● Ana - Elisabeta FLORESCU - muzeograf, Muzeul Judeţean Botoşani, secţia
Galeriile de Artă “Ştefan Luchian”;
● Gheorghe I. FLORESCU - d-r, cercetător ştiinţific principal la Institutul de
Istorie „A.D. Xenopol” - Iaşi, pensionar;
● Mihai GICOVEANU - prof. în învăţământul preuniversitar din Jud. Botoşani;
● Mihai MAXIM - prof. univ. d-r la Universitatea din Bucureşti, directorul
Centrului de Studii Turce al Facultăţii de Istorie a Universităţii din Bucureşti, fost
director al Centrului Cultural Român “Dimitrie Cantemir” din Istanbul - Turcia;
prof. univ. dr. la Universitatea din Istanbul;
● Margareta MIHALACHE - prof., referent etnograf, Centrul Judeţean pentru
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani;
● Iulian - Cătălin NECHIFOR - prof., d-r în istorie, Botoşani;
● Florentina OLENIUC - cercetător ştiinţific, d-r în arheozoologie, Muzeul
Bucovinei - Suceava;
● Laurenţiu PALADE - prof., inspector de arte la ISJ Botoşani;
● Nistor Virgil PLEŞCA - conservator, artă plastică, la Muzeul Judeţean Botoşani,
secţia Galeriile de Artă “Ştefan Luchian”;
● Dan PRODAN - prof., d-r în istorie, colaborator al Muzeului Judeţean Botoşani;
● Valeriu RÂPEANU - prof. univ. d-r, literat, critic literar, Bucureşti;
● Alexei ŞEVCIUC - prof., doctorand, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe
a Republicii Moldova, Chişinău;
● Maria ŞEVCIUC - prof. doctorand, Facultatea de Istorie - Geografie,
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” - Chişinău, Republica Moldova;
● Gheorghe - Florin ŞTIRBĂŢ - prof. d-r în istorie, muzeograf, Muzeul Judeţean
Botoşani;
● Maria - Laura TOCARIU - prof., muzeograf, Muzeul Judeţean Botoşani;
● Paul Narcis VIERU - prof., d-r în geografie, Primăria Botoşani;
● Alexandru ZUB - Academician, Filiala Iaşi a Academiei Române.
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- AARMN = Analele Academiei Române. Memorii şi Notiţe, secţiunea II - Bucureşti;
- AARMSI = Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice - Bucureşti;
- ACISPP = Actes du VIII-eme Congres Internationale des Science Préhistorique et
Protohistorique - Belgrad ;
- AdI = Analele de Istorie - Bucureşti;
- AG = Arhiva Genealogică - Iaşi;
- AHR = The American Historical Review - New York;
- AIIAC = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie - Cluj Napoca;
- AIIAXI = Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie «A. D. Xenopol» Iaşi - 1964
- 1989;
- AIIX = Anuarul Institutului de Istorie «A. D. Xenopol» Iaşi - 1990 –;
- AIM = Arheologiceskie Issledovanija v Moldavii - Kişinev;
- AIR = Arhiva Istorică a României - Bucureşti;
- AISPAIM = Anuar. Institutul de Studii Politice, de Apărare şi Istorie Militară Bucureşti;
- AM = Arheologia Moldovei - Iaşi – Bucureşti;
- AMM = Acta Moldaviae Meridionalis - Vaslui;
- AMMR = Anuarul Muzeului Marinei Române - Constanţa;
- AMN = Acta Muzei Napocensis – Cluj - Napoca;
- AMR = Arhivele Militare ale României - Piteşti;
- AMS = Acta Moldaviae Septentrionalis - Botoşani;
- ANBt = Arhivele Naţionale Botoşani;
- ANI = Arhivele Naţionale Iaşi;
- ANIC = Arhivele Naţionale Istorice Centrale - Bucureşti;
- ANR = Arhivele Naţionale ale României - Bucureşti;
- ANSv= Arhivele Naţionale Suceava;
- AnP = Analele Putnei - Putna, Suceava;
- AOASH = Acta Orientalia Academiae Scientarum Hungariae - Budapesta;
- AR = Arhiva Românească - Bucureşti;
- ARBSH = Academie Roumaine. Bulletin de la Section Historique - Bucarest;
- ASBT / B / IS / NT / SV = Arhivele Statului Botoşani / Bucureşti / Iaşi / Neamţ /
Suceava;
- AŞUI = Analele Ştiinţifice ale Universităţii Al .I. Cuza - Iaşi;
- ArhT = Arhivele Totalitarismului - Bucureşti;
- AT = Ars Transilvaniae - Cluj Napoca;
- AUBI = Analele Universităţii Bucureşti. Istorie - Bucureşti;
- AUDCI = Analele Universităţii «Dimitrie Cantemir» - Istorie - Bucureşti;
- AUVSAH = Annales ď Université ‹‹Valahia››. Section ďArheologie et ď Histoire Târgovişte;
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B = Balcania - Bucarest;
BAR – Biblioteca Academiei Române - Bucureşti;
BrArRe = British Archaeological Reports - Oxford;
BAI = Bibliotheca Archeologica Iassiensis - Iaşi;
BAIESEE = Bulletin de l’Association Internationale des Études Sud-Est Européen Bucarest;
BCIR = Buletinul Comisiunii Istorice a României - Bucureşti;
BCMI = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice - Bucureşti;
BMA = Bibliotheca Memoriae Antiquitatis - Piatra Neamţ;
BMI = Buletinul Monumentelor Istorice - Bucureşti;
BMIR = Buletinul Muzeului de Istorie a României – Bucureşti;
BMMN = Buletinul Muzeului Militar Naţional – Bucureşti;
BOR = Biserica Ortodoxă Română – Bucureşti;
BPMAE = Bulletin of Peabody Museum of Archaeology and Etnology – Harvard
University, Cambridge, Massachusetts, USA;
BSNR = Buletinul Societăţii Numismatice Române - Bucureşti;
BSOAS = Bulletin of the School of Oriental and African Studies - London;
BTTD = Belgelerle Türk Tarih Dergisi - Istanbul;
BTTK = Belleten. Türk Tarih Kurumu - Ankara;
BZ = Byzantinische Zeitschrift - Leipzig;
CA = Cercetări Arheologice - Bucureşti;
CCAR = Cronica Cercetărilor Arheologice din România - Bucureşti;
CI = Cercetări Istorice - Iaşi;
CvL = Convorbiri Literare - Bucureşti;
CLSO = Caietele Laboratorului de Studii Otomane - Bucureşti;
CN = Cercetări Numismatice - Bucureşti;
CNRS = Centre National de la Recherche Scientifique – Franţa;
CMRS = Cahiers du Monde Russe et Sovietique - Paris;
Creşterea colecţiilor = Creşterea colecţiilor. Caietul selectiv de informare asupra
creşterii colecţiilor bibliotecii Academiei RPR - Bucureşti;
CT = Columna lui Traian - Bucureşti;
DAD= Dezbaterile Adunării Deputaţilor - Bucureşti;
DGAS = Direcţia Generală a Arhivelor Statului - Bucureşti;
d.Hr. = după Hristos;
DI = Dosarele Istoriei - Bucureşti;
DIR = Documente privind istoria României - Bucureşti;
DJASI = Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului - Iaşi;
DP = Dissertationes Pannonicae - Budapesta;
DR = Destin Românesc - Chişinău;
DRH = Documenta Romaniae Historica - Bucureşti;
DIOI = Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi - Iaşi;
EAR = Editura Academiei Române (1990 - );
EARSR = Editura Academiei Republicii Socialiste România (1965-1989);
EARPR = Editura Academiei Republicii Populare Române (1948 - 1965);
EBPB = Études Byzantines et Post – Byzantines - Bucarest;

-
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EDP = Editura Didactică şi Pedagogică - Bucureşti;
EE = Editura Enciclopedică - Bucureşti;
EJ = Editura Junimea - Iaşi;
EHR = English Historical Review - London;
ES-T = Editura Sport - Turism, Bucureşti;
EŞ = Editura Ştiinţifică - Bucureşti;
EŞE = Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică - Bucureşti;
ed. = editor;
edit. = editura;
f. = fila;
FC = Forum Cultural - Botoşani;
ff. = filele;
FPM = Foae pentru minte, inimă şi literatură - Braşov, 1838-1865;
GB = Glasul Bisericii - Bucureşti;
H = Hierasus - Botoşani;
H. = Hegira;
HU = Historia Urbana, Sibiu - Bucureşti;
HUS = Harvard Ukrainian Studies - Cambridge Mass.;
JAS = Journal of Archaeological Science;
JESHO =Journal of the Economic and Social History of the Orient - Leiden;
IJO = International Journal of Osteoarchaeology;
Ioan Neculce = Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei (serie nouă) - Iaşi.
INBMIM = Ioan Neculce. Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei – Iaşi;
IMFANS = Izvestija moldavskogo filiala AN SSSR - Kişinev;
IRD = Independenţa României. Documente, Bucureşti;
IRGH = Institutul Român de Genealogie şi Heraldică - Iaşi;
JTS = Journal of Turkish Studies - Cambridge Mass.;
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas - München;
LÎP = Lupta întregului popor - Bucureşti, din 1990 a devenit RIM;
LR = Limba română - Chişinău;
Lucrările = Lucrările simpozionului internaţional Originea tătarilor. Locul lor în
România şi lumea turcă (Constanţa, 17 - 20 noiembrie 1994);
MA = Memoria Antiquitatis - Piatra Neamţ;
MCA = Materiale şi Cercetări de Arheologie - Bucureşti;
MEF = Moldova în epoca feudalismului, Chişinău;
MI = Magazin Istoric - Bucureşti;
MIA = Materiale de Istorie şi Arheologie - Bucureşti;
MID = Magazin Istoric pentru Dacia - Bucureşti;
MMS = Mitropolia Moldovei şi Sucevei - Iaşi;
MOf = Monitorul Oficial al României - Bucureşti;
MSŞIAR = Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice a Academiei Române - Bucureşti;
NRL = Neamul Românesc Literar - Vălenii de Munte;
p. = pagina;
PA = Pamiatniky Archeologicke - Praga;
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- PH = Palaeohistoria - Acta et Communicationes Instituti BioArchaeologici
Universitatis Groninganae - Groningen Olanda;
- pp. = paginile;
- RA = Revista Arhivelor - Bucureşti;
- RArh = Revista Arheologică - Chişinău;
- RAJB = Repertoriul Arheologic al Judeţului Botoşani, vol. I - II, Bucureşti, 1976;
- RdI = Revista de Istorie - Bucureşti;
- REF = Revista de Etnografie şi Folclor - Bucureşti;
- RFR = Revista Fundaţiilor Regale - Bucureşti;
- REI = Revue des Études Islamiques - Paris;
- RER = Revue des Études Roumaines - Paris;
- RESEE = Revue des Études Sud-Est Européenes – Bucarest;
- RHSEE = Revue Historique du Sud-Est Européen – Bucarest;
- RI = Revista Istorică - Bucureşti;
- RIAF = Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie - Bucureşti;
- RIHM = Revue Internationale d’Histoire Militaire - Bucarest;
- RIMed = Revista de Istorie Medicală - Bucureşti;
- RIMold = Revista de Istorie a Moldovei - Chişinău;
- RIR = Revista Istorică Română - Bucureşti;
- RITL = Revista de Istorie şi Teoria Literară - Bucureşti;
- RM = Revista Muzeelor - Bucureşti;
- RMM - MIA = Revista Muzeelor şi Monumentelor - Monumente Istorice şi Artă –
Bucureşti;
- RPH = Roumanie. Page d’Histoire - Bucarest;
- RRH = Revue Roumaine d’Histoire - Bucarest;
- RRSI = Revista Română de Studii Internaţionale - Bucureşti;
- RSI = Rivista degli Studi Internazionale - Roma;
- Rsl = Romano - Slavica – Bucureşti;
- RT = Revue de Transylvanie - Cluj;
- SAHIR = Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae - Iaşi;
- SAI = Studii şi Articole de Istorie - Bucureşti;
- SAO = Studia et Acta Orientalia - Bucarest;
- SCIA = Studii şi Cercetări de Istoria Artei - Bucureşti;
- SCIV = Studii şi Cercetări de Istorie Veche - Bucureşti;
- SCIVA = Studii şi Cercetări de Istoria Veche şi Arheologie - Bucureşti;
- SCN = Studii şi Cercetări de Numismatică - Bucureşti;
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- s.v. = serie veche;
- TMIR = Tezaurul de Monumente Istorice pentru România - Bucureşti;
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1
Măsuţele rotunde sau rectangulare şi scăunelele joase au fost utilizate în satele româneşti până în
secolului XX. Pe drept cuvânt L. Blaga afirma: "Satul este în esenţă preistorie".
2
Kutzian - Bugnar, A Körös kultura, în DP, S. II, III, Budapesta, 1944, vol. pl. 36 V/5, XXXV/3,
XXXVI/11,12; Popuşoi Eugenia, Câteva consideraţii asupra unui grup de locuinţe din aşezarea
Starčevo - Criş de la Trestiana, în AMM, XII - XIV, 1990 - 1992, pp. 263 - 267, fig. 413, 10/1.
3
Zoia
Maxim, Neo - eneoliticul din Transilvania, Cluj - Napoca, 1999, p. 62.
4
Silvia Marinescu Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, 1974, pp. 105 - 106, fig. 90/1 - 2,
4 - 6, 8, fig. 91; fig. 92.
5
Vladimir Dumitrescu şi colab., Hăbăşeşti. Monografie arheologică, 1954, p. 420, pl. CXXI, 2; C.
Matasă, Frumuşica. Village préhistorique a céramique peinte dans la Moldavie du Nord, Roumanie,
Bucureşti, 1946, pl. X/34; C. Bem, Traian Dealul - Fântânilor. Fenomenul Cucuteni A-B, 2007, pp.
180, fig. 397 - 400; V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al jud. Iaşi, vol. 1, fig. 5/3;
Bogdan Niculică, O nouă aşezare cucuteniană pe teritoriul satului Adâncata, în "Suceava", nr. XXVI,
XXVII, XXVIII, 1999, 2000, 2001, pp. 89 - 107, fig. 8/3; fig. 9/1; Dan Buzea, Descoperiri Cucuteni Ariuşd la Păuleni - Ciuc, Dâmbul cetăţii. Modele de altăraşe, în MA, XXIV, 2007, pp. 277 - 290; A.
Niţu, Şt. Cucoş, D. Monah, Ghelăieşti (P. Nţ.), Săpăturile din 1969 în aşezarea cucuteniană "Nedeia" în
MA, III, 1971, p. 57, fig. 25/2; Ceslav Ambrojevici, L' époque néolithique de la Bessarabie de Nord Ouest, Dacia, III - IV, 1927 - 1932 (1993), p. 39, 42 - 43, fig. 8; I. Mareş, Paraschiva - Victoria
Batariuc, Obiecte miniaturale de lut ars din perioada eneoliticului aflate în colecţiile Muzeului Naţional
al Bucovinei, Suceava, în ”Suceava”, 1994, pp. 21 - 29; Marin Dinu, Cercetările arheologice de la
Băiceni - Dâmbul Morii (1961 - 1966), în Cucuteni 120 - Valori universale, 2006, fig. 13/ 1-2.
6
M. Petrescu-Dîmboviţa, A. Florescu, M. Florescu, Truşeşti, monografie arheologică, 1999, fig. 382/13.
A. Crîşmaru, Drăguşeni. Contribuţii la o monografie arheologică, 1977, p. 63, fig. 43 şi 66/3.
Dr. Popovici, C. Buzdugan, I. Alexoaie, Aşezarea cucuteniană de la Balta lui Ciobanu, com Roma,
8

Maria DIACONESCU

OBIECTE DE MOBILIER CUCUTENIENE
DE LA VORNICENI - POD IBĂNEASA - JUDEŢUL BOTOŞANI
În aria vastă a culturii Cucuteni s-au descoperit în cadrul cercetărilor arheologice
şi obiecte de lut care reproduceau la scară redusă obiecte de mobilier de lemn.
Această categorie de obiecte, măsuţele altar şi tronurile / scăunele, imită pe cele
utilizate cotidian în gospodăriile cucuteniene. Măsuţele altar redau probabil forma
mesei scunde, centrale, la care se adunau în jurul unui singur vas cu mâncare toţi
membrii familiei1. Se constată o asemănare izbitoare între piesele de mobilier
ţărănesc şi cele descoperite în cadrul cercetărilor arheologice, fapt care certifică
existenţa unei populaţii sedentare pe teritoriul României de-a lungul mileniilor.
Astfel de miniaturi apar în neoliticul din spaţiul carpato - danubian, începând cu
civilizaţia Starčevo - Criş2, pentru ca apoi, în cadrul celorlalte civilizaţii neolitice,
acestea să se diversifice, constituind un exemplu de unitate culturală pe spaţii
întinse3. Cucutenienii le-au adoptat, decorându-le şi modelându-le în manieră proprie
cu motive ornamentale specifice acestei civilizaţii, semnele şi simbolurile având
menirea de a le sacraliza. Altăraşe şi tronuri se întâlnesc în Precucuteni4 şi Cucuteni5,
în multe din aşezările cercetate. În jud. Botoşani s-au găsit astfel de piese la
Truşeşti6, Drăguşeni7, Roma8, iar prin cercetări de suprafaţă nu mai puţin de 8 piese
1
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jud. Bt., în CA, IX, 1992, pp. 12-28, pl. 21/2 a-b.
9
A. Melniciuc, Cultura Cucuteni, faza A-B în Câmpia Jijiei superioare şi a Başeului (teză de doctorat
în curs de publicare), p. 296, fig. 121/1-8.
10
C. Matasă, Frumuşica. Village préhistorique a céramique peinte dans le Moldavie du Nord,
Roumanie, Bucureşti, 1946, pl. X/34.

la Ripiceni - Holm9. Miniaturile tip obiecte de mobilier se consideră că erau utlizate
drept accesorii în cadrul practicilor religioase. O altă utilizare a altăraşelor cu
recipient putea fi iluminatul cultic prin arderea grăsimilor, ofrandelor sau pentru
păstrarea jarului pentru foc.
În ceea ce priveşte piesele de mobilier miniaturale de la Vorniceni, constatăm
diversitatea tipologică a acestora şi chiar apariţia unei noi forme ce considerăm că
redă patul. Aceste piese miniaturale erau lucrate din pastă de calitate, asemănătoare
cu cea a ceramicii fine şi semifine, arsă foarte bine. Pe suprafaţa unora dintre ele se
disting diferite motive ornamentale specifice acestei culturi (spirale, triunghiuri, ove,
arcuri, V-uri). Am împărţit aceste obiecte în trei categorii tipologice diferite: măsuţe altar, tronuri şi paturi.

2. Altăraş miniatural (fig. 1/3) descoperit în L 8. E modelat din pastă fină, ars
oxidant. Are formă oarecum rectangulară, laturile puţin arcuite, colţurile tăiate. În

Măsuţe – altar
Forma acestora este de obicei rectangulară, la care sunt ataşate patru picioare
masive, drepte, conice sau triunghiulare. Tăblia are central un recipient cu buza
răsfrântă, fără fund. Probabil aici era înglobat un vas, asemeni celui folosit în viaţa
cotidiană de către cucutenieni. Colţurile pieselor de mobilier sunt aproape
întotdeauna rotunjite. Sunt pictate după canoanele decorative cucuteniene specifice
fazei căreia îi aparţin, de cele mai multe ori şterse sau acoperind doar unele zone.
In suprafeţele cercetate la Pod Ibăneasa au fost descoperite măsuţe altar cu formă
patrulateră şi recipient central, altele cu baza plată sau uşor albiată, în stare
fragmentară.

1. Măsuţă - altar miniaturală (fig. 1/5) descoperită în Gr. A - B. Piesa a fost
modelată din pastă foarte fină arsă oxidant. Se păstrează puţin mai mult de o pătrime
din obiect. Măsuţa a avut formă rectangulară, patru picioare triunghiulare în secţiune,
uşor scobite pe partea interioară. Colţurile mesei au fost rotunjite, tăblia uşor albiată
avea în mijloc un vas cupă, din care se păstrează foarte puţin. Piesa a fost pictată cu
roşu pe fond alb, lateral, în zona de mijloc sunt trei triunghiuri incluse de la care
pleacă linii paralele cu laturile triunghiurilor si se continuă pe picioarele altăraşului,
reunindu-se pe muchia piciorului (ştearsă acum), formând un V cu vârful în sus. Pe
tăblia mesei s-au pictat spirale fugătoare ce şi-au desfăşurat meandrul pe suprafaţa sa
plecând din colţurile mesei. Aproape de talpa piciorului se observă amprenta unui
bob de grâu. O piesă oarecum asemănătoare a fost descoperită la Frumuşica, în jud.
Neamţ10.
Dimensiuni: Lungime: 8 cm; Diametrul interior al cupei: 6 cm; Înălţime: 6 cm.
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mijloc are o adâncitură asemeni unui vas cu fund rotunjit. E pictat într-o singură
culoare, rosu - brun.
Dimensiuni: Lungime latură: 4,5 cm; Înălţime: 1,5 cm.
3. Picior de măsuţă - altar (fig. 2/7) descoperit în şanţul XI. E modelat din pastă
cu ceramică pisată, ardere oxidantă, culoare gălbuie. Are formă cilindrică, baza lăţită
şi albiată. Păstrează două amprente de seminţe.
Dimensiuni: Înălţime: 2,6 cm; Diametrul bazei: 2,2 cm
4. Picior tronconic de măsuţă - altar (fig. 2/3) a fost descoperit în L 8. E modelat
din pastă cu lut şi nisip în compoziţie. Ardere oxidantă, culoare gălbui - roşietică.
Dimensiuni: Înăltime: 4,5 cm; Diametru: 2 cm
5. Picior de măsuţă - altar (fig. 2/4) descoperit în L 7. Modelat din pastă fină,
ardere oxidantă, culoare albă. Are forma tronconică, partea superioară foarte puţin
albiată, baza piciorului ruptă.
Dimensiuni: Înălţime: 4 cm; Diametru: 2,5 cm
6. Picior de măsuţă - altar (fig. 2/5) descoperit în G 43. Este modelat din pastă
fină cu nisip în compoziţie, culoare gălbuie, prost ars. Prost conservat, are partea
superioară netezită, talpa uşor albiată. Nedecorat.
Dimensiuni: Înălţime: 4 cm; Diametru: 2 ,2 cm
7. Fragment de măsuţă - altar (fig. 1/1) descoperit în Gr. A – B. Are o formă
particlară, un recipient rotund deasupra ce are pe capetele tăbliei altăraşului un colţ
tras în unghi. Este modelată din pastă fină, ardere oxidantă. A fost pictat cu negru pe
fond alb, atât interior cât şi exterior cu linii paralele. Se păstrează doar un colţ al
măsuţei. Piciorul aferent fragmentului este rupt din vechime.
Dimensiuni: Înălţime: 4,5 cm; Diametru recipient: 8 cm
8. Fragment de măsuţă - altar (fig. 1/4) descoperit în Gr. 6. Este modelat din pastă
densă cu nisip în compoziţie, ardere oxidantă, fără decor. Este un fragment din tăblia
plată a mesei cu recipientul central rupt din vechime pe ambele părţi.
Dimensiuni: Lungime: 4,5 cm; Diametru recipient: 3,5 cm10.
9. Altăraş miniatural (fig. 1/6) din L 14, este modelat din pastă fină, ars oxidant,
îmbrăcat în culoare albă. Are forma unei mici cupe adâncite. Fragmentul păstrează
un picioruş şi o apucătoare laterală găurită.
Dimensiuni: Lungime: 5 cm; Înălţime: 3,5 cm
10. Altar miniatural (fig. 1/2) din L 11, realizat din pastă fină, ars oxidant,
nepictat. Are forma unei mici cupe din care se păstrează aproape o pătrime. Partea
inferioară păstrează urmele rupturii unui picioruş. Are o tortiţă laterală, orizontală,
găurită.
Dimensiuni: Lungime: 5,5 cm; Înălţime: 2,8 cm

10. Altar miniatural (fig. 1/2) din L 11, realizat din pastă fină, ars oxidant,
nepictat. Are forma unei mici cupe din care se păstrează aproape o pătrime. Partea
inferioară păstrează urmele rupturii unui picioruş. Are o tortiţă laterală, orizontală,
găurită.
Dimensiuni: Lungime: 5,5 cm; Înălţime: 2,8 cm
9. Altăraş miniatural (fig. 1/6) din L 14, este modelat din pastă fină, ars oxidant,
îmbrăcat în culoare albă. Are forma unei mici cupe adâncite. Fragmentul păstrează
un picioruş şi o apucătoare laterală găurită.
Dimensiuni: Lungime: 5 cm; Înălţime: 3,5 cm
8. Fragment de măsuţă - altar (fig. 1/4) descoperit în Gr. 6. Este modelat din pastă
densă cu nisip în compoziţie, ardere oxidantă, fără decor. Este un fragment din tăblia
plată a mesei cu recipientul central rupt din vechime pe ambele părţi.
Dimensiuni: Lungime: 4,5 cm; Diametru recipient: 3,5 cm10.
7. Fragment de măsuţă - altar (fig. 1/1) descoperit în Gr. A – B. Are o formă
particlară, un recipient rotund deasupra ce are pe capetele tăbliei altăraşului un colţ
tras în unghi. Este modelată din pastă fină, ardere oxidantă. A fost pictat cu negru pe
fond alb, atât interior cât şi exterior cu linii paralele. Se păstrează doar un colţ al
măsuţei. Piciorul aferent fragmentului este rupt din vechime.
Dimensiuni: Înălţime: 4,5 cm; Diametru recipient: 8 cm
6. Picior de măsuţă - altar (fig. 2/5) descoperit în G 43. Este modelat din pastă
fină cu nisip în compoziţie, culoare gălbuie, prost ars. Prost conservat, are partea
superioară netezită, talpa uşor albiată. Nedecorat.
Dimensiuni: Înălţime: 4 cm; Diametru: 2 ,2 cm
5. Picior de măsuţă - altar (fig. 2/4) descoperit în L 7. Modelat din pastă fină,
ardere oxidantă, culoare albă. Are forma tronconică, partea superioară foarte puţin
albiată, baza piciorului ruptă.
Dimensiuni: Înălţime: 4 cm; Diametru: 2,5 cm
4. Picior tronconic de măsuţă - altar (fig. 2/3) a fost descoperit în L 8. E modelat
din pastă cu lut şi nisip în compoziţie. Ardere oxidantă, culoare gălbui - roşietică.
Dimensiuni: Înăltime: 4,5 cm; Diametru: 2 cm
3. Picior de măsuţă - altar (fig. 2/7) descoperit în şanţul XI. E modelat din pastă
cu ceramică pisată, ardere oxidantă, culoare gălbuie. Are formă cilindrică, baza lăţită
şi albiată. Păstrează două amprente de seminţe.
Dimensiuni: Înălţime: 2,6 cm; Diametrul bazei: 2,2 cm
mijloc are o adâncitură asemeni unui vas cu fund rotunjit. E pictat într-o singură
culoare, rosu - brun.
Dimensiuni: Lungime latură: 4,5 cm; Înălţime: 1,5 cm.
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4. Fragment tron miniatural / machetă sanctuar (?), (fig. 2/6), provine din Gr. 42,
este realizat din pastă densă, ars oxidant. Este pictat exterior cu roşu pe alb. Pe
suprafaţa orizontală are o adâncitură, loc pentru o statuetă. Picioruşul aferent
fragmentului a fost rupt din vechime.
Dimensiuni: Lungime: 4,5 cm; Înălţime: 2,5 cm

11. Altăraş - fig. 3. Fragmentele din care a fost reconstituit au fost găsite în Gr.
42. Este lucrat din pastă semifină cu nisip şi fragmente ceramice în compoziţie, ars
oxidant. Piesa poate fi considerată prototipul unui obiect realizat din lemn. Are formă
ovală, secţiune semisferică, este prevăzut cu patru picioruşe scurte, groase îndreptate
spre exterior. Pe capete are două apucători evazate, rotunjite spre exterior, perforate
circular. De asemeni este găurit şi în zona centrală, din exterior spre interior. Este
pictat cu ciocolatiu pe fond alb. Decorul pe capetele apucătorilor este compus din
arcuri de cerc, benzi liniare piezişe şi triunghiuri pline. În interior, pe laturile scurte
are două ove însoţite de benzi arcuite. Pe laturile lungi s-au pictat arcuri de cerc şi
benzi arcuite şi de legătură. Central, în interior se desfăşoară o spirală înfăşurată. Pe
cele două apucători, exterior, se repetă acelaşi ornament de pe prima faţă. Pe corp
sunt linii simple arcuite, aşezate opus.
Dimensiuni: Înălţime: 5 cm; Lungime: 22 cm; Lăţime: 13,5 cm

3. Fragment de tron (fig. 4/5) descoperit în Gr. 13. Este modelat din pastă fină, ars
secundar de culoare cenuşie. Se păstrează doar spătarul sub forma a două corniţe şi
puţin din tăblia albiată.
Dimensiuni: Lungime: 2 cm; Înălţime: 1,5 cm

Tronuri
O categorie distinctă în cadrul obiectelor de cult o constituie scaunele/tron în
care erau aşezate statuetele antropomorfe. Spătarul acestora este modelat în chip
diferit: sub forma unor corniţe laterale la piesele concepute fără picioruşe, ce au baza
rotunjită, albiată; cu spătarul antropomorfizat ; tot în aceast categorie am inclus o
piesă cu un singur picior, asemeni unui fotoliu.
1. Tron miniatural (fig. 4/2) descoperit în L 11, în zona centrală, lângă amenajarea
cultică rectangulară, în apropierea unei figurine întregi şi a unui vas binoclu, ambele
întregi. Este modelat din pastă fină, ars oxidant. Tronul a fost pictat cu brun-roşiatic
în zona tăbliei pe interior şi exterior. Picioarele sunt pictate cu alb. Tronul are formă
rectangulară, tăblia albiată cu marginile ridicate, păstrează un început de spătar şi
două picioruşe scurte uşor curbate spre interior, din care cel rupt are pe talpă o
amprentă de seminţe.
Dimensiuni: Lungime: 4,5 cm; Înălţime: 4,5 cm

2. Tron/fotoliu (fig. 4/4) descoperit în Gr. 40. Este modelat din pastă fină, ars
secundar. A fost pictat cu alb şi a avut un singur picior central, oarecum tronconic,
rupt la bază la bază din vechime. Piesa are marginile ridicate ca pentru a cuprinde o
statuetă.
Dimensiuni: Înălţime: 4 cm; Diametru: 4 cm

2. Tron/fotoliu (fig. 4/4) descoperit în Gr. 40. Este modelat din pastă fină, ars
secundar. A fost pictat cu alb şi a avut un singur picior central, oarecum tronconic,
rupt la bază la bază din vechime. Piesa are marginile ridicate ca pentru a cuprinde o
statuetă.
Dimensiuni: Înălţime: 4 cm; Diametru: 4 cm

Tronuri
O categorie distinctă în cadrul obiectelor de cult o constituie scaunele/tron în
care erau aşezate statuetele antropomorfe. Spătarul acestora este modelat în chip
diferit: sub forma unor corniţe laterale la piesele concepute fără picioruşe, ce au baza
rotunjită, albiată; cu spătarul antropomorfizat ; tot în aceast categorie am inclus o
piesă cu un singur picior, asemeni unui fotoliu.
1. Tron miniatural (fig. 4/2) descoperit în L 11, în zona centrală, lângă amenajarea
cultică rectangulară, în apropierea unei figurine întregi şi a unui vas binoclu, ambele
întregi. Este modelat din pastă fină, ars oxidant. Tronul a fost pictat cu brun-roşiatic
în zona tăbliei pe interior şi exterior. Picioarele sunt pictate cu alb. Tronul are formă
rectangulară, tăblia albiată cu marginile ridicate, păstrează un început de spătar şi
două picioruşe scurte uşor curbate spre interior, din care cel rupt are pe talpă o
amprentă de seminţe.
Dimensiuni: Lungime: 4,5 cm; Înălţime: 4,5 cm

3. Fragment de tron (fig. 4/5) descoperit în Gr. 13. Este modelat din pastă fină, ars
secundar de culoare cenuşie. Se păstrează doar spătarul sub forma a două corniţe şi
puţin din tăblia albiată.
Dimensiuni: Lungime: 2 cm; Înălţime: 1,5 cm

11. Altăraş - fig. 3. Fragmentele din care a fost reconstituit au fost găsite în Gr.
42. Este lucrat din pastă semifină cu nisip şi fragmente ceramice în compoziţie, ars
oxidant. Piesa poate fi considerată prototipul unui obiect realizat din lemn. Are formă
ovală, secţiune semisferică, este prevăzut cu patru picioruşe scurte, groase îndreptate
spre exterior. Pe capete are două apucători evazate, rotunjite spre exterior, perforate
circular. De asemeni este găurit şi în zona centrală, din exterior spre interior. Este
pictat cu ciocolatiu pe fond alb. Decorul pe capetele apucătorilor este compus din
arcuri de cerc, benzi liniare piezişe şi triunghiuri pline. În interior, pe laturile scurte
are două ove însoţite de benzi arcuite. Pe laturile lungi s-au pictat arcuri de cerc şi
benzi arcuite şi de legătură. Central, în interior se desfăşoară o spirală înfăşurată. Pe
cele două apucători, exterior, se repetă acelaşi ornament de pe prima faţă. Pe corp
sunt linii simple arcuite, aşezate opus.
Dimensiuni: Înălţime: 5 cm; Lungime: 22 cm; Lăţime: 13,5 cm

4. Fragment tron miniatural / machetă sanctuar (?), (fig. 2/6), provine din Gr. 42,
este realizat din pastă densă, ars oxidant. Este pictat exterior cu roşu pe alb. Pe
suprafaţa orizontală are o adâncitură, loc pentru o statuetă. Picioruşul aferent
fragmentului a fost rupt din vechime.
Dimensiuni: Lungime: 4,5 cm; Înălţime: 2,5 cm
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E. Comşa, Despre obiectele de mobilier din epoca neolitică pe teritoriul României, în Pontica XIII,
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5. Tron miniatural (fig. 4/1), fragment antropomorfizat, descoperit în L 6. Este
modelat din pastă fină, ars oxidant. A fost pictat dar decorul nu se mai distinge.
Fragmentul respectiv reprezintă un fragment dintr-o statuetă şi braţul de legătură ce
uneşte cele două statuete antropomorfe, ce constituie de fapt spătarul. În ceea ce
priveşte forma, segmentul are elemente comune cu puntea vaselor binoclu.
Fragmentul de statuetă prezintă spre exterior o tortiţă - amorsă găurită. Referitor la
scaunele cu reprezentări antropomorfe la spetează, Eugen Comşa consideră că
acestea ar fi avut o semnificaţie magico - religioasă11. Piesa, aşa cum a fost
concepută iniţial, aparţine aceleiaşi grupe tipologice cu tronul de la Lipcani 12.
Dimensiuni: Lungime: 7,8 cm; Înălţime: 7 cm
6. Tron fragmentar (fig. 4/3) a fost găsit în zona centrală L 15, în apropierea celor
două vetre cultice şi a unei statuete antropomorfe feminine. Este modelat din pastă
densă, ars oxidant, pictat cu negru pe fond alb. Se păstrează aproape jumătate din
tăblie şi cele două picioare masive din spate, deschiderea dintre acestea fiind arcuită.
Tăblia tronului este concavă, groasă de peste 1 cm, cu marginile ridicate. În spărtură,
sub tăblia tronului se observă amprenta unei seminţe rotunde.
Dimensiuni: Lungime: 7,8 cm; Înălţime: 6 cm; Diametrul tăbliei: 7,8 cm
7. Tron miniatural, fragment (fig. 2/1), a fost descoperit în Gr. 18. Modelat din
pastă fină, densă, ars oxidant. Se observă puţină culoare albă pe tăblie şi picior.
Tăblia – atât cât se păstrează din ea, este albiată, cu marginile ridicate. Picioruşul este
uşor curbat spre interior.
Dimensiuni: Lungime: 5 cm; Înălţime: 4,8 cm
8. Tron miniatural, fragment (fig. 2/2), a fost descoperit în SXVII. Este modelat
din pastă fină, ars la roşu. Nu are decor. Se păstrează un fragment din tăblia albiată.
Picioruşul are formă conică.
Dimensiuni: Lungime: 4,4 cm; Inălţime; 4,4 cm.
Paturi miniaturale
Dintre piesele de mobilier utilizate în neolitic, patul nu a fost menţionat tipologic,
deşi acesta a existat cu siguranţă. După descoperea unor forme cilindrice masive de
lut (cultura Boian, faza Giuleşti, la Greaca Ilfov13, cultura Karanovo în Bulgaria la
Stara Zagora şi cultura Vădastra14), Eugen Comşa a apreciat că acestea reprezentau
de fapt picioarele unui pat cu tăblie de lemn, iar piesele rectangulare cu marginile
supraânălţate descoperite în cadrul cercetărilor arheologice redau această piesă de
11
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1980, pp. 45 - 51
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- 1932 (1993), pp. 39, 42 - 43, fig. 8; I. Mareş, Quelques considerations concernant le trone de Lipcani,
în Cucuteni aujourd' hui, 1996, pp. 63 - 68, fig. 1.
13
E. Comşa, Săpături de salvare şi cercetări de suprafaţă în regiunea Bucureşti, SCIV, VI, 1955, 3-4, p.
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14
D. Berciu, Arheologia preistorică a Olteniei, 1939, p. 40, fig. 38/2.

Paturi miniaturale
Dintre piesele de mobilier utilizate în neolitic, patul nu a fost menţionat tipologic,
deşi acesta a existat cu siguranţă. După descoperea unor forme cilindrice masive de
lut (cultura Boian, faza Giuleşti, la Greaca Ilfov13, cultura Karanovo în Bulgaria la
Stara Zagora şi cultura Vădastra14), Eugen Comşa a apreciat că acestea reprezentau
de fapt picioarele unui pat cu tăblie de lemn, iar piesele rectangulare cu marginile
supraânălţate descoperite în cadrul cercetărilor arheologice redau această piesă de
8. Tron miniatural, fragment (fig. 2/2), a fost descoperit în SXVII. Este modelat
din pastă fină, ars la roşu. Nu are decor. Se păstrează un fragment din tăblia albiată.
Picioruşul are formă conică.
Dimensiuni: Lungime: 4,4 cm; Inălţime; 4,4 cm.
7. Tron miniatural, fragment (fig. 2/1), a fost descoperit în Gr. 18. Modelat din
pastă fină, densă, ars oxidant. Se observă puţină culoare albă pe tăblie şi picior.
Tăblia – atât cât se păstrează din ea, este albiată, cu marginile ridicate. Picioruşul este
uşor curbat spre interior.
Dimensiuni: Lungime: 5 cm; Înălţime: 4,8 cm
6. Tron fragmentar (fig. 4/3) a fost găsit în zona centrală L 15, în apropierea celor
două vetre cultice şi a unei statuete antropomorfe feminine. Este modelat din pastă
densă, ars oxidant, pictat cu negru pe fond alb. Se păstrează aproape jumătate din
tăblie şi cele două picioare masive din spate, deschiderea dintre acestea fiind arcuită.
Tăblia tronului este concavă, groasă de peste 1 cm, cu marginile ridicate. În spărtură,
sub tăblia tronului se observă amprenta unei seminţe rotunde.
Dimensiuni: Lungime: 7,8 cm; Înălţime: 6 cm; Diametrul tăbliei: 7,8 cm
5. Tron miniatural (fig. 4/1), fragment antropomorfizat, descoperit în L 6. Este
modelat din pastă fină, ars oxidant. A fost pictat dar decorul nu se mai distinge.
Fragmentul respectiv reprezintă un fragment dintr-o statuetă şi braţul de legătură ce
uneşte cele două statuete antropomorfe, ce constituie de fapt spătarul. În ceea ce
priveşte forma, segmentul are elemente comune cu puntea vaselor binoclu.
Fragmentul de statuetă prezintă spre exterior o tortiţă - amorsă găurită. Referitor la
scaunele cu reprezentări antropomorfe la spetează, Eugen Comşa consideră că
acestea ar fi avut o semnificaţie magico - religioasă11. Piesa, aşa cum a fost
concepută iniţial, aparţine aceleiaşi grupe tipologice cu tronul de la Lipcani 12.
Dimensiuni: Lungime: 7,8 cm; Înălţime: 7 cm
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15

mobilier. În cadrul cercetărilor arheologice au fost descoperite priciuri / laviţă
realizate din lut15, dar nu poate fi exclusă prezenţa celor de lemn ce asigurau un
comfort termic superior în anotimpul rece dar care au dispărut datorită perisabilităţii
materialului. Între piesele miniaturale, la Tîrpeşti (Precucuteni III), este menţionat un
„divan”16 ce servea pentru aşezarea figurinelor antropomorfe. Patul ca piesă de
mobilier miniaturală s-a găsit la Vorniceni atât în varianta cu picioare cât şi în cea
fără picioare. Forma este rectangulară, cu capetele rotunjite, tăblia albiată, marginile
supraînălţate. În arealul Cucuteni în afară de Vorniceni, se mai cunoaşte o singură
piesă asemănătoare, tot din faza A-B, la Ripiceni - Holm, (considerată de autor
măsuţă altar fără picioare)17.

4. Pat miniatural fragmentar (fig.5/3), descoperit Gr. 25, modelat din pastă fină,
ars oxidant, pictat cu negru pe alb. Are formă pătrată, colţurile rotunjite, tăblia
albiată, faţa este caroiată, iar pe spate decorul este împărţit în patru, decorat cu arcuri.
Dimensiuni: Lungime: 7 cm; Înălţţme: 1,5 cm; Lăţime 1,5 cm.

1. Pat miniatural fragmentar (fig. 5/1) din L 6. Este realizat din pastă foarte fină,
ars oxidant. Are formă rectangulară cu capetele uşor rotunjite, laturile arcuite, tăblia
albiată, marginile supraînălţate, lăţite şi decorate. Sub buza îngroşată s-a practicat o
mică tortiţă străpunsă. Este pictat pe ambele feţe, cu negru pe buză şi roşu pe fond
alb în rest. Se disting motive în ”V”, spirală - ghem, spirală unghiulară, linii piezişe,
arcuri.
Dimensiuni: Lungime: 19 cm; Înălţime: 4 cm

3. Pat miniatural (fig. 5/4) a fost găsit în L15. Este realizat din pastă fină, ars
secundar, pictat cu roşu pe alb, L 15. Are forma pătrată, colţurile rotunjite, uşor
albiat. Interior şi exterior este decorat cu linii ce formează triunghiuri.
Dimensiuni: Lungime: 8 cm; Înălţime: 1 cm

2. Pat miniatural fragmentar (fig. 5/2) din L 5. Este realizat din pastă fină, ars
oxidant. Piesa este de formă rectangulară, a avut patru picioare din care s-a păstrat
doar unul. Tăblia este concavă, părţile laterale supraînălţate şi uşor lăţite. Picioruşele
sunt situate pe colţuri, aduse puţin spre interior. Lateral de acestea s-au practicat două
străpungeri. Este pictat cu roşu pe fond alb. În interior, suprafaţa a fost împărţită în
patru de un motiv cruciform. Decorul e compus din ove. Exteriorul este împărţit în
două spaţii, fiind decorat cu ove urmate de arcuri până în zona piciorului pictat
circular. Pe buza obiectului s-au tras liniuţe perpendiculare faţă de margine.
Dimensiuni: Lungime: 13 cm; Înălţime: 3,5 cm

2. Pat miniatural fragmentar (fig. 5/2) din L 5. Este realizat din pastă fină, ars
oxidant. Piesa este de formă rectangulară, a avut patru picioare din care s-a păstrat
doar unul. Tăblia este concavă, părţile laterale supraînălţate şi uşor lăţite. Picioruşele
sunt situate pe colţuri, aduse puţin spre interior. Lateral de acestea s-au practicat două
străpungeri. Este pictat cu roşu pe fond alb. În interior, suprafaţa a fost împărţită în
patru de un motiv cruciform. Decorul e compus din ove. Exteriorul este împărţit în
două spaţii, fiind decorat cu ove urmate de arcuri până în zona piciorului pictat
circular. Pe buza obiectului s-au tras liniuţe perpendiculare faţă de margine.
Dimensiuni: Lungime: 13 cm; Înălţime: 3,5 cm

3. Pat miniatural (fig. 5/4) a fost găsit în L15. Este realizat din pastă fină, ars
secundar, pictat cu roşu pe alb, L 15. Are forma pătrată, colţurile rotunjite, uşor
albiat. Interior şi exterior este decorat cu linii ce formează triunghiuri.
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1. Pat miniatural fragmentar (fig. 5/1) din L 6. Este realizat din pastă foarte fină,
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mobilier. În cadrul cercetărilor arheologice au fost descoperite priciuri / laviţă
realizate din lut15, dar nu poate fi exclusă prezenţa celor de lemn ce asigurau un
comfort termic superior în anotimpul rece dar care au dispărut datorită perisabilităţii
materialului. Între piesele miniaturale, la Tîrpeşti (Precucuteni III), este menţionat un
„divan”16 ce servea pentru aşezarea figurinelor antropomorfe. Patul ca piesă de
mobilier miniaturală s-a găsit la Vorniceni atât în varianta cu picioare cât şi în cea
fără picioare. Forma este rectangulară, cu capetele rotunjite, tăblia albiată, marginile
supraînălţate. În arealul Cucuteni în afară de Vorniceni, se mai cunoaşte o singură
piesă asemănătoare, tot din faza A-B, la Ripiceni - Holm, (considerată de autor
măsuţă altar fără picioare)17.

15
C. - M. Lazarovici, Gh. Lazarovici, Arhitectura neoliticului şi epocii cuprului din România II, Epoca
cuprului, 2007, pp. 217-218.
16
S.
Marinescu - Bîlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, 1974, p. 106, fig. 92/3.
17
A. Melniciuc, Cultura Cucuteni faza A-B în Câmpia Jijiei superioare şi a Başeului (teză de doctorat),
p. 296, fig.121/5.
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Analiza atentă a pieselor de mobilier modelate din lut, tehnica realizării lor, poate
aduce elemente noi referitoare la viaţa cotidiană şi cea spirituală, a comunităţilor
cucuteniene, la semnificaţia utilizării acestora. De asemeni condiţiile descoperirii,
precizarea locului în care s-au aflat, vor completa baza de date referitoare la piesele
miniaturale de mobilier, ceea ce va aduce mai multă acurateţe asupra acestei
categorii de obiecte. Unitatea în diversitate este evidenţiată de descoperirile ce provin
din faze diferite, dintr-o arie largă de răspândire a culturii Cucuteni, fapt ce arată o
utilizare neîntreruptă a acestora pe parcursul evoluţiei acestei civilizaţii.
LISTA ILUSTRAŢIILOR
Fig. 1 Altăraşe fragmentare: Gr. A-B: 1,5; Gr.6: 4; L8: 3; L11: 2; L14: 6.
Fig. 2 Altăraşe fragmentare: L7: 4; L8: 3, Gr. 42:6; Gr.43: 5; Strat: 2,7; Scăunel:
Gr.18:1.
Fig. 3 Altăraş: Gr. 42.
Fig. 4 Tronuri, scăunele: L6: 1; L11:2; L15:3; Gr13: 5; Gr.¤0:4.
Fig. 5 Paturi: L5: 2; L6: 1; L15: 4; Gr.25: 3.

DES PIECES DU MOBILIER TROUVE DANS
L'EMPLECEMENT DE LA CULTURE CUCUTENI DE PHASES A-B,
VORNICENI, POD IBANEASA
L'article present des pieces du mobilier trouve dans l'emplecement de la Culture
Cucuteni de phases A-B, Vorniceni, Pod Ibaneasa. Ici sont trouve des atares, des
trones et un nouveau forme pour cet culture - le lit.
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Florentina - Carmen OLENIUC

TIPOLOGIA ŞI ÎNTREBUINŢAREA MATERIEI DURE PROVENITE DE
LA MAMIFERELE DOMESTICE ÎN
COMUNITĂŢILE PREISTORICE DESCOPERITE ÎN SITUL
ARHEOLOGIC VORNICENI - POD IBĂNEASA
DIN JUDEŢUL BOTOŞANI

1
În 2003 cercetările arheologice au fost realizate de către o echipă de arheologi din cadrul Muzeului
Judeţean Botoşani (Paul Şadurschi, Eduard Setnic, Daniel Ciucălău), sub coordonarea arheologului, din
aceeaşi instituţie, Maria Diaconescu (căreia îi mulţumesc şi pe această cale, pentru încredinţarea
materialului arheozoologic spre studiu, cât şi pentru datele stratigrafice şi de referinţă). În cadrul acestei
echipe a fost cooptat şi inginerul geolog Gheorghe Zaharia (S.C. Nord Proiect S.A. Botoşani).
Cf. Alexandru Păunescu, Paul Şadurschi, Vasile Chirica, RAJB, vol. II, vocea LXIX. Vorniceni,
subvocea LXIX.1.A Lutărie – Pod Ibăneasa, p. 299.
2

Situl arheologic de la Vorniceni - Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani este situat la
„marginea de vest a fermei Dubina” 2, pe malul drept al pârâului Ibăneasa, pe un
promotoriu, laturile de nord şi est ale acestuia fiind date de pante mai mult sau mai
puţin abrupte. Aşezarea preistorică eneolitică se afla amplasată la aproximativ trei
km est de satul eponim.

Cuvinte - cheie: tipologie, utilitate, prelucrare, mamifere domestice, preistorie,
Vorniceni - Pod Ibăneasa
Între activităţile cotidiene din preistorie, axate pe procurarea hranei, alături de
meşteşugul olăritului şi torsului, de tehnicile de făurire a armelor şi uneltelor din
metal, a confecţionării veşmintelor şi încălţămintei, pot fi menţionate şi actrivităţile
de manufacturare a osului, cornului şi dinţilor, în vederea obţinerii obiectelor de uz
casnic şi podoabelor.
Prezentul studiu îşi propune să analizeze morfologic, taxonomic, tipologic şi
utilitatea celor 134 piese provenite de la fauna domestică mamaliană din totalul celor
320 resturi faunistice cu urme de prelucrare artizanală, decopertate în cadrul
comunităţilor preistorice din situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa. Vestigiile
osoase au fost recuperate în cadrul campaniilor arheologice de salvare, derulate între
2000 - 2010 în situl studiat. La aceste cercetări au participat echipe interdisciplinare
de arheologi de la Muzeul Judeţean din Botoşani1.
Menţionăm faptul că la Vorniceni Pod - Ibăneasa, s-a făcut - în premieră pentru
aria judeţului Botoşani - o analiză a resturilor scheletice prelucrate descoperite în
depunerile arheologice atribuite culturilor Cucuteni (eneolitic, faza AB), Noua
(sfârşitul epocii bronzului) şi Hallstatt.

Context arheologic
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Din punct de vedere pedologic, comunitatea preistorică a fost întemeiată într-un
areal dominat de soluri de tip cenuşiu (de pădure) asociate proziomurilor şi peticelor
de cernoziom zlotos. Litologic, aşezarea studiată prezintă formaţiuni sedimentare cu
facies petrografic mai rezistent, cu depuneri litorale (gresii şi calcare oolitice) cu
intercalaţii de argile şi microconglomerate silicioase, care conferă aspectul unui relief
semeţ. Situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa este străbătut de singurul afluent
stâng mai însemnat al Jijiei (Ibăneasa), pe o lungime de 42 km. Apele sunt bogate în
săruri - bicarbonaţi (în nord şi vest) şi sulfaţi (în sud şi est)3.

Din totalul resturilor faunistice recuperate din situl arheologic Vorniceni - Pod
Ibăneasa, materia dură de origine animală transformată în obiecte casnice, unelte,
poboabe şi arme totalizează 134 piese. Din perspectivă arheozoologică, analiza
resturilor faunistice cu urme de prelucrare se referă la determinarea elementului
scheletic4 şi speciei5, stabilirea gradului de fragmentare 6 şi a lateralităţii7 pentru
mamiferele domestice. Pentru dinţi (izolaţi şi cei implantaţi în resturile de viscerocraniu), precum şi pentru fragmentele osoase postcraniene consolidate de mamifere
s-a stabilit vârsta8, precum şi variabilitatea osteometrică9 intra- şi inter-populaţională
în comparaţie cu aspecte culturale sincrone învecinate de pe teritoriul României 10 şi
din vestul Europei11. Tipologia şi gradul de utilitate12, caracteristic uneltelor şi
obiectelor de podoabă (manufacturate din resturile faunistice, care au fost recuperate
din situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa) au fost stabilite în conformitate cu
fişele standardizate13.

Materiale şi metode
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Rezultate şi discuţii
Din totalul celor 320 piese recuperate în timpul campaniilor de săpătură de
salvare, derulate între 2000 şi 2010, sub coordonarea doamnei arheolog Maria
Diaconescu (de la Muzeul Judeţean Botoşani), în situl arheologic Vorniceni, 286 au
fost descoperite în cadrul nivelului Cucuteni A-B, 32 în cel al Epocii Bronzului şi
două în bordeiul caracteristic Hallstattului. Din totalul celor 286 resturi faunistice cu
urme de prelucrare artizanală, identificate în perioada eneolitică (89,37%), dintre
care 134 (reprezentând 46,85%) au aparţinut mamiferelor domestice, iar 152 faunei
sălbatice (53,14%). În cadrul speciilor mamaliene domestice, 62 resturi osoase
prelucrate erau de bovină domestică (46,26%), 44 de la grupul zootehnic ovicaprine
(32,83%), 24 de porc (17,91%) şi patru de la câine (2,98%).
În cenuşarul tipic Epocii Bronzului (atât lângă, dedesubt, cât şi în umplutura
acestuia), s-au recuperat doar resturi faunistice prelucrate, care au aparţinut doar
speciilor mamaliene (14 domestice şi 18 sălbatice). Dintre acestea, doar 14 au
provenit de la Bos taurus.
Tipologia şi utilitatea resturilor osoase prelucrate în cadrul comunităţilor
preistorice
În situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani, coarnele
caduce de cervidee, precum şi o parte dintre resturile scheletice (folosite iniţial ca
sursă de produse primare) au fost reutilizate în aşezările preistorice pentru
confecţionarea uneltelor şi obiectelor de podoabă. Analiza tipologică şi întrebuinţarea
obiectului casnic sau de podoabă în cadrul comunităţii preistorice s-a realizat pentru
fiecare specie şi aspect cultural, respectând structura arheologică din care s-au
recuperat.
Bos Taurus
Din totalul celor 62 resturi scheletice prelucrate, descoperite în nivelul Cucuteni
A-B, nouă au fost transformate în obiecte de podoabă - exclusiv pandantive
(14,51%), iar 53 au fost utilizate ca unelte (85,48%). Din totalul obiectelor casnice,
15 erau prevăzute cu parte activă ascuţită, reprezentând 28,30% (11 vârfuri simple,
patru împungătoare), două aveau suprafaţa utilă oblică şi boantă, sau aplatizată 3,77% (câte o dăltiţă şi spatulă), 27 erau lucioase şi netede - 50,94% (fiind folosite ca
patine şi netezitoare), iar nouă aveau perforări incomplete - 16,98%, servind drept
obiecte suport (mânere). Şapte din totalul celor 14 resturi osoase prelucrate de Bos
taurus, găsite în nivelul Epocii Bronzului, au fost transformate în obiecte casnice
necesare aranjării iţelor de la războiul de ţesut pe verticală, patru au fost utilizate ca
netezitoare, iar câte unul a fost folosit ca mâner, vârf simplu şi vârf dublu ascuţit.
În nivelul Cucuteni A-B, 18 lustruitoare (dintre cele 27 obiecte casnice utilizate
la finisarea vaselor ceramice) erau manufacturate prin şlefuirea latero - laterală a
fragmentelor costale de bovină domestică. Dintre acestea, câte trei au fost recuperate
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Bos Taurus
În situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani, coarnele
caduce de cervidee, precum şi o parte dintre resturile scheletice (folosite iniţial ca
sursă de produse primare) au fost reutilizate în aşezările preistorice pentru
confecţionarea uneltelor şi obiectelor de podoabă. Analiza tipologică şi întrebuinţarea
obiectului casnic sau de podoabă în cadrul comunităţii preistorice s-a realizat pentru
fiecare specie şi aspect cultural, respectând structura arheologică din care s-au
recuperat.
Tipologia şi utilitatea resturilor osoase prelucrate în cadrul comunităţilor
preistorice
Din totalul celor 320 piese recuperate în timpul campaniilor de săpătură de
salvare, derulate între 2000 şi 2010, sub coordonarea doamnei arheolog Maria
Diaconescu (de la Muzeul Judeţean Botoşani), în situl arheologic Vorniceni, 286 au
fost descoperite în cadrul nivelului Cucuteni A-B, 32 în cel al Epocii Bronzului şi
două în bordeiul caracteristic Hallstattului. Din totalul celor 286 resturi faunistice cu
urme de prelucrare artizanală, identificate în perioada eneolitică (89,37%), dintre
care 134 (reprezentând 46,85%) au aparţinut mamiferelor domestice, iar 152 faunei
sălbatice (53,14%). În cadrul speciilor mamaliene domestice, 62 resturi osoase
prelucrate erau de bovină domestică (46,26%), 44 de la grupul zootehnic ovicaprine
(32,83%), 24 de porc (17,91%) şi patru de la câine (2,98%).
În cenuşarul tipic Epocii Bronzului (atât lângă, dedesubt, cât şi în umplutura
acestuia), s-au recuperat doar resturi faunistice prelucrate, care au aparţinut doar
speciilor mamaliene (14 domestice şi 18 sălbatice). Dintre acestea, doar 14 au
provenit de la Bos taurus.
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din cadrul secţiunilor SXXI, SXI, iar câte două în SVIII, L14 şi respectiv L8 (pl.1,
fig.1). Câte un netezitor a fost descoperit în umplutura gropilor menajere (gr. 12, gr.
22, gr. 34, L8 şi L5). Un alt fragment costal de Bos taurus (identificat in interiorul L5)
a fost transformat şi utilizat intens ca netezitor doar prin lustruirea feţei latero interne. Alte două netezitoare (recuperate din gr. 40 şi gr. A-B) au fost obţinute prin
şlefuirea latero - laterala a celor două fragmente de corp scapular (după ce s-a
îndepărtat musculatura şi respectiv spina omoplatului). Oasele scurte de la nivelul
bazipodului membrului posterior de bovină domestică au fost utilizate în
comunităţile eneolitice pentru prelucrarea lustruitoarelor. Două astragale, având
faţetele latero - laterale lucioase şi mediu întrebuinţate, au fost recuperate din
interiorul L8 şi respectiv SVIII. Trei fragmentele diafizare de la oasele lungi (două
metatarse mature şi un femur cu aspect poros) au fost manufacturate ca netezitoare,
prin şlefuirea intensă a faţetei lateral - externe. Obiectele casnice au fost descoperite
în cadrul SVIII, L16 şi SII.
În nivelul Cucuteni A-B s-au recuperat din cadrul SIX şi L15 un metacarp întreg şi
unul proximal, care proveneau de la exemplare adulte de bovină domestică. După
jupuire, fragmentele osoase au fost reutilizate la confecţionarea unor patine, doar
prin şlefuirea feţei posterioare. În umplutura cenuşarului s-au descoperit două
fragmente de corp costal, precum şi câte un omoplat şi un astragal de Bos taurus,
transformate în netezitoare. Fragmentele scheletice au aparţinut unor exemplare
adulte. Corpul coastele şi astragalul au fost intens şlefuite latero - lateral, spre
deosebire de cavitatea glenoidă a omoplatului, care a capătat aspectul unui
dreptunghi.
Mânerele erau folosite de către comunităţile eneolitice, ca obiecte suport. Acestea
au fost confecţionate din falanga proximală de Bos taurus, prin perforarea incompletă
a feţei anterioare a fragmentului diafizar acropodial (marginea orificiului fiind
nefinisată şi cu contur neregulat). Cele nouă mânere (intens utilizate) au fost
recuperate astfel - două din SVIII, câte una din interiorul L1 şi respectiv L14, apoi din
umplutura gropilor 16 şi 37, precum şi de pe suprafaţa SXVIII şi SXI. La exteriorul
L6 s-a observat un mâner, manufacturat dintr-o falangă proximală care prezenta
perforare incompletă nefinisată la nivelul faţetei latero - externe diafizare. Din
cenuşar s-a recuperat o falangă proximală de Bos taurus, care a fost prelucrat ca
mâner. Orificiul s-a individualizat pe faţa anterioară, spre mijlocul diafizei.
Obiecte de aranjat iţele războiului de ţesut erau confecţionate din fragmente
proximale din centura scapulară, care prezentau pe marginea cavităţii glenoide
consolidate (provenind doar de la exemplare adulte) dinţişori dispuşi echidistant.
Astfel, doar în epoca Bronzului s-au recuperat şapte fragmente de omoplat de Bos
taurus, care erau utilizat la tors (pl.1, fig.3). Două dintre acestea (având câte zece
dinţişori) au fost identificate în cadrul SXI, în comparaţie cu restul osos din SVIII
(care era prevăzut doar cu şapte incizaţii). Alte patru resturi de omoplat au fost
preluate din umplutura cenuşarului. Acestea aveau şapte, 13, 16 şi respectiv 18
dinţişori pe marginea cavităţii glenoide.
Spatula este un obiect folosit de comunităţile eneolitice la desprinderea pieilor de
animale. Această unealtă a fost identificată în interiorul L6. În vederea obţinerii părţii
active, fragmentul de omoplat a fost inţial dezarticulat transversal (dinaintea colului)
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şi apoi descărnat (razant cu spina). Spina scapulară a fost netezită pe margini şi latero
- lateral. Partea activă a fost observată către capătul distal, fiind intens utilizată.
Dăltiţa a fost folosită de către comunităţile preistorice pre-româneşti (aparţinând
Culturii Cucuteni A-B) la despicarea lemnului. Această unealtă a fost recuperată din
interiorul L8, fiind manufacturată dintr-un fragment de corp scapular. Iniţial, restul
scheletic a fost descărnat razant şi îngrijit faţă de spină. Partea activă (intens utilizată)
s-a obţinut prin şlefuirea antero - posterioară şi latero - laterală, fiind dispusă către
partea anterioară.
În perioada eneolitică, cele unsprezece vârfuri drepte, recuperate din nivelul
eneolitic au fost manufacturate, utilizând ca materie dură animală, doar fragmente
diafizaro - distale de oase lungi de Bos taurus (trei cubitusuri, şase metatarse, un
femur, un omoplat). Zeugopodiile superioare au fost recuperate din umplutura
gropilor 34, 22 şi din interiorul L14. După desprinderea transversală de capetele
proximalo - diafizare, segmentele distale de cubitus au fost şlefuite antero - posterior
şi latero - lateral pentru definitivarea vârfului drept. Piesele sunt intens utilizate, iar
părţile active sunt situate central şi simetric.
Metatarsele prelucrate ca vârfuri drepte au fost recuperate câte unul din cadrul
SXVI, L16, groapa 20 şi passim, iar două din SXI. Fragmentele diafizare de metatars
au fost detaşate transversal (în treimea medie) de capetele proximale şi distale.
Segment de corp osos a fost apoi despicat prin centrul şanţului intercanonial în două
jumătăţi egale. Două faţete latero - interne şi patru faţete latero - interne au fost
şlefuite antero - posterior pentru definitivarea vârfului drept. Pentru patru dintre
aceste piese, părţile active sunt dispuse către capătul proximal, iar pentru celelalte
două, distal.
Fragmentul de femur de bovină domestică a fost recuperat din SXIX, spre
deosebire de segmentul de spină scapulară care a fost individualizat în cadrul L8.
Stilopodul inferior a fost decupat oblic, deasupra epifizei distale şi sub cea
proximală. Segmentul osos a fost apoi despicat longitudinal. Faţeta latero - externă a
fost şlefuită intens latero - lateral. Spina omoplatului, după descărnarea razantă de
corp, a fost netezită pe margini şi latero - lateral pentru definitivarea vârfului drept.
Partea activă este orientată către partea distală, fiind intens utilizată la perforarea
pieilor de animale.
De asemenea, în cenuşar, s-au descoperit şi un vârf dublu şi un vârf simplu şi
drept, manufacturate din două fragmente diafizare de metatars. Metapodiile au fost
despicate longitudinal, prin centru şanţului intercanonial şi apoi şlefuite latero lateral şi antero - posterior doar către capătul distal sau către ambele epifize, în
vederea obţinerii părţii active.
Cele patru împungătoare de bovină domestică au fost realizate din diafiza
oaselor lungi (metatars, femur) şi coaste. Acestea au fost recuperate din cadrul L14,
caseta C, groapa 40. Restul costal a fost detaşat de capetele (proximal şi distal), apoi
şlefuit latero - lateal şi antero - posterior. Fragmentul de stilopod inferior este
reprezentat de faţeta internă a diafizei. Acest rest osteologic a fost şlefuit doar
incipient. Piesa este nefinisată şi apoi abandonată. În cazul metatarsului de bovină
domestică, segmentul diafizar a fost despicat longitudinal, prin şanţul intercanonial,
apoi faţeta latero - externă a fost netezită antero - posterior şi latero - lateral. Partea
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activă este situată simetric şi centrat. Piesa a fost intens utilizată la perforarea pieilor
de animale. Tot în împungător iniţial a fost transformat şi un fragment prozimalo diafizar de metatars de bovină domestică. Secţionarea s-a realizat în treimea medie a
diafizei proximale, de pe faţa posterioară către cea anterioară. Partea activă a fost
individualizată pe faţa anterioară. Piesa a fost intens utilizată până la tocirea vârfului,
apoi fiind reutilizată ca netezitor (SVIII).
Cele nouă obiecte de podoabă, descoperite în nivelul Cucuteni A-B al sitului
studiat sunt reprezentate exclusiv de pandantive. Dintre acestea, cinci au fost
manufacturate din acropodul proximal (pl.1. fig. 2), prin perforarea completă antero posterioară şi finisată a diafizei. Două dintre acestea falange proximale întregi şi
epifizate, au fost recuperate atât din interiorul L6, cât şi SXXII, spre deosebire de
capătul distal consolidat (perforat doar pe faţa posterioară) din L14. Alte două falange
proximale întregi, decopertate în SXI au fost străpunse incomplet latero - extern, spre
deosebire de aropodul proximal observat în interorul L14, care a fost găurit pe faţa
latero - internă. În SXIII s-a identificat o falangă 1 de Bos taurus cu perforare
completă latero - laterală centrală şi simetrică faţă de capetele consolidate, care erau
utilizată ca pandantiv.
În faza A-B Cucuteni de pe teritoriul României, obiectele de podoabă se realizau
şi din alte fragmente scheletice. În L2 şi respectiv L16 s-au recuperat un corp costal cu
aspect matur şi un segment proximalo - diafizar de metatars. După dezarticulare (care
a vizat îndepărtarea segmentului costo - sternal şi a capului proximal), corpul costal a
fost despicat longitudinal, iar faţa latero - internă a fost şlefuită intens pe margini şi
apoi perforată îngrijit la unul dintre capete. Piesa a fost intens utilizată. Restul
proximalo - diafizar de metatars a fost iniţial spart transversal în treimea medie a
diafizei, apoi longitudinal, prin diametrul transvers al capătului proximal. Aceasta
permite detaşarea feţei posterioare a fragmentului scheletic. Către epifiză s-a
individualizat o perforare cu contur circular, iar la capătul diafizar s-a observat o
tăietură dreaptă netezită.

Din totalul celor 44 resturi faunistice atribuite grupului zootehnic ovicaprine,
recuperate din nivelul Cucuteni A-B (56,81%) şi din cenuşarul caracteristic epocii
Bronzului (6,18%) al sitului studiat, 28 au fost repartizate taxonului Ovis aries
(63,63%), după trăsăturile morfologice 14. Dintre acestea, 20 oase lungi au fost
transformate în unelte cu partea activă ascuţită, reprezentând 80% (15 vârfuri drepte
şi simple, câte două vârfuri duble şi ace, un împungător), iar cinci obiecte casnice
aveau suprafață lucioasă-20% (patru au transformate în netezitoare și un lustruitor cu
mâner).
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Bronzului (6,18%) al sitului studiat, 28 au fost repartizate taxonului Ovis aries
(63,63%), după trăsăturile morfologice 14. Dintre acestea, 20 oase lungi au fost
transformate în unelte cu partea activă ascuţită, reprezentând 80% (15 vârfuri drepte
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aveau suprafață lucioasă-20% (patru au transformate în netezitoare și un lustruitor cu
mâner).

activă este situată simetric şi centrat. Piesa a fost intens utilizată la perforarea pieilor
de animale. Tot în împungător iniţial a fost transformat şi un fragment prozimalo diafizar de metatars de bovină domestică. Secţionarea s-a realizat în treimea medie a
diafizei proximale, de pe faţa posterioară către cea anterioară. Partea activă a fost
individualizată pe faţa anterioară. Piesa a fost intens utilizată până la tocirea vârfului,
apoi fiind reutilizată ca netezitor (SVIII).
Cele nouă obiecte de podoabă, descoperite în nivelul Cucuteni A-B al sitului
studiat sunt reprezentate exclusiv de pandantive. Dintre acestea, cinci au fost
manufacturate din acropodul proximal (pl.1. fig. 2), prin perforarea completă antero posterioară şi finisată a diafizei. Două dintre acestea falange proximale întregi şi
epifizate, au fost recuperate atât din interiorul L6, cât şi SXXII, spre deosebire de
capătul distal consolidat (perforat doar pe faţa posterioară) din L14. Alte două falange
proximale întregi, decopertate în SXI au fost străpunse incomplet latero - extern, spre
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latero - internă. În SXIII s-a identificat o falangă 1 de Bos taurus cu perforare
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utilizată ca pandantiv.
În faza A-B Cucuteni de pe teritoriul României, obiectele de podoabă se realizau
şi din alte fragmente scheletice. În L2 şi respectiv L16 s-au recuperat un corp costal cu
aspect matur şi un segment proximalo - diafizar de metatars. După dezarticulare (care
a vizat îndepărtarea segmentului costo - sternal şi a capului proximal), corpul costal a
fost despicat longitudinal, iar faţa latero - internă a fost şlefuită intens pe margini şi
apoi perforată îngrijit la unul dintre capete. Piesa a fost intens utilizată. Restul
proximalo - diafizar de metatars a fost iniţial spart transversal în treimea medie a
diafizei, apoi longitudinal, prin diametrul transvers al capătului proximal. Aceasta
permite detaşarea feţei posterioare a fragmentului scheletic. Către epifiză s-a
individualizat o perforare cu contur circular, iar la capătul diafizar s-a observat o
tăietură dreaptă netezită.

14
J. Boesneck, H. Muller, M., Teichert, Osteologische Untersheinung merkmale zwischen Schaaf (Ovis
aries) und Ziege (Capra hircus), în Udrescu M, Bejenaru L, Hriţcu C, Introducere în arheozoologie,
edit. Coson, Iaşi, 1999; Klaus Pohlmeyer, Zur verlichenden Anatomie von Damtier (Dama dama), Schaf
(Ovis aries) und Ziege (Capra hircus). Osteologie und postnatale Osteogenese, Verlang Paul Parey,
Hamburg und Berlin, 1984,
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În cenuşarul caracteristic Epocii Bronzului s-au identificat două unelte cu partea
activă ascuţită (vârfuri drepte, simple), precum şi o armă (un vârf de săgeată). În
interiorul L15 s-a individualizat un fragment distal de metacarp, provenind de la un
exemplar adult de ovină domestică. Restul osos a fost secţionat oblic (de pe faţa
posterioară spre cea anterioară, precum şi de jos în sus), apoi şlefuit latero - lateral
pentru definitivarea vîrfului de împungător (pl. 2, fig. 4). Partea activă (intens utilizată)
avea orientare pe faţa anterioară, iar şanţul intercanonial era mult mai adâncit şi lărgit.
În nivelul Cucuteni A-B din situl Vorniceni s-au decopertat patru netezitoare (pl.
2, fig. 5), toate manufacturate din fragmente de coaste, de la taxonul Ovis aries.
Două dintre resturile osoase au fost recuperate din cadrul SVIII, iar câte un fragment
scheletic a fost preluat din L1 şi respectiv L15. Două dintre acestea au prezentat părţile
active pe faţetele latero - interne, iar celelalte două aveau suprafeţele lucioase pe
faţetele latero - externe. Trei dintre cele patru fragmente costale de ovină domestică
erau transversal către capătul costo - sternal şi oblic faţă de epifiza proximală, spre
deosebire de unicul rest de coastă care păstrează un capăt de epifiză proximală (în
curs de consolidare, aparţinând deci unui exemplar subadult).
Din interiorul L11 a fost un fragment distal de tibie (care provenea de la un
exemplar femel şi adult de ovină domestică), care avea o perforare circulară finisată,
dispusă deasupra epifizei distale. Fragmentul de zeugopod posterior a fost decupat
transversal în treimea distală a diafizei. Marginea secţiunii este netedă şi lucioasă.
Piesa a fost intens utilizată de către comunităţile eneolitice pre-româneşti ca
lustruitor cu mâner (pl. 2, fig. 6).
În nivelul Cucuteni A-B s-au analizat cinsprezece vârfuri drepte şi simple de
ovină domestică. Uneltele cu vârf ascuţit (pl. 2, fig. 7) au fost realizate doar din oase
lungi (patru cubitusuri, două metacarpe, şapte metatarse şi o tibie). Două dintre
acestea au fost manufacturate din fragmente diafizaro - distale de metacarp (fiind
recuperate din umplutura gropii 42 şi a gr. A-B). Cele două fragmente diafizaro distale de metacarp de Ovis aries au fost tăiate îngrijit şi oblic în treimea proximală a
diafizei (secţiunile fiind orientate de pe faţa posterioră către cea anterioară). Resturile
osoase prezentau şlefuire latero - laterală. Vârful descoperit în groapa 42 este dispus
uşor latero - extern, spre deosebire de cel observat în groapa A-B, care are partea
activă centrată şi simetrică. Şanţurile intercanoniale îşi pierd concavitatea, iar feţele
anterioare devin lucioase şi netede.
Alte patru fragmente diafizaro - distale de cubitus au fost decopertate în cadrul
SXXI, gropii 42, precum şi în interiorul L6 şi L13). Fragmentele scheletice au fost
detaşate transversal şi îngrijit de capetele proximale. Zeugopodiile anterioare au fost
şlefuite antero - posterior şi latero - lateral pentru obţinerea vârfurilor. Piesele au fost
intens utilizate la perforarea pielor de animale, în scopul confecţionării de
îmbrăcăminte. Alte două fragmente distale şi consolidate de tibie au fost secţionate
oblic, de la mijlocul diafizei de pe faţa posterioară înspre treimea proximală
anterioară diafizar, subspinal. Partea activă, obţinută prin şlefuirea latero - laterală şi
antero - posterioară, este intens utilizată.
Şapte fragmente diafizare (cu aspect consolidat) de metatars, provenind de la
exemplare adulte de ovina domestică, au fost recuperate, unul câte unul, din
următoarele structuri arheologice - gr. 29, gr. A-B, gr. 21, SXVIII, L6 şi două din
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16 din totalul celor 44 vestigii faunistice de ovicaprine, identificate în nivelul
Cucuteni A-B al sitului arheologic de pe malul râului Ibăneasa, au aparţinut

SXI. Patru dintre aceste piese aveau partea activă amplasată pe faţa latero - externă,
iar trei aveau zona lucioasă orientată pe faţa posterioară către capătul distal.
Fragmentele de metatars cu partea activă dispusă latero - extern au fost detaşate
iniţial transversal în treimea diafizei (proximal şi distal), apoi secţionate de-a lungul
şanţului intercanonial. Faţetele latero - externe au fost şlefuite intens latero - lateral
pentru evidenţierea părţii active. Resturile diafizaro - distale de metatars, care
prezentau zona utilă pe faţa posterioară (cu orientare către epifiza proximală) au fost
tăiate oblic (de pe faţa anterioară către cea posterioară), iar apoi şlefuite latero lateral şi mai puţin antero - posterior.
Cele două ace (descoperite în cadrul casetei B, S XVIII) au fost prelucrate din
fragmente diafizare de metatars de Ovis aries. Piesele au fost intens utilizate. Partea
activă este orientată latero - extern. Metatarsele au fost decupate îngrijit şi transversal
de epifize (proximală şi distală), apoi secţionate de-a lungul şanţului intercanonial.
Feţele latero - exerne au fost şlefuite latero - lateral, pentru definitivarea vârfului de
ac. Partea activă este orientată către treimea distală metapodală, fiind intens utilizată.
Orificiile tipice urechii acului nu au fost finisate. În interiorul L7 şi în cadrul secţiunii
S XI, aparţinând nivelului Cucuteni A-B s-au recuperat două vârfuri duble. Aceste
obiecte casnice cu vârful ascuţit au fost manufacturate din fragmente de ram
orizontal mandibular. Fragmentele de viscerocraniu au fost dezarticulate
perpendicular pe axul longitudinal, dinaintea gonionului şi diapoia diastemei. Faţa
linguală a fost apoi şlefuită latero - lateral, spre ambele capete. Piesele au fost intens
utilizate la perforarea pieilor de animale.
Din cenuşar s-au recuperat trei fragmente diafizaro - distale de tibie, metatars şi
radius de ovină domestică. Dintre acestea, două au fost tranformate în vârfuri simple
şi drepte, iar unul a fost manufacturat ca vârf de săgeată. Fragmentul de tibie a fost
cel mai probabil utilizat la decorarea vaselor ceramice (având corpul diafizar cu un
aspect halteriform). Partea activă avea orientare către mijlocul diafizei. Restul osos a
aparţinut unui exemplar femel şi adult de ovină domestică.
Radiusul de Ovia aries avea zona utilă îndreptată către capătul distal, către faţa
latero - internă, deasupra epifizei distale. Elementul scheletic a fost secşionat
transversal şi îngrijit, imediat sub epifize, apoi decupat complet şi paralel cu axul
longitudinal în două jumătăţi, relativ egale. Faţeta latero - internă a fost şlefuită către
capătul distal (latero - lateral şi antero - posterior), până la evidenţierea părţii active.
Un rest diafizar de metatars a fost tăiat îngrijit deasupra epifizei distale şi dedesubtul
capătului proximal. Restul osos a fost despicat la nivelul şanţului intercanonial, în
două jumătăţi egale. Faţeta latero - externă a fost şlefuită, catre capătul distal, latero lateral şi antero - posterior. Simetric faţă de vârful drept şi ascuţit, către mijlocul
diafizei s-a individualizat o concavitate centrală. Piesa a fost întrebuinţată intens la
partidele de vânătoare, ca vârf de săgeată (pl. 3, fig. 8).
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caprinelor domestice15 (adică 36, 36%). Cu excepţia unui rest osos transformat în
obiect casnic (6, 25%), prevăzut cu vârful bont (o spatulă), toate celelalte 15
fragmente scheletice (93, 72%) au fost prelucrate ca unelte cu partea activă ascuţită
(două vârfuri duble, 12 vârfuri drepte şi un ac). În cadrul secţiunii SXIII s-a recuperat
un fragment proximal de cubitus de capră, care a fost transformat într-o spatulă.
Zeugopodul superior a fost detaşat oblic din treimea distală a diafizei (de pe faţa
posterioară spre cea anterioară), apoi acesta a fost Şlefuit latero - lateral pentru
definitivarea cozii. Pentru evidenţierea părţii active, fragmentul proximal a fost
netezit antero - posterior, cât şi la margini. Piesa a fost intens utilizată la desprinderea
pieilor de animale. În interiorul L6 s-a identificat un fragment diafizar de metatars (cu
aspect matur) de capră domestică. Elementul scheletic a fost decupat deasupra
epifizei distale şi dedesubtul celei proximale. Restul osos a fost împărţit în două
jumătăţi egale, prin secţionarea longitudinală, la nivelul şanţului intercanonial. Faţeta
latero - externă a fost şlefuită latero - lateral asimetric, astfel încât partea activă este
orientată pe faţa anterioară, către mijlocul diafizei. Perforarea este circulară şi
simetrică faţă de marginea distală a segmentului de metatars analizat. Restul osos a
fost folosit ca ac, în confecţionarea de îmbrăcăminte (pl. 3, fig. 9).
În cadrul secţiunii SXVII s-au identificat două fragmente diafizare de metatars
care au fost intens utilizate ca vârfuri duble (pl. 3, fig. 10). Pentru unul dintre
acestea, partea activă era orientată pe faţa anterioară, iar pentru celălalt fragment
scheletic, zona utilă era amplasată pe faţa posterioară. Resturile diafizare de metatars
au fost iniţial detaşate transversal, îngrijit şi complet de epifize (proximală şi distală).
Segmentele osoase au fost secţionate la nivelul şanţului intercanonial, în două
jumătăţi egale. Şlefuirea a fost realizată asimetric. Piesa cu partea activă situată pe
faţa posterioară prezintă o cioplitură, dispusă către capătul inactiv.
Cele 12 vârfurile simple şi drepte au fost utilizate la străpungerea pieilor de
animale. Acestea s-au prelucrat din diafiza oaselor lungi (şase metatarse, două tibii,
trei cubitusuri, precum şi un radius). Cubitusurile au fost recuperate din gr. A-B, SXI,
precum şi SXXII. Pentru definitivarea părţilor acticve s-a detaşat fragmentul
osteologic sub zona de articulare radio - cubitală, apoi elementul scheletic a fost
şlefuit latero - lateral şi antero - posterior. Partea activă este situată simetric, fiind
îndreptată către capătul distal. Şase fragmente diafizare de metatars (recuperate două
din L11, iar câte unul din L13, gr. 21, gr. 25 şi SVII) au fost transformate în vîrfuri
ascuţite şi drepte. Pentru toate cele şase resturi osoase de Capra hircus, părţile active
sunt situate pe faţa anterioară (tangente cu marginea şanţului intercanonial), având
orientare către capătul distal.
În cadrul secţiunii SXIII, precum şi în L6 s-au găsit două fragmente diafizaro distale de tibie, care au fost întrebuinţate ca unelte cu vârful ascuţit. Părţile active
erau dispuse către capetele proximale, pe faţetele anterioare. Resturile osteologice au
provenit de la exemplare adulte de caprine domestice (pl. 3, fig. 11). Passim, în situl
arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa s-a identificat un rest proximalo - diafizar de
15
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Zeugopodul superior a fost detaşat oblic din treimea distală a diafizei (de pe faţa
posterioară spre cea anterioară), apoi acesta a fost Şlefuit latero - lateral pentru
definitivarea cozii. Pentru evidenţierea părţii active, fragmentul proximal a fost
netezit antero - posterior, cât şi la margini. Piesa a fost intens utilizată la desprinderea
pieilor de animale. În interiorul L6 s-a identificat un fragment diafizar de metatars (cu
aspect matur) de capră domestică. Elementul scheletic a fost decupat deasupra
epifizei distale şi dedesubtul celei proximale. Restul osos a fost împărţit în două
jumătăţi egale, prin secţionarea longitudinală, la nivelul şanţului intercanonial. Faţeta
latero - externă a fost şlefuită latero - lateral asimetric, astfel încât partea activă este
orientată pe faţa anterioară, către mijlocul diafizei. Perforarea este circulară şi
simetrică faţă de marginea distală a segmentului de metatars analizat. Restul osos a
fost folosit ca ac, în confecţionarea de îmbrăcăminte (pl. 3, fig. 9).
În cadrul secţiunii SXVII s-au identificat două fragmente diafizare de metatars
care au fost intens utilizate ca vârfuri duble (pl. 3, fig. 10). Pentru unul dintre
acestea, partea activă era orientată pe faţa anterioară, iar pentru celălalt fragment
scheletic, zona utilă era amplasată pe faţa posterioară. Resturile diafizare de metatars
au fost iniţial detaşate transversal, îngrijit şi complet de epifize (proximală şi distală).
Segmentele osoase au fost secţionate la nivelul şanţului intercanonial, în două
jumătăţi egale. Şlefuirea a fost realizată asimetric. Piesa cu partea activă situată pe
faţa posterioară prezintă o cioplitură, dispusă către capătul inactiv.
Cele 12 vârfurile simple şi drepte au fost utilizate la străpungerea pieilor de
animale. Acestea s-au prelucrat din diafiza oaselor lungi (şase metatarse, două tibii,
trei cubitusuri, precum şi un radius). Cubitusurile au fost recuperate din gr. A-B, SXI,
precum şi SXXII. Pentru definitivarea părţilor acticve s-a detaşat fragmentul
osteologic sub zona de articulare radio - cubitală, apoi elementul scheletic a fost
şlefuit latero - lateral şi antero - posterior. Partea activă este situată simetric, fiind
îndreptată către capătul distal. Şase fragmente diafizare de metatars (recuperate două
din L11, iar câte unul din L13, gr. 21, gr. 25 şi SVII) au fost transformate în vîrfuri
ascuţite şi drepte. Pentru toate cele şase resturi osoase de Capra hircus, părţile active
sunt situate pe faţa anterioară (tangente cu marginea şanţului intercanonial), având
orientare către capătul distal.
În cadrul secţiunii SXIII, precum şi în L6 s-au găsit două fragmente diafizaro distale de tibie, care au fost întrebuinţate ca unelte cu vârful ascuţit. Părţile active
erau dispuse către capetele proximale, pe faţetele anterioare. Resturile osteologice au
provenit de la exemplare adulte de caprine domestice (pl. 3, fig. 11). Passim, în situl
arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa s-a identificat un rest proximalo - diafizar de
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Sus domesticus
În nivelul Cucuteni A-B din situl arheologic Vorniceni s-au recuperat 24 resturi
faunistice prelucrate de porc. Spre deosebire de celelalte specii mamaliene
domestice, materia dură de origine animală întrebuinţată la prelucrarea uneltelor a
fost reprezentată şi de dinţi (preponderent uniradiculari - incisivi şi canini)16. Din
aceşti dinţi s-au obţinut 15 obiecte casnice cu partea activă ascuţită sau aplatizată 62,5% (câte trei retuşoare şi ace, câte două împungătoare şi netezitoare, patru vârfuri
drepte şi simple) şi doar două podoabe - pandantive (din totalul celor trei),
reprezentând 12,5%. Diafizele lucioase ale celor două oase lungi au fost utilizate ca
netezitoare (8,33%), iar oasele scurte (16,66 %) au fost transformate în obiecte
casnice cu partea activă boantă (trei dăltiţe şi un răzuitor).
În cadrul locuinţelor L8, L2, L14 (nivelul Cucuteni A-B) s-au identificat doi canini
întregi (doi de la indivizi masculi şi unul de la un exemplar femel), precum şi un
calcaneu (a cărui tuberozitate era neconsolidată, provenind de la un juvenil), care au
fost transformate în pandantive (pl. 4, fig. 12). La nivelul corpului de calcaneu s-au
observat latero - lateral perforaţii circulare şi finisate. Marginea proximală a restului
osos era rotund netezită. Piesa a fost intens utilizată de către comunităţile eneolitice
ca obiect de podoabă. Unul dintre caninii inferiori, proveniti de la un exemplar femel,
prezenta la marginea radiculei o gâtuitură circulară (realizată în timp, de către firul de
cânepă). Piesa a fost folosită ca pandantiv, precum şi ca mod de etalare a statutului
social sau ocupaţional (măcelar). Feţele vestibulo - linguale au fost şlefuite intens.
Un alt canin de porc (aparţinând unui individ mascul) a fost desprins transversal şi
îngrijit de radiculă. Dintele a fost despicat în plan longitudinal în două jumătăţi egale.
Faţa vestibulară a fost netezită mediu. Către capătul radicular, s-a început realizarea
unei perforaţii circulare, care însă a determinat o spărtură la acest nivel. Spre
deosebire de Cucuteni A din situl arheologic Feteşti17 (unde pandantivele se realizau
din dinţi), în Cucuteni B din tell-ul Poduri18, obiectele de podoabă s-au realizat din
acropodii proximale întregi de porc.
În umplutura gropii A-B, precum şi în interiorul locuinţelor (L15 şi L8) s-au găsit
trei dăltiţe, realizate din fragmente diafizare şi distale atât de zeugopod posterior cât
şi anterior. Piesele erau intens utilizate la despicarea lemnelor. Elementele scheletice
aparţin unor exemplare adulte de porc, în vârstă de 4 - 6 ani. Fragmentul distal de
tibie a fost tăiat oblic (de la mijlocul diafizei feţei posterioare spre treimea proximală
a diafizei de pe faţa anterioară). Partea activă, situată anterior şi uşor latero - intern,
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radius, care a fost transformat în vârf drept şi ascuţit. Partea activă a fost orientată
către capătul distal, latero-extern. Piesa a fost intens utilizată.
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este mediu utilizată. În acelaşi mod a fost debitat şi fasonat şi un rest diafizar de tibie.
Un alt fragment diafizar de radius a fost decupat oblic (din treimea superioară a feţei
anterioare, către mijlocul diafizei pe faţa posterioară). Partea activă este intens
utilizată, fiind dispusă simetric faţă de axul longitudinal.
În secţiunea SXXI şi în umplutura gropii A-B s-au individializat trei ace. Două
dintre acestea au fost manufacturate din incisivi inferiori, iar unul din peroneu.
Dinţii, găsiţi izolaţi, au provenit de la exemplare de porc, abia ajunse la maturitate
(sacrificate la 30 - 36 luni). Atât radicula cât şi coroana dentară au fost şlefuite
intens. Părţile active au fost reprezentate de vârfurile incisivilor. Fragmentul diafizar
de peroneu a fost netezit antero - posterior şi latero - lateral. Partea activă este situate
către capătul distal. La treimea proximală a diafizei, dispusă simetric faţă de axul
longitudinal, s-a observat o gaură (cu contur eliptic, nefinisată) spartă.
În gropile A-B, gr. 35 şi în interiorul L6 s-au identificat patru vărfuri simple şi
drepte. Acestea au fost prelucrate din fragment diafizar de zeugopod anterior, două
fragmente de corp scapular şi un ram orizontal de mandibulă. Fragmentul de
viscerocraniu mobil a fost decupat transversal şi îngrijit de segmentul gonion şi
diastemă. Faţa vestibulară a fost apoi şlefuită intens de jos în sus şi lateral, mai ales
către capătul proximal, pentru a evidenţia paretea activă. Vârful este situat asimetric.
Două fragmente de spină scapulară (desprinse razant de corp), provenind de la
exemplare juvenile de porc, au fost transformate în vârfuri drepte. Catre capătul
proximal, apofiza spinoasă a omoplatului a fost şlefuită antero - posterior şi latero lateral. Spre marginea distală rugoasă s-au individializat spărturi, ceea ce dovedeşte
intensa utilizare la perforarea pieilor de animale. Un fragment diafizar de radius (cu
aspect matur) a fost tăiat oblic (de la mijlocul diafizei de pe faţa posterioară spre
marginea internă a epifizei diatale de pe faţa anterioară), apoi a fost şlefuit latero lateral. Vârful (orientat asimetric) a fost utilizat intens.
În interiorul L5 şi în cadrul SVIII s-au identificat două străpungătoare (unul
fiind confecţionat dintr-un fragmnt de neurocraniu, iar celălalt dintr-o mandibulă.
Apofiza jugulară ataşată unui condil occipital (cu urme oblice de dezarticulare) a fost
şlefuită intens antero - posterior şi latero - lateral până la definitivarea vârfului.
Unealta a fost folosită la perforarea pieilor de animale. Un ram orizontal de
mandibulă a fost dezarticulat transversal dinaintea gonionului şi oblic dinaintea
alveolei Caninului. Fragmentul de viscerocraniu mobil a fost apoi despicat
longitudinal, în două jumătăţi egale. Faţa vestibulară (mai plană) a fost netezită
antero - posterior şi latero - lateral spre diastemă, până la definitivarea vârfului
(intens utilizat) - (pl. 4, fig. 13).
Din umplutura gropilor 34 şi 27, precum şi din cadrul secţiunii SXI, s-au
identificat trei retuşoare. Aceste unelte cu vârful ascuţit erau întrebuinţate intens la
tăiatul plantelor, fiind manufacturate doar din dinţi inferiori (transformaţi în defense canini), care proveneau de la exemplare mascule. Dinţii (găsiţi izolaţi) au fost
decupaţi transversal şi îngrijit de radiculă, apoi aceştia au fost despicaţi longitudinal.
Faţa vestibulară (pentru unul dintre aceştia), precum şi două feţe linguale au fost
şlefuite antero - posterior şi latero - lateral. Marginile secţiunii sunt netede şi rotunjite
(pl. 4, fig. 14).
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Vorniceni - Pod Ibăneasa.

Passim în situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa a fost descoperit un fragment
diafizar de tibie, care a fost prelucrat ca răzuitor. Elementul scheletic (provenid de la
un exemplar adult, în vârstă de 6 - 8 ani) a fost decupat oblic şi îngrijit. Partea activă,
situată simetric, este prezentă pe faţa anterioară, fiind reprezentată de marginea
crestei tibiale. Şlefuirea s-a realizat doar latero - lateral. Piesa a fost intens utilizată la
îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor vânate.
În interiorul L14 şi în cadrul SXIV s-au recuperat două netezitoare. Aceste unelte
erau folosite la finisarea vaselor ceramice în cadrul gospodăriilor eneolitice. Un
fragment diafizar de radius (decupat transversal şi îngrijit imediat sub epifize, atât
proximală, cât şi cea distală) a fost şlefuit intens pe faţa anterioară şi posterioară, de o
parte şi de alta a axului longitudinal. Piesa a fost intens folosită, ceea ce este justificat
de aplatizarea latero - laterală şi luciul antero - posterior. Un ram orizontal
mandibular (decupat dinapoia alveolei caninului şi dinantrea gonionului) provenind
de la un exemplar adult şi mascul de porc, a fost intens şlefuit atât pe faţa vestibulară,
cât şi pe linguală, până la apariţia luciului şi la aplatizarea feţelor de viscrocraniu. În
nivelul Cucuteni B al tell-ul Poduri, netezitoarele s-au manufacturat din oase scurte
(astragale), prin şlefuirea antero - posterioară.

Fragmentele osoase şi dinţii prelucraţi de la mamiferele domestice atestă
preocuparea populaţiilor preistorice (eneolitice şi din Epoca Bronzului) din
Vorniceni - Pod Ibăneasa de a realiza preponderent obiecte casnice şi unelte care
puteau fi folosite la ţesut, tors, prelucrarea lemnului, cultivarea plantelor şi la
măcelărire. Prelucrarea materiei dure de origine animală, provenită de la mamifere
domestic. indică faptul că resturile faunistice se aflau în diferite stadii de
manufacture şi utilizare.

Canis familiaris

Concluzii

Trei dintre cele patru resturi osoase de câine, recuperate din nivelul Cucuteni A-B
al sitului arheologic studiat au fost întrebuinţate ca unelte suport (mânere), iar unul ca
obiect casnic prevăzut cu vârf bont (dăltiţă). Dacă dăltiţa a fost recuperată passim
resturile osoase, transformate în mânere au fost individualizate în interiorul L 14.
Obiectele suport erau intens întrebuinţate de către comunităţile eneolitice, spre
deosebire de dăltiţă, care era incipient folosită. În nivel Cucuteni A, în situl
arheologic Feteşti - La Schit s-au găsit dinţi canini transformaţi în pandantive, spre
deosebire de nivelul Cucuteni B din tell-ul Poduri, unde s-au analizat resturi
osteologice de Canis familiaris transformate în daltiţe.
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domestic. indică faptul că resturile faunistice se aflau în diferite stadii de
manufacture şi utilizare.

Passim în situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa a fost descoperit un fragment
diafizar de tibie, care a fost prelucrat ca răzuitor. Elementul scheletic (provenid de la
un exemplar adult, în vârstă de 6 - 8 ani) a fost decupat oblic şi îngrijit. Partea activă,
situată simetric, este prezentă pe faţa anterioară, fiind reprezentată de marginea
crestei tibiale. Şlefuirea s-a realizat doar latero - lateral. Piesa a fost intens utilizată la
îndepărtarea grăsimii de pe pieile animalelor vânate.
În interiorul L14 şi în cadrul SXIV s-au recuperat două netezitoare. Aceste unelte
erau folosite la finisarea vaselor ceramice în cadrul gospodăriilor eneolitice. Un
fragment diafizar de radius (decupat transversal şi îngrijit imediat sub epifize, atât
proximală, cât şi cea distală) a fost şlefuit intens pe faţa anterioară şi posterioară, de o
parte şi de alta a axului longitudinal. Piesa a fost intens folosită, ceea ce este justificat
de aplatizarea latero - laterală şi luciul antero - posterior. Un ram orizontal
mandibular (decupat dinapoia alveolei caninului şi dinantrea gonionului) provenind
de la un exemplar adult şi mascul de porc, a fost intens şlefuit atât pe faţa vestibulară,
cât şi pe linguală, până la apariţia luciului şi la aplatizarea feţelor de viscrocraniu. În
nivelul Cucuteni B al tell-ul Poduri, netezitoarele s-au manufacturat din oase scurte
(astragale), prin şlefuirea antero - posterioară.

Keywords: typology, utility, manufacturing, domestic mammals, prehistory,
Vorniceni - Pod Ibăneasa.
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The aim of this paper consists in analysing the tipology and the utility of 131
domestic remains of the total of 317 remains of animal raw material associated with
Cucuteni Culture level A-B and Bronze Age level within of prehistorical
communities, which had beed revealed in the archaeological site of Vorniceni - Pod
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Resturi osoase prelucrate de Ovis aries, identificate în nivelul cucuteni A-B al
sitului arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa (Fig. 4. Împungător din metacarp de
ovină domestică. Fig. 5. Coaste de Ovis aries, transformate în netezitoare. Fig. 6.
Lustritor cu mîner din tibie distală de ovină domestică. Fig. 7. Vârfuri drepte şi
simple din oase lungi).
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Resturi osoase prelucrate de Bos taurus, identificate în nivelul Cucuteni A-B din
situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa (Fig. 1. Netezitoare din coaste de bovină
domestică; Fig. 2. Pandantive din acropodii proximale întregi de Bos Taurus; Fig. 3.
Omoplat de Bos taurus, util la tors).
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Resturi osoase prelucrate de Bos taurus, identificate în nivelul Cucuteni A-B din
situl arheologic Vorniceni-Pod Ibăneasa (Fig. 1. Netezitoare din coaste de bovină
domestică; Fig. 2. Pandantive din acropodii proximale întregi de Bos Taurus; Fig. 3.
Omoplat de Bos taurus, util la tors).
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Planşa 3.
Resturi de ovicaprine prelucrate, identificate în nivelul Cucuteni A-B şi cenuşar în
situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa (fig. 8. Vârf de săgeată din metacarp de
Ovis aries.
Fig. 9. Ac din metatars de Capra hircus. Fig.10. Vârfuri duble din oase lungi de
caprine domestice. Fig. 11.Vârfuri simple din tibii de Capra hircus).
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Resturi de ovicaprine prelucrate, identificate în nivelul Cucuteni A-B şi cenuşar în
situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa (fig. 8. Vârf de săgeată din metacarp de
Ovis aries.
Fig. 9. Ac din metatars de Capra hircus. Fig.10. Vârfuri duble din oase lungi de
caprine domestice. Fig. 11.Vârfuri simple din tibii de Capra hircus).
Planşa 3.
FLORENTINA - CARMEN OLENIUC, TIPOLOGIA ŞI ÎNTREBUINŢAREA
https://biblioteca-digitala.ro

45

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE

46

Planşa 4.

Fig. 12
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Resturi osoase prelucrate de Sus domesticus, identificate în situl arheologic
Vorniceni- Pod Ibăneasa (Fig. 12. Pandantiv din canin de la femelă de porc. Fig. 13.
Străpungătoare din apofiza jugulară occipitală. Fig. 14. Retuşoare din canini de
porc).

Resturi osoase prelucrate de Sus domesticus, identificate în situl arheologic
Vorniceni- Pod Ibăneasa (Fig. 12. Pandantiv din canin de la femelă de porc. Fig. 13.
Străpungătoare din apofiza jugulară occipitală. Fig. 14. Retuşoare din canini de
porc).
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DEPUNERE RITUALĂ CU CRANII DE BOS TAURUS,
IDENTIFICATĂ ÎN NIVELUL CUCUTENI A-B
AL SITULUI ARHEOLOGIC VORNICENI - POD IBĂNEASA
DIN JUDEŢUL BOTOŞANI
Cuvinte-cheie: depunere rituală, Bos taurus, cranii, Cultura Cucuteni, nivel AB, Vorniceni.
În nivelul Cucuteni A-B al sitului arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa, în
campania de săpătură, derulată în anul 2003, din umplutura gropii 25 s-a recuperat o
depunere rituală conţinând şi materiale arheozoologice. Aceasta era compusă din
patru cranii de bovină domestică. În perioada neo-eneolitică pe teritoriul României
are loc o restructurarea societăţii omeneşti, atât socio - economic, cât şi spiritual1.
Din perspectivă arheologică, aceasta este dovedită de existenţa unor locuri speciale în
cadrul locuinţelor2 sau aşezărilor, de prezenţa unor persoane specializate3, care
deţineau puteri supranaturale şi a unor ceremonii ritualice, care asigurau legătura
simbolică şi indisolubilă cu Divinitatea4. În vederea obţinerii de bunăstare şi
protecţie, în aşezare sau la baza locuinţei se realizau sacrificii inaugurale,
preponderent de animale domestice. Cercetările arheologice întreprinse în campania
din 2003 în situl de la Vorniceni - Pod Ibăneasa (jud. Botoşani) au pus în evidenţă o
groapă cu semnificaţie cultică (gr. 25, situată în imediata apropiere a LXI), având
patru cranii aproape întregi, de bovină domestică, dispuse înspre cele patru puncte
cardinale5.
La săpăturile arheologice (coordonate de doamna arheolog Maria Diaconescu) au
participat echipe ştiinţifice interdisciplinare de arheologi de la Muzeul Judeţean
Botoşani (Paul Şadurschi, Daniel Ciucălău, Eduard Setnic), cât şi de ingineri
pedologici din cadrul Atelier Nord Proiect (Zaharia Gheorghe). Materialele
arheologice şi arheozoologice (recuperate în cadrul campaniilor de salvare), au
aparţinut Eneoliticului (Culturii Cucuteni faza A-B), epocii Bronzului (Cultura
Noua), precum şi de la începutul şi sfârşitul epocii migraţiilor6. Cercetarea
arheologică de salvare nu a dispus de tehnica de cernere şi nici mijloace automatizate
1
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cardinale5.
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Botoşani (Paul Şadurschi, Daniel Ciucălău, Eduard Setnic), cât şi de ingineri
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Dintre complexele arheologice descoperite în campania din 2003, în nivelul
Cucuteni A-B din situl Vorniceni, locuinţa LXI s-a remarcat prin materialele
arheologice interioare (vatră, cuptor, râşniţă), cât şi exterioare (gr. 25) extrem de
deosebite. Locuinţa LXI a fost descoperită în cadrul secţiunii SVIII, având o stare de
conservare relativ bună. În zona centrală s-au descoperit bucăţi mari de podină,
înclinate şi mişcate din poziţia iniţială, probabil ca urmare a prăbuşirii podinei. În
mijlocul locuinţei, pe o zonă pătratică, situată între cuptor şi vatră, lipiturile solului
erau mozaicate. În zona central - vestică, după degajarea chirpicilor căzuţi s-a
identificat o suprafaţă lutuită, pătratică (cu latura de 0,65 m), având o ramă de lut (cu
înălţimea de 5-6 cm şi capetele rotunjite). Lângă aceasta s-au găsit un vas binoclu, un
capac şi un căţel de vatră. Cea de a doua amenajare rituală (cu diametru de 0,70 m),
de forma rotundă, avea o bordură de lut înaltă de 1-2 cm. Lângă aceasta a fost
decopertată o statuetă fragmentară antropomorfă.
Cuptorul (cu lungimea de 2,60 m şi lăţimea de 2,30 m) avea bolta prăbuşită şi trei
laturi exterioare înălţate şi netezite într-un cofraj. În apropiere de cuptor erau bucăţi
de lutuieli, care semănau cu un braţ de lemne tăiate (groase de 1-2 cm şi late de 4-6
cm). Vatra era rectangulară, fiind descoperită în zona centrală a locuinţei LXI, având
lungimea de 1,60 m şi lăţimea de 1,30 m, cu axul longitudinal orientat pe direcţia

de recuperarea a materialelor, ceea ce atestă meticulozitatea şi abnegaţia echipelor de
arheologi. Menţionăm că la săpătura arheologică nu au participat şi echipe de
arheozoologi, care ar fi putut determina taxonomic şi cuantifica pe teren resturile
faunistice descoperite.

Contextul arheologic

Amplasarea geografică a sitului arheologic Vorniceni

Situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa este situat în estul Depresiunii
Botoşani - Dorohoi şi la nord de Dealurile Cozancei (la circa trei km est de satul cu
acelaşi nume), în marginea de vest a fermei Dubina, pe malul drept al pârâului
Ibăneasa, pe o înălţime de 270 m, având pe laturile de nord şi est pante mai mult sau
mai puţin abrupte. Solurile din situl Vorniceni sunt preponderent de tip cenuşiu de
pădure (bogat în cuarţ şi sărac în humus), asociate protoziomurilor (formate din lut
greu şi argilă), care au fost reperate în terase, în versanţii cu pantă lină din Dealul
Ibăneştilor şi înspre Siret. În vestul sitului arheologic Vorniceni s-au identificat şi
petice de cernoziom zlotos / compact (bogat în humus, cu textură fină, porozitate şi
permeabilitate redusă).
Situl Vorniceni - Pod Ibăneasa este străbătut de singurul afluent mai însemnat al
Jijiei, situat în partea stângă, lung de 42 km, care are un curs permanent, datorită
alimentării din apele subterane din Dealul Ibăneştilor. Apele sunt bogate în sulfalat,
sulfat sodic magnezian (în sud-est) şi bicarbonat (în nord şi în vest). Aşezarea
prezintă formaţiuni sedimentare cu facies petrografic mai rezistent, cu depuneri
litorale (gresii şi calcare oolitice), intercalaţii de argile şi petice de
microconglomerate silicioase, care dau forma unui relief semeţ.
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NE-SV. Aceasta este încadrată de o ramă cu o lăţime de 0,40 - 0,60 m, înaltă de 4-5
cm. Vatra avea lipituri cu faţă mozaicată, albicioasă - cenuşie la suprafaţă, care erau
aşezate pe un fundament de chirpic ars la roşu, cu grosimea de 7-8 cm. Râşniţa avea
lungimea de 1,40 m şi lăţimea de 1 m, fiind încadrată de o ramă rotunjită de lut ars la
cărămiziu, cu înălţimea de 11 cm şi lăţimea de 15 cm. Piatra râşniţei era utilizată la
transformarea fragmentelor ceramice în degresant, pentru a obţine o pastă necesară
modelării altor vase (dovadă fiind pulberea şi bucăţelele mici de fragmente
ceramice).
Groapa 25 întruneşte datele unei gropi de ofrandă, datorită conţinutului şi poziţiei
sale centrale în aşezare. Aceasta a fost descoperită alături de LXI, în SVIII, între
metrii 46 şi 48,50 m, ajungând până la -2,20 m adâncime. Depunerile din groapă ar
putea aminti de activităţi legate de festin (datorită resturilor faunistice identificate).
Din perspectivă arheologică au fost recuperate vase ceramice întregi de dimensiuni
mari şi medii, precum şi fragmente de vase ceramice (suport, castroane, capace vas
rectangular, vas crater, o strachină cu canelură şi pictură tricromă), un topor, chirpic,
cărbune, unelte din silex, 17 statuete antropomorfe, o jumătate de mojar de piatră,
ceramică de tip C şi cenuşă. Conţinutul gropii de tip ofrandă poate fi corelat cu
manifestările magico - religioase legate de cultul taurului 7.
Din perspectivă arheozoologică în groapa 25 s-au găsit resturi faunistice provenite
de la nevertebrate(patru valve fragmentare, precum şi două cochilii de la melcul de
grădină), precum şi oase de mamifere (domestice şi sălbatice). Speciile mamaliene
sălbatice au fost reprezentate de un fragment proximal de la o coastă de veveriţă
transformată în netezitor, şapte resturi costale descărnate de la iepurele de
câmp,cinci resturi osoase de mistreţ (un cubitus şi o tibie proximale descărnate, apoi
un radius diafizar eviscerat şi două maleolare jupuite). În groapa 25 s-au găsit şi oase
de cervidee (o falangă medie de elan, un corn suliţar patologic de căprior, precum şi
7 resturi de cerb (un topor brăzdar fără perforare, un fragment diafizar de metatars,
un fragment proximal de femur, trei resturi osoase de tibie şi un gonion mandibular).
În groapa 25 apar şi două resturi osteologice de cal, o falangă medie întreagă şi un
femur diafizar.
Fauna domestică este reprezentată de trei resturi de câine dezarticulate (un
humerus, un femur şi o tibie), 35 resturi de porc (2 cranii, 3maxilare, 7 mandibule
prevăzute cu 10 dinţi înfipţi în alveole, 6 humerusuri, un radius distal, un omoplat
proximal, două coxale, 5 fragmente de tibie, 2 calcanee, câte o falangă proximală şi
una distală). Capra domestică este reprezentată în groapa 25 prin 11 resturi osoase
(un axis, trei omoplate proximale, două radiusuri diafizare, două fragmente de femur,
unul de tibie, precum şi unul de metatars). Acesta din urmă a fost transformat într-un
vărf simplu şi drept intens utilizat). Ovina domestică este reprezentată de două cranii
eviscerate perpendicular pe sutură frontalului, un corn de tip prisca şi trei fragmente
de mandibulă. La nivelul scheletului postcefalic s-au identificat un cartilaj costosternal, două omoplate, un metacarp distal, patru fragmente osoase de humerus şi
7
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două de radius. În groapa 25 s-au determinat 15 resturi de corp costal, 6 resturi
femurale, 7 fragmente tibiale şi nouă de metatars.
Bovina domestică este reprezentată la nivel cefalic de patru mandibule (două
având dinţi implantaţi în alveola dentară), trei maxile, 5 coarne de tip primigenius, 11
resturi din calota unor cranii. La nivelul scheletului postcranian s-au descoperit nouă
fragmente de tibie, căte patru resturi diafizare de femur şi proximale de omoplat, câte
3 metacarpe şi metatarse diafizare, câte două pisiforme şi scafo - cuboide, câte şase
coaste şi coxale, precum şi câte un humerus, axis, calcaneu, un corp de la o vertebră
lombară. În groapa 25 din situl arheologic Vorniceni s-au recuperat şi câte o falangă
proximală, medie şi distală întregi. Dintre cele 11 calote de cranii de Bos taurus, 7
erau prevăzute cu eviscerare perpendiculară (patru dintre acestea au fost identificate
ca depunere rituală) şi patru aveau perforare la nivelul suturii osului frontal. In situ,
echipele de arheologi au putut determina empiric doar două dintre acestea, care erau
prevăzute cu fragmente de coarne bazale. Acestea au fost menţionate în cadrul
raportărilor arheologice anuale.

Descoperirea unor complexe de cult (cu reprezentări ale zeităţii masculine şi
feminine, inclusiv a Mamei protectoare), în aşezările complexului cultural
Precucuteni - Cucuteni B de pe teritoriul României (de la Isaiia, Poduri, Traian,
Văleni, Mihoveni, Ghelăieşti), precum şi de pe teritoriile învecinate (Sabatinovka Tripolie) dovedeşte existenţa unor credinţe şi unor practici de cult similare cu cele
din sud-estul Europei legate de cultul fertilităţii şi fecundităţii, creşterii şi înmulţirii
turmelor sau puterii virilice, rodniciei pământului sau unităţii cuplului divin.
Analogiile arheologice vizează atât numărul cât şi orientarea pieselor de cult.
Astfel, modelarea statuetelor zoomorfe, în general de cornute mari si mici (şi mai
puţin a celor provenite de la animale sălbatice) de la Văleni, Gura Văii, Mărgineni,
Viişoara8 este realizată schematic, grosolan şi static, având picioarele separate sau
unite două câte două. Cele şase statuete de Bos primigenius (reprezentând patru
masculi şi două femele) de la Mihoveni - Cahla Morii sunt redate în stil naturist. Alte
două statuete miniaturale de bovidee prezentau caracteristicile masculinităţii9. În
nivelul Cucuteni B al sitului arheologic Ghelăieşti s-au descoperit două protome
masive de bovidee, realizate în mod îngrijit, în stil naturist, cu evidenţierea unor
trăsături sexuale10.
Vasele zoomorfe sunt extrem de rare în repertoriul ceramicii Cucuteni B, de la
Ghelăieşti recuperându-se un vas piriform cu patru picioare, pe care era vizibil capul
unui taur11. În nivelul Cucuteni B, la Gura Văii şi Văleni, s-au găsit vase piriforme
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fragmentare zoomorfizate, sub forma de bovideu, spre deosebire de Mihoveni, unde
s-au recuperat un vas crater (decorat cu motivul şnurului şi trei protome de bovidee),
precum şi o strachină având silueta unui bovideu12.
Capul de bovideu este parte integrantă din sanctuar, adică dintr-un edificiu sau un
loc sacru, destinat practicării cultului unei divinităţi. Sanctuarele familiale
descoperite la Văleni şi Poduri, precum şi cele colective de la Ghelăieşti, Buznea,
Poduri erau destinate practicilor magico - religioase întrebuinţate în cadrul locuinţei
şi în comunitate13. De exemplu, în situl arheologic Văleni s-au descoperit cinci piese
falice, grupate două câte două, iar alta era situată în apropiere. Semnificaţia acestui
complex de cult este în strânsă legătură cu natura agrară, având rol iniţiatic în
practicile fertilităţii şi fecundităţii.
În situl arheologic Ghelăieşti s-au găsit şase vase pictate în stil B1, aşezate în cerc
în jurul unui vas tronconic mare (care proteja un alt vas piriform, sub care se aflau
patru statuete antropomorfe, dispuse în poziţii cardinale). Trei dintre cele patru
statuete erau întregi, iar una fragmentară; două dintre statuetele analizate aveau decor
negru pe cap şi picioare. Interpretarea acestui complex de cult este legată de rodnicia
pământului14.
În situl arheologic Buznea s-a descoperit într-o locuinţă un complex de cult, legat
de venirea primăverii, cultul rodniciei, începutul unui nou ciclu vegetal, realizat în
vederea asigurării hranei şi traiului zilnic crescătorilor de animale şi agricultorilor de
la finalul Eneoliticului. Acesta era constituit dintr-o vatră semilunară (orientată către
vest), un vas cu tub (situat către sud), câte două castroane şi capace (cu coif suedez)
şi o cupa fragmentară. Lângă acestea, s-au descoperit alte şase cupe care înconjurau
patru statuete antropomorfe, dispuse cardinal şi protejate de un castron. Una dintre
cele patru statuete antropomorfe avea trăsături masculinităţii (fiind ornamentată cu
împunsături, fiind orientată către est şi având poziţie ghemuită pe spate), iar celelalte
trei erau feminine şi pictate cu ocru (fiind situate către nord, sud şi vest). Cea dinspre
vest nu avea cap şi picioare, iar o alta prezenta trăsăturile gravidităţii15.
Depuneri ritualice cu resturi osoase de bovidee în perioada neo-eneolitică de
pe teritoriul României
În nivelul Precucuteni, în groapa 26, descoperită în situl arheologic Târgu
Frumos16 s-au identificat trei cranii de Bos taurus. Unul dintre acestea prezenta un
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proces cornual, caracteristic unui individ castrat, unul avea coarne mai scurte şi
groase (provenind de la un exemplar mascul), iar cel de al treilea avea aspect gracil şi
subţire, fiind atribuit unei femele. De la nivelul unui neurocraniu s-au preluat
următoarele măsurători: lărgimea condilară de 120 mm, înălţimea foramenului
magnum de 50 mm. Cel mai probabil, neurocraniile reprezintă vestigiile unei practici
ritualice, în strânsă legatură cu ritul de fundare al locuinţei. Aceeaşi semnificaţie a
fost atribuită şi celor 32 astragale de Bos taurus, identificate în nivelul Precucuteni de
la Baia17.
În nivelul Cucuteni A al tell-ului situat pe Dealul Ghindaru s-au descoperit
numeroase astragale de bovină domestică. Acestea erau în marea lor majoritate
şlefuite latero - lateral, fiind amplasate la baza unei locuinţe supraetajate. Astragalele
au fost folosite la ceremoniile ritului de fundare al locuinţei. În nivelul Cucuteni B
din tell-ul Poduri s-a găsit un complex de cult, situat lângă o vatră exterioară, pe care
se afla un pavaj din pietre de râu, iar în partea opusă s-au identificat patru cranii de
bovidee, aşezate în poziţie cruciformă (unul dintre acestea fiind deranjat)18.
Complexul de cult, considerat unicum pentru faza finală a perioadei eneolitice de pe
teritoriul României, prezintă analogii cu reprezentările monumentale cu capete de
bovidee de la Çatal Huyuk. Însemnătatea este legată de practicarea sacrificiilor de
taurine, pentru obţinerea bunăstării19.

După recuperarea cu maximă atenţie, din umplutura gropii 25, craniile
fragmentare de Bos taurus (două dintre acestea erau prevăzute cu tije osoase
cornuale) au fost supuse proceselor de spălare în cadrul Laboratorului Muzeului
Judeţean Botoşani (utilizând apă calduţă, săpun lichid, perii moi şi pense anatomice),
apoi consolidare şi reconstrucţie anatomică (în cadrul Laboratorului de
Arheozoologie de la Groningen Institute of Archaeozoology, The Netherlands, sub
îndrumarea domnului restaurator Tom Jacobs şi doamnei prof univ. Dr. Prummel
Wietske20.
Reconstrucţia din perspectiva anatomică a celor patru cranii de Bos taurus a vizat
modelarea parţială a viscerocraniului imobil şi mobil (prevăzut cu dentiţie),
coarnelor, precum şi feţelor nucală, ventrală şi laterale de la nivelul neurocraniului,
respectând trăsăturile morfologice, indicate de atlasele de anatomie comparată 21,
zootehnie22 şi elementele de topografie23.
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Pentru stabilirea vârstei de sacrificare şi sexului24, specifice celor patru cranii de
bovină domestică s-a ţinut seama de gradul de sutură al fragmentelor de neurocraniu,
stadiul de erodare dentară25, morfologia coarnelor26, precum şi de datele
osteometrice27. Reprezentarea grafică a fragmentelor de neurocraniu de Bos taurus,
descoperite în groapa 25 a fost realizată pe fişe osteologice28.
Date anatomo - comparate şi de reconstrucţie despre craniul de Bos taurus
Craniul de Bos taurus, privit în ansamblu, după îndepărtarea aparatului hioidian şi
mandibulelor, are aspect de piramidă tetragonală, cu baza reprezentată de faţa nucală,
dirijată caudal, iar vârful anterior este orientat rostro - ventral. În cele ce urmează vor
fi prezentate schematic caracterele diferenţiale pentru cele două cavităţi (craniană şi
nazală) şi cele cinci feţe (dorsală, ventrală, nucală şi două laterale). Craniul de Bos
taurus are o formă mai puţin alungită şi suplă (decât la cabaline), având feţele
laterale mai puţin înguste (decât la ecvine) şi cu neurocraniul mult mai redus decât
viscerocraniul29. Reprezentarea fragmentelor craniene de Bos taurus reconstruite a
fost redată în planşa 1.
Faţa dorsală este formată din oasele frontale şi cele nazale. La limita trecerii
frontalelor pe faţa nucală se observă protuberanţa intercornuală (netedă, alungită,
rotunjită transversal), care este continuată cu câte un proces cornual, conic (cu aspect
recurbat la masculi şi castraţi; iar la femele, tijele osoase cornuale sunt scurte şi
drepte)30. Regiunea frunţii, delimitată lateral de liniile temporale (reliefate, groase,
concave) este denivelată de câte două eminenţe frontale (situate de o parte şi de alta
unei găuri frontale) şi de şanţurile supraorbitale (lungi şi recurbate, care continuă
orificiul dorsal al canalului supraorbital). La nivelul viscerocraniului de Bos taurus,
pe faţa dorsală se găsesc cele două oase nazale (scurte şi bifide rostral). Incisivele,
Edit. Orizonturi universitare, Timişoara, 2000, pp. 67-198.
22
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Edit. Tehnopress, Iaşi, 2004.
23
E. Paştea, E. Mureşianu, M. Constantinescu, Vasile Coţofan, Anatomia comparativă şi topografică a
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Philipe Armitage, A system of ageing and sexing the horn-cores of cattle from British post-medieval
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Angela Von Den Driesch, A guide to the measurement of animal bones from archaeological site, în
BPMAE, 1976.
28
D. Helmer, Fishes d’Osteologie Animale pour l’Archaeologie. Serie B: Mammiferes. Nr.1. Fishes
descriptives pour les releves d Ensembles Osseux animaux, Edite sous la direction de Jean Desse et
Natalie Besse-Berset. Centre de Recherches Archaeologiques du CNRS, 1987.
29
Constantin Spătaru, Vasile Enciu, Anatomia animalelor domestice, Edit. Orizonturi universitare,
Timişoara, 2007.
30
Robert Barone, Anatomie compare des mammiferes domestiques, TI, ed. Vigot Freves, Paris, 1976,
pp. 296.

Edit. Orizonturi universitare, Timişoara, 2000, pp. 67-198.
22
Constantin Spătaru, Mihaela Spătaru, Manual practic de anatomie veterinară - aparatul locomotor,
Edit. Tehnopress, Iaşi, 2004.
23
E. Paştea, E. Mureşianu, M. Constantinescu, Vasile Coţofan, Anatomia comparativă şi topografică a
animalelor domestice, EDP, 1978, pp.78-465.
24
Karl Habermehl, Alterbestimmung bei Haus und Labortieren, Verlang Paul und Parey, Hamburg und
Berlin, 1975.
25
Caroline Grigson, Sex and Age Determination of some Bones and Teeth of Domestic Cattle, în B.
Wilson, C. Grigson, S. Bull, Ageing and Sexing Animal Bones from Archaeological Sites, British Series,
109, London, 1982, pp. 7-25.
26
Philipe Armitage, A system of ageing and sexing the horn-cores of cattle from British post-medieval
sites (with special refferences to improve British long horn cattle) în Ibidem, pp. 37-55.
27
Angela Von Den Driesch, A guide to the measurement of animal bones from archaeological site, în
BPMAE, 1976.
28
D. Helmer, Fishes d’Osteologie Animale pour l’Archaeologie. Serie B: Mammiferes. Nr.1. Fishes
descriptives pour les releves d Ensembles Osseux animaux, Edite sous la direction de Jean Desse et
Natalie Besse-Berset. Centre de Recherches Archaeologiques du CNRS, 1987.
29
Constantin Spătaru, Vasile Enciu, Anatomia animalelor domestice, Edit. Orizonturi universitare,
Timişoara, 2007.
30
Robert Barone, Anatomie compare des mammiferes domestiques, TI, ed. Vigot Freves, Paris, 1976,
pp. 296.

Craniul de Bos taurus, privit în ansamblu, după îndepărtarea aparatului hioidian şi
mandibulelor, are aspect de piramidă tetragonală, cu baza reprezentată de faţa nucală,
dirijată caudal, iar vârful anterior este orientat rostro - ventral. În cele ce urmează vor
fi prezentate schematic caracterele diferenţiale pentru cele două cavităţi (craniană şi
nazală) şi cele cinci feţe (dorsală, ventrală, nucală şi două laterale). Craniul de Bos
taurus are o formă mai puţin alungită şi suplă (decât la cabaline), având feţele
laterale mai puţin înguste (decât la ecvine) şi cu neurocraniul mult mai redus decât
viscerocraniul29. Reprezentarea fragmentelor craniene de Bos taurus reconstruite a
fost redată în planşa 1.
Faţa dorsală este formată din oasele frontale şi cele nazale. La limita trecerii
frontalelor pe faţa nucală se observă protuberanţa intercornuală (netedă, alungită,
rotunjită transversal), care este continuată cu câte un proces cornual, conic (cu aspect
recurbat la masculi şi castraţi; iar la femele, tijele osoase cornuale sunt scurte şi
drepte)30. Regiunea frunţii, delimitată lateral de liniile temporale (reliefate, groase,
concave) este denivelată de câte două eminenţe frontale (situate de o parte şi de alta
unei găuri frontale) şi de şanţurile supraorbitale (lungi şi recurbate, care continuă
orificiul dorsal al canalului supraorbital). La nivelul viscerocraniului de Bos taurus,
pe faţa dorsală se găsesc cele două oase nazale (scurte şi bifide rostral). Incisivele,
Date anatomo - comparate şi de reconstrucţie despre craniul de Bos taurus
Pentru stabilirea vârstei de sacrificare şi sexului24, specifice celor patru cranii de
bovină domestică s-a ţinut seama de gradul de sutură al fragmentelor de neurocraniu,
stadiul de erodare dentară25, morfologia coarnelor26, precum şi de datele
osteometrice27. Reprezentarea grafică a fragmentelor de neurocraniu de Bos taurus,
descoperite în groapa 25 a fost realizată pe fişe osteologice28.
CARMEN - FLORENTINA OLENIUC, DEPUNERE RITUALĂ

https://biblioteca-digitala.ro

53

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE

Elisabeth Schmid, Atlas of Animal Bones, în Prehistorians Archaeologists and Quaternary
Geologists, Elsevier Publishing Company, Amsterdam, 1972, passim.

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE
https://biblioteca-digitala.ro

54

31

lipsite de procese alveolare, au corpul subţire şi terminat cu o margine îngroşată şi
convexă. Între cele două oase incisivale se află fisura interincisivală.
Faţa laterală prezintă o arcadă zigomatică (scurtă şi subţire) şi o creastă facială
(redusă şi sinuoasă). Regiunea auriculo - mastoidiană se caracterizează prin lipsa
unui proces mastoidian, o creastă temporală (reliefată şi tăioasă în sens aboral), un
conduct auditiv extern (scurt şi îngust), un proces paracondilian (lat şi foarte mult
recurbat medial), o bulă timpanică masivă, de pe care se detaşează un proces
muscular cu baza lăţită, lung şi uneori bifid), o fosă temporală (strict limitată la faţa
laterală a craniului, prelungă şi foarte adâncă)31.
Orbita delimitat complet, are o margine supraorbitală denticulată şi un proces
lacrimal (alungit, rugos şi delimitat dorsal de o incizură infratrohleară adâncă). Fosa
îngustă a sacului lacrimal este foarte apropiată de marginea infraorbitală, iar fosa
musculară este destul de greu vizibilă. Pe podeaua orbitei se observă o bulă lacrimală
enormă, iar pe tavanul acesteia există unul-două orificii largi, reprezentând
deschiderea ventrală a canalului supraorbital. Hiatusul orbital larg este delimitat de o
creastă pterigoidiană (scurtă şi cu aspect sinuos), care adăposteşte deschiderea
canalului optic (situată dorsal) şi o gaură orbito - rotundă (largă şi orientată ventral).
Gaura etmoidală se afla deplasată rostral, pe peretele medial al orbitei. Fosa pterigo palatină adâncă şi îngustă este străbătută de o gaură sfeno - palatină (largă şi eliptică)
şi de o gaură maxilară îngustă şi situată în profunzime). Gaura palatină posterioară,
deplasată ventral, este urmată de un canal palatin scurt.
Regiunea facială scurtă este străbătută de o creastă facială, care se pierde înainte
de a se prinde de un tubercul facial (proeminent, alungit, situat în dreptul celui de al
treilea premolar şi deasupra unui proces alveolar). Gaura infraorbitală largă, uneori
dublă, se găseşte în apropierea marginii diastematice. Corpul incisivului este
aplatizat, lipsit de procese alveolare şi contribuie la delimitarea unei incizuri nazo incisivale mai puţin adâncă.
Faţa ventrală prezintă baza craniului, scurtă şi lăţită cu un baziooccipital (îngustat
rostral, săpat de un şanţ median şi flancat de doi tuberculi musculari puternici). În
fosa condiliană ventrală se găsesc două sau trei găuri, amplasate lângă cea specifică
nervului hipoglos. La baza aripilor sfenoidului se află două găuri ovale (largi şi
independente de gaura sfărmată). Găurile carotidiană şi spinoasă lipsesc. Procesele
pterigoidiene lungi nu prezintă canal alar. Procesul stiloid este inclus într-o teacă
osoasă, care se uneşte cu conductul auditiv printr-o lamă ondulată (flancată aboral de
gaura stilo - mastoidiană şi către capătul oral de către gaura retro - auriculară).
Condilul articular, puţin reliefat, este lăţit şi convex în toate sensurile, iar cavitatea
glenoidă îngustă este urmată de un proces retro - auricular redus. Deschiderile
guturale profunde şi mai puţin largi sunt delimitate de câte două creste pterigo palatine (subţiri, verticale şi înalte, având pe marginile libere două cârlige
pterigoidine puternice care proemină). În regiunea palatină mult lăţită se observă o
dezvoltare apreciabilă a porţiunii orizontale a palatinului. Datorită scurtimii canalelor
palatine, gaura palatină anterioară se află aproape în centrul porţiunii orizontale a
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palatinului (care este flancată de două - trei găuri palatine mici, iar rostral se continuă
cu un şanţ palatin foarte scurt). Marginile alveolare cuprind câte şase alveole ale
căror cavităţi cresc aboral. Diastema este recurbată în forma unui S prelung şi se
continuă cu două incisive (lipsite de alveole), iar fisurile palatine apar foarte lungi.
Faţa nucală (la care concură oase precum occipitalul, parietalele, temporalele,
interparietalul şi frontalul) reprezintă partea cea mai înaltă a neurocraniului. Aceasta
este formată de protuberanţa intercornuală, sub care se observă o protuberanţă
occipitală externă redusă şi o protuberanta cervicală. Lateral, aceasta faţă este
limitată de liniile temporale ale parietalelor, sub forma unor creste tăioase, care se
continuă ventral cu crestele temporale.
Cavitatea craniană este globuloasă, scurtă şi cu podea oblică, iar tavanul recurbat
(care nu respectă forma exterioară a craniului). Cortul osos al cerebelului lipseşte.
Şaua turcească adâncă este limitată aboral de un rudiment de lamă patrulateră. De
fiecare parte se află câte o gaură ovală largă şi câte un ţanţ maxilo - oftalmic, care se
deschide rostral în marea gaură orbito - rotundă. Şanţul chiasmatic şi fosele
etmoidale sunt înguste şi adânci, iar crista galli apare înaltă şi tăioasă. Cavitatea
nazală are o podea lungă şi concavă în sens transversal, la nivelul căreia, datorită
arcadei vomerului, meatul ventral comunică cu sinusul palatin, iar canalul nazo faringian apare lung şi larg. Marea volută etmoidală, ca un adevărat cornet nazal
mijlociu avansează în meatul mijlociu, separând în treimea posterioară cornetul nazal
dorsal, de cel ventral (acesta având lama de inserţie bifurcată, iar porţiunile rezultate
sunt răsucite în sens invers). Sinusurile la taurine (etmoidal, frontal, maxilar,
sfenoidal) au o dezvoltare amplă, în special cel frontal, care apare diverticulat şi care
distanţează cavitatea craniului de suprafaţa neurocraniului.
Descrierea depunerii ritualice de Bos taurus din situl arheologic Vorniceni Pod Ibăneasa
Pentru faza A-B Cucuteni de pe teritoriul României, descoperirea amenajării
cultice din situl arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa constituie prima dovadă
arheozoologică a întrebuinţării bovideelor în ceremoniile rituale. Cele patru cranii de
bovină domestică, provenite de la două perechi. Doar exemplarele femele de Bos
taurus au avut fragmente bazale de procese cornuale cavicorne. Dacă neurocraniile
exemplarelor analizate erau orientate spre umplutura gropii ritualice, viscerocraniile
erau amplasate spre marginea acesteia. Datele obţinute reprezintă un unicum pentru
aspectul cultural Precucuteni - Cucuteni de pe teritoriul României.
Menţionăm că două probe (una de os şi alta de cărbune), provenite din situl
arheologic Vorniceni - Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani au fost supuse analizei
radio - carbon la Institutul de Arheologie Groningen din Olanda, sub coordonarea
domnilor Prof. Dr. Jan Lanting şi J. Van der Plicht (cărora le suntem recunoscători şi
pe aceasta cale). Responsabilitatea financiară a acestei laborioase determinări a fost
împărţită în mod echitabil între arheolog şi arheozoolog. Proba de os a fost
recuperată din groapa 40, spre deosebire de fragmentele de cărbune ars, care au fost
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preluate din locuinţa L16. Rezultate analizelor sunt următoarele – Gr. A. 61933-L165445 ± 40-24.12 (σ13) şi respectiv Gr. A. 61935-gr.40- 5370 ± 40-21.88 (σ13)32.
Primul craniu fragmentar de bovină domestică avea arsură neagră şi semne de
eviscerare perpendiculară pe sutura oaselor frontale. Acest neurocraniu a aparţinut
unui exemplar femel, în vârstă de 6 - 8 ani. Din neurocraniu se păstrează frontalul cu
sinusurile complete, o parte din parietal, occipital şi fosele temporale (de partea
dreaptă şi stângă). La nivelul feţei dorsale (pl. 2, fig. 1) s-au identificat linia
temporală şi o parte din orbital (până la marginea posterioară a procesului lacrimal,
fiind vizibile conductele supraorbitale), precum şi arcada orbitală, doar cea de partea
dreaptă. Sutura interfrontală este uşor distanţată. La nivelul feţei laterale s-au
individualizat partea posterioară a parietalelor (drept şi stâng), precum şi o parte din
temporalul stâng (care este delimitat de creasta laterală a frontalului, până aproape de
procesul zigomatic. La nivelul feţei nucale s-au analizat o parte din tuberozitatea
cervicală, partea superioară a porţiunii solzoase a occipitalului, cât şi liniile nucală şi
interparietale, uşor distanţate.
Pe faţa ventrală a primului neurocraniu (pl. 2, fig. 2) s-a individualizat tavanul
recurbat şi lateralele cavităţii craniene globuloase. Spre faţa anterioară s-a evidenţiat
lama perpendiculară şi parţial bazală a etmoidului, precum şi o parte din meaturile
nazale dorsale (drept şi stâng), fără a prezenta volutele etmoidale. Sinusul frontal
delimitează complet cavitatea craniană de cea cefalică, fiind prezent şi la baza
proceselor cornuale, care au fost detaşate îngrijit. Spre partea anterioară, sinusul
frontal se prelungeşte cu partea posterioară a cornetului nazal dordal, de partea
dreaptă. S-au preluat următoarele date metrice: lăţimea intercornuală de 140 mm,
lăţimea occipitalului de 120 mm, lăţimea frontalului de 180 mm, lăţimea interorbitală
de 168 mm. De la nivelul cavităţii craniene s-au dimensionat: lăţimea cavităţii
craniene de 120 mm, lungimea cavităţii craniene de 140 mm şi înălţimea parţială a
cavităţii de 60 mm. S-au estimat lăţimea nazalelor de 56 mm şi respectiv lăţimea
facialului de 112 mm.
Procesele cornuale sunt drepte, de tip brachyceros, cu circumferinţa circulară,
fiind orientate spre exterior şi în lateral. Acestea au fost secţionate îngrijit de la bază,
fiind atribuite unui exemplar adult, ţinând seama de aspectul morfologic extern, tipic
stadiului IV. Datele metrice de la nivelul coarnelor de bovină domestică sunt
următoarele: circumferinţa bazală de 105 mm, diametrul antero - posterior de 55 mm,
diametrul transvers de 44 mm, iar indicele de aplatizare a fost calculat la 80. Aceasta
valoare se încadrează între datele metrice preluate de la nivelul proceselor cornuale
de bovină domestică, descoperite în siturile arheologice pre-româneşti, aparţinând
complexului cultural Precucuteni - Cucuteni B şi care au fost analizate şi din
perspectivă arheozoologică.
Cel de al doilea craniu fragmentar de bovină domestică a fost recuperat din
sediment alături de neurocraniul femel. Acesta a aparţinut unui exemplar mascul şi
senil, în vârstă de 8 - 10 ani. Acest individ bătrân a fost doborât printr-o lovitură
perpendiculară pe sutura abia vizibilă a oaselor frontale. Din neurocraniul cu urmă de
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arsură neagră s-a prezervat doar o parte din frontal. Acesta este delimitat de mijlocul
liniei temporale (posterior şi transvers), precum şi de zona nazo - frontală dreaptă
(spre capătul anterior, pe faţa dorsală). La nivelul feţei dorsale stângi (pl. 2, fig. 3) sa individualizat procesul lacrimal posterior, precum şi cele două şanţuri şi foramene
supraorbitale. Linia temporală stângă s-a evidenţiat până în dreptul colului cavernos
cornual. Orbitele au arcade supraorbitale rugoase - cea de partea stângă prezervând şi
partea posterioară a lacrimalului.
Pe faţa ventrală, către capătul anterior (pl. 2, fig. 4) s-au individualizat
următoarele structuri anatomice: volutele etmoidale, lamina perpendiculară a osului
etmoid, peretele posterior al cornetelor median şi dorsal, precum şi parţial sinusul
lacrimal drept. Posterior volutelor etmoidale s-au identificat crista galli, cele două
fose etmoidale, patul etmoidului, care se continuă până la marginea şanţului
chiasmatic.
Cavitatea craniană este reprezentată de tavan şi partea posterioară a
compartimentului nucal al sinusului frontal. Cavitatea cefalică este delimitată de
suprafaţa externă compactă prin sinusul frontal (partea rostrală şi mediană), septul
interfrontal transvers, compartimentul sinusal fronto-caudal anterior şi cel median,
care sunt delimitate de un sept mic. În partea posterioară a cavităţii cefalice s-au găsit
septul parieto - frontal şi compartimentul nucal al sinusului fronto - caudal. S-au
preluat următoarele date metrice de la nivelul neurocraniului: înălţimea cavităţii
craniene de 80 mm, lăţimea cutiei craniene de aproximativ 110 mm, apoi lăţimea
frontalului de 180 mm, lăţimea interorbitală de 200 mm, estimându-se lăţimea
nazalelor de circa 66,6 mm.
Cel de al treilea craniu fragmentar de bovină domestică provenea de la un
exemplar femel, în vârstă de 6 - 8 ani. Acesta este cel mai probabil perechea celui de
al doilea craniu analizat. Neurocraniul este prevăzut cu fragmentul bazal al cornului
de partea stângă. Acest corn este drept, de tip brachyceros, având circumferinţa
bazală circulară. Cornul, aflat morfologic în stadiul IV, este orientat lateral şi spre
exterior. Sutura frontalului este aproape ştearsă. Circumferinţa bazală cornuală a fost
dimensionată la 104,5 mm.
La nivelul feţei dorsale (pl. 2, fig. 5) s-a individualizat protuberanţa intercornuală
stângă, care este detaşată neîngrijit şi oblic. Pe faţa anterioară cornuală, la nivelul
coletului cornual s-a identificat un strat gros de depuneri exostotice. Pe faţa nucală sa găsit interparietalul stâng până aproape de linia nucală şi partea posterioară a
temporalului. Pe faţa ventrală (pl. 2, fig. 6), din cutia craniană fragmentară se
păstrează parţial tavanul, sinusul frontal şi septul interfrontal transvers.
Cel de al patrulea neurocraniu fragmentar de bovină domestică, perechea
primului neurocraniu analizat, a provenit de la un individ mascul şi senil, în vârstă de
8 - 10 ani. Acesta are urme de arsură neagră şi semne de eviscerare perpendiculară pe
sutura osului frontal. La nivelul feţei dorsale (pl. 2, fig. 7) s-au individualizat
următoarele structuri anatomice: sutura frontalului ştearsă, şanţul supraorbital,
foramenul stâng, arcada orbitală cu aspect rugos şi procesul lacrimal posterior stâng.
La nivelul feţei nucale celui de al patrulea craniu de Bos taurus s-au găsit
occipitalul stâng, partea superioară a interparietalului stâng, până la partea superioară
a zonei solzoase a occipitului şi a protuberanţei externe a osului occipital. Zona
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intercornuală este uşor convexă şi simetric reprezentată. Cutia craniană păstrează
doar partea anterioară stângă a tavanului. La nivelul feţei posterioare, cavitatea
craniană este delimitată de marginea septului fronto - parietal şi de sinusul fronto caudal. S-a măsurat doar lăţimea interorbitală de 210 mm.
La nivelul feţei ventrale (pl. 2, fig. 8) s-au descris anatomic: septul nazal bazal,
interconectat cu lama perpendiculară a etmoidului, sinusurile maxilar, lacrimal şi
cornetul dorsal. Către capătul anterior s-au individualizat volutele etmoidale, care au
fost prezervate doar bazal, însă care au fost mult mai mari, decât la neurocraniul
descris înspre nord. Pe faţa posterioară a volutelor etmoidale s-au identificat: fosele
etmoidale şi cele cerebrale anterioare (care sunt întretăiate incomplet dinaintea
şanţului chiasmatic), precum şi patul etmoidului.

Principala semnificaţie cultică a amplasării neurocraniilor de Bos taurus în groapa
cotlonită este legată de ritul de fundare al locuinţei, în scopul obţinerii de protecţie,
prosperitate şi de bunăvoinţă din partea divinitătii.
Neurocraniile erau prevăzute cu coane bazale. Acestea proveneau de la exemplare
femele, în vârstă de 6 - 8 ani şi au fost sacrificate la epuizarea randamentului în
cadrul şeptelului din perioada eneolitică. Craniile exemplarelor femele sunt mai puţin
atinse de arsura neagră. Această situaţie este pusă în legătură cu venirea primăverii,
începerea unui nou ciclu vegetal (ca la Buznea), cu cultul rodniciei pământului şi al
înmulţirii turmelor de animale - mai ales al cornutelor mari (de la care se obţineau
mai multe produse secundare - lapte, piei etc.), decât cel de la cornutele mici (care
furnizau şi lână). La epuizarea randamentului, animalele erau sacrificate pentru
obţinerea de produse primare (organe, carcase, seu).
Neurocranii lipsite de coarne, care proveneau de la indivizi senili şi masculi, de 8
- 10 ani. Amplasarea în perechi, spate la spate a craniilor de bovină domestică, este
legată de cultul unirii principiului masculin cu cel feminin, de cultul cuplului, în
vederea realizării unei relaţii indisolubile în faţa forţei Divine. Craniile provenite de
la indivizi masculi şi senili, localizate către nord şi vest, identificate mai jos în groapa
rituală, au prezentat urme de funingine mult mai intense. Amplasarea la baza gropii a
exemplarelor de sex mascul este corelată cu truda necontenită (unul dintre
neurocranii are deformări exostotice) şi de exploatarea la muncile agricole, prin care
se asigură hrana zilnică a populaţiei din mileniile IV - III î.Hr.

Concluzii

Concluzii

Principala semnificaţie cultică a amplasării neurocraniilor de Bos taurus în groapa
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prosperitate şi de bunăvoinţă din partea divinitătii.
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mai multe produse secundare - lapte, piei etc.), decât cel de la cornutele mici (care
furnizau şi lână). La epuizarea randamentului, animalele erau sacrificate pentru
obţinerea de produse primare (organe, carcase, seu).
Neurocranii lipsite de coarne, care proveneau de la indivizi senili şi masculi, de 8
- 10 ani. Amplasarea în perechi, spate la spate a craniilor de bovină domestică, este
legată de cultul unirii principiului masculin cu cel feminin, de cultul cuplului, în
vederea realizării unei relaţii indisolubile în faţa forţei Divine. Craniile provenite de
la indivizi masculi şi senili, localizate către nord şi vest, identificate mai jos în groapa
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intercornuală este uşor convexă şi simetric reprezentată. Cutia craniană păstrează
doar partea anterioară stângă a tavanului. La nivelul feţei posterioare, cavitatea
craniană este delimitată de marginea septului fronto - parietal şi de sinusul fronto caudal. S-a măsurat doar lăţimea interorbitală de 210 mm.
La nivelul feţei ventrale (pl. 2, fig. 8) s-au descris anatomic: septul nazal bazal,
interconectat cu lama perpendiculară a etmoidului, sinusurile maxilar, lacrimal şi
cornetul dorsal. Către capătul anterior s-au individualizat volutele etmoidale, care au
fost prezervate doar bazal, însă care au fost mult mai mari, decât la neurocraniul
descris înspre nord. Pe faţa posterioară a volutelor etmoidale s-au identificat: fosele
etmoidale şi cele cerebrale anterioare (care sunt întretăiate incomplet dinaintea
şanţului chiasmatic), precum şi patul etmoidului.

Key-words: ritual deposition, Bos taurus, skulls, Cucuteni Culture, A-B level,
Vorniceni.
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RITUAL DEPOSITION OF BOS TAURUS SKULLS,
IDENTIFIED IN CUCUTENI A-B LEVEL OF THE
ARCHAEOLOGICAL SITE OF VORNICENI - POD IBĂNEASA
(BOTOŞANI COUNTY)
(Summary)
In the archaeologic campaigne of 2003, ruled by Maria Diaconescu and Paul
Şadurschi, that took place in the prehistoric site of Vorniceni - Pod Ibăneasa from
Botosani County had been revealed a ritual deposition inside of the pit 25, which was
situated nearby the dwelling XI. The skulls belonged to domestic cattle and had been
placed in cardinal position. The osteological ritual deposion represents the first
archaeological mention in the Cucuteni Culture and the A-B level on the territory of
Romania. The skulls of Bos taurus had been measured and described from
morphologic point of view.
Plate 1: Reprezentation of the rebuilt fragments of Bos taurus skulls, found in
ritual deposition
Plate 2: Ritual deposition of Bos taurus skulls, discovered in the level Cucuteni
A-B of the archaeological site of Vorniceni from Botoşani County
Figure 1. Dorsal and lateral faces of the first skull of Bos taurus
Figure 2. Ventral and nuchal faces of the first slull of Bos taurus
Figure 3. Dorsal and lateral faces of the second skull of Bos taurus
Figure 4. Ventral and nuchal faces of the second skull of Bos taurus
Figure 5. Dorsal and lateral faces of the third skull of Bos taurus
Figure 6. Ventral and nuchal faces of the third skull of Bos taurus
Figure 7. Dorsal and lateral faces of the 4th skull of Bos taurus
Figure 8. Ventral and nuchal faces of the 4th skull of Bos taurus

Plate 1: Reprezentation of the rebuilt fragments of Bos taurus skulls, found in
ritual deposition
Plate 2: Ritual deposition of Bos taurus skulls, discovered in the level Cucuteni
A-B of the archaeological site of Vorniceni from Botoşani County
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Figure 5. Dorsal and lateral faces of the third skull of Bos taurus
Figure 6. Ventral and nuchal faces of the third skull of Bos taurus
Figure 7. Dorsal and lateral faces of the 4th skull of Bos taurus
Figure 8. Ventral and nuchal faces of the 4th skull of Bos taurus
In the archaeologic campaigne of 2003, ruled by Maria Diaconescu and Paul
Şadurschi, that took place in the prehistoric site of Vorniceni - Pod Ibăneasa from
Botosani County had been revealed a ritual deposition inside of the pit 25, which was
situated nearby the dwelling XI. The skulls belonged to domestic cattle and had been
placed in cardinal position. The osteological ritual deposion represents the first
archaeological mention in the Cucuteni Culture and the A-B level on the territory of
Romania. The skulls of Bos taurus had been measured and described from
morphologic point of view.
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RITUAL DEPOSITION OF BOS TAURUS SKULLS,
IDENTIFIED IN CUCUTENI A-B LEVEL OF THE
ARCHAEOLOGICAL SITE OF VORNICENI - POD IBĂNEASA
(BOTOŞANI COUNTY)
CARMEN - FLORENTINA OLENIUC, DEPUNERE RITUALĂ

https://biblioteca-digitala.ro

59

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE

Planşa 1. Reprezentarea reconstrucţiei craniilor de Bos taurus,
identificate în depunerea rituală
Planşa 1. Reprezentarea reconstrucţiei craniilor de Bos taurus,
identificate în depunerea rituală

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA I: ARHEOLOGIE
https://biblioteca-digitala.ro

60

60

CARMEN - FLORENTINA OLENIUC, DEPUNERE RITUALĂ

Fig. 5. Feţele dorsală şi laterale ale
craniului 3♀ de Bos taurus

Fig. 6. Feţele ventrală şi nucală ale
craniului 3♀ de Bos taurus

Fig. 1. Feţele dorsală şi laterale ale
craniului 1♀ de Bos taurus

Fig 2. Feţele ventrală şi nucală ale
craniului 1♀ de Bos taurus

Fig. 3. Feţele laterale şi dorsală ale craniului
2♂ de Bos taurus

Fig. 4. Feţele ventrală şi nucală ale
craniului 2♂ de Bos taurus

Fig. 3. Feţele laterale şi dorsală ale craniului
2♂ de Bos taurus

Fig. 4. Feţele ventrală şi nucală ale
craniului 2♂ de Bos taurus

Fig. 1. Feţele dorsală şi laterale ale
craniului 1♀ de Bos taurus

Fig 2. Feţele ventrală şi nucală ale
craniului 1♀ de Bos taurus

Fig. 5. Feţele dorsală şi laterale ale
craniului 3♀ de Bos taurus

Fig. 6. Feţele ventrală şi nucală ale
craniului 3♀ de Bos taurus
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Fig. 8. Fețele ventrală și nucală
alecraniului 4♂ de Bos taurus

Fig. 8. Fețele ventrală și nucală
alecraniului 4♂ de Bos taurus
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Fig. 7. Fețele laterale și dorsală ale craniului
4♂ de Bos taurus

Fig. 7. Fețele laterale și dorsală ale craniului
4♂ de Bos taurus

62

MARIA - ADRIANA AIRINEI, DEDICAŢIILE PRO SALUTE IMPERATORIS

63


Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași; mariaadrianaairinei@yahoo.com.
1
IDR III/5, 1, 153.
2
IDR III/5, 1, 80.
3
H. S. Versnel, “Religious Mentality in Ancient Prayer”, în H. S. Versnel (ed.), Faith, Hope and
Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, Brill, Leiden, 1981, p. 2.
4
Sorin Nemeti, Pagan Dialogues. Religious messages and social representation in the votive
inscriptions from Dacia, în Ephemeris Dacoromana, XIV, 2012, p. 178.
IDR III/5, 1, 80.
IDR III/5, 1, 153.
6

Maria - Adriana AIRINEI

DEDICAŢIILE PRO SALUTE IMPERATORIS
ŞI AUGUSTALES COLONIAE AURELIAE APULENSIS
Lucrarea prezentă are ca subiect analiza a două inscripţii ridicate de Augustales
coloniae Aurelie Apulensis pro salute Imperatoris1, respectiv Augustorum2.
Cercetarea are în vedere surprinderea raportului dintre mesajele religios şi social
purtate de cele două inscripţii votive ridicate de Augustales coloniae Apulensis.
Deşi epigrafele votive sunt de obicei stereotipe, analiza se va axa pe legătura
dintre divinitate şi statutul dedicantului. Formula epigrafică este simplă şi repetitivă,
iar cele trei părţi ale rugăciunii3 pot fi recunoscute parţial4.
a.
Pro salute Aug(ustorum) / Genio fabrum / M(arcus) Aur(elius) Timon /
Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) et / mag(ister) coll(egii) s(upra) s(cripta)
pe/cunia sua fec(it) / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)5
b.
[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) pro salute Imp(eratoris) L(uci) Septi/mi Severi
Pert(h)<i=E>nacis Aug(usti) et Aurel(i) / Antonini Caesar(is) M(arcus) Iul(ius)
Quirinus / Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) ob honor(em) patro/nat(us) coll(egii)
Pontobythinor(um) ianuas / et valvas ad introitum templi fec(it) 6
Dedicaţiile votive de mai sus cuprind următoarele secvenţe: (1) teonimul: a.
Genius fabrum şi b. Iupiter Optimus Maximus; (2) numele donatorului: a. Marcus
Aurelius Timon şi b. Marcus Iulius Quirinus; (3) poziţia deţinută de donatori în
momentul ridicării inscripţiei votive: a. Augustalis coloniae Apulensis et magister
collegii fabrum şi b. Augustalis coloniae Apulensis; (4) formula dedicatorie: a. locus
datus decreto decurionum şi b. ob honorem patronatus collegii Pontobythinorum; (5)
precizarea că dedicaţia a fost făcută pentru sănătatea împăratului/împăraților: a. pro
salute Augustorum şi b. pro salute imperatoris; (6) motivul dedicaţiei: a. pecunia sua
fecit, b. ianuas et valvas ad introitum templi fecit.
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collegii fabrum şi b. Augustalis coloniae Apulensis; (4) formula dedicatorie: a. locus
datus decreto decurionum şi b. ob honorem patronatus collegii Pontobythinorum; (5)
precizarea că dedicaţia a fost făcută pentru sănătatea împăratului/împăraților: a. pro
salute Augustorum şi b. pro salute imperatoris; (6) motivul dedicaţiei: a. pecunia sua
fecit, b. ianuas et valvas ad introitum templi fecit.
b.
[I(ovi) O(ptimo)] M(aximo) pro salute Imp(eratoris) L(uci) Septi/mi Severi
Pert(h)<i=E>nacis Aug(usti) et Aurel(i) / Antonini Caesar(is) M(arcus) Iul(ius)
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Pontobythinor(um) ianuas / et valvas ad introitum templi fec(it) 6
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Aug(ustalis) col(oniae) Apul(ensis) et / mag(ister) coll(egii) s(upra) s(cripta)
pe/cunia sua fec(it) / l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum)5
Lucrarea prezentă are ca subiect analiza a două inscripţii ridicate de Augustales
coloniae Aurelie Apulensis pro salute Imperatoris1, respectiv Augustorum2.
Cercetarea are în vedere surprinderea raportului dintre mesajele religios şi social
purtate de cele două inscripţii votive ridicate de Augustales coloniae Apulensis.
Deşi epigrafele votive sunt de obicei stereotipe, analiza se va axa pe legătura
dintre divinitate şi statutul dedicantului. Formula epigrafică este simplă şi repetitivă,
iar cele trei părţi ale rugăciunii3 pot fi recunoscute parţial4.
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Toate inscripţiile votive, indiferent de simplitatea sau complexitatea lor, poartă un
dublu mesaj: religios şi social7. Din secvenţele subliniate mai sus, mesajului religios
aparţine doar numărul 1, pe când restul, numerele 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt elemente
definitorii ale mesajului social şi civic. Aceste din urmă secvenţe definesc, aşa cum
Jörg Rüpke susţine, comunicarea secundară sau meta-comunicarea8. Actorul religios
nu vorbeşte doar cu divinitatea, el se adresează şi contemporanilor săi sau
posterităţii9. Din conţinutul inscripţiilor votive sesizăm că accentul cade pe mesajul
social şi civic, decât pe cel religios.

7

a. Dedicaţia lui Marcus Aurelius Timon

Inscripţia votivă ridicată de Marcus Aurelius Timon este un altar votiv ce se
datează între 198 - 211 d.Hr. În aceeaşi perioadă se situează cronologic şi dedicaţia

a.1. Mesajul religios

Pro sal(ute) Augg(ustorum) / Mart(i) Conser(vatori) / P(ublius) Ael(ius) Rufinus /
q(u)o(d) adiutor / off(icii) rat(ionum) vovit / co[r]nic(ularius) prae[f(ecti)]
kastr(orum) leg(ionis) XIII G(eminae) / v(oto) l(ibens) p(osuit) 12

Dedicaţia lui Marcus Aurelius Timon nu respectă întocmai formatul unei
inscripţii votive. Deşi Genius fabrum se găseşte în cazul dativ, acesta pare inserat în
textul epigrafic. Astfel, cea care iese în evidenţă nu este divinitatea, ci formula pro
salute Augustorum. De asemenea, cele două inscripţii onorifice de la Apulum
închinate pentru sănătatea împăratului dovedesc o preferinţă pentru această
formulă10. Pentru restul provinciei mai sunt atestate următoarele formule: pro salute
domini nostri / imperatoris. Modelul dedicaţiei lui Marcus Aurelius Timon este
inspirat din tiparul inscripţiilor onorifice pro salute Augusti. Oferim ca exemplu:

Formatul inspiraţiei nu este creaţia lui Marcus Aurelius Timon. Acesta, se pare,
era rezultatul unei realităţi curente. Ca exemplu oferim o inscripţie ridicată de un
contemporan al său:

Pro salute Aug(ustorum) / L(uci) Sept(imi) Severi Pii Pert(inacis) et M(arci) /
Aur(eli) Antonini Impp(eratorum) [[et P(ubli)]] Sept(imi) / [[Getae Caes(aris)]]
coll(egium) centona/rior(um) scholam cum aetoma / pecunia sua fecit dedicante /
L(ucio) Pomp(onio) Liberale co(n)s(ulari) Dac(iarum) III11

Pro salute Aug(ustorum) / L(uci) Sept(imi) Severi Pii Pert(inacis) et M(arci) /
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formulă10. Pentru restul provinciei mai sunt atestate următoarele formule: pro salute
domini nostri / imperatoris. Modelul dedicaţiei lui Marcus Aurelius Timon este
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aparţine doar numărul 1, pe când restul, numerele 2, 3, 4, 5 şi 6 sunt elemente
definitorii ale mesajului social şi civic. Aceste din urmă secvenţe definesc, aşa cum
Jörg Rüpke susţine, comunicarea secundară sau meta-comunicarea8. Actorul religios
nu vorbeşte doar cu divinitatea, el se adresează şi contemporanilor săi sau
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lui Publius Aelius Rufinus, 198 - 209 d.Hr. Însă cel mai apropiat text epigrafic faţă
de dedicaţia lui Marcus Aurelius Timon este următorul:
Pro salute Aug(usti) M(atris) d(eum) M(agnae) / sanctum / T(itus) Fl(avius)
Longinus vet(eranus) ex dec(urione) al(ae) II Pann(oniorum) / dec(urio) col(oniae)
Dac(icae) dec(urio) mun(icipii) Nap(ocae) dec(urio) kanab(ensium) / leg(ionis) XIII
G(eminae) et Cl(audia) Candida coniux et Flavi / Longinus Clementina Marcellina
fil(ii) / ex imperio pecunia sua fecer(unt) l(ocus) d(atus) d(ecreto) d(ecurionum) 13
Acesta aparţine unui fost decurion al alae II Pannoniorum şi actual decurio
coloniae Dacicae decurio municipii Napocae decurio kanabensium legionis XIII
Geminae. Spre deosebire de inscripţiile discutate mai sus, aceasta se datează undeva
între domnia lui Hadrian şi cea a lui Marcus Aurelius. Cu toate acestea, acest text
epigrafic se aseamană cu textul lui Marcus Aurelius Timon prin formula de adresare,
pro salute Augusti, şi prin cea de încheiere, locus datus decreto decurionum. Formula
de încheiere indică nu numai caracterul public al dedicației și acordul oferit de ordo
decurionum, ci și influența jucată de decurioni în manifestarea socială a augustales14.
Divinitatea căreia îi este închinată dedicația, Genius fabrum, reflectă poziția din
care ridică altarul Marcus Aurelius Timon, magister collegii fabrum. De asemenea,
acest lucru este dovedit și de locul descoperirii altarului votiv. Potrivit editorului IDR
III/5, acesta poate proveni din forumul coloniei Aurelia Apulensis15. Prin analogie cu
situația de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, sediul colegiului de fabri trebuie să se fi
găsit în forumul coloniei. De aici și nevoia acordului din partea ordinului
decurionilor16. Dedicația pare să sublinieze numirea în funcția de magister collegii
fabrum a lui Marcus Aurelius Timon, știindu-se faptul că fiecare colegiu avea
decuriones, magistrați proprii, casă și proprietăți și că, ca și orașul, își alegea
patronii, de preferință, din colegiile imediat superioare, printre care și augustalii17.
a.2. Mesajul civic și politic
Faptul că dedicația lui Marcus Aurelius Timon poartă un mesaj preponderent
civic și politic este reflectat de mențiunea pro salute Augustorum. Prezența acestei
formule în cadrul inscripției votive discutate aici relevă loialitatea dedicantului față
de împăratul roman. Însă forma sub care este construită dedicația subliniază
amprenta personală a donatorului altarului votiv. Sănătatea împăratului este solicitată
de la protectorul divin (Genius) al colegiului de fabri (cu care dedicatorul se
identifică; acesta este magister collegii fabrum). Monumentul către această zeitate
este ridicat la sediul colegiului de fabri din pecunia dedicatorului și cu acordul
13

IDR III/5, 1, 253.
Lindsey Vandevoorde, Augustales and Decuriones. Sixteen Inscriptions from Narbonese Gaul, în
Latomus, 71, 2012, pp. 415-419.
15
P. 66.
16
IDR III/5, 1, p. 67.
17
Radu Ardevan, Viaţa municipală în Dacia romană, Edit. Mirton, Timişoara, 1998, pp. 278-9.

16

Faptul că dedicația lui Marcus Aurelius Timon poartă un mesaj preponderent
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situația de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, sediul colegiului de fabri trebuie să se fi
găsit în forumul coloniei. De aici și nevoia acordului din partea ordinului
decurionilor16. Dedicația pare să sublinieze numirea în funcția de magister collegii
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Pro salute Aug(usti) M(atris) d(eum) M(agnae) / sanctum / T(itus) Fl(avius)
Longinus vet(eranus) ex dec(urione) al(ae) II Pann(oniorum) / dec(urio) col(oniae)
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14

lui Publius Aelius Rufinus, 198 - 209 d.Hr. Însă cel mai apropiat text epigrafic faţă
de dedicaţia lui Marcus Aurelius Timon este următorul:
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b. Dedicația lui Marcus Iulius Quirinus
b.1. Mesajul religios
Placa votivă în marmură ridicată de Marcus Iulius Quirinus este închinată lui
Iupiter Optimus Maximus. E posibil ca Iupiter să fi fost zeitatea tutelară a templului 19
pentru care augustalul ianuas et valvas ad introitum templi fecit. Acțiunea edilitară a
lui Marcus Iulius Quirinus a fost realizată în onoarea patronatus collegii
Pontobythinorum20.

Concluziile articolului de față au în vedere statutul dedicanților și scopul
gesturilor lor „religioase”.
În primul rând, dedicanții, deși dețin poziția de Augustales, nu acționează doar în
rațiunea acestui statut. Marcus Aurelius Timon își promovează funcția de magister
collegii fabrum, iar Marcus Iulius Quirinus face publicitate patronului său ales
patronatus collegii Pontobythinorum.
În al doilea rând, inscripțiile votive nu sunt rodul unor intenții religioase. Apelul
la divinitate se face în scopul sublinierii subtile a mizei politice. În cadrul primei
epigrafe rolul divinității este de a reliefa poziția ce se dorește a fi promovată de
dedicant, în timp ce în cazul celei de a doua inscripții, Iupiter relevă inteligența

ordinului decurionilor. Precizarea pecunia sua reflectă alegerea ridicării inscripției
votive pro salute Augustorum, transformând gestul lui Marcus Aurelius Timon într-o
manifestare nu numai a acționării în slujba statului, ci și a identificării cu acesta18.
De asemenea, închinarea dedicației locus datus decreto decurionum pune accent pe
caracterul public și civic al acesteia.

b.2. Mesajul civic și politic

Deoarece Iupiter este divinitatea supremă a statului roman, alegerea construirii
unei părți a templului acestei zeități nu pare a fi lipsit de interesul personal al
dedicantului. În primul rând, Marcus Iulius Quirinus asociază imaginea patronatus
collegii Pontobythinorum și a sa vieții edilitare a comunității apulense, contribuind la
construirea prestigiului lor social. În al doilea rând, prin templul ales spre a-l
îmbunătății, cel al lui Iupiter, el deschide calea afirmării sale politice, pro salute
Imperatoris Luci Septimi Severi Perthinacis Augusti et Aureli Antonini Caesaris.

c. Concluzii
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actorul social și modul de fructificare a șansei afirmării publice/civice. Alegerea
îmbunătățirii templului lui Iupiter se traduce prin promovarea politică în coadă de
pește: prima țintă este comunitatea locală, iar a doua, autoritatea centrală,
reprezentată de împărat. Formula pro salute imperatoris este folosită ca monedă în
jocul concurenței locale. Ea are rolul de a oferi legitimitate acțiunii locale. În cazul
celor două dedicații venite din partea Augustales coloniae Aureliae Apulensis, vota
pro salute imperatoris definește legătura juridică a augustalilor cu autoritatea
centrală romană reprezentată de împărat. Augustalitatea, conferită special de către
ordo decurionum, nu era o magistratură reală. Din punct de vedere social, augustalii
alcătuiau un ordo, însă administrativ, ei formau o structură corporativă, ca orice
collegium, cu arca și cu magistrații proprii, uneori și cu un local propriu (aedes)21.
Deși augustalitatea era o creație oficială a statului roman (aparținând lui Augustus),
statutul ei oficial nu diferea cu mult de orice organizație privată22. Nefiind cetățeni ei
nu puteau să aspire la clasa guvernatoare a orașului lor, însă trebuiau să participe la
finanțarea proiectelor comunității, incluzând și ridicarea de construcții. Funcția lor
de îngrijire a cultului lui Augustus avea rolul de a le conferi statut și recunoaștere23.
Prin mecanismul cultului, unui important ordin social, liberților, i s-a oferit un rol
evident și activ în ordinea socială instaurată de Augustus 24.
În sfârșit, în cazul de față vota pro salute Imperatoris/Augusti, fie ea annua sau
extraordinaria, nu acționează ca răspuns la legitimitatea împăratului roman, ci în
calitate de carte de vizită în scopul afirmării în cadrul vieții publice locale. Dedicanții
se folosesc de imaginea imperator-ului roman pentru a beneficia de capital social în
orașul apulens.
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Augustalis, position given by the ordo decurionum, was not a real magistracy.
From a social point of view, Augustales compose an ordo, but administrative, they
formed a corporate structure, as any collegium, with arca and their own magistrates,
sometimes even with a place (aedes). Although Augustales was an official creation
of roman state (belonging to Augustus), its official status was not much different of
any private association. Being not citizens, Augustales could not aspire to the ruling
class from their city, but they had to participate in the financing community projects,
including building lifting. Their function to perform the imperial cult have been
designed to give them status and recognition. By this cult mechanism, to an
important social order (freeman), it was given an obvious and active role in the new
social order imposed by Augustus.
Pro salute imperatoris formula, found in the votive inscriptions raised by both
Augustales from colonia Aurelia Apulensis, is used as currency exchange in the local
game of competition. It has the role to offer legitimity to the local actions coming
from both Augustales. In the case of both dedications, the pro salute imperatoris
formula defines the legal relationship of Augustales with the roman central authority
given by the emperor.
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Mihai C.V. CORNACI

MONEDE EMISE LA MARCIANOPOLIS (SEC. III D.HR.)
Cuvinte - cheie: monedă romană, antichitate, Marcianopolis, Dobrudja, Moesia
Inferior, Thracia, pentassarion.
Monedele mai jos prezentate au fost achiziţionate în anul 1985, de la un tânăr al
cărui tată (sau unchi?) a lucrat o lungă perioadă de timp în Dobrogea. Am dedus că
au fost descoperite întâmplător (izolat?) cu ocazia unor săpături pentru fundaţia unor
construcţii civile la Constanţa, între anii 1970 - 1975.
MARCIANOPOLIS - oraş roman, capitala provinciei Moesia Inferior (astăzi
DEWNJA - localitate situată la 20 de km. Vest de Varna 1), situat la Vest de Odessos,
într-un important punct de circulaţie, de unde porneau drumuri atât spre oraşele de pe
litoralul Pontului Euxin, cât şi spre Nord, la Durostorum, Adamclisi, Noviodunum,
Troesmis. Oraşul a fost întemeiat de împăratul Traian, în onoarea surorii sale
Marciana (? - 114 d.Hr.), care a primit şi titlul de Augusta (cca. 105 d.Hr.)2. După
atacurile devastatoare săvârşite
de goţi în anii 238 şi mai ales
în 248, oraşul cunoaşte o
perioadă de prosperitate pe
parcursul sec. IV d.Hr., când
însuşi împăratul Valens3 (364
- 378) poposeşte aici între anii
367 - 369, când a întreprins o
expediţie contra goţilor de la
Nord de Dunăre. În perioada
ce a urmat, oraşul a fost atacat
de hunii lui Attila (434 - 452),
iar mai târziu refăcut şi întărit
de Justinian4 (527 - 565), care,
în general, a fost preocupat de
restaurarea fostului Imperiu
Roman.
Peninsula Balcanică în secolul III d.Hr.
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MARCIANOPOLIS - oraş roman, capitala provinciei Moesia Inferior (astăzi
DEWNJA - localitate situată la 20 de km. Vest de Varna 1), situat la Vest de Odessos,
într-un important punct de circulaţie, de unde porneau drumuri atât spre oraşele de pe
litoralul Pontului Euxin, cât şi spre Nord, la Durostorum, Adamclisi, Noviodunum,
Troesmis. Oraşul a fost întemeiat de împăratul Traian, în onoarea surorii sale
Marciana (? - 114 d.Hr.), care a primit şi titlul de Augusta (cca. 105 d.Hr.)2. După
atacurile devastatoare săvârşite
de goţi în anii 238 şi mai ales
în 248, oraşul cunoaşte o
perioadă de prosperitate pe
parcursul sec. IV d.Hr., când
însuşi împăratul Valens3 (364
- 378) poposeşte aici între anii
367 - 369, când a întreprins o
expediţie contra goţilor de la
Nord de Dunăre. În perioada
ce a urmat, oraşul a fost atacat
de hunii lui Attila (434 - 452),
iar mai târziu refăcut şi întărit
de Justinian4 (527 - 565), care,
în general, a fost preocupat de
restaurarea fostului Imperiu
Roman.
Peninsula Balcanică în secolul III d.Hr.
Cuvinte - cheie: monedă romană, antichitate, Marcianopolis, Dobrudja, Moesia
Inferior, Thracia, pentassarion.
MONEDE EMISE LA MARCIANOPOLIS (SEC. III D.HR.)

1

Constantin C. Giurăscu, Istoria românilor, vol. I. Fundaţia pentru literatură şi artă ”Regele Carol II”,
Bucureşti, 1935, p. 161.
2
Dumitru Tudor şi colectiv, Enciclopedia civilizaţiei romane, EŞE, Bucureţti, 1982, p. 468.
3
Ibidem, p. 797.
4
Marcel D. Popa şi colectiv, Dicţionar enciclopedic, vol. III (H - K), EE, Bucureşti, 1999, p. 283.
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Constantin Preda, Enciclopedie de numismatică antică în România, EE, Bucureţti, 2008, p. 778.
Ibidem, pp. 36 - 37; Aurică Smaranda, Istorie numismatică în date, Bucureşti, 2007, p. 11.

În perioada Commodus (180 - 192) - Filip Arabul (244 - 249), la Marcianopolis
se înregistrează o bogată activitate monetară 5, în special emisiuni greco - coloniale,
având pe avers efigia (bustul) imperială, iar pe revers diferite zeităţi greco - romane.
Legendele de pe ambele feţe sunt redate în caractere greceşti şi fac trimitere la
împărat (Av.), la numele oraşului şi al guvernatorului provinciei Moesia Inferior
(Rv.). Tipurile şi nominalurile acestor emisiuni din bronz sunt aceleaşi în toate
oraşele provinciei şi sunt cunoscute sub numele de Assarion (Assaria) 6, denumirea
grecească a AS-ului roman.
Pe numeroase emisiuni monetare coloniale din Histria, Tomis, Callatis, Olbia,
Odessos, Marcianopolis, Tyras, Dionysopolis, Anchialos, Bizya se întâlnesc semne
de valoare greceşti (ΑΒΓΔΕ), care indică utilizarea AS-ului ca etalon ponderal.
Monede din emisiunile oraşului Marcianopolis au fost descoperite mai frecvent în
oraşele dintre Dunăre şi Marea Neagră, unde, pe lângă piesele izolate, au fost găsite
exemplare în două tezaure. Descoperiri de astfel de monede au fost înregistrate şi în
stânga Dunării, în provincia Dacia, la: Sucidava, Celei, Potaisa, Apulum etc., iar mai
rar au fost semnalate şi în Sudul Moldovei.
Prezentăm pe scurt exemplare de monede din astfel de emisiuni, enunţate în titlu.

6

Exemplar nr. 1 PENTASSARION – colonială.

5

Rv.

Av. Bustul lui SEVERUS ALEXANDER (Marcus Aurelius Severus Alexander; 222
- 235 d.Hr.) cu o cunună de
lauri, în armură şi palundamentum spre dreapta; Bust drapat al IULIEI MAESA
(166 - 226 d.Hr.) bunica împăraţilor Elagabal şi Severus Alexander, purtând diademă
dispusă frontal, orientată spre stânga.

Av.

2/1

2/1

Rv.

Av. Bustul lui SEVERUS ALEXANDER (Marcus Aurelius Severus Alexander; 222
- 235 d.Hr.) cu o cunună de
lauri, în armură şi palundamentum spre dreapta; Bust drapat al IULIEI MAESA
(166 - 226 d.Hr.) bunica împăraţilor Elagabal şi Severus Alexander, purtând diademă
dispusă frontal, orientată spre stânga.

Av.

Exemplar nr. 1 PENTASSARION – colonială.
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Ibidem, pp. 36 - 37; Aurică Smaranda, Istorie numismatică în date, Bucureşti, 2007, p. 11.

În perioada Commodus (180 - 192) - Filip Arabul (244 - 249), la Marcianopolis
se înregistrează o bogată activitate monetară 5, în special emisiuni greco - coloniale,
având pe avers efigia (bustul) imperială, iar pe revers diferite zeităţi greco - romane.
Legendele de pe ambele feţe sunt redate în caractere greceşti şi fac trimitere la
împărat (Av.), la numele oraşului şi al guvernatorului provinciei Moesia Inferior
(Rv.). Tipurile şi nominalurile acestor emisiuni din bronz sunt aceleaşi în toate
oraşele provinciei şi sunt cunoscute sub numele de Assarion (Assaria) 6, denumirea
grecească a AS-ului roman.
Pe numeroase emisiuni monetare coloniale din Histria, Tomis, Callatis, Olbia,
Odessos, Marcianopolis, Tyras, Dionysopolis, Anchialos, Bizya se întâlnesc semne
de valoare greceşti (ΑΒΓΔΕ), care indică utilizarea AS-ului ca etalon ponderal.
Monede din emisiunile oraşului Marcianopolis au fost descoperite mai frecvent în
oraşele dintre Dunăre şi Marea Neagră, unde, pe lângă piesele izolate, au fost găsite
exemplare în două tezaure. Descoperiri de astfel de monede au fost înregistrate şi în
stânga Dunării, în provincia Dacia, la: Sucidava, Celei, Potaisa, Apulum etc., iar mai
rar au fost semnalate şi în Sudul Moldovei.
Prezentăm pe scurt exemplare de monede din astfel de emisiuni, enunţate în titlu.
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Legenda, dispusă circular la exergă: AVTKMAVP CEVH AΛEΞANΔPOC
IOVΛIA MAICA 7
Rv. AEQUITAS8 în picioare, orientată spre stânga, ţine în mâna dreaptă un cântar,
iar în braţul stâng un corn al abundenţei.
Legenda, dispusă circular la exergă: VII TIB IOVA ΦECTOV
MAPKIANOΠOΛITΩN;
În câmp sigla E. (emisă sub guvernatorul TIB. IULIUS FESTUS la
Marcianopolis).
AE – 12,5 g.; ø 27,5; ≠ = 3mm; Av-Rv ↑↓.
Emisă în anii 225-229 d.Hr. Atelier Markianopolis

7
Aurică Smaranda, ”Două monede emise la Marcianopolis, descoperite la Tomis”, în BSNR, 1992 1993, Nr. 140 - 141, pp. 313 - 314.
8
Femeia ţinând cântarul şi cornul abundenţei: Georgeta Crăciun, Elena Petrişor, Catalog numismatic,
Iaşi, 1970, p. 38.

Rv. Şarpe încolăcit în patru bucle şi ridicat, capul orientat spre dreapta.
Legenda, dispusă circular în exergă: VII ΠONTIANOV MARKIANOΠOLEI
TΩN
Av.

Rv.
2/1

Exemplar nr. 2 - PENTASSARION – colonială.
Av. Busturile afrontate ale împăratului uzurpator MACRINUS (M. Opellius
Severus Macrinus) 217 - 218 şi al fiului său DIADUMEIANUS. Efigia lui Macrinus cu
o cunună de lauri orientată spre dreapta.
Legenda, dispusă circular la exergă: AVT KOΠEΛ CEVH MAKPEINOC K M
OΠEΛ ANTΩNEINOC

Av. Busturile afrontate ale împăratului uzurpator MACRINUS (M. Opellius
Severus Macrinus) 217 - 218 şi al fiului său DIADUMEIANUS. Efigia lui Macrinus cu
o cunună de lauri orientată spre dreapta.
Legenda, dispusă circular la exergă: AVT KOΠEΛ CEVH MAKPEINOC K M
OΠEΛ ANTΩNEINOC
Exemplar nr. 2 - PENTASSARION – colonială.
2/1

Av.

Rv.

Rv. Şarpe încolăcit în patru bucle şi ridicat, capul orientat spre dreapta.
Legenda, dispusă circular în exergă: VII ΠONTIANOV MARKIANOΠOLEI
TΩN
7
Aurică Smaranda, ”Două monede emise la Marcianopolis, descoperite la Tomis”, în BSNR, 1992 1993, Nr. 140 - 141, pp. 313 - 314.
8
Femeia ţinând cântarul şi cornul abundenţei: Georgeta Crăciun, Elena Petrişor, Catalog numismatic,
Iaşi, 1970, p. 38.

Rv. AEQUITAS8 în picioare, orientată spre stânga, ţine în mâna dreaptă un cântar,
iar în braţul stâng un corn al abundenţei.
Legenda, dispusă circular la exergă: VII TIB IOVA ΦECTOV
MAPKIANOΠOΛITΩN;
În câmp sigla E. (emisă sub guvernatorul TIB. IULIUS FESTUS la
Marcianopolis).
AE – 12,5 g.; ø 27,5; ≠ = 3mm; Av-Rv ↑↓.
Emisă în anii 225-229 d.Hr. Atelier Markianopolis
Legenda, dispusă circular la exergă: AVTKMAVP CEVH AΛEΞANΔPOC
IOVΛIA MAICA 7
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9

În câmp, sigla E.
AE. – 11,92 g; ø 26,5 mm; ≠ = 3,1 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 217 - 218 d.Hr. Atelier Markianopolis.
Observaţii9. Şarpele reprezentat este GLYKON, zeitate cu înfăţişare de şarpe
din mitologia romană. Ca şi în cultele anterioare ale şerpilor, din Macedonia,
venerarea şarpelui Glykion era axată, pe de o parte, pe puterea sa de a spori
fertilitatea atât la femei cât şi la bărbaţi. Femeile sterile îi aduceau ofrande în
speranţa că vor rămâne însărcinate. Pe de altă parte, era o divinitate care apăra în
general familia. În scurt timp cultul şarpelui s-a extins într-o arie vastă, aflată între
fluviile Dunăre şi Eufrat. Începând cu sfârşitul domniei împăratului roman Antoninus
Pius (138 - 161) şi continuând în secolul al III-lea, în Imperiul Roman au fost bătute
numeroase monede pentru a cinsti cultul lui Glykon, atestându-se şi prin aceasta
popularitatea sa. Cultul şi-a pierdut treptat adepţii, intrând în declin în jurul anului
170, pentru a dispărea la începutul sec. al IV-lea. Cultul l-a inclus apoi în mitologia
sa şi pe fondatorul său Alexandru din Abonutichus, ca urmaş al lui Asclepios, zeul
medicinii. Unele dovezi atestă faptul că acest cult a supravieţuit şi în secolul al IVlea.

Rv.

Exemplar nr. 3 - PENTASSARION – colonială.

Av.

Av. Busturile afrontate ale împăratului ELAGABALUS (Varius Avitus Bassianus
Elagabalus : 218 - 222) şi al IULIEI MAESA (166 - 226), bunica împăratului.
Împăratul, redat în armură şi paladamentum, orientat spre dreapta; bust drapat
al Iuliei Maesa, cu diademă, dispus frontal spre stânga.
Legenda, dispusă circular la exergă: AVT KMAVP ANTΩNEINOC AVΓ
IOVΛIA
MAICA AVΓ

2/1

2/1

Av. Busturile afrontate ale împăratului ELAGABALUS (Varius Avitus Bassianus
Elagabalus : 218 - 222) şi al IULIEI MAESA (166 - 226), bunica împăratului.
Împăratul, redat în armură şi paladamentum, orientat spre dreapta; bust drapat
al Iuliei Maesa, cu diademă, dispus frontal spre stânga.
Legenda, dispusă circular la exergă: AVT KMAVP ANTΩNEINOC AVΓ
IOVΛIA
MAICA AVΓ

Rv.

Exemplar nr. 3 - PENTASSARION – colonială.

Av.

În câmp, sigla E.
AE. – 11,92 g; ø 26,5 mm; ≠ = 3,1 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 217 - 218 d.Hr. Atelier Markianopolis.
Observaţii9. Şarpele reprezentat este GLYKON, zeitate cu înfăţişare de şarpe
din mitologia romană. Ca şi în cultele anterioare ale şerpilor, din Macedonia,
venerarea şarpelui Glykion era axată, pe de o parte, pe puterea sa de a spori
fertilitatea atât la femei cât şi la bărbaţi. Femeile sterile îi aduceau ofrande în
speranţa că vor rămâne însărcinate. Pe de altă parte, era o divinitate care apăra în
general familia. În scurt timp cultul şarpelui s-a extins într-o arie vastă, aflată între
fluviile Dunăre şi Eufrat. Începând cu sfârşitul domniei împăratului roman Antoninus
Pius (138 - 161) şi continuând în secolul al III-lea, în Imperiul Roman au fost bătute
numeroase monede pentru a cinsti cultul lui Glykon, atestându-se şi prin aceasta
popularitatea sa. Cultul şi-a pierdut treptat adepţii, intrând în declin în jurul anului
170, pentru a dispărea la începutul sec. al IV-lea. Cultul l-a inclus apoi în mitologia
sa şi pe fondatorul său Alexandru din Abonutichus, ca urmaş al lui Asclepios, zeul
medicinii. Unele dovezi atestă faptul că acest cult a supravieţuit şi în secolul al IVlea.

9
Informaţii de la Gabriel Talmaţchi – cercetător în cadrul Muzeului de Istorie Naţională şi arheologie
din Constanţa, şef secţie „Patrimoniu mobil” şi custode al Cabinetului Numismatic.
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Rv. HYGIEIA10, orientată spre dreapta, ţine un şarpe încolăcit pe mâna dreaptă, iar
în stânga ţine un toiag şi o pateră.
Legenda, dispusă circular la exergă: VII IOVΛ ANT CEΛEVKOV
MAPKIANOΠOLITΩN
În câmp, sigla E.
AE – 12,07 g; ø 28,2 mm; ≠ = 3,2 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 220 - 221d.Hr. Atelier Markianopolis.
Exemplar nr. 4 - PENTASSARION – colonială.
Av. Busturile afrontate ale împăratului ELAGABALUS şi al IULIEI MAESA.
Împăratul redat în armură şi paladamentum, cu orientare spre dreapta; bust drapat al
Iuliei Maesa, cu diademă.
Legenda, dispusă circular la exergă: AVT KM AVP ANTΩNEINOC AVΓ
IOVΛIA MAICA AVΓ

10
Zeița greacă a sănătății. Victor Kernbach, Dicţonar de mitologie generală, Edit. Albatros, București,
1983, p. 283. https://enwikipediaorg/wiki/Hygieia

În câmp, sigla E.
AE – 12,14 g; ø 28,3 mm; ≠ = 3,2 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 220 - 221. Atelier Markianopolis.
Rv. HOMONIA, în picioare, orientată spre stânga, ţine în mâna dreaptă un vas, iar
în mâna stângă un corn al abundenţei.
Legenda, dispusă circular la exergă: VII IOVΛ ANT CEΛEVKOV
MAPKIANOΠOLITΩN
Av.

Rv.
2/1

2/1

Av.

Rv.

Rv. HOMONIA, în picioare, orientată spre stânga, ţine în mâna dreaptă un vas, iar
în mâna stângă un corn al abundenţei.
Legenda, dispusă circular la exergă: VII IOVΛ ANT CEΛEVKOV
MAPKIANOΠOLITΩN
În câmp, sigla E.
AE – 12,14 g; ø 28,3 mm; ≠ = 3,2 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 220 - 221. Atelier Markianopolis.

10

Zeița greacă a sănătății. Victor Kernbach, Dicţonar de mitologie generală, Edit. Albatros, București,
1983, p. 283. https://enwikipediaorg/wiki/Hygieia

Av. Busturile afrontate ale împăratului ELAGABALUS şi al IULIEI MAESA.
Împăratul redat în armură şi paladamentum, cu orientare spre dreapta; bust drapat al
Iuliei Maesa, cu diademă.
Legenda, dispusă circular la exergă: AVT KM AVP ANTΩNEINOC AVΓ
IOVΛIA MAICA AVΓ
Exemplar nr. 4 - PENTASSARION – colonială.
Rv. HYGIEIA10, orientată spre dreapta, ţine un şarpe încolăcit pe mâna dreaptă, iar
în stânga ţine un toiag şi o pateră.
Legenda, dispusă circular la exergă: VII IOVΛ ANT CEΛEVKOV
MAPKIANOΠOLITΩN
În câmp, sigla E.
AE – 12,07 g; ø 28,2 mm; ≠ = 3,2 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 220 - 221d.Hr. Atelier Markianopolis.
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Av. Bustul lui SEPTIMIUS SEVERUS (Lucius Septimius Severus Pertinax) Împărat
193 - 211 – laureat, în armură şi paladamentum, orientat spre dreapta; bustul IULIEI
DOMNA (Iulia Martha, până la căsătoria cu cu Septimius Severus în 187), drapat,
dispus frontal, orientat spre stânga.
Legenda, dispusă circular în exergă: AVK Λ CEΠ CEVHPOC IOVΛIA
DO/MNA CEB – c.p.e.

Am încercat această scurtă prezentare, în calitate de pasionat colecţionar,
conştientizând valoarea deosebită a acestor izvoare, ce constituie o importantă sursă
de cunoaştere a evoluţiei istorice în extrema sudică a spaţiului carpato - danubiano pontic. Deşi piese precum cele prezentate mai sus sunt bine cunoscute şi comunicate
de către specialişti cu diverse ocazii, încercarea de folosire a informaţiilor provenite
din sursele numismatice şi de către nespecialişti vine să evidenţieze nevoia de a
aduce un minim aport în reconstituirea unor aspecte ale vieţii economico - sociale financiare - monetare din antichitate.

Exemplar nr. 5 - PENTASSARION – colonială.

11

74

Rv. TYCHE11, în picioare, orientată spre stânga, cu Kalathos pe cap, ţine în mâna
dreaptă o pateră, iar în mâna stângă un corn al abundenţei; jos, în stânga, o cârmă.
Legenda, dispusă circular la exergă: VΦΛ
OVΛΠIANOV
MAPKIANOΠOLITΩN – c.p.e.
În câmp, sigla E.
AE – 12,78 g; ø 28,5 mm; ≠ = 3 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 209 - 212 d.Hr. Atelier Markianopolis.
Rv.
2/1

Av.

Av.

2/1

Rv.

Rv. TYCHE11, în picioare, orientată spre stânga, cu Kalathos pe cap, ţine în mâna
dreaptă o pateră, iar în mâna stângă un corn al abundenţei; jos, în stânga, o cârmă.
Legenda, dispusă circular la exergă: VΦΛ
OVΛΠIANOV
MAPKIANOΠOLITΩN – c.p.e.
În câmp, sigla E.
AE – 12,78 g; ø 28,5 mm; ≠ = 3 mm; Av-Rv ↑↑
Emisă în anii 209 - 212 d.Hr. Atelier Markianopolis.

Exemplar nr. 5 - PENTASSARION – colonială.

Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Edit. Albatros, Bucureşti, 1983, p. 710.
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Av. Bustul lui SEPTIMIUS SEVERUS (Lucius Septimius Severus Pertinax) Împărat
193 - 211 – laureat, în armură şi paladamentum, orientat spre dreapta; bustul IULIEI
DOMNA (Iulia Martha, până la căsătoria cu cu Septimius Severus în 187), drapat,
dispus frontal, orientat spre stânga.
Legenda, dispusă circular în exergă: AVK Λ CEΠ CEVHPOC IOVΛIA
DO/MNA CEB – c.p.e.

Am încercat această scurtă prezentare, în calitate de pasionat colecţionar,
conştientizând valoarea deosebită a acestor izvoare, ce constituie o importantă sursă
de cunoaştere a evoluţiei istorice în extrema sudică a spaţiului carpato - danubiano pontic. Deşi piese precum cele prezentate mai sus sunt bine cunoscute şi comunicate
de către specialişti cu diverse ocazii, încercarea de folosire a informaţiilor provenite
din sursele numismatice şi de către nespecialişti vine să evidenţieze nevoia de a
aduce un minim aport în reconstituirea unor aspecte ale vieţii economico - sociale financiare - monetare din antichitate.
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THE COINS EMITED AT MARCIANOPOLIS (III -RD CENTURY A.D.)
(Summary)
The author has analised four roman coins (pentassarion), with photos, emited by
roman emperors at Marcianopolis, the ancient town in roman Moesia Inferior,
between Dobrudja and Thracia, in the III-rd Century A.D.

The author has analised four roman coins (pentassarion), with photos, emited by
roman emperors at Marcianopolis, the ancient town in roman Moesia Inferior,
between Dobrudja and Thracia, in the III-rd Century A.D.
(Summary)
THE COINS EMITED AT MARCIANOPOLIS (III -RD CENTURY A.D.)
Keywords: roman coin, antiquity, Marcianopolis, Dobrudja, Moesia Inferior,
Thracia, pentassarion.
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Daniel BOTEZATU

DREGĂTORII B OTOŞANILOR. VORNICII DE BOTOŞANI

Cuvinte - cheie: Botoşani, târg al doamnei, dregător al târgului, vornic de
Botoşani, atribuţii, lista vornicilor de Botoşani.
Există, în literatura istorică de specialitate, numeroase studii referitoare la unul
dintre aspectele cele mai interesante ale evului mediu românesc, ocârmuirea
târgurilor. În ciuda rigurozităţii ştiinţifice a celor mai multe dintre acestea, semnate
de istorici de prestigiu, ele nu au reuşit să ofere o imagine unitară, lipsită de
controverse, a relaţiilor dintre domnie şi oraşe, a atribuţiilor clare ale persoanelor
însărcinate cu administrarea acestora, fie în calitate de reprezentanţi ai puterii
centrale, fie ca delegaţi ai comunităţii locale, ei înşişi membri ai acesteia.
Deşi există un număr relativ mare de lucrări care abordează, sub diferite aspecte,
evoluţia târgului medieval al Botoşanilor, nici una dintre ele nu s-a focalizat doar pe
aspectul care dă titlul prezentului articol: dregătorii Botoşanilor. Complexitatea
subiectului ne-a obligat la parcurgerea critică a celor mai importante lucrări
consacrate acestei probleme, a izvoarelor narative moldoveneşti (deşi, în acest caz,
informaţiile sunt mai reduse şi uneori controversate), dar la baza demersului nostru a
stat suportul documentar asigurat atât de documentele editate cât şi de cele inedite.
Izvoarele narative, când se referă la dregătorii Botoşanilor, o fac în legătură cu
statutul acestora, de târg al Doamnei1. Plecând de la interpretarea greşită a cronicilor,
Nicolae Iorga2, iar după el şi alţi istorici care, în lucrările lor, au făcut referire la
vechea ocârmuire a târgului, au confundat vornicii Botoşanilor cu vornicii Doamnei
1

„La Botuşani, de când venitul merge la cãmara milostivirii ei doamna, dregãtorul nu se numeşte
pârcălab, ci vornic” (Miron Costin, Opere, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1958, p. 390); în vremea lui
Dimitrie Cantemir, Botoşanii erau un „târguşor din care doamna voievodului îşi trage veniturile,
adunate de un cămăraş rânduit anume pentru această slujbă” (Dimitrie Cantemir, Descrierea
Moldovei, Bucureşti, Edit. Academiei, 1973, p. 31). Tot Cantemir aminteşte că la Botoşani, „târg în
stăpânirea doamnei”, erau doi pârcălabi (ibidem, p. 192); Manolache Drăghici, care preia în a sa Istorie
a Moldovei şi informaţii de la Cantemir, afirma despre Botoşani că „[…] să da doamnelor ţării ca o
moşie spre trebuinţarea cheltuielii mărunte; şi asupra căruia, cu părţile lui dinpregiur, rândui doamna
ocârmuitor pe cămăraşul ei ca să adune venitul şi să-l ducă la dânsa” (Manolache Drăghici, Istoria
Moldovei pe timp de 500 de ani, tom I, Iaşi, 1857, p. 64).
2
„Oraşul (Botoşani, n. D.B.), care aparţinea Doamnei şi era supus vornicilor Doamnei […]” (N. Iorga,
„Quelques informations nouvelles concernant l’histoire des roumains”, în Académie Roumaine. Bulletin
de la séction historique, Bucureşti, anul I, nr. 2/1913, p. 43; altă dată, Iorga va scrie, despre Botoşani, că
era condus „pe de o parte, ca toate celelalte, de un şoltuz şi doisprezece pârgari, iar pe de alta de
Vornicii Doamnei” (idem, Un oraş românesc: Botoşanii, p. 2). Inconsecvenţa, datorată multitudinii
preocupărilor şi vastităţii operei sale istorice l-a împiedicat pe Iorga să-şi amintească faptul că într-o
lucrare mai veche afirma că în fruntea Botoşanilor se aflau vornici ai domniei (în Idem, Istoria
comerţului românesc, I, Vălenii de Munte, Edit. „Neamul Românesc”, 1915, p. 252).
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Sorin Gh. Iftimi, „Curtea Doamnei I. Dregători şi slujitori ai Doamnelor Moldovei”, extras din AIIXI,
EA, Iaşi, XXXII, 1995, pp. 423 - 440.
4
Vezi supra, nota nr. 2.
5
Artur Gorovei, op. cit., pp. 182 - 186 (cap. referitor la ocârmuirea oraşului în vremurile vechi). Se face
aceeaşi confuzie între reprezentanţii domniei în târg şi vornicii doamnei şi este dată o listă a vornicilor
de Botoşani, fără a se cita cuvenitele trimiteri documentare, iar primul din lista menţionată, Cârstea, era
de fapt, la 1592, mare vornic al Ţării de Sus.
6
Botoşanii în 1932. Schiţă monografică, vol. îngrijit de Tiberiu Crudu, Liga Culturală - secţia Botoşani,
1932. Volumul include şi articolul lui Iorga, Un oraş românesc: Botoşanii, dar şi celelalte studii,
referitoare cu precădere la epoca mai recentă din istoria târgului, sunt reluări ale lucrărilor lui Iorga şi
Artur Gorovei.
7
În primul dintre ele, autorul afirmă că Botoşanii devin târg al Doamnei în vremea Elenei Rareş (Victor
Tufescu, „Un oraş în declin – Botoşanii”, în Sociologie românească, an III (1938), nr. 10 - 12, p. 478,
dar în cel de-al doilea consideră că acest lucru s-a întâmplat anterior domniei lui Petru Rareş (idem,
„Tradiţii şi perspective în dezvoltarea municipiului Botoşani”, în vol. Botoşani. Istorie şi
contemporaneitate, coord. Stelian Cârstean, Bucureşti, 1969, p. 11).
8
I.D. Marin, „Botoşanii - apanaj al Doamnelor Moldovei”, în vol. Botoşani. Istorie şi
contemporaneitate, pp. 29 - 44 (aceeaşi confuzie între vornicii târgului şi cei ai Doamnei); idem, „O
ctitorie a Ţării Româneşti în Moldova din sec. al XIV-lea: Mănăstirea Doamnei de lângă Botoşani”, în
H, VI (1986), Botoşani, pp. 97 - 111 (autorul încearcă, fără suport documentar, acreditarea ideii că
prima Doamnă a Moldovei căreia i s-ar fi concedat, ca apanaj, Botoşanii, ar fi fost Anastasia, fiica lui
Radu I, voievod al Ţării Româneşti şi soţia lui Roman I al Muşatei; vezi şi Ştefan S. Gorovei, „Revista
revistelor”, în AIIAXI, tom XXVI, 1989, Iaşi, p. 678.
9
N. Grigoraş, Dregătorii târgurilor moldoveneşti şi atribuţiunile lor până la Regulamentul Organic,
Iaşi, 1942, pp. 21 - 53; într-un alt studiu sunt prezentate obligaţiile în muncă ale populaţiei orăşeneşti,
precum şi dregătorii domneşti însărcinaţi să vegheze la respectarea acestora (idem, „Obligaţiile în
muncă faţă de stat şi turci ale populaţiei din Moldova. Secolele XIV - XVII”, în SRdI, 4, tom 18, 1965,
Bucureşti, pp. 895 - 912).
10
C.C. Giurescu, Istoria Românilor, ediţie îngrijită de Dinu C. Giurescu, vol. II (subcap. Oraşele sau
târgurile. Satele), Bucureşti, 2000, pp. 299 - 327, passim. Vezi şi idem, Târguri sau oraşe şi cetăţi
moldovene din secolul al X - lea până la mijlocul secolului al XVI-lea, EARSR, Bucureşti, 1967, pp.196
- 197 (se arată că veniturile Botoşanilor aparţineau Doamnei probabil încă înainte de Elena Rareş,
argumentându-se prin existenţa unei curţi separate a Doamnei, cu proprii săi dregători, pentru
întreţinerea căreia erau necesare venituri corespunzãtoare).
11
P.P. Panaitescu, „Comunele medievale în Principatele Române”, în vol. Interpretări româneşti, ed. a
II-a, îngrijită de Ştefan S. Gorovei şi Maria Magdalena Székely, EE, 1994, pp.119 - 159 (în continuare
„Comunele medievale”. Autorul greşeşte considerînd că oraşele medievale din Moldova şi Ţara
Românească erau comune autonome cu imunitate, în ciuda evidenţei pe care o prezintă şi care reflectă,
fără echivoc, dependenţa oraşelor de voinţa domniei, exercitată prin intermediul dregătorilor.
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189(„despre doamna”). Această confuzie a fost risipită, relativ recent, de către
cercetătorul ieşean Sorin Iftimi, într-un studiu bine documentat şi argumentat 3.
Cea mai consistentă şi de calitate contribuţie la cercetarea trecutului botoşănean o
are, firesc, marele istoric Nicolae Iorga4. Lucrările speciale despre târgul Botoşanilor,
ce sunt contemporane sau urmează celora ale lui Iorga, rămân tributare interpretărilor
acestuia, aducând prea puţine elemente de originalitate. Sunt de menţionat, totuşi,
cele ale lui Artur Gorovei5, schiţa monografică, din 1932, a profesorului botoşănean
Tiberiu Crudu6, articolele lui Victor Tufescu7 şi cele ale lui I.D. Marin8 cu care, de
altfel, se încheie această serie.
Utile, prin sugestiile metodologice şi referinţele bibliografice şi documentare pe
care le fac, sunt lucrările generale ale lui N. Grigoraş 9, sinteza de istorie a românilor
scrisă de Constantin C. Giurescu10, studiile şi articolele lui P.P. Panaitescu11,
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Constantin Turcu12, Ariadna Camariano - Cioran13, D. Ciurea14, Nicolae Stoicescu15,
Adrian Macovei16, Nistor Ciocan17, I. Caproşu18, Gh. Pungă19, I.C. Miclescu Prăjescu20, Alexandru I. Gonţa21, Sorin Iftimi22. Aceste lucrări se constituie în tot
12

Constantin Turcu, „Cele mai vechi statistici moldoveneşti”, în SCŞI, anul VII (1956), fasc. 2, Iaşi, pp.
58 - 85. Sunt prezentate Catastihul de cisle de ţirani, de la toate ţinuturile, şi curteni şi vãtaji şi nemeşi
şi popi şi Catastihul goştinei oilor, ambele din timpul domniei lui Petru Şchiopul, din primul catastif
reieşind faptul că ocolul târgului avea un statut fiscal deosebit, veniturile sale fiind hărăzite doamnelor
Moldovei.
13
Ariadna Camariano - Cioran, „Măsuri fiscale şi administrative în Moldova (1753-1754)”, în SMIM ,
V, 1962, Bucureşti, pp. 505 - 511; sunt prezentate măsurile fiscale şi administrative adoptate în
Moldova de către Matei Ghica voievod, fost domn al Ţării Româneşti, printre care şi veniturile ce
urmau a fi asigurate dregătorilor.
14
Este autorul mai multor studii, esenţiale pentru problematica în discuţie: D. Ciurea, „Organizarea
administrativã a statului feudal Moldova (sec. XIV - XVII)”, în AIIAXI, II (1965), Iaşi, Edit. Academiei,
pp. 143 - 235 (lucrarea prezintã o bibliografie impresionantã, are numeroase trimiteri documentare şi
face referire, în mai multe rânduri, la dregătorii Botoşanilor); idem, „Noi contribuţii privind oraşele şi
târgurile din Moldova în secolele XIV - XIX”, în AIIAXI, tom VII (1970), pp. 21 - 58 ; idem, „Evoluţia
şi rolul clasei dominante din Moldova”, în AIIAXI, tom XVII, 1980, pp. 159 - 228. Vezi şi idem,
„Aspecte din situaţia socialã a Moldovei în secolele XVII - XVIII, în AIIAXI, tom XXIV, 1987(II), pp.
141-155.
15
Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc şi marii dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV XVII), Bucureşti, 1968 (subcap. Ispravnicii oraşelor şi ai scaunului domnesc, pp. 125 - 128 şi cap.
Veniturile şi abuzurile dregătorilor, pp. 131 -152; în continuare Sfatul domnesc şi marii dregători…);
idem, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV - XVII), EE, 1971
(util, lucrării de faţã, prin prezentarea marilor familii boiereşti din care a fãcut parte majoritatea
vornicilor de Botoşani; în continuare Dicţionar al marilor dregători…).
16
Adrian Macovei, „Organizarea administrativ - teritorială a Moldovei între anii 1832 şi 1862 (I)”, în
AIIAXI, Iaşi XIX, 1982, pp. 352 - 375 (util prin prezentarea mai multor statistici, din intervalul 1741 1803, care relevã statutul aparte al Botoşanilor, de târg al Doamnei, ale cărui venituri aparţineau
acesteia, dar şi prin numeroasele trimiteri bibliografice şi documentare de interes pentru prezenta
lucrare).
17
Nistor Ciocan, „Procesul de înstrăinare a moşiei târgurilor din Moldova. Câteva consideraţii”, în
Profesorului Constantin Cihodaru la a 75-a aniversare, Iaşi, 1983, pp. 59 - 62.
18
I. Caproşu, O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit până la mijlocul secolului al XVIII-lea,
Universitatea „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1989 (existã mai multe referiri la târgoveţi şi dregători botoşăneni; de
asemenea, foarte util lucrării este capitolul Camăta şi domnia, pp. 47 - 113); idem, „Structuri fiscale şi
administrative într-un catastif moldovenesc de vistierie din 1606”, în AIIXI, XXX, Iaşi, 1993 (este
subliniat regimul fiscal deosebit al ocolului Botoşanilor, ale cărui venituri erau destinate Doamnei).
19
Gh. Pungă, „Din nou despre Ringala, soţia lui Alexandru cel Bun (Addenda et Corrigenda)”, extras
din AŞUI, Iaşi, pp. 161 - 167 (autorul lansează ipoteza că odată cu domnia lui Ştefan cel Mare, mai
vechiul obicei al domnilor Moldovei, de a crea cneaghinelor voievodale apanaje viagere, este înlocuit cu
principiul moştenirii acestora doar de către soţiile domnilor Ţării Moldovei (ibidem, p.164).
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I.C. Miclescu-Prăjescu, „Despre unii dregători moldoveni din veacurile XV - XVII şi despre
neamurile lor”, în AG, III (VIII), 1996, 1-2, pp. 269 - 311 (este prezentatã descendenţa neamului Jora,
care a dat mai mulţi vornici Botoşanilor).
21
Alexandru I. Gonţa, „Oraşul moldovenesc în veacul al XV-lea. Starea socială şi economică a
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atâtea repere care, alături de informaţia documentară, ne-au oferit suportul general
pentru prezentarea unui caz particular: cel al Botoşanilor.

Prima menţiune documentară a unui vornic de Botoşani este cea din 25 martie
1593, când Vasile Talpă, care îndeplinea această funcţie, este amintit ca martor la
vânzarea unei ocini23. În continuare, în documente, folosirea titulaturii de vornic
alternează cu cea de ureadnic, uneori în cazul aceleiaşi persoane 24; alteori, în acelaşi
document, sunt menţionaţi, deopotrivă, vornicii Doamnei şi ureadnicii din
Botoşani25. În acest caz, ureadnicii sunt tocmai vornicii de la curtea domnească din
târg. Cel puţin în cazul Botoşanilor, identitatea celor două titulaturi, dar şi faptul că,
de pe la jumătatea veacului al XVII-lea, se renunţă complet la termenul de ureadnic,
în favoarea celui de vornic, contrazic o mai veche ipoteză, potrivit căreia înlocuirea,
începând cu secolul al XVI-lea, a vornicilor cu ureadnicii, trebuie pusă în legătură cu
ruinarea curţilor domneşti, situaţie în care ureadnicii ar avea atribuţii „preponderent
fiscale”26.
Dacă în ceea ce priveşte semnificaţia prezenţei vornicilor domneşti la Botoşani
lucrurile sunt clare, nu acelaşi lucru se poate spune şi despre atribuţiile lor, în absenţa
unei specializări absolute, care va fi o caracteristică a statului modern 27. În virtutea
principiului „dominium eminens”, autoritatea domnului asupra tuturor supuşilor săi
era, cel puţin teoretic, absolută, la fel cum era şi dreptul de stăpânire al acestuia faţă
de toate pământurile ţării, concedate spre stăpânire celorlalţi din „milă domnească”.
Acest lucru este cu atât mai evident cu cât oraşele, şi Botoşanii nu fac excepţie, erau
considerate proprietate domnească, fiind aşezate dintru început pe loc domnesc 28.
Atribuţia cvasi - generală a vornicilor de Botoşani era, aşadar, aceea de a veghea la
respectarea şi apărarea intereselor domniei, acest lucru realizându-se prin
executarea poruncilor domneşti care li se adresează în mod direct.
Fără îndoială că prezenţa vornicilor la Botoşani este strâns legată de curtea
domnească existentă aici. Ridicată, probabil, de Ştefan cel Mare, odată cu biserica
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29
La 24 noiembrie 1551, Ştefan Rareş scrie bistriţenilor „din cetatea noastră Botoşani”, dovadă a
faptului că reşedinţa domnească era fortificată (N. Iorga, Documente româneşti din Arhivele Bistriţei,
partea I, Bucureşti, 1899 - 1900, p. L.); pe la 1600, Sigismund Báthory, împreună cu 300 de slujitori,
erau ţinuţi sub supraveghere, de către Ieremia Movilă voievod, în „curtea domnească de la Botoşani”
(Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601, Bucureşti, 1942, p. 601).
30
Instituţii feudale…, p. 84.
31
Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. de Corneliu Istrati, vol. II, nr. 490. Proaspătul vornic al
Botoşanilor e atenţionat de domn că nu are voie să ia de la locuitori „clăci şi angării”.
32
Aşa procedează, la 31 august 1599, Ieremia Movilă, care, pe baza mărturiei lui Pătraşcu, vornicul de
Botoşani, întăreşte unui oarecare Stratilat o parte de ocină din satul Brăeşti, acesta punând şi ferie, care
putea fi întoarsă doar cu plata a 50 de boi şi a unui cal (DIR., A, Moldova, veac XVI, vol. IV, p. 267).
33
La 26 mai 1604, sătenii din Necşeni, fost în ocolul Botoşanilor, sunt în pricină, pentru o împresurare
de hotar, cu fiii vornicului Albotă, judecata fiind efectuată, din porunca domniei, de către Pătraşcu,
ureadnic de Botoşani; locuitorii Necşenilor „au rămas de toată legea, iar fiii lui Albotă vornic şi-au pus
ferie 12 zloţi” (idem, veac XVII, vol. I, p. 157).
Ibidem, p. 262.
34

Popăuţilor, ea va fi menţionată sporadic 29 până prin secolul al XVIII-lea, când va fi
lăsată în ruină. Ţinând cont de existenţa indubitabilă a curţii domneşti la Botoşani,
atestată atât de izvoare narative, cât şi de cele documentare, dar şi de faptul că unele
dintre atribuţiile vornicului de târg le reproduceau, la scară locală, pe cele ale marelui
vornic, este sigur că între îndatoririle sale intra şi aceea de a asigura apărarea militară
a curţii şi de a pune la dispoziţia domnului, când i se solicita, unul sau mai multe
steaguri de oşteni. Probabil de pe la jumătatea secolului al XVII-lea, rosturile militare
ale sale vor fi preluate de către căpitanul de ţinut 30.
Dacă atribuţiile militare ale vornicului nu sunt clar atestate documentar, nu acelaşi
lucru se întâmplă în cazul competenţelor sale juridice, regăsite explicit în
documentele vremii. S-a păstrat chiar un document, din 7 aprilie 1742, prin care
Constantin Mavrocordat îl numeşte vornic de Botoşani pe Scărlatache, poruncindu-i
acestuia „să caute odihna lăcuitorilor, pe obicei, atâta cu giudecăţi, cât şi din alte
strâmbătăţi, apărându-i”31. Deşi modul de formulare este sintetic, el lasă să se
întrevadă faptul că vornicul ţinea scaun de judecată, în numele domnului, dator fiind
la evitarea sau repararea nedreptăţilor. De asemenea, invocarea formulei „pe obicei”
arată că dreptul de judecată al vornicului este mai vechi decât menţiunea sa
documentară.
Cele mai multe dintre aceste judecăţi, efectuate de vornicul de târg, au ca punct de
dispută dreptul de stăpânire asupra pământului. Pe baza mărturiei de judecată a
vornicului, domnul acorda titlul executor asupra pământului 32. Din porunca expresă a
domniei, alteori din proprie iniţiativă, dar în ambele situaţii respectându-se, de fapt, o
cutumă a vechiului drept românesc, vornicul efectua aceste judecăţi în prezenţa
oamenilor „buni şi bătrâni şi megieşi dimprejur”33.
In anumite situaţii, domnul îi delega vornicului de Botoşani atribuţii care erau, de
fapt, ale pârcălabului de ţinut. La 18 noiembrie 1605, bunăoară, domnul Ieremia
Movilă întăreşte mănăstirii Probota o moară pe Jijia, în hotarul satului Oniceni
(ţinutul Hârlău), dovedită a fi aparţinut mănăstirii în urma cercetării efectuate, din
poruncă domnească, de către Pătraşcu, vornicul de Botoşani 34. Altă dată, tot din
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poruncă domnească, de către Pătraşcu, vornicul de Botoşani 34. Altă dată, tot din
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La 28 decembrie 1638, Vasile Lupu voievod îi porunceşte lui Toderaşcu Şoldan, vornic de Botoşani,
să cerceteze pricina dintre Toma din Antăleşti şi Deleu din Spătăreşti, ţinutul Sucevei; DRH, A,
Moldova, vol. XXIV ( 1637 -1638), întocmit de C. Cihodaru şi I. Caproşu, Bucureşti, 1998, pp. 488 489.
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P.P. Panaitescu, „Comunele medievale…”, p. 131.
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ASB, Fond Mănăstirea Cetăţuia, XVII/6; doar sigiliul târgului, închipuind o pasăre, mai face referire,
indirectă, la relativa autonomie a orăşenilor.
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Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. III, nr. 1525. Vornicii de Botoşani trebuiau să dea acest
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însărcinare domnească, vornicul de Botoşani cercetează o pricină între locuitori din
satele Antăleşti şi Calna (ambele în ţinutul Suceava) 35.
La 30 august <1636>, Constantin Ciogolea, vornicul de Botoşani, era chemat să
judece în pricina dintre Onciul Iuraşcovici şi alţii pentru o bucată de hotar din satul
Şendriceni, fost în ocolul târgului Dorohoi dar parte a ţinutului Hârlău 36. Pe baza
acestei judecăţi, domnul Vasile Lupu porunceşte vornicului de Botoşani stâlpirea
acelui loc din hotar atribuit lui Onciul Iuraşcovici. Multe din judecăţile vornicului
presupuneau confirmarea sau delimitarea unor hotare. Cum aceste hotărnicii erau
destul de numeroase, o bună parte din timp vornicii şi-o petreceau în satele din ocol
sau din ţinut, dând chiar acte de mărturie de la faţa locului 37, pe care uneori îşi
puneau propriile peceţi38.
Deşi prezenţa printre martori a şoltuzului, a târgoveţilor buni şi bătrâni, ar fi
trebuit să fie suficientă pentru a confirma legalitatea actului încheiat, în multe zapise
de mărturie primul dintre martori este citat chiar vornicul, semn al dependenţei
juridice a târgului faţă de autoritatea domnească 39. În ciuda unor opinii mai vechi,
conform cărora reprezentanţii domniei nu se amestecau în rezolvarea litigiilor dintre
orăşeni40, unele documente arată că, în fapt, şi din acest punct de vedere, oraşele se
subordonau nemijlocit puterii centrale. La 5 august 1670, Gheorghiţă şi Dumitraşcu,
vornici de Botoşani, iau mărturie de la târgoveţii români şi evrei pentru un loc de
casă din târg, aflat în dispută între doi orăşeni 41.
Pe măsură ce criza puterii centrale se accentuează şi se amplifică dependenţa Ţării
Moldovei faţă de turcii otomani, culminând cu regimul fanariot, nevoile financiare
ale domniei vor prevala asupra ideii de autonomie urbană a Botoşanilor. Astfel, la 10
mai 1740, Grigore al II-lea Ghica voievod îi însărcinează pe vornicii de Botoşani cu
strângerea venitului dughenelor de la cele două iarmaroace mari, de Sf. Ilie şi
Sântămăria Mică, din marginea târgului, venit hărăzit celor patru biserici domneşti
din Botoşani42.
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Accentuarea nevoilor financiare ale domniei, dar şi sporirea populaţiei urbane şi
amplificarea activităţilor economice ale acesteia, fac vatra târgului neîndestulătoare,
în condiţiile în care, în schimbul unor sume de bani, domnii vor concede târgoveţilor,
români, evrei sau armeni, locuri din târg pentru case, dughene, băcănii, meserniţe etc.
Aşa se face că la 3 mai 1742, domnul Constantin Mavrocordat scria vornicilor de
Botoşani, cerându-le să dea curs plângerii târgoveţilor români şi evrei, astfel încât
Târgul Făinii să rămână în continuare în deal, „lângă cimitirul Bisericii Albe”43. Prin
mijlocirea vornicilor de Botoşani, domnii veghează la apărarea intereselor supuşilor
săi târgoveţi, de obicei negustori de frunte, faţă de nedreptăţile de care au parte prin
alte părţi, sau chiar în târg, din partea străinilor. Unul dintre aceşti negustori este
armeanul Avan Baronce, care făcea comerţ cu Bistriţa şi pentru care, la 25 ianuarie
1706, vornicii de Botoşani intervin pe lângă dregătorii Bistriţei, rugându-i să vegheze
ca negustorul să-şi primească banii de la datornicii săi de acolo 44.
Tot din însărcinare domnească, vornicii de Botoşani interveneau inclusiv în
afaceri private. La moartea negustorului Pană, domnul Constantin Mavrocordat
porunceşte celor doi vornici ai târgului, armaşul Dinu Cantacuzino şi Antohie
Caragea, să contabilizeze averea lui Pană, care împrumutase o sumă de bani de la vel
logofătul Sandu Sturza şi acum, murind Pană, datornicii săi puteau lua banii ce-i mai
rămăseseră45. Tot vornicului de Botoşani i se solicită, în ianuarie 1742, să intervină în
disputa dintre Iaţco, „jidov de Botoşani”46 şi Minidicto, nemesnicul de la mănăstirea
Suceviţa, pentru o casă de orândă din Ibăneşti, ţinutul Dorohoiului. Altă dată,
vornicilor de Botoşani li se porunceşte să-l apere pe Stihie (probabil unul dintre
numeroşii membri ai familiei botoşănene Stihi, n.D.B.), din târg, acuzat de un turc
din Hotin că şi-ar fi însuşit trei dintre oile acestuia. În replică, Stihie arată că acele oi
le-a cumpărat de la Necula, negustor sârb din Botoşani47. Tot Constantin
Mavrocordat trimite, la 13 martie 1742, o carte către starostele de Cernăuţi şi
vornicul de Botoşani, poruncindu-le să vegheze ca locuitorii armeni din târgurile
moldoveneşti, ce desfăşoară negoţ cu boi în Polonia, să apeleze, în cazul unor
conflicte cu polonii, la „giudecata marginii”48. Este de remarcat intensa activitate
comercială pe care negustori din Botoşani, români, armeni, sârbi sau greci, o
desfăşurau atât în interiorul, cât şi în afara graniţelor ţării.
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Ibidem, vol. II, nr. 514. Domnul mai porunceşte ca maidanul unde are loc Târgul Făinii, fiind loc
domnesc, să nu fie ocupat de case şi dughene, ci „să rămână loc slobod, să poată intra carele”.
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relaţiile de credit. Până la mijlocul secolului al XVIII-lea, Iaşi, 1989, p. 129). Se pare cã acest negustor
a cãzut în mrejele propriei sale îndeletniciri, luând, la rându-i bani cu împrumut, pentru cã printre
creditorii sãi figureazã şi evrei.
46
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, nr. 121.
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târgului, cumpărând de la Constantin Costin Neniul, biv vel paharnic (N. Iorga, St. şi doc., vol. V, p.
238).
48
Condica lui Constantin Mavrocordat, vol. II, nr. 438.
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De multe ori negustorii, ori bunurile lor, erau ţinta unor atacuri tâlhăreşti, cum
este cel căruia i-au căzut victime Andronache „cupeţ ot Botoşani”49 şi Neculai
Apătrăuţii, din satul de ocol Ruşi, amândurora furându-li-se câte un cal. Unul dintre
tâlhari şi-a găsit adăpost tocmai la Pipirig - Neamţ, în casele a doi localnici, fapt
pentru care aceştia au fost nevoiţi să întoarcă paguba păgubaşilor. Odată cu prinderea
hoţilor, aceştia sunt aduşi, de către un om domnesc, înaintea lui Vasile Macri,
vornicul de Botoşani, care ia de la dânşii paguba şi-o dă celor doi locuitori din
Pipirig.
Pentru a opri numeroasele abuzuri ale turcilor, cărora le cădeau victime locuitorii
din Suceava, Orhei, Soroca, Dorohoi, Cernăuţi şi Botoşani, Constantin Mavrocordat
voievod scrie, la 19 octombrie 1742, starostelui de Cernăuţi, poruncindu-i să facă
liste cu toţi turcii care au provocat aceste necazuri, una dintre ele urmând să o dea
ceauşului împărătesc, iar alta s-o trimită la domnie50. Şase zile mai târziu, domnul dă
carte lui Ali, ceauşul împărătesc, să meargă la vornicul de Botoşani şi la celelalte
oraşe pentru a-i pedepsi pe turcii ce apar pe aceste liste 51. Ştirbirea autonomiei ţării,
aflată sub chingile regimului fanariot, dorinţa de a-şi păstra tronul şi viaţa l-au
împiedicat pe Constantin Mavrocordat să acţioneze la fel ca alţi domni ai Moldovei
în secolele anterioare, supunându-i pe aceşti turci pravilelor ţării şi judecării lor
conform obiceiului pământului52.
Vornicul de Botoşani era dator, în egală măsură, să păzească respectarea legilor
ţării, în cuprinsul târgului şi al ocolului, atunci când la mijloc erau interesele
locuitorilor din alte părţi. În urma jalbei lui Constantin Broşteanul, din Suceava,
pentru doi vecini ai săi fugiţi la Mândreşti, în ocolul Botoşanilor, domnul îi
porunceşte lui Vasile Macri, vornicul, că dacă se dovedeşte că aceştia doi sunt vecini
fugiţi să fie luaţi în chezăşie la Mândreşti, până ce Divanul va hotărî soarta lor 53. Tot
într-un sat din ocolul târgului, Berehoeşti (actualul sat Brehuieşti, n.D.B.), oamenii
şi-au clădit casele pe moşia mănăstirii Slatina, pe locul de fânaţ şi de ţarină al
acesteia. Domnul porunceşte vornicilor de Botoşani să mute oamenii „la siliştea
satului, după obicei”54.
Printre faptele de natură penală cercetate de vornicii de Botoşani se număra şi
moartea de om petrecută în târg sau în ocolul acestuia, dregătorii trebuind să trimită
veste domnului ori de câte ori se întâmpla un asemenea lucru, neavând ei înşişi
dreptul de a judeca. Cum vornicii târgului nu l-au înştiinţat pe Constantin
Mavrocordat de faptul că în ocolul Botoşanilor, la mijlocul Tăieturii, fuseseră
descoperite cadavrele a doi evrei şi un rus, înjunghiaţi, deşi aveau habar de această
faptă, domnul le scrie, la 11 noiembrie 1741, pentru a-i mustra55. Cum, se pare,
tăinuirea acestui gen de fapte nu era un caz singular din partea dregătorilor săi,
Constantin Mavrocordat scrie o carte şi către starostele de Cernăuţi şi vel căpitanul
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de Coţmani, certându-i că de când ocupă acele dregătorii n-au trimis la domnie nici
unul din tâlharii pe care i-au prins. Domnul le porunceşte ca după ce vor lua gloaba
de la acei tâlhari să-i trimită la temniţă la domnie, scriind şi faptele săvârşite de ei. O
carte asemănătoare este trimisă şi vornicilor de Botoşani, Dinu <Cantacuzino> biv
vel armaş şi Antohe Caragea56.
Vornicii târgului strângeau veniturile cuvenite domniei din satele de ocol şi tot ei
centralizau, cel mai probabil, contribuţiile în muncă, produse şi bani ale târgoveţilor,
colaborând, desigur, în târg, cu şoltuzul şi pârgarii, în calitatea acestora de
reprezentanţi ai comunităţii locale, dar şi cu vătămanii satelor şi micii dregători
domneşti ce mergeau pe acolo: globnici, pripăşari, osluhari, pererubţi, bezmenari,
armaşi şi aprozi de târg, olăcari, conăcari, cepari, dijmari, cupari, ilişari, joldunari
etc. La 12 noiembrie 1629, Alexandru Coconul voievod, fiul fostului domn Radu
Mihnea, porunceşte dregătorilor din Botoşani, şoltuzului şi pârgarului şi tuturor
slujitorilor din ocolul acestui târg, să lase în pace satul Teişori, al mănăstirii Galata,
„de podvoade, dăjdii, cai de olac şi de toate dările, plătind numai dajdia
împărătească”57. Acest sat fusese dăruit mănăstirii Galata de către Petru Şchiopul
voievod cel care, prin daniile sale, va micşora substanţial ocolul târgului. La 19
septembrie 1584, Maria, doamna lui Petru Şchiopul, se îngrijea ca satul mănăstirii să
dea doar dabilele domneşti, „iar pentru alte munci sau angării nimeni dintre slugile
domneşti sau dintre slugile domniei mele să nu aibă a-i învălui cu nimic”58.
Ureadnicului de Botoşani i se poruncea să lase în pace acel sat. Ceva mai târziu, la 4
noiembrie 1595, Ieremia Movilă întărea şi el acest sat mănăstirii Galata, poruncind ca
„slugile noastre, vornicii doamnei şi ureadnicii de Botoşani să nu aibă a intra acolo,
nici a globi şi nici a se amesteca, ci dabila ce va fi acelui sat mai sus scris, să-şi dea
el dabilele după înscrierea cu ocolul”59. Prin acest nume generic, de dabile, trebuie
să înţelegem toate dările şi contribuţiile, de orice natură, cu care erau datori locuitorii
din satele de ocol faţă de domnie şi de strângerea cărora se ocupau vornicii şi
slujitorii domneşti din subordine60.
În general, domnul îi numea pe vornicii Botoşanilor dintre boierii pământeni
(situaţie valabilă, cu precădere, pentru secolele XVI - XVII) de frunte din ţinut sau
din ţară şi cei mai mulţi dintre ei făcuseră deja dovada credinţei lor, în calitate de
mari dregători, membri ai sfatului domnesc, sau vor primi dregătorii mai însemnate
după perioada în care fuseseră vornicii târgului.
Unii dintre aceşti vornici se înrudeau, chiar, cu domnul sau doamna Ţării şi
numirea lor în această funcţie trebuie să fi fost tocmai consecinţa unei asemenea
înrudiri. Mai mult, membri ai aceleiaşi familii vor ajunge să ocupe această
dregătorie, după cum legăturile de rudenie generate de alianţele matrimoniale dintre
marile familii boiereşti vor face, la un moment dat, ca vornicia de Botoşani să devină
o „afacere” de familie.
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Astfel, Vasile Talpă, primul vornic de Botoşani menţionat documentar era, după
mama sa (fiica popii Ion Bantăş din Brăeşti) strănepotul marelui boier din timpul lui
Alexandru cel Bun, Boris al lui Brae 61. Prin două din nepoatele lor de la frate,
Tălpeştii se vor înrudi cu fraţii Brăescu din secolul al XVII-lea şi, prin ei, cu stirpea
Alboteştilor, dar şi familia de mari boieri Jora62; membri ai acestor neamuri boiereşti
vor fi, la intervale diferite de timp, vornici de Botoşani. Un urmaş cu acelaşi nume, al
lui Vasile Talpă, va fi menţionat, în câteva rânduri, ca vornic sau fost vornic de
Botoşani63.
Pătraşcu Şoldan, alt vornic al Botoşanilor, era fiul marelui boier din secolul al
XVI-lea, Nădăbaico Drăghici, iar Elisabeta, doamna Ieremiei Movilă, îi era nepoată
de la soţie64. Un fiu al său, Toderaşcu Şoldan va fi, la rându-i, vornic de Botoşani65.
Constantin Ciogolea, menţionat între 1636 - 1637 ca vornic de Botoşani se
înrudea, după mamă, cu Dumitru Buhuş şi, implicit, cu familia Movileştilor. A fost,
în mai multe rânduri, dregător la curtea lui Vasile Lupu, fiind ucis de acesta pentru
hiclenie66. Vornici de Botoşani au fost şi trei membri din prolifica familie a
Brăeştilor: fraţii Ştefan şi Gavril Brăescu şi fiul ultimului, Solomon, înrudiţi
matrimonial cu cele mai de seamă case boiereşti din Moldova.
Un alt vornic al Botoşanilor, Toderaşcu Jora, este protagonistul unei întâmplări
savuroase, descrisă de cronicarul Neculce. Izbucnind, în 1662, războiul dintre
austrieci şi turci, domnilor muntean şi moldovean, Grigore I Ghica, respectiv
Eustratie Dabija, li se porunceşte, de către sultan, să lupte alături de armata acestuia.
Cum turcii sunt învinşi, domnul Ţării Româneşti - temându-se pentru viaţa sa - a
venit în Moldova, cu gândul de a se refugia în Polonia (1663). Cămăraşul său, Iştoc,
având la sine doi desagi cu galbeni, s-a rătăcit într-o dimineaţă în preajma
Botoşanilor, fiind găsit de oamenii vornicului Jora. Acesta îl trimite, cu tot cu bani, la
Dabija voievod, „numai pân'a-l trimite au dispecetluit banii Jora ş-au luat câţiva
galbeni ş-au dat samă către Dabija voievod că aşa dispecetluiţi i-au găsit”67. Acest
Toderaşcu era văr primar cu un alt vornic al Botoşanilor, Constantin Jora, frate cu
doamna Dafina, soţia lui Eustratie Dabija şi căsătorit cu Tudosca, nepoata doamnei
Smaranda Ghica68.
Venind Nicolae Mavrocordat în a doua sa domnie în Moldova (1714 - 1716) şi
fiind Macsut postelnicul închis de turci, la Varna, încă din 1712, alături de Lupu
Costachi şi Antiohie Jora, domnul intervine pentru eliberarea acestuia pe care,
nemaiavând mari dregătorii disponibile, îl face vornic de Botoşani 69.
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Din cele prezentate până acum se poate constata că vornicii târgului făceau
parte, fie nemijlocit, fie indirect, prin înrudiri colaterale, din rândurile marii
boierimi, unii chiar rude ale domnilor sau doamnelor Moldovei, ori măcar apropiaţi
ai familiei domnitoare. Într-o vreme în care dregătorii nu primeau leafă pentru
slujbele îndeplinite, ci veniturile le erau rotunjite tocmai din beneficiile rezultate de
pe urma acestor slujbe şi, în condiţiile în care din târgul şi ocolul Botoşanilor se
obţineau venituri însemnate (să nu uităm că ocolul Botoşanilor a avut o situaţie
juridică deosebită şi o existenţă îndelungată), numirea într-o asemenea dregătorie era
o favoare pe care domnia putea să o acorde ca o răsplată şi o dovadă de încredere. A
fost deja amintit cazul postelnicului Macsut, care făcuse parte, la un moment dat, din
căimăcămia Moldovei (după fuga lui Cantemir în Rusia), alături de marii boieri Lupu
Costachi şi Antiohie Jora şi pe care Nicolae Mavrocordat îl scoate din robia turcească
de la Varna aducându-l în Ţara Moldovei şi numindu-l vornic de Botoşani70.
Sursele de obţinere a veniturilor erau numeroase: hotărnicii, judecăţi, încasarea
dărilor, daruri primite de la slujbaşii domneşti subalterni. Acestor venituri probabil li
se adăugau altele, obţinute pe căi mai puţin licite, prin abuzuri şi daruri primite în
schimbul acordării unor favoruri 71.
Prezenţa constantă a vornicilor târgului la hotărnicirea moşiilor, fie ele domneşti,
boiereşti sau răzeşeşti, dincolo de faptul că era o obligaţie a slujbei, le rotunjea
acestora veniturile. În toată această perioadă, care de multe ori se prelungea mai
multe zile (strângerea martorilor, consultarea vechilor acte de proprietate, în cazul în
care acestea se mai păstrau, cercetarea făcută la faţa locului, împreună cu oamenii
buni şi bătrâni, hotărnicirea efectivă, întocmirea noului înscris etc.), vornicii
beneficiau, din plin, de dărnicia gazdelor: merinde, băutură, daruri, proporţional cu
rangul şi puterea economică a celui la cererea căruia se elibera mărturia hotarnică. La
toate acestea se adăuga şi plata propriu-zisă pentru prezenţa la hotarnică. Fiind,
aşadar, o operaţiune costisitoare, la care mai participau alţi dregători domneşti, boieri
mai mari sau mai mici, vornicii sunt menţionaţi îndeosebi în hotarnicele eliberate
boierilor (cu excepţia cazurilor în care, în urma plângerilor către domn, acesta
poruncea vornicului să cerceteze personal pricinile de hotar) 72. Captarea bunăvoinţei
vornicului era esenţială pentru că, pe baza mărturiei hotarnice a acestuia, domnul
făcea actul de stăpânire; putem bănui, aşadar, cu atât mai mult, că în asemenea cazuri
plata se făcea mai puţin în respectul vechiului obicei al pământului şi mai mult prin
consensul dintre ceea ce oferea beneficiarul şi ceea ce pretindea reprezentantul
domniei.
Venituri importante obţineau vornicii târgului şi prin prezenţa lor, ca martori, la
vânzarea unor ocini73. Condiţiile, în acest caz, erau similare celor în care vornicii
hotărniceau. Părţile implicate în actul de vânzare - cumpărare asigurau dregătorului
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domnesc gazdă, masă băutură şi se tocmeau pentru a-i plăti corespunzător serviciul
efectuat. Pe baza acestei cărţi de mărturie, domnul elibera cumpărătorului hrisovul de
stăpânire74.
Vornicilor de Botoşani le revenea şi o parte din gloabele pe care le stabileau, fie
în materie penală, ca pedeapsă pentru o faptă condamnată de pravila ţării, fie în
domeniul civil, pentru nerespectarea poruncilor domneşti sau încălcarea învoielilor
dintre părţi. Într-un document din 11 noiembrie 1741, invocat deja în această lucrare,
Constantin Mavrocordat voievod le cere socoteală vornicilor de Botoşani pentru
greşeala de a nu fi înştiinţat domnia despre cele trei cadavre, înjunghiate, a doi evrei
şi un rus, găsite la mijlocul Tăieturii, în ocolul Botoşanilor 75. La 26 noiembrie 1741,
domnul scrie starostelui de Cernăuţi şi vel căpitanului de Coţmani, poruncindu-le să-i
trimită la domnie pe toţi tâlharii prinşi, după ce vor lua de la aceştia gloaba. O carte
identică e trimisă şi vornicilor de Botoşani 76. Nu ştim dacă făptaşii au fost prinşi sau
nu, dar putem bănui că vornicii de Botoşani au fixat şi despăgubirea pe care în
absenţa criminalilor trebuia să o dea stăpânul locului unde avuseseră loc crimele.
Într-un alt caz, de asemenea menţionat deja, Caragea, vornicul de Botoşani
judecă, alături de vel căpitanul de Dorohoi, doi locuitori din Câmpulung acuzaţi că ar
fi găzduit tâlhari77. Aceşti tâlhari furaseră doi cai, unul de la Andronache, negustor
din Botoşani, celălalt de la Neculai Apătrăuţii din satul Ruşi, ocolul târgului. Pentru
că lăsaseră să fugă unul dintre tâlhari, cei doi câmpulungeni sunt pedepsiţi să întoarcă
păgubaşilor cei doi cai (sau echivalentul în bani), iar hoţii fiind prinşi sunt aduşi de
un om domnesc în faţa vornicului de Botoşani, care urma să ia de la ei paguba şi s-o
dea înapoi locuitorilor din Câmpulung 78. Dacă în cazul pedepsirii iniţiale a celor două
gazde de tâlhari, plata judecăţii a fost împărţită, probabil, de vornicul de Botoşani şi
vel căpitanul de Dorohoi (care avea atribuţii şi în materie penală), în momentul
judecării tâlharilor, după prinderea lor, beneficiul judecăţii, rezultat probabil prin
punerea duşegubinei pe capetele tâlharilor, i-a revenit doar vornicului de Botoşani.
Vornicii puteau închiria sau subînchiria bunuri mobile sau imobile din cuprinsul
târgului, ori din satele de ocol. La 18 iunie 1742 i se scria vornicului de Botoşani,
spre a-l înştiinţa că i s-au trimis 75 de lei, chiria pentru 30 de care, „pentru adusul
varului de la Dumbrăveni”79.
Alte surse de venituri erau: preţăluirea, cu oameni buni, a unor case, locuri, ocini
etc. din târg sau din ocol 80, aprovizionarea curţii cu cele necesare 81, judecarea
pricinilor de scoatere a unuia sau a mai multor semne de hotar82, evaluarea averilor
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unor particulari83, plocoane primite pentru scutirea anumitor persoane de unele dări 84
etc.
Documentele medievale nu pomenesc, explicit, abuzuri în funcţie ale vornicilor
de Botoşani, dar din unele porunci adresate acestora, de domnii sau doamnele Ţării
Moldovei, se subînţelege că acestea erau o practică de rotunjire a veniturilor 85,
cunoscută şi de puterea centrală, care încerca prin aceste porunci să le preîntâmpine
sau să le pună capăt. Alte abuzuri ale vornicilor de Botoşani, despre care nu există
însă referinţe documentare, puteau fi cotropirile de pământ, de multe ori făcute cu
acordul tacit al domnilor86.
În ceea ce priveşte originea etnică a vornicilor de Botoşani, ea este, în marea
majoritate a cazurilor, românească, vornicii fiind, aşa cum s-a amintit deja, boieri
autohtoni. Spre sfârşitul secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea, când o bună
parte din neamurile boiereşti autohtone decad 87 şi în ţară pătrund şi sunt căftănite
elemente etnice originare, mai ales, de pe malurile Bosforului, documentele
menţionează ca vornici de Botoşani, albanezi, precum Ilie Abăza 88, sau greci, cum
erau Dinu Cantacuzino armaşul şi Antohie Caragea 89.
Prin reforma administrativă întreprinsă în a doua sa domnie în Moldova,
Constantin Mavrocordat înfiinţează, pe baza vechiului ocol domnesc al târgului,
ţinutul Botoşanilor, în fruntea căruia continuau să fie, ca reprezentanţi ai domniei, cei
doi vornici90 şi nu ispravnicii, ca în cazul altor ţinuturi 91. Mai târziu, în 1769, cu
prilejul războiului ruso - otoman, ruşii care ocupau Moldova au solicitat aceluiaşi
domn realizarea unei situaţii statistice în care Botoşanii apăreau, din nou, ca fiind
parte a ţinutului Hârlău, având în frunte tot un vornic 92. A fost însă, probabil, o
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Vezi Anexa Vornicii (ureadnicii) de Botoşani de la sfârşitul lucrării; cf. şi Nicolae Stoicescu, op. cit.,
p. 134 şi urm. şi p. 368 şi urm.
90
N. Iorga, op. cit., vol. VI, p. 327; vezi şi Cronicele României sau letopiseţele Moldaviei şi Valahiei,
ed. 2, M. Kogãlniceanu, III, Bucureşti, 1874 ( în continuare Cronicele României…).
91
D. Ciurea, Organizarea administrativã…, p. 173.
92
Arhiva Româneascã, tom I, ed. a II-a, Iaşi, 1860, p. 143; vornicul de Botoşani, stolnicul Constantin
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unor particulari83, plocoane primite pentru scutirea anumitor persoane de unele dări 84
etc.
Documentele medievale nu pomenesc, explicit, abuzuri în funcţie ale vornicilor
de Botoşani, dar din unele porunci adresate acestora, de domnii sau doamnele Ţării
Moldovei, se subînţelege că acestea erau o practică de rotunjire a veniturilor 85,
cunoscută şi de puterea centrală, care încerca prin aceste porunci să le preîntâmpine
sau să le pună capăt. Alte abuzuri ale vornicilor de Botoşani, despre care nu există
însă referinţe documentare, puteau fi cotropirile de pământ, de multe ori făcute cu
acordul tacit al domnilor86.
În ceea ce priveşte originea etnică a vornicilor de Botoşani, ea este, în marea
majoritate a cazurilor, românească, vornicii fiind, aşa cum s-a amintit deja, boieri
autohtoni. Spre sfârşitul secolului al XVII-lea şi în secolul al XVIII-lea, când o bună
parte din neamurile boiereşti autohtone decad 87 şi în ţară pătrund şi sunt căftănite
elemente etnice originare, mai ales, de pe malurile Bosforului, documentele
menţionează ca vornici de Botoşani, albanezi, precum Ilie Abăza 88, sau greci, cum
erau Dinu Cantacuzino armaşul şi Antohie Caragea 89.
Prin reforma administrativă întreprinsă în a doua sa domnie în Moldova,
Constantin Mavrocordat înfiinţează, pe baza vechiului ocol domnesc al târgului,
ţinutul Botoşanilor, în fruntea căruia continuau să fie, ca reprezentanţi ai domniei, cei
doi vornici90 şi nu ispravnicii, ca în cazul altor ţinuturi 91. Mai târziu, în 1769, cu
prilejul războiului ruso - otoman, ruşii care ocupau Moldova au solicitat aceluiaşi
domn realizarea unei situaţii statistice în care Botoşanii apăreau, din nou, ca fiind
parte a ţinutului Hârlău, având în frunte tot un vornic 92. A fost însă, probabil, o
DANIEL BOTEZATU, DREGĂTORII B OTOŞANILOR . VORNICII DE BOTOŞANI

https://biblioteca-digitala.ro

91

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A II-A: LOCURI ŞI OAMENI

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A II-A: LOCURI ŞI OAMENI
https://biblioteca-digitala.ro

92

Kogălniceanu era, în acelaşi timp, ispravnic al ţinuturilor Hârlău şi Dorohoi (!). Acelaşi personaj fusese
făcut de către Ioan Theodor Callimachi voievod, la 1758, vel serdar la Chişinău, având în seamă şi
ţinuturile Orhei şi Lăpuşna.
93
Recensământul efectuat, la 10 iunie 1774, din porunca autorităţilor ruseşti de ocupaţie, arăta cã ţinutul
Botoşani continua să aibă ca subdiviziuni administrative cele trei ocoale instituite încă prin reforma
administrativă a lui Constantin Mavrocordat. La Botoşani erau menţionaţi 20 de „slujitori
isprãvniceşti” (P. G. Dmitriev, Moldova în epoca feudalismului, vol. VII, partea a II-a: Recensãmintele
populaţiei Moldovei din anii 1772 - 1773 şi 1774, Edit. „Ştiinţa”, Chişinãu, 1975, pp. 184 - 209);
aceeaşi situaţie o aveau Botoşanii şi la 1803, de când dateazã „Condica liuzilor” (Theodor Codrescu,
Uricariul, vol. VII, p. 242 şi urm.), precum şi la 1816, când breslele ce nu plăteau bir însumau 149 de
slujitori ai isprăvniciei (Corneliu Istrati, Condica visteriei Moldovei din anul 1816, în AIIAXI, supliment
(I), Iaşi, 1979, p. 99). În 1776, Botoşanii erau ţinut, având în frunte doi vornici (Petru Râşcanu, Lefile şi
veniturile boierilor Moldovei în 1776, Iaşi, 1887, p. 81).
94
Asemenea situaţii aparte, dar din alte motive, aveau ocoalele de frontieră Vrancea şi Câmpulung,
conduse de câte doi vornici cărora, pe lângă atribuţiile ce le reveneau în calitate de reprezentanţi ai
domnului în ocol, li se impunea şi supravegherea frontierei, o sarcină foarte dificilă în contextul jocului
politic oscilant al relaţiilor cu Ardealul (vezi D. Ciurea, Organizarea administrativă…,pp. 203 - 205).

situaţie conjuncturală, pentru că în condicile, statisticile şi catagrafiile următoare
Botoşanii apar, de fiecare dată, ca ţinut de sine stătător 93.
Din cele prezentate până acum se poate observa că informaţiile referitoare la
vornicii Botoşanilor confirmă, prin particularizare, cele cunoscute deja despre
vornicii de târg din Moldova medievală. Şi aici vornicii au avut, la început, atribuţii
militare, în strânsă legătură cu reşedinţa domnească (atribuţii doar bănuite, prin
analogie cu ale marelui vornic şi care vor fi preluate, din secolele XVII - XVIII, de
alţi dregători domneşti), apoi preponderent administrative, fiscale şi judecătoreşti.
De ce au fost la Botoşani doi vornici şi nu unul, cum era cazul în alte târguri
moldoveneşti? Documentele nu dau un răspuns explicit, dar putem bănui, prin
comparaţie94, că acest lucru se datorează statutului aparte al Botoşanilor, de târg al
doamnei, care presupunea griji şi obligaţii sporite pentru reprezentanţii domniei: pe
de o parte trebuiau să se achite de sarcinile curente faţă de aceasta, pe de altă parte
era nevoie să chivernisească şi apanajul ce aparţinea doamnelor, acestea fiind, în
anumite momente, foarte autoritare în ceea ce privea veniturile care li se cuveneau.
În atari condiţii, era mai greu pentru o singură persoană să se achite de obligaţiile ce
îi reveneau, practic, pentru doi stăpâni: unul al ţării, celălalt al iatacului domnesc.
Nu trebuie să ne mire, aşadar, faptul că o bună parte a vornicilor de Botoşani era
formată din descendenţi ai celor mai de seamă familii boiereşti, apropiaţi sau rude ale
domnilor şi doamnelor Moldovei. Desigur, continuitatea într-o asemenea funcţie
presupunea mai multe variabile: menţinerea în scaun a celui care făcuse numirea,
abilitatea de a conserva, dincolo de schimbările, la un moment dat frecvente, de
domnie, un anumit status social şi politic, apropierea, inclusiv prin alianţe
matrimoniale, de partida boierească aflată la putere, dorinţa de a accede la o nouă
treaptă pe „cursus honorum” etc.
Plecând de la lista vornicilor de Botoşani, prezentată în anexă, aceste aspecte pot
fi aprofundate, prin studii ulterioare, care să stabilească analogii între familiile cărora
le aparţineau aceştia, anii când au avut această funcţie, înrudirile cu familia
domnitoare, contextul politic intern şi internaţional. Ca repere care să ilustreze
această sugestie metodologică pot fi cazurile lui Pătraşcu Şoldan (rudă, prin alianţă, a
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95
Vezi Anexa Vornicii (ureadnicii) de Botoşani.
Cf. Artur Gorovei, op.cit., p. 186.
N.Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători…, p. 328 şi pp. 443 - 446.
97

Movileştilor şi vornic de Botoşani între 1599 -1607) şi Toderaşcu Şoldan (apropiat,
la un moment dat, al lui Vasile Lupu), Dumitru Roşca (vornic sau fost vornic de
Botoşani între 1640 - 1676), neamurile Brăescu şi Jora etc. 95 Ultimul vornic
menţionat documentar al Botoşanilor este Alecu Sturdza 96, dintr-o veche familie
boierească din Moldova97, care a dat acestei ţări doi domni.
În preajma şi în timpul epocii fanariote originea etnică a vornicilor de
Botoşani, până atunci exclusiv românească, se va modifica întrucâtva, preschimbările
statutului politic al Moldovei aducând la Botoşani, în această funcţie, albanezi şi
greci. Era vorba, practic, de un fenomen extins la scara întregii ţări, de o diluţie a
elementului etnic boieresc autohton, prin uzurpări sau înrudiri venite din partea celor
care erau în anturajul domnilor numiţi de Poartă.
În sfârşit, un alt aspect care concordă cu realităţile din alte târguri
moldoveneşti este acela că, deşi se aflau în slujba domniei, vornicii târgului nu erau
retribuiţi de aceasta, ci îşi obţineau veniturile din slujbele prestate, dar şi prin
săvârşirea de abuzuri, în funcţia pe care o exercitau, aidoma omologilor lor de rang
mai mare sau mai mic. Situaţia se va perpetua, în ciuda încercării lui Constantin
Mavrocordat, de a retribui dregătorii domneşti.

ANEXA
VORNICII (UREADNICII) DE BOTOŞANI
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1. „Simion, vătavul de la Botoşani”, 1533 (7041) mart. 8 (DIR, A, Moldova,
veac XVI, vol. I, p. 351, nr. 318)
2. „Vasăle Talpă vorni<c> de Botoşani”, 1593 (7101) mart. 25 (Idem, veac
XVI, vol. IV, p. 73, nr. 92).
3. Pătraşco, „vornic de Botoşani”, 1599 (7107) aug. 31 (Ibidem, p. 267, nr.
331); „ureadnic de Botăşani”, fiul lui „Drăghici Nădăbaico vornic”, 1602 (7110)
iul. 12 (Idem, veac XVII, vol. I, pp. 54 - 55, nr. 83); „ureadnic de Botoşani”, 1603
(7111) apr. 6 ( Ibidem, pp. 82 - 83, nr. 121); „ureadnic din Botoşani”, 1603 (7111)
iul. 20 ( Ibidem, pp. 111 - 112, nr. 159); <1604> mart. 3 (ASI, Documente,
CCLXXIV/31; publicat în Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. II1, pp. 237 - 239
şi reeditat în DIR, A, Moldova, veac XVII, vol. I, p. 129, nr. 187); „ureadnic de
Botoşani”, 1604 (7112) april. 18 (ASI, Documente, CCLXXIV/2, publicat în DIR,
veac XVII, vol. I, pp. 139 - 140, nr. 200); 1604 (7112) mai 26 (Ibidem, pp. 157, nr.
223); 1604 (7113) dec. 28 (ASI, Documente, CCLXXIV/4, publicat în DIR, A,
Moldova, veac XVII, vol. I, p. 189, nr. 270); „vornic”, 1605 (7114) nov. 18 (Ibidem,
p. 262, nr. 351); <1606 (7114) iun. 30 - 1607 (7116) sept. 14>, (Idem, veac XVII,
vol. II, p. 51); 1606 (7114) iul. 12 (C.D.M., I, p. 298, nr. 1282); Pătraşco ureadnic
de Botoşani”, 1607 (7115) <apr.> 11 (Ibidem, p. 305, nr. 1316).
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4. Pătraşcu Udrea, fost ureadnic de Botoşani, <1603> (DIR, A, Moldova,
veac XVII, vol. I, pp. 66 - 67); biv vornic de Botoşani, 1629 (7137) ian. 12 (Gh.
Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, I2, p. 208; reeditat în DIR, A, Moldova, veac XVII,
vol. II, p. 251, nr. 324).
5. Toma şi Gheorghie, 1609 sept. 2 (DIR, A, Moldova, veac XVII, vol. II, p.
251); Gheorghe vornic şi Toma vornic de Botoşani, <1610> aug. 22, DIR, A,
Moldova, veac XVII, vol. II, p. 333, nr. 446); 1610(7119) nov. 30 (Ibidem, p. 333,
nr. 446); „Toma, ce au fost vornic în Botoşani”, 1627 (7135) febr. 20, (BAR
„Creşterea colecţiunilor”, XX, ian.- sept., 1912, CXL/202; Toma, fost vornic, 1635
(7143) aug. 1 (DRH, A, Moldova, XXIII, pp. 249 - 250); 1635 (7143) aug. 19
(Ibidem, pp. 248 - 249, nr. 211).
6. „Hilip, ureadnic din tîrgul Botăşeni”, 1615 (7123) iun. 14 (DIR, A,
Moldova, veac XVII, vol. III, p. 219, nr. 319).
7. Vasile Neagoe, 1623 (7131) mart. 4 (ASI, Documente CDL/5; publicat în
DIR, veac XVII, vol. V, p. 192, nr. 260); 1623 mart. 14 (ASI, Documente, CDL/6;
publicat în ibidem, p. 198, nr. 266); 1623 iun. 7 (ASI, Documente, CDL/7; publicat
în ibidem, p. 224, nr. 298).
8. „Andreiu, vornecul de Botăşeni”, 1635 (7143) ian. 15 (DRH, A, Moldova,
XXIII, pp. 14 - 15, nr. 12).
9. Dumitru, fost vornic de Botoşani, 1635 (7143) iul. 3 (Ibidem, p. 193); „
Dumitraşc<u>, vorni<c> de Botoşăni”, 1635 (7143) iuli<e>3 (menţ. în ASI,
Documente, CDL/100); Dumitru vornicul de Botoşani, 1645 (7154) nov. 6 (ASI,
Documente, CDLXI/57); 1646 (7154) aug. 6 (Artur Gorovei, op. cit.).
10.Mihai, „ ce au fost vornicu la Botăşeni”, 1636 (7144) apr. 16 (DRH, A,
Moldova, XXIII, pp. 464 - 465, nr. 403).
11.„Ciogolea Constantin vornic”, 1636 (7144) iul. 12 (Ibidem, pp. 516 - 517, nr.
456; „Constantin Ciogolia ure<a>dnic”, într-o copie în ASI, Documente,
CDXXIII/9); „Constantin Ciogolea vornic de Botăşani”, 1636 (7144) iul. 14 (
Ibidem, p. 523, nr. 461); „vornicul de Botăşe<ni>, <1636> aug. 30 (Ibidem, p. 550,
nr. 491); „vornic de Botăşen<i>”, 1636 (7145) oct. 4 (Ibidem, p. 580, nr. 528);
„dvornic de Botoşani”, 1637 (7145) apr. 12 (Gh. Ghibănescu, op. cit., II1, p. 134;
reeditat în DRH, A, Moldova, XXIV, p. 62, nr. 62); 1637 (7145) mai 4 (Gh.
Ghibănescu, op. cit., II1, p. 138).
12. Toderaşco <Şoldan> vornic de Botoşani, 1638 (7147) dec. 28 ( DRH, A,
Moldova, XXIV, pp. 488 - 489, nr. 529); „Toderaşco Şoldan vornicul de
Botoşani”, 1639 (7147) iun. 7 (N. Iorga, St. şi doc., V, pp. 218 - 219, nr. 36).
13. „Dumitru Roşca, vornicul de Botăşeani”, 1640 (7148) iul. 4 (Documente
privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I, p. 371, nr. 290; publicat şi în DRH, A,
Moldova, XXV, pp. 389 - 390, nr. 383); „Dumitru Roşca, ureadnic de Botoşani”,
1640 (7148) iul. 4 (Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, editate de Ioan
Caproşu şi Petronel Zahariuc, vol. I, p. 373, nr. 291; publicat şi în DRH, A, Moldova,
XXV, pp. 392 - 393, nr. 384); 1645 (7153) aug. 24 (Gh. Ghibănescu, op. cit., II2, p.
85, nr. 51); Roşca „vornicul ce au fost în Botoşani”, <1646> febr. 1 (T.G. Bulat,
„Câteva ştiri despre mănăstirea Doamnei de lângă Botoşani”, în Arhivele
Basarabiei, an II, nr. 2/1930, nr. 68); vornic de Botoşani, 1646 (7154) febr. 20

4. Pătraşcu Udrea, fost ureadnic de Botoşani, <1603> (DIR, A, Moldova,
veac XVII, vol. I, pp. 66 - 67); biv vornic de Botoşani, 1629 (7137) ian. 12 (Gh.
Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, I2, p. 208; reeditat în DIR, A, Moldova, veac XVII,
vol. II, p. 251, nr. 324).
5. Toma şi Gheorghie, 1609 sept. 2 (DIR, A, Moldova, veac XVII, vol. II, p.
251); Gheorghe vornic şi Toma vornic de Botoşani, <1610> aug. 22, DIR, A,
Moldova, veac XVII, vol. II, p. 333, nr. 446); 1610(7119) nov. 30 (Ibidem, p. 333,
nr. 446); „Toma, ce au fost vornic în Botoşani”, 1627 (7135) febr. 20, (BAR
„Creşterea colecţiunilor”, XX, ian.- sept., 1912, CXL/202; Toma, fost vornic, 1635
(7143) aug. 1 (DRH, A, Moldova, XXIII, pp. 249 - 250); 1635 (7143) aug. 19
(Ibidem, pp. 248 - 249, nr. 211).
6. „Hilip, ureadnic din tîrgul Botăşeni”, 1615 (7123) iun. 14 (DIR, A,
Moldova, veac XVII, vol. III, p. 219, nr. 319).
7. Vasile Neagoe, 1623 (7131) mart. 4 (ASI, Documente CDL/5; publicat în
DIR, veac XVII, vol. V, p. 192, nr. 260); 1623 mart. 14 (ASI, Documente, CDL/6;
publicat în ibidem, p. 198, nr. 266); 1623 iun. 7 (ASI, Documente, CDL/7; publicat
în ibidem, p. 224, nr. 298).
8. „Andreiu, vornecul de Botăşeni”, 1635 (7143) ian. 15 (DRH, A, Moldova,
XXIII, pp. 14 - 15, nr. 12).
9. Dumitru, fost vornic de Botoşani, 1635 (7143) iul. 3 (Ibidem, p. 193); „
Dumitraşc<u>, vorni<c> de Botoşăni”, 1635 (7143) iuli<e>3 (menţ. în ASI,
Documente, CDL/100); Dumitru vornicul de Botoşani, 1645 (7154) nov. 6 (ASI,
Documente, CDLXI/57); 1646 (7154) aug. 6 (Artur Gorovei, op. cit.).
10.Mihai, „ ce au fost vornicu la Botăşeni”, 1636 (7144) apr. 16 (DRH, A,
Moldova, XXIII, pp. 464 - 465, nr. 403).
11.„Ciogolea Constantin vornic”, 1636 (7144) iul. 12 (Ibidem, pp. 516 - 517, nr.
456; „Constantin Ciogolia ure<a>dnic”, într-o copie în ASI, Documente,
CDXXIII/9); „Constantin Ciogolea vornic de Botăşani”, 1636 (7144) iul. 14 (
Ibidem, p. 523, nr. 461); „vornicul de Botăşe<ni>, <1636> aug. 30 (Ibidem, p. 550,
nr. 491); „vornic de Botăşen<i>”, 1636 (7145) oct. 4 (Ibidem, p. 580, nr. 528);
„dvornic de Botoşani”, 1637 (7145) apr. 12 (Gh. Ghibănescu, op. cit., II1, p. 134;
reeditat în DRH, A, Moldova, XXIV, p. 62, nr. 62); 1637 (7145) mai 4 (Gh.
Ghibănescu, op. cit., II1, p. 138).
12. Toderaşco <Şoldan> vornic de Botoşani, 1638 (7147) dec. 28 ( DRH, A,
Moldova, XXIV, pp. 488 - 489, nr. 529); „Toderaşco Şoldan vornicul de
Botoşani”, 1639 (7147) iun. 7 (N. Iorga, St. şi doc., V, pp. 218 - 219, nr. 36).
13. „Dumitru Roşca, vornicul de Botăşeani”, 1640 (7148) iul. 4 (Documente
privitoare la istoria oraşului Iaşi, vol. I, p. 371, nr. 290; publicat şi în DRH, A,
Moldova, XXV, pp. 389 - 390, nr. 383); „Dumitru Roşca, ureadnic de Botoşani”,
1640 (7148) iul. 4 (Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi, editate de Ioan
Caproşu şi Petronel Zahariuc, vol. I, p. 373, nr. 291; publicat şi în DRH, A, Moldova,
XXV, pp. 392 - 393, nr. 384); 1645 (7153) aug. 24 (Gh. Ghibănescu, op. cit., II2, p.
85, nr. 51); Roşca „vornicul ce au fost în Botoşani”, <1646> febr. 1 (T.G. Bulat,
„Câteva ştiri despre mănăstirea Doamnei de lângă Botoşani”, în Arhivele
Basarabiei, an II, nr. 2/1930, nr. 68); vornic de Botoşani, 1646 (7154) febr. 20
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(C.D.M., supl. I, p. 219, nr. 662); 1664 (7172) ian. 20 ( Ibidem, III, p. 229, nr. 1030);
Roşca, fost vornic de Botoşani, 1676 (7184) mai 6 (ASB, Fond Documente Istorice,
XIV/49).
14. „Gligorie, vornicul de Botăşani”, 1640 (7148) aug. 10 (DRH, A, Moldova,
XXV, p. 425, nr. 418); „Gligorie, fost postelnic, ureadnic de Botăşani”, 1640
(7148) aug. 12 (Ibidem, p. 427, nr. 419); Gligore postelnicul, vornic de Botoşani,
1641 (7149) mai 10 (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, p. 219, nr. 131);
Grigore biv postelnic „ureadnic de Botoşani”, 1645 (7154) nov.7 (ASI,
Documente, CCLXXXI/5).
15. Ştefan Prăjescul, „vornic de Botăşeni”, 1642 (7150) mai 10 (Teodor Balan,
Documente bucovinene, II , p.120, nr. 54; menţionat şi la 1641 (7150) mai 26 (DRH,
A, Moldova, XXVI, p. 408, nr. 481; evident, anul corect este 1642).
16. Chiriac, <1644> (Artur Gorovei, op. cit., p. 184); „Chireac, vorn<i>c de
Botoşani”, 1651 (7160) oct. 5 (menţ. în ASI, Documente, CDL/100).
17.Solomon (Brăescu ?), 1648 (7156) iun. 3 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi
zapise, II2, p. 155).
18.Mihale, <după 1652> (71160)>iulie 5 (Documente privitoare la istoria
oraşului Iaşi, vol. I, p. 450, nr. 387).
19.„Dumitraşco ( Nacu, n.D.B.) vornic de Botoşani”, <1655 aug. 5 - 1657 apr.
5> (BAR, Ms. 111, f. 49); menţionat ca fiu al lui Grigore Nacu stolnic, precizare în
funcţie de care am şi datat documentul (vezi şi Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în
vremea lui Gheorghe Ştefan voievod [1653/1658], p. 491, nota 853).
20.Ilie Boul, fost vornic de Botoşani, 1656 (7164) mart. 24 (C.D.M., p. 60, nr.
178) şi 1656 (7164) apr. 12 ( Ibidem, p. 60, nr. 180).
21.„Gheorghie, vornicul din Botoşani”, 1658 (7167) nov. 19 (R. Rosetti,
„Cronica Vascanilor”, în AARMSI, seria II, 1906 - 1907, tom XXIX, 118, nr. XCIX);
1659 (7167) aug. 1 (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. IV, p. 86, nr. XCIV);
Gheorghe Şeptilici, „vornic de Botoşani”, 1660 (7168) ian. 29 (Ioan Neculce, fasc.
VIII, 1929 - 1930, p. 122, nr. LXII); „Gheorghiţă ce au fost cupar, vornicul de
Botoşani”, <1660> (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, VI, ianuarie - martie, 1908, p.
70).
22.Dumitraşcu (Boul?), 1661 (7169) iun. 15 (ASI, Documente, CDXXIX/19;
datat după Idem, CDXXIX/3).
23.Toderaşcu Jora, 1662 (7170) febr. 15 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise,
III1, pp. 196 - 197); „Toderaşcu Jorea”, 1663 (7171) mai 5 (C.D.M., III, p. 216, nr.
964); 1665 (7173) febr. 21 ( D.M. Dragnev, A.N. Nikitici, L.I. Svetlicinaia, P.V.
Sovetov, Moldova în epoca feudalismului, vol. V, pp. 119 - 120, nr. 146); Toader
Jora, 1669 (7178) oct. 15 (C.D.M., III, p. 398, nr. 1875); Jora medelnicer, 1670
(7178) febr. 29 (Artur Gorovei, op. cit., p. 184).
24.David „nemeasnicu cel armenescu de Botoşani”, 1662 (7170) iun. 11 (N.
Iorga, op. cit., vol. V, p.222, nr. 48).
25.Vasile Talpă, 1663 (7172) sept. 13 (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, VI,
octombrie - decembrie, 1910, p. 274, nr. CXXXII/79) şi 1664 (7173) sept. 21
(Ibidem, nr. CXXXII/82); „Vasile Talpă ce au fost vornic la Botoşani”, <după
1667 iul. 25> (N. Iorga, op. cit., vol. XI, pp. 68 - 69, nr. 90); fost vornic de

(C.D.M., supl. I, p. 219, nr. 662); 1664 (7172) ian. 20 ( Ibidem, III, p. 229, nr. 1030);
Roşca, fost vornic de Botoşani, 1676 (7184) mai 6 (ASB, Fond Documente Istorice,
XIV/49).
14. „Gligorie, vornicul de Botăşani”, 1640 (7148) aug. 10 (DRH, A, Moldova,
XXV, p. 425, nr. 418); „Gligorie, fost postelnic, ureadnic de Botăşani”, 1640
(7148) aug. 12 (Ibidem, p. 427, nr. 419); Gligore postelnicul, vornic de Botoşani,
1641 (7149) mai 10 (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, III, p. 219, nr. 131);
Grigore biv postelnic „ureadnic de Botoşani”, 1645 (7154) nov.7 (ASI,
Documente, CCLXXXI/5).
15. Ştefan Prăjescul, „vornic de Botăşeni”, 1642 (7150) mai 10 (Teodor Balan,
Documente bucovinene, II , p.120, nr. 54; menţionat şi la 1641 (7150) mai 26 (DRH,
A, Moldova, XXVI, p. 408, nr. 481; evident, anul corect este 1642).
16. Chiriac, <1644> (Artur Gorovei, op. cit., p. 184); „Chireac, vorn<i>c de
Botoşani”, 1651 (7160) oct. 5 (menţ. în ASI, Documente, CDL/100).
17.Solomon (Brăescu ?), 1648 (7156) iun. 3 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi
zapise, II2, p. 155).
18.Mihale, <după 1652> (71160)>iulie 5 (Documente privitoare la istoria
oraşului Iaşi, vol. I, p. 450, nr. 387).
19.„Dumitraşco ( Nacu, n.D.B.) vornic de Botoşani”, <1655 aug. 5 - 1657 apr.
5> (BAR, Ms. 111, f. 49); menţionat ca fiu al lui Grigore Nacu stolnic, precizare în
funcţie de care am şi datat documentul (vezi şi Petronel Zahariuc, Ţara Moldovei în
vremea lui Gheorghe Ştefan voievod [1653/1658], p. 491, nota 853).
20.Ilie Boul, fost vornic de Botoşani, 1656 (7164) mart. 24 (C.D.M., p. 60, nr.
178) şi 1656 (7164) apr. 12 ( Ibidem, p. 60, nr. 180).
21.„Gheorghie, vornicul din Botoşani”, 1658 (7167) nov. 19 (R. Rosetti,
„Cronica Vascanilor”, în AARMSI, seria II, 1906 - 1907, tom XXIX, 118, nr. XCIX);
1659 (7167) aug. 1 (Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, vol. IV, p. 86, nr. XCIV);
Gheorghe Şeptilici, „vornic de Botoşani”, 1660 (7168) ian. 29 (Ioan Neculce, fasc.
VIII, 1929 - 1930, p. 122, nr. LXII); „Gheorghiţă ce au fost cupar, vornicul de
Botoşani”, <1660> (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, VI, ianuarie - martie, 1908, p.
70).
22.Dumitraşcu (Boul?), 1661 (7169) iun. 15 (ASI, Documente, CDXXIX/19;
datat după Idem, CDXXIX/3).
23.Toderaşcu Jora, 1662 (7170) febr. 15 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise,
III1, pp. 196 - 197); „Toderaşcu Jorea”, 1663 (7171) mai 5 (C.D.M., III, p. 216, nr.
964); 1665 (7173) febr. 21 ( D.M. Dragnev, A.N. Nikitici, L.I. Svetlicinaia, P.V.
Sovetov, Moldova în epoca feudalismului, vol. V, pp. 119 - 120, nr. 146); Toader
Jora, 1669 (7178) oct. 15 (C.D.M., III, p. 398, nr. 1875); Jora medelnicer, 1670
(7178) febr. 29 (Artur Gorovei, op. cit., p. 184).
24.David „nemeasnicu cel armenescu de Botoşani”, 1662 (7170) iun. 11 (N.
Iorga, op. cit., vol. V, p.222, nr. 48).
25.Vasile Talpă, 1663 (7172) sept. 13 (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, VI,
octombrie - decembrie, 1910, p. 274, nr. CXXXII/79) şi 1664 (7173) sept. 21
(Ibidem, nr. CXXXII/82); „Vasile Talpă ce au fost vornic la Botoşani”, <după
1667 iul. 25> (N. Iorga, op. cit., vol. XI, pp. 68 - 69, nr. 90); fost vornic de
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Botoşani, 1668 (7176) iun. 15 (ed. rez. C.A. Stoide, Constantin Turcu, „Documente
şi regeste din ţinutul Neamţului, secolul XVII”, în Anuarul Liceului «Petru Rareş»,
Piatra Neamţ, 1934 - 1935, nr. LXVII); vornic de Botoşani, 1669 (7177) mai 16
(C.D.M., suplim. I, p. 284, nr. 887) şi 1669 (7178) oct. 25 (D.M. Dragnev, A.N.
Nikitici, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov , op. cit., vol. IV, p. 268, nr. 115); „Vasilie
cupariul, fost vornic la Botoşani”, 1672 (7180) mart. 23 (AS Drobeta Turnu
Severin, Documente – Colecţia dr. Constantin Istrati [1429 - 1945], II/66(1280));
„Vasi<le> cuparul, ce au fostu vornic la Botăşeni”, 1675 (7183) iun. 13 (ASB,
Fond Documente Istorice, CXXXIX/116).
26.Gavril Brăescu, fost vornic de Botoşani, 1664 (7173) dec. 13 (C.D.M., III, p.
243, nr. 1095); 1670 (7178) mai 5 (Ibidem, p. 411); „Gavrilaş Brăescu pârcălab (de
Botoşani, n.D.B.), 1670 ( 7178) iul. 9 (ASI, Documente, CCLXXXII/10).
27.Constantin Jora, 1665 (7173) mai 13 (Ibidem, p. 260, nr. 1173); Jora
„vornicu în Botoşeni”, <noiembrie 1664> (Ion Neculce, Letopiseţul Ţării
Moldoveişi O samă de cuvinte, ed. G. Strempel, Bucureşti, 1982, pp. 200 - 201);
„Jorea, fost armaş”, vornic de Botoşani, 1665 (7173) aug. 5 (C.D.M., III, p. 272,
nr.1235).
28.Constantin Foroiu, biv vel armaş, „vornic ot Botoşani”, 1666 (7174) mart.
15 (D.M. Dragnev, A.N. Nikitici, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov, op. cit., vol. V, p.
144, nr. 58).
29. Gheorghiţă Şeptilici şi Dumitraşcu( Boul?) „vornici de Botoşăni”, 1668
(7176) iul. 21 ( ASI, Documente, DCCXCI/148); Gheorghiţă, fost logofăt şi
Dumitraşcu, fost vistiernic, „vornicii de Botoşani”, 1670 (7178) aug. 5 (ASB, Fond
Mănăstirea Cetăţuia, XVII/6; editat de B.P. Haşdeu, Archiva istorică a României, I2,
p. 21).
30. Dumitraşcu Boul, 1669 (7177) febr. 4 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise,
III1, p. 129).
31. Ştefan Brăescu, 1670 (7178) mai 26 (Teodor Balan, op. cit., vol. III, p. 52,
nr. 40); fost vornic de Botoşani, 1670 (7179) sept. 8 (Theodor Codrescu, Uricariul,
XII, pp. 290 şi 291 - 292).
32.Nicula fost vistiernic şi Ştefăniţă Secul vornici de Botoşani, 1672 (7180)
mart. 23 (AS Drobeta Turnu Severin, Documente – Colecţia dr. Constantin I. Istrati,
II/66(1280)).
33.Toderaşcu (Şoldan?), <1673> (Artur Gorovei, op. cit.).
34.Anghelachie, fost vornic de Botoşani, 1677 (7185) ian. 28 (C.D.M., IV p. 53,
nr. 132).
35.„Toderaşcu Şoldan vornicul de Botăşani”, 1678 (7186) ian. 10 (ASI,
Documente, CCXLI/1), 1702 (7211) oct. 6 (Artur Gorovei, op. cit., p. 184).
36.Constantin Jora serdar şi Dimitraşcu clucer, vornici de Botoşani, <16811682> (T.G. Bulat, op. cit., nr. 24).
37. Ilie Zbiera, 1690 (Artur Gorovei, op. cit., p. 184); Ilie Zbierea, fost vornic
de Botoşani, 1691 (7199) febr. 20 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, IV1, p. 182);
1691 (7199) mart. 20 (Ibidem, p. 184); 1692 (7200) iul. 25 (Ibidem, p. 228); 1693
(7201) aug. 1 (Ibidem, p. 14).

Botoşani, 1668 (7176) iun. 15 (ed. rez. C.A. Stoide, Constantin Turcu, „Documente
şi regeste din ţinutul Neamţului, secolul XVII”, în Anuarul Liceului «Petru Rareş»,
Piatra Neamţ, 1934 - 1935, nr. LXVII); vornic de Botoşani, 1669 (7177) mai 16
(C.D.M., suplim. I, p. 284, nr. 887) şi 1669 (7178) oct. 25 (D.M. Dragnev, A.N.
Nikitici, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov , op. cit., vol. IV, p. 268, nr. 115); „Vasilie
cupariul, fost vornic la Botoşani”, 1672 (7180) mart. 23 (AS Drobeta Turnu
Severin, Documente – Colecţia dr. Constantin Istrati [1429 - 1945], II/66(1280));
„Vasi<le> cuparul, ce au fostu vornic la Botăşeni”, 1675 (7183) iun. 13 (ASB,
Fond Documente Istorice, CXXXIX/116).
26.Gavril Brăescu, fost vornic de Botoşani, 1664 (7173) dec. 13 (C.D.M., III, p.
243, nr. 1095); 1670 (7178) mai 5 (Ibidem, p. 411); „Gavrilaş Brăescu pârcălab (de
Botoşani, n.D.B.), 1670 ( 7178) iul. 9 (ASI, Documente, CCLXXXII/10).
27.Constantin Jora, 1665 (7173) mai 13 (Ibidem, p. 260, nr. 1173); Jora
„vornicu în Botoşeni”, <noiembrie 1664> (Ion Neculce, Letopiseţul Ţării
Moldoveişi O samă de cuvinte, ed. G. Strempel, Bucureşti, 1982, pp. 200 - 201);
„Jorea, fost armaş”, vornic de Botoşani, 1665 (7173) aug. 5 (C.D.M., III, p. 272,
nr.1235).
28.Constantin Foroiu, biv vel armaş, „vornic ot Botoşani”, 1666 (7174) mart.
15 (D.M. Dragnev, A.N. Nikitici, L.I. Svetlicinaia, P.V. Sovetov, op. cit., vol. V, p.
144, nr. 58).
29. Gheorghiţă Şeptilici şi Dumitraşcu( Boul?) „vornici de Botoşăni”, 1668
(7176) iul. 21 ( ASI, Documente, DCCXCI/148); Gheorghiţă, fost logofăt şi
Dumitraşcu, fost vistiernic, „vornicii de Botoşani”, 1670 (7178) aug. 5 (ASB, Fond
Mănăstirea Cetăţuia, XVII/6; editat de B.P. Haşdeu, Archiva istorică a României, I2,
p. 21).
30. Dumitraşcu Boul, 1669 (7177) febr. 4 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise,
III1, p. 129).
31. Ştefan Brăescu, 1670 (7178) mai 26 (Teodor Balan, op. cit., vol. III, p. 52,
nr. 40); fost vornic de Botoşani, 1670 (7179) sept. 8 (Theodor Codrescu, Uricariul,
XII, pp. 290 şi 291 - 292).
32.Nicula fost vistiernic şi Ştefăniţă Secul vornici de Botoşani, 1672 (7180)
mart. 23 (AS Drobeta Turnu Severin, Documente – Colecţia dr. Constantin I. Istrati,
II/66(1280)).
33.Toderaşcu (Şoldan?), <1673> (Artur Gorovei, op. cit.).
34.Anghelachie, fost vornic de Botoşani, 1677 (7185) ian. 28 (C.D.M., IV p. 53,
nr. 132).
35.„Toderaşcu Şoldan vornicul de Botăşani”, 1678 (7186) ian. 10 (ASI,
Documente, CCXLI/1), 1702 (7211) oct. 6 (Artur Gorovei, op. cit., p. 184).
36.Constantin Jora serdar şi Dimitraşcu clucer, vornici de Botoşani, <16811682> (T.G. Bulat, op. cit., nr. 24).
37. Ilie Zbiera, 1690 (Artur Gorovei, op. cit., p. 184); Ilie Zbierea, fost vornic
de Botoşani, 1691 (7199) febr. 20 (Gh. Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, IV1, p. 182);
1691 (7199) mart. 20 (Ibidem, p. 184); 1692 (7200) iul. 25 (Ibidem, p. 228); 1693
(7201) aug. 1 (Ibidem, p. 14).
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38.Grigoraş vornicul de Botoşani, 1697 (7205) aug. 9 (C.D.M., IV, p. 429, nr.
1942); 1697 (7206) sept. 17 (Ibidem, p. 431, nr. 1952).
39.Ilie Abăza, 1699 (7208) dec. 18 (Ibidem, IV, p. 468, nr. 2132).
40. Nicolai Buhuş, 1700 aug. 28 (Teodor Balan, op. cit., III, pp. 109 - 110, nr. 83;
menţ. N. Iorga, op. cit., vol. V, p. 405).
41. „Costaşco Pancul, vornicul din Botoşani”: 1702 sept. 1 (Ibidem, p. 226, nr.
61), 1702 iulie 1 (ASI, Documente, CCXLVI/4), 1702 sept. 16 (ASI, Documente,
CCCII/15), 1702 nov. 8 (ASI, Documente, CCXLVI/61), 1702 dec. 8 (C.D.M., vol.
V, p. 47), 1702 dec. 20 ( ASI, Documente, CCXLVI/62); fost vornic de Botoşani,
1717 iul. 3 (N. Iorga, op. cit., V, p. 229).
42.Pancul şi Macsut, 1712 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185).
43.Macsut postelnicul, vornic de Botoşani, <1714 - 1716> ( Cronica
Ghiculeştilor, ed. îngrijită de Nestor Camariano şi Ariadna Camariano - Cioran,
EARSR, Bucuresti, 1965, p.147).
44.„Adam (Pancu, fiul lui Costaşco Pancu?, n.D.B.), vornicul de Botoşani”,
1715 (7223) ian. 25) (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, XVI, octombrie - decembrie,
1910, p. 279, nr. CXXXII/75); Pancul( Adam?), 1734 (Artur Gorovei, op. cit., p.
185).
45.Başotă, fost mare stolnic şi Sandul Crupenschi, fost mare medelnicer,
vornici de Botosani, 1718 ian. 12 (C.D.M, V, p. 418).
46.„Solomon Botezatu şătrariul vornicul de Bot<o>şani”, 1724 (7232) mai 1
(ASI, Documente, CDXXI/185).
47.Burghele fost mare armaş, vornic de Botoşani, 1726 (7235) sept. 15 (ASB,
Fond Colecţia Documente Moldoveneşti, CXIII/23).
48. Hurmuzaki, 1731 mart. (N. Iorga, op. cit., V, pp. 232 - 233, nr. 83).
49.Dumitrache Calmăş, 1737 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185); Dumitraşcu
Calmăşul vornicul de Botoşani, 1738 (7146) iun. 6 (menţ. ASI, Documente,
CCLXXXII/26; vezi şi Ibidem); Dumitraşcu Calmăş fost vornic de Botoşani, 1748
(7256) sept. 30 (ASI, Documente, CCLXXXII bis/5).
50.„Enache biv vtor armaş vornic de Botoşani”, 1737 (7146) dec. 15 (ASBT,
Documente, XIV/2).
51.Dinu <Cantacuzino> armaşul şi Antohie Caragea, vornici de Botoşani,
<1741> oct. 21 (Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. de Corneliu Istrati, vol. II,
nr. 175); <1741> oct. 22 (Ibidem, nr 173); <1741 nov.> (Ibidem, nr. 209); Dinu biv
vel armaş şi Antohie Caragea, vornicii de Botoşani: <1741> nov. 26 (Ibidem, nr.
233) şi 1742 (7250) febr. 6 (Ibidem, nr. 1027);
52.Caragea, vornicul de Botoşani, <1742> (7250) mart 14 (Ibidem, nr. 1203);
<1742> (7250) apr. 7 (Ibidem, nr 490); „Antiohie Caragea vornicul de Botoşani”
<1742> (7250) iun. 18 (Ibidem, nr. 590).
53.Polcovnicul Scărlatache e numit vornic de Botoşani, alături de celălalt
vornic de Botoşani, Caragea, <1742> (7250) apr. 7 (Ibidem, nr. 490).
54.„Ion Izmană şatrar şi Neculi”, 1742 (7150) april. (Artur Gorovei, op. cit., p.
185); “Ioan Izmană şatrar, vornicul de Botoşani”, 1750 (7259) sept. 30 (ASBT,
Documente, II/4).

38.Grigoraş vornicul de Botoşani, 1697 (7205) aug. 9 (C.D.M., IV, p. 429, nr.
1942); 1697 (7206) sept. 17 (Ibidem, p. 431, nr. 1952).
39.Ilie Abăza, 1699 (7208) dec. 18 (Ibidem, IV, p. 468, nr. 2132).
40. Nicolai Buhuş, 1700 aug. 28 (Teodor Balan, op. cit., III, pp. 109 - 110, nr. 83;
menţ. N. Iorga, op. cit., vol. V, p. 405).
41. „Costaşco Pancul, vornicul din Botoşani”: 1702 sept. 1 (Ibidem, p. 226, nr.
61), 1702 iulie 1 (ASI, Documente, CCXLVI/4), 1702 sept. 16 (ASI, Documente,
CCCII/15), 1702 nov. 8 (ASI, Documente, CCXLVI/61), 1702 dec. 8 (C.D.M., vol.
V, p. 47), 1702 dec. 20 ( ASI, Documente, CCXLVI/62); fost vornic de Botoşani,
1717 iul. 3 (N. Iorga, op. cit., V, p. 229).
42.Pancul şi Macsut, 1712 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185).
43.Macsut postelnicul, vornic de Botoşani, <1714 - 1716> ( Cronica
Ghiculeştilor, ed. îngrijită de Nestor Camariano şi Ariadna Camariano - Cioran,
EARSR, Bucuresti, 1965, p.147).
44.„Adam (Pancu, fiul lui Costaşco Pancu?, n.D.B.), vornicul de Botoşani”,
1715 (7223) ian. 25) (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, XVI, octombrie - decembrie,
1910, p. 279, nr. CXXXII/75); Pancul( Adam?), 1734 (Artur Gorovei, op. cit., p.
185).
45.Başotă, fost mare stolnic şi Sandul Crupenschi, fost mare medelnicer,
vornici de Botosani, 1718 ian. 12 (C.D.M, V, p. 418).
46.„Solomon Botezatu şătrariul vornicul de Bot<o>şani”, 1724 (7232) mai 1
(ASI, Documente, CDXXI/185).
47.Burghele fost mare armaş, vornic de Botoşani, 1726 (7235) sept. 15 (ASB,
Fond Colecţia Documente Moldoveneşti, CXIII/23).
48. Hurmuzaki, 1731 mart. (N. Iorga, op. cit., V, pp. 232 - 233, nr. 83).
49.Dumitrache Calmăş, 1737 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185); Dumitraşcu
Calmăşul vornicul de Botoşani, 1738 (7146) iun. 6 (menţ. ASI, Documente,
CCLXXXII/26; vezi şi Ibidem); Dumitraşcu Calmăş fost vornic de Botoşani, 1748
(7256) sept. 30 (ASI, Documente, CCLXXXII bis/5).
50.„Enache biv vtor armaş vornic de Botoşani”, 1737 (7146) dec. 15 (ASBT,
Documente, XIV/2).
51.Dinu <Cantacuzino> armaşul şi Antohie Caragea, vornici de Botoşani,
<1741> oct. 21 (Condica lui Constantin Mavrocordat, ed. de Corneliu Istrati, vol. II,
nr. 175); <1741> oct. 22 (Ibidem, nr 173); <1741 nov.> (Ibidem, nr. 209); Dinu biv
vel armaş şi Antohie Caragea, vornicii de Botoşani: <1741> nov. 26 (Ibidem, nr.
233) şi 1742 (7250) febr. 6 (Ibidem, nr. 1027);
52.Caragea, vornicul de Botoşani, <1742> (7250) mart 14 (Ibidem, nr. 1203);
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55.Macri biv vel pitar şi Ion Izmană biv vel căpitan vornici de Botoşani,
<1742> (7250) iun. 25 (Ibidem, nr. 677); Vasile Macri, <1742> (7250) iul. 14
(ibidem, nr. 730); <1742> oct. 4 (Ibidem, nr. 941); Vasile Macri şi Neculi, 1743
(Artur Gorovei, op. cit., p. 185).
56.„Constantin vornic de Botoşani”, 1744 (7252) febr. 11 ( ASBT, Documente,
X/1).
57.“Andronachi vornic şi Dumitrachi vornic”, 1744 mart. 18 (Artur Gorovei,
op. cit., p. 185).
58.Necula, 1745 (7153) iun. 22 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185).
59.„Anani, vornic de Botoşeni”, 1745 (7254) oct. 3 (menţ. ASI, Documente,
CCLXXXII/17); 1750 (7259) oct. 6 (ASB, Fond Schitul Agafton, I/4, menţ. ASI,
Documente, CCLXXXII/8 şi CCLXXXII/15); „Ananie dvornicul de Botăşani”,
1750 (7259) dec. 11 (ASB, Fond Schitul Agafton, I/6); vornic de Botoşani: 1751
(7259) apr. 21 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185), 1751 (7259) iun. 28 (ASBT,
Documente, VI/3) şi 1751 (7260) dec. 18 (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, XX, ian.
- sept., 1912, nr. CXLII/149); „Anania vornicu de Botoşani”, 1762 (7270) mai 18
(menţ. ASI, Documente, CCLXXXII/26); „Anania proin (fost, n.D.B.) vornic de
Botoşani”, 1762 (7271) dec.12 (Idem, CCLXXXII/26); fost vornic de Botoşani:
1763 (7272) oct. 20 (ASB, Fond Documente Moldoveneşti, I/50) şi 1763 (7272) oct.
26 (Idem, XII/42).
60.Tudorachi biv vel pitar, vornic de Botoşani: 1753 (7162) oct. 20 (N. Iorga,
op. cit., V, p. 248) şi 1754 oct. 22 (Artur Gorovei, op. cit. p. 185).
61.Ivan, 1756 iul. 1 (Ibidem); „Catrina, fata lui Ivan, vornicul de Botoşani”:
1784 iun. f.z. (ASB, Fond Colecţia Documente Moldoveneşti, I/64) şi 1784 aug. 1
(Idem, I/68).
62. „Răducanu biv vel medelnicer vornic de Botoşani: 1757 (7265) iul.27
(BAR, „Creşterea colecţiunilor”, XX, ian.- sept., 1912, nr. CXLII/194) şi 1757
(7266) sept. 27 (Idem, VI, ian. - mart., 1908, p. 82); „Răducanul vornic”, 1757 dec.
9 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185); paharnicul Răducanu, vornic de Botoşani, 1760
(7269) sept. 12 (menţ. ASI, Documente, CCLXXXII/26).
63.„Gheorghii vornicul de Botăşeni”, 1759 (7268) nov. 22 (BAR, Ms. 111, ff.
52 - 53).
64.„Gheorghe Lefter biv vel armaş, vornic de Botoşani, 1761 (Artur Gorovei,
op. cit., p. 185).
65.Teofan vornic, 1765 ( Ibidem).
66.Manolache Dimachi stolnic, vornic de Botoşani”, 1765 nov. 12 (Ibidem);
„Manoli clucer”, 1768 ian. 1 (Ibidem); „Manolachi Dimachi jic<ni>cer şi
vor<ni>c di Botoşani” şi „portarul Nacu, iarăşi vornic de Botoşani”, ante 1776
oct. 22 (menţ. ASBT, Documente, II/60); „Nacul biv vel portar şi Manolachi
Dimachi biv vel jitnicer, vornici de Botoşani, 1775 aug. 14 (Artur Gorovei, op. cit.,
p. 185); „Manolachi Dimachi stolnic”, 1777 oct. 9 (Ibidem); „Manolachi Dimachi
stolnic […] şi vornic de Botoşani”, 1780 dec. 14 ( menţ. Idem, II/60).
67.Constantin Crupenschi paharnic şi Tanasă Gosan paharnic vornici de
Botoşani, 1774 apr. 2 (ASBT, Documente, II/12);
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68.„Nanu fost mare portar şi Manolache Dimache jitnicer vornici de Botoşani,
1776 mart. 18 (ASB, Fond Documente depuse de Tribunalul Botoşani,
DCCCXXXVI/2); „Nanul biv vel portar şi Manolachi Dimachi biv vel jitnicer
vornici de Botoşani: 1776 mai 4 ( N. Iorga, St. şi doc., vol. V, p. 254) şi 1776, iul. 5
(ASI, Documente, CCLXXXII bis/14); portarul Nanu şi jitnicerul Manolachi
Dimachi, vornici de Botoşani, 1776 iul. 10 (Tr. Ichim, „Documente”, în Buletinul „
Ioan Neculce”, fasc. 5, 1925, p. 213);
69.Enache biv vel paharnic, vornic de Botoşani, 1778 iul. 1 (ASBT, Documente,
II/19).
70.Ionachi (?) Callimachi biv vel paharnic şi … ban, 1783 iul. 5 (Artur Gorovei,
op. cit., p. 185).
71.Iordachi Lazul paharnic şi Neculai Aslan medelnicer, vornici de Botoşani,
1786 iul. 1 (Ibidem).
72.„Grigoraş Sturza spătar, vornic de Botoşani”, 1789 mai 29 (Gh.
Ghibănescu, Ispisoace şi zapise, vol. IV, p.250, nr. 162).
73.„[…] vornici de Botoşani, pah<arnicul>Iordachi Lazul şi portariul Nanul”,
1790 mai 18 (ASI, Documente, CDLXXI/200).
74.Grigoraş Sturza biv vel spătar şi Dumitrache Ghica biv vel căminar: 1790
oct. 9 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185) şi 1792 iul. 4 (BAR „ Creşterea colecţiunilor”,
XIX, oct. - dec., 1911, nr. CXXXVIII/212);
75.Grigoraş Sturza spătar, 1791 (Artur Gorovei, op. cit., p. 185); „logofătul
Grigorie Sturza, vorn<ic> la Botăşani, 1791 nov. 29 (menţ. ASI, Documente,
CDL/100).
76.Dumitrache Ghica biv vel spătar şi Ioniţă Canano, biv vel paharnic, vornici
de Botoşani, 1792 mai 24 (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, XIX, oct. - dec., 1911,
nr. CXXXVIII/155);
77.Spătarul Dumitrache Ghica vornic de Botoşani,1792 iun. 14 (Ibidem, nr.
CXXXVIII/160); „Dumitrache Ghica biv vel spatar, vornic de Botoşani”, 1792
iun. 29 (ASI, Documente, CXXVI/5).
78. „Panaite Fote, vornicul de la Botoşani”, 1792 iul. 1 (ASI, Documente,
DCLVI/5).
79.Dumitru Ghica biv vel spătar şi Costachi Vârnav, biv vel ban, vornici de
Botoşani, 1792 dec. 12 (ASI, Documente, CCCI/1).
80. Crupenschi paharnic, vornic de Botoşani, 1793 mai 2 (menţ. ASBT, I/14);
81.Grigoraş Ghica biv vel comis şi Constantin Crupenschi biv vel paharnic,
vornici de Botoşani, 1793 iul. 17 (ASI, Documente, CCL/9).
82. Matei Millo ban: 1794 dec. 15 (Artur Gorovei, op. cit., p. 186) şi 1797 iun. 24
(Ibidem); Matei Millo ban şi Iordachi Haret paharnic, 1796 mart. 18 (Ibidem).
83. Ioan Canta biv vel spătar şi Toader Balş biv vel căminar, vornici de
Botoşani, 1795 iul. 12 (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, VI, ian. - mart., 1908, p.
94).
84. Iordachi Bucşenescu paharnic, 1798 iulie 7, (ASBT, Documente, I/14(7));
Iordachi Bucşănescu biv vel paharnic şi Dimitrachi biv vel paharnic: 1798 aug. 12
(Artur Gorovei, op. cit., p. 186), 1791 ian. 11 (ASBT, Documente, I/14 (9)).
85. Iancu Miclescu ban şi < Theodor Balş spătar>, 1800 april. 2 (Ibidem).
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86.Costache Mavrocordat biv vel spătar şi Toader Balş biv vel paharnic
ispravnici ai ţinutului Botoşani, 1801 apr. 25 (ASI, Documente, CDXXXI/48).
87.„Banul Andronache Donici, vornicu<l> de Botoşăni”, 1803 oct. 16 (ASB,
Fond Documente Istorice, CXXIII/31); Andronache Donici biv vel agă, vornic de
Botoşani: 1805 oct. 20 (menţ. ASI, Documente, CCLXXXII/30), 1813 iul. 30 (menţ.
Idem, CCLXXXII/19), 1813 aug. 30 (menţ. Idem, CCLXXXII/20 şi CCLXXXII/21).
88.Constantin Miclescul, chemat la Divan în vederea numirii ca vornic la
Botoşani, 1804 iul. 4 (Idem, CCLXXXIII/10); la 1 decembrie 1803 fusese numit
ispravnic la Dorohoi (Idem, CCLXXXIII/16).
89.Grigore Rizu stolnic şi Dumitrache Ghica spătar 1804 iul. 24 (însemnare pe
un exemplar din Artur Gorovei, op. cit., p. 186, făcându-se referire la un document
din colecţia particulară a lui Eugen Hyneck).
90.Căminarul Ioniţă Başotă „vornic la Botoşani”: 1805 mart. 24, 1805 mart. 27,
1805 aug. 12, fost vornic de Botoşani, 1806 ian. 20 (BAR, „Creşterea
colecţiunilor”, VI, ian. - mart., 1908, p. 102); la 1806 dec. 7 era orânduit ca
mumbaşir la ţinuturile Botoşani, Dorohoi şi Herţa (Ibidem, p. 103); căminarul Ioan
Başotă, căminarul Iancu Canano „s-au rânduit vornici la ţinutul Botoşani” în
locul lui Ioniţă Vârnav, fost vornic al ţinutului Botoşani, 1811 iun. 15 (Ibidem, p.
105); „căminarul Ioniţă vornicul de Botoşani”, 1812 febr. 20 (Idem, XXXI LXIII, 1920 - 1932, p. 193, nr. CXCV/171).
91.Banul Costachi Lazu, rânduit vornic de Botoşani, 1808 iunie 15 (ASI,
Documente, CCLXXXIII/17); banul Constantin Miclescu numit, de către Divan,
vornic de Botoşani, (Idem, CCLXXXIII/18); „Miclescu, ispravnicul ţinutului
Botoşani”, 1808 iul. 5 (BAR, „Creşterea colecţiunilor”, XLIX - LIII, 1938 - 1942,
nr. CCXX/58); banul Constantin Miclescu, ispravnic de Botoşani, 1809 ian. 9
(BAR, Ms. Nr. 876, f. 54); atestat acordat „ispravnicului Miclescu din Botoşani”,
1809 mart. 9 (Ibidem, nr. CCXXIII/74).
92.Alexandru Callimachi, 1809 iulie 3 (Artur Gorovei, op. cit., p. 186).
93.Negel spătar şi Alexandru Callimachi, 1810 febr. 23 (Ibidem).
94.Constantin Canta şi Ioniţă Başotă căminar, 1812 iun. 6 (Ibidem).
95.„Grigorie Manul mare spatar, vornic de Botoşani, 1814 aug. 10 (ASI,
Documente, LD/130(V)).
96.Costache (Lazu, n.D.B.) ban şi Theodoros ( Gruia, n.D.B.), 1815 iun. 1
(Artur Gorovei, op. cit., p. 186); „Costachi Laz ban, Theodor Gruia căminar, 1815
oct. 2 (ASBT, Documente, I/14(10)), 1816 febr. 22 (însemnare a lui D. Furtună pe un
exemplar din Artur Gorovei, op. cit., pp. 186 - 187, arătând că este vorba despre o
transcriere din 1936 febr. 12, după un act original aflat la colonelul Alecu Grigoriu
din Botoşani, urmaşul lui Gh. Asachi; vezi şi ASI, Documente, I/14).
97. Nicolai Rizu biv vel paharnic, „de la Vornicia Botoşani”, 1816 aug. 30
(Idem, I/14(11)).
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98.Alecu Ralet fost mare comis şi Gheorghe Lazu stolnic: 1817 mart. 8 (ASI,
Documente, LD/48), 1817 apr. 3 (Idem, LD/52), 1817 iul. 2 (dem, LD/57) şi 1817
aug. 13 (Idem, LD/60).
99.„Alecu Ralet fost mare comis, vornic de Botoşani”, 1817 aug. 7 (Idem,
LD/58).
100. Vasile Balş căminar şi Costachi Lazu, 1817 nov. 19 (Ştefan G. Berechet,
Album paleografic juridic, nr. 1, Iaşi, 1939, pl. XXXVI).
101. Comisul Buhuş, vornicul de Botoşani, 1820 sept. 23 (ASBT, Documente,
IX/22).
102. Stolnicul Grigore Rizu, ispravnic de Botoşani, < 1821> (Alexandru
Papadopol - Callimachi, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, p. 124; vezi şi Artur
Gorovei, op. cit., p. 21).
103. Petru Vârnav, ispravnic de Botoşani, < 1821> ( Alexandru Papadopol Callimachi, Notiţă istorică despre oraşul Botoşani, p. 124; vezi şi Artur Gorovei, op.
cit., p. 22).
104. Iancu Donici spătar şi <?>, 1822 nov. 22 (Artur Gorovei, op. cit., p. 186).
105. Scarlat Miclescu spătar, 1823 oct. 4 (însemnare olografă a lui D. Furtună în
Ibidem, pp. 186 - 187); Scarlat < Miclescu> agă şi Tanasă Gosan, vornici de
Botoşani: 1824 dec. 29 (ASBT, Documente, VII/47), 1825 mart. 13 (ASB, Fond
Documente depuse de Tribunalul Botoşani, DCCCXXXVI/14); Scarlat Miclescu
agă şi < Tănase Gosan> ban, 1825 mart. 21 (N. Iorga, op. cit., vol. V, pp. 267 - 268,
nr. 167); Scarlat Miclescu agă, 1838 (Artur Gorovei, op. cit., p. 186 ).
106. Andrei Milu postelnic: 1823 dec. 3 şi 1824 ian. 25 (însemnare olografă a lui
D. Furtună în Ibidem, pp. 186 - 187; despre Andrei Milu vezi şi ibidem, p. 132).
107. Petrache< Vârnav> postelnic şi Neculai Greceanu, 1827 aug. 22 (Ibidem).
108. Alecu Ghica agă şi < Alecu> Ralet spătar, 1828 febr. 17 (Ibidem).
109. Paharnicul Iancu Kogălniceanu, 1829 nov. 16 (ASBT, Documente, IX/44).
110. Teodor Silion spătar, 1831 (Artur Gorovei, op. cit., p. 186 şi p. 205).
111. Petru Asachi căminar, 1832 iun. 12 (Ibidem).
112. Ionică Gherghel comis: 1832 (Ibidem).
113. Calimah vornic < de Botoşani>: 1833 ian. 1, 1833 febr. 2 (Ibidem, p. 354),
1834 mai 16 (Ibidem, p. 361); „Alexandru Callimachi, vornic din Botoşani”, 1833
mart. 19 (ASI, Documente, DCCCXVII/10).
114. Comisul Ilie Gherghel „vornic ot Botoşani”, 1833 apr. 13 (însemnare
olografă a lui D. Furtună în Artur Gorovei, op. cit., p. 186: „am act - dosarul
Miclescu”).
115. „Grigori Carp spatar”, 1834 sept. 11 (Ibidem, p. 186); „Carp” spatar, 1834
sept. 16 (Ibidem, p. 275); spătarul Grigore Carp „vornicul de Botoşani”, < după
1834 dec. 20> (Ibidem, p. 295); „Grigore Carp spatar, 1835 iun. 3 ( Ibidem, p. 400).
116. Iordachi Cristescu spătar, 1835 ( Ibidem, p. 186).
117. „Dimitrie Gane spatar”, 1835 sept. 15 (Ibidem, p. 221); spătarul Dimitrie
Gane, ispravnicul ţinutului Botoşani, 1835 nov. 24 (Ibidem, p. 221)
118. Iordachi Caramfil spătar, 1837 (Ibidem, p. 186).
119. „Ispr. aga Leon< Enacachi?>, 1839 iul. 24 (Ibidem, p. 404); < după 1839
nov. 8> (Ibidem, p. 404 ).
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Malgré le grand nombre d’ouvrages qui abordent, sous différents aspects,
l’évolution du bourg médiéval de Botoşani, il n’y en a aucun à être focalisé
exclusivement sur l’aspect surpris dans le titre du présent article : les gouverneurs de
Botoşani, avec le cas particulier des vornics du bourg. La présence des vornics à
Botoșani est étroitement liée à la cour royale qui y était installée. Bâtie
probablement, par Étienne le Grand, à la même époque que l’église de Popăuți, elle
sera mentionnée sporadiquement jusqu’à peu près le XVIIIe siècle, lorsqu’elle sera
abandonnée en ruines. Vu l’existence indubitable de la cour princière à Botoşani,
attestée dans les sources narratives et documentaires, mais aussi par le fait que
certaines attributions du vornic du bourg reprenaient à grandes échelle les
attributions du grand vornic, c’est sur que parmi celles-ci il y avait aussi la défense
militaire de la cour et la mise à la disposition de l’prince régnant, sur demande, un ou
deux drapeaux de soldats.
L’attribution générale des vornics de Botoşani était de veiller au respect et à la
défense des intérêts de l’ l’prince régnant, fait réalisé par l’exécution des commandes
princières, adressées directement. Le vornic portait des jugements au nom de l’
l’prince régnant, en assurant que les injustices soient évitées et réparées, veillait à ce
que les lois du pays soient respectées à l’intérieur du bourg et du district, lorsque les
autres habitants en avaient intérêts.
Les vornics du bourg collectaient les revenus dus à l’ l’prince régnant dans les
villages du district et centralisaient, le plus probable, les contributions en travail,
produits et argents des habitants, auprès les dirigeants locaux. Ceux-ci étaient, tel que
l’on peut constater de l’annexe, les membres des familles des boyards ou des princes
régnants et des princesses de la Moldavie, ou, tout au moins, des proches de la
famille régnante.
Concernant l’origine ethnique des vornics de Botoşani, elle est roumaine, en
majorité, les vornics étant des boyards autochtones. Plus tard apparaissent dans les
documents les vornics grecs et même albanais. L’annexe finale met en évidence les
agendas des vornics de Botoşani, dans la période 1533 - 1853.

120. Alecu Sturza, 1845 - 1846 (Ibidem, p. 186).
121. „Ispravnicul ţinutului Botoşani, C. Vârnav”, 1853 mart. 2 (Ibidem, p.
389).
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Grigore Ureche vornicul şi Simion Dascălul (1939), Letopiseţul Ţării Moldovei, ediţie comentată de
Constantin C. Giurescu, ediţia a III - a, Edit. Scrisul Românesc, Craiova.
2 C.C. Giurescu (1967), Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea pînă la mijlocul
secolului al XVI-lea, EE, Bucureşti.
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Paul Narcis VIERU

INFLUENŢA FACTORILOR ISTORICI, POLITICI,
ECONOMICI, DEMOGRAFICI ŞI SOCIALI
ASUPRA GENEZEI ŞI EVOLUŢIEI ORAŞULUI BOTOŞANI

Cuvinte - cheie: Botoşani, 1439, geneză, evoluţie, factori istorici, factori politici,
factori economici, factori demografici, factori sociali, secolele XV - XXI.
1. Atestarea documentară a oraşului. Opinii istoriografice
Localitatea Botoşani este atestată documentar la 28 noiembrie 1439, dată la care
cronica aminteşte că „tătarii au prădat Ţara Moldovei până la Botoşani şi au ars şi
târgul Botoşanilor”1. În opinia cercetătorilor, localitatea este anterioară întemeierii
statului moldovean (1359 - 1364), ca şi alte târguri existente în acea vreme: Baia,
Siret, Suceava, Hotin. Asupra momentului în care Botoşanii devin oraş, un rol
important l-a avut datarea la 1350 a bisericii armeneşti „Sf. Maria”. În baza acestei
date, o serie de cercetători au considerat că centrul comercial al Botoşanilor ar fi fost
întemeiat de armeni2.
Întemeierea oraşului a fost pusă de istoriografia de până acum pe seama prezenţei
aşezării la confluenţa unor importante artere comerciale ale Evului Mediu şi de
situarea sa la poziţia de contact între diferite unităţi de relief 3. Prima idee este, de
altfel, preponderentă în rândul istoriografiei locale, unii autori accentuând poate
nejustificat de mult ideea urbanizării Botoşanilor pe seama acţiunii exclusive a
elementelor negustoreşti alogene, în cazul nostru, armenii. În ultima vreme, s-a
argumentat ideea că apariţia oraşelor extracarpatice se datorează unor complexe şi
multiple fenomene, în care producţia de mărfuri a asigurat „elementul prioritar, atât
cronologic cât şi economic”4.
Cercetările de până acum au relevat faptul că toponimul Botoşani, cu multiplele
sale variante fonetice, este specific românesc, făcând parte “din marea familie a
numelor topice terminate în - ani, - eni, -eşti, arătând descendenţa din întemeietorul
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sau primul stăpân cunoscut al aşezării”. El s-ar putea traduce prin “urmaşii lui
Botăş” şi face parte din aceiaşi familie cu Bot, Botea, Botescu, Boteş 5.
Nicolae Iorga a presupus că în vremea lui Ştefan cel Mare „Botoşanii trebuie să fi
fost încă un sat, care se vedea de la Păpăuţi, dar nu se atingea de acesta din urmă”
şi că aşezarea devine oraş abia în timpul lui Petru Rareş 6. În urma analizei mai multor
surse documentare, Victor C. Nădejde preciza însă, încă din 1895, că „târgul
Botoşanii (...) datează din vremurile cele mai demult ale Moldovei”7. În bună
măsură, afirmaţia acestuia se spijină pe studiul anterior al lui Al. Papadopol Calimachi8, care considera că oraşul exista la 1401, când cronicile menţionează
Botoşanii printre ţinuturile puse de Alexandru cel Bun sub autoritatea Mitropoliei de
Suceava.

Încă din deceniul VI al veacului al XX-lea au început a fi identificate o serie de
puncte arheologice pe raza municipiului Botoşani. Dintre acestea doar „Dealul
Cărămidăriei” a fost cercetat sistematic, rezultatele obţinute ducând la concluzia că,
în zona respectivă, a existat o aşezare în secolele IV - V d.Hr. Celelalte puncte au
fost cunoscute în urma unor cercetări de suprafaţă sau a unor sumare supravegheri
arheologice, determinate de realizarea unor construcţii sau amenajări edilitare 9. În
partea de vest şi nord - vest a oraşului, în zona fostei bariere Agafton, s-a descoperit
o aşezare din care s-au cules fragmente ceramice din sec. III -IV şi din perioada
feudalismului timpuriu; zona Popăuţi prezintă o continuitate a locuirii în perioada
sec. al XIII - XVIII-lea10.
În zona care face obiectul studiului de faţă, au fost identificate, până în anul 1997,
patru puncte de locuire, cele mai consistente informaţii fiind oferite de arealul „Poşta
Veche” şi strada „Constantin Dobrogeanu - Gherea”. Cercetări arheologice au fost
efectuate şi în perimetrul bisericilor Uspenia şi Sf. Gheorghe, ctitorii edificate la
jumătatea veacului al XVI -lea, de către soţia lui Petru Rareş. În primul caz,
rezultatele investigaţiilor (efectuate în jurul anului 1960) au rămas complet
necunoscute, documentaţia fiind probabil iremediabil pierdută. În cazul bisericii Sf.
Gheorghe, se ştie doar că actualul edificiu stă pe fundaţiile unei biserici anterioare,
dar rezultatele complete ale cercetărilor (efectuate în anii 1996 -1997) sunt în
continuare necunoscute11.
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Cunoaştem astăzi destul de puţine lucruri referitoare la evoluţia localităţii în
această perioadă. Lipsa documentelor, pierdute în urma vicisitudinilor istorice, este
cauza principală a fenomenului. Documentele insuficiente nu lasă loc unor concluzii
ferme, referitoare la starea social - economică a celor dintâi locuitori ai aşezării:
ţărani sau comercianţi şi meşteşugari. Suntem însă de părere că, la început, Botoşanii
au fost doar un sat, ca toate aşezările urbane ale Moldovei medievale, iar
transformarea sa în târg a fost posibilă atunci când meşteşugurile şi comerţul s-au
desprins de agricultură. Un rol important, am putea spune dinamizator, pare să-l fi
avut populaţia de etnie armeneană.
Adevărata personalitate a Botoşanilor rezultă din istoria economică şi socială a
aşezării, determinată de condiţiile naturale prielnice, fapt care a făcut ca Botoşanii să
constituie o piaţă excelentă, atât pentru produsele agricole, cât şi pentru comerţul cu
animale şi de aşezarea la un punct de legătură favorabil cu marile drumuri comerciale
ale Moldovei medievale.
Astăzi, este cert faptul că în toate oraşele de primă importanţă ale Moldovei,
factorii istorici au jucat un rol primordial, acestea îndeplinind funcţia de curte
domnească. Oraşul Botoşani a avut rol de reşedinţă temporară a lui Ştefan cel Mare
la Popăuţi, loc de popas şi odihnă pe drumul Suceava - Hârlău şi a sfatului domnesc,
care rezidau aici periodic cu scopul rezolvării problemelor de natură juridică. Pe de
altă parte, curţile au îndeplinit un important rol strategico - militar12.
Afirmarea factorului economic a fost legatǎ, iniţial, de comerţul de tranzit. Cu
timpul oraşul a devenit un important centru comercial şi meşteşugǎresc. Funcţia de
târg medieval a fost favorizată de existenţa pieţei de schimb. Deosebit de important a
fost comerţul periodic, efectuat prin intermediul târgurilor săptămânale şi al
iarmaroacelor anuale, unde ţăranii veneau să-şi schimbe produsele. Iarmaroacele
botoşănene erau vestite în ţările vecine, ai căror negustori făceau comerţ intens în
Moldova. Cumpărau mai ales vite şi aduceau în schimb obiecte şi bunuri de care cei
de aici aveau nevoie şi nu le puteau procura.
Documentele şi studiile disponibile sugerează o creştere constantă a importanţei şi
rolului negustorilor în viaţa oraşului, de unde şi caracterizarea Botoşanilor ca oraş
„foarte comercial”. Înfiinţarea şi evoluţia târgului au fost condiţionate de dezvoltarea
activităţii meşteşugăreşti, de separarea meşteşugurilor de agricultură şi de
intensificarea schimbului de produse. Botoşanii au constituit o lungǎ perioadǎ de
timp, nucleul în jurul cǎruia a gravitat întreaga viaţa economicǎ a Moldovei de
Nord13.
Funcţia meşteşugărească s-a menţinut mult timp în această regiune, datorită
apariţiei târzii a industriei de fabrică. În cazul Botoşanilor, trebuie avut în vedere
specificul natural al zonei şi principalele materii prime ale acestor locuri: argila şi
păşunile14. Dintre meşteşuguri, cele mai vechi, atestate încă de la începutul Moldovei
12
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medievale, îl constituie cel al olăritului 15. Imaginea meşteşugurilor botoşănene este
completată de vechile denumiri ale uliţelor: uliţa căsăpiei, uliţa tălpălarilor, uliţa
mindirigiilor, strada vărăriei, strada hârbarilor 16.
În anul 1845, când Botoşanii se situau în primele cinci oraşe ale Moldovei,
imediat după Iaşi şi înainte de Galaţi, Roman şi Bacău, 30% din populaţia oraşului o
constituiau meşteşugarii şi peste 35% negustorii17. Totuşi, majoritatea orăşenilor au
fost angrenaţi şi în activităţi productive, mai ales în ramura agriculturii. Indirect,
practicarea agriculturii, în secolele XV - XVIII, de către cei mai mulţi dintre
locuitorii Botoşanilor, este atestată de un document din 1598. O trecere în revistă a
documentelor aceleiaşi perioade demonstrează că în oraşele învecinate agricultura
era una din ocupaţiile de bază a locuitorilor. La periferia oraşului existau numeroase
terenuri cu viţă de vie.
Din punct de vedere social, din secolul al XVII-lea există dovezi despre
organizarea meşteşugurilor în bresle, care asigurau membrilor ei monopolul de
producţie şi desfacerea mărfurilor pe piaţa locală. Cea mai veche menţiune
documentară, despre breslele din Botoşani datează din 1716, când sunt menţionate
breslele dubălarilor, alămarilor, cizmarilor. Mai târziu apar breslele: lăutarilor,
cioclilor18, braşovenilor şi lipscanilor (negustori), evreilor, armenilor etc. Breslele au
imprimat structura specifică zonei de târg, tipul de locuinţă, gruparea cartierelor şi a
bisericilor de breaslă, elemente urbane care demonstrează activitatea economică şi
culturală din trecut19.
În peisajul Botoşanilor, cel puţin din veacul al XVI-lea, poate fi idenficată şi
funcţia de învăţământ. Sunt remarcaţi scriitorii de acte sau „ştiutorii de carte”, destul
de puţini, până la generalizarea învăţământului (secolele XVIII - XIX). După
înfiinţarea Şcolii Domneşti de la biserica Uspenia, la 27 decembrie 1759, prin voinţa
lui Ioan Vodă Calimachi, şi apoi după schimbările impuse de Regulamentele
Organice, tot mai mulţi locuitori ai Botoşanilor au beneficiat de învăţământ 20. În
afară de aceasta, la Botoşani mai funcţiona şi o şcoală grecească.
Din punct de vedere administrativ, oraşul Botoşani a făcut parte din Ţinutul
Hârlăului, ţinut existent deja în a doua jumătate a veacului al XV-lea21. În catagrafia
rusească din 1774, Ţinutul Botoşani era alcătuit din cinci ocoale: Câmpului,
Siretului, Târgului, Coşulei şi Jijiei, oraşul Botoşani făcând parte din aceasta din
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urmă. Oraşul Botoşani constituia, împreună cu împrejurimile sale, o mică unitate
administrativă, cu o anumită autonomie locală. Conducerea localităţii era asigurată,
aşa cum arată documentele de secolele XVI - XVII, de un vornic (sau cămăraş, cum
îl numeşte Dimitrie Cantemir), socotit de istoriografi ca având atribuţii de strângere a
dărilor. Pe lângă acesta, funcţiona un consiliu orăşenesc de 12 membri (pârgari) care
avea în fruntea sa un şoltuz, asemenea tuturor oraşelor din Moldova acelei perioade22.
Abia în 1741 oraşul este menţionat ca făcând parte din ţinutul Botoşanilor şi tot
atunci este amintit ca fiind oraş din ocolul Târgului 23.
Majoritatea locuinţelor din oraşul Botoşani erau case mici, construite din bârne şi
din vălătuci şi acoperite cu scânduri, stuf şi chiar cu paie. După importantele
evenimente istorice din secolele XVII - XVIII, au început să apară case cu zid
rezistente, aspectoase, spaţioase construite în stil moldovenesc. Casele erau grupate
în jurul bisericilor de breaslă24.
Factorul demografic a avut un rol deosebit de important; deşi prima menţiune
scrisă despre Botoşani apare în anul 1439, reconstituirea numărului de locuitori se
face cu mari dificultăţi, datorită lipsei surselor de informare statistică. Pentru secolele
XV - XVI, s-a încercat o evaluare, pornind de la suprafaţa vetrei oraşului din
perioada respectivă şi de la ponderea medie a populaţiei urbane la nivelul Moldovei.
S-a estimat, astfel, că până la sfârşitul secolului al XVI-lea, populaţia târgului nu a
depăşit 1.500 de locuitori, în marea majoritate de naţionalitate română, alături de care
exista şi o puternică colonie de armeni negustori. Existenţa armenilor este confirmată
de documentele dintre anii 1757 şi 1810, care îi amintesc ca locuind în Mahalaua
Armenilor25. O hartă a oraşului, alcătuită la sfârşitul secolului al XVIII-lea, plasează
cartierul armenilor în proximitatea străzii Armeană de astăzi, în imediata apropiere a
centrului urbei din secolele XVI - XVIII. Aşezaţi în apropierea Centrului Vechi, ei îşi
vor construi aici, ca semn al deplinei stabilităţi, două biserici frumoase şi îşi vor
ridica numeroase case şi prăvălii. La sfârşitul secolului al XVII-lea şi începutul celui
următor, se conturează primul nucleu evreiesc, în Târgul Vechi, în imediata apropiere
a celei mai vechi pieţe. În 1774 au fost înregistraţi oficial 41 de familii evreieşti,
numărul lor sporeşte după 177526.
La sfârşitul secolului al XVI-lea Botoşanii aveau următoarele zone funcţionale27:
- nucleul central cu funcţie pur comercială, denumit şi Târgul Vechi, în jurul
halei actuale, alcătuit din piaţă, obor, prăvălii, ateliere meşteşugăreşti, cârciumi,
acesta se întindea între Calea Naţională şi bisericile Sf. Nicolae şi Uspenia 28. Acest
loc a fost de la început destinat iarmarocului anual, amintit în 1597 drept cel mai
22
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N. Iorga (1910), Studii şi Documente cu privire la istoria românilor, vol. XXII.
24
I. Prăjinaru (2004), op. cit.
25
A. Gorovei (1926), op. cit.
26
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27
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28
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delimitată, în linii mari, de actualele străzi Independenţei, Griviţa, Calea Naţională şi Ion Pillat. Cele
două ctitorii ale Elenei Rareş (Sf. Gheorghe şi Uspenia) ridicate la cumpăna jumătăţii de veac XVI, sunt
jaloane solide care confirmă concluziile autoarei.
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În această perioadă aşezarea a cunoscut o accentuată dezvoltare, folosindu-se tot
mai frecvent, în acte, termenul de oraş. În anul 1778 a apărut în mod oficial titulatura
„oraşul Botoşani”; ulterior, aceasta a apărut în alternanţă cu „târgul Botoşanilor”,
„târgul Botoşani” sau simplu, Botoşanii.
Dintre factorii politici care au marcat evoluţia economică pe tot parcursul acestei
perioade se evidenţiază Revoluţia de la 1821 (care a pus capăt domniilor fanariote),

vechi din Moldova, care era organizat în Târgul Vitelor. Târgul s-a închegat la
intersecţia unor mari artere comerciale, de primă importanţă în secolele XIV - XVII.
Din această cauză, drumul Dorohoi - Botoşani - Ştefăneşti a ocolit zona mlăştinoasă
a pârâului Cacaina, mergând pe terasele înalte delimitate spre nord - est de valea
pârâului Luizoaia;
-nucleul dubălarilor cu case rudimentare, ateliere meşteşugăreşti, magazii, la
capătul străzii Împărat Traian, străbătut de strada Dochia;
-o zonă a locuinţelor boiereşti şi a negustorilor stabiliţi în târg, compusă din
Mahalaua Armenească, ce cuprindea cele două biserici armeneşti şi o zonă a caselor
boiereşti răzleţe, cu grădini şi livezi. Cele mai vechi zone de locuinţe ale
meşteşugarilor şi breslaşilor români au fost grupate în jurul bisericilor de breaslă Sf.
Nicolae, Sf-ţii Voievozi, SF. Spiridon şi SF. Ilie.

4. Botoşanii în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea

Figura nr. 1 - Zonele funcţionale ale oraşului Botoşani la sfârşitul sec. al XIX-lea
(Sursa: Arhivele Statului Botoşani)

Figura nr. 1 - Zonele funcţionale ale oraşului Botoşani la sfârşitul sec. al XIX-lea
(Sursa: Arhivele Statului Botoşani)

4. Botoşanii în secolele al XVIII-lea – al XIX-lea

vechi din Moldova, care era organizat în Târgul Vitelor. Târgul s-a închegat la
intersecţia unor mari artere comerciale, de primă importanţă în secolele XIV - XVII.
Din această cauză, drumul Dorohoi - Botoşani - Ştefăneşti a ocolit zona mlăştinoasă
a pârâului Cacaina, mergând pe terasele înalte delimitate spre nord - est de valea
pârâului Luizoaia;
-nucleul dubălarilor cu case rudimentare, ateliere meşteşugăreşti, magazii, la
capătul străzii Împărat Traian, străbătut de strada Dochia;
-o zonă a locuinţelor boiereşti şi a negustorilor stabiliţi în târg, compusă din
Mahalaua Armenească, ce cuprindea cele două biserici armeneşti şi o zonă a caselor
boiereşti răzleţe, cu grădini şi livezi. Cele mai vechi zone de locuinţe ale
meşteşugarilor şi breslaşilor români au fost grupate în jurul bisericilor de breaslă Sf.
Nicolae, Sf-ţii Voievozi, SF. Spiridon şi SF. Ilie.

În această perioadă aşezarea a cunoscut o accentuată dezvoltare, folosindu-se tot
mai frecvent, în acte, termenul de oraş. În anul 1778 a apărut în mod oficial titulatura
„oraşul Botoşani”; ulterior, aceasta a apărut în alternanţă cu „târgul Botoşanilor”,
„târgul Botoşani” sau simplu, Botoşanii.
Dintre factorii politici care au marcat evoluţia economică pe tot parcursul acestei
perioade se evidenţiază Revoluţia de la 1821 (care a pus capăt domniilor fanariote),

108

PAUL NARCIS VIERU, INFLUENŢA FACTORILOR ISTORICI

109

29
Târgul Făinii îl găsim localizat, la începutul secolului al XVIII-lea, în zona bisericii Uspenia, în
perimetrul străzilor Săveni - Călugăreni - Mihai Viteazul - Independenţei.
30
V.C. Nădejde şi I. Ţiţu (1895), Dicţionarul geografic al judeţului Botoşani, Tipografia şi Fonderia de
Litere Thoma Basilescu, Bucureşti.
I. Bejenaru (1994), Dicţionarul botoşănenilor, Edit. Moldova, Iaşi.
31

dar şi războiul ruso - turc, încheiat cu Pacea de la Adrianopole din 1829 (cu
implicaţii economice mari), ce a facilitat libertatea comerţului pe Dunăre şi Marea
Neagră, dezvoltarea comerţului intern şi apariţia unor ramuri industriale. Momentele
- cheie în evoluţia vieţii economice au fost Unirea din 1859, Reforma agrară din
1864, legile menite a încuraja industria naţională, legile tarifului vamal, prin
intermediul căruia au apărut ramurile industriei uşoare şi alimentare, ce foloseau
materiile prime din ţară. În această perioadă s-a accentuat influenţa benefică a
contextului istoric şi politic asupra evoluţiei vieţii urbane. Armistiţiile şi tratatele de
pace dintre marile puteri (1774, 1829) au avut efecte pozitive asupra economiei
moldoveneşti şi respectiv botoşănene, prin perioade de înflorire ale comerţului şi
meşteşugurilor cu arie mare de polarizare. Deschiderea către marile evenimente
istorice europene a favorizat pătrunderea relaţiilor de producţie de piaţă şi implicit a
elementelor de modernitate în toate domeniile vieţii urbane. Au apărut primele
instituţii administrative şi de educaţie.
Factorii economici au fost susţinuţi de o serie de legi care au stabilit cadrul
juridic al transformărilor ce au marcat modernizarea acesteia.
Astfel, meşteşugurile din sectorul alimentar au fost bine reprezentate la Botoşani.
În domeniul preparării produselor din carne, armenii şi evreii au obţinut de timpuriu
întâietatea, printr-o calitate superioară a produselor. Documentele de dată mai recentă
sugerează existenţa la Botoşani a unei adevărate „industrii a morăritului şi
panificaţiei”. Pentru aceasta pledează, în primul rând, denumirea unor cartiere ale
oraşului: „Târgul Făinii”29, „Morăreşti”, consemnate în documentele veacului al
XIX-lea30. Botoşanii erau, la 1831, cel mai mare centru de prelucrare a pieilor din
Moldova şi ocupau, în 1845, primul loc în producţia de cărămidă. Existau în
Botoşani în acea perioadă 49 de "fabrici" (mai exact manufacturi), dintre care mai
numeroase erau cele de pânzeturi şi pâslă, de prelucrare a lânii şi mătăsii, de ciorapi,
tulpane, găitane etc. 31.
Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în secolul al XIX-lea, comerţul oraşului
Botoşani a cunoscut o puternică dezvoltare, datorită legăturii cu Galaţii, formându-se
burghezia comercială. Oraşul a devenit în această perioadă al doilea centru urban al
Moldovei. La 1776 este consemnată Piaţa din Mahalaua Boilor, care a devenit mai
târziu iarmaroc, funcţionând în continuare până după anul 1944 pe locul unde se află
azi Parcul Tineretului, cunoscut şi sub denumirea de Oborul Vechi. A doua piaţă
cunoscută a funcţionat în centrul oraşului (pe locul unde se află astăzi Monumentul
Eroilor) şi a fost înfiinţată în 1800, sub denumirea ulterioară de Piaţa Carol. Această
piaţă a fost desfiinţată imediat după Primul Război Mondial şi mutată mai la vest, pe
locul unde se află şi astăzi. Importantă a fost şi Piaţa Sfântul Gheorghe, situată lângă
biserica cu acelaşi nume şi având ca specific comercializarea cărnii, însă nu în cele
mai bune condiţii, având în vedere natura produsului comercializat. Astfel, în 1884,
29
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tulpane, găitane etc. 31.
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biserica cu acelaşi nume şi având ca specific comercializarea cărnii, însă nu în cele
mai bune condiţii, având în vedere natura produsului comercializat. Astfel, în 1884,
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primarul oraşului a construit prima hală pentru comercializarea cărnii şi a peştelui în
condiţii prielnice.
Către jumătatea secolului al XIX-lea a început să-şi facă loc şi industria, oraşul
având deja numeroase fabrici 32 şi 3 mori, la care se adăuga, în 1847, prima moară cu
valţuri din ţară, renumită pentru calitatea făinii. Materiile prime din zonele apropiate
au favorizat dezvoltarea industriei alimentare, a materialelor de construcţii şi, parţial,
a industriei textile şi a confecţiilor. Alte ramuri industriale se aprovizionau de la
distanţe mari cu materii prime, subansamble şi piese de schimb, producţia fiind
condiţionată atât de realizarea planului de către unităţile furnizoare, cât şi de
funcţionarea bună a transportului.
De la sfârşitul sec al XVIII-lea, odată cu stabilirea lipovenilor în oraş, s-a
practicat legumicultura, în partea estică, pe valea Sitnei, lipovencele fiind o prezenţă
activă pe pieţele târgului. În marile grădini ale oraşului, în special în Mahalaua
Vrăbieni, se cultiva viţa de vie şi pomii fructiferi.
În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, între 1869 -1871 s-au construit căile
ferate în prelungirea liniei Lemberg - Cernăuţi - Suceava, printre care şi calea ferată
Vereşti - Botoşani (1871). Drept urmare, Botoşanii au devenit un capăt de linie
secundară. Vechiul drum de pe malul stâng al Siretului (Dorohoi - Botoşani - Hârlău
- Târgu Frumos) a fost dublat de o linie spre Iaşi, pe valea Jijiei şi, ca urmare, partea
de est a judeţului Botoşani a gravitat spre Iaşi. Zona de influenţă economică a
Botoşanilor s-a fărâmiţat, hinterlandul s-a redus şi oraşul a devenit un târg de
însemnătate locală, înregistrând o sensibilă scădere a comerţului. Industria s-a
orientat către profilul alimentar, rolul principal avându-l producţia agricolă a marilor
moşii33.
În perioada modernă, factorii sociali au jucat un rol important în angrenajul
economic al oraşului. Astfel, în 1832, existau în Botoşani 63 de bresle ale
negustorilor şi meşteşugarilor. Datele referitoare la anul 1845 indica un procent de
30% din numărul familiilor botoşănene, ca aparţinând breslei meşteşugarilor şi peste
34% comercianţilor. La sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul celui următor,
breslele din Botoşani erau deja în faza cooperaţiei capitaliste simple, semnalându-se
chiar manufacturi.
În anul 1851, a fost fondată Şcoala de Psaltichie, lângă biserica Stratenia. În 1855
şcoala era frecventată de treizeci de elevi şi avea doi dascăli şi un pedagog. În această
perioadă s-a înfiinţat lângă biserica Uspenia, Şcoala de Muzică Bisericească34. Cele
mai multe din edificiile culturale ale oraşului au fost ridicate începând tot cu cea de a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Pot fi enumerate bisericile: Sf. Ilie, Trei
Ierarhi, Sf. Ioan, Sf. Voievozi, Cuvioasa Parascheva. În veacul al XIX-lea Botoşanii
au fost recunoscuţi ca un spaţiu al spiritualităţii, care rivaliza - din acest punct de
vedere - cu Iaşul universitar35, marile valori ale culturii naţionale şi universale
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perpetuând această percepţie. În acest secol, s-a format o adevărată elită intelectuală.
Este suficient să amintim contribuţiile în domeniul culturii şi educaţiei ale unor
personalităţi: I.V. Adrian, Tiberiu Crudu, Constantin Gallin, Victor C. Nădejde, N.
Răutu36. Ceva mai târziu a fost „construit” unul din primele teatre existente în
spaţiul românesc, cel cunoscut sub denumirea de „Petrache Cristea”, astăzi demolat.
Un alt exemplu, elocvent pentru pulsul vieţii intelectuale, îl poate constitui numărul
mare de librării existente în perimetrul urbei37. Întreaga efervescenţă culturală din
secolele XVIII - XIX a fost unul din fundamentele care au dus la naşterea în acest
oraş a două dintre geniile botoşănene ale spiritualităţii româneşti: Mihai Eminescu şi
Nicolae Iorga38.
La sfârşitul veacului al XVIII-lea oraşul avea, după unele statistici, 1.954 de
case39. Trebuie să mai amintim că în anul 1835 erau în oraşul Botoşani 3.648 de
gospodării40.
O nouă împărţire administrativ - teritorială în 1864, după modelul francez, a
dus la dispariţia ţinuturilor şi ocoalelor şi la înfiinţarea judeţelor, plaselor şi
comunelor rurale şi urbane, oraşul Botoşani devenind comună urbană şi capitala
judeţului cu acelaşi nume. Apariţia Regulamentului Organic din 1832 a schimbat
fundamental administraţia oraşului, conducerea intereselor a fost încredinţată unei
noi instituţii, Eforia, alcătuită din trei membri aleşi în fiecare an. Moştenitoarea
Eforiei a devenit Primăria, prin legea din 14 aprilie 1864, sub domnia lui Al.I. Cuza.
Primarii Botoşanilor din acea perioadă au avut o contribuţie deosebită în
modernizarea oraşului timp de 40 ani (1875 - 1915).
Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, oraşul a fost împărţit în
unităţi teritoriale, numite mahalale (figura nr. 2). În acelaşi timp, din necesitatea de a
localiza locuinţa unei persoane sau o biserică, s-au impus denumirile de Târgul de
Sus şi Târgul de Jos, după care au urmat Târgul Vechi şi Târgul Nou41.
În domeniul sănătăţii şi culturii, sunt de menţionat înfiinţarea de către evrei a
unui spital şi a unui dispensar, a „Azilului de bătrâni Louise şi Joel Silberman” în
1927, a cantinelor pentru săracii comunităţii (şi nu numai!) „Zwass” şi „Izvorul
vieţii”42. Sunt atestate şi câteva şcoli înfiinţate de comunitate, cele mai importante
fiind Şcoala Primară Israelită - Română de băieţi nr. 1, deschisă încă de la 1866,
Şcoala Primară Centrală Mozaică de băieţi, Şcoala Profesională Israelită - Română.
Dintre societăţile cu caracter cultural, se pot aminti „Cercul de lectură” (1908),
„Cercul cultural evreiesc”(1915) etc. Demn de menţionat aici este ascensiunea din
rândul acestei etnii, a unui mare număr de intelectuali.
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Curba demografică a oraşului, în puternică ascensiune până la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi în stagnare în întreaga perioadă interbelică, reflecta însăşi evoluţia sa
economică.
Primele informaţii despre numărul populaţiei, datează din secolul al XVIII-lea,
când abatele Boscowicz menţionează pentru oraşul Botoşani 400 de case, ceea ce ar
fi însemnat o populaţie de cel mult 4.000 de locuitori. În anul 1768, abătându-şi paşii
pe la Botoşani, baronul de Tott, diplomat al Franţei pe lângă hanul tătarilor, descrie
localitatea ca pe "unul din oraşele cele mai însemnate ale Moldovei", apreciat pe
atunci la 7.000 - 8.000 locuitori. Istoricul Dionisie Fotino aprecia la 1800 că
„Botoşanii este un oraş care, după însemnătatea sa, este al doilea după Iaşi”, iar în
1805 un alt voiajor aprecia numărul locuitorilor la 10.000, ceea ce este însă cu mult
peste realitate, existând date care afirmă că în 1803 oraşul avea doar 4.505
locuitori43. O sursă importantă este Harta rusească realizată între 1828 - 1832. În
această hartă sunt trecute toate aşezările omeneşti, cuprinzând numeroase date
statistice, printre care şi numărul familiilor din fiecare localitate. Potrivit acestei
hărţi, "oraşul Botoşani avea un număr de 3.684 de gospodării, deci circa 16.000
locuitori, şi era al treilea oraş ca mărime din cele două principate (Moldova şi Ţara
Românească), primele două oraşe fiind capitalele provincii lor, respectiv Bucureşti
(10.074 gospodării) şi Iaşi (6.092 gospodării)”.
Prima statistică modernă, efectuată după Unirea Principatelor în 1859, menţiona
pentru Botoşani 27.147 locuitori, situând oraşul pe locul al IV-lea în spaţiul
românesc, după Bucureşti (121.000), Iaşi (65.575) şi Arad (cca. 28.000), datorită
venirii a 20 000 de evrei din zona Poloniei, izgoniţi de guvernul ţarist rus 44.
Libertatea comerţului, garantată prin Tratatul de la Adrianopole, ca şi creşterea
obligaţiilor de clacă, introduse prin Regulamentul Organic, au avut o influenţă
însemnată asupra evoluţiei populaţiei oraşului. Mulţi ţărani părăseau satele şi veneau
la oraş, unde ajungeau meşteşugari şi negustori sau lucrau cu ziua 45. După jumătate
de secol, datorită dezvoltării sale economice, Botoşanii au trecut pe locul doi în
Moldova, după Iaşi, în ceea ce priveşte numărul populaţiei, ajungând să înregistreze
13.796 locuitori în anul 1832. Creşterea populaţiei, în cei 29 de ani, cu 9.291
locuitori, se explică prin venirea în masă a evreilor. Până în anul 1845 populaţia a
crescut continuu, ajungând să însumeze 28.290 locuitori. Nu peste mult timp însă, în
1848, o mare epidemie de holeră a dus la îmbolnăvirea a 6.804 locuitori botoşăneni,
din care au decedat 2.26846.
După 1878, când le-a fost recunoscută cetăţenia română, evreii au devenit
principalii industriaşi şi negustori ai oraşului, zona comercială din centrul vechi
aparţinându-le, spre sfârşitul secolului, aproape în totalitate. Foştii meşteşugari şi
negustori români s-au întors la mica producţie agricolă. Datorită comerţului şi
„arendăşiei”, unii dintre ei au reuşit să acumuleze un capital semnificativ,

43

45

Curba demografică a oraşului, în puternică ascensiune până la sfârşitul secolului
al XIX-lea şi în stagnare în întreaga perioadă interbelică, reflecta însăşi evoluţia sa
economică.
Primele informaţii despre numărul populaţiei, datează din secolul al XVIII-lea,
când abatele Boscowicz menţionează pentru oraşul Botoşani 400 de case, ceea ce ar
fi însemnat o populaţie de cel mult 4.000 de locuitori. În anul 1768, abătându-şi paşii
pe la Botoşani, baronul de Tott, diplomat al Franţei pe lângă hanul tătarilor, descrie
localitatea ca pe "unul din oraşele cele mai însemnate ale Moldovei", apreciat pe
atunci la 7.000 - 8.000 locuitori. Istoricul Dionisie Fotino aprecia la 1800 că
„Botoşanii este un oraş care, după însemnătatea sa, este al doilea după Iaşi”, iar în
1805 un alt voiajor aprecia numărul locuitorilor la 10.000, ceea ce este însă cu mult
peste realitate, existând date care afirmă că în 1803 oraşul avea doar 4.505
locuitori43. O sursă importantă este Harta rusească realizată între 1828 - 1832. În
această hartă sunt trecute toate aşezările omeneşti, cuprinzând numeroase date
statistice, printre care şi numărul familiilor din fiecare localitate. Potrivit acestei
hărţi, "oraşul Botoşani avea un număr de 3.684 de gospodării, deci circa 16.000
locuitori, şi era al treilea oraş ca mărime din cele două principate (Moldova şi Ţara
Românească), primele două oraşe fiind capitalele provincii lor, respectiv Bucureşti
(10.074 gospodării) şi Iaşi (6.092 gospodării)”.
Prima statistică modernă, efectuată după Unirea Principatelor în 1859, menţiona
pentru Botoşani 27.147 locuitori, situând oraşul pe locul al IV-lea în spaţiul
românesc, după Bucureşti (121.000), Iaşi (65.575) şi Arad (cca. 28.000), datorită
venirii a 20 000 de evrei din zona Poloniei, izgoniţi de guvernul ţarist rus 44.
Libertatea comerţului, garantată prin Tratatul de la Adrianopole, ca şi creşterea
obligaţiilor de clacă, introduse prin Regulamentul Organic, au avut o influenţă
însemnată asupra evoluţiei populaţiei oraşului. Mulţi ţărani părăseau satele şi veneau
la oraş, unde ajungeau meşteşugari şi negustori sau lucrau cu ziua 45. După jumătate
de secol, datorită dezvoltării sale economice, Botoşanii au trecut pe locul doi în
Moldova, după Iaşi, în ceea ce priveşte numărul populaţiei, ajungând să înregistreze
13.796 locuitori în anul 1832. Creşterea populaţiei, în cei 29 de ani, cu 9.291
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aparţinându-le, spre sfârşitul secolului, aproape în totalitate. Foştii meşteşugari şi
negustori români s-au întors la mica producţie agricolă. Datorită comerţului şi
„arendăşiei”, unii dintre ei au reuşit să acumuleze un capital semnificativ,
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achiziţionând terenuri în centrul oraşului. Mulţi ţărani din satele judeţului, din cauza
sărăciei, s-au stabilit în suburbiile Botoşanilor. In felul acesta, populaţia a crescut în
numai şase ani cu peste 10.000 locuitori, în anul 1866 însumând 37.594 locuitori.
Botoşăneanul Al. Papadopol - Calimachi afirma că în anul 1887 numărul
locuitorilor oraşului trecea de 40.000. Această creştere se explică, în această
perioadă, printr-o imigraţie masivă. După 1890, în legătură şi cu diminuarea
importanţei comerciale a oraşului, se observă o scădere bruscă a populaţiei (între
1890 şi 1891, populaţia scade de la 41. 000 la 31.024 locuitori)47. În 1899 populaţia
evreiască din oraşul Botoşani pare să fi fost majoritară, reprezentând 51,8% (16.817
locuitori) din totalul populaţiei oraşului. În timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, o parte din evrei (aproximativ 148 de persoane) au fost transportaţi în
lagărele din Transnistria48.
O statistică recentă, încă insuficient argumentată, indică faptul că populaţia
armeană din Botoşani a înregistrat un maxim în secolul al XIX-lea (1.720 de
locuitori în 1832; 1.910 în 1891)49. Lipovenii au fost a treia etnie semnificativă a
Botoşanilor. La 1858 erau consemnate în statisticile oficiale 58 de familii,
majoritatea aşezate în partea estică a Târgului Nou, unde, spre sfârşitul veacului al
XIX-lea, este consemnată Mahalaua Lipovenimii şi o Uliţă Lipovenească. Ei s-au
stabilit mai ales în Mahalaua Tg. Nou, unde aveau şi o capelă50. Au fost angrenaţi în
ocupaţii care ţin de agricultură (îndeosebi) şi de negoţ. În industrie s-a remarcat doar
înfiinţarea unei fabrici de lumânări pe la începutul secolului al XX-lea51.
În oraşul Botoşani, prima menţiune referitoare la o zonă locuită de ţigani apare în
1815, ea referindu-se la „Ţigăniile” din apropierea halelor de astăzi. Ţiganii au fost
localizaţi pe strada Muzicanţilor (în apropierea Podului de Piatră) şi în Mahalaua
Calicimii, deci spre zona de sud a oraşului vechi, iar în 1832 se înregistrau 559 de
persoane din 73 de familii52. Între alte etnii prezente la Botoşani, au fost germanii,
austriecii, polonezii, francezii, italienii, maghiarii, care şi-au adus valoroase
contribuţii la dezvoltarea învăţământului şi culturii botoşănene şi şi-au pus amprenta
asupra arhitecturii oraşului. Grecii au ajuns la Botoşani atraşi de faima de centru
comercial. La sfârşitul secolului al XVIII-lea, grecii se găseau în Mahalaua Grecimii
(1771), Mahalua Vrăbieni, pe Uliţa Blănăriei şi Uliţa Grecească 53. Îndeletnicirile de
bază au fost negoţul şi arendarea de moşii.
În ceea ce priveşte zonele funcţionale ale oraşului în această perioadă, zona
comercială s-a extins prin apariţia Târgului Nou spre nord-est şi s-au format noi
cartiere de locuinţe.
Imaginea de ansamblu a Botoşanilor se compunea dintr-un centru dens construit,
alcătuit din două nuclee principale: Târgul Vechi sau Târgul de Sus şi Târgul Nou, ce
avea două pieţe de schimb, marcate prin turlele bisericilor domneşti. Această
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„inimă” a oraşului era înconjurată de insulele cu verdeaţă ale zonelor de locuinţe,
individualizate şi ele prin siluetele bisericilor de breaslă sau ale etniilor respective.
Ulterior, Târgul Nou s-a extins către Târgul de Jos sau Târgul Vitelor, înglobând
şi Târgul Făinii. Târgul Vechi sau Târgul de Sus s-a extins pe Drumul Hotinului (azi
Calea Naţională) şi spre est pe drumul Ştefăneştilor. Acestă zonă a fost treptat
înlocuită cu zona de locuinţe, iar vatra târgului s-a retras spre vest.
Decăderea Stefăneştilor împiedică extinderea târgului pe această direcţie şi
înlocuirea progresivă cu zona de locuinţe. Avântul economic al Galaţilor după
căderea Chiliei sub turci şi orientarea comerţului de tranzit pe linia Galaţi - Botoşani
determină apariţia şi evoluţia Târgului Nou. Se remarcă construirea intensă de
dughene în Târgul Nou, consecinţă a stabilirii la Botoşani a evreilor. Construcţiile
evreieşti se deosebesc prin dimensiunile lor foarte restrânse, atât în lăţime cât şi în
adâncime, în comparaţie cu parcelele din fazele anterioare 54.
Creşterea populaţiei şi avântul economic determină extinderea parţială a
dughenelor pe uliţele secundare ale Târgului Vechi, al căror rol este de a permite
aprovizionarea dinspre curte a dughenelor dispuse în front continuu de-a lungul
Figura nr. 2. Localizarea principalelor mahalale din municipiul Botoşani
(sursa Arhivele Statului, Botoşani)
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marilor vaduri comerciale. Tot în această perioadă se conturează şi cea de-a doua
piaţă din interiorul târgului, Piaţa 1907.
Zonele de locuit erau apropiate de târg, dar adunate după naţionalitate, meşteşug
sau clasă socială în jurul lăcaşurilor de cult, cu cimitire proprii, ce exprimau starea
socială a locuitorilor. Zona de locuinţe armeneşti era localizată în vechea Mahala
Armenească, extinzându-se în secolul XIX la zona străzilor Eminescu (azi Mioriţa) şi
Sf-ţii Voievozi (azi 1 Decembrie), până aproape de Piaţa Sf. Gheorghe, zonă
denumită Mahalaua Sf. Gheorghe în 1820.
Zona de locuinţe a meşteşugarilor şi breslaşilor români a luat amploare o dată cu
dezvoltarea generală a oraşului în secolul XVIII, determinând apariţia a încă şase
grupări de locuinţe ale meşteşugarilor, care se deduc din amplasamentul bisericilor
de breaslă: Sf. Paraschiva, Sf. Dumitru, Trei Ierarhi, Vovidenia şi Sf. Ion, se dezvoltă
la vest de Târgul Vechi, pe celălalt mal al Cacainei, pe drumul Sucevei, cuprinzând
mahalalele Grecimii - Vrăbienilor şi Trisfetitelor. Localnicii s-au orientat în această
perioadă către biserica Sf. Ilie sau Dumineca Mare, spre Popăuţi în Mahalaua
Calicimii. Mahalalele (locuinţe semirurale) au constituit elementul caracteristic
pentru evoluţia oraşului medieval. S-a format în această perioadă al doilea nucleu al
comunităţii evreieşti în Târgul Nou, în apropierea Târgului de Vite. Ultima grupare
pe criteriul etnic este cea a lipovenilor, în apropiere de drumul Săvenilor.
Zonele de locuinţe boiereşti sau a orăşenilor înstăriţi au apărut în prima parte a
secolului XIX. Astfel, s-a modificat aspectul mahalalei Vrăbienilor, precum şi cel din
zona străzilor Kogălniceanu, Marchian, Zorilor şi Sf. Dumitru (Maxim Gorki). Apare
o nouă zonă rezidenţială ce-şi are corespondent în Târgul Vechi, în zona de locuinţă
armenească. Tot acum s-a dezvoltat şi locuinţele ţărăneşti ale lipovenilor din partea
de sud-est a oraşului. De-a lungul Bulevardului Lenin (- Eminescu), cu traseu
rectificat între anii 1872 - 1899, s-au ridicat imobile administrative (tribunalul,
prefectura) şi numeroase case, centrul comercial căpătând o nouă înfăţişare la
sfârşitul secolului XIX, în special Calea Naţională şi Piaţa 1907, după incendiul din
3 iunie 1888.
Amplasarea zonelor de locuit pe marginile târgului propriu-zis, diferenţiate pe
bresle, pe etnii şi pe stare socială, având ca semn distinctiv propriul locaş de cult,
ilustrează pentru fiecare comunitate importanţa pe care aceasta a avut-o în viaţa
oraşului, nivelul de stare materială, precum şi cultura proprie.
5. Botoşanii de la începutul secolului al XX-lea până în prezent
Perioada de stabilitate politică până la izbucnirea Primului Război Mondial a fost
una favorabilă dezvoltării economice, prin adoptarea tarifelor vamale protecţioniste,
asigurând o intensificare a producţiei autohtone. Între anii 1914 - 1916, în ciuda
neutralităţii adoptate, s-a resimţit o influenţă puternică a stării de război asupra vieţii
economice. Astfel, legăturile şi schimburile economice au fost perturbate sau stopate,
ceea ce a avut repercusiuni multiple asupra tuturor ramurilor de activitate. Oraşul a
început să decadă şi din cauza transporturilor feroviare care au determinat
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poziţionarea oraşului pe o arteră secundară, fără legături cu alte oraşe ale Moldovei 55.
În perioada participării României la Primul Război Mondial (1916 - 1918), Moldova
a avut un rol extrem de important în derularea evenimentelor politico - militaro economice, în sensul că aici se concentrase rezistenţa naţiunii 56.
Politica statului socialist era ca dezvoltarea industriei să ocupe o poziţie
centrală, exprimată şi de volumul mare al investiţiilor alocate judeţului. În contextul
politicii socialiste, investiţiile din industrie au crescut continuu, dar diferenţiat pe
ramuri şi subramuri. S-au construit unităţi economice importante, din cadrul
industriei textile, industriei construcţiilor de maşini, industriei alimentare. Conform
politicii socialiste, oraşul Botoşani trebuia să devină unul din marile centre
industriale din zonă, chiar dacă atât resursele naturale cât şi condiţiile de desfacere
ale producţiei nu erau factori favorizanţi. Această politică a dus la crearea unei
industrii supradimensionate, care depăşea posibilităţile economice, în mare parte
neperformantă din punct de vedere tehnologic.
Construcţia noului sistem economic de stat supercentralizat a început prin
naţionalizarea bruscă (11 iunie 1948) a principalelor mijloace de producţie din
industrie şi a continuat cu colectivizarea forţată a agriculturii (1949 - 1962),
urmărindu-se lichidarea proprietăţilor particulare din sectoarele de bază ale
economiei. După 1950, impactul ideologic asupra deciziilor de localizare a industriei
a fost maxim, din mai multe motive: nevoia de a demonstra superioritatea
socialismului asupra capitalismului; credinţa în acţiunea liberă a omului asupra
mediului; concentrarea puterii de decizie şi managementul în mâinile unei elite
centrale restrânse numeric; sprijinul economic şi influenţa politică sovietică. În noua
viziune politico – economică, industria devine ramura principală, beneficiind în
perioada 1951 - 1989 de peste 50% din volumul investiţiilor naţionale.
Atitudinea pro - industrială a fost justificată din mai multe motive. În primul rând,
se impunea din cauza conjuncturii politice şi scoaterea din anonimat a zonei. La
amplasarea întreprinderilor nu se luau în calcul costurile de transport şi forţa de
muncă, deoarece volumul şi salariile erau stabilite la nivel naţional pentru a reflecta
unitatea şi evoluţia economiei socialiste. S-a urmărit, cu orice preţ, o îmbunătăţire a
repartiţiei teritoriale a forţelor de producţie.
Comerţul din pieţe şi oboare cu produse agricole a evoluat în funcţie de legile
statului socialist. S-a desfiinţat marele comerţ particular, au dispărut en-grosiştii,
marii negustori, s-au desfiinţat marile firme comerciale şi bursa de cereale. Fondul
centralizat al statului se forma din producţiile IAS, produsele preluate de la SMA
(SMT), pentru lucrările agricole efectuate la CAP de la ţăranii individuali, prin
sistemul contractelor, achiziţiilor, cotelor etc. 57. Un aspect specific acestei perioade
este intensificarea traficului de mărfuri pe calea ferată, dovadă a dezvoltării
activităţilor economice şi modernizarea căilor de comunicaţie rutiere.
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Continuă activitatea constructivă începută în deceniile anterioare, clădirile
ridicate acum beneficiind de aportul unor arhitecţi de origine italiană, franceză şi
germană. După Primul Război Mondial are loc şi asanarea Pieţii „Carol”,
înlăturându-se tarabele improvizate, aici ridicându-se totodată şi monumentul
„Compania de mitraliere Grigore Ignat în atac”, operă a sculptorului Horia
Miclescu58. În intervalul 1970 - 1985, începe acţiunea de modernizare a oraşului prin
construirea de blocuri. Au fost demolate în masă numeroase case de arhitectură
populară. Un caz emblematic este demolarea Casei Gorgias (în 1979), care a
adăpostit cea mai veche farmacie din Botoşani, pe locul acesteia ridicându-se
Magazinul Botoşani59. În acelaşi context trebuie menţionat aici şi plecarea multora
dintre evrei, proprietari ai clădirilor din Centrul Vechi, locul lor fiind luat atât de
locuitorii de etnie rromă, cât şi de cei de naţionalitate română, îndeosebi de cei cu o
situaţie materială modestă. Totuşi, destinaţia de spaţii comerciale a clădirilor din
centrul oraşului a fost păstrată până astăzi, activitatea comercială desfăşurându-se, ca
şi în trecut, la parterul edificiilor. În 1976 a fost oprită circulaţia rutieră în Centrul
Vechi, fosta Cale Naţională fiind transformată, pe acest tronson, în pietonal 60.
După 1989, politica naţională a promovat o legislaţie bazată pe taxe foarte mari,
întreprinderile acumulând datorii la bugetul de stat şi local, astfel încât regiunea
industrială a devenit repulsivă.
Industria a beneficiat de un nou cadru legislativ: Legea nr. 15 / 1990, care
reglementa formele de reorganizare juridică a întreprinderilor industriale ca regii
autonome sau societăţi comerciale, Legea privatizării societăţilor comerciale nr.
58 / 1991, prin care s-a urmărit o accelerare a privatizării în masă. Dezechilibrele
financiare cumulative au determinat promulgarea Legii falimentului nr. 64 / 1995 şi
elaborarea procedurilor de lichidare, închidere sau conservare a întreprinderilor.
Această privatizare a societăţilor cu capital de stat a fost lipsită de o serie de
programe coerente, însă însoţită de o birocraţie excesivă şi de un management
defectuos al principalilor acţionari. Toate acestea s-au soldat cu pierderea
principalelor pieţe de desfacere, scăderea competitivităţii şi un regres înregistrat din
punct de vedere tehnologic.
Schimbările din ultimii ani reflectă includerea în politica de restructurare
industrială a criteriului ecologic, prin corelarea activităţii industriale cu cea a
protecţiei mediului. Schimbarea de atitudine a fost generată de necesitatea alinierii
modelului de dezvoltare industrială la standardele ecologice promovate pe plan
mondial şi de aderarea la noul concept de dezvoltare durabilă care defineşte climatul
economic şi politic internaţional în prezent.
Populaţia a înregistrat o creştere, întreruptă de efectele celor două Războaie
Mondiale, de la 35.017 de locuitori în 1912, la un minim de 29.145 de locuitori în
1948. În intervalul 1956 - 1966 media de creştere a populaţiei este redusă, datorită
dezvoltării târzii a municipiului Botoşani care, după cum am menţionat, devine
municipiu reşedinţă de judeţ abia în 1968. În 1966 oraşul avea 35.220 locuitori şi a
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continuat să crească, având la bază pe lângă industrializare şi politica demografică
susţinută: 40.387 locuitori în 1970, 50.396 la 1 iulie 1975, când se situa pe locul al
31-lea între oraşele ţării; doi ani mai târziu oraşul creşte cu aproximativ 13.000
locuitori (63.204 după recensământul din 5 ianuarie 1977). Din anul 1966 populaţia
oraşului a crescut, datorită excedentului migratoriu.
Intervalul 1966 - 1977 a fost influenţat de deciziile politice luate în anul 1966,
când a intrat în vigoare Decretul 770, cu privire la controlul naşterilor şi Decretul
779, care conferea divorţului un caracter cu totul excepţional, foarte dificil de obţinut
în practică. Datorită acestei intervenţii politice foarte dure în planificarea familială
din România, ce a determinat un control sever al întreruperilor de sarcină şi al
desfacerii căsătoriilor, în intervalul 1 iulie 1967 - 1 iulie 1968, sporul mediu anual
absolut pentru municipiul Botoşani a fost de 1.548 de locuitori. Cu toate că decretul
n-a fost abrogat decât în 1990, populaţia s-a adaptat, folosind pentru limitarea
naşterilor, o serie de mijloace de multe ori rudimentare 61.
În perioada 1945 - 1989 economia a intrat sub incidenţa planificării, pe baza
proprietăţii statului asupra mijloacelor de producţie. Iniţiativa privată a fost mult
restrânsă, industrializarea şi urbanizarea fiind procese forţate. Hotărârea Consiliului
de Miniştri 1248 / 1962 a însemnat actul oficial de naştere al planificării urbane, în
sens modern. Aceasta a fost completată de Legea nr. 58/ 1974, care formulează
scopul şi sarcinile sistematizării.

Din punct de vedere spaţial, factorii prezentaţi au determinat o evoluţie a
intravilanului municipiului Botoşani. Marile etape ale dezvoltării teritoriale se pun în
evidenţă prin repartiţia populaţiei în intravilan. Vechile zone periferice, depăşite
ulterior de noile cartiere, rămân ca adevarate inele de creştere. Teritoriul
municipiului Botoşani a evoluat, în mod similar altor târguri din Romania
extracarpatică, prin înglobarea unor cartiere sau includerea unor noi sate ajunse
mărginaşe.
Nucleul oraşului („Târgul vechi”) s-a închegat la intersecţia unor mari artere
comerciale, în zona delimitată, în linii mari, de actualele străzi Independenţei,
Griviţa, Calea Naţională şi Ion Pillat, între bisericile Sf. Gheorghe şi Uspenia. Acest
nucleu s-a dezvoltat într-o etapă ulterioară spre nord - est, în lungul drumului spre
Săveni, spre „drumul Ştefăneştilor” în partea de sud - est, în sud - vest limita fiind
determinată de existenţa mlaştinei Cacaina 62. În secolul XVIII, prin dezvoltarea zonei
cu locuinţe boiereşti şi negustoreşti, oraşul se extinde tot pe direcţia străzilor
comerciale, în lungul bulevardului Mihai Eminescu şi Calea Naţională. În partea de
nord-est s-a format Târgul Nou (azi Parcul Tineretului).
În următoarea etapă de evoluţie, până la sfârşitul secolului XIX, oraşul s-a extins
către nord - vest înglobând satul Popăuţi (unde se află şi biserica cu acelaşi nume),
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către est (unde apare micul cartier numit „Lipovenimea”) şi către sud-vest. Oraşul îşi
continuă extinderea şi spre vest, pe moşia Tătărăştilor, situată între Târgul Vechi şi
satul Popăuţi. Limitarea extinderii către est a fost compensată de înaintarea teritorială
spre nord şi nord - vest. Cele două aşezări constituite în jurul polilor medievali (satul
Popăuţi, în jurul Curţii Domneşti şi Târgul Botoşanilor în jurul bisericii Uspenia) se
unesc după construirea gării (1871), amplasată atunci între cele două localităţi.
,,Martorii de creştere" ai oraşului pentru secolului XIX sunt: Cimitirul Pacea (la
vest), Cimitirul Evreiesc (la sud), Cimitirul Eternitatea (la est), Gara şi Biserica
Popăuţi (la nord)63.
În primele decenii ale secolului XX, în urma repetatelor reforme administrative,
în oraşul Botoşani au fost incluse şi satele aflate în imediata sa vecinătate: Luizoaia,
Curteşti, Răchiţi, care din 1931 devin localităţi autonome. Suprafaţa administrativă a
oraşului s-a mărit în 1965 prin încorporarea satelor Cişmea şi Tulbureni.
Perioada 1967-1989 a adus modificări profunde în evoluţia teritorială a
municipiului Botoşani, modificări determinate de procesul rapid de industrializare şi
de creşterea masivă a populaţiei. Procesul de industrializare socialistă s-a reflectat în
evoluţia teritorială a oraşului prin crearea unei zone industriale de-a lungul căii
ferate. De remarcat faptul că în această perioadă, exceptând zona de NV, în celelalte
zone ale oraşului nu s-a înregistrat o expansiune teritorială semnificativă, deoarece
efortul constructiv datorat creşterii populaţiei (deşi a fost foarte intens) s-a orientat în
direcţia unei dezvoltări sistematice, cu cartiere compacte de locuinţe colective care
nu mai ocupa suprafeţe exagerat de mari.
Perioada 1978 - 1989 s-a caracterizat printr-o continuare a expansiunii teritoriale,
în principal a teritoriului intravilan (care a crescut cu cca 43%).
Creşterea de 43% s-a manifestat în următoarele zone (figura nr. 3):
 în SE- prin preluarea din teritoriul administrativ şi înglobarea în intravilan a
unei porţiuni din satul Tulbureni; motivul l-a constituit relieful de platou prielnic
unor noi zone de locuinţe de tip urban, dar şi extinderii căilor de comunicaţii publice;
 în N- oraşul s-a extins până la pârâul Luizoaia, creându-se cartierul Luizoaia;
în aceste zone s-au redus suprafeţele agricole şi s-au extins prioritar arealele cu
locuinţe rurale; ponderea locuinţelor urbane este mai mică, creându-se, în schimb,
noi căi de comunicaţie rutieră;
 în NE- unde s-a depăşit limita naturală a pârâului Luizoaia, ajungându-se până
la râul Sitna şi incluzându-se în intravilan zona Drumul Tătarilor;
 în S- prin extinderea suprafeţei cimitirului Evreiesc.
 în SV- perimetrul străzilor I.C. Frimu – Cimitirului - M. Eminescu - Bd. Lenin
devine cartier de locuinţe.
După 1989 oraşul s-a extins prin construirea cartierelor rezidenţiale în zonele
favorabile, de platou, din nordul oraşului în cartierul Luizoaia (Platoul Cişmea), din
estul în cartierul Tudor Vladimirescu, din sud-est în cartierul Tulbureni (Platoul
Tulbureni) şi din partea de nord-vest în cartierul Manoleşti Deal.
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În tabelul nr. 3 este prezentată ponderea creşterii suprafeţei oraşului în diferite
perioade. Se observă o creştere semnificativă de peste 250% până în anul 1900, după
care ritmul de creştere a scăzut în perioada Războaielor Mondiale, oraşul
continuându-şi expansiunea teritorială în perioada industrializării, când s-a remarcat
o puternică accelerare a construcţiilor de locuinţe şi a întreprinderilor, dar cu o
pondere mult mai redusă comparativ cu secolul al XIX-lea.
Evoluţia teritorială a mers în paralel cu o continuă diversificare funcţională
internă, fiind stimulată de apariţia unor noi tipuri de zone funcţionale interne. În
perioadele mai vechi creşterea urbană a fost determinată de formarea centrului
comercial - meşteşugăresc şi a curţii domneşti; în secolele XIX - XX a fost
determinată de extinderea cartierelor rezidenţiale şi de dezvoltarea zonelor
industriale şi a celei de transport, iar în prezent de dezvoltarea construcţiilor
rezidenţiale64.
19902005
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19771990

Din prezentarea pe etape de evoluţie teritorială, se desprinde stabilitatea mare a
vetrei oraşului, care s-a menţinut pe acelaşi loc în ciuda distrugerilor repetate, ceea ce
evidenţiază rolul deosebit al poziţiei geografice. Se poate remarca faptul că Centrul
Vechi a fost foarte puţin modificat, valorificându-se pentru construcţii spaţiul liber de
la periferie.
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Cuvinte - cheie: familia Vârnav, Liteni, vornicul Iorgu Vârnav Liteanu,
diplomatul Gheorghe Vârnav Liteanu, testament.

Atestată documentar la mijlocul secolului al XVI-lea2, în Secuieni - Neamţ,
familia boierească Vârnav a cunoscut o evoluţie ascendentă, datorită legăturilor de
rudenie pe care le-a dezvoltat cât şi perspicacităţii pe care a dovedit-o în exploatarea
oportunităţilor generate de diverse conjuncturi politice. Punctul culminant al
influenţei sale a fost atins în veacul al XIX-lea, când reprezentanţi ai acestei familii
au ocupat funcţii importante în stat, ori s-au remarcat prin activităţi filantropice şi
culturale. În acest sens, îi amintim pe postelnicul Ioan Vârnav de la Tudora, doctorul
şi omul politic Constantin Vârnav3, vornicul Iorgu Vârnav de la Liteni, monahul
Scarlat V. Vârnav4, inginerul Scarlat C. Vârnav5, Nicu Vârnav - preşedinte al
Tribunalului Botoşani6, Costache Vârnav7 - ispravnic al ţinutului Botoşani,
diplomatul Iorgu Vârnav Liteanu şi alţii.
Despre Vârnavii din secolele XVI - XVIII am făcut referiri cu un alt prilej 8. De
aceea, nu vom relua decât fragmentar anumite informaţii. Despre cei din secolul al
XIX-lea există numeroase documente, publicate parţial, care ar putea asigura
suportul unei sinteze şi chiar a unor monografii dedicate membrilor marcanţi ai
acestei familii, ce au dovedit multiple abilităţi profesionale, politice şi culturale. În
cele ce urmează, nu ne propunem să realizăm un tablou integral al familiei Vârnav
din secolului al XIX-lea; ne vom opri la boierii Iorgu Vârnav Liteanu, tatăl şi fiul,
oameni politici importanţi care şi-au adus o contribuţie remarcabilă la formarea şi
consolidarea României moderne.
Iorgu Vârnav de la Liteni era fiul banului Enache Vârnav 9 şi al Mariei
Cantacuzino Paşcanu10. Bunicul său patern, Toader Vârnav 11, a fost vistiernic al
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treilea şi mare medelnicer. Prin căsătoria cu Safta Lascăr, nepoată a postelnicului
Vasile Silion12, Toader Vârnav a intrat în posesia satului Liteni - Suceava, moşie ce
s-a transformat din „aşezare părinţască” a silioneştilor în reşedinţă a vârnăveştilor
amintiţi. Banul Enache Vârnav a murit tânăr, în 180813, lăsând în urmă cinci copii
(doi băieţi şi trei fete)14, o avere importantă15, dar şi multe datorii. După moartea
mamei lor, petrecută între 1827 şi 183216, fiind majori, fraţii Iorgu şi Alecu Vârnav
şi-au împărţit averea părintească ce mai rămăsese după asigurarea zestrei pentru cele
două surori, susţinerea materială a maicii Eupraxia de la Văratec şi achitarea
datoriilor casei. Lui Iorgu i-au rămas satele Liteni, Rotunda, Vercicani şi o parte din
Corni17.
Iorgu Vârnav Liteanu s-a născut în 1802 la Liteni. Mai era numit şi Iordache.
Ambele prenume sunt diminutive ale lui Gheorghe, cum mai este consemnat în
documente rareori. Locativul Liteanu, aşa cum este cunoscut din 1851, şi l-a asociat,
probabil, pentru a nu fi confundat cu alţi membri ai familiei Vârnav, contemporani cu
el. Pe parcursul a cinci ani, între 1839 şi 1844, a obţinut rangurile de spătar, agă şi
vornic18. De asemenea, a îndeplinit funcţiile de ispravnic al ţinutului Suceava şi
director al „Departamentului din Lăuntru” şi locţiitor de ministru19, a fost în mai
multe mandate membru al Adunării Obşteşti 20.
Deşi prin poziţiile publice şi politice pe care le reprezenta părea a fi un sprijinitor
al domnitorului moldovean Mihail Sturza, pierderea subită a funcţiilor între anii 1847
- 1848, evidenţiază un om Iorgu Vârnav Liteanu opozant al puterii. Această stare este
reflectată şi de o poruncă din data de 1 iulie 1848, prin care vornicului îi era interzis
să intre în Iaşi, deoarece prezenţa sa în capitala ţării „este de prisos, fiindcă s-au
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făcut scăndăloase liniştii publicului”21. Sub pretextul încercării de a stopa epidemia
de holeră care se manifesta în ţară, boierul a fost consemnat un timp la moşia sa din
Liteni. Iar când Liteanu a plecat să-şi viziteze sora bolnavă, la Văratec, i s-a cerut
întoarcerea grabnică22.
După convocarea Adunărilor ad-hoc, vornicul Iorgu Vârnav Liteanu a dovedit că
era un patriot adevărat şi un sprijinitor al unirii. Din aceste sentimente şi pentru că
era interesat de obţinerea unui loc în Divanul ţării, el protesta la 8 iulie 1857
împreună cu alţi mari proprietari faţă de neregulile autorităţilor ţinutului Suceava, cu
sediul la Fălticeni, acuzându-le că „au prefăcut în administraţia ţinutului, în curs de
zece luni, şapte împlinitori de dregători până acum, numai spre a putea ajunge la
scopul lui. A schimbat în ramul decanicesc preşedinţii şi mädularile, cu aceeşi
mésurä şi tot pe acel ţel. A läsat netrecuţi în listele electorale un număr însemnat de
proprietari îndrituiţi şi fără vreo categorie. A trecut în aceleaşi liste persoane fără
însuşirile cerute de înaltul firman, amestecand, între altele, şi feţe supuse
austriecesc(...) numai pentru a înjgheba partida d-lui postelnic Neculai Istrati” 23. În
acceaşi zi, cu sprijinul unora dintre cei 18 alegători ai marilor proprietari, separat de
votul antiunioniştilor, vornicii Iorgu Vârnav Liteanu şi Alecu Forăscu au fost aleşi
deputaţi de Suceava în Divanul ad-hoc24.
Desemnat membru în Adunarea electivă a Moldovei, vornicul Iorgu Vârnav
Liteanu a fost invalidat la 30 decembrie 1858, deoarece urmare a unei contestaţii s-au
reverificat voturile şi s-a constatat că pe buletinul care-l detaşa de ceilalţi doi
contracandidaţi s-a scris Liteanu, şi nu Vârnav25! Cu siguranţă, acest eveniment l-a
marcat destul de mult. Câteva zile mai târziu, a avut totuşi tăria ca prin retragerea26
numelui său de pe lista celor 38 de candidaţi la domnia Moldovei, să favorizeze
alegerea lui Al. I. Cuza. După 24 ianuarie 1859, s-a desprins treptat de viaţa politică
românească agitată. Ştirile vremii mai amintesc rareori despre el.
A fost căsătorit cu Anastasia Rosetti, fiică a hatmanului Matei Rosetti şi a
Smarandei Miclescu, care divorţase27 de Sandu Miclescu de la Şerbeşti. Cei doi au
avut şapte copii: Iorgu, Alexandru, Smaranda căs. Henţiescu, Maria căs. Cazimir,
Natalia căs.Paladi, Safta căs. Beldiman, Elena căs. Cristescu 28.
Familia numeroasă, dar şi tradiţiile înaintaşilor săi, i-au impus lui Iorgu Vârnav
Liteanu să-şi administreze veniturile în condiţii optime. Averea sa era apreciată în
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1858 la 8000 de galbeni29 şi era formată din circa 9500 de hectare de teren arabil,
păşuni şi păduri. Sume importante se adăugau şi din exploatarea morilor de pe apa
Şomuzului, dar şi din utilizarea velniţei dotată cu utilaje noi 30 şi a podului de peste
Suceava, executat în 1856 de Toader Pavel teslarul31.
În curtea amplă de la la Liteni dispunea de un conac cu etaj, probabil operă a
tatălui său, şi de diverse anexe gospodăreşti. Tot acolo se găsea biserica „Sf.
Nicolae”, ctitorie din 1782 a bunicului său, ce a îndeplinit rolul de necropolă32 a
familiei şi a deservit nevoile comunităţii. Împreună cu soţia şi sora sa, Eupraxia, a
contribuit la repararea acoperişului uneia din bisericile mănăstirii Vorona - Botoşani,
situată la zece kilometri de Liteni, şi la înnoirea picturii interioare33.
La 18 ianuarie 1871, ora unsprezece din zi, vornicul Iorgu Vârnav Liteanu a murit
în conacul său de la Liteni34. Avea 69 de ani. Soţia sa, Anastasia, i-a mai supravieţuit
încă doisprezece ani. Conform dorinţei sale testamentare 35, moşiile Corni şi Rotunda
au intrat în posesia lui Alexandru Vârnav Liteanu, iar Litenii de Sus şi Runcu au
devenit proprietăţi ale lui Iorgu Vârnav Liteanu - fiul.
Una dintre cele cinci fete ale lui Iorgu Vârnav Liteanu, Elena-numită şi Eliza,
căsătorită cu Eugen Cristescu, s-a remarcat în anii Războiului de Independenţă prin
forţa pe care a dovedit-o în strângerea de bunuri şi bani, în beneficiul militarilor
români.În aceeaşi perioadă, a fost condus Spitalul mobil de la Turnu Măgurele 36,
unde au fost îngrijiţi o parte din răniţii evacuaţi de pe frontul bulgăresc. Văduvă de
tânără, fără copii, cu o avere semnificativă, a fost afectată de o stare depresivă de
durată. Fratele său, Alexandru, parlamentar în mai multe mandate, a solicitat
Tribunalului Iaşi, în 1892 declararea surorei sale „în stare de alienaţiune mintală” şi
preluarea administrării bunurilor, ceea ce instanţa de judecată i-a admis37.
Unul dintre cei doi băieţi ai lui Iorgu Vârnav Liteanu, botezat tot Iorgu, de către
Catinca Canano38, s-a născut la 30 august 184039. În casă era alintat Iorgu, în
cercurile de apropiaţi a fost cunoscut cu prenumele George, iar ca diplomat i s-a spus
Gheorghe. Pentru părinţii lui a rămas mereu „Iorgu cel mic”40. Împreună cu fratele
său, Alexandru, a urmat Pensionul lui Jordan din Sărărie 41. Apoi a plecat în Franţa,
unde s-a specializat în studii juridice. Concomitent cu activităţile derivate din acest
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statut, a frecventat cercurile literare ale Academiei Stanislas din Nancy. De exemplu,
a rămas consemnată în arhivă participarea sa la şedinţa din 28 decembrie 1861, unde
a prezentat un studiu referitor la cartea Valvedre scrisă de George Sand 42.
Întors în ţară, Iorgu Vârnav Liteanu-fiul, a îndeplinit funcţii la tribunalul Ilfov.
Deşi s-a spus că a fost şi prefect de Putna, această afirmaţie nu se confirmă. De
asemenea, între 1 ianuarie - 5 mai 1870, a funcţionat ca secretar general la Ministerul
Instrucţiunii şi al Cultelor43. Până la intrarea în diplomaţie, Iorgu a făcut o pasiune
din critica literară. Roadele muncii sale, articole pe tema operei lui Vasile
Alecsandri, au fost publicate44 în revista „Convorbiri literare” între anii 1871 - 1877.
Îi plăcea să cugete, să scrie şi să comunice. Alecsandri însuşi sublinia despre ctiticul
său că „e foarte inteligent şi-mi place să vorbesc cu el” 45. A fost membru al
Societăţii „Junimea”46.
Dar ceea ce l-a consacrat deplin în spaţiul public pe Iorgu Vârnav Liteanu a fost
cariera diplomatică. Războiul de Independenţă a creat situaţii geo-politice noi în
Europa. La 8 februarie 1878, în momente complicate pentru ţară, ministrul de
Externe al României, Mihail Kogălniceanu i-a trimis lui Liteanu o telegramă în care
se arătau printre altele: ”O parte din ţara noastră ni se reclama, Besserabia. Toţi fiii
sunt datori să o apere (...). Alecsandri este desemnat pentru a merge la Roma (...).
De câte ori am crezut că ţara are nevoie de capacităţi, m-am adresat la dumneata.
Pururea ai refuzat şi rău ai făcut (...).Vin dar şi acum a mă adresa la D-ta şi aţi
propune de a merge la Berlin în misiune diplomatică, fie în mod statornic, fie în mod
provisor. Crede-mă, nu refuza!” 47. De această dată n-a mai refuzat. În aceeaşi zi,
Iorgu Vârnav Liteanu i-a răspuns ministrului: „Primesc cu mulţumire sarcina
propusă”. Aşa începea deceniul de activitate diplomatică boierul de la Liteni.
Acceptul său era poate şi urmarea experienţei pe care o câştigase ca membru în
Comisia tarifului vamal de la Viena, unde a reprezentat bine interesele ţării. Aşa se
explică decorarea sa, la 1 ianuarie 1878, de către domnitorul Carol I 48, cu ordinul
Steaua României, în grad de Mare Cruce.
În cei zece ani de activitate diplomatică la Berlin (între 1878 şi 1880, ca agent
diplomatic şi între 1880 -1888, ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar),
Iorgu Vârnav Liteanu a fost prins în vârtejul unor probleme dificile pentru România:
recunoaşterea Independenţei de către principalele state ale Europei, delimitarea
graniţelor cu Bulgaria, recunoaşterea regatului, chestiunea Dunării, răscumpărarea
căilor ferate, problema evreilor, aderarea la Tripla Alianţă 49etc.
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În privinţa hotărîrilor adoptate la Beriln în 1878, agentul nostru diplomatic nota că
marile puteri au decis în funcţie de propriile lor interese 50. Mai mult, se făceau
presiuni mari pe plan extern pentru introducerea în Constituţie a principiului
egalităţii cetăţenilor, indiferent de religie. Aceasta era calea, ”dacă voim să scăpăm
de diplomaţia europeană şi să ne reluăm libera dispoziţiune a destinelor noastre” 51.
Tratative de durată s-au purtat şi pe tema navigaţiei pe Dunăre. Ca stat
independent, cu ieşire la Marea Neagră, România dorea instituirea propriului control
asupra mărfurilor care tranzitau teritoriul său, pe cale fluvială. Austro - Ungaria se
opunea şi avea în acest sens sprijinul tacit al lui Bismark 52. De asemenea, prin notele
diplomatice transmise ministrului nostru de Externe, Sturdza, pe parcursul anului
1883, Liteanu arăta că Rusia ameninţa să-şi rezerve toate drepturile asupra braţului
Chilia53.
Şi celelalte chestiuni i-au consumat o energie considerabilă. Aflat într-o
comunicare continuă cu superiorii săi de la Bucureşti, trimisul nostru extraordinar la
Berlin a reuşit adesea să atenueze poziţiile rigide ale unora dintre state, uzând chiar
de relaţiile personale de prietenie pe care le-a dezvoltat în timp. Deşi lucra bine, a
atras asupra sa antipatii, atât din interior, cât şi din exterior. Încă din 1886, în anumite
cercuri de la Bucureşti se vorbea de înlocuirea lui 54. A mai rezistat doi ani, până la
instalarea guvernului condus de Theodor Rosetti. La 28 octombrie 1888, Iorgu
Vîrnav Liteanu i-a prezentat împăratului german scrisorile de rechemare în ţară 55.
Ajuns la Bucureşti, a fost primit de rege şi decorat 56. Aşa se încheia cariera sa
diplomatică.
Pe întregul parcurs diplomatic de un deceniu, Iorgu Vârnav Liteanu a fost decorat
cu cele mai înalte distincţii ale statului român şi german, după cum urmează: - 7
septembrie 1878, ordinul „Steaua României” în grad de Mare Comandor57;
- 27 mai 1882, ordinul „Coroana României” în grad de Mare Cruce58;
- 12 septembrie 1884, ordinul „Steaua României” în grad de Mare Ofiţer59;
- 1887, Ordinul Coroana Germaniei în grad de Mare Cruce 60;
- 27 octombrie 1888, ordinul „Coroana României” în grad de Mare Cruce61;
- Ordinul „Albert de Bavaria”62, la o dată neprecizată.
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După 1888, până la moarte, fostul diplomat s-a dedicat administrării moşiei de la
Liteni. Rezultatele pozitive obţinute aici au generat admiraţia contemporanilor. A
participat cu mostre din grâul propriu la Expoziţia universală de la Paris, din 1900, şi
a obţinut medalia de aur63.
Problemele de sănătate i se accentuau. El încerca să nu trădeze această stare. Întrun astfel de moment, a fost vizitat de cunoscutul cărturar Artur Gorovei, pe atunci
judecător, cu scopul de a-i autentifica o donaţie. „Casa era o clădire veche, cu ziduri
groase şi odăi nalte, este o mărturie a belşugului în care trăia boierimea noastră cu
un veac în urmă. Un părete întreg al sufrageriei din această curte mare, e prins de
un frumos tablou, pe care-i zugrăvită familia bătrânului Vârnav-Liteanu, vechiul
stăpân al acestei moşii (...). În pragul cancelariei lui, călduroasă şi plină de lumină,
m-a întâmpinat cu un zâmbet dulce şi dătător de încredere, omul acela scurt şi slab,
care atâta vreme a reprezentat ţara la Berlin, unde a zâmbit împăratului şi atâtor
diplomaţi.
Mă aşteptam la o oarecare măreţie, din partea unui om care şi-a dus traiul în
mijlocul unei lumi aşa de mari; mă aşteptam la răceala cu care e îndreptăţit să
primească un mare boier, bătrân, bogat, cu un trecut glorios, pe un tânăr judecător,
necunoscut în lumea din care boierul nu a ieşit niciodată (...). Dar a fost destul să se
uite în ochii mei, să-mi întindă mîna şi să-mi vorbească primele cuvinte, pentru ca în
aceeaşi clipă să mă simt în largul meu. Şi astfel, de unde eram hotărât să plec spre
casă cu primul tren, am rămas peste noapte în casa boierului de la Liteni, şi am
rămas şi a doua zi”64.
Fără familie, fără urmaşi direcţi, a căutat să-i răsplătească pe cât mai mulţi din cei
ce i-au fost aproape, la Liteni: avocaţi, administratori, ţărani, rude. Prin testamentul
întocmit la 5 mai 1901, îl desemna ca moştenitor pe strănepotul său, Alexandru
Constantin Crupenschi, fiul lui Constantin Crupenschi şi al Luciei Crupenschi născută Vârnav, nepoată de frate. Mai dispunea ca după moartea să se achite pentru
un an impozitele ţăranilor ce lucrau pe moşia sa cu contract agricol. Aceloraşi li se
puneau la dispoziţie gratuit pentru trei ani 200 de fălci de teren arabil. La finalul
actului amintit îl ruga pe moştenitorul său: „să adauge numele Liteanu pe lângă al
său, să aibă dragoste pentru acest colţ de pământ, să se îngrijească de acareturi, de
casă de biserică, de mormânturi, să fie bun şi milostiv pentru servitori şi pentru
sătenii mei, ajutându-i la nevoie şi la nenorocirile lor”65.
La 23 martie 1905, ora 11 55, Iorgu Vârnav Liteanu - fiul murea de pneumonie în
conacul său de la Liteni. Avea 65 de ani. Peste câteva zile, satul şi puţinii prieteni
statornici l-au condus pe ultimul drum, spre cripta familială din biserica „Sf.
Nicolae”.
Spre sfârşitul anilor 70 din secolul trecut, cu prilejul unor reparaţii efectuate în
acest locaş de cult, osemintele Vârnavilor au fost scoase din biserică, şi reînhumate
în mormântul Anastasiei Vârnav, aflat în dreptul altarului. Prin distrugerea pietrelor
63
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de mormânt din interior, o parte a istoriei acestor boieri a dispărut în neant, împreună
cu ceea ce au realizat: fapte bune sau rele, dar omeneşti!

Keywords: Vârnav family, Liteni, vornic Iorgu Vârnav Liteanu, Gheorghe
Vârnav Liteanu the diplomat, will.

TWO MOLDAVIANS BOYARS:
IORGU VÂRNAV LITEANU - FATHER AND SON
(Summary)
Mentioned for the first time in the XVIth century, they climed the social hierarchy
by marrying the right person and by speculating the political oportunities of that
time. Among the notable representatives of this family were Iorgu Liteanu - father
and son. Iorgu Vârnav (1802 - 1871), father, from Liteni, was the son of Enache
Varnav and of Maria Cantacuzino Paşcanu. He was a member of the Ellective
Assembley of Moldavia and candidate to rule the country.
His son, Iorgu (George, Gheorghe) Vârnav Liteanu made himself noticed by his
diplomatic career. He studied in France and after a brief career as a clerk he
represented, for a decade, Romania at Berlin (between 1878 and 1880 as a diplomatic
agent, and from 1880 to 1888 as an extraordinary dispatched and minister
plenipotentiary), in a period complicated enough for international relations. For his
work he received the highest distinctions on behalf of both the Romanian and
German states.
Having a romantic disposition, Iorgu Vârnav Liteanu - fiul, was also a talentated
literary critic. He preocupied as well for the well - being of peasants from Liteni, his
estate as stated in his will dated from May 5th 1901. He died in 1905, at the age of
65.
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La 5 aprilie 1880, în registrul de transcrieri de la Tribunalul Botoşani, se
consemna perfectarea vânzării moşiei Joldeşti, din comuna Fântânele (azi Vorona),
plasa Siret, judeţul Botoşani, de către negustorul Hagi Gheorghe Constantinidi.
Despre condiţiile achitării tranzacţiei, se precizau următoarele: „Subsemnatul
Grigore Baron I. Kapri, cumpăr moşia Joldeştii, mai sus-descrisă, în limitele şi
condiţiunile arătate, cu preţu de 17.000 de galbeni, în modul următor: 6000 de
galbeni, acum, la încheierea acestui actu, 6000 de galbeni la sfârşitul lui decembrie
1880, când va avea locu şi intrarea în stăpânire a moşiei, şi 5000 de galbeni la
sfârşitul lui decembrie 1883, fără dobândă”2.
Această proprietate a fost stăpânită de familia Kapri până la reforma agrară din
1921. Legendelor ţesute în jurul stăpânitorilor de până atunci 3, li s-au adăugat altele
noi, care au învăluit în şi mai mult mister lunca din preajmă şi conacul situat în
mijlocul unei păduri, ce acoperea cândva ambele maluri ale Siretului. Aşa cum ne
arată o cronică de familie4, întocmită de Asfadur Romaşcan, şi păstrată în mai multe
exemplare, baronul Grigore Kapri aparţinea celei de-a şasea generaţii de membri ai
familiei armeneşti Kapri, ce descindeau din negustorul Nicoară Cap-de- bou5. Unicul
fiu al acestuia, Grigore, „cel cu ochi căprui”, a fost căsătorit cu Maria, şi a murit în
1735; a avut doi băieţi şi o fată: Ovanes (Ioan), Avedic şi Zamfira. Ovanes,
străbunicul celui în discuţie, a fost primul negustor armean înnobilat din Bucovina 6,
printr-un decret al împăratului Iosif al II-lea. Titlul să a fost transmis şi urmaşilor.
Soţia lui, Maria, era fiică a lui Hagi Manuc din Iaşi 7. Despre ea, un manuscris care se
păstrează la Arhivele Statului Neamţ, consemnează următoarea întâmplare: „În
ograda caselor soţului ei, Ovanes, era o veche biserică armeană, în ruină, cu hramul
Trei Ierarhi şi voind a o desfiinţa, meşterii ca să aibă mai puţin de lucru, au început
să o dărâme de jos; soţia lui Ovanes s-a dus să privească, când va pica, şi când au
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Cuvinte - cheie: armeni, baronul Grigore Kapri, Sally Buicliu, moşia Joldeşti,
reforma agrară din anul 1921.
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BARONUL GRIGORE KAPRI DE LA JOLDEŞTI1

La 5 aprilie 1880, în registrul de transcrieri de la Tribunalul Botoşani, se
consemna perfectarea vânzării moşiei Joldeşti, din comuna Fântânele (azi Vorona),
plasa Siret, judeţul Botoşani, de către negustorul Hagi Gheorghe Constantinidi.
Despre condiţiile achitării tranzacţiei, se precizau următoarele: „Subsemnatul
Grigore Baron I. Kapri, cumpăr moşia Joldeştii, mai sus-descrisă, în limitele şi
condiţiunile arătate, cu preţu de 17.000 de galbeni, în modul următor: 6000 de
galbeni, acum, la încheierea acestui actu, 6000 de galbeni la sfârşitul lui decembrie
1880, când va avea locu şi intrarea în stăpânire a moşiei, şi 5000 de galbeni la
sfârşitul lui decembrie 1883, fără dobândă”2.
Această proprietate a fost stăpânită de familia Kapri până la reforma agrară din
1921. Legendelor ţesute în jurul stăpânitorilor de până atunci 3, li s-au adăugat altele
noi, care au învăluit în şi mai mult mister lunca din preajmă şi conacul situat în
mijlocul unei păduri, ce acoperea cândva ambele maluri ale Siretului. Aşa cum ne
arată o cronică de familie4, întocmită de Asfadur Romaşcan, şi păstrată în mai multe
exemplare, baronul Grigore Kapri aparţinea celei de-a şasea generaţii de membri ai
familiei armeneşti Kapri, ce descindeau din negustorul Nicoară Cap-de- bou5. Unicul
fiu al acestuia, Grigore, „cel cu ochi căprui”, a fost căsătorit cu Maria, şi a murit în
1735; a avut doi băieţi şi o fată: Ovanes (Ioan), Avedic şi Zamfira. Ovanes,
străbunicul celui în discuţie, a fost primul negustor armean înnobilat din Bucovina 6,
printr-un decret al împăratului Iosif al II-lea. Titlul să a fost transmis şi urmaşilor.
Soţia lui, Maria, era fiică a lui Hagi Manuc din Iaşi 7. Despre ea, un manuscris care se
păstrează la Arhivele Statului Neamţ, consemnează următoarea întâmplare: „În
ograda caselor soţului ei, Ovanes, era o veche biserică armeană, în ruină, cu hramul
Trei Ierarhi şi voind a o desfiinţa, meşterii ca să aibă mai puţin de lucru, au început
să o dărâme de jos; soţia lui Ovanes s-a dus să privească, când va pica, şi când au
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1
Lucrarea a fost prezentată în şedinţa din 8 martie 2016 a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române.
2
ANBt, Tribunalul Botoşani. Registru de transcripţiuni nr.53/1880, fila 94.
3
Hodco Costici, Luca Arbore, Ionaşcu Ghenghea, Lupu Prăjescu, Gavril Adam, Andoni Zilotti,
Iordache Balş, Ioan Criste, Neculai Rosetti.
4
Ştefan S.Gorovei, „O veche cronică genealogică: Familia baronilor Kapri”, în AG, III (VIII), 1996,
nr. 1-2, Iaşi, pp.145 - 178.
5
Ibidem, p.151 şi 155.
6
Tiberiu
Cosovan, „Pe urmele familiei Kapri”, în Ararat, anul XX, 2009, nr. 9 (414), Bucureşti, p. 18.
7
Un negustor armean cu acest nume, din familia Buicliu, este amintit in Iasi la 17 dec. 1797 (în Ioan
Neculce, VIII, 1930, p. 217).
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Istoria genealogică a neamului Kapri, mss. nr 3665/1981, fila 15.
9
Eugen Nicolau aminteşte de 12. Diferenţe apar şi în cazul lui Iacob Kapri, bunicul lui Grigore Kapri.
De asemenea, celui din urmă îi consemnează moştenitori direcţi, ceea ce nu corespunde realităţii
(ASBT, Fond personal Eugen Nicolau, planşa nr. 27).
10
Ştefan S. Gorovei, op. cit., pp. 159 - 160.
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p. 162.
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Ibidem. Despre copiii acestuia, mss. existent la ASNT precizează: ”Johan, născut la 1876, la moşia
Paşcani, fiul lui Ghe. B. Kapri, căsătorit cu Elena A. Makarovicz, la 1903; Helene, fiica lui Ghe. B.
Kapri, născută la 1880, la Paşcani, căsătorită la 1901, <cu> căpit. Oscar Goilav din Botoşani; Valerian,
fiul lui Ghe. B. Kapri, născut la 1877, la Paşcani, ofiţer de husari în armata austriacă, căsătorit la 20
martie cu Elisabeta de Telegdi; Elisa, fiica lui Ghe. B. Kapri, născută la 1883 la Băneşti, răposată la
1894 şi înmormântată în cimitirul satului Băneşti, din jud. Botoşani, proprietatea lor. Are monument;
Grigore, fiul lui Ghe. B. Kapri, născut la 1882, la moşia Paşcani, a făcut şcoala de iezuiţi de lângă
Viena, însurat în 1909, cu Lucreţia Murat din Focşani” (ff. 28 - 29).
19
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 167.
20
Ibidem, p. 162.
Ibidem.
Ibidem, p. 163.
22

strigat meşterii să fugă, că a început a se clătina, atunce fugind s-a împiedicat şi a
picat jos, şi atunce pică biserica pe ea şi rămâne moartă sub dărâmături şi se
înmormântează la 1775, la biserica cu hramul Sf. Cruci. Şi spre pomenire, soţul ei,
Ovanes Kapri, zideşte din acest material pridvorul la Biserica Sf.Cruci, unde se
slujeşte Sf. Liturghie, în tot anul, în ziua Sf. Ioan, pomenind toţi morţii familiei”8.
Ovanes şi Maria Kapri au lăsat în urmă unsprezece copii 9: Neculai, Vartires
(Valerian), Grigore, Gheorghe, Zadur, Ariton, Vartenica, Ana, Zamfira, Hopisa şi
Dolcuţa. Vartires (Valerian) Kapri, bunicul lui baronului Grigore Kapri, a trăit între
anii 1757-1812. Împreună cu soţia sa, Elisabeta, fiică a lui Nigahos din Botoşani, a
trăit pe moşia Măriţei-Suceava10. Au avut cinci copii: Neculai, Grigore, Oschihad,
Iacob şi Sarica.
Iacob Kapri, numit şi Barac11, tatăl viitorului proprietar de la Joldeşti, a trăit între
anii 1787 şi 186212. S-a căsătorit cu Elisabeta Baroncea şi au avut 10 moştenitori:
Maria13 -căsătorită cu David Balasan din Botoşani; Vartares - fost colonel în armata
austriacă14; Simion, căsătorit la Botoşani cu Maria Goilav15; Anica - măritată la
Roman, cu Donică Simionescu16, implicată în numeroase acţiuni filantropice;
Neculai, căsătorit la Roman cu Catinca, fiica lui Cristea Buicliu 17; Gheorghe18,
căsătorit la Lemberg cu Repsimia, fiica lui Johan Moisă din Galiţia19; Salomia20 căsătorită cu Cristea Tatos din Roman; Grigore, Cristea 21 - necăsătorit, şi Andrei22.
Familia acestuia a locuit până în 1856 la Suceava, după care s-a mutat în Botoşani,
din motive ce nu ne sunt cunoscute. În acest din urmă loc este menţionat şi în 1859,
când împreună cu fiul său, Simion, se asocia mesajului comunităţii armeneşti către
Alexandru Ioan Cuza prin care domnitorului Unirii i se adresau „felicitaţiile unor
8

ASNt, Istoria genealogică a neamului Kapri, mss. nr 3665/1981, fila 15.
Eugen Nicolau aminteşte de 12. Diferenţe apar şi în cazul lui Iacob Kapri, bunicul lui Grigore Kapri.
De asemenea, celui din urmă îi consemnează moştenitori direcţi, ceea ce nu corespunde realităţii
(ASBT, Fond personal Eugen Nicolau, planşa nr. 27).
10
Ştefan S. Gorovei, op. cit., pp. 159 - 160.
11
Acte şi documente relative la Istoria Renaşterii României, publicate de Dimitrie A. Sturdza şi J.J.
Skupiewski, vol. VIII (1858 - 1859), Bucureşti, 1900, p. 360.
12
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 161.
13
Ibidem.
14
Ibidem.
15
Ibidem.
16
Ibidem, pp. 161 - 162.
17
Ibidem, p. 162.
18
Ibidem. Despre copiii acestuia, mss. existent la ASNT precizează: ”Johan, născut la 1876, la moşia
Paşcani, fiul lui Ghe. B. Kapri, căsătorit cu Elena A. Makarovicz, la 1903; Helene, fiica lui Ghe. B.
Kapri, născută la 1880, la Paşcani, căsătorită la 1901, <cu> căpit. Oscar Goilav din Botoşani; Valerian,
fiul lui Ghe. B. Kapri, născut la 1877, la Paşcani, ofiţer de husari în armata austriacă, căsătorit la 20
martie cu Elisabeta de Telegdi; Elisa, fiica lui Ghe. B. Kapri, născută la 1883 la Băneşti, răposată la
1894 şi înmormântată în cimitirul satului Băneşti, din jud. Botoşani, proprietatea lor. Are monument;
Grigore, fiul lui Ghe. B. Kapri, născut la 1882, la moşia Paşcani, a făcut şcoala de iezuiţi de lângă
Viena, însurat în 1909, cu Lucreţia Murat din Focşani” (ff. 28 - 29).
19
Ştefan S. Gorovei, op. cit., p. 167.
20
Ibidem, p. 162.
21
Ibidem.
22
Ibidem, p. 163.
9

21

strigat meşterii să fugă, că a început a se clătina, atunce fugind s-a împiedicat şi a
picat jos, şi atunce pică biserica pe ea şi rămâne moartă sub dărâmături şi se
înmormântează la 1775, la biserica cu hramul Sf. Cruci. Şi spre pomenire, soţul ei,
Ovanes Kapri, zideşte din acest material pridvorul la Biserica Sf.Cruci, unde se
slujeşte Sf. Liturghie, în tot anul, în ziua Sf. Ioan, pomenind toţi morţii familiei”8.
Ovanes şi Maria Kapri au lăsat în urmă unsprezece copii 9: Neculai, Vartires
(Valerian), Grigore, Gheorghe, Zadur, Ariton, Vartenica, Ana, Zamfira, Hopisa şi
Dolcuţa. Vartires (Valerian) Kapri, bunicul lui baronului Grigore Kapri, a trăit între
anii 1757-1812. Împreună cu soţia sa, Elisabeta, fiică a lui Nigahos din Botoşani, a
trăit pe moşia Măriţei-Suceava10. Au avut cinci copii: Neculai, Grigore, Oschihad,
Iacob şi Sarica.
Iacob Kapri, numit şi Barac11, tatăl viitorului proprietar de la Joldeşti, a trăit între
anii 1787 şi 186212. S-a căsătorit cu Elisabeta Baroncea şi au avut 10 moştenitori:
Maria13 -căsătorită cu David Balasan din Botoşani; Vartares - fost colonel în armata
austriacă14; Simion, căsătorit la Botoşani cu Maria Goilav15; Anica - măritată la
Roman, cu Donică Simionescu16, implicată în numeroase acţiuni filantropice;
Neculai, căsătorit la Roman cu Catinca, fiica lui Cristea Buicliu 17; Gheorghe18,
căsătorit la Lemberg cu Repsimia, fiica lui Johan Moisă din Galiţia19; Salomia20 căsătorită cu Cristea Tatos din Roman; Grigore, Cristea 21 - necăsătorit, şi Andrei22.
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oameni uniţi cu sentimentul naţional al României, cari din imimă curată vă doresc
mulţi ani de fericire, ani a preaslăvitului veac, ce sub înţeleapta voastră cârmă
negreşit,vor produce rodul unei nemuritoare bucurii în toate clasele de societate a
Moldovei”23.
Baronul Grigore Kapri, subiectul contribuţiei mele, s-a născut la 1 februarie 1844
la Suceava. La vârsta de 35 de ani, în noiembrie 1879, s-a căsătorit cu Sally, fiica lui
Bogdan Buicliu24, un membru important al comunităţii armeneşti din oraşul
Botoşani. La câteva luni de la perfectarea mariajului, este semnalat cu domiciliul în
comuna Paşcani25 (actualul oraş Paşcani). Din acest loc, şi-a arătat interesul şi a
început discuţiile pentru cumpărarea moşiei Joldeşti, situată în vecinătatea unei alte
proprietăţi a Kaprieştilor, moşia Băneşti, stăpânită din 1879, de către fratele său,
Gheorghe.
În 1880, s-a perfectat actul de vânzare a Joldeştilor. După ce pierduse o parte din
suprafaţă prin aplicarea reformei agrare din 1864, moşia însuma o suprafţă de 437 de
fălci, adică aproximativ 634 de hectare 26. Probabil că baronul nu dispunea de toţi
banii, din moment ce a treia parte din suma negociată la cumpărare urma să o achite
după trei ani. Între timp însă, fostul proprietar, Hagi Gheorghe Constantinidi, a murit
la Istambul27. Deoarece Constantinidi girase pe un conaţional, P. Paraschivopol, la
arendarea moşiei Pietroasa - Buzău iar arendaşul rămăsese dator statului, s-a solicitat
în instanţă reţinerea debitului din suma ce i-o datora celui decedat, Grigore Kapri de
la Joldeşti.
Baronul avea încă dificultăţi cu banii. Termenul convenit pentru achitarea celei de
a treia părţi de 5000 de galbeni din valoarea de cumpărare a moşiei, fusese depăşit.
Mai mult, apăsau şi urmările calităţii de girant a vechiului proprietar. În aceste
condiţii, Grigore Kapri a recurs la un împrumut ipotecar în sumă de 110.000 lei, pe
50 de ani, de la prima Societate de Credit Funciar din România, cu sediul în
Bucureşti. La 30 noiembrie 1884, contractul a fost autentificat la Tribunalul
Botoşani. Printre clauzele înscrise în acest document se numărau şi stabilirea
domiciliului împrumutatului la Joldeşti şi obligaţia ca acesta să facă ”toate
reparaţiunile necesare pentru conservarea şi întreţinerea imobilelor şi menţinerea
lor în bună stare, după natura lor. Se obligă a nu face nimic care să poată altera
valoarea gajului şi nu va putea stabili pe zisa proprietate nici un privilegiu în folosul
arhitectelor, întreprinzătorilor şi lucrătorilor meseriaşi cu construcţiuni sau
reparaţiuni, sub pedeapsa de reziliere a prezentului contract” 28. Condiţiile
împrumutului nu erau deloc uşoare. Dacă ar fi trăit, la sfârşitul perioadei de
rambursare a datoriei, în 1934, baronul ar fi avut 90 de ani!
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reparaţiunile necesare pentru conservarea şi întreţinerea imobilelor şi menţinerea
lor în bună stare, după natura lor. Se obligă a nu face nimic care să poată altera
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Ca stăpân şi locatar al moşiei Joldeşti, Grigore Kapri a căutat să-şi administreze
eficient proprietatea. I-o impunea mai ales împrumutul ipotecar. Deşi nu dispunem
încă de o dovadă foarte clară referitoare la datarea conacului de pe moşie, având în
vedere durata destul de mare de stăpânire a locului, dar şi suma mare de bani
împrumutată, cât şi înfăţişarea clădirii, credem că această construcţie a fost ridicată
după anul 1884. Desfăşurat pe o lungime de 43 de metri şi o lăţime de 18 metri,
conacul cu turn era compus din 16 camere, distribuite la parter şi etaj, avea holuri
vaste şi tot felul de dependinţe. Sub încăperea de primire a oaspeţilor(circa 50 mp),
se afla pivniţa, zidită din piatră şi cărămidă, ce impresiona deopotrivă prin
dimensiuni, dar şi prin conţinut! Recent, cu prilejul reabilitării conacului, s-a aflat că
tabla cu care s-a acoperit construcţia, a fost adusă tocmai de la Viena. În aceeaşi
perioadă, în faţa locuinţei a fost organizat un parc, pe o suprafaţă de aproximativ un
hectar, prin plantarea de diferite specii de foiase.
Despre prezenţa la Joldeşti a baronului Grigore Kapri avem mai multe ştiri, din
calitatea sa de epitrop29 al bisericii cu hramul „Întâmpinarea Domnului” (ctitorie a
agăi Nicolae Rosetti). Acesta a contribuit permanent la repararea şi la dotarea
lăcaşului de rugăciune cu unele dintre cele necesare cultului. Astfel, diferite
însemnări din arhiva parohiei ne arată că în 1884, baronul a ridicat o clopotniţă din
lemn, iar în 1890 a înlocuit acoperişul din şindrilă 30. Cu ocazia turnării clopotului
mare, în 1910, proprietarul moşiei „a cumpărat balangerul din fontă, precum şi un
clopoţel pentru şcoala satului, în valoare de 130 lei”31.
Memoria colectivă nu aminteşte de excese ale lui Grigore Kapri în relaţia cu
ţăranii şi, în general, cu membriii comunităţii în care a trăit patru decenii.
Documentele vremii nu consemnează incidente la Joldeşti, cu ocazia răscoalei din
190732. Poate că la această stare a contribuit firea sa blândă, asociată cu prezenţa lui
în viaţa bisericii din sat.
Sally Buicliu, soţia baronului, a trăit doar 55 de ani (13 martie 1858 - 23 februarie
1913). A fost o prezenţă discretă. Ea este menţionată rareori în acte, şi atunci doar cu
apelativul „doamna baron Grigore Kapri”. Fotografia ce i se păstrează încă în
condiţii bune pe monumentul funerar din cimitirul armenesc din Botoşani, ne
dezvăluie o femeie elegantă, sobră, cu o privire pătrunzătoare, demnă de rangul
familiei sale.
Grigore Baron Kapri s-a mutat la cele veşnice la 12 mai 1920. Avea 76 de ani. La
rândul său, îşi doarme somnul de veci în acelaşi cimitir botoşănean. Chipul lui,
imortalizat într-o fotografie realizată spre apusul vieţii, evidenţiază un personaj sobru
şi manierat, scrutând zarea către o realitate nedesluşită. Cei doi soţi n-au avut copii.
Succesiunea la moştenire, exproprierea unei părţi a moşiei, ca urmare a aplicării
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reformei agrare din 1921, stingerea creditului ipotecar contractat în 1884 - iată
probleme destul de complicate care ajungeau în atenţia moştenitorilor.
În lipsa decendenţilor direcţi, baronul de la Joldeşti urma să fie moştenit de către
fraţii săi. Însă, în momentul în care a intervenit decesul lui, doar Neculai şi Anton
Kapri mai trăiau33. Iar până la recunoaşterea oficială a calităţii lor de succesori, doar
cel din urmă mai era în viaţă. În aceste condiţii, cu o singură exepţie, au urmat la
moştenire nepoţi şi strănepoţi ai lui Grigore Baron Kapri.
Boala sau alte pricini l-au ţinut pe baron departe de conac, spre sfârşitul vieţii. În
acest context, moşia a fost administrată de către Jean Kapri de la Fântânele Suceava. În momentul comunicării de către Ministerul Agriculturii a sumelor
stabilite pentru compensarea terenurilor expropriate, el solicita ca banii să fie
expediaţi pe numele moştenitorilor celui decedat, şi nu al lui, deoarece nu avea decât
calitatea de curator34. Numit şi Johan, el era fiul lui Gheorghe Kapri, frate al
baronului de la Joldeşti. Din acest motiv, uneori, s-a crezut că Jean Kapri a fost fiul
lui Grigore Kapri, ceea ce nu corespunde realităţii. Cei 22 de descendenţi ai lui
Grigore Kapri urmau să primească în cote egale suma de 638.444 lei, pentru cele
285,9 hectare expropriate. Din aceşti bani, s-au scăzut cei 55.353,43 lei, pe care
baronul defunct îi mai datora pentru împrumutul ipotecar. Degrevată de sarcini,
partea ce a mai rămas din moşia Joldeşti, a fost vândută inginerului Dimitrie
Ţurcanu35.
Confundat adesea cu fratele său Gheorghe, care a stăpânit moşia Băneşti Fântânele36, baronul Grigore Kapri nu a avut o viaţă spectaculoasă, ci asemănătoare
cu acea a multor semeni ai neamului pe care îl reprezenta. Dorinţa sa de propăşire a
însemnat inclusiv susţinerea materială a comunităţii unde a trăit patru decenii. Chiar
dacă uitarea este o atitudine omenească, localnicii numesc şi astăzi un perimetru
agricol din Joldeşti, „La Baron”, iar când pronunţă sintagma „La Curte”,
rememorează frânturi dintr-o poveste cu o femeie frumoasă şi cochetă, care s-a
menţinut departe de intrigile familiale, chiar şi atunci când în centrul acestora s-a
aflat chiar ea.

Keywords: Armenians, baron Grigore Kapri, Sally Buicliu, Joldeşti estate, the
agrarian reform of 1921.
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BARON GRIGORE KAPRI FROM JOLDEŞTI
(Summary)
This study refers to the biography of one of the ten children of baron Iacob Kapri
and Elisabeta Baroncea. Member of a well-known Armenian family, from Bucovina,
Grigore Kapri (1844 - 1920) bought in 1880 the Joldşti estate (nowdays in Vorona
village, Botoşani county), from the Hagi Gheorghe Constantinidi, and he owned it
untill the day he died. Because he did not have all the money to buy the estate, he
made a mortgaging credit for fifty years.
On the Joldeşti estate he build a big manor and he organised a park with different
species of trees. He assisted the orthodox church from the village and he donated a
part of the land where the first school was built. He was married to Sally Buicliu
(1859 - 1913) but they did not have children.Therefore, his brothers, nephews and
great - grandsons.
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Armenii au venit în spaţiul istoric românesc începând cu secolul al XI-lea. Mai
târziu, la începutul secolului XV, Alexandru cel Bun a adus în Moldova 3.000 de
familii de armeni. Ștefan cel Mare, în anul 1475, a chemat 10.000 de armeni,
refugiați după ocuparea Crimeei de către tătari, să vină în Moldova. Armenii erau
căutaţi de domnitorii români pentru că erau pricepuți la arme, pe care le negoțau din
Occident în Orient, și drumurile lor treceau prin Ţara Moldovei. Armenii știau să
folosească și să întrețină la un nivel de excepție armamentul și erau în pas cu
noutățile din tehnica armelor și din tehnica militară. Armenii vindeau arme pentru
oștile domnitorilor, furnizînd și soldaţi pricepuţi în mânuirea armelor noi, cei mai
căutaţi fiind artileriştii. Iar calitățile lor militare au fost recunoscute odată cu

Florin Simion EGNER

2. Comandanți militari și diplomaţi armeni legați de Botoșani
în epoca medievală

ARMENI BOTOŞĂNENI ÎN ARMATA ROMÂNĂ

În ziua de 9 mai 2016 am fost invitatul Bibliotecii Județene Botoșani la
manifestările culturale anuale ale etniilor. Pentru că exista coincidența cu ziua
sărbătoririi Independenței României, o scurtă trecere în revistă a participării
armenilor botoșăneni în armata română în ultimele şase secole este de interes pentru
întreaga comunitate locală. Contextul lucrării este actual și pentru că în aceste zile
armenii din toată lumea sunt solidari cu compatrioții angajați pe frontul de luptă din
Nagorno - Karabach, provincia creștină armeană enclavă în statul azer.
O scurtă incursiune istorică subliniază tradițiile militare armene în apărarea
valorilor fundamentale: teritoriul în care locuiesc și credința creștină. Puține popoare
au dat, așa cum au făcut-o armenii, atât de mulți comandanți de oști și diplomați dea lungul istoriei și de aici biserica armeană pomenește atâția sfinți militari, de la
Sfântul Sarchis, la Sfântul Polieuct şi până la Sfântul Gheorghe, fără a uita pe cei 40
de mucenici-soldaţi martiri în numele credinței la lacul Sevan. Istoria armenilor este
istoria unui popor care a prețuit patria și onoarea militară mai mult decât viața,
oriunde s-au aflat în tot cursul istoriei.

Cuvinte - cheie: armeni, Botoşani, militari, Armata Română, Războiul pentru
Independenţa României, 1877 - 1878, Primul Război Mondial, 1916 - 1919, Al
Doilea Război Mondial, 1941 – 1945, patriotism.
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implicarea în desele conflicte ale timpului. Se pomenește de fapte de vitejie ale
artileriștilor armeni în bătălia de la Valea Albă, în iulie 14761.
Relatări ulterioare au fost despre sprijinirea de către armenii moldoveni (în rândul
cărora ar fi fost destui armeni botoşăneni), a răscoalei lui Hâncu împotriva birurilor
exagerate puse de Gheorghe Duca Vodă. După înfrângerea răscoalei au urmat
persecuțiile domnitorului, care au generat exodul armenesc în Transilvania, cu liderul
lor Axentie Vărzărescu (1655 - 1715), născut în Botoșani și care a înființat orașul
armenesc Gherla (Armenopolis) la anul 1700.
O a doua personalitate a Evului Mediu care și-a pus amprenta asupra comunității
armene din Botoșani a fost militarul și diplomatul armean Malhas Gheorghe, martor
de vază al tratatului de pace ruso - turc din 1774, de la Küçük Kaynarca.
Evenimentul este înserat în paginile unui giaşoţ (carte religioasă în limba armeană)
dăruit de acesta bisericii ”Sfânta Treime” din Botoșani, iar evenimentul relatat este
în pagina de donație a cărții: „În anul 1773, iunie, 17, a făcut pace sultanul Hamid
cu regina Moscovei. Eu, nepot al preotului der Blurz, fiul lui Malhas din Erssum,
Gheorghe, eram în acest războiu până la terminare, până la 7 ani. După 5 ani s-a
făcut pace. Eu sunt martor. S-a făcut condiţia până la 30 de ani. Dumnezeu să dea
pace la lume. Amin”2.
3. Armeni botoșăneni în structurile militare și administrative ale
Principatului Moldovei spre sfârșitul perioadei medievale. Spătari și serdari.
Stabiliți în târgul pe care ei l-au consolidat ca aşezare („În tot cazul, pe la 1330
colonia armeană era deja întemeiată la Botoşani şi pe vremea aceea târg
moldovenesc fără armeni nu exista”3), armenii au câștigat de la domnitorii Moldovei,
la începutul secolului al XVI-lea, dreptul la administrație proprie. Armenii
botoșăneni s-au pus repede în slujba curților domnești și au participat nemijlocit, dea lungul timpului, la administrația Moldovei. Dacă dreptul la dregătorii al armenilor
a fost consfințit destul de târziu, în Acordul Conferinței de la Paris (1858), la
articolul 46, tebuie arătat că titluri boierești și participarea la viața politică fuseseră
obținute de armenii botoșăneni cu o jumătate de secol în urmă. Armenii botoșăneni
au deținut importante dregătorii, pe care și le cumpără cu sume de bani, care
susțineau astfel visteria domnească.
Scrisoarea de felicitare pe care 49 de fruntaşi armeni botoşăneni o trimit
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în anul 1859, arată cât de mulţi armeni au avut
funcţii de tip militar în administraţia Moldovei. Iată textul felicitării:
„Comunitatea armeană din oraşul Botoşani, pătrunsă de cele mai adevărate
simţiri de bucurie pentru suirea Înălţimii Voastre pe tronul Moldovei, vine a vă
supune jurământul de credinţă către patria ce Vi s-a încredinţat înţeleptei voastre
oblăduiri şi, cu lacrimi de bucurie binecuvântează pe alegătorii români care au ştiut
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a cunoaşte incontestabilele calităţi ce Vă caracterizează. Primiţi, prea înălţate
Doamne, felicitaţiile unor oameni uniţi cu sentimentul naţional al României, cari din
inimă curată vă doresc mulţi ani de fericire, ani a preaslăvitului veac, ce sub
înţeleapta Voastră cârmă negreşit vor produce rodul unei nemuritoare bucurii în
toate clasele de societate a Moldovei”. Un număr de 6 armeni botoşăneni semnatari
ai scrisorii și-au trecut funcţiile de spătar şi de serdar: I Goilav, spătar, G.
Serghievici, N. Cerchez, Anton Sahan, Cristea Goilav, P. Ciolac, M. Ţăranu,
serdari”4.
Ce însemnau acele funcţii militare? Spătarul era un dregător militar la Curtea
Domnească, care purta la ceremonii sabia şi buzduganul domnitorului și avea
comanda cavaleriei. Era comandantul suprem al armatei în lipsa domnitorului. Mai
târziu cumula şi funcţia de comandant al poliţie. „Sardar” este pronunţarea regională
(în Moldova) pentru serdar, comandant de oaste (în general de călărime) la curţile
domneşti. În secolele XVII - XVIII erau funcţii militare, şi domnitorii au preferat, la
început, să le dea unor străini. În secolul XIX, funcţia devine boierească, de rang
mijlociu (în Moldova era rangul al treilea), iar Regulamentele Organice o asimilează
cu gradul de căpitan de armată. Serdarii erau şi acei căpitani de menzili (poşte), ei
aveau în subordine o ceată de soldaţi, dar şi pe salahori şi răspundeau de integritatea
carelor de provizii.
Iohan Goilav a fost primul dintre acești demnitari. În anul 1809, sub domnitorul
Scarlat Calimachi, armeanul botoșănean Iohan Goilav ajunge spătar sub căimăcămia
mitropolitului Veniamin Costachi.
În afara celor care au semnat telegrama de felicitare cu titlurile lor dinainte de
Unirea din 1859, au fost şi alţi armeni deţinători de dregătorii militare, dar care au
semnat scrisoarea fără a-şi pomeni titlurile. Mai mult, din alte documente cercetate,
am găsit şi alţi fruntaşi armeni botoşăneni care au avut una dintre aceste două
dregătorii. Dregătoria de serdar au mai avut-o: Goilav Cristea, Goilav Ariton,
Goilav Luca Ştefan, Goilav David Ştefan, Goilav Teodor, Missir Valerian și
Goilav Iacob. Ei semnează scrisoarea din 1859 de felicitare a domnitorului Al.I.
Cuza, fără a menţiona titlurile și dregătoriile dobândite de la domnitorii Moldovei
înainte de Unire.
Haret Mihail a avut și el dregătoria de serdar. Născut la Botoşani, în anul 1815,
într-o familie armeană, a ocupat după Unire și alte funcții administrative: preşedinte
al Consiliului Judeţean în 1865, în februarie 1868, apoi între anii 1869 - 1873;
vicepreşedinte între 1866 - 1867. Autor al unei cărţi: Notiţii din o călătorie cu
vaporul de la Galaţi la Atena din anul 1851, Mihail Haret a avut a doua mare
bibliotecă personală din oraş, după cea a primarului Teodor Boyan. Costea Haret,
armean botoșănean, a avut şi el rangul boieresc de serdar. Candidat în mai multe
rânduri la funcţia de preşedinte al Eforiei târgului Botoşani, arendaşul moşiei
Dracşani, a sprijinit înființarea școlii de băieţi din Suliţa.
O notă specială pentru Simeon Popovici, serdar, semnatar și el al scrisorii din
1859, fără pomenirea titlului boieresc. Dacă nu este o coincidență de nume, Simeon
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Popovici a fost acel didact remarcabil, profesor și director la Şcoala armeană în anul
1856, autor al celebrului „Raport din 1857” către Ministerul Instrucțiunii Publice,
care atestă vechimea Școlii armene din Botoșani, document a cărui copie olografă s-a
păstrat la arhiva comunității armene din Botoșani.
Ciolac Iordachi este un alt armean botoșănean care a obținut dregătoria de
spătar, funcţie justificată financiar de impresionanta avere personală, pentru că avea
nu mai puțin de 39 de case și dughene. După Unire, Ciolac Iordachi a ajuns în
administrația județului, fiind ales vicepreşedinte al Consiliului Judeţean în perioada
1866 - 1867. La fel a ajuns în dregătorie militară și unul dintre fii clucerului
botoșănean de nație armeană Luca Goilav. Este vorba de Gaşpar Goilav, care, după
ce fusese ales efor al târgului Botoșani în anul 1835, ajunge mai târziu serdar. Goilav
Gaşpar, cu cele 46 case şi dugheni ale sale, avea o avere importantă. Serdarul Gaşpar
Goilav cunoştea limbile armeană, turcă, polonă, germană, rusă şi română, un
adevărat poliglot. Mormântul lui este amplasat în faţa bisericii Sfânta Maria, peste el
a fost aşezată în anul 2004 o statuie cu un înger cu coroana de lauri și sprijinit în
trompeta cu care vesteşte cuvântul Domnului.
4. Sprijinul dat de armenii botoşăneni armatei române în
Războiul de Independenţă din 1877 - 1878
Există mai multe documente care fac referire la aportul armenilor din Botoșani la
sprijinirea Armatei Române în marele Război de Independență5. Documentele fac
referire în primul rând la sprijinul logistic: cai, alimente, haine și bani. Armenii au
fost îndemnați să sprijine înzestrarea armatei de către autoritățile de atunci, între care
găsim pe prefectul județului Botoșani, armeanul Ilie Ciolac și pe vicepreședintele
Consiliului județean Botoșani, Costache Ciolac, tot de nație armeană.
Ilie Ciolac a fost prefect al județului în perioada 24 februarie 1877 - 13 august
1878. Este memorabilă telegrama nr. 7260 primită de la Ministerul de Interne în
perioada Războiului de Independență: „Gingaşa situaţie în care se găseşte ţara,
evenimentele care se succed în mod surprinzător, resbelul care este în ajun de a
izbucni în jurul nostru, concentrătile ce sunt ordonate a se face, criza financiară
dintre cele mai neasemănate, toate aceste reclamă într-un mod imperios ca vigilenţa
şi activitatea administrativă să fie pusă în mişcare din toate părţile”. Ilie Ciolac
ordonă colectarea de alimente (în aprilie 1877, Primăria Botoșani trimite 30.000 de
pâini), bani (până în 27 octombrie - când deja Ilie Ciolac își încheiase mandatul de
prefect - judeţul Botoşani colectează 11.566,25 lei), haine și scame (o listă selectivă
a donatorilor de nație armeană este prezentată mai departe).
Ilie Ciolac a fost o personalitate importantă în istoria orașului Botoșani şi a făcut
parte dintr-o familie foarte cunoscută. Se poate ca Ilie Ciolac să fi fost armeanul
botoșănean care de-a lungul vieții a adunat cele mai multe funcții administrative: la 5
octombrie 1895 a ajuns din nou prefect al judeţului, până la 27 iunie 1896. Între 1883
- 1889 a fost de mai multe ori preşedinte al structurii teritoriale județene: preşedinte
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al Consiliului Judeţean între anii 1883 - 1884, 1886 - 1887, 1887 - 1888. Ilie Ciolac a
fost deputat mai multe mandate şi primar între anii 1890 - 1893 şi 18986.
Din această familie a făcut parte și Ciolac Costache, vicepreşedinte al Consiliului
Judeţean Botoșani din iulie 1876 până spre sfârșitul anului 1877. El a avut merite
notabile în colectarea (benevolă) dar și în rechizițiile făcute la nivelul județului
Botoșani pentru armata română în Războiul de Independență.
Şi medicul - șef al județului Botoșani, funcție foarte importantă în perioada
Războiului de Independență, a fost un armean, Valerian Agonz Pruncul. El este cel
care mută cimitirele orașului Botoșani la marginile urbei, în primul rând ca o măsură
de protejare a sănătății populației. Remarcabil pentru vastele cunoștințe în mai multe
domenii, Valerian Agonz Pruncul a fost un mare progresist, unul dintre primii
masoni botoșăneni și un prieten apropiat al istoricului armean botoșănean Grigore
Goilav7.
Familia armenilor botoşăneni Cerchez este cunoscută datorită personalităţilor
care au avut merite militare, nu numai serdarului N. Cerchez, dar şi legăturilor cu
generalul Mihail C. Cerchez, eroul luptelor pentru Independență din 1877.
Botoșăneanul Cerchez Gr. Cerchez (d. 1908) a fost vărul generalului Mihail C.
Cerchez, eroul amintit, victorios la Plevna în luptele cu armata turcă condusă de
Osman Paşa. În casa familiei Cerchez de pe strada Războieni, construită în secolul al
XVIII-lea de Garabet Bogdan Cerchez (1824 - 1898) a locuit, într-o scurtă perioadă,
un nepot al generalului Mihai C. Cerchez, arhitectul bucureștean Cristofi Cerchez
(1872 - 1955), care a proiectat clădirea Teatrului “Mihai Eminescu” din Botoşani,
distrusă în bombardamentul aviatic din 1944.
Un armean botoşănean care s-a distins în Războiul de Independență din 1877 a
fost medicul militar Chessim Bogdan (1850 - 1900). Chessim a avut gradul de
căpitan pe front, în luptele din anii 1877 - 1878 la Plevna şi Griviţa. Ulterior a fost
avansat colonel şi decorat cu mai multe distincţii militare. S-a născut la Botoşani pe
la 1850, într-o familie veche de armeni, între care un preot protoiereu la biserica
armeană din Botoșani8.
Comunitatea armenilor din Botoșani a ajutat cu mult material pe cei care luptau
pe front. Donatori au fost în primul rând armenii înstăriţi, dar efortul a fost susținut și
de alți locuitori armeni, cu o situație materială medie sau modestă. Ilie C. Ciolac, un
alt Ilie C. Ciolac şi Iordachi Ciolac sunt armeni botoșăneni care donează cai pentru
Armata Română în Războiul de Independență din 18779.
Alături de ei sunt menționați și alți donatori armeni din Botoșani și Ipotești, între
care Goilav Moisa şi Ştefan. Iată descrierea donaţiei din 30 mai 1877 făcută de cei
doi Goilavieni:
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„Domnule Primariu! Subsemnaţii Moisa şi Ştefan Goilav, ca cetăţeni români
vinim şi noi a contribui la interesile ţerii noastre oferind gratis un harmasariu, la
păr negru, coama şi coada idem, cu pete albe pe spinare, fără alte semne. Primiţi
asigurarea consideraţiunii noastre. M. Goilav”. Rezoluţia prefectului: „Supuindu-se
Comisiei şi găsindu-se bun, s-a rechiziţionat ca orfandă”.
Şi alţi armeni au donat cai. În 10 iulie 1877, într-un Tablou cu caii oferiţi de
persoane din judeţul Botoşani (cuprinzând 41 de donatori), armenii, deşi net
minoritari ca populaţie, mai au și alţi 6 donatori (într-un procent de 15% din numărul
acestora). Goilav Gheorghe și Haret Costea au donat la rândul lor cai în 1877.
Armeanul Mătăsaru Teodor este și el pe lista celor care ajută armata română în
187710. Alți donatori botoșăneni de nație armeană în 1877 consemnați documentar:
Avedik Pruncu, Costea Haret, Gheorghe Goilav, Cristea Marinovici, Cristea
Zarug, Gaspar Grigorescu. G. Ciolacu, Eleonora Ilie Ciolacu, Bogdan Missir,
Luca Anton Goilav și Iacob Bolfosu. Între aceștia, cei mai mulți au contribuit cu
bani. Goilav. Iacob Roza, soţia lui Iacob Goilav (unul dintre semnatarii din 1859 a
telegramei de mn felicitare a domnitorului Cuza), este menționată pe lista celor care
ajută armata română în 1877, alături de armencele botoșănene Sofia Focșeneanu,
Flora Gheorghe Missir și Varvara Bolfosu, care au donat obiecte de îmbrăcăminte
şi scame11. Filozoful, publicistul și, nu în ultimul rând, istoricul Grigore Goilav
(1850 - 1921) avea vârsta de 27 de ani la Războiul de Independență. Autorul nu a
găsit informații despre activitatea lui în anii războiului. Se păstrează însă o fotografie
a acestui remarcabil om de cultură și patriot botoșănean, coleg de clasă cu Mihai
Eminescu la Cernăuți, în clasa profesorilor Aron Pumnul și Ion Sbiera, un Grigore
Goilav în haină militară și avînd în piept decorații de război12.
5. Armeni botoșăneni în armata română până la Primul Război Mondial
Dr. Mardiros Ciomac (1862 - 1951) s-a născut la Botoşani, fiind unul dintre cei
8 copii ai lui Simon Ciomac. Absolvă cursurile Liceului Laurian din Botoşani şi apoi
Facultatea de medicină din Viena, cu o bursă oferită de comunitatea armeană cu
condiţia să devină medic. A absolvit medicina în anul 1887, după care îl găsim, din
același an, medic curant al Comunităţii armenilor din Botoşani. În 1900 se angajează
medic în armată. Participă la compania militară din anul 1913, ca şef al Serviciului
Medical al Armatei I, cu grad de colonel. Înfiinţează navele - spital pe Dunăre, unde
sunt operaţi sute de răniţi. Și Spitalul Militar Botoșani este reabilitat de medicul
militar de etnie armeană Mardiros Ciomac. Tot sub îndrumarea acestui excepțional
medic militar s-a construit în Botoșani, cu banii familiei de armeni Grigore și
Ecaterina Maximovici, Spitalul de izolare. Spitalul Militar din Botoşani a fost mărit
de Mardiros Ciomac prin construirea a două pavilioane noi, cu anexele necesare, în
calitatea lui de colonel militar şi Şef al Serviciului Medical al Armatei I. Pentru
contribuţiile lui în construirea, dezvoltarea şi dotarea modernă a spitalelor militare,
10
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între care Spitalul Militar din oraşul natal Botoşani, este avansat la gradul de general
medic şi decorat, de trei ori, cu „Coroana României” cu spade, cu rangul de
Cavaler13.
În același an cu Mardiros Ciomac se naște, într-o familie de armeni din Botoșani,
dr. Dionisie Goilav (1862 - 1926), cel care a fost medic militar al Regimentului 29
Dorobanţi din Botoşani, poziție ierarhică de pe urma căreia a fost decorat în 1913. El
a făcut studiile primare la Cernăuţi şi Iaşi și a absolvit Facultatea de medicină din
Viena. Dionisie Goilav a fost un timp, după 1885, medicul oraşului Botoşani, în care
funcţie l-a cunoscut bine pe pacientul Mihai Eminescu, în ultimii ani de viaţă ai
marelui poet. Avea 27 de ani la moartea lui Eminescu şi, în memoria lui, a subscris,
în anul 1912, cu suma de 6.000 de lei, la construirea edificiului Teatrului din
Botoșani, care îi poartă numele14.

13

6. Armeni botoșăneni în armata română în Primul Război Mondial

Am arătat mai înainte faptul că botoşănenii au avut în Dr. Dionisie Goilav o
personalitate remarcabilă în istoria orașului și pe unul dintre prefecții din Primul
Război Mondial. Dr. Dionisie Goilav a fost prefectul judeţului în perioada 28
ianuarie 1914 - 21 martie 1917. A avut un rol important în mobilizarea ostașilor și în
aprovizionarea armatei, la care s-a adăugat și aportul lui în organizarea Regimentului
29 Dorobanți, „în structura căruia, Dionisie Goilav era medic”15.
În luptele de apărare a României din Primul Război Mondial, armenii botoşăneni
au avut personaje importante şi chiar Eroi ai Neamului.
Monumentul din Piața „1 Decembrie 1918”, un loc de referinţă în istoria şi
arhitectura Botoşanilor, îl reprezintă pe maiorul Grigore Ignat, eroul de război
botoșănean prin adopţie, căsătorit cu armeanca Geta Enășescu (din familia Goilav).
Grigore Ignat, născut la Bârlad, era ofițer de carieră și a fost repartizat în Regimentul
77 infanterie Botoșani, fiind specializat în folosirea mitralierei în luptă. În 16 aprilie
1916, la 26 de ani, se căsătorește cu Geta Enășescu și cei doi locuiesc (mai puțin de
un an) în casa Goilav (astăzi situată pe Strada Ion Pillat, n-rul 27, o clădire de
patrimoniu foarte bine conservată, unde a funcționat, după 1945, o Fabrică de
confecţii). După 15 august 1916 Grigore Ignat este transferat pe front și la 19 august
1917 moare eroic în bătălia de la Răzoare, pe frontul de la Mărășești.
După ce România intră în război în august 1916, între cei care au rămas în
memoria colectivă în luptele pentru apărarea patriei a fost și tânărul avocat armean
botoșănean Ioan Missir, care se înscrie voluntar în armata română. Este inclus în
Regimentul 8 Vânători, cu gradul de sublocotenent. Luptă pe toată perioada
războiului, timp în care a fost şi în prima linie a frontului. „A trecut dintr-o situație
limită în alta, supravieţuind pe muchie de cuţit. A fost o experienţă unică, descrisă de
el însăși în cele mai mici amănunte. Nu cred că a mai existat combatant care să scrie
un jurnal în care să apară o cronică atât de vie, cu cele mai mici detalii ale
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momentelor războiului”16. Ajunge căpitan la sfârşitul Primului Război Mondial şi
este evidențiat prin ordin de front pentru faptele sale de arme. Memoriile de război le
publică mai târziu, în romanul de excepţie Fata Moartă.
Pentru botoșăneni, Ioan Missir (1890 - 1945) rămâne ultimul primar necomunist
al oraşului. Are o biografie interesantă. Ioan Missir vine în Botoşani în anul 1895,
din SUA (născut în localitatea Westholboken, statul New Jersey), unde părinţii
emigraseră pe la 1885. Absolvă liceul Laurian, apoi Facultatea de Drept din
Bucureşti, cu bani de studii subvenţionaţi de la comunitatea armeană din Botoşani, la
fel ca alţi câţiva coetnici iluştri. A început cariera de avocat la cabinetul ministrului
Basile Missir, care a fost și preşedintele Senatului României în timpul Primului
Război Mondial. În administrația orașului Botoşani a fost mai întâi viceprimar, între
1919 - 1920, apoi primar în anii 1931 - 1932 şi, din nou, între 1941 - 194317. Are
vocaţie de edil, lui i se datoreză sistematizarea oraşului Botoşani, terminarea noului
local al Primăriei, aducerea bustului lui Eminescu în Parcul oraşului. Vartan
Arachelian publică două volume în care evocă figura acestui mare primar al
Botoşanilor: Duminică după infern şi Toamna pătimirii noastre18.
Burdea Iacob Cristian (1890 - 1922) a fost un alt erou armean botoşănean din
Primul Război Mondial. Monumentul funerar al acestuia, din cimitirul armean
Eternitatea, este deosebit prin nota originală dată de amplasarea fotografiei în
mijlocul crucii de pe monumentul funerar 19.
Un văr, cu numele de Grigore Ariton Burdea, născut în Botoşani în 1895 şi
militar de carieră, se distinge la rândul lui în mod strălucit în Primul Război Mondial
la luptele de la Gara Mărăşeşti, Nămoloasa şi Cosmeşti. Elogiat şi decorat pentru
merite militare, Grigore Ariton Burdea participă şi la campania din Ungaria. După
cum se va menționa în subcap. n-rul 8, el s-a remarcat și în al Doilea Război
Mondial, ca ofițer de aviație.
Cristea Grigore Cornea (Cornia) (1868 - 1917), erou al oştirii române din
prima conflagraţie mondială, a fost bunicul d-nei Viorica Popa - liderul comunității
armene din Botoșani. Rănit grav pe front în luptele de la Mărăști, Cristea Grigore
Cornia este vizitat la Spitalul militar din Botoșani de Regina Maria. Moare la vârsta
de 49 de ani, în anul 1917, de pe urma rănilor suferite în război, pe frontul de la
Mărăști.
Goilav Oscar, născut în Botoşani, pe la 1885, a fost un etnic armean care a ales
profesia de ofiţer. În Primul Război Mondial este şeful Biroului de mobilizare şi
rechiziţie din Botoşani (în anul 1916, avea gradul de căpitan), funcţie foarte
importantă pe timp de război. Este o confirmare a faptului că, la vremuri grele
armenii au dovedit că sunt administratorii şi bunii organizatori de care are nevoie
orice comunitate20.
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Ibidem, vol. I, pp. 253 - 256.
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Participant la ostilitățile din Primul Război Mondial în calitate de comandant al
Spitalului militar din Bacău, Iacobovici Iacob Melcon (1879 - 1959) a fost medic,
profesor universitar, academician. S-a născut la Costeşti, lângă Botoşani, din ambii
părinţi armeni (mama, Roza, venind din celebra familie Tatos) şi a absolvit Liceul
Laurian în anul 1887. A făcut studiile de medicină la Bucureşti, cu bani dintr-un
împrumut de la Epitropia comunităţii armene, acordat în august 1898. După război,
între anii 1919 - 1933, este profesor şi rector al Universităţii de Medicină din Cluj.
Între 1933 - 1946 organizează Spitalul de Urgenţă Bucureşti. Prieten cu Nicolae
Iorga, a fost senator iorghist în Parlamentul României la 1930. Armeanul botoşănean
Iacob Iacobovici este membru fondator al Academiei de Medicină şi a fost
membru al Academiei de chirurgie din Paris, distins cu Legiunea de Onoare 21.
Zamgotian Zak (1880 - 1930), despre care am amintit mai înainte, a fost unul
dintre armenii botoșăneni care a luptat în Primul Război Mondial. A ajuns la gradul
de colonel.
O menţiune specială a autorului se referă la Jorjică Ţăranu (1897 - 1916), fost
ofițer al armatei române. A murit în Primul Război Mondial, la 20 de ani. Jorjică
Țăranu provenea dintr-o familie celebră de armeni botoșăneni, în care tatăl lui,
Andronic Ţăranu (1851 - 1930) a fost muzician şi publicist, coleg de generaţie şi
prieten cu Mihai Eminescu și fondator al Societății Muzicale Armonia şi a Filialei
locale a Ateneului Român, unde a fost mult timp lector. Și mama lui, Charlotte
Țăranu a fost o celebritate locală, un pictor în vogă în oraș. La monumentul funerar
din cimitirul armean Eternitatea, unic pentru însemnele cu blazonul membrilor
familiei Țăranu, sunt sculptate în dreptul numelui Jorjică însemnele cavaleriei, arma
sub care acesta a fost înrolat.
Goilav Ştefan Mihai (1889 - 1968) a fost un armean botoșănean prizonier în
Germania în Primul Război Mondial. Între 1914 - 1916 face serviciul militar la
artilerie. După intrarea României în război, între 1916 - 1919 a fost prizonier civil în
Germania. Mihai Goilav nu s-a distins ca militar, dar perioada de prizonierat în
Germania a contribuit la formarea sa profesională. Botoșanii au câștigat atunci pe cel
mai important inginer și arhitect de administrație publică locală din toate timpurile22.
Un militar armean participant la luptele din Primul Război Mondial și născut în
Constanţa a fost Dima Trufaşu. La comunitatea armeană din Botoșani există o
fotografie a acestuia din anul 1896, din timpul stagiului militar. Legătura lui Dima
Trufașu cu comunitatea armerană din Botoșani rămâne nepotul lui, inginerul Mircea
Trufaşu, un cunoscut al comunităţii armene din Botoşani, și a cărui soție, Ileana
Trufașu este între cei mai vechi membri ai Consiliului Parohial al bisericii armene
din Botoșani.
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7. Armeni botoşăneni în armata română în perioada interbelică.
Căpitanul din Garda Regală, Gheorghe Popovici - Bâznoșanu
Cel mai reprezentativ etnic armean botoșănean în serviciul armatei în perioada
interbelică rămâne Gheorghe Popovici - Bâznoşanu (1869 - 1944), fiul boierului
Mihalache Popovici - Bâznoşanu. Gheorghe a fost căpitan în Garda Regală. Născut
la Botoşani, acest ofiţer de carieră, căpitan de artilerie, a fost decorat după Primul
Război Mondial de Regele Ferdinand I, în anul 1921. Familia a fost proprietară pe
mari suprafeţe de teren agricol în Buimăceni, comuna Albeşti. Bâznoșenii au
construit aici biserica şi şcoala din comună, fapte des întâlnite la armenii cu stare
materială, care se atașează de locurile în care trăiesc şi de moşiile pe care le
stăpânesc. A fost căsătorit cu Eliza Ţăranu, dintr-o altă familie influentă de armeni
botoșăneni23.
8. Armeni botoșăneni în armata română în al Doilea Război Mondial.
Grigore Ariton Burdea, comandantul apărării antiaeriene a Bucureștilor
Al Doilea Război Mondial aduce participarea câtorva personalități armene
botoșănene pe fronturile de război, dar, alături de acestea, întâlnim oameni obișnuiți
ai comunității care au luptat pe front în calitatea lor de cetățeni și patrioți români.
Cea mai cunoscută personalitate militară rămâne Burdea Grigore Ariton (1895 1986), care a fost colonel de aviaţie, şeful apărării antiaeriene a Bucureştilor în al
Doilea Război Mondial. Născut în Botoşani, în 1895, a absolvit Liceul Laurian şi s-a
înscris la Facultatea de Drept, pe care a absolvit-o în anul 1923. A fost militar de
carieră și s-a distins în mod strălucit și în Primul Război Mondial, atunci ca ofiţer de
câmp şi de artilerie antiaeriană, în luptele de pe aliniamentul Mărăşeşti - Cosmeşti.
În etapa anti - sovietică a participării României la al Doilea Război Mondial, Grigore
Ariton Burdea a fost comandantul apărării antiaeriene a Bucureștilor. În întreaga
carieră militară a fost decorat cu „Steaua României” cu spade, „Coroana României”
cu spade şi panglica de Virtute Militară, Ordinul „Sf. Stanislav” cu spade şi fundă,
Crucea comemorativă cu barete „Ardeal, Carpaţi, Mărăşeşti 1919”, „Virtutea
Ostăşească”. Are numele înscris pe peretele din dreapta a Catedralei armene din
Bucureşti, pe o placă din marmură24.
Luca Cornia (1906 - 1943), a fost armeanul botoșănean care a murit în al Doilea
Război Mondial, la Cotul Donului, şi are mormântul necunoscut. Luca Cornia a fost
şi el un slujitor al Bisericii armene din Botoșani. În buna tradiţie a familiei, Luca a
fost diacon la biserica armeană din Botoşani. Unul dintre nepoți, Teodor Valter,
fratele d-nei Viorica Popa, a îmbrățișat și el cariera militară.
Goilav Bogdan a fost maior în Armata Română în cel de-al Doilea Război
Mondial. A fost ofițer de carieră și ajunsese căpitan în anul 1935. Provine dintr-o
ramură bogată a Goilavienilor botoșăneni. Familia Goilav a fost un nume important
23
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în prima jumătate a secolului al XX-lea, când Bogdan locuia, împreună cu familia
într-o splendidă casă pe strada Kogălniceanu. În ultimii doi ani de viață (1972 1974), colonelul pensionar Bogdan Goilav a locuit pe Bulevardul Lenin (astăzi
Eminescu).
Înrolat în anul 1939, ca militar termen redus, elevul Şcolii superioare agricole de
la Miroslava, Ioan Simion Egner rămâne sub arme aproape 7 ani, timp în care
participă la luptele din cel de-al Doilea Război Mondial, atât pe Frontul de Est cât şi
pe cel de Vest, sfârşitul războiului prinzându-l în munţii Tatra, în Cehoslovacia. De
acolo se întoarce la Oradea, unde are loc demobilizarea regimentului și ajunge acasă,
în Săvenii Botoşanilor, în primăvara anului 1946. În ultimul an în care s-a aflat sub
arme, nu a avut răgazul unor permisii în timpul cărora să-şi îngroape părinţii, pe
Simion şi Ana, armeni cu o situaţie materială deosebită, dar de pe urma cărora nu a
rămas mai nimic, ruşii şi apoi comuniştii luând aproape totul.
Un alt militar armean botoșănean al acestei perioade a fost Costeschi Bogdan
(1915 - 2007), cel care a fost căpitan în armata română în timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Tatăl, Anton Costeschi, influentă personalitate locală, a fost un
bogat negustor, a venit din Polonia, înainte de 1900. Familia era foarte cunoscută în
Botoşani. Una dintre surori, Eufrosina Costeschi, profesor de limba franceză, a primit
în anul 2003 titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Botoșani, titlu înmânat de
primarul de atunci al orașului, Florin Simion Egner. Familia Costeschi a locuit în
Botoșani, pe strada Armeană, lângă biserica armeană Sfânta Treime, între casa lor și
biserică există astăzi un gard obișnuit.
Armeanul botoșănean Maximovici Ifrim Valeriu (1899 - 1980) a fost căpitan în
Armata română în cel de-al Doilea Război Mondial. Fost militar de carieră, a ieșit
din armată cu gradul de colonel. Ifrim Valeriu Maximovici a fost proprietarul casei
Maximovici, monument de arhitectură de patrimoniu național, de pe strada
Armeană. El a fost un om foarte activ, secretar al comunităţii armene timp de mai
mulţi ani. A donat banii pentru gardul din sud al cimitirului armean Eternitatea.
Suma de 120.000 lei, oferită de familia Maximovici, valora - în perioada donaţiei mai mult decât costul unei case sau al unui apartament. Mormântul familiei
colonelului Ifrim Valeriu Maximovici este dosebit, având acelaşi constructor ca
splendidul mormânt din vecinătate al lui Simon Ciomac, tatăl medicului militar
Mardiros Ciomac şi reprezentant al acelei familii armene, care a dat și un primar, pe
Cristea Ciomac25.

Au fost doi militari armeni reprezentativi pentru Botoșani în perioada modernă.
Primul a fost colonelul Jak Jamgotian, care s-au refugiat în Botoșani după ce au
slujit în Armata armeană la anul 1915. Preşedintele Filialei Botoşani a Uniunii
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biserică există astăzi un gard obișnuit.
Armeanul botoșănean Maximovici Ifrim Valeriu (1899 - 1980) a fost căpitan în
Armata română în cel de-al Doilea Război Mondial. Fost militar de carieră, a ieșit
din armată cu gradul de colonel. Ifrim Valeriu Maximovici a fost proprietarul casei
Maximovici, monument de arhitectură de patrimoniu național, de pe strada
Armeană. El a fost un om foarte activ, secretar al comunităţii armene timp de mai
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Suma de 120.000 lei, oferită de familia Maximovici, valora - în perioada donaţiei mai mult decât costul unei case sau al unui apartament. Mormântul familiei
colonelului Ifrim Valeriu Maximovici este dosebit, având acelaşi constructor ca
splendidul mormânt din vecinătate al lui Simon Ciomac, tatăl medicului militar
Mardiros Ciomac şi reprezentant al acelei familii armene, care a dat și un primar, pe
Cristea Ciomac25.
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Armenilor din România, Viorica Popa afirmă că acest colonel Jak Jamgotian și-a
schimbat numele și a ajuns diaconul Nazaret Manughian, o emblemă a comunităţii
armene locale până la decesul acestuia, din 1978.
Interesantă este și istoria despre un alt armean militar venit în Botoșani din afara
României, S.I. Grigorian, maior în armata sovietică. În aprilie 1944 rușii ocupă
orașul Botoșani. Un comandant local din partea ocupantului sovietic a fost căpitanul
de origine armeană, S.I. Grigorian. În puținul timp în care a stat în Botoșani, acesta
protejează comunitatea armeană locală și nu acceptă jefuirea de către soldații
sovietici a bisericii armene Sfânta Treime. Biserica armeană botoşăneană păstrează și
astăzi, datorită protecției lui, multe odoare prețioase. S.I. Grigorian a murit pe front,
la Tg. Ocna, în vara aceluiași an 1944, după ce fusese avansat maior. A fost
înmormântat în Cimitirul ostașilor sovietici. Din iniţiativa comunităţii armene
botoşănene, în ziua de 18 noiembrie 2012 maiorul S. I. Grigorian a fost comemorat la
Tg. Ocna, unde i s-a făcut o pomenire creștină.
10.„Românii de neam armenesc –cetăţeni cuviincioşi şi apărători
ai noii lor patrii”
Armenii botoşăneni în armata română este o contribuţie care vine să întregească
informaţiile despre comunitatea armeană din Botoșani, alături de cele furnizate de
alte cărți apărute în ultimul secol (și menționate în nota anexată). Această lucrare
este o mărturie a respectului în faţa acelor armeni botoșăneni care au apărat cu arma
în mână glia românească de câte ori a fost nevoie, cu sentimentul și convingerea că
își apără țara lor natală.
Pentru ostașii de nație armeană trăitori în Botoșani de-a lungul istoriei, apărarea
țării a fost o dovadă de credință al armenilor față de patria adoptivă, legământ
declarat de fostul primar de nație armeană al Botoșanilor, Cristea Ciomac de la
tribuna Senatului României:
„… Noi astăzi, Armenii - Români, băştinaşi din ţara aceasta, suntem un produs
al solului acestuia, al climei şi al influenţelor hotărâtoare ale patriei şi neamului
românesc. Prin cultura primită, prin educaţiunea noastră, prin afecţiunile definitive
ce ne leagă, facem parte integrantă din această ţară frumoasă, scumpa noastră Ţară
Românească. N-avem nici cămin naţional, nici restabiliri de făcut în Asia sau aiurea
şi ne mulţumeşte pe deplin calitatea noastră de români, cu care ne mândrim, acesta
fiind un adevăr ce nu se poate tăgădui şi pe care se cuvine să-l subliniem cu toată
convingerea simţurilor noastre”26.
Concluzii întărite şi de liderul Comunității armene din România, Varujan
Vosganian:
„Armenii s-au aşezat pe pământul românesc acum o mie de ani. Au împodobit
pământul noii patrii cu mănăstiri, catedrale şi biserici. Au sporit înţelepciunea
oamenilor cu şcolile, tiparniţele şi lăcaşurile lor de cultură. Au adus din ţinuturile de
baştină mirosul exotic al mirodeniilor şi aburul prietenos al cafelei. Au bătătorit
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drumuri, iar la încrucişările lor au întemeiat târguri. Au trăit năvalnic sau discret,
cu ochii lor mari, negri şi melancolici, s-au perindat pe lume şi s-au adăugat
străbunilor după legile lor creştine şi după legile cele mai noi pe care au înţeles să le
respecte. Au fost cetăţeni cuviincioşi şi apărători ai noii lor patrii”27.
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THE ARMENIANS FROM BOTOŞANI IN ROMANIAN ARMY
(Summary)
The author presents us a few figures of armenian military from Botoşani in
Romanian Army, in last century, in peace and war times. So, have been enumerated
and characterized a dozen of fighters (military officers) and doctors of armenian
origin, from Botoşani, in Romania’s Independence War (1877 - 1878), World War I
(1916 - 1919), World War II (1941 - 1945): Chessim Bogdan, Goilav Grigore, Dr.
Ciomac Mardiros, Dr. Goilav Dionisie, Ignat Grigore, Missir Ioan, Burdea Iacob
Cristian, Burdea Grigore Ariton, Cornea (Cornia) Cristea Grigore, Goilav Oscar,
Iacobovici Iacob Melcon, Zamgotian Zak, Ţăranu Jorjică, Popovici - Bâznoşanu
Gheorghe, Cornia Luca, Goilav Bogdan, Egner Ioan Simion, Costeschi Bogdan,
Maximovici Ifrim Valeriu. The armenian military from Botoşani in Romanian Army
were „the romanians of armenian origin, (...) decent citizens and defenders of new
their motherland”.
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IMPUNEREA ADMINISTRAŢIEI COMUNISTE
LA BUCECEA (1944 - 1947)

Intrarea trupelor sovietice în aprilie 1944 a inaugurat perioada de ocupaţie
militară a zonei şi subordonarea sa intereselor de război ale Armatei Roşii. Conform
proclamaţiei lansate de comandamentul militar sovietic local de la Botoşani, acesta
se angaja se recunoască şi să permită funcţionarea în continuare a administraţiei
româneşti din judeţ. În virtutea acestei declaraţii au fost luate măsuri pentru
reorganizarea administraţiei comunale pe întreg teritoriul judeţului.
În acest context, la 19 aprilie 1944 a fost încheiat un proces-verbal al Comisiei
Interimare a comunei Bucecea prin care se alegeau organele de conducere şi
administraţie comunale. În fruntea comunei era confirmat Gheorghe Debiţa ajutat de
ceilalţi patru membri: Ilie V. Sofian, Ioan A. Abălaşei, ambii din Bucecea, Ion Blaga
şi Dumitru Neamţu, ultimii doi din Călineşti. Funcţionari ai primăriei erau numiţi
Gheorghe D. Gheorghiu ce ocupa funcţiile de secretar şi notar şi Gheorghe Dimitriu
– casier comunal. Printre priorităţile noii Comisii Interimare se aflau repararea
drumurilor, podurilor, cercetarea furturilor comise în această perioadă de instabilitate
şi reînfiinţarea de urgenţă a serviciului de stare civilă 1. Pentru atingerea scopurilor
propuse, la 2 mai a fost înfiinţată poliţia comunală Bucecea formată din Ion D.
Dulgheru II, şeful guarzilor, Mihai Gh. Cucu, Gh. Cordun, Gh. C. Mihai, Petru V.
Tănasă, Dumitru a Matiesei, Ion Gh. Aungurencei, din Bucecea şi Costache a
Iacoboaie, Ion Hancea, Ion Gh. Hriţcu din satul Călineşti 2. Efortul depus de
administraţia comunală în reinstaurarea măcar parţială a unei normalităţi este vizibil.
Chiar dacă rezultatele aşteptate nu s-au ridicat la nivelul aşteptărilor sătenilor, ele au
avut efecte benefice asupra moralului acestora.
Situaţia dificilă în care se afla comuna a fost agravată de transmutarea de către
armata sovietică a locuitorilor din satele aflate în apropriere de linia frontului. În
preparativele comandamentului sovietic de lansare a unui noi ofensive, locuitori din
comunele Bosanci, Liteni şi Zahareşti au fost mutaţi în spatele frontului. În comuna
Bucecea au fost evacuaţi 6.400 de locuitori din comuna Bosanci. O parte dintre cei
evacuaţi au fost repartizaţi şi în satele Costineşti, Dolina, Cotârgaci, Găureanca
(comuna Leorda), Cucorăni şi Cerviceşti 3. În pofida eforturilor deosebite făcute de
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administraţia comunală şi a locuitorilor comunei de a gestiona cât mai bine situaţia,
au apărut nemulţumiri la nivelul comandamentului militar sovietic local Bucecea.
Într-o adresă a delegatului prefectului judeţului Botoşani din 3 iulie 1944 se arăta
imixtiunea gravă a autorităţilor militare sovietice în administraţia locală.
Comandamentul sovietic a decis înlocuirea din funcţie a primarului Gheorghe Debiţa
şi numirea sa ca şef al secţiei de jandarmi locale. În locul său a fost numit Vasile
Iurcu. În faţa insistenţelor trimisului prefecturii, autorităţile militare sovietice au
revenit asupra deciziei, Gheorghe Debiţa fiind păstrat în continuare primar 4.
Eforturile administrației comunale pentru asigurarea normalităţii au fost sesizate
şi de procesul-verbal de inspecţie din 29 iulie 1944. Şcolile din localitate se regăseau
într-o stare bună, fiind ocupate de trupele sovietice. De asemenea, starea de sănătate
era bună. În finalul raportului se evidenţiau eforturile făcute de primar:
„Dl. Primar al comunei, Gh. Debiţa, deşi om în vârstă, totuşi, munceşte cu multă
stăruiţă şi energie pentru buna administrare a comunei pentru care noi îi aducem
cele mai sincere mulţumiri” 5.
Un al doilea proces-verbal de inspecţie din 8 august 1944, semnat de Ion Gh.
Dăscălescu, pretorul plasei Bucecea, confirma eforturile administraţiei comunale. Cu
această ocazie se nota că localul de primăriei se menţinea într-o stare bună de
funcţionare fiind recomandate totuşi acţiuni de igienă. În schimb, numărul redus de
funcţionari şi lipsa lor de experiență administrativă generau sincope în buna
funcţionare a instituţiei. Actele primăriei nu erau îndosariate corect de secretarul
primăriei, luându-se măsuri pentru îndreptarea acestui neajuns. Lucrările impuse
primăriei de autorităţile judeţene fuseseră rezolvate în bune condiţii, în ciuda
lipsurilor de la nivel local. În ce priveşte localul şcolilor, acestea se aflau în stare
bună, cu excepţia Şcolii Nr. 1, celelalte fiind ocupate de armata rusă 6. Eforturile
făcute de primărie pentru repararea drumurilor şi podurilor erau recunoscute. În ciuda
lipsei de fonduri, reparaţiile făcute făceau ca rutele de comunicaţii ce traversau
comuna să fie funcţionale. Administraţia a fost la fel de eficientă şi în colectarea
produselor solicitate de armata sovietică constând în piei de animale şi lână. Din
păcate, nota reprezentantul autorităţii judeţene, au fost făcute eforturi minime pentru
ajutorarea evacuaţilor săraci, lipsind din comună cantinele pentru aceştia 7.
Dimensiunile exploatării sovietice sunt dezvăluite de un proces-verbal al
primăriei comunei Bucecea, semnat de primarul Ioan Dulgheru II la 3 octombrie
1944. Noul primar arăta în adresa trimisă prefecturii judeţului nemulţumirile regăsite
la nivel local faţă de comportamentul autorităţilor de ocupaţie sovietică. Consilierii
primăriei arătau că cerinţele militarilor sovietici erau inoportune şi depăşeau cu mult
posibilităţile locuitorilor comunei. Aceştia erau scandalizaţi de cerinţa prefecturii din
29 septembrie de a se pune la dispoziția armatei sovietice 25 de căruţe sau care
pentru două zile, când în realitate fuseseră reţinute peste cinci zile. O nouă cerinţă a
aceleiaşi prefecturi din 5 octombrie solicita punerea la dispoziţia armatei sovietice a
4
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30 de care sau căruţe, în condiţiile în care sătenii nu aveau cu ce să-şi transporte
propriile cereale de la câmp la casele lor 8.
Intrarea ţării sub dominaţia sovietică a însemnat şi adoptarea unor decizii
dureroase. La scurt timp după 23 august 1944 au fost constituite comisii judeţene
pentru anchetarea şi arestarea persoanelor acuzate de aderenţă la mişcarea legionară.
Măsura în sine era necesară pentru revenirea la normalitatea democratică grav
compromisă în anii interbelici de acţiunile mişcării legionare. Numai evacuarea
forţată a populaţiei evreieşti din Târgul Bucecea, confiscarea proprietăţilor
aparţinând acesteia reprezentau fapte ce nu aruncau o imagine bună asupra unora
dintre locuitorii comunei. Din nefericire, aceste comisii au devenit în anumite cazuri
mijloace de reglare a unor conflicte de natură personală sau instrumente folosite în
interes politic. La 29 decembrie 1944 Comisia pentru arestarea legionarilor de pe
lângă prefectura judeţului a decis arestarea lui Constantin Axinte, fost domiciliat în
Bucecea şi mutat la Timişoara, suspectat ca având gradul de şef de sector în mişcarea
legionară. A doua persoană arestată era Constantin Neamţu, comerciant din Bucecea
cu rangul de şef de garnizoană în mişcarea legionară. Pe lângă aceştia, comisia cerea
legiunii de jandarmi Bucecea să trimită informaţii despre un număr destul de mare de
locuitori bănuiţi de activitate sau simpatii legionare: Dascălu Fediuc, preotul
Gheorghe Cojocaru, Mihai Sturza, Costică Damaschin şi soţia sa, Florea Şchiopu,
Haralamb Lupu, Corneliu Ciurciubaşa, sanitarul Popovici, Ghiţă Loghin, preotul
Alexandru Puiu împreună cu soţia sa, Teodor Fottea, măcelarul Florescu, preotul
Aristotel Popescu, Mircea Talpă, Ştefan Talpă, Ioan Periateu, Rică Codreanu, Rică
Filipescu, Panainte Vasiliu, fraţii Cucu, Traian Alexandrescu, Ioan Stoleriu, D-na
Frânculescu şi fiul familiei Fieru9. Observăm că pe lista înaintată de comisia de la
Botoşani se aflau toate notabilităţile comunale, de la foşti primari, preoţii comunei,
învăţători, comercianţi, funcţionari ai primăriei. În consecinţă, se pune întrebarea
firească dacă scopul comisiei era într-adevăr de a descoperi vinovaţii de atrocităţile
comise în anii ’40 sau de a intimida elita comunei. Cert este că funcţionarea acestei
comisii a constituit un mijloc de presiune eficient asupra elitei comunei şi folosirea
unora dintre membrii ei de autorităţile procomuniste.
Alături de măsurile ce au vizat activitatea foştilor membri ai mişcării legionare, la
nivel național a fost demarat un umplu proces de epurare a funcţionarilor. Sub
incidenţa legilor privind urmărirea şi sancţionarea celor vinovaţi de dezastrul ţării
intrau cei ce au încheiat tratatele politice şi militare cu Germania nazistă, cei ce au
consimţit la cedarea Transilvaniei, cei ce au urmărit prin activitatea lor să impună o
orientare politică progermană a ţării şi cei ce s-au pus în slujba organelor de
propagandă ale Germaniei naziste. Pedeapsa acordată acestora se încadra între 5-10
ani de închisoare şi muncă silnică pe viaţă 10.
Funcționarii plecaţi în refugiu au fost obligaţi să suporte rigorile acestor comisii
de anchetă. Spre exemplu, notarului comunei Bucecea Gheorghe Cososchi i s-a
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ANRSBt,
Fond Prefectura judeţului Botoşani, Ds. 44/1945, f. 37.
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Ibidem, f. 283.
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Ibidem, f. 270.
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Idem, Fond Primăria comunei Bucecea, Ds. 8/1945, f. 21.
Idem, Fond Prefectura judeţului Botoşani, Ds. 135/1944, f. 80.
Ibidem.
16

interzis să mai funcţioneze în cadrul primăriei la 19 decembrie 1944. Însă la circa o
lună diferenţă, procesul-verbal din zilele de 17-25 ianuarie 1945 al Comisiei de triere
Botoşani reconsidera decizia luată, permiţându-i a funcţiona în postul de notar dar nu
în comuna Bucecea11. Ulterior, Gheorghe Cososchi se va regăsi în funcţia de notar al
comunei, ceea ce indica subiectivismul şi, în acelaşi timp, incoerenţa comisiei. La 29
ianuarie 1945 un alt proces-verbal al aceleiaşi comisii aproba funcţionarea în
continuare a lui Constantin Dulgheru – factor, Grigore Cojocaru- factor, Maricel
Vişan – factor, Ion Grohalschi – factor, Dumitru Miron lucrător la linie (calea ferată
n.a.) şi Vasile Irimia factor ca funcţionari în comuna Bucecea 12. Un nou tabel cu
funcţionarii din plasa Bucecea încadraţi în legea de epuraţie completa tabloul
deciziilor luate. Gheorghe Cososchi era reconfirmat în funcţia de notar al comunei,
Ioan Dulgheru în funcţia de secretar, Ion Talpă în cea de casier, Grigore Dumitriu
impiegat, Eufrosina Bărbosu telefonistă şi Mihai Gherasim agent agricol 13.
Incertitudinea politică a generat, cum era şi normal, instabilitate la nivelul
administraţiei comunale. Lucrările pentru dosarul de buget pe anul 1945-1946 sunt
semnate de către Gheorghe Dumitriu în calitate de primar al comunei. Numirea sa,
funcţionar al primăriei, în funcţia de primar s-a datorat probabil necesităţilor de
moment ale administraţiei, numele său nefiind regăsit pe alte documente emise de
primărie. El era ajutat de Ilie Sofian în calitate de ajutor de primar, Ioan Dulgheru secretar, Grigore Dumitriu – impiegat şi Ioan Talpă casier14.
Lucrările comisiilor de verificare şi epurare a persoanelor considerate de noul
regim vinovate de excesele din anii precedenţi au continuat în anul 1945. Comisia
judeţeană de verificare a activităţii persoanelor suspecte, formată din reprezentanţii
tuturor partidelor politice, condusă de M.S. Spodheim, prin procesul-verbal din 7
februarie, lua noi decizii restrictive împotriva unor notabilităţi locale. Preotul
Gheorghe Cojocaru a fost pus sub pază fiind acuzat de apartenenţă la mişcarea
legionară şi, în această calitate, învinuit de preluare de bunuri ale evreilor. De
asemenea, preotul din Târgul Bucecea era acuzat că a dorit distrugerea sinagogii din
localitate şi ridicarea în locul ei a unei biserici15. A doua persoană pusă sub pază era
Petru Vasilovschi, suspectat de furt de bunuri şi terorizare a populaţiei evreieşti.
Cornelia Ciurciumbaşu era acuzată de aderenţă la idealul legionar, terorizând la
rândul ei evreii târgului. Ultima persoană aflată pe lista comisiei era Haralambie
Lupu acuzat de terorizare a aceleiaşi populaţii evreieşti 16.
Arbitrariul noilor reprezentanţi ai puterii politice şi a reprezentanţilor sovietici s-a
regăsit şi în măsura absolut inumană şi discriminatorie de deportare în Uniunea
Sovietică a cetăţenilor români de naţionalitate germană. Decizia a fost impusă de
sovietici guvernului român trecându-se peste cele mai elementare norme de drept.
Începând cu 12 ianuarie 1945 au fost puse în aplicare primele măsuri de deportare a
minoritarilor germani în minele de cărbune din Ucraina. În aceste condiţii,
11
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reprezentanţii minorităţii germane din România au înaintat o serie de memorii
autorităţilor române unde se sublinia tocmai injusteţea şi nedreptatea făcută acestei
categorii a populaţiei. În memoriul din februarie 1945 adresat guvernului român de
familiile de origine germană se arăta:
„Nu suntem străini, cei ridicaţi şi noi, suntem la fel cu bunii români, unii din cei
ridicaţi fiind de cel puţin a 3-a sau a 4-a generaţie, născută şi trăită în Ţara
Românească. Bunicii şi părinţii celor ridicaţi şi chiar ei, au luat parte activă măcar
la unul din războaiele României, unii au fost şi decoraţi, răniţi, sau au murit în
aceste războaie, ca acum urmaşii lor, nepoţii şi copiii lor să fie duşi în ţară străină
la muncă grea şi forţată, fără a avea vreo vină de niciun fel 17.”
Protestele guvernului Nicolae Rădescu nu au avut rezultate la nivelul factorilor de
decizie sovietici, doritori în a se răzbuna pentru suferinţele din perioada războiului.
Măsurile luate împotriva germanilor au afectat însă şi Târgul Bucecea, populat şi de
cetăţeni de origine germană. Un raport al Preturii plasei Bucecea din 9 noiembrie
1945 certifica numele a doi locuitori ridicaţi şi trimişi la muncă în Uniunea Sovietică:
Franţ Mirwald şi Frederic Augustin18.
Abuzuri sovietice au fost realizate şi pe un alt palier. Autorităţile sovietice au
încercat să impună românilor extrădarea tuturor cetăţenilor sovietici aflaţi în
România, cu referire la românii basarabeni refugiaţi la vest de Prut. Primele încercări
ale ofiţerilor sovietici de arestare şi preluare a acestor cetăţeni români s-au înregistrat
încă din luna noiembrie a anului 1944. Administraţia românească a făcut în schimb
eforturi uriaşe pentru a proteja, în măsura posibilităţilor limitate avute la îndemână,
aceşti cetăţeni. Memoriul unor personalităţi basarabene adresat primului-ministru
român la 21 martie 1945 surprindea starea de spirit a cetăţenilor români născuţi în
Basarabia:
„E ştiut că, au reuşit să se refugieze sau să se repatrieze în ţară un număr mic.
Tot aşa de bine e ştiut, că mulţi dintre aceştia, facem parte şi noi, am făcut
nenumărate demersuri la autorităţile sovietice pentru a ne repatria în ţară şi
concomitent cu demersurile noastre de atunci, rude şi cunoscuţi, au făcut demersuri
aici în ţară pentru repatrierea noastră.
Atât cei refugiaţi şi repatriaţi cât şi noi, ce ce nu am reuşit să ne repatriem, am
avut un singur ţel, acela de a trăi împreună cu cei ce ne-au format, ne-au dat lumina
şi educaţia românească şi ne-au pregătit a împărtăşi bucuriile şi durerile tuturor
românilor, cum sunt pregătiţi toţi românii din ţara noastră”19.
Evident, presiunile autorităţilor de ocupaţie sovietice nu au ocolit nici comuna
Bucecea. În acest context, Pretura plasei Bucecea a alcătuit un tablou cu locuitorii de
origine sovietică existenţi în plasă pe care îl prezentăm mai jos 20:
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Tabel 1. Locuitorii de origine sovietică din plasa Bucecea (1945)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Nume
Tudor Cotenco
Zaharia
Podoleanu
Ira Ivanov
Ana D. Buga
Ion Bandalac

52
44

Anul
venirii
1918
1920

37
21
17

1930
1944
1944

Vârstă

De unde este venit
Condratovca - Harcov
Noua Usita (Cameneţ.
Podolschi)
Boruşani – Bălţi
Briceni – Hotin
Briceni – Hotin

Reşedinţa
actuală
Leorda
Leorda
Leorda
Bucecea
Bucecea

Un memoriu ulterior prin care se prezenta familiile de basarabeni existente la
nivelul aceleiaşi plase prezenta un număr de 5 familii, diferite faţă de cele prezentate
mai sus21.Aceste două date ne trimit spre două concluzii. Prima ar consta în preluarea
de către autorităţile sovietice a persoanelor citate mai sus în intervalul redactării celor
două situaţii. A doua, mult mai plauzibilă, constă în tergiversarea acestor rapoarte de
administraţia românească în scopul de a-i face „scăpaţi” pe cei vizaţi. Evoluţia
ulterioară a evenimentelor înclină spre a doua concluzie, în acest sens stând drept
argument numărul mare al învăţătorilor de la cele două şcoli din Bucecea de origine
basarabeană. Tot în sprijinul acestei concluzii stau şi datele recensământului
populaţiei existente la 23 august 1944 la nivelul plasei Bucecea. Ele nu certifică
prezenţa cetăţenilor români de origine basarabeană la nivelul comunei Bucecea,
aceştia fiind probabil integraţi în rândul cetăţenilor români 22.
Alături de abuzurile sovietice menţionate mai sus au persistat presiunile privind
aplicarea prevederilor Convenţiei de Armistiţiu semnată la Moscova în septembrie
1944. Cerinţele sovietice au depăşit cu mult posibilităţile locale de satisfacere a lor.
O situaţie a animalelor ridicate de trupele sovietice cu sau fără forme legale de pe
cuprinsul plasei Bucecea în perioada 23 august 1944-1 iulie 1945 este revelatorie. Au
fost ridicaţi 106 cai, 67 vite, 809 ovine şi 60 porcine. Localităţile cele mai afectate
erau Dumbrăveni, Fântânele, Vereşti şi Bucecea. Locuitorilor comunei Bucecea le-au
fost ridicate 13 cabaline, 10 vite, 42 de ovine şi 5 porcine 23. Cifrele sunt orientative
deoarece un număr însemnat din rechiziţiile făcute de soldaţii sovietici nu au fost
raportate primăriilor locale. Darea de seamă a Primăriei comunei Bucecea din 22
iulie 1945 întregea dimensiunea contribuţiilor locuitorilor la asigurarea funcţionării
intendenţei sovietice. Pentru satisfacerea cerinţelor prevăzute de armistiţiu au fost
predate 10 bovine, 80 de ovine şi 50 kg. de unt 24. Informarea mai arăta că eforturile
primăriei de a colecta animale în contul armistiţiului întâmpinau o opoziţie tot mai
puternică din partea locuitorilor care se confruntau un deficit de animale de muncă.
Numai până la data înaintării informării fuseseră daţi în judecată 10 locuitori25.
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Preşedintele Comisiei Române pentru aplicarea Armistiţiului, M. Ghelmegeanu a
informat la 1 septembrie 1945 guvernul român de refuzul sovietic de a converti o
parte din plăţile agricole în livrări crescute de petrol. Solicitarea autorităţilor române
era dictată din două motive. Unul consta în epuizarea stocurilor de animale vii pe
care le posedau ţăranii, situaţie ilustrată în rândurile de mai sus şi la Bucecea. Al
doilea consta în producţia deficitară de cereale datorată anului secetos ce nu putea
satisface pretenţiile sovietice ridicate de 21.000 vagoane grâu şi 8.000 vagoane
porumb26. Procesul-verbal de inspecţie din 11 noiembrie 1945 venea în confirmarea
dificultăţilor de satisfacere a nevoilor sovietice. Pe ansamblul comunei s-au colectat
5.470 kg. de grâu din care 2.005 kg. au fost reprezentate de nivelul cotelor. În ce
privea contribuţia de animale comuna mai avea de dat 11 bovine, 36 de ovine şi 51
de porcine27, cantitate ce dubla practic efortul pe întreg anul 1945.
Starea edilitară a târgului a suferit de pe urma vitregiilor războiului şi a
descompunerii administraţiei comunale. Procesul-verbal de inspecţie din 10 februarie
1945 arăta imaginea unei administraţii locale ce făcea eforturi uriaşe pentru
normalizarea vieţii în comună. Principalele obiective ale acesteia constau în refacerea
şi menţinerea în stare de funcţionalitate a drumurilor din comună, în special a
podurilor de peste Siret 28. Următoarea inspecţie realizată de pretorul Constantin
Pânzaru la 26 aprilie 1945 surprindea o imagine sumbră a localităţii:
„Târgul este murdar, oamenii sunt refractari la ordinele şi dispoziţiunile ce se
dau, iar casele dărăpănate din cauza neprezentării proprietarilor evrei, care
continuă să stea la Botoşani, dau târgului un aspect straniu de cimitir”29.
Măsurile luate de administraţia comunală au constat în curăţirea de moloz şi
murdării a caselor nelocuite şi bararea intrării în acestea cu scânduri, transportarea
gunoiului rezultat la câmp şi curăţarea locurilor virane din localitate 30. Situaţia a
determinat autorităţile judeţene să intervină pentru a numi un nou primar care să
gestioneze mai bine situaţia în care se afla comuna. La 5 mai 1945 a fost numit
primar al comunei Petre Aiordăchioaei, aşa cum rezultă din informarea trimisă de
primăria Bucecea prefecturii judeţului la 19 octombrie 1945. Primarul era secondat
de Ilie Sofian aflat în funcţia de ajutor de primar încă din 15 aprilie 1944 31.
Nici noul primar cu convingeri comuniste nu a reuşit să se ridice la nivelul
aşteptărilor. O nouă inspecţie din zilele de 26-28 noiembrie 1945 realizată de acelaşi
pretor, în persoana lui Constantin Pânzaru, creiona o imagine la fel de dezastroasă ca
şi cea din aprilie a târgului:
„Administraţia comunală la Bucecea este sub nivelul tuturor aşteptărilor.
Actualii edili, deşi buni gospodari la casele lor, sunt lipsiţi de priceperea, energia şi
prestigiul personal necesar redresării administraţiei unei comuni ca Bucecea, care
este şi reşedinţa plasei. Aspectul târgului mai ales este cu totul detestabil. Casele
părăsite se destramă şi devastează de răufăcători din zi în zi, iar gunoiul şi
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reziduurile murdare din interiorul şi vecinătatea acestora prezintă un perpetuu focar
de infecţii. Zăpada căzută în ultima vreme a făcut parţial invizibilă această situaţie
jalnică de dezordine totală. Negustorii şi proprietarii de la strada principală nu-şi
curăţă trotuarele şi porţiunea de stradă din dreptul casei, precum şi din faţa celor
vecine, în cazul în care sunt părăsite, iar autoritatea comunală stă pasivă şi
neputincioasă în loc ca, împreună cu postul de jandarmi, să acţioneze cu energie şi
hotărâre zilnic pentru menţinerea curăţeniei şi ordinii”32.
Insistenţele pretorului de plasă nu au dat rezultatele aşteptate. Inspecţiile din
luna februarie a anului 1946 scoteau la suprafaţă aceleaşi probleme edilitare, semn că
niciuna din recomandările venite din partea pretorului nu au fost asimilate la nivel
local.
Anul 1946 a fost marcat de derularea unor evenimente ce au influenţat în mod
definitiv configuraţia societăţii româneşti postbelice. În primul rând au continuat
eforturile concentrate ale comuniştilor şi aliaţilor lor de ocazie de acaparare a puterii
absolute, fapt reuşit în cele din urmă prin falsificarea voturilor din alegerile din 19
noiembrie. Pentru atingerea acestui scop au fost efectuate schimbări majore în rândul
administraţiei comunale, posturile cheie fiind ocupate de reprezentanţii comunişti.
Peste aceste evoluţii s-au suprapus primele semne al secetei şi foametei ce a devastat
Moldova.
La debutul anului 1946 la nivelul Prefecturii judeţului Botoşani au fost realizate
situaţii cu necesităţile investiţionale pentru fiecare comună în parte. Pentru comuna
Bucecea prioritare erau reintroducerea iluminatului electric, reconstrucţia a nouă
podeţe din lemn, repararea localurilor judecătoriei şi preturii, construirea unui abator
comunal şi a două camere suplimentare localului de primărie. Aceste investiţii
totalizau un efort bugetar de 47.000.000 lei din partea prefecturii 33. Documentele
ulterioare nu fac lumină în ce priveşte gradul de realizare al acestor investiţii, însă
dificultăţile economice par să fi îngreunat punerea lor în aplicare.
În contextul luptelor politice din anul 1946 decesul ajutorului de primar Ilie
Sofian a declanşat confruntări între tabăra guvernamentală şi partidele de opoziţie. În
urma consultărilor organizate de Consiliului de Coordonare al comunei Bucecea,
format din reprezentanţii partidelor politice aflate în cursa electorală, a fost propus
pentru ocuparea funcţiei vacante Tudosache Talpă, reprezentant al partidului liberal.
La scurt timp, organizaţia locală a Frontului Plugarilor a trimis o notă
reprezentanţilor judeţeni prin care contesta vehement numirea lui Tudosache Talpă.
Acuzaţia adusă era una la modă la timpul respectiv şi consta în promovarea politicii
reacţionare liberale în contradicţie cu interesele locuitorilor comunei. Candidatul
Frontului Plugarilor pentru a doua funcţie în administraţia comunală era Mihai Poroh
din Călineşti34. În cele din urmă, pentru asigurarea echilibrului fragil de dinaintea
alegerilor şi respectarea normelor minimale de democraţie, prefectul comunist al
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judeţului Botoşani - Teodor Chirica l-a numit la 15 martie 1946 drept ajutor de
primar pe Tudosache Talpă35.
Consiliul de Coordonare al comunei Bucecea era o instituţie provizorie, creată la
nivelul administraţiei locale cu scopul de a armoniza şi media interesele partidelor
politice angrenate în campania electorală. În comisie fiecare partid politic şi-a delegat
un reprezentat care să susţină interesele sale. Partidul Naţional Ţărănesc l-a mandat
pe Dumitru Irimia36, Partidul Social Democrat pe învăţătorul Ioan Romanescu37,
Frontul Plugarilor pe Simion Florescu 38, Partidul Naţional Liberal pe Savel Marcus39.
Configuraţia partidelor participante transforma instituţia într-un mijloc politic aflat la
dispoziţia partidului comunist şi a aliaţilor săi.
Ideologizarea şi comunizarea comunei rezultă şi din preluarea unor activităţi de
către notabilităţile locale specifice calendarului comunist. Un articol din oficiosul
comunist al judeţului Botoşani – „Clopotul” relata principalele acţiuni susţinute în
Bucecea cu ocazia aniversării zilei de 1 Mai. Conform relatărilor, au participat 600
de locuitori în faţa cărora a luat cuvântul preotul din Târgul Bucecea Gheorghe
Cojocaru, reprezentantul Partidului Social Democrat învăţătorul Dumitru Aniţei şi un
domn Andreescu din partea Partidului Comunist Român 40.
Pentru prima parte a anului 1946 administraţia comunală a fost reprezentată în
continuare de tandemul Petru Aiordăchioaie, membru al Partidului Comunist Român,
primar, şi Tudosache Talpă, trecut de la Partidul Naţional Liberal la Frontul
Plugarilor, ajutor de primar41. Migrarea politică a ajutorului de primar nu a fost
neobişnuită, traseismul politic devenind o caracteristică a anilor interbelici. În
contextul aproprierii alegerilor a fost surprinzătoare demiterea primarului comunist al
localităţii la 16 octombrie prin decizia nr. 594 a prefecturii. El a fost înlocuit de
plutonierul major pensionar Dumitru Barbacaru, reprezentant al Partidului Naţional
Liberal. În justificarea măsurii se arăta că fostul primar nu corespundea din punct de
vedere administrativ42.
Noul primar a fost instalat în funcţie în data de 18 aprilie de pretorul plasei
Bucecea, ocazie cu care a fost încheiat un amplu inventar al bunurilor primăriei43.
Însă noul primar nu a rezistat mult timp în funcţie. La 4 noiembrie 1946 a fost emisă
o nouă decizie a prefecturii cu nr. 620 prin care se constata demisia primarului din
Bucecea. În locul celui demisionat a fost numit din nou primar Petru Aiordăchioaei 44.
Nu cunoaştem precis cauza înaintării cererii de demisie a primarului dar
evenimentele de la nivelul judeţului sugerează câteva răspunsuri. Pe ansamblul
judeţului, în lunile premergătoare desfăşurării alegerilor, au fost făcute schimbări
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masive de primari, majoritatea celor numiţi în funcţii aparţinând alianţei politice
procomuniste. Numirea lui Dumitru Barbacaru, fost militar, s-a făcut cel mai
probabil din cauza administraţiei dezastruoase a lui Petre Aiordăchioaie. S-a mizat pe
ideea că un fost militar ar fi putut mai bine organiza administraţia locală aflată în
disoluţie. Soluţia nu era nouă, cunoscut fiind cazul primarului Ioan Movanu de la
sfârşitul deceniului al patrulea al secolului trecut care a pus ordine în administraţia
comunală. Dar se pare că Dumitru Barbacaru nu a acceptat comenzile administraţiei
comuniste dictate de desfăşurarea imediată a alegerilor, acesta fiind şi motivaţia
probabilă a demisiei.
Al doilea fenomen ce a zdruncinat convingerile şi mentalul locuitorilor l-a
reprezentat apariţia primelor semne ale foametei datorate secetei. Un buletin
informativ din august 1946 privind starea populaţiei din judeţul Suceava făcea
trimiteri şi la judeţele Botoşani şi Dorohoi. Din cele 47 de comune ale judeţului
Dorohoi doar comunele Grămeşti, Bălineşti, Ibăneşti şi Liveni aveau o producţie
aproape mediocră, restul celor 43 de comune având culturi inexistente. Situaţia era
identică şi pentru judeţul Botoşani. Fânul pentru animale era inexistent, islazurile
fiind complet arse. Prin urmare, vitele locuitorilor mureau pe capete, vândute la
preţuri derizorii. Singura salvare consta în transhumanţa vitelor în zonele montane la
preţuri exorbitante. În ce priveşte producţie de porumb, aceasta era în totalitate
compromisă.
Primele semne ale foametei deja apăruseră în aceste judeţe. Nu se păstraseră nici
măcar seminţe pentru anul agricol următor. La Dorohoi populaţia solicita prefectului
să fie distribuită şi cantitatea de porumb stricat ajunsă în localitate, preferând a muri
cu stomacul plin decât gol45. Cum era şi cazul, situaţia a scăpat de sub control şi la
Bucecea. Ziarul „Clopotul” relata în paginile sale din 10 octombrie 1946 un incident
ce sublinia dramatismul situaţiei:
„În ziua de 24 septembrie 1946, monstrul Dumitru Lăzăriuc din Leorda, venind
la Bucecea, s-a îmbătat în cârciuma cunoscutului reacţionar V. Gubernicu. De acolo
a plecat la brutăria lui Bercu Rigler din Bucecea, de unde a încercat să ia fără plată
o pâine. Brutarul opunându-se, Lăzăriuc l-a luat la bătaie. Nemulţumit cu atât,
monstrul a apucat cu dinţii urechea cetăţeanului Bercu Rigler şi i-a muşcat-o până
ce i-a desprins complet partea superioară”46.
Trecând peste tenta politică şi de propagandă comunistă îndreptată împotriva unor
reprezentanţi locali ai partidelor istorice, evenimentul relatat era ilustrarea situaţiei
tragice în care se afla ţărănimea. Autorităţile comuniste nu au avut capacitatea de a
veni în ajutorul celor aflaţi în situaţia de faţă. Subordonate total intereselor sovietice,
servile la orice cerere venită din partea acestora, autorităţile române au ales să ignore
şi să izoleze Moldova de restul ţării. Au fost interzise călătoriile locuitorilor plecaţi în
alte regiuni ale ţării pentru a cumpăra cereale. Cei surprinşi în trenuri de controalele
jandarmilor erau arestaţi, cantitatea de cereale posedată fiind confiscată de stat.
Pentru a completa imaginea neomeniei reprezentanţilor statului român şi a armatei de
45
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ocupaţie, guvernul român a fost forţat să exporte mii de tone de cereale în Uniunea
Sovietică, ignorând situaţia dramatică din ţară.
În contextul extrem de dificil al sfârşitului de an 1946, autorităţile comunale au
dorit totuşi să vină în ajutorul invalizilor şi a văduvelor din al doilea război mondial.
La nivelul primăriei a fost întocmit un tabel cu 89 de persoane aflate în această
situaţie ce urmau a fi ajutate cu lemne de foc47. Se pare că totuşi, la nivelul
autorităţilor locale, s-a mai păstrat un sentiment de recunoştinţă faţă de familiile celor
ce şi-au dat viaţă pentru statul român. Pentru aceasta, autorităţile vremii trebuie a fi
privite cu respect.
Anul 1947 a reprezentat momentul final al instaurării dominaţiei comuniste
asupra ţării. Reprezentanţii partidului comunist au luat măsuri severe în vederea
lichidării fizice a reprezentanţilor partidelor de opoziţie, în special a membrilor
Partidului Naţional Ţărănesc. În acest demers a fost folosită administraţia, politizată
în mod excesiv prin numirea în funcţiile cheie a reprezentanţilor comunişti. Peste
aceste elemente de natură politică s-au suprapus efectele foametei determinată de
calamităţile naturale din anul precedent.
Populaţia a fost afectată în mod sever de lipsa de alimente la începutul anului
1947. Un memoriu al unei locuitoare din Bucecea înaintat cabinetului primului
ministru în ianuarie ilustra condiţia mizeră a ţărănimii, în special a celei sărace. Pe
numele ei Profira Gh. Buliga, orfană de părinţi şi aflată în grija unei familii mai
înstărite, petiţionara se plângea de imposibilitatea achiziţionării de alimente datorită
preţului ridicat la care se vindeau şi speculei la care erau supuse. Bolnavă şi fără
speranţă solicita primului ministru acordarea oricărui fel de ajutor, de orice natură ar
fi fost el48. O situaţie de la începutul anului 1947 încheiată la nivelul Prefecturii
judeţului Botoşani făcea o radiografie a cataclismului în ansamblul comunei. Din cei
aproximativ 3.500 de locuitori, 60% erau lipsiţi complet de rezerve alimentare, 25%
aveau rezerve până la 1 februarie 1947 şi doar 15% aveau rezerve alimentare până la
următoarea recoltă49.
Foametea din anii 1946-1947 a readus pe tapet o serie de discriminări existente
între populaţia română şi cea evreiască a târgului. Adresa nr. 558 din 4 martie 1947 a
Primăriei comunei Bucecea arăta că pe lista persoanelor ce aveau nevoie de ajutorul
statului nu erau trecuţi evreii deoarece aceştia primiseră deja ajutoare din partea
statului american50. Pe lista trimisă de primărie prefecturii judeţului erau trecuţi 729
de locuitori ceea ce arăta amploarea tragediei 51. Gestionarea şi împărţirea ajutoarelor
a fost realizată de delegatul prefecturii Botoşani, N. Steriade – reprezentant al
partidului comunist şi viitor lider al comunei Bucecea. Nu cunoaştem dacă aceste
ajutoare au ajuns la cei aflaţi în necesitate, dacă au fost împărţite în mod echitabil dar
implicarea membrilor comunişti în gestionarea lor ne facem să credem că ele au fost
folosite în mod discriminatoriu, în folosul puterii comuniste.
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Autorităţile comuniste au luat măsuri pentru eliminarea persoanelor indezirabile
noului regim şi purificarea administraţiei comunale. În acest demers s-a încadrat şi
arestarea fostului primar liberal al comunei din perioada interbelică Mihai
Alexandrescu. Motivul arestării avocatului a fost unul banal. În ianuarie 1947
împreună cu un asociat - Dumitru Florea s-a deplasat la Siminicea unde un grup de
ţărani doreau să dea în judecată fabrica de zahăr de la Roman din cauza neplăţii
sfeclei furnizate. Dorinţa de reprezentare în instanţă a locuitorilor din Siminicea a
fost văzută de autorităţile comuniste drept un act de sabotaj şi răspândire a lozincilor
fasciste52. Lipsa documentelor din arhivele din Botoşani şi imposibilitatea accesului
la arhivele Parchetului şi Tribunalului Botoşani datorat prevederilor legii arhivelor nu
ne îngăduie să urmărim destinul lui Mihai Alexandrescu. Însă începând cu această
dată membrii familiei Alexandrescu dispar de pe scena istoriei. Traian Alexandrescu,
fratele lui Mihai, este şi el dispărut odată cu anul 1945, probabil arestat pentru
activitatea sa politică în timpul regimului autoritar al lui Carol al II-lea şi dictaturii
militare a generalului Ion Antonescu.
Administraţia comunei a rămas pentru începutul anului 1947 în aceiași formulă,
primar fiind în continuare Petre Aiordăchioaei. Însă la 12 februarie acesta şi-a dat
demisia din funcţia de primar, aşa cum reiese din procesul-verbal al Consiliului
Politic al judeţului Botoşani. Tot în aceiaşi şedinţă s-a hotărât ca locul vacant să fie
ocupat de Dumitru Barbacaru, membru al organizaţiei P.N.L. 53. Ca şi în cazul
demisiei lui Petru Aiordăchiaei din anul precedent nu se specificau motivaţiile ce au
stat în spatele acestui gest.
Numirea unui primar liberal în locul celui comunist pare surprinzătoare. Se
cunoaşte însă că autorităţile judeţene nu au fost mulţumite de activitatea lui Petru
Aiordăchioaei din rândurile de mai sus. Încercarea nereuşită de atragere a lui
Dumitru Barbacaru de partea administraţiei comuniste în noiembrie 1946 ilustra
dorinţa de a se găsi o persoană competentă în fruntea administraţiei. Cum noul
primar făcea parte din partidul liberal ramura Tătărescu, încă afiliată alianţei
comuniste, numirea a fost posibilă. Noul primar s-a dovedit o fire energică luând
măsuri în vederea ameliorării stării de ruină a târgului. Prin ordonanţa cu nr. 22.779 a
obligat proprietarii caselor părăsite ca începând cu 28 martie să-şi dărâme
reziduurile, să niveleze locurile şi să le împrejmuiască 54.
Momentul de respiro acordat administraţiei nu a fost de lungă durată. În vara
anului 1947 autorităţile comuniste au demarat o acţiune generalizată pe întreg
teritoriul ţării pentru desfiinţarea Partidului Naţional Ţărănesc şi arestarea membrilor
de partid. Un schimb de note între guvernul român şi guvernele american şi britanic
din 24 iunie -12 iulie arata amploarea eforturilor şi hotărârea liderilor comunişti de la
Bucureşti. În acest sens, se arăta că la închisoarea Piteşti colonelul Poşa, membru al
organizaţiei judeţene P.N.Ţ. Botoşani a fost torturat de şeful Siguranţei Piteşti, chiar
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în biroul directorului55. La 29 iulie 1947, în urma înscenării comuniste de la
Tămădău, a fost desfiinţat Partidul Naţional Ţărănesc. În raportul ministrului de
interne Teohari Georgescu privind dizolvarea Partidului Naţional Ţărănesc se
caracteriza activitatea acestuia în termeni dogmatici şi plini de ură:
„În timpul alegerilor, P.N.Ţ. a deslănţuit o campanie de învrăjbire a populaţiei
prin propagandă de tip fascist, şovină, rasială şi antisovietică, trecând la devastarea
sediilor partidelor democratice, asasinate, incendieri n sate, îndemnuri la rebeliune
şi atacarea secţiilor de votare în scopul de a produce tulburări ca să împiedice
libera exprimare a voinţei populare şi să creeze pretexte de intervenţie străină” 56.
Se observă similaritatea acuzelor şi comportamentului autorităților comuniste cu
arestarea fostului primar al comunei Mihai Alexandrescu în ianuarie 1947, ceea ce
întăreşte concluzia existenţei unui plan bine conturat în lichidarea ultimilor oponenţi
ai noului regim.
În această notă se încadrează şi decizia nr. 403 a Prefecturii judeţului Botoşani din
26 iunie 1947 prin care era numită o comisie interimară la Bucecea formată din Ioan
Cojocaru, agricultor, membru P.C.R., Dumitru Aniţei, membru P.S.D., Mihai V.
Poroh, agricultor, membru al Frontului Plugarilor, Alexandru Fieru, pensionar,
membru P.N.P., Aron Israil, funcţionar particular, membru P.S.D. şi Iosub Vainer,
comerciant, membru P.N.Ţ. - Alexandrescu57. Măsura este explicată tocmai
contextului din vara anului 1947 când cele două mari partide istorice au dispărut de
pe scena politică, lăsând locul comuniştilor şi aliaţilor lor de ocazie.
Noua administraţie a trecut la punerea în practică a unor măsuri de epurare a
funcţionarilor comunali consideraţi obstacole în impunerea controlului deplin asupra
administraţiei. Printre victimele epurării s-a numărat şi secretarul comunei Ioan
Dulgheru caracterizat în tabloul funcţionarilor drept inadaptat vremurilor grele şi
sabotor. În consecinţă se propunea pensionarea sa 58.
Noua elită a comunei Bucecea era alcătuită din membri de încredere a partidului
comunist. Structura celulei de plasă a comuniştilor la nivelul plasei Siret era compusă
din locuitori din Bucecea şi Călineşti. În rândurile de mai jos îi vom prezenta pe
reprezentanţii comunişti din Bucecea aşa cum erau caracterizaţi de Comisia de
Verificare a partidului, cei din Călineşti urmând a fi enumeraţi în capitolul referitor la
această localitate. Secretarul celulei de partid era Constantin Cojocel, caracterizat cu
un nivel politic ridicat, cu popularitate, cinstit, afemeiat şi capabil să coordoneze
subalternii. Ioan Cojocaru era primul ajutor, cinstit, cu popularitate şi devotat
partidului. Gheorghe Ianoş era al doilea ajutor al secretarului de celulă cu moral
politic ridicat, însă anarhic în luarea deciziilor şi afemeiat 59.
Modificările din fruntea administraţiei comunale nu au schimbat în mod radical
aspectul târgului. Procesul-verbal de inspecţie din zilele de 29 şi 30 octombrie
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încheiat de pretorul de plasă Constantin Pânzariu readucea în discuţie lipsa măsurilor
de salubritate de la nivelul comunei:
„Se observă adesea că proprietarii şi locatarii caselor din târg, în special cei de
pe şoseaua principală, din cauza conformaţiei caselor cu spaţiu redus, se complac în
a-şi arunca gunoaiele, zoile şi diferitele alte reziduuri domestice pe strada din faţă
sau în împrejmuirea locuinţei, fără ca vreunul din edili sau jandarmi să se sesizeze
în orice fel. […] Târgul continuă a fi plin de ruinele caselor părăsite de proprietarii
evrei, în care se îngrămădesc zi de zi fel de fel de murdării ale populaţiunii flotante,
care obişnuiesc să le folosească chiar closete” 60.
Eşecul măsurilor edilitare aplicate de primarul Dumitru Barbacaru nu s-a datorat
doar incertitudinii politice. O mare vină, după cum rezultă şi din citatul de mai sus,
aparţinea populaţiei din localitate, incapabilă să se gospodărească fără intervenţia
autorităţilor comunale. Lipsa unei culturi şi educaţii în această direcţie reprezinta în
consecinţă, alături de slăbiciunile administraţiei, o cauză determinantă a stării
dezastruoase în care se regăsea localitatea.
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The entry of Soviet troops in April 1944 has inaugurated a new period of military
occupation of the area and subordination to the interests of war the Red Army.
According to the proclamation of the Soviet military command launched in Botoşani,
soviet army engage to recognize the Romanian administration in the county. Under
this declaration were taken measures to reorganize communal administration
throughout the county. The dimensions of Soviet exploitation are disclosed in the
minutes of the Village Hall Bucecea signed by Mayor John Dulgheru II on 3 October
1944. The new mayor sent Prefecture an address where he show grievances found
locally against the Soviet occupation authorities' behavior. City Hall councilors
showed that Soviet military requirements were inappropriate and far beyond the local
possibilities.
The communization and ideologisation of commune results from the assumption
of specific activities by local notables communist calendar. An article in the official
newspaper of the Communist Botoşani county - "Clopotul" report the main actions
supported Bucecea anniversary May 1. Reportedly attended by 600 residents to
whom the priest spoke of Fair Bucecea Gheorghe Cojocaru, representative of the
Social Democratic Party and a gentleman Aniţei, teacher Dumitru Andreescu of the
Romanian Communist Party. 1947 was the climax of the establishment of
Communist rule on the country. Communist Party representatives took severe
measures to abolish the natural representatives of the opposition parties, especially
the National Peasant Party members. This approach was used administration,
excessively politicized by appointing to key representatives communists. Over these
political elements overlapped effects of famine caused by natural disasters in the
previous year. Communist authorities have taken action to remove undesirable
persons and purification of municipal administration of the new regime. In doing so
assigned and arrest the former mayor of the commune liberal Mihai Alexandrescu
during the interwar period. Advocate reason for the arrest was commonplace. In
January 1947 with an associate - Dumitru Florea, went to Siminicea where a group of
peasants wanted to sue the Roman sugar factory in unpaid beet supplied. The desire
for the legal representation of residents of Siminicea was seen by communist
authorities as an act of sabotage and spreading fascist slogans.

Avocatul Alexandrescu – Bucecea arestat şi înaintat Curţii Marţiale pentru
instigare la rebeliune, în „Clopotul”, III, 170, 20 ianuarie 1947.
Canibalism „istoric”, în „Clopotul”, III, 153, 10 octombrie 1946.

(Abstract)
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Margareta MIHALACHE

DIVERSITATEA STRUCTURII MORFOLOGICE
ŞI UNITATEA MOTIVELOR DECORATIVE
LA CĂMĂŞILE DE SĂRBĂTOARE
DIN IBĂNEŞTI, JUD. BOTOŞANI
Cuvinte - cheie: cămaşă de sărbătoare, cămaşă bărbătească, cămaşă femeiască,
origine traco - dacică, tradiţie, vechime milenară, unitate în diversitate, croială,
evoluţia structurii, Colecţia Muzeală din Ibăneşti.
Piesa reprezentativă a ansamblului popular femeiesc sau bărbătesc a fost şi va
rămâne dintotdeauna cămaşa. Aceasta s-a împământenit ca un element fundamental
şi în urma unui proces evolutiv, după cum au concluzionat cercetătorii, cu mult timp
înaintea consemnării mărturiilor ce datează din perioada neolitică, care la rândul lor
se raportează la civilizaţia traco - iliro - dacică. În acest sens, pentru o localizare cât
mai apropiată de spaţiul carpato - danubiano - pontic, se cuvin amintite vestigii
arheologice ce aparţin antichităţii şi care fac referire la piesele de port aparţinând
strămoşilor daci: Tropaeum Traiani (108 - 109 d.Hr.) de la Adamclisi (România) şi
Columna lui Traian (113 d.Hr.) de la Roma (Italia). Aşadar, în studiul lor, Doina
Işfănoni şi Paula Popoiu concluzionează, cu privire la cămaşa bărbătească din
ansamblul vestimentar masculin: „Cămăşile dacilor, lungi până la genunchi, purtate
peste pantalonii strînşi pe picior, cu mici pliuri orizontale (iţari), cureaua, hainele
groase din pănură, fără mâneci (suman), gluga pliată, cu capişonul peste şold,
opincile legate în curele şi căciula ţuguiată sunt piese de vestimentaţie care şi-au
păstrat aproape neschimbate structura morfologică (croiul), până la mijlocul
secolului al XX-lea, în diverse zone montane ale ţării”1.
Aceleaşi autoare sintetizează afirmaţii pertinente asupra cămăşii femeieşti din
ansamblul vestimentar caracteristic: „Costumul purtat de femeile dace reprezentat pe
metopele LIII şi LIV ale monumentului de la Adamclisi, este specific ţinutei de vară.
Cămaşa are încreţită pe lângă gât, pe un fir de aţă, toate bucăţile de pânză ce
formează faţa, spatele şi mânecile acesteia, croiul, fiind specific atât dacilor cât şi
ilirilor. De la talie în jos corpul femeii este acoperit cu o ţesătură care-l înfăşoară
strîns: fota. Cele două piese de costum - cămaşa şi fota se regăsesc până în zilele
noastre în portul popular moldovenesc şi muntenesc, iar procedeul de asamblare al
foilor de pânză ce formează cămaşa (brezărăul) este identic cu cel folosit, până la
sfârşitul secolului al XIX-lea, în Moldova de Nord”2.
Oricum, atât tipul de croială în cazul piesei fundamentale a costumului popular
bărbătesc, cât şi a costumului popular femeiesc, se regăsesc la tiparele arhaice. În
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acest sens, Maria Bâtcă, în studiul său, aminteşte: „Fiecare tip de costum a cunoscut
numeroase variante local - zonale, care s-au dezvoltat în contexte politice, istorice,
sociale - economice şi culturale diferite, care poartă însemnele caracteristice
timpului, locului şi grupului uman ce le-a creat, între prototip şi variantele acestuia
existând o strânsă conexiune, o relaţie de interdependenţă”3. Cu alte cuvinte,
structura morfologică a cămăşilor de sărbătoare din Colecţia Muzeală Ibăneşti
abordează tipurile de croi care exemplifică tiparul fundamental al costumului dacic şi
care, odată cu ocupaţia romană, va suporta modificări din partea formelor de
civilizaţie materială caracteristice acestui popor sau altor popoare. Această idee a fost
excelent punctată de Maria Bâtcă: „Prototipul constituie exemplarul schematic,
reprezentativ şi definitoriu, care întruneşte trăsăturile determinante, esenţiale, din
care s-au dezvoltat variantele zonale - acestea fiind, de fapt, doar formele derivate
ale prototipului în ceea ce priveşte structura morfologică, compoziţia decorativă şi
cromatică”4.
Interesant este faptul că structura, care defineşte cămaşa dreaptă sau bătrânească tip „poncho”, alături de cealaltă, recunoscută ca fiind „cămaşa încreţită” sau cu
„brezărău” - tip „carpatic”, confirmă indirect dependenţa de tiparul arhaic printr-un
amănunt deloc neglijabil, notat de Emilia Pavel, în urma cercetărilor din Moldova:
„Cămaşa lungă are poalele cusute de stan, spre deosebire de cămăşile mai noi, care
au poalele croite separat. Atât cămaşa cu mânecă din umăr, cât şi cea încreţită la
gât cu brezărău, au poalele cusute de stan”5.
Alături de detaliul notat de Emilia Pavel, se mai pot adăuga şi însemnările pline
de preţiozitate ale Elenei Secoşan şi ale lui Paul Petrescu: „Ca toate piesele de port
popular, cămaşa bărbătească se croieşte în foi drepte, tăiate în formă de dreptunghi,
de diferite mărimi, din pânză ţărănească, care nu depăşeşte lărgimea de 0,50 m.
Singura răscroitură curbă este aceea de la gât, tăiată ca un cerc în «stanul» sau
«trupul» cămăşii: pentru obţinerea lărgimii necesare mişcării corpului, se
intercalează nişte bucăţi de pânză, alcătuind ceea ce se cheamă «clinii»”6.
Ca o completare pe linia croiului se cuvin pomenite şi acele mici pătrate din
pânză: „Subsoară este introdus un mic pătrat din pânză, numit „pavă” sau
„broască”, ajutând mişcarea braţelor”7. Un alt amănunt demn de a fi enumerat se
leagă de lungimea cămăşii, lucru uşor de observat la câteva dintre cămăşile din
Colecţia Muzeală din Ibăneşti, unde regăsim cămaşa lungă până la genunchi, cămaşa
scurtă (stan) sau cămaşa de lungime mijlocie, în funcţie de evoluţia în timp:
„Lungimea cămăşii bărbăteşti este diferită, potrivit zonei etnografice. Cele mai
scurte cămăşi se găsesc în nord - vestul ţării, în Maramureş şi Ţara Oaşului, unde
abia ajung până la talie; cele mai lungi cămăşi se poartă în sudul ţării, în special pe
Câmpia Română, unde ajung până la glezne. Între aceste extreme se situează
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cămaşa de lungime mijlocie până deasupra genunchilor, purtată în mod general în
costumul bărbătesc”8. Până şi maniera de a purta cămaşa este specifică zonelor
etnografice de provenienţă: „Sânt însă multe zone din ţară, mai ales în Transilvania
şi Moldova, unde în orice împrejurare cămaşa se poartă în afară, peste pantaloni,
considerându-se această formă ca originară a costumului popular românesc” 9.
Tipologia croiului la cămaşa bărbătească este cam aceeaşi, excluzând inovaţiile
apărute de-a lungul timpului şi care sunt legate de variante ale gulerului sau de
modalităţile de prindere a poalelor şi de felurile de a încreţi baza mânecilor largi cu
„bentiţă” îngustă sau cu „manşete”. Cămăşile bărbăteşti de la Ibăneşti au răscroitură
simplă la gât, guler - tunică şi guler răsfrânt. Aşadar, „cămaşa dreaptă” sau „cămaşa
bătrânească” presupune folosirea unei foi de pânză croite de la început după
lungimea dorită, mai ales că înainte se croia până deasupra genunchilor şi mai apoi sa optat pentru cămaşa cu lungime mijlocie sau scurtă. Cu această lungime croită şi
trecută peste umeri - pornind din faţă spre spate, în mijlocul foii de pânză se fixează
răscroitura gâtului şi la mijlocul pieptului se taie gura cămăşii. Deoarece pânza are o
lăţime mică se lărgeşte pentru a încadra cât mai bine trunchiul, prin introducerea
clinilor de o parte şi de alta, la aceste elemente principale se mai adaugă mânecile
obţinute dintr-o lăţime de pânză şi pentru uşurarea mişcării se completează cu acele
pătrate din pânză, ce se prind sub braţ - „păvi”. Faţa şi spatele la cămaşa dreaptă
bărbătească se constituie din aceeaşi foaie de pânză şi din acest motiv mâneca este
asamblată de la umeri, treptat mâneca largă va fi încreţită. Etnografii tot timpul se
raportează la acest tip de cămaşă, conştienţi fiind că este vorba de structura
tradiţională care foloseşte o singură foaie de pânză pentru cei doi stani drepţi, la care
de-a lungul timpului se vor adăuga clinii, mai întâi drepţi şi mult mai târziu clinii
oblici.
Un element nou care apare sub influenţa orăşenească va fi „platca” şi va figura la
tipul de cămaşă bărbătească sau femeiască sub o anume formă, foarte bine descrisă
de etnografi. „Această cămaşă, provenită din moda oraşului, dar împământenită în
ţara noastră de opt decenii şi adaptată portului popular, apare şi în alte regiuni,
urmând cămăşii drepte din trecut. Foile cămăşii nu sunt întotdeauna prinse încreţite
de platcă”10. S-a estimat că această noutate a pătruns la începutul secolului al XXlea. Important este că „platca” are forma unui dreptunghi care prezintă lungimea
necesară să acopere umerii şi lăţimea atâta cât să nu coboare de-a lungul pieptului.
Oricum „platca” nu părăseşte linia dreaptă a croiului propriu-zis, ceea ce va facilita
în continuare prinderea cu uşurinţă a mânecilor.
Cămăşile drepte femeieşti din colecţie au în jurul gâtului răscroitura la fel ca la cele
bărbăteşti (Fig. 2a) sau o preferinţă pentru anumite forme: pătrat mai lărgit decât
baza propriu-zisă a gâtului (Fig. 3a, Fig. 16, Fig. 17) sau triunghi nu foarte adâncit în
partea din spate a cămăşii (Fig. 3b).
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O altă structură morfologică este aceea care impune canoanele distincte ale
cămăşii cu „brezărău” - cunoscută ca fiind tipul „carpatic” sau aşa-zisa „cămaşă
încreţită”: „Cămaşa încreţită la gât, cunoscută în literatura de specialitate sub
denumirea de tip carpatic, apare în săpăturile arheologice din aşezările traco ilirice, fiind reprezentată şi pe statuetele descoperite la Cucuteni, jud. Iaşi, la
Vădastra, jud. Olt, dar şi pe cele balcanice de la Butnir sau Vinča”11. Aria de
răspândire nu este deloc de neglijat, regăsindu-se acest tip la alte popoare şi având
drept argument descoperirea altor vestigii: „Noi dovezi despre originea şi vechimea
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costumului femeiesc aduce stela funerară de la Zagreb, Croaţia. Pe această piatră
tombală este reprezentată o femeie iliră, purtând un costum complet. Ca structură,
cămaşa şi fota sunt similare celor dacice” 12. Acest tip de cămaşă a mai devenit
cunoscut şi datorită termenului de „ie”, cercetătorii consideră că este mult mai
complex decât tipul de cămaşă dreaptă. Asamblarea foilor de pânză nu are loc liniar,
ci presupune unirea a patru foi de pânză drepte care în partea superioară sunt adunate
şi încreţite cu ajutorul şnurului. Nu se mai intervine cu acea răscroitură de la cămaşa
dreaptă, deoarece capul se introduce prin partea care tocmai adună foile cu ajutorul
unui şnur, aceasta nefiind cusută. Repartiţia celor patru foi se face simplu: faţă, spate
şi pe fiecare umăr în parte. Pe lângă sistemul de lărgire prin intermediul clinilor
drepţi, în părţile laterale, cu formă dreptunghiulară există şi posibilitatea de a regăsi
aceşti clini introduşi la foaia de pânză din faţă, ceea ce va implica despicarea cămăşii
la mijlocul pieptului. Mânecile acestui tip de cămaşă necesită într-o primă fază unirea
stanului din faţă şi spate tot cu ajutorul unei bucăţi dreptunghiulare, alegerea pentru
forma amintită explică necesitatea de a fi acoperit umărul. De aceasta se prinde
încreţit o altă bucată de pânză cu o lăţime mai mare şi cu o lungime care acoperă
mâinile.
În timp s-a renunţat la încreţirea uneia dintre părţi şi, pentru a uni liniar bucata de
pânză dreptunghiulară cu bucata care acoperă mâneca, s-a mărit dimensiunea
dreptunghiului şi s-a ajuns la prinderea dreaptă de restul mânecii. Aceste delimitări
pe linia croiului s-au perpetuat chiar după unirea celor două componente:
„dreptunghiul“ şi „partea încreţită“ pe aceeaşi bucată de pânză. Ajung să
desemneze pe parcurs „altiţa” şi „încreţul”, care au definit două dintre cele mai
importante registre decorative ale mânecii, excluzând cel de-al treilea registru, care
permitea dispunerea „râurilor” şi care acoperea mâna în întregime. Transformările
pe linia croiului au avut loc pentru a îmbunătăşi structura iniţială şi, astfel, nu e de
mirare că la un moment dat s-a petrecut despărţirea totală a „iei” sau a „cămăşii
încreţite” de poale (Fig. 1a, Fig. 6a, Fig. 7a, Fig. 8a), acest proces poate fi observat
la Colecţia Muzeală din Ibăneşti şi reuşeşte indirect să confirme vechimea acestor
piese de port popular, ba mai mult chiar să mărturisească autenticitatea acestora (Fig.
5a, Fig. 12a). Evoluţie asupra căreia atenţionează Elena Secoşan şi Paul Petrescu:
„După cum am mai spus «cămaşa lungă» (forma veche a cămăşii) a suferit o
schimbare în timp, prin despărţirea părţii de sus, iia, de partea de jos, poalele,
aceasta din diferite considerente practice, între care şi faptul că structura iei a
devenit tot mai complicată faţă de cea a poalelor, care nu se mai puteau racorda - în
forma lor simplă - cu iia de sus”13.
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la mijlocul pieptului. Mânecile acestui tip de cămaşă necesită într-o primă fază unirea
stanului din faţă şi spate tot cu ajutorul unei bucăţi dreptunghiulare, alegerea pentru
forma amintită explică necesitatea de a fi acoperit umărul. De aceasta se prinde
încreţit o altă bucată de pânză cu o lăţime mai mare şi cu o lungime care acoperă
mâinile.
În timp s-a renunţat la încreţirea uneia dintre părţi şi, pentru a uni liniar bucata de
pânză dreptunghiulară cu bucata care acoperă mâneca, s-a mărit dimensiunea
dreptunghiului şi s-a ajuns la prinderea dreaptă de restul mânecii. Aceste delimitări
pe linia croiului s-au perpetuat chiar după unirea celor două componente:
„dreptunghiul“ şi „partea încreţită“ pe aceeaşi bucată de pânză. Ajung să
desemneze pe parcurs „altiţa” şi „încreţul”, care au definit două dintre cele mai
importante registre decorative ale mânecii, excluzând cel de-al treilea registru, care
permitea dispunerea „râurilor” şi care acoperea mâna în întregime. Transformările
pe linia croiului au avut loc pentru a îmbunătăşi structura iniţială şi, astfel, nu e de
mirare că la un moment dat s-a petrecut despărţirea totală a „iei” sau a „cămăşii
încreţite” de poale (Fig. 1a, Fig. 6a, Fig. 7a, Fig. 8a), acest proces poate fi observat
la Colecţia Muzeală din Ibăneşti şi reuşeşte indirect să confirme vechimea acestor
piese de port popular, ba mai mult chiar să mărturisească autenticitatea acestora (Fig.
5a, Fig. 12a). Evoluţie asupra căreia atenţionează Elena Secoşan şi Paul Petrescu:
„După cum am mai spus «cămaşa lungă» (forma veche a cămăşii) a suferit o
schimbare în timp, prin despărţirea părţii de sus, iia, de partea de jos, poalele,
aceasta din diferite considerente practice, între care şi faptul că structura iei a
devenit tot mai complicată faţă de cea a poalelor, care nu se mai puteau racorda - în
forma lor simplă - cu iia de sus”13.
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Pentru a păstra o continuitate în prezentarea cămăşilor de la Ibăneşti este indicat
să oferim asupra acestora o privire de ansamblu, ceea ce ar presupune o
exemplificare şi din punct de vedere estetic. Această nouă perspectivă nu înseamnă
neapărat că structura morfologică nu are de-a face cu latura frumosului, deoarece şi
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aceasta susţine dimensiunea decorativismului, fiind într-o relaţie de interdependenţă
cu aceasta. Sistemele compoziţiilor ornamentale nu sunt repartizate întâmplător, ci,
mai degrabă, ţin cont de anumite linii stabilite încă din momentul de tăiere a pânzei.
Motivele urmăresc liniile principale ale croielii, care de obicei sunt plasate liniar şi se
definitivează prin repetarea individuală a acestora. Este generalizată plasarea
decorului la cămaşa bărbătească şi femeiască: guler, piept, umeri, de-a lungul
mânecilor sau în partea inferioară, aceea care asigură încreţirea lăţimii pânzei.
Cel mai simplu mod de ornamentare este la cămaşa „bătrânească“ sau
„dreaptă“: „Cămaşa dreaptă prezintă o ornamentaşie mai sobră, probabil şi
datorită caracterului său arhaic. Primul sistem de ornamentare şi cel mai răspândit
constă în rânduri înguste de motive înşirate pe liniile croielii, la gura cămăşii,
marcând racordarea mânecii la umăr, la tivul de jos al mânecii şi al poalelor, la
guler ca şi în lungul cusăturilor de unirea foilor care compun cămaşa. Cămaşa
dreaptă serveşte ca un elocvent exemplu de adaptare a ornamentelor la linia croielii,
acest decor fiind unitar peste întreaga întindere a ţării”14.
Dovada clară legată de vechimea unor cămăşi din colecţie este vizibilă prin
folosirea tehnicii alesului în război, despre care aceiaşi etnografi consemnează: „(...)
este alesul în război, şi prin care se realizează ornamente dispuse în mod izolat şi
simetric pe suprafaţa cămăşii, pe locuri precis calculate (piept, mâneci etc.), acest
mod de dispunere a ornamentului fiind numit în popor «cămaşă croită în război»”15
- (Fig. 18).

Fig. 18
Discreţia decorului la cămăşile bărbăteşti sau femeieşti drepte fără platcă sau cu
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Fig. 15

platcă este simplu de observat (Fig. 3b, Fig. 11, Fig. 15, Fig. 16b). O altă notă
distinctă este dată de repartizarea de cele mai multe ori a decorului floral stilizat în
vrej (Fig. 2b, Fig. 15) sau în frize, ale căror dimensiune variază (Fig. 9, Fig. 19, Fig.
20). Repetiţia motivelor liniare este completată de încadrarea lor în chenare pe toate
laturile, pe trei laturi sau numai pe două dintre acestea. Mai există cămăşi femeieşti
care deţin aceleaşi chenare doar pentru decorul de la platcă şi aceleaşi motive sunt
repartizate la mâneci, faţă şi spate în „râuri”, fără chenare (Fig. 4).
Preponderenţa spaţiilor ample, lăsate libere rămâne o caracteristică prezentă şi la
Colecţia Muzeală din Ibăneşti, mai ales la cămăşile drepte sau cu platcă,
confirmându-se că acestea se încadrează tipologiei costumului popular românesc:
„Niciodată întreg câmpul cămăşii nu este acoperit de decor, ci, dimpotrivă câmpul
alb, rezervat, al cămăşii este cel care domină imaginea, ornamentele având doar
rolul unor accente puse în locurile cele mai potrivite pentru a scoate în relief tocmai
liniile principale ale corpului, slujind adică tot idealul sculptural originar”16,
realitate verificabilă şi proeminentă la cămăşile bărbăteşti: „Albul de fond al
costumului bărbătesc este şi mai evident, întrucât, după cum este firesc, decorul este
mai cu zgârcenie distribuit decât la cel femeiesc” 17.
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Fig. 2b
Fig. 9

Fig. 16b

Fig. 19
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Fig. 4

La cămăşile drepte femeieşti şi bărbăteşti predomină motive florale stilizate
simple sau alternate cu motive geometrice sau motive fitomorfe în varianta de arbore
al vieţii, dispuse pe cele două axe fundamentale (verticală şi orizontală), sugerând
substituirea arborelui cu aceea a crucii, simbol al Creştinismului care uneşte
Macrocosmosul cu Microcosmosul. Stilizarea elementului vegetal atinge o anume
schematizare care produce migrarea în categoria motivelor geometrizante.
Schematizarea este realizată cu maximă ingeniozitate de către meşterele populare din
comuna Ibăneşti.
Dacă până acum s-a desfăşurat o trecere în revistă legată de sistemul de
ornamentare doar pentru cel dintâi tip de cămaşă şi cel derivat - cămaşa cu platcă,
este necesară creionarea demersului creativ - decorativ pentru tipul de cămaşă cu
„brezărău” sau „încreţită”. Încă de la început trebuie subliniat că decorativismul
câmpurilor ornamentale la această cămaşă este mai diversificat şi, din acest motiv,
reclamă o atentă compartimentare a categoriilor de motive. Diversitatea, de care s-a
pomenit, se datorează în primul rând volumului care este mai considerabil decât în
cazul cămăşii drepte, deoarece este un rezultat al încreţirii celor patru foi de pânză. În
al doilea rând, creatoarele populare, fiind preocupate de a găsi o soluţie pentru a uni
stanul din faţă cu stanul din spate, au recurs la adăugirea unei bucăţi de pânză care să
acopere umerii rămaşi dezgoliţi. Mult timp creatoarele au considerat că această
bucată face parte din structura stanilor şi nicidecum că ar aparţine mânecii propriu-
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zise. Iniţial mâneca era considerată bucata cealaltă de pânză care era asamblată prin
prinderea încreţită de aşa-zisul „umăr” sau de acel registru ornamental numit
„altiţă”. Această fragmentare structurală a determinat compartimentarea foarte clară
şi atentă în ceea ce priveşte repartizarea motivelor în câmpurile ornamentale.
Nu lipseşte aprecierea etnografilor despre motivele de pe altiţă: „Motivele altiţei
sunt cele mai elaborate, reprezentând efortul maxim pe care îl depune ţăranca în
împodobirea cămăşii, încorporînd în ea nu numai actul material ca atare, ci şi o lume
de conotaţii implicînd ideile de prestigiu şi reprezentare pe plan social. De aceea
motivul altiţei - considerat sacru - nu se mai repetă în alt loc pe cămaşă, după cum
de exemplu se repetă cu uşurinţă râurile de pe mânecă, pe feţele sau spatele
cămăşii”18. Altiţele cămăşilor de la Ibăneşti se încadrează numai până într-un anumit
punct în aceste afirmaţii, deoarece aceleaşi motive de pe altiţă le vom regăsi de-a
lungul mânecilor, faţă şi spate. De fapt, se va desprinde din câmpul ornamental al
altiţei motivul central şi va fi repartizat într-un alt mod (Fig. 1b, Fig. 14). Dacă pe
altiţă motivul apare repartizat în „reţea”, pe celelalte câmpuri ornamentale figurează
în „frize”. Un alt element distinct este că altiţa este încadrată în chenare simple sau
duble, iar în cazul frizelor există încadrarea motivelor doar pe laturile lungi. Alte
cămăşi au altiţa - aşa cum au observat etnografii - nerepetându-se motivele pe
celelalte câmpuri ornamentale (Fig. 6b, Fig. 8b) sau prezintă o compartimentare a
decorului în pătrate numai pe altiţă (Fig. 6b) sau decorul acesteia constă în
succederea rândurilor orizontale în chenare simple sau duble, completate şi cu alte
motive geometrizante (Fig. 10, Fig. 12b).
Altă dominantă este înscrierea motivelor florale stilizate în romburi sau în pătrate
(Fig. 1a, Fig. 10) sau în hexagoane alternate cu romburi (Fig. 7b).
Opţiunea creatoarelor populare din Ibăneşti este una surprinzătoare tocmai prin
alăturarea categoriilor de motive care, într-o primă fază, ar părea total nepotrivită,
deoarece motivele geometrice alături de motivele florale sau fitomorfe în câmpurile
ornamentale ale aceleiaşi cămăşi nu ar îndeplini sau nu ar respecta criteriile foarte
riguroase ale esteticii. Cu toate acestea, filosoful Lucian Blaga descrie acest demers
creativ al ţărăncii românce şi oferă tuturor celor interesaţi explicaţia cea mai
apropiată de realitatea culturii noastre populare: „Sub unghiul dominaţiei şi al
dozajului descoperim că, în ornamentica românească, suveranitatea geometrismului
drept - liniar şi a figuraţiei stilizate e mai hotărâtă decât în altă parte, iar dozajul
între geometric şi motive organic - stilizate – nicăieri aşa de echilibrat. Arta
populară excelează, aşadar, printr-o consecvenţă stilistică de mare accent” 19.

19

Ibidem, p. 53.
Lucian Blaga, Trilogia Culturii, Editura pentru Literatura Universală, Bucureşti, 1969, p. 214.

18

18

zise. Iniţial mâneca era considerată bucata cealaltă de pânză care era asamblată prin
prinderea încreţită de aşa-zisul „umăr” sau de acel registru ornamental numit
„altiţă”. Această fragmentare structurală a determinat compartimentarea foarte clară
şi atentă în ceea ce priveşte repartizarea motivelor în câmpurile ornamentale.
Nu lipseşte aprecierea etnografilor despre motivele de pe altiţă: „Motivele altiţei
sunt cele mai elaborate, reprezentând efortul maxim pe care îl depune ţăranca în
împodobirea cămăşii, încorporînd în ea nu numai actul material ca atare, ci şi o lume
de conotaţii implicînd ideile de prestigiu şi reprezentare pe plan social. De aceea
motivul altiţei - considerat sacru - nu se mai repetă în alt loc pe cămaşă, după cum
de exemplu se repetă cu uşurinţă râurile de pe mânecă, pe feţele sau spatele
cămăşii”18. Altiţele cămăşilor de la Ibăneşti se încadrează numai până într-un anumit
punct în aceste afirmaţii, deoarece aceleaşi motive de pe altiţă le vom regăsi de-a
lungul mânecilor, faţă şi spate. De fapt, se va desprinde din câmpul ornamental al
altiţei motivul central şi va fi repartizat într-un alt mod (Fig. 1b, Fig. 14). Dacă pe
altiţă motivul apare repartizat în „reţea”, pe celelalte câmpuri ornamentale figurează
în „frize”. Un alt element distinct este că altiţa este încadrată în chenare simple sau
duble, iar în cazul frizelor există încadrarea motivelor doar pe laturile lungi. Alte
cămăşi au altiţa - aşa cum au observat etnografii - nerepetându-se motivele pe
celelalte câmpuri ornamentale (Fig. 6b, Fig. 8b) sau prezintă o compartimentare a
decorului în pătrate numai pe altiţă (Fig. 6b) sau decorul acesteia constă în
succederea rândurilor orizontale în chenare simple sau duble, completate şi cu alte
motive geometrizante (Fig. 10, Fig. 12b).
Altă dominantă este înscrierea motivelor florale stilizate în romburi sau în pătrate
(Fig. 1a, Fig. 10) sau în hexagoane alternate cu romburi (Fig. 7b).
Opţiunea creatoarelor populare din Ibăneşti este una surprinzătoare tocmai prin
alăturarea categoriilor de motive care, într-o primă fază, ar părea total nepotrivită,
deoarece motivele geometrice alături de motivele florale sau fitomorfe în câmpurile
ornamentale ale aceleiaşi cămăşi nu ar îndeplini sau nu ar respecta criteriile foarte
riguroase ale esteticii. Cu toate acestea, filosoful Lucian Blaga descrie acest demers
creativ al ţărăncii românce şi oferă tuturor celor interesaţi explicaţia cea mai
apropiată de realitatea culturii noastre populare: „Sub unghiul dominaţiei şi al
dozajului descoperim că, în ornamentica românească, suveranitatea geometrismului
drept - liniar şi a figuraţiei stilizate e mai hotărâtă decât în altă parte, iar dozajul
între geometric şi motive organic - stilizate – nicăieri aşa de echilibrat. Arta
populară excelează, aşadar, printr-o consecvenţă stilistică de mare accent” 19.

19

184

MARGARETA MIHALACHE, DIVERSITATEA STRUCTURII MORFOLOGICE

Fig. 1b

Fig. 14

185

Fig. 6b

Motivele vegetale stilizate parcurg o transformare de o minuţiozitate
nemaintâlnită la creatoarele din Ibăneşti, amintim florile, frunzele, ramurile, fructele
care se unduiesc în semicercuri sau se aliniază după intenţia urmărită de acestea.
Propriile petale ale florilor se ordonează întotdeauna pe cele două axe principale,
amintite anterior, niciodată nu sunt împrăştiate. Există totuşi o frapantă dispunere a
decorului la câteva dintre cămăşile femeieşti, unde acesta domină spaţiul din jurul
gâtului, al umerilor şi pe acela din prima jumătate a pieptului şi a spatelui într-o
formă ovală (Fig. 5b, Fig. 13).
Fig. 7b

Fig. 8b

Fig. 10
Fig. 12b

Fig. 12b
Fig. 8b

Fig. 10

Fig. 7b
Motivele vegetale stilizate parcurg o transformare de o minuţiozitate
nemaintâlnită la creatoarele din Ibăneşti, amintim florile, frunzele, ramurile, fructele
care se unduiesc în semicercuri sau se aliniază după intenţia urmărită de acestea.
Propriile petale ale florilor se ordonează întotdeauna pe cele două axe principale,
amintite anterior, niciodată nu sunt împrăştiate. Există totuşi o frapantă dispunere a
decorului la câteva dintre cămăşile femeieşti, unde acesta domină spaţiul din jurul
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Fig. 13

Împletirea aparent nepotrivită pe linia decorativismului asociază rombul, pătratul,
triunghiul, hexagonul în Colecţia de cămăşi din Ibăneşti cu trifoiul, viţa-de-vie,
floarea, frunza sau cu schiţarea uimitoare de pom al vieţii - motiv des întâlnit în zona
noastră etnografică. Din intersectarea celor trei categorii nu în totalitate opuse:
geometrice, florale şi fitomorfe, modificările vizibile sunt în cazul celor din urmă.
Stilizarea atinge însuşiri maxime, încât la unele dintre cămăşi acea consistenţă a
vegetalului aproape că se geometrizează.
Epuizând demersul iniţiat asupra registrelor ornamentale, trebuie amintite şi alte
aspecte ce slujesc ansamblul vestimentar femeiesc şi bărbătesc din punct de vedere
estetic şi vizează un alt proces, acela al asamblării părţilor după croirea foilor de
pânză. De aceea concluzia etnografilor nu este întâmplătoare: „Cheiţele, tighelele,
brăţările şi alte aproape neînsemnate cusături de ordin practic, devin adevărate
creaţii artistice prin măiestria cu care sînt efectuate” 20. În primul rând, cheiţele viu
colorate cusute pe linia de unire a foilor de pânză nu lipsesc nici la cămăşile
femeieşti şi nici la cămăşile bărbăteşti, tivirea cu ajutorul „şirurilor” de găurele la
despicătura de pe piept apare la ambele tipuri de cămăşi sau la altele doar tivirea cu
ajutorul croşetului. De asemenea, la decorul brodat se adaugă şi decorul în ajur, de
obicei acesta este o completare şi ocupă spaţiul de la despicătura efectuată la piept;
alteori gura cămăşilor (ii) este tivită cu un rând făcut cu ajutorul croşetului sau cu o
dantelă croşetată cu acesta din arnici colorat. Se mai regăseşte la mâneci şi poale
adăugată ulterior o dantelă mai lată din fir de bumbac, care este în colţuri sau cu
motive florale.
În cadrul Colecţiei Muzeale de la Ibăneşti, în ceea ce priveşte cromatica, se pot
distinge două categorii. Aşdar, atât în cazul cămăşilor bărbăteşti, cât şi al celor
femeieşti, întâlnim ornamente monocrome sau ornamente policrome. Raportarea la
coloritul de bază: roşu şi negru nu lipseşte la cămăşile policrome. Sobrietatea este
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dată de multe din cămăşile cu „brezărău” prin întrebuinţarea arniciului de culoare
neagră. O altă preferinţă cromatică uşor de observat este albastrul sau o fericită
alăturare a culorii negre cu nuanţe deschise de albastru. Culorile primare se
armonizează cu anumite nuanţe de verde, maro - roşcat sau portocaliu. Armonizarea
culorilor tari are loc prin estomparea cu tonurile mai calde. Câmpurile ornamentale
sunt susţinute cromatic prin dozarea echilibrată a culorilor şi prin asocierile cele mai
potrivite cu putinţă. Astfel, atenta distribuire a registrelor decorative şi evidenţierea
acestora printr-o fericită alegere coloristică susţin întreaga construcţie a ansamblului
vestimentar femeiesc şi bărbătesc. În acest sens, merită amintită predilecţia
spiritualităţii româneşti pentru spaţiile aerisite, deoarece niciodată cămaşa
românească nu va fi acoperită în totalitate de câmpurile ornamentale care predomină
la cămăşile femeieşti şi se diminuează vizibil la cămăşile bărbăteşti. Dominaţia
albului din fond dezvăluie echilibrul proporţiilor între spaţiul aerisit şi decorativism,
o ştiinţă deţinută de creatoarele noastre populare.
Cămaşa de sărbătoare din orice colecţie care aparţine zonei etnografice Botoşani
mărturiseşte date despre membrii unei comunităţi, notele aparte de pe piesele
fundamentale ale ansamblului vestimentar bărbătesc şi femeiesc reuşesc să unicizeze
o comunitate în rândul celorlalte, o microzonă în rândul celorlalte microzone.
Bineînţeles că legătura dintre comunităţile unei zone nu poate fi trecută cu vederea,
aşa cum zonele adunate constituie profilul identităţii noastre. Înmănuncherea
microzonelor prin acele note aparte cristalizează elementele de patrimoniu local,
treaptă esenţială în definirea clară a celui naţional ce ne mai poate asigura
longevitatea în patrimoniul universal.
Keywords: shirt of celebration, man’s shirt, woman’s shirt / chemise, traco dacian origin, tradition, millenary oldness, unity in diversity, cut of a shirt, evolution
of a shirt’s structure, Museum Collection from Ibăneşti, Botoşani District.
THE DIVERSITY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND
THE UNITY OF THE DECORATIVE MOTIFS ON
THE TRADITIONAL SHIRTS FOR CELEBRATION
FROM IBĂNEŞTI, BOTOŞANI DISTRICT
(Summary)
The author analyses the historical traco - dacian origin and millenary evolution
of a shirt of celebration (man’s shirt and woman’s shirt / chemise), preserved in
Museum Collection from Ibăneşti, Botoşani District. Also, have been presented the
millenary oldness, unity in diversity, cut of a shirt and evolution of a shirt’s structure
in Romania in last centuries, in different regions.

The author analyses the historical traco - dacian origin and millenary evolution
of a shirt of celebration (man’s shirt and woman’s shirt / chemise), preserved in
Museum Collection from Ibăneşti, Botoşani District. Also, have been presented the
millenary oldness, unity in diversity, cut of a shirt and evolution of a shirt’s structure
in Romania in last centuries, in different regions.
(Summary)
THE DIVERSITY OF MORPHOLOGICAL STRUCTURE AND
THE UNITY OF THE DECORATIVE MOTIFS ON
THE TRADITIONAL SHIRTS FOR CELEBRATION
FROM IBĂNEŞTI, BOTOŞANI DISTRICT
Keywords: shirt of celebration, man’s shirt, woman’s shirt / chemise, traco dacian origin, tradition, millenary oldness, unity in diversity, cut of a shirt, evolution
of a shirt’s structure, Museum Collection from Ibăneşti, Botoşani District.
dată de multe din cămăşile cu „brezărău” prin întrebuinţarea arniciului de culoare
neagră. O altă preferinţă cromatică uşor de observat este albastrul sau o fericită
alăturare a culorii negre cu nuanţe deschise de albastru. Culorile primare se
armonizează cu anumite nuanţe de verde, maro - roşcat sau portocaliu. Armonizarea
culorilor tari are loc prin estomparea cu tonurile mai calde. Câmpurile ornamentale
sunt susţinute cromatic prin dozarea echilibrată a culorilor şi prin asocierile cele mai
potrivite cu putinţă. Astfel, atenta distribuire a registrelor decorative şi evidenţierea
acestora printr-o fericită alegere coloristică susţin întreaga construcţie a ansamblului
vestimentar femeiesc şi bărbătesc. În acest sens, merită amintită predilecţia
spiritualităţii româneşti pentru spaţiile aerisite, deoarece niciodată cămaşa
românească nu va fi acoperită în totalitate de câmpurile ornamentale care predomină
la cămăşile femeieşti şi se diminuează vizibil la cămăşile bărbăteşti. Dominaţia
albului din fond dezvăluie echilibrul proporţiilor între spaţiul aerisit şi decorativism,
o ştiinţă deţinută de creatoarele noastre populare.
Cămaşa de sărbătoare din orice colecţie care aparţine zonei etnografice Botoşani
mărturiseşte date despre membrii unei comunităţi, notele aparte de pe piesele
fundamentale ale ansamblului vestimentar bărbătesc şi femeiesc reuşesc să unicizeze
o comunitate în rândul celorlalte, o microzonă în rândul celorlalte microzone.
Bineînţeles că legătura dintre comunităţile unei zone nu poate fi trecută cu vederea,
aşa cum zonele adunate constituie profilul identităţii noastre. Înmănuncherea
microzonelor prin acele note aparte cristalizează elementele de patrimoniu local,
treaptă esenţială în definirea clară a celui naţional ce ne mai poate asigura
longevitatea în patrimoniul universal.
MARGARETA MIHALACHE, DIVERSITATEA STRUCTURII MORFOLOGICE

https://biblioteca-digitala.ro

187

https://biblioteca-digitala.ro

SECŢIUNEA A III - A

VARIA HISTORICA
VARIA HISTORICA
SECŢIUNEA A III - A
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

MIHAI MAXIM, FAMILIA BRÂNCOVEANU

191

Mihai MAXIM

FAMILIA BRÂNCOVEANU
IN ALTE DOCUMENTE OTOMANE INEDITE
(1688, 1714, 1714 - 1715)

Cuvinte - cheie: domnitorul Constantin Brâncoveanu, doamna Maria
Brâncoveanu, memoriu - petiţie, martirul Brâncovenilor, confiscare, document
inedit,1688, 1714, 1714 - 1715.
Continuăm publicarea altor documente otomane inedite referitoare la familia
Brâncoveanu, la urmările arestării şi a martirului bărbaţilor Brâncoveni în august
1714, editare începută în AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 58 - 68.
Documentul nr. 1
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond A.{DVN (Bāb-ı Asāfi.
Divān-ı Humāyun Kalemi / Poarta <Marelui> Vizir. Cancelaria Divanului Imperial),
dosya 190 / gömlek (cămașa) 23, din 15 Muharrem <1100> / 09.11.1688, st.n.: arz-ul
(memoriul, petiția, jalba, plângerea) Doamnei Maria (Domna Marya) către Divanul
Imperial contra unui zimmi (supus nemusulman dintr-un stat islamic) numit Istamu
(Estamo) pentru recuperarea sumei de 5 pungi (kese) de aspri (akça), împrumutați de
Doamna Maria și înregistrați în documentul (hüccet) kadiului de Istanbul. Potrivit
acestei cereri, se aprobă ca locțiitorul kadiului de Istanbul (Istanbul Kaymakamı) să
urmărească și să rezolve cauza menționată. Este vorba de Doamna Maria (Marica)
Brâncoveanu, deşi nu se pomenește deloc numele domnescului ei soţ.
Text:
„Sahh (stânga sus)
Devletlü ve saadetlü Sultanım Hazr (etleri sağ olsun!) Bu cariyeleriňiz bundan
akdem yedine fermān (-ı) ihsan olunub ve da`vası olan mürāfeʼa șerʼî olalar diyü
Istamu (Estamo) zimmiʼnin zimmetinde hüccet-i șeriʼye mücebince beș kise akça
hakkım olub virmekde taallül eder merhametlü Sultanımdan mercüdür ki Divān-ı
Humāyunʼda mürāfi olmak üzere Istanbul Kaymakamı izzetlü Pașa Hazretlerine
hitāben fermān-ı alileri sadr-ı șerif buyrula bākîʼ fermān saadetlü Sultanımıňdır.
Bende
Domna Marya.

Bende
Domna Marya.
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Este pentru a doua oară când iese la lumină din Arhiva Otomană (BOA) din
Istanbul un document privind pe Doamna Maria (Marica), soția lui Constantin
Brâncoveanu. Primul document este un arz (memoriu) adresat Divanului Imperial în
A.H. 1118 / A.D. 1706 de către Konstantin, voievodul de Eflāk (Țara Românească),
cu trimitere la un arz anterior adresat Divanului Imperial chiar de Doamna Maria
(Domna Marya) cu privire la necesitatea respectării proprietăților domnului Țării
Românești din Istanbul și din împrejurimi, act publicat de mine în seria volumelor de
documente turcești noi privitoare la relațiile româno - otomane şi în AMS, XIII,
2014, Botoşani, pp. 61 - 65. Acel document din 1706 ne releva, pentru prima oară,
intervenția directă a unei Doamne a Țării Românești în raporturile oficiale româno otomane, prin adresare directă a unei plângeri (petiții) către Divanul Imperial.

(Stânga sus)
Sahh
Mukaddemā virilān emr-i ālî mücebince
Divān-ı Humāyunʼda mürāfeʼa …
Kaymakam Pașaʼya …
Fî 15 M(uharrem) … ”

Comentariu:

Traducere:

(Stânga sus:)
Autentic (sahh)
<Decizia sultanală:>
Potrivit înaltului ordin dat mai înainte, în vederea realizării procesului la Divanul
Imperial, să se scrie poruncă în acest sens…* lui Kaymakam Pașa.
<Dat> la 15 M(uharrem) (anul 1100) / 09.11.1688” (stil nou)

„Această roabă a Voastră (cariyeleriňiz), căreia i s-a făcut favoarea să i se dea la
mână fermān și <potrivit acestuia> părțile împricinate <trebuie> să se adreseze
tribunalului, iar potrivit cu hogetul șeriatului (documentul emis de acesta), am
dreptul (hakkım) <la recuperarea> a 5 pungi (kise) de aspri (akça), aflați în datoria
(zimmetinde) <numitului> nemusulman (zimmi) Istamu (Estamo) care caută
<diverse> pretexte (taallül) ca să nu mi-i dea.
De la Sultanul meu rugămintea mea este ca, în vederea înfățișării părților
împricinate la Divanul Imperial pentru proces, să se emită înalt ordin împărătesc
către Excelența Sa gloriosul kaimakam al Istanbului…
În rest, porunca (fermān) aparține preafericitului meu Sultan.
(Petent)
Sărmana (bende)
Doamna Maria (Domna Marya).
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De data aceasta, cu documentul de față, avem o surpriză și mai mare, respectiv un
arz al aceleiași Doamne Maria către același Divan Imperial, dar chiar în perioada
când soțul Constantin se instala pe tronul Țării Românești și - lucru iarăși foarte
interesant - această petiție era redactată fără nici o referire la domnescul soț muntean
și privea o problemă strict financiară: recuperarea unui împrumut pe care îl acordase
unui nemusulman (zimmi) din Istanbul, un anume Istamu (Estamo), probabil un grec
Stamate (?). Avem de a face, așadar, cu cea mai veche intervenţie directă a unei
Doamne a Ţării Româneşti la Divanul Imperial.
Chiar dacă documentul este rupt în partea stângă, totuși, judecând după anul pus
de arhivistul clasificator și după documentele imediat anterioare și imediat ulterioare
din dosar și ferm datate cu anul 1100 / 1688, este limpede că e vorba de 15 Muhrrem
1100, adică 9 noiembrie 1688, stil nou, sau 31 octombrie 1688, stil vechi. (Este
important atunci când publicăm documentele turcești să dăm atât stilul nou, în care
sunt transformate datele Hegirei, cât și stilul vechi, la momentul respectiv cu 10 zile
anterior celui nou, având în vedere că în Moldova și în Țara Românească, spre
deosebire de Transilvania a continuat să se utilizeze și după 1582 calendarul iulian;
din păcate, turcologii noștri nu dau datele în ambele stiluri, ci doar în cel nou). În
cazul de față, referirea și la stilul vechi este foarte importantă pentru a înțelege
circumstanțele demersului Doamnei Maria și motivul pentru care ea nu face nici o
mențiune a soțului ei.
Într-adevăr, abia după 15 Muharrem 1100, mai precis în ultima decadă (evāhır =
21 - 30 Muharrem) a acestei luni, adică 15 - 24 noiembrie 1688, stil nou, 5 - 14
noiembrie, stil vechi, se emitea și fermān-ul (decizia sultanală, decretul imperial) de
numire a lui Constantin Brâncoveanu în demnitatea de Voievod al Țării Românești,
deși, de facto, Brâncoveanu fusese ales deja domn de către boieri, adică de către
„Țară”, încă din „octombrie” 1688, stil vechi, fiind, deci, acum, formal, doar
confirmat de sultan, fără ca acest termen, turcește mukarrer, să apară în firman,
pentru că decizia de numire, turcește tevcih, fusese luată anterior în Divanul Imperial,
potrivit procedurii de instalare în domnie. Or, această procedură, formală și egală,
nefiind încă încheiată atunci când Doamna Maria se adresa Divanului Imperial, era
normal și necesar ca ea să nu menționeze faptul că este soţia (zevce) voievodului
Ţării Româneşti, aşa cum o va face peste câţiva ani în arz-ul oficial către același
Divan Imperial, din 1706.
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Mai mult, Doamna Maria nu face nici o referire la Țara Românească sau la
poziția ei de soție voievodală, ci se prezintă ca o persoană particulară, care, din
proprie inițiativă, redeschide un proces la Divanul Imperial pentru recuperarea unei
sume împrumutate unui nemusulman (zimmi), probabil un grec. De aceea, inițial, la
21 iulie 2010, când mi-a trecut prin mână acest document, nici nu i-am dat atenție! În
fond, era unul dintre cele cca. 61.000 de documente (arz-uri, petiții), adresate
Divanului Imperial, în perioada Brâncoveanu - Cantemir, de către diverse persoane,
din toate colțurile uriașului imperiu, inclusiv femei / hatun (mame, soții, fiice,
musulmane sau creștine), care frecvent se adresau Divanului Imperial (repet, cea mai
înaltă instanță judiciară otomană după Padișah), pe cont propriu, în chestiuni privind
moșteniri încălcate, sume de bani împrumutate și nerestituite, abuzuri ale
autorităților etc. Așadar, arz-ul Doamnei Maria se încadra perfect în acest cortegiu
Documentul nr. 1. Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (BOA), fond A.{DVN, dosya 190 /
gömlek (cămașa) 23, din 15 Muharrem <1100> / 09.11.1688, st.n., 31 octombrie
1688, st.v.: arz-ul Doamnei Maria (Domna Marya) către Divanul Imperial privind
recuperarea a 5 pungi de aspri împrumutate unui nemusulman, probabil grec, din
Istanbul.
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de petiții, fără a atrage atenția prin ceva că ar fi avut vreo legătură cu Țara
Românească, cu Constantin Brâncoveanu.
Dar, făcând un nou inventar al celor câteva sute de documente privind direct pe
Constantin Brâncoveanu şi epoca sa, brusc mi-a atras atenția faptul că, în formulele
tipice ale unui arz, inclusiv ale unuia elaborat de o femeie, apare, la petent, cuvântul
Domna, or, acest cuvânt - de la latinescul Domina = „stăpână”, „doamnă” - nu se
folosea în documentele turcești decât pentru soțiile voievozilor români, cum a relevat
într-un articol special consacrat acestui termen fostul director general, vreme
îndelungată, al Arhivei Otomane (fosta arhivă a marilor viziri), Midhat Sertoğlu, care
cunoștea atât de bine aceste documente, încât devenise el însuși o arhivă ambulantă.
La finele lui octombrie - debutul lui noiembrie 1688, când încă era în curs procedura
legală de numire a lui Constantin Brâncoveanu, soțul său, Maria (Marica) folosea
deja titlul de Doamnă / Domna, pentru că, acasă la ea, în Țara Românească, ea era
deja, pentru ai săi, Doamna Ţării Româneşti.
Se știe că, potrivit unui distins specialist, Matei Cazacu, Doamna Maria,
„frumoasa Marica din Negoeşti”, descindea „dintr-o familie de negustori greci
îmbogăţiţi și intraţi în rândurile boierimii, dând ţării şi un domn (pe Antonie din
Popești, 1669 - 1672)” de aceea apare firesc prin acest arz adresat Divanului
Imperial, Doamna Maria se plângea pentru o datorie (zimmet) nerestituită, contra
unui nemusulman / creștin (zimmi), pe nume Istamu / Estamo, care nu putea fi decât
un grec, supus otoman.
De ce Doamna Maria nu a căutat o rezolvare amiabilă a acestei probleme
financiare, eventual prin intermediul Patriarhiei Ecumenice? Răspunsul este că
asemenea pricini economico - financiare, dar chiar și unele cauze civile, precum
divorțurile, erau rezolvate mai rapid de către tribunalele musulmane (sing. șerʼ), față
de tărăgănările din Creștinătate, de care se plângea Guicciardini în secolul XVI, în
plus, executarea sentinței avea girul autorităților Statului Otoman, implicarea directă
și eficientă a acestora. În consecință, nu trebuie să ne mire faptul că Doamna Maria se
adresează într-o problemă financiară unui tribunal musulman, mai precis însuși
Divanului Imperial, instanța supremă.
Rezoluția dată în numele Padișahului aprobă solicitarea Doamnei Maria ca părțile
împricinate (litiganții) să se înfățișeze și să se judece chiar la Divanul Împărătesc.
Era mare suma restantă? Ce însemnau aceste 5 pungi (kise, kese) de aspri ce
urmau a fi recuperate de reclamantă? La 1688, o pungă de aspri (1 kise / kese akça)
echivala cu 40.000 de aspri, după Midhat Sertoğlu, sau cu 50.000 de aspri, dacă era
vorba de pungi zise grecești (Rumî), după Șevket Pamuk, ceea ce înseamnă un total
de 200.000 - 250.000 de aspri pentru cele 5 kese. Ce putere de cumpărare avea
aveastă sumă la 1688? Având în vedere prețul cailor din Țara Românească în acei
ani, mai precis anul 1694, potrivit Condicii de venituri și cheltuieli a Vistieriei lui
Constantin Brâncoveanu, cu 200.000 de aspri se puteau cumpăra atunci 200 „cai
proști” (de rând, de proastă calitate) sau minimum 140 „cai de mijloc”, iar cu
250.000 de aspri se puteau cumpăra cca. 250 „cai proști” sau minimum 166 „cai de
mijloc”, cifre care sunt, evident, medii și orientative.

de petiții, fără a atrage atenția prin ceva că ar fi avut vreo legătură cu Țara
Românească, cu Constantin Brâncoveanu.
Dar, făcând un nou inventar al celor câteva sute de documente privind direct pe
Constantin Brâncoveanu şi epoca sa, brusc mi-a atras atenția faptul că, în formulele
tipice ale unui arz, inclusiv ale unuia elaborat de o femeie, apare, la petent, cuvântul
Domna, or, acest cuvânt - de la latinescul Domina = „stăpână”, „doamnă” - nu se
folosea în documentele turcești decât pentru soțiile voievozilor români, cum a relevat
într-un articol special consacrat acestui termen fostul director general, vreme
îndelungată, al Arhivei Otomane (fosta arhivă a marilor viziri), Midhat Sertoğlu, care
cunoștea atât de bine aceste documente, încât devenise el însuși o arhivă ambulantă.
La finele lui octombrie - debutul lui noiembrie 1688, când încă era în curs procedura
legală de numire a lui Constantin Brâncoveanu, soțul său, Maria (Marica) folosea
deja titlul de Doamnă / Domna, pentru că, acasă la ea, în Țara Românească, ea era
deja, pentru ai săi, Doamna Ţării Româneşti.
Se știe că, potrivit unui distins specialist, Matei Cazacu, Doamna Maria,
„frumoasa Marica din Negoeşti”, descindea „dintr-o familie de negustori greci
îmbogăţiţi și intraţi în rândurile boierimii, dând ţării şi un domn (pe Antonie din
Popești, 1669 - 1672)” de aceea apare firesc prin acest arz adresat Divanului
Imperial, Doamna Maria se plângea pentru o datorie (zimmet) nerestituită, contra
unui nemusulman / creștin (zimmi), pe nume Istamu / Estamo, care nu putea fi decât
un grec, supus otoman.
De ce Doamna Maria nu a căutat o rezolvare amiabilă a acestei probleme
financiare, eventual prin intermediul Patriarhiei Ecumenice? Răspunsul este că
asemenea pricini economico - financiare, dar chiar și unele cauze civile, precum
divorțurile, erau rezolvate mai rapid de către tribunalele musulmane (sing. șerʼ), față
de tărăgănările din Creștinătate, de care se plângea Guicciardini în secolul XVI, în
plus, executarea sentinței avea girul autorităților Statului Otoman, implicarea directă
și eficientă a acestora. În consecință, nu trebuie să ne mire faptul că Doamna Maria se
adresează într-o problemă financiară unui tribunal musulman, mai precis însuși
Divanului Imperial, instanța supremă.
Rezoluția dată în numele Padișahului aprobă solicitarea Doamnei Maria ca părțile
împricinate (litiganții) să se înfățișeze și să se judece chiar la Divanul Împărătesc.
Era mare suma restantă? Ce însemnau aceste 5 pungi (kise, kese) de aspri ce
urmau a fi recuperate de reclamantă? La 1688, o pungă de aspri (1 kise / kese akça)
echivala cu 40.000 de aspri, după Midhat Sertoğlu, sau cu 50.000 de aspri, dacă era
vorba de pungi zise grecești (Rumî), după Șevket Pamuk, ceea ce înseamnă un total
de 200.000 - 250.000 de aspri pentru cele 5 kese. Ce putere de cumpărare avea
aveastă sumă la 1688? Având în vedere prețul cailor din Țara Românească în acei
ani, mai precis anul 1694, potrivit Condicii de venituri și cheltuieli a Vistieriei lui
Constantin Brâncoveanu, cu 200.000 de aspri se puteau cumpăra atunci 200 „cai
proști” (de rând, de proastă calitate) sau minimum 140 „cai de mijloc”, iar cu
250.000 de aspri se puteau cumpăra cca. 250 „cai proști” sau minimum 166 „cai de
mijloc”, cifre care sunt, evident, medii și orientative.
MIHAI MAXIM, FAMILIA BRÂNCOVEANU

https://biblioteca-digitala.ro

195

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA
https://biblioteca-digitala.ro

196

Așadar, suma respectivă reclamată de Doamna Maria nu era chiar neglijabilă,
meritând efortul deschiderii unui proces la Divanul Imperial, totuși nu poate fi vorba
de nici o comparație cu sumele uriașe pe care le reprezenta averea lui Altın Bey /
Prințul Aurului, cum era supranumit Constantin Brâncoveanu (vezi mai departe doc.
nr. 3 privind sumele confiscate după mazilirea și execuția acestuia).
Se afla Doamna Maria la Istanbul la 15 Muharrem 1100 / 9 noiembrie 1688, stil
nou (31 octombrie, stil vechi), adică atunci când se făcea înregistrarea petiției sale
contra acelui Istamu / Estamo, de la care aștepta recuperarea sumei amintite?
Probabil da, iar prezența ei acolo s-ar putea explica pentru a „unge” pe Sultan
(Süleyman II, 1687-1691), Marele Vizir (Tekirdağlı Bekri Mustafa Pașa, 2 mai 1688
- 25 octombrie 1689) și marii demnitari în vederea finalizării mai rapide a procedurii
otomane de numire a soțului său la domnia Țării Românești și apoi a elaborării
berāt-ului (diplomei, brevetului) oficial în acest sens, de către Cancelaria otomană,
care, potrivit procedurii obișnuite venea în țară abia după 2 - 3 luni.
Este interesant însă că Domna Marya nu apare drept debitoare, cum se întâmpla
de regulă la obținerea / cumpărarea unei noi domnii, ci drept creditoare, ceea ce
indică, din capul locului, solida situație financiară a familiei Brâncoveanu la 1688.
Faptul că Doamna Maria apare în acest document având tranzacții financiare cu acest
Istamu /Estamo, probabil un grec, confirmă, pe de o parte, ascendența sa grecească,
„din negustori îmbogăţiţi” (Matei Cazacu), dar și moștenirea unui spirit de afaceri,
care s-a asociat de minune cu remarcabilul simț antreprenorial al domnescului ei soț
(pentru acest spirit antreprenorial a se vedea mai departe, documentul nr. 2).
A compărut efectiv Doamna Maria la procesul din Divanul Imperial avându-l în
față pe datornicul Istamu (Stamate?)? Dacă aceasta era procedura, energica Doamnă
se va fi conformat. Arz-ul în sine, alcătuit de unul din arzuhalci-ii de la intrarea la
Înalta Poartă (acasă, în Țara Românească, după instalarea soțului la domnie, aceste
petiții puteau fi redactate de către secretarul de turcă al domnului, așa-zisul Divan
Efendisi), și unii și alții fiind cunoscători ai formulelor protocolare, ai „șabloanelor”
acestor arz-uri, care foloseau obișnuitele epitete pentru suplicanți de „robi”,
„roabă”, chiar când aceștia erau fețe domnești. Oricum ar fi, având în vedere
această „experienţă judiciară” a Doamnei Maria, nu ne mai miră noua ei suplică
dinainte de 1706, în legătură cu încălcarea proprietăților muntene de la Istanbul și
împrejurimi (vezi şi AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 61 - 65).
Avem, deci, dovezi noi despre rolul acestei formidabile femei în domnia
Brâncoveanului; dacă e corect ce se spune că „o femeie te ridică sau te coboară”,
atunci Doamna Maria (Marica) din Negoeşti l-a ridicat pe Constantin Brâncoveanu
şi trebuie să presupunem că ea se va fi aflat deseori în spatele acţiunilor marelui
domn.
Într-un cuvânt, acest document inedit din 1688, aidoma celui din 1706, publicat
anterior (şi în AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 61 - 65), confirmă spiritul independent
şi de iniţiativă, precum și energica personalitate ale acestei Doamne, altfel spus
rolul său important în istoria Ţării Româneţti între anii 1688 - 1728, trăsături care
aveau să fie ulterior relevate de multe alte acțiuni ale sale, inclusiv de acelea încununate de succes - privind recuperarea rămășițelor trupești ale domnescului ei
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această „experienţă judiciară” a Doamnei Maria, nu ne mai miră noua ei suplică
dinainte de 1706, în legătură cu încălcarea proprietăților muntene de la Istanbul și
împrejurimi (vezi şi AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 61 - 65).
Avem, deci, dovezi noi despre rolul acestei formidabile femei în domnia
Brâncoveanului; dacă e corect ce se spune că „o femeie te ridică sau te coboară”,
atunci Doamna Maria (Marica) din Negoeşti l-a ridicat pe Constantin Brâncoveanu
şi trebuie să presupunem că ea se va fi aflat deseori în spatele acţiunilor marelui
domn.
Într-un cuvânt, acest document inedit din 1688, aidoma celui din 1706, publicat
anterior (şi în AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 61 - 65), confirmă spiritul independent
şi de iniţiativă, precum și energica personalitate ale acestei Doamne, altfel spus
rolul său important în istoria Ţării Româneţti între anii 1688 - 1728, trăsături care
aveau să fie ulterior relevate de multe alte acțiuni ale sale, inclusiv de acelea încununate de succes - privind recuperarea rămășițelor trupești ale domnescului ei
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soț executat în august 1714, sustragerea de la confiscare a unor bunuri familiale
substanțiale și refacerea averilor familiei Brâncoveanu.
Notă:
Comentând acest document privitor la Doamna Maria, pe care l-am prezentat cu
prilejul inaugurării Muzeului istoriei, culturii și spiritualității creștine la Dunărea de
Jos, din 27 noiembrie 2014, la Galați, Prea Fericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a făcut observația că documentul scoate în evidență nu doar
simțul afacerilor financiare, ci și spiritul de dreptate al energicei soții a Voievodului
Constantin Brâncoveanu, pentru că Doamna Maria a urmărit recuperarea /
retrocedarea unei sume pe care o deținea abuziv debitorul. Într-adevăr, în textul
turcesc al arz-ului adresat supremei instanțe judiciare (după Padișah), petenta se
exprimă astfel: potrivit documentului emis de Tribunalul musulman, „am dreptul
(hakkım) <la recuperarea> a 5 pungi (kise) de aspri (akça)”, aflați în datoria
numitului Istamu / Estamo, supus nemusulman (zimmi).

Documentul nr. 2
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Kāmil Kepeci
(abreviat: KK), nr. 2.127 (Ruznāmçe Defteri/ Registrul de venituri și cheltuieli
zilnice <ale Vistieriei Centrale a Statului Otoman>), p. 53: înregistrarea în cadrul
veniturilor încasate în ziua de 15 Cemāziülevvel 1126 / 29.05.1714 st.n. sau
18.05.1714 st.v. a sumei de 4.500 guruși (lei, taleri, piaștri) pentru „Palatul din Fanar
(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod al Țării Românești <Constantin Brâncoveanu>”.
Text:
„Yevm el-sālis
Fî 15 Ca (Cemāziülevvel)
sene 1126
Irād :
Guruș
………………………
4.500
ʼan zuhûr-u Sarāy-ı Fenār
Voyvoda-i Eflāk-ı sābık
………………………
………………………”
Traducere:
„Ziua a treia <a săptămânii>

„Ziua a treia <a săptămânii>
Traducere:
„Yevm el-sālis
Fî 15 Ca (Cemāziülevvel)
sene 1126
Irād :
Guruș
………………………
4.500
ʼan zuhûr-u Sarāy-ı Fenār
Voyvoda-i Eflāk-ı sābık
………………………
………………………”
Text:
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Kāmil Kepeci
(abreviat: KK), nr. 2.127 (Ruznāmçe Defteri/ Registrul de venituri și cheltuieli
zilnice <ale Vistieriei Centrale a Statului Otoman>), p. 53: înregistrarea în cadrul
veniturilor încasate în ziua de 15 Cemāziülevvel 1126 / 29.05.1714 st.n. sau
18.05.1714 st.v. a sumei de 4.500 guruși (lei, taleri, piaștri) pentru „Palatul din Fanar
(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod al Țării Românești <Constantin Brâncoveanu>”.
Documentul nr. 2
Comentând acest document privitor la Doamna Maria, pe care l-am prezentat cu
prilejul inaugurării Muzeului istoriei, culturii și spiritualității creștine la Dunărea de
Jos, din 27 noiembrie 2014, la Galați, Prea Fericirea Sa Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, a făcut observația că documentul scoate în evidență nu doar
simțul afacerilor financiare, ci și spiritul de dreptate al energicei soții a Voievodului
Constantin Brâncoveanu, pentru că Doamna Maria a urmărit recuperarea /
retrocedarea unei sume pe care o deținea abuziv debitorul. Într-adevăr, în textul
turcesc al arz-ului adresat supremei instanțe judiciare (după Padișah), petenta se
exprimă astfel: potrivit documentului emis de Tribunalul musulman, „am dreptul
(hakkım) <la recuperarea> a 5 pungi (kise) de aspri (akça)”, aflați în datoria
numitului Istamu / Estamo, supus nemusulman (zimmi).
Notă:
soț executat în august 1714, sustragerea de la confiscare a unor bunuri familiale
substanțiale și refacerea averilor familiei Brâncoveanu.
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Documentul de față este important în primul rând pentru că, pentru prima oară în
actele oficiale ale Înaltei Porți, în care sunt menționate proprietățile brâncovenești
din Istanbul și împrejurimi, apare și „Casa din Fanar (hāne-i Fenār)” sub denumirea
de Sarāây = „Palat” (latinește: Palas, cum apare la Cantemir). Și prețul de achiziție
al proprietății, 4.500 de guruși (lei, taleri, piaștri) indică faptul că avem de-a face cu
o construcție mult mai mare și mai impozantă decât o vilă (yalı), inclusiv cea a lui
Dimitrie Cantemir din Ortaköy de pe Bosfor, confiscată și vândută de către Fiscul
Otoman contra sumei de 3.500 de guruși. Prin contrast, o altă proprietate
brâncovenească, cea de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) din apropiere era
menționată în documente ca o simplă „căsuță” (hāne-i sağır).
Oare acest Palat din Fanar
(Sarāy-ı Fenār), confiscat lui Constantin
Brâncoveanu în 1714, nu era chiar Palas-ul lui Dimitrie Cantemir?
E o ipoteză care mă bântuie de ani de zile, intrigat de faptul că, dacă în legătură cu
confiscarea proprietății lui Cantemir din Ortaköy, avem destul de multe documente
oficiale otomane, în schimb despre această proprietate din Fanar cunoscută azi sub
numele de Casa Cantemir (Kantemir Evi) din cartierul Fener - Balat, din apropierea
Patriahiei Ecumenice, restaurată recent cu bani europeni și turcești (nu și
românești!), nu avem nici cea mai mică mențiune documentară. Astăzi, această
proprietate este împărțită în două: partea inferioară aparține Republicii Turcia și a
fost transformată în Muzeul Cantemir, iar partea superioară, cea mai frumoasă, unde
se va fi aflat Biblioteca principelui cărturar, se găsește în proprietatea Patriarhiei
Greco - Ortodoxe de Ierusalim. Aceasta înseamnă că partea inferioară va fi fost
confiscată de Statul Otoman după defecțiunea lui Cantemir din 1711, iar partea
superioară a scăpat operațiunii müsādere prin transformarea ei în Fundație Pioasă
(Vakıf).
Când și cum a trecut fostul palat al lui Cantemir în proprietatea lui
Brâncoveanu? Să reexaminăm documentele disponibile.
Primul act otoman datează din 1690, așadar la numai doi ani de la venirea lui
Brâncoveanu la tronul Țării Românești, și el face mențiune de faptul că fostele
proprietăți din Istanbul ale lui Șerban Cantacuzino, moștenite de văduva acestuia, au
trecut în proprietatea lui Constantin Brâncoveanu la șederea sa, aprobată de Poartă.

În 15 Cemâziülevvel 1126
Venituri:
Guruși
………………………
4.500
proveniți de la Palatul din Fanar
(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod
al Țării Românești
………………………
………………………”.

Comentariu:

Comentariu:

În 15 Cemâziülevvel 1126
Venituri:
Guruși
………………………
4.500
proveniți de la Palatul din Fanar
(Sarāy-ı Fenār) al fostului Voievod
al Țării Românești
………………………
………………………”.

Documentul de față este important în primul rând pentru că, pentru prima oară în
actele oficiale ale Înaltei Porți, în care sunt menționate proprietățile brâncovenești
din Istanbul și împrejurimi, apare și „Casa din Fanar (hāne-i Fenār)” sub denumirea
de Sarāây = „Palat” (latinește: Palas, cum apare la Cantemir). Și prețul de achiziție
al proprietății, 4.500 de guruși (lei, taleri, piaștri) indică faptul că avem de-a face cu
o construcție mult mai mare și mai impozantă decât o vilă (yalı), inclusiv cea a lui
Dimitrie Cantemir din Ortaköy de pe Bosfor, confiscată și vândută de către Fiscul
Otoman contra sumei de 3.500 de guruși. Prin contrast, o altă proprietate
brâncovenească, cea de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) din apropiere era
menționată în documente ca o simplă „căsuță” (hāne-i sağır).
Oare acest Palat din Fanar
(Sarāy-ı Fenār), confiscat lui Constantin
Brâncoveanu în 1714, nu era chiar Palas-ul lui Dimitrie Cantemir?
E o ipoteză care mă bântuie de ani de zile, intrigat de faptul că, dacă în legătură cu
confiscarea proprietății lui Cantemir din Ortaköy, avem destul de multe documente
oficiale otomane, în schimb despre această proprietate din Fanar cunoscută azi sub
numele de Casa Cantemir (Kantemir Evi) din cartierul Fener - Balat, din apropierea
Patriahiei Ecumenice, restaurată recent cu bani europeni și turcești (nu și
românești!), nu avem nici cea mai mică mențiune documentară. Astăzi, această
proprietate este împărțită în două: partea inferioară aparține Republicii Turcia și a
fost transformată în Muzeul Cantemir, iar partea superioară, cea mai frumoasă, unde
se va fi aflat Biblioteca principelui cărturar, se găsește în proprietatea Patriarhiei
Greco - Ortodoxe de Ierusalim. Aceasta înseamnă că partea inferioară va fi fost
confiscată de Statul Otoman după defecțiunea lui Cantemir din 1711, iar partea
superioară a scăpat operațiunii müsādere prin transformarea ei în Fundație Pioasă
(Vakıf).
Când și cum a trecut fostul palat al lui Cantemir în proprietatea lui
Brâncoveanu? Să reexaminăm documentele disponibile.
Primul act otoman datează din 1690, așadar la numai doi ani de la venirea lui
Brâncoveanu la tronul Țării Românești, și el face mențiune de faptul că fostele
proprietăți din Istanbul ale lui Șerban Cantacuzino, moștenite de văduva acestuia, au
trecut în proprietatea lui Constantin Brâncoveanu la șederea sa, aprobată de Poartă.
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Următorul document datează din 1697 - anul bătăliei de la Zentha, la care a
participat și Dimitrie Cantemir personal și anul în care acesta s-a logodit cu
Casandra, fiica defunctului domn Șerban Cantacuzino, cu care avea să se
căsătorească la Iași în 1699 - şi acest document constituie o poruncă adresată lui
Antioh Cantemir, domnul Moldovei, cerându-i să comunice Doamnei Cantacuzino,
aflată în Transilvania, faptul că i s-au restituit proprietățile (emlāk) de la Istanbul neprecizate însă - confiscate, pretinde actul, în mod abuziv anterior. Or, documentul
din 1690 preciza că aceste proprietăți fuseseră date lui Constantin Brâncoveanu, care
„a venit la Poartă” şi a obținut două din proprietățile „hainului” (trădătorului)
Șerban Cantacuzino: casa de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) și vila (yalı) din Kuru
Çeșme.
În Istoria Imperiului Otoman, principele Dimitrie Cantemir pretinde că a moștenit
- după căsătoria din 1699 cu Casandra Cantacuzino - un palat, construit parțial de
Șerban Cantacuzino, dar a cărui înălțare nu a putut continua, datorită faptului că
privea spre un palat sultanal de pe Bosfor, ceea ce contrazicea prescripțiilor islamice.
Cantemir a continuat această construcție, după stabilirea împreună cu Casandra la
Istanbul, grație legăturilor sale de prietenie cu înalţi dregători otomani (între care
chiar ginerele sultanului Ahmed III, faimosul Ali Paşa, care avea să-l execute pe
Brâncoveanu în 1714 și care îi era vecin la Ortaköy, potrivit cu Actul Imperial de
proprietate din 1712).

Următorul document datează din 1697 - anul bătăliei de la Zentha, la care a
participat și Dimitrie Cantemir personal și anul în care acesta s-a logodit cu
Casandra, fiica defunctului domn Șerban Cantacuzino, cu care avea să se
căsătorească la Iași în 1699 - şi acest document constituie o poruncă adresată lui
Antioh Cantemir, domnul Moldovei, cerându-i să comunice Doamnei Cantacuzino,
aflată în Transilvania, faptul că i s-au restituit proprietățile (emlāk) de la Istanbul neprecizate însă - confiscate, pretinde actul, în mod abuziv anterior. Or, documentul
din 1690 preciza că aceste proprietăți fuseseră date lui Constantin Brâncoveanu, care
„a venit la Poartă” şi a obținut două din proprietățile „hainului” (trădătorului)
Șerban Cantacuzino: casa de la Poarta Edirne (Edirne Kapusu) și vila (yalı) din Kuru
Çeșme.
În Istoria Imperiului Otoman, principele Dimitrie Cantemir pretinde că a moștenit
- după căsătoria din 1699 cu Casandra Cantacuzino - un palat, construit parțial de
Șerban Cantacuzino, dar a cărui înălțare nu a putut continua, datorită faptului că
privea spre un palat sultanal de pe Bosfor, ceea ce contrazicea prescripțiilor islamice.
Cantemir a continuat această construcție, după stabilirea împreună cu Casandra la
Istanbul, grație legăturilor sale de prietenie cu înalţi dregători otomani (între care
chiar ginerele sultanului Ahmed III, faimosul Ali Paşa, care avea să-l execute pe
Brâncoveanu în 1714 și care îi era vecin la Ortaköy, potrivit cu Actul Imperial de
proprietate din 1712).
MIHAI MAXIM, FAMILIA BRÂNCOVEANU
https://biblioteca-digitala.ro

199

200

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA

Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Maliyeden Müdevver
Defterler / Condici transferate de la Finanțe, nr. 22.429 = İrād Defteri / Registru de
venituri din A.H. 1125 - 1127 / A.D. 1714 - 1715, pp. 4 - 5: lista bunurilor confiscate
de către Vistieria Centrală a Statului Otoman fostului domn al Țării Românești
Constantin Brâncoveanu, în cadrul procedurii müsādere, aplicată hainilor
(trădătorilor) Islamului (nemusulmani sau musulmani); versiune engleză la Mihai
Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish Archives, The
Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 173 - 197.
Documentul nr. 3
Documentul nr. 2, BOA, fond KK, nr. 2.127 (Ruznâmçe Defteri), p. 53, înregistrare
din 15 Ca 1126 / 29.05.1714 privind „Palatul din Fanar”, confiscat lui Constantin
Brâncoveanu.
Documentul nr. 2, BOA, fond KK, nr. 2.127 (Ruznâmçe Defteri), p. 53, înregistrare
din 15 Ca 1126 / 29.05.1714 privind „Palatul din Fanar”, confiscat lui Constantin
Brâncoveanu.

Documentul nr. 3
Bașbakanlık Osmanlı Arșivi (abreviat: BOA) / Arhiva Otomană a Președinției
Consiliului de Miniștri <al Republicii Turcia>, Istanbul, fond Maliyeden Müdevver
Defterler / Condici transferate de la Finanțe, nr. 22.429 = İrād Defteri / Registru de
venituri din A.H. 1125 - 1127 / A.D. 1714 - 1715, pp. 4 - 5: lista bunurilor confiscate
de către Vistieria Centrală a Statului Otoman fostului domn al Țării Românești
Constantin Brâncoveanu, în cadrul procedurii müsādere, aplicată hainilor
(trădătorilor) Islamului (nemusulmani sau musulmani); versiune engleză la Mihai
Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents from the Turkish Archives, The
Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 173 - 197.
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Text:
„ ʽAn akçe-i nukûd ve eșyā ve evāni-i sim ve emlāk ve gayre-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık ve taahhüd-u etibāʼ-i mesfûr:
(I.) ʽAn akçe-i

ʽan yed-i Kethüda-i Bāb-ı Eflāk gayr-i ez cizye teslim be-Hazine-i ʽĀmire (der)
sene 1125
guruș:
100.000

bā tevārih-i muhtelife

(II.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, ʽan cānib-i vilāyet-i hôd
be-maʼrifet-i Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān
kabz șud der sene 1126
guruș:
177.730
fî 15 Ca sene 1126
(III.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be-mübāșeret-i
Mehmed Ağa, mirahor-i evvel, ve Hüseyin
Efendi, emin-i Matbah-ı (Āmire-i) sābık
āmed (der) sene 1126
guruș:
162.796
fî gurre-i Ș sene 1126
(IV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, zuhûr der nezd-i
hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.750
fî 15 Ca sene 1126
(V.) ʽAn akçe-i
nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık zuhûr der

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık zuhûr der
(V.) ʽAn akçe-i
nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, zuhûr der nezd-i
hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.750
fî 15 Ca sene 1126
(IV.) ʽAn akçe-i
162.796

fî gurre-i Ș sene 1126

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be-mübāșeret-i
Mehmed Ağa, mirahor-i evvel, ve Hüseyin
Efendi, emin-i Matbah-ı (Āmire-i) sābık
āmed (der) sene 1126
guruș:
(III.) ʽAn akçe-i
177.730

fî 15 Ca sene 1126

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, ʽan cānib-i vilāyet-i hôd
be-maʼrifet-i Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān
kabz șud der sene 1126
guruș:
(II.) ʽAn akçe-i

ʽan yed-i Kethüda-i Bāb-ı Eflāk gayr-i ez cizye teslim be-Hazine-i ʽĀmire (der)
sene 1125
guruș:
100.000
bā tevārih-i muhtelife
(I.) ʽAn akçe-i
„ ʽAn akçe-i nukûd ve eșyā ve evāni-i sim ve emlāk ve gayre-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık ve taahhüd-u etibāʼ-i mesfûr:
Text:
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(VI.) ʽAn akçe-i
nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.283
fî gurre-i C sene 1126
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nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık der nezd-i Patrik,

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, zuhûr der
nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
10.646
fî gurre-i C sene 1126

(X.) ʽAn akçe-i

(VII.) ʽAn akçe-i

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ki ʽan cānib-i
Kantemir oğlu zuhûr kerde der
sene 1126
guruș:
4.349
fî 15 M sene 1227

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, der nezd-i hôd
der Yedi Kulle zuhûr kerde der sene
1126
guruș:

(IX.) ʽAn akçe-i

fî 18 C 1126

nukûd-u altun ki maʼincü yakalu ve hurda
ufaklu eșyā ve gayre zuhûr kerde
ve be Edirne āmed be-maʼrifet-i ser-i bostānî der sene 1126
guruș:
16.605
fî 18 C sene 1126

8.225

(VIII.) ʽAn akçe-i

(VIII.) ʽAn akçe-i

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, der nezd-i hôd
der Yedi Kulle zuhûr kerde der sene
1126
guruș:
8.225
fî 18 C 1126

nukûd-u altun ki maʼincü yakalu ve hurda
ufaklu eșyā ve gayre zuhûr kerde
ve be Edirne āmed be-maʼrifet-i ser-i bostānî der sene 1126
guruș:
16.605
fî 18 C sene 1126

(VII.) ʽAn akçe-i

(IX.) ʽAn akçe-i

nukûd-u altun-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, zuhûr der
nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
10.646
fî gurre-i C sene 1126

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ki ʽan cānib-i
Kantemir oğlu zuhûr kerde der
sene 1126
guruș:
4.349
fî 15 M sene 1227

(VI.) ʽAn akçe-i

(X.) ʽAn akçe-i

nezd-i hôd der Yedi Kulle der sene
1126
guruș:
33.283
fî gurre-i C sene 1126

nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık der nezd-i Patrik,
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sākin-i Fenār, zuhûr kerde der sene
1126
guruș:
5.809
(fî) tevārih-i muhtelife
(XI.) ʽAn akçe-i
nukûd ki der hane-i Fenār der
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık, zuhûr kerde
der sene 1126
guruș:
4.500
fî 15 Ca sene 1126
(XII.) ʽAn akçe-i
zimme (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Istefan Voyvoda ber-mucib-i temessükāt-ı
hôd der sene 1126
guruș:
5.000
fî 10 R sene 1126
(XIII.) ʽAn akçe-i
fazla-i zolota-i atîk ve Firengî altun
ʽan nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan yed-i mîrāhor-i
evvel ve emin-i Matbah-ı (Āmire-i sābık) Hüseyin Efendi
āmed der sene 1126
guruș:
878
fî gurre-i Ș. sene 1126
(XIV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u veled-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık der Kantemir
oğlu zuhûr kerde der sene 1126
guruș:
610
fî gurre-i S sene 1127
(XV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u İstanka, dohter-i Kostantin,

nukûd-u İstanka, dohter-i Kostantin,
(XV.) ʽAn akçe-i
nukûd-u veled-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık der Kantemir
oğlu zuhûr kerde der sene 1126
guruș:
610
fî gurre-i S sene 1127
(XIV.) ʽAn akçe-i
fazla-i zolota-i atîk ve Firengî altun
ʽan nukûd-u Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan yed-i mîrāhor-i
evvel ve emin-i Matbah-ı (Āmire-i sābık) Hüseyin Efendi
āmed der sene 1126
guruș:
878
fî gurre-i Ș. sene 1126
(XIII.) ʽAn akçe-i
zimme (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Istefan Voyvoda ber-mucib-i temessükāt-ı
hôd der sene 1126
guruș:
5.000
fî 10 R sene 1126
(XII.) ʽAn akçe-i
nukûd ki der hane-i Fenār der
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık, zuhûr kerde
der sene 1126
guruș:
4.500
fî 15 Ca sene 1126
(XI.) ʽAn akçe-i
sākin-i Fenār, zuhûr kerde der sene
1126
guruș:
5.809
(fî) tevārih-i muhtelife
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(fî) tevārih-i muhtelife

Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der nezd-i Nikola zimmî, hazinedar-ı
mesfûr(e), der sene 1126
guruș:
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bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i
vezir-i sābık Hasan Pașa
be Darbhāne teslim șude der sene
1126
guruș:
5.000
fî gurre-i Receb sene 1126

1.046

(XIX.) ʽAn akçe-i

(XVI.) ʽAn akçe-i

evāni-i sim ve altun sebûke
ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be Darbhāne
teslim șude der sene 1126
guruș:
19.140
(fî) tevārih-i muhtelife

nukûd-u Nikola zimmi, hazinedār-ı
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık ʽbe canib-i İzmir
firār kerde der sene 1126
guruș:
605
fî 8 Ra sene 1127

(XVIII.) ʽAn akçe-i

(XVII.) ʽAn akçe-i

taahhüd-ü etibaʼ-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık ki ʽan mahbus
hāne-i ser-i gulām-ı bāki der sene
1127
guruș:
50.000
fî tevārih-i muhtelife

taahhüd-ü etibaʼ-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık ki ʽan mahbus
hāne-i ser-i gulām-ı bāki der sene
1127
guruș:
50.000
fî tevārih-i muhtelife

(XVII.) ʽAn akçe-i

(XVIII.) ʽAn akçe-i

nukûd-u Nikola zimmi, hazinedār-ı
dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık ʽbe canib-i İzmir
firār kerde der sene 1126
guruș:
605
fî 8 Ra sene 1127

evāni-i sim ve altun sebûke
ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık be Darbhāne
teslim șude der sene 1126
guruș:
19.140
(fî) tevārih-i muhtelife

(XVI.) ʽAn akçe-i

(XIX.) ʽAn akçe-i

Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der nezd-i Nikola zimmî, hazinedar-ı
mesfûr(e), der sene 1126
guruș:
1.046
(fî) tevārih-i muhtelife

bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i
vezir-i sābık Hasan Pașa
be Darbhāne teslim șude der sene
1126
guruș:
5.000
fî gurre-i Receb sene 1126
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bahā-i hamr-ı Kostantin, Voyvoda-i
(XX.) ʽAn akçe-i
bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i Vezir-i
sābık Hasan Pașa ve
sim-i maʼden-i Sidrekıpsi
ve Karatova be Darbhāne teslim
șude (der) sene 1126
guruș:
2.941
fî 23 N sene 1126
(XXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i cāmehā ve yalı ve çiftlik,
ʽan emlāk-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve be Istefan
Voyvoda hālā fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
30.000
(fî) tevārih-i muhtelife
(XXII.) ʽAn akçe-i
bahā-i bargirān-ı etibaʼ-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
4.594
(fî) tevārih-i muhtelife
(XXIII.) ʽAn akçe-i
bahā-i hantu ve arabahā-i
kilār ve kapaklu (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Mîrî fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
750
fî 18 C sene 1126
(XXIV.) ʽAn akçe-i

(XXIV.) ʽAn akçe-i
bahā-i hantu ve arabahā-i
kilār ve kapaklu (-i) Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ʽan cānib-i
Mîrî fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
750
fî 18 C sene 1126
(XXIII.) ʽAn akçe-i
bahā-i bargirān-ı etibaʼ-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
4.594
(fî) tevārih-i muhtelife
(XXII.) ʽAn akçe-i
bahā-i cāmehā ve yalı ve çiftlik,
ʽan emlāk-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve be Istefan
Voyvoda hālā fürûht șude
(der) sene 1126
guruș:
30.000
(fî) tevārih-i muhtelife
(XXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i evāni-i sim ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık ve sim-i eșyā-i Vezir-i
sābık Hasan Pașa ve
sim-i maʼden-i Sidrekıpsi
ve Karatova be Darbhāne teslim
șude (der) sene 1126
guruș:
2.941
fî 23 N sene 1126
(XX.) ʽAn akçe-i

bahā-i hamr-ı Kostantin, Voyvoda-i
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bahā-i Kitāb-ı Nasāra ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, der hāne-i mesfu(r)
der Fenār ve Kuru Çeșme mevcûd
ʽan cānib-i Mîrî ahz șude (der) sene 1126
guruș:

Eflāk der sābık, der vilāyet-i
hôd fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
5.000
fî 15 Z sene 1126

(XXVIII.) ʽAn akçe-i

(XXV.) ʽAn akçe-i

kem-ayār-ı altun ʽan cānib-i Darbhāne ʽan
fazla-i nukûd-u Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
be-maʼrifet-i Mehmed Ağa, mirahor-i evvel,
āmede ve Darbhāne(de) tebdil șude
sene 1126
guruș:
655
fî 8 L sene 1127

bahā-i sim-i kușāk-ı
șātır ve gaddāre maʼ sim-i
eğer ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, be Ahmed Pașa,
muhassıl-ı Aydın, fürûht șude
guruș:
1.229
fî gurre-i Ș sene 1126

(XXVII.) ʽAn akçe-i

(XXVI.) ʽAn akçe-i

bahā-i eșyā-i ve cevāhir-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der sene(1)126 ʽan cānib-i Mehmed Ağa,
Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u
Hümāyün teslim-i Hazine șude
guruș:
80.332
fî tevārih-i muhtelife

bahā-i eșyā-i ve cevāhir-i Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
der sene(1)126 ʽan cānib-i Mehmed Ağa,
Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u
Hümāyün teslim-i Hazine șude
guruș:
80.332
fî tevārih-i muhtelife

(XXVI.) ʽAn akçe-i

(XXVII.) ʽAn akçe-i

bahā-i sim-i kușāk-ı
șātır ve gaddāre maʼ sim-i
eğer ʽan eșyā-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk der sābık, be Ahmed Pașa,
muhassıl-ı Aydın, fürûht șude
guruș:
1.229
fî gurre-i Ș sene 1126

kem-ayār-ı altun ʽan cānib-i Darbhāne ʽan
fazla-i nukûd-u Kostantin,
Voyvoda-i Eflāk der sābık,
be-maʼrifet-i Mehmed Ağa, mirahor-i evvel,
āmede ve Darbhāne(de) tebdil șude
sene 1126
guruș:
655
fî 8 L sene 1127

(XXV.) ʽAn akçe-i

(XXVIII.) ʽAn akçe-i

Eflāk der sābık, der vilāyet-i
hôd fürûht șude (der) sene 1126
guruș:
5.000
fî 15 Z sene 1126

bahā-i Kitāb-ı Nasāra ʽan eșyā-i
Kostantin, Voyvoda-i Eflāk
der sābık, der hāne-i mesfu(r)
der Fenār ve Kuru Çeșme mevcûd
ʽan cānib-i Mîrî ahz șude (der) sene 1126
guruș:
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126

fî 17 S sene 1126

(XXIX.) ʽAn akçe-i
bahā-i elmās-ı bilezik ve elmās-ı
küpe ve zümre (sümrüt)-i küpe ʽan muhallefāt-ı Voyvoda-i
Eflāk der sābık der nezd-i Nikola,
hazinedar-ı dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık (der) sene 1127
guruș:
2.108
fî 8 Ra sene 1127
(XXX.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i Kostantin
Voyvoda-i Eflāk der ʽsābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șüde der sene
1126
guruș:
47.873
fî tevārih-i muhtelife
776
48.649
364 Rikāb
(XXXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i Kostantin Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve Halil
Pașa, Vali-i Cidde sabık
(der) sene 1126
guruș:
2.050
fî 18 R sene 1127
(P. 4, pe partea dreaptă) (P. 5, pe partea stângă)
(Yekün)

(Yekün)
(P. 4, pe partea dreaptă) (P. 5, pe partea stângă)
bahā-i eșyā-i Kostantin Voyvoda-i
Eflāk der sābık, ve Halil
Pașa, Vali-i Cidde sabık
(der) sene 1126
guruș:
2.050
fî 18 R sene 1127
(XXXI.) ʽAn akçe-i
bahā-i eșyā-i Kostantin
Voyvoda-i Eflāk der ʽsābık,
ʽan cānib-i mîrî fürûht șüde der sene
1126
guruș:
47.873
fî tevārih-i muhtelife
776
48.649
364 Rikāb
(XXX.) ʽAn akçe-i
bahā-i elmās-ı bilezik ve elmās-ı
küpe ve zümre (sümrüt)-i küpe ʽan muhallefāt-ı Voyvoda-i
Eflāk der sābık der nezd-i Nikola,
hazinedar-ı dohter-i Kostantin, Voyvoda-i
Eflāk (der) sābık (der) sene 1127
guruș:
2.108
fî 8 Ra sene 1127
(XXIX.) ʽAn akçe-i
126

fî 17 S sene 1126
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(II.) Din banii
guruș:

(I.) Din banii
primiți din mâna kethüdā-lei Țării Românești la Poartă (kethüdā-i Bāb-ı Eflāk)
în afară de cizye, predați (teslim) la Vistieria Imperială (de Stat), <în contul anului>
1125
guruși:
100.000 <încasați> la date diferite.

guruș:

„Din banii in numerar (nukûd) și de pe lucrurile și vasele de argint și
pământurile (emlāk) și altele ale lui Costantin, fostul Voievod al Țării Românești
(Eflāk), şi de la unele obligaţii ale supuşilor sus-numitului.

(XIX.)
5.000 (+)
(XX.)
2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
(XXIV.) 5.000
48.286 (+)
(XXV.) 1.229
(XXVI.) 80.332
(XXVII.) 655
130.502 (+)
(XXVIII.) 126
(XXIX.) 2.108
(XXX.) 48.649
181.385 (+)
(XXXI.) 2.050
183.435

Traducere:

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

818.570 guruș”

818.570 guruș”

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750
(V.) 33.283
(VI.) 10.646
518.205 (+)
(VII.) 8.225
(VIII.) 16.605
(IX.) 4.349
547.385 (+)
(X.)
5.791
(XI.) 4.500
(XII.) 5.000
(XIII.)
878
563.734 (+)
(XIV.)
610
(XV.)
1.046
(XVI.)
605
(XVII.) 50.000
(XVIII.)19.140
635.135

(XIX.)
5.000 (+)
(XX.)
2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
(XXIV.) 5.000
48.286 (+)
(XXV.) 1.229
(XXVI.) 80.332
(XXVII.) 655
130.502 (+)
(XXVIII.) 126
(XXIX.) 2.108
(XXX.) 48.649
181.385 (+)
(XXXI.) 2.050
183.435

Traducere:

(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750
(V.) 33.283
(VI.) 10.646
518.205 (+)
(VII.) 8.225
(VIII.) 16.605
(IX.) 4.349
547.385 (+)
(X.)
5.791
(XI.) 4.500
(XII.) 5.000
(XIII.)
878
563.734 (+)
(XIV.)
610
(XV.)
1.046
(XVI.)
605
(XVII.) 50.000
(XVIII.)19.140
635.135

„Din banii in numerar (nukûd) și de pe lucrurile și vasele de argint și
pământurile (emlāk) și altele ale lui Costantin, fostul Voievod al Țării Românești
(Eflāk), şi de la unele obligaţii ale supuşilor sus-numitului.

guruș:

(I.) Din banii
primiți din mâna kethüdā-lei Țării Românești la Poartă (kethüdā-i Bāb-ı Eflāk)
în afară de cizye, predați (teslim) la Vistieria Imperială (de Stat), <în contul anului>
1125
guruși:
100.000 <încasați> la date diferite.

guruș:

(II.) Din banii
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(VIII.) Din banii
în numerar galbeni (altun), care, împreună cu (unele) lucruri mărunte și altele au
fost scoase la iveală (de la sus - numitul) și au ajuns la Edirne, prin grija lui ser-i
bostānî în anul 1126
guruşi:
16.605 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.

în numerar, ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija lui
Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān (șeful șoimarilor), au fost aduși din vilaietul susnumitului (la Vistieria Imperială) în anul <în contul anului> 1126
guruși:
177.730 <încasați> la 15 Ca 1126.

(VII.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Costantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
8.225 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.

(III.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija
lui Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel), și a lui Hüseyin Efendi, fostul
Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale (Matbāh-ı ʽĀmire), <bani care> au sosit <la
Vistieria Imperială> în anul 1126
guruși:
162.796 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii Șaban 1126.
(IV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruși:
33.750 <încasați> la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.
(V.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
33.283 <încasaţi> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(VI.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
10.646 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(VII.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Costantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
8.225 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.
(VIII.) Din banii
în numerar galbeni (altun), care, împreună cu (unele) lucruri mărunte și altele au
fost scoase la iveală (de la sus - numitul) și au ajuns la Edirne, prin grija lui ser-i
bostānî în anul 1126
guruşi:
16.605 <încasaţi> la 18 C(Cemāziülāhır) 1126.

(VI.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
10.646 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(V.) Din banii
în numerar (nukûd), galbeni (altun) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care
au fost dați la iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruşi:
33.283 <încasaţi> în ultima zi (gurre) a lunii C(Cemāziülāhır) 1126.
(IV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală de către sus-numitul, la Yedi Kulle în anul 1126
guruși:
33.750 <încasați> la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.
(III.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija
lui Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel), și a lui Hüseyin Efendi, fostul
Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale (Matbāh-ı ʽĀmire), <bani care> au sosit <la
Vistieria Imperială> în anul 1126
guruși:
162.796 <încasați> în ultima zi (gurre) a lunii Șaban 1126.
în numerar, ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care, prin grija lui
Rüstem Ağa, ser-i çakırcıyān (șeful șoimarilor), au fost aduși din vilaietul susnumitului (la Vistieria Imperială) în anul <în contul anului> 1126
guruși:
177.730 <încasați> la 15 Ca 1126.
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(XVI.) Din banii
în numerar ai lui Nikola, nemusulmanul (zimmi), vistiernicul (hazinedar) fiicei lui
Kostantin, fostul Voievod de Eflâk, (vistiernic), care a fugit la Izmir, în anul 1126

(IX.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală (predați) de către Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
4.349 <încasaţi> la 15 M(uharrem) 1126.

(XV.) Din banii
în numerar ai Stancăi (Istanka), fiica (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de
Eflāk, (primiți) prin grija lui Nikola nemusulman (zimmi), vistiernicul (hazinedar) al
sus-numitei, în anul 1126
guruşi:
1.046 <încasaţi> la date diferite.

(X.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk,pe care i-a scos la
iveală Patriarhul, locuitor al Fanarului (sākin-i Fenār), în anul 1126
guruşi:
5.809 <încasaţi> la diferite date.

(XIV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai fiului (veled) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au
fost dați la iveală la (der) Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
610 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii S(afer) 1127.

(XI.) Din banii
în numerar (nukûd) care au fost scoși la iveală în casa din Fanar (der hāne-i
Fenār), a fiicei (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, în anul 1126
guruşi:
4.500 <încasaţi>
la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.

(XIII.) Din banii
(rezultați) din fazla (diferența dintre cursul de încasare și cel de plată - M.M.) de
la zolota-i atik și firengî altun din banii în numerar ai lui Kostantin, fostul Voievod
de Eflāk, (primiți) din mâna Marelui Imrahor (Mirāhor-i Evvel) (Mehmed Ağa) și a
(fostului) Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale Hüseyin Efendi, (bani) sosiți
(āmed) în anul 1126
guruşi:
878 <încasaţi> în prima zi a lunii (gurre) Ș(aban) a anului 1126.

(XIII.) Din banii
(rezultați) din fazla (diferența dintre cursul de încasare și cel de plată - M.M.) de
la zolota-i atik și firengî altun din banii în numerar ai lui Kostantin, fostul Voievod
de Eflāk, (primiți) din mâna Marelui Imrahor (Mirāhor-i Evvel) (Mehmed Ağa) și a
(fostului) Intendent (Emin) al Bucătăriei Imperiale Hüseyin Efendi, (bani) sosiți
(āmed) în anul 1126
guruşi:
878 <încasaţi> în prima zi a lunii (gurre) Ș(aban) a anului 1126.

(XI.) Din banii
în numerar (nukûd) care au fost scoși la iveală în casa din Fanar (der hāne-i
Fenār), a fiicei (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, în anul 1126
guruşi:
4.500 <încasaţi>
la 15 Ca (Cemāziülevvel) 1126.

(XIV.) Din banii
în numerar (nukûd) ai fiului (veled) lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au
fost dați la iveală la (der) Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
610 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii S(afer) 1127.

(X.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk,pe care i-a scos la
iveală Patriarhul, locuitor al Fanarului (sākin-i Fenār), în anul 1126
guruşi:
5.809 <încasaţi> la diferite date.

(XV.) Din banii
în numerar ai Stancăi (Istanka), fiica (dohter) lui Kostantin, fostul Voievod de
Eflāk, (primiți) prin grija lui Nikola nemusulman (zimmi), vistiernicul (hazinedar) al
sus-numitei, în anul 1126
guruşi:
1.046 <încasaţi> la date diferite.

(IX.) Din banii
în numerar (nukûd) ai lui Kostantin, fostul Voievod de Eflāk, care au fost dați la
iveală (predați) de către Kantemiroğlu în anul 1126
guruşi:
4.349 <încasaţi> la 15 M(uharrem) 1126.

(XVI.) Din banii
în numerar ai lui Nikola, nemusulmanul (zimmi), vistiernicul (hazinedar) fiicei lui
Kostantin, fostul Voievod de Eflâk, (vistiernic), care a fugit la Izmir, în anul 1126
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guruşi:
605 <încasaţi> 8 Rebiülevvel 1127.
(XVII.) Din banii
în numerar ai supușilor - datornici (taahhüd-ü etibaʼ) ai lui Kostantin, fostul domn
al Țării Românești, care (au fost aduși) din închisoarea datornicilor (ʽan
mahbushāne-i ser-i gulām-ı bāki) în anul 1127
guruşi:
50.000 <încasaţi> la date diferite.
(XVIII.) Din banii
de pe vase de argint (evāni-i sim) și de pe lingouri de aur (altun-u sebukî) (făcând
parte) din bunurile (eșyā) lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, <vase și
lingouri> care au fost predate (teslim şude) la Monetăria (Darbhāne) <Imperială> în
anul 1126
guruşi:
19.140 <încasaţi> la date diferite.
(XIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa, (argint) care a fost predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
5.000 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii Receb 1126.
(XX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa și de la mina (maden) Sidrekıpsı și Karatova, (argint) care a fost
predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
2.941 <încasaţi> la 23 N (Ramazan) anul 1126.
(XXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) veșmintelor (cāmehā) și a vilei (yalı) și a
„fermei” (çiftlik), aparținând proprietăților (emlāk) lui Kostantin, fostul domn al Țării
Românești, care au fost vândute (fürüht) lui Ștefan (Istefan) <Cantacuzino>,
Voievodul de acum (al Țării Românești), în anul 1126
guruşi:
30.000 <încasaţi> la date diferite.

(XXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) veșmintelor (cāmehā) și a vilei (yalı) și a
„fermei” (çiftlik), aparținând proprietăților (emlāk) lui Kostantin, fostul domn al Țării
Românești, care au fost vândute (fürüht) lui Ștefan (Istefan) <Cantacuzino>,
Voievodul de acum (al Țării Românești), în anul 1126
guruşi:
30.000 <încasaţi> la date diferite.
(XX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa și de la mina (maden) Sidrekıpsı și Karatova, (argint) care a fost
predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
2.941 <încasaţi> la 23 N (Ramazan) anul 1126.
(XIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vaselor de argint (provenind) din lucrurile
lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești și din argintul (sim) lucrurilor fostului
Vezir Hasan Pașa, (argint) care a fost predat la Monetărie în anul 1126
guruşi:
5.000 <încasaţi> în prima zi (gurre) a lunii Receb 1126.
(XVIII.) Din banii
de pe vase de argint (evāni-i sim) și de pe lingouri de aur (altun-u sebukî) (făcând
parte) din bunurile (eșyā) lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, <vase și
lingouri> care au fost predate (teslim şude) la Monetăria (Darbhāne) <Imperială> în
anul 1126
guruşi:
19.140 <încasaţi> la date diferite.
(XVII.) Din banii
în numerar ai supușilor - datornici (taahhüd-ü etibaʼ) ai lui Kostantin, fostul domn
al Țării Românești, care (au fost aduși) din închisoarea datornicilor (ʽan
mahbushāne-i ser-i gulām-ı bāki) în anul 1127
guruşi:
50.000 <încasaţi> la date diferite.
guruşi:
605 <încasaţi> 8 Rebiülevvel 1127.
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(XXVII.) Din banii
(reprezentând) kem-ayār-ı altun (confiscat) de către Monetărie (Darbhāne),
provenit (de la) fazla-i nukûd (de la monedele) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării
Românești, (și care) au fost aduse și preschimbate (tebdil) la Monetărie prin grija lui
Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel) în anul 1126,
guruşi:
655 <încasaţi > la 8 Şevval anul 1127.

(XXII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) cailor supușilor (bargirān-ı etibaʽ) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vânduți de către fiscul
<otoman> (ʽan cānib-i mîrî) în anul 1126
guruşi:
4.594 <încasaţi> la date diferite.

(XXVI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eșyâ) și bijuteriilor (cevāhir) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, (confiscate) în anul (1)126 (și care) au
fost predate (teslim) la Vistierie (Hazine) de către Mehmed Ağa, reprezentantul
Vistieriei Imperiale Interioare (Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u Hümāyün),
guruşi:
80.332 <încasaţi > la date diferite.

(XXIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) faetoanelor (cociilor, tc. hantu) și a carelor
de transport provizii (arabahā-i kilār) și a căruțelor cu coviltir (kapaklu) ale lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vândute (fürüht) de către
fisc (mirî) în anul 1126
guruşi:
750 <încasaţi> la 18 C(emāziülāhır) 1126.
(XXIV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vinului (hamr) lui Kostantin, fostul domn al
Țării Românești, (care) a fost vândut în vilaietul său, în anul 1126
guruşi:
5000 <încasaţi> la 15 Zilhicce 1126.

(XXV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea argintului (baha-i sim) de la cingătorile de argint
ale pajilor (şātır) și de la paloșele (gaddāre) dimpreună cu argintul învelitorilor de șa
(eğer) provenind de la lucrurile lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, (argint
care) a fost vândut lui Ahmed Pașa, muhassıl (strângătorul de taxe și impozite) din
Aydın,
guruşi:
1.229 < încasaţi > în prima zi (gurre) a lui Ș(aban) anul 1126.

(XXV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea argintului (baha-i sim) de la cingătorile de argint
ale pajilor (şātır) și de la paloșele (gaddāre) dimpreună cu argintul învelitorilor de șa
(eğer) provenind de la lucrurile lui Kostantin, fostul domn al Țării Românești, (argint
care) a fost vândut lui Ahmed Pașa, muhassıl (strângătorul de taxe și impozite) din
Aydın,
guruşi:
1.229 < încasaţi > în prima zi (gurre) a lui Ș(aban) anul 1126.

(XXIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) faetoanelor (cociilor, tc. hantu) și a carelor
de transport provizii (arabahā-i kilār) și a căruțelor cu coviltir (kapaklu) ale lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vândute (fürüht) de către
fisc (mirî) în anul 1126
guruşi:
750 <încasaţi> la 18 C(emāziülāhır) 1126.
(XXIV.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) vinului (hamr) lui Kostantin, fostul domn al
Țării Românești, (care) a fost vândut în vilaietul său, în anul 1126
guruşi:
5000 <încasaţi> la 15 Zilhicce 1126.

(XXVI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eșyâ) și bijuteriilor (cevāhir) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, (confiscate) în anul (1)126 (și care) au
fost predate (teslim) la Vistierie (Hazine) de către Mehmed Ağa, reprezentantul
Vistieriei Imperiale Interioare (Kethüda-i Hazine-i Enderûn-u Hümāyün),
guruşi:
80.332 <încasaţi > la date diferite.

(XXII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) cailor supușilor (bargirān-ı etibaʽ) lui
Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, care au fost vânduți de către fiscul
<otoman> (ʽan cānib-i mîrî) în anul 1126
guruşi:
4.594 <încasaţi> la date diferite.

(XXVII.) Din banii
(reprezentând) kem-ayār-ı altun (confiscat) de către Monetărie (Darbhāne),
provenit (de la) fazla-i nukûd (de la monedele) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării
Românești, (și care) au fost aduse și preschimbate (tebdil) la Monetărie prin grija lui
Mehmed Ağa, Marele Imbrihor (Mirāhor-i evvel) în anul 1126,
guruşi:
655 <încasaţi > la 8 Şevval anul 1127.
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(XXVIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) Cărţii Creştinilor (Kitāb-ı Nasara)
(provenind) din lucrurile (eşyā) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești,
existente (mevcûd) în casa (hāne) din Fanar (Fenār) și (în vila de la) Kuru Çeșme (și
care) au fost confiscate de către Fisc (ʼan cānib-i Mîrî ahz şude) în anul 1126,
guruşi:
126 <încasaţi > la 17 (Ramaza)n anul 1126.
(XXIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) diamantului (elmās) inelului (bilezik) și a
diamantului de la cerceii (küpe) și a smaraldului (zümre) cerceilor, (rămași) din
moștenirea (muhallefāt) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, prin
mijlocirea (der nezd) lui Nikola, vistiernicul (hazinedar) fiicei (dohter) lui Kostantin,
fostul Voievod al Țării Românești, în anul 1127,
guruşi:
2.108 <încasaţi > la 8 Rebiülevvel anul 1127.
(XXX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, vândute de către Fisc (Mirî), în anul 1126,
guruşi:
47.873 < încasaţi > la date diferite
+ 776 (fazla)
48.649
+ 364 (Rikāb)
(XXXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, și (a bunurilor confiscate) lui Halil Pașa, fostul Valiu,
de Cidde, în anul 1126,
guruşi:
2.050 < încasaţi > la 18 R(ebiülāhır) anul 1127.
Total = tc. Yekün):
(P. 4, pe partea dreaptă)
guruși:
(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750

(P. 5, pe partea stângă)
guruși:
(XIX.) 5.000 (+)
(XX.) 2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750

guruși:
(I.) 100.000 (+)
(II.) 177.730
(III.) 162.796
440.526 (+)
(IV.) 33.750
(P. 4, pe partea dreaptă)

guruși:
(XIX.) 5.000 (+)
(XX.) 2.941
(XXI.) 30.000
(XXII.) 4.594
(XXIII.)
750
(P. 5, pe partea stângă)

Total = tc. Yekün):
(XXXI.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, și (a bunurilor confiscate) lui Halil Pașa, fostul Valiu,
de Cidde, în anul 1126,
guruşi:
2.050 < încasaţi > la 18 R(ebiülāhır) anul 1127.
(XXX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) lucrurilor (eşyā) lui Kostantin, fostul
Voievod al Țării Românești, vândute de către Fisc (Mirî), în anul 1126,
guruşi:
47.873 < încasaţi > la date diferite
+ 776 (fazla)
48.649
+ 364 (Rikāb)
(XXIX.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) diamantului (elmās) inelului (bilezik) și a
diamantului de la cerceii (küpe) și a smaraldului (zümre) cerceilor, (rămași) din
moștenirea (muhallefāt) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești, prin
mijlocirea (der nezd) lui Nikola, vistiernicul (hazinedar) fiicei (dohter) lui Kostantin,
fostul Voievod al Țării Românești, în anul 1127,
guruşi:
2.108 <încasaţi > la 8 Rebiülevvel anul 1127.
(XXVIII.) Din banii
(reprezentând) contravaloarea (baha) Cărţii Creştinilor (Kitāb-ı Nasara)
(provenind) din lucrurile (eşyā) lui Kostantin, fostul Voievod al Țării Românești,
existente (mevcûd) în casa (hāne) din Fanar (Fenār) și (în vila de la) Kuru Çeșme (și
care) au fost confiscate de către Fisc (ʼan cānib-i Mîrî ahz şude) în anul 1126,
guruşi:
126 <încasaţi > la 17 (Ramaza)n anul 1126.
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Despre aplicarea acestei proceduri müsādere în cazul domnilor români începând
cu anul 1545 (Radu Paisie și a asociatului său la domnie, Pătrașcu Vodă), am dat
detalii în Mihai Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents From The
Turkish Archives, The Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 194 - 195.
Pentru întreprinderea unei asemenea operațiuni, era nevoie de justificare legală
obținută prin fetvā (sentința legală, în conformitate cu dreptul islamic) emisă de către
Șeyh ül-Islām, jurisconsultul otoman suprem (fac din nou precizarea că occidentalii
greșesc atunci când îl consideră pe acest Șeyh ül-Islām sau Marele Muftiu drept şeful
Comunităţii musulmane, pe când, în realitate, acest șef a rămas totdeauna Padișahul,
care reunea în aceeași persoană atât atribuțiile de șef al statului, cât și cele de șef al
Comunității Islamice, cu alte cuvinte de șef religios, spre deosebire de lumea
occidentală, unde nu exista această dualitate a puterii: acolo Papa era șeful spiritual,
în timp ce Împăratul reprezenta „brațul înarmat” al Creștinătății, adică era șeful
laic.

(XXIV.) 5.000
48.286 (+)
(XXV.) 1.229
(XXVI.) 80.332
(XXVII.) 655
130.502 (+)
(XXVIII.) 126
(XXIX.) 2.108
(XXX.) 48.649
181.385 (+)
(XXXI.) 2.050
183.435

Comentariu:

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

818.570 guruși”

818.570 guruși”

(Topyekün:
635.135 (+)
183.435

(V.) 33.283
(VI.) 10.646
518.205 (+)
(VII.) 8.225
(VIII.) 16.605
(IX.) 4.349
547.385 (+)
(X.)
5.791
(XI.) 4.500
(XII.) 5.000
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Despre aplicarea acestei proceduri müsādere în cazul domnilor români începând
cu anul 1545 (Radu Paisie și a asociatului său la domnie, Pătrașcu Vodă), am dat
detalii în Mihai Maxim, Romano - Ottomanica. Essays & Documents From The
Turkish Archives, The Isis Press, Istanbul, 2001, pp. 194 - 195.
Pentru întreprinderea unei asemenea operațiuni, era nevoie de justificare legală
obținută prin fetvā (sentința legală, în conformitate cu dreptul islamic) emisă de către
Șeyh ül-Islām, jurisconsultul otoman suprem (fac din nou precizarea că occidentalii
greșesc atunci când îl consideră pe acest Șeyh ül-Islām sau Marele Muftiu drept şeful
Comunităţii musulmane, pe când, în realitate, acest șef a rămas totdeauna Padișahul,
care reunea în aceeași persoană atât atribuțiile de șef al statului, cât și cele de șef al
Comunității Islamice, cu alte cuvinte de șef religios, spre deosebire de lumea
occidentală, unde nu exista această dualitate a puterii: acolo Papa era șeful spiritual,
în timp ce Împăratul reprezenta „brațul înarmat” al Creștinătății, adică era șeful
laic.
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Gheorghe - Florin ŞTIRBĂŢ

Liberalii au venit la guvernare, înlocuindu-i pe conservatori, iniţial în formula
,,Coaliţiei de la Mazar-Paşa”, la 27 aprilie 1876, ulterior, formând singuri Cabinetul
I. C. Brătianu, la data de 24 iulie 1876. În ambele configuraţii guvernamentale,
Gheorghe Chiţu, jurist ca formaţie, cadru didactic, apropiat al primului-ministru I. C.
Brătianu, a exercitat în mai multe rânduri conducerea Ministerului Cultelor şi al
Instrucţiunii Publice. Momentul venirii sale la conducerea ministerului era unul
dificil din punct de vedere financiar şi unul de cotitură, când organizarea şi eficienţa
sistemului de învăţământ erau din ce în ce mai mult contestate în mediile intelectuale
româneşti1. De pildă, denunţând ”răul sistem de instrucţiune”, A. D. Xenopol îi
atribuia acestuia marea vină de a fi împiedicat dezvoltarea industriei naţionale
româneşti, sistemul educaţional românesc fiind specializat doar în formarea de
”birocraţi şi funcţionari[…]clasa cea mai scârboasă, demoralisată şi coruptă a
notarilor, care sunt o adevărată ciumă pentru ţara noastră”, de ”aspiranţi la
posturi” retribuite de la bugetul de stat2.
În vederea ameliorării situaţiei generale a şcolii româneşti, membrii ,,Consiliului
Permanent de Instrucţiune”, ofereau anumite sugestii în această privinţă. Într-un
interesant discurs rostit în ziua de 29 iunie 1876, cu ocazia distribuirii premiilor la
şcolile secundare de băieţi, V. A. Urechia făcea o analiză interesantă a stării
învăţământului românesc avansând soluţii pertinente. Astfel, îmbunătăţirea situaţiei
învăţământului românesc nu se putea realiza, aşa cum se crezuse, numai prin
înmulţirea numărului şcolilor, ci prin asigurarea unui corp de învăţători bine pregătit,
prin tipărirea şi îmbunătăţirea calităţii manualelor şcolare, prin folosirea justă a
mijloacelor financiare destinate învăţământului primar şi secundar şi nealocarea lor
pentru facultăţi sau pentru şcolile vocaţionale de muzică şi pictură, prin
îmbunătăţirea pregătirii metodice a învăţătorilor. Deşi sporirea preocupărilor
institutorilor şi a profesorilor în direcţia îmbunătăţirii metodei era lăudabilă, găsea V.
A. Urechia, el atrăgea totuşi atenţia supra faptului că metoda nu reprezenta decât
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instrumentul şi nu scopul învăţării. Era mult mai important de stabilit ce urma să
înveţe săteanul decât cum va învăţa3.
Astfel, la nivel declarativ, guvernul coaliţiei liberale se arăta interesată să acorde o
mai mare importanţă calităţii şcolilor, decât numărului lor. Totodată, încuraja
dezvoltarea sentimentului naţional la generaţiile tinere, scop pentru care trebuia
promovată “direcţia românească” în învăţământ, întocmai ca în Franţa şi Germania,
“desvoltarea ideii patriei române prin şcoală, sincronistic şi împăcată cu ştiinţa, dar
niciodată sacrificată ei”4.
Dezbaterile parlamentare, anumite opinii emise în presa vremii relevă
preocuparea pentru ca problema învăţământului românesc şi a educaţiei în general să
devină o temă de reflecţie prioritară pentru factorii decizionali. Se considera că
necesitatea abordării ei se impunea cu atât mai mult cu cât şcoala românească
ajunsese să fie criticată datorită finalităţii ei, exprimată în numărul mare de
absolvenţi candidaţi la bugetul statului. Chiar dacă ei nu fuseseră neapărat o creaţie a
şcolii, cât mai ales a “exigenţelor” statului birocratic, se considera că situaţia putea fi
ameliorată printr-o “lege de admisibilitate în funcţiuni” prin care să se impună
aspiranţilor la posturile de funcţionari absolvirea nu numai a liceului ci şi posedarea
de cunoştinţe speciale fiecărei ramuri de activitate. “Când un guvern moral va stabili
convingerea că numai cu puţină carte ajutată de multă favoare, nu se mai poate
ajunge la funcţiunile statului, plaga se va vindeca”, se avansa ca soluţie generală.
Şcolile cu profil tehnic, real, erau privite ca cele mai potrivite pentru formarea
lucrătorilor în industrie5.
În septembrie 1876, ministrului Chiţu îi era adresat un raport al Consiliului
Permanent de Instrucţiune care făcea o prezentare obiectivă a situaţiei şcolii
româneşti şi propunea o serie de soluţii pentru creşterea eficienţei învăţământului
public. Raportul sintetiza starea învăţământului public românesc pe care o găsea
“departe de a fi satisfăcătoare”. Printre inconvenientele care împiedicau buna
activitate în şcolile româneşti erau identificate următoarele: salarizarea modestă a
învăţătorilor rurali care îi determina de a părăsi sistemul de învăţământ privând astfel
şcolile primare de personal didactic corespunzător, indiferenţa autorităţilor comunale
care nu se preocupaseră pentru amenajarea localurilor destinate şcolilor sau pentru
dotarea lor, imposibilitatea efectuării unor inspecţii. Creşterea salariilor învăţătorilor,
fonduri destinate construcţiei de şcoli, prevăzute în bugetele comunelor şi numirea a
câte unui subrevizor în judeţele cu mai multe şcoli erau măsurile propuse ministrului
pentru îmbunătăţirea activităţii în învăţământul primar. Pentru creşterea frecvenţei
şcolare se propuneau măsuri precum prelungirea stagiului militar cu doi ani mai mult
pentru neştiutorii de carte precum şi imposibilitatea acestora de a încheia o căsătorie
în faţa ofiţerului stării civile6.
Învăţământul secundar, considerat a fi baza învăţământului superior şi “pepiniera
care alimentează clasa de mijloc a societăţii”, se confrunta şi el cu numeroase
3
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probleme: condiţiile ambigue de admitere în corpul didactic care permiteau intrarea
în sistem a profesorilor slab pregătiţi, absenţa programelor şcolare şi a inspecţiilor,
lipsa clădirilor de şcoală şi a materialului didactic pentru disciplinele experimentale.
Ca măsuri ameliorative, se propuneau ca aspirantul la o catedră de gimnaziu sau de
liceu să poată face dovada posedării unei diplome de bacalaureat şi a uneia de
licenţă, înfiinţarea a cinci posturi de inspectori şcolari cu diurne corespunzătoare
pentru verificarea activităţii gimnaziilor şi a liceelor, construirea de către minister a
gimnaziilor şi a liceelor.
Învăţământul superior, aflat la începuturile sale, era privit cu indulgenţă. Se
impunea totuşi acordarea de burse studenţilor merituoşi, completarea facultăţilor cu
catedrele corespunzătoare, numirea direct a absolvenţilor ca suplinitori ai profesorilor
de gimnazii şi licee pe timpul absenţei acestora. Se impunea înfiinţarea mai multor
şcoli normale pentru pregătirea învăţătorilor rurali şi transformarea şcolilor centrale
de fete în şcoli normale pentru pregătirea institutoarelor. De asemenea, înfiinţarea
şcolilor profesionale care să pregătească meseriaşi se impunea ca o necesitate
imediată7.
În contextul general al învăţământului românesc la 1876, Gheorghe Chiţu a avut
în vedere totuşi necesitatea îmbunătăţirea situaţia şcolii. Bunele intenţii ale
ministrului Instrucţiunii s-au lovit însă de criza financiară, motiv pentru care o serie
de măsuri adoptate de precedenta guvernare conservatoare au trebuit să fie anulate.
De asemenea, unele decizii în această privinţă au fost influenţate şi de presiunile
făcute de partenerii ”fracţionişti” de guvernare, preocupaţi, de ce mai multe ori în
interes propriu, de situaţia învăţământului românesc. Prin decretul din 3 iunie 1876 la
propunerea ministrului Chiţu, erau puşi în disponibilitate mai mulţi revizorii şcolari
numiţi de precedenta guvernare conservatoare. Locurile trebuiau, evident, ocupate de
colaboratorii noii puteri. Măsura era justificată de ministru prin necesitatea unei noi
organizări a serviciului revizorilor în acord cu Legea instrucţiunii şi cu situaţia
bugetară8.
Decizia ministerială a fost dezaprobată de conservatori. T. Maiorescu îi contesta
oportunitatea şi sinceritatea scopului declarat, al economiei bugetare afirmând că în
realitate, guvernul oferea subvenţii ”Societăţii Academice” şi chiar unor şcoli din
Bulgaria, în loc să construiască şcoli primare 9.
În vederea înmulţirii numărului de şcoli, ministrul Chiţu punea în dezbaterea
Corpurilor Legiuitoare, în octombrie 1876 “proiectul de lege pentru edificarea
localelor de şcoli primare, rurale şi urbane” întemeiat pe baza principiului
descentralizării. Se preconiza construirea şi întreţinerea localurilor necesare şcolilor
primare rurale pentru băieţi şi pentru fete cădea în sarcina comunelor rurale şi a
consiliilor judeţene, iar cele urbane în aceea a consiliilor comunale urbane. În acest
scop se constituia un fond separat, cu destinaţie specială numit “fondul şcolar de
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Corpurilor Legiuitoare, în octombrie 1876 “proiectul de lege pentru edificarea
localelor de şcoli primare, rurale şi urbane” întemeiat pe baza principiului
descentralizării. Se preconiza construirea şi întreţinerea localurilor necesare şcolilor
primare rurale pentru băieţi şi pentru fete cădea în sarcina comunelor rurale şi a
consiliilor judeţene, iar cele urbane în aceea a consiliilor comunale urbane. În acest
scop se constituia un fond separat, cu destinaţie specială numit “fondul şcolar de
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construcţiune” de 10% din bugetul anual al comunei şi 10% din bugetul anual al
fiecărui Consiliu Judeţean. Acesta era prevăzut în bugetul comunelor, la capitolul
cheltuielilor obligatorii. Construcţiile şcolilor urmau să înceapă primăvara, sub
supravegherea Comitetului Permanent al Instrucţiunii. Primarii, consilierii sau
funcţionarii însărcinaţi cu aplicarea legii care dovedeau neglijenţă sau deturnare a
fondurilor destinate acestui scop, urmau să fie destituiţi şi deferiţi justiţiei10.
Proiectul de lege a fost adoptat la 26 noiembrie 1876 încercându-se astfel o
responsabilizare a comunelor de a utiliza o parte din bugetul său pentru construcţia
de şcoli11.
Tot în vederea înmulţirii numărului şcolilor, la propunerea ministrului Gheorghe
Chiţu se vota în ianuarie 1877 proiectul de lege pentru înfiinţarea de şcoli-model
pentru fete în fiecare judeţ12.
În afara creării cadrului legal al întemeierii noilor şcoli, ministrul s-a dovedit
interesat şi de reglementarea programelor de învăţământ. Noul an şcolar 1876-1877
avea să debuteze, de altfel, având la bază programa învăţământului secundar adoptată
în urma dezbaterii membrilor din Consiliul Permanent al Instrucţiunii 13.
Conţinutul programelor şcolare, obiectivul cultivării sentimentului naţional,
uneori trecând peste adevărule ştiinţifice, au fost criticate de o parte a opiniei publice
româneşti, în special cu orientări politice de ,,dreapta”.
Într-un articol14 publicat în revista societăţii ieşene ,,Junimea”, I. Slavici făcea
o critică severă politicii educaţionale a guvernului liberal. Măsurile de personal cât şi
acelea care vizau elaborarea programelor şcolare, promovate de ministrul
Instrucţiunii Chiţu vădeau, considerau el, incontestabile mobiluri politice: înlocuirea
şi/sau promovarea fidelilor politici în diferite posturi şi impunerea unei programe
oficiale, concordantă cu ideologia partidului de guvernământ în care adevărurile
ştiinţifice erau considerate indezirabile sau intenţionat omise.
Cel dintâi act al noului minister, reamintea Slavici, a fost acela de a destitui pe
mulţi dintre profesorii care aveau alte convingeri politice decât acelea ale partidului
guvernamental. Gestul era regretabil cu atât mai mult cu cât el aducea serioase
deservicii învăţământului şi culturii române în general, cei disponibilizaţi fiind, în
număr mare, tineri de perspectivă, o parte chiar din provinciile aflate sub dominaţie
străină, Transilvania şi Bucovina şi care se afirmaseră, prin contribuţiile lor pe
terenul ştiinţific şi cultural. Măsura luată aducea atingere, considera autorul, înseşi
“dezvoltării noastre naţionale”, scopul nobil fiind astfel “jertfit consideraţiilor
politicii de partid”15. În domeniul şcolii, liberalii radicali urmăreau ca finalitatea
procesului de educaţie să satisfacă un scop politic bine definit: “Pentru dânşii,
10
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scopul învăţământului nu este a înlesni dezvoltarea firească a fieştecărui om, ci a
face ca toţi oamenii să fie supuşi orbeşte unui anumit şir de idei, care la câţiva din ei
le par a fi binefăcătoare pentru societate. Nu dar desvoltarea individului şi
îmbogăţirea intelectuală a societăţii e idealul lor, ci împiedicarea silită a tot ce ar
putea deosebi pe om de om şi crearea unui fel de automaţi omogeni, dispuşi a se
mişca după comandă”16. Pentru aceasta, preocuparea radicalilor pentru răspândirea
propriei ideologii despre societate, naţionalitate şi lume trecea în faţa aceleia pentru
revelarea “adevărului”.
În domeniul istoriei, afirma Slavici, predispoziţia radicalilor de face “politică
militantă” se dovedea flagrantă. “Falsificarea istoriei”, la care recurgea Guvernul
I.C. Brătianu, era revoltătoare deoarece prin ea se falsifica conştiinţa naţională.
“Programa” pentru istorie impunea specialiştilor chiar şi conţinutul de prezentat, în
loc de a defini un obiectiv general de atins. Din parcurgerea ei, găsea autorul, părea
că “simţim că suntem în război cu turcii, că suntem în bună înţelegere cu Rusia, că
d. Brătianu s-a întors nemulţumit de la Sibiu, că mai mulţi dintre strănepoţii
boierilor au fost daţi în judecată, în sfârşit simţim o mulţime de lucruri care n-au a
face cu istoria trecutului românilor”17. În stabilirea conţinuturilor, funcţionarii de la
minister comiseră chiar erori ştiinţifice şi preferaseră formulări cu tentă politică. Se
remarca tendinţa de a construi o “istorie convenabilă”, oficială, ceea ce constituia ,,o
neiertată cutezare a voi ca să simţim a fi ceea ce noi înşine nu am fost niciodată; a
voi să ne falsificăm conştiinţa naţională, de vreme ce, oricum ne vom închipui pe noi
înşine, tot aşa vom rămâne, precum suntem”18. Pentru liberali, scria autorul, ,,istoria
nu e decât un mijloc de a pregăti pe viitorii cetăţeni la viaţa publică şi anume pentru
a-i predispune încă de pe acum la radicalism”. Se recomanda abordarea doar a
domnitorilor care ,,şi-au ilustrat tronul prin fapte mari, eroice şi patriotice”, ceilalţi
trebuind doar enumeraţi. Profesorii se vedeau constrânşi, prin impunerea acestei
programe, de a nu putea transmite elevilor faptele adevărate ale istoriei naţionale,
atrăgea el atenţia19.
Autorul mai adăuga că, în contextul participării României la războiul împotriva
turcilor (Războiul de Independenţă), programa ministerului încerca să impună
“vinovăţia” inamicilor în istoria românilor, în detrimentul interpretării faptelor şi a
prezentării adevăratelor raporturi româno-otomane, unele de confruntare, altele nu,
însă justificate de contextul istoric: ,,Ministerul nu se mulţumeşte cu aceasta: el
voieşte ca istoria să fie un lung şir de dovezi despre ticăloşia popoarelor care ne
înconjoară. Noi singuri suntem buni şi vrednici şi harnici şi minunaţi în felul
nostru[...]această impresie e rezultatul, pe care istoria comandată de minister
trebuie să-l producă în sufletele copiilor”20. Slavici avertiza că ştiinţa devenea astfel
auxiliarul unor scopuri politice. Chiar dacă autorul admitea oarecum principiul
pedagogic al influenţei morale, formative pe care disciplinele şcolare şi mai ales
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istoria trebuia să o aibă asupra tinerei generaţii, el condamna lipsa de inteligenţă cu
care liberalii doreau să ajungă la acel scop, fiind posibil chiar unul contrar,
demoralizator21.
Era o critică dură la adresa politicii educaţionale a Guvernului Brătianu care
dovedea, în afara substratului politic, divergenţa care persista la nivelul dezbaterii
publice în privinţa direcţiei optime a culturii şi învăţământului românesc.
În noiembrie 1876, pe lângă adoptarea unui regulament special pentru revizorii
şcolari, din însărcinarea ministrului Chiţu, Consiliul permanent al instrucţiunii sub
preşedinţia lui A. T. Laurian elabora o programă unică pentru şcolile normale. Şi în
privinţa acestei categorii de şcoli care pregăteau învăţători calificaţi, conducerea
Ministerului Cultelor a manifestat interes, în ianuarie 1877 înfiinţându-se mai multe
şcoli normale la Ismail, Turnu-Severin, Ploieşti, Craiova, Bucium (Iaşi). De
asemenea, prin mijlocirea ministrului Chiţu, la 7 iunie 1877, guvernul aloca prin
buget sumele necesare amenajării a 100 de şcoli rurale 22.
Iniţiative lăudabile ale conducerii Ministerului Cultelor se înregistrează şi în
privinţa ameliorării situaţiei materiale a cadrelor didactice, în 1877 dispunându-se
mărirea salariilor profesorilor. De asemenea, în 1878, Gh. Chiţu propunea un proiect
de lege pentru acordarea gradaţiilor de vechime profesorilor, lege care va fi pusă în
aplicare la 31 octombrie 187823.
În ciuda demersurilor făcute de conducerea Ministerului Cultelor, a deschiderilor
iniţiate de Gh. Chiţu, învăţământul românesc continua să se confrunte cu dificultăţile
inerente societăţii româneşti în ansamblu. Lipsa unei salarizări adecvate pregătirii
îndelungate a cadrelor didactice, remunerate cu sume între 50 de lei şi 400 de lei
pentru universitari, dificultatea specializării, lipsa catedrelor vacante, nenumăratele
examene care trebuiau susţinute pe parcursul mai multor ani până la obţinerea
definitivării, constituiau aspecte care explicau lipsa atractivităţii carierei didactice în
rândul tinerimii române, atrasă tot mai mult de perspectiva creării unei situaţii
avantajoase, material şi profesional, prin îmbrăţişarea magistraturii sau a avocaturii24.
Numărul redus de şcoli, mai ales în mediul rural, continua să rămână o problemă cu
care statul român se va confrunta o lungă perioadă după Războiul de Independenţă.
Totuşi, în perioada aflată sub semnul Războiului Neatârnării, Guvernul Brătianu a
deschis în domeniul învăţământului, perspective încurajatoare pentru dezvoltarea
acestuia.
Keywords: government, opposition, education, The War of Independence, 1877 1878, laws.
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de lege pentru acordarea gradaţiilor de vechime profesorilor, lege care va fi pusă în
aplicare la 31 octombrie 187823.
În ciuda demersurilor făcute de conducerea Ministerului Cultelor, a deschiderilor
iniţiate de Gh. Chiţu, învăţământul românesc continua să se confrunte cu dificultăţile
inerente societăţii româneşti în ansamblu. Lipsa unei salarizări adecvate pregătirii
îndelungate a cadrelor didactice, remunerate cu sume între 50 de lei şi 400 de lei
pentru universitari, dificultatea specializării, lipsa catedrelor vacante, nenumăratele
examene care trebuiau susţinute pe parcursul mai multor ani până la obţinerea
definitivării, constituiau aspecte care explicau lipsa atractivităţii carierei didactice în
rândul tinerimii române, atrasă tot mai mult de perspectiva creării unei situaţii
avantajoase, material şi profesional, prin îmbrăţişarea magistraturii sau a avocaturii24.
Numărul redus de şcoli, mai ales în mediul rural, continua să rămână o problemă cu
care statul român se va confrunta o lungă perioadă după Războiul de Independenţă.
Totuşi, în perioada aflată sub semnul Războiului Neatârnării, Guvernul Brătianu a
deschis în domeniul învăţământului, perspective încurajatoare pentru dezvoltarea
acestuia.
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NICOLAE TITULESCU ŞI PROBLEMA DATORIILOR DE RĂZBOI
ALE ROMÂNIEI FAŢĂ DE SUA,
ÎN PAGINILE ZIARULUI „THE NEW YORK TIMES” (1925 - 1926)

Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, România, SUA, datorii de război, „The
New York Times”, Nicolae Titulescu.
În anul 1925, acela care a marcat sfârşitul primului sfert al secolului XX, Europa
şi nu numai ea făceau încă eforturi serioase pentru a depăşi consecinţele schimbărilor
intervenite după încheierea Primului Război Mondial, privite cu bucurie, dar şi
eclipsate, în unele cazuri, de drame ce perpetuau o stare de spirit revanşardă,
improprie unei evoluţii fireşti a bătrânului continent şi a noilor raporturi
internaţionale. Dintre numeroasele dificultăţi, inerente unui asemenea context, care
ridicau serioase semne de întrebare, soluţionarea acelora care priveau datoriile
contractate de ţările europene în Statele Unite ale Americii, în anii 1914 - 1918,
rămase încă în suspensie, ajunseseră a nu mai suporta promisiunile reluate mereu, dar
amânate de fiecare dată. De altfel, această chestiune devenise de un timp obiectul
unor dezbateri energice şi a unor aranjamente speciale, care aveau în vedere calcule
şi eşalonări temporale complicate1.
Abordat contingental un timp, datorită unor implicaţii delicate, de natură
diplomatică, dar şi informaţională, bineînţeles, acest subiect continuă a ridica şi azi
semne de întrebare, întrucât aria sa problematică are în vedere chestiuni economice şi
politice importante, personalităţi exponenţiale ale unor state situate pe meridiane
diferite, cu interese politice şi economice delicate, care privesc un timp problematic,
deosebit de complex, ce continuă a fi de actualitate şi azi.
După Primul Război Mondial, între diferite state situate pe meridiane îndepărtate
au apărut unele diferende politice şi economice, manifestate în diverse arii
problematice, de interes comun, apropiindu-le sau obligându-le a se aşeza la aceeaşi
1 Cf. George G. Potra, N. Titulescu în SUA şi Canada, în "Revista Româno-Americană", Nr. XXII XXIII, Ianuarie 2012, passim; Nicolae Titulescu, Opera politico - diplomatică. Corespondenţă, Vol. I
(1921-1931), partea I, vol. îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Răzdolescu, Gilbert Monney
Câmpeanu, Daniela Boriceanu, Cristian Păiuşan, Bucureşti, Fundaţia Europeană Titulescu, 2004; Ion
Stanciu, In umbra Europei. Relaţiile României cu Statele Unite în anii 1919 - 1939, Bucureşti, Silex,
1996, pp. 55 - 60; Ion M. Oprea, Nicolae Titulescu, Bucureşti, EŞ, 1966; Acad. V. Malinschi,
Economia, dreptul, diplomaţia în viziunea lui N. Titulescu. Studiu sociologic, Bucureşti, EARSR, 1985;
Emilian Bold, De la Versailles la Lausanne (1919-1932). Activitatea diplomaţiei româneşti în problema
reparaţiilor de război (contribuţii), Iaşi, EJ, 1976; idem, Dimensiuni economice şi financiare ale
activităţii lui Nicolae Titulescu. Contribuţii la reglementarea problemei reparaţiilor primului război
mondial, în Titulescu şi strategia păcii, Iaşi, EJ, 1982, pp. 112 - 131; Gh. Buzatu, N. Titulescu, Pagini
de "Jurnal", în Titulescu şi strategia păcii, pp. 375 - 447.

1 Cf. George G. Potra, N. Titulescu în SUA şi Canada, în "Revista Româno-Americană", Nr. XXII XXIII, Ianuarie 2012, passim; Nicolae Titulescu, Opera politico - diplomatică. Corespondenţă, Vol. I
(1921-1931), partea I, vol. îngrijit de George G. Potra; colaboratori: Delia Răzdolescu, Gilbert Monney
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masă a unor discuţii care nu mai suportau tergiversările de până atunci. Două ţări de
dimensiuni greu comparabile şi îndepărtate una de cealaltă - România şi SUA -, care
luptaseră în 1917 - 1918 de partea aceleiaşi baricade, fără a fi existat între ele o
înţelegere oficială în acest sens, au ajuns a avea probleme conexe, care le-au
determinat să se aşeze după un timp, faţă în faţă, la masa tratativelor. Momentul avut
în vedere, consumat în ultimul sfert al anului 1925, a fost foarte important pentru
evoluţia ulterioară a relaţiilor diplomatice şi economice româno-americane, dar şi
pentru normalizarea stabilităţii realităţilor de ansamblu ale României acelui timp.
În evoluţia post - 1918 a politicii sale externe, această ţară s-a confruntat, atunci,
pentru prima dată, cu diplomaţia unui stat de dimensiunile şi importanţa Lumii Noi.
Întâmplător sau nu, delegaţia care a purtat discuţiile încheiate cu soluţionarea
"diferendului" datoriilor de război ale României faţă de SUA a fost Nicolae
Titulescu, ministrul plenipotenţiar al României la Londra, acela care, împreună cu I.
Cantacuzino, prezentase Conferinţei de la Spa un memoriu prin care se respingea
acordul semnat cu acea ocazie, întrucât "guvernul actual sau oricare altul nu va
putea convinge opinia publică din ţara noastră că regimul ce ni se face este drept"2.
Cei care au apelat în timp la serviciile lui N. Titulescu nu au procedat aidoma, de
fiecare dată când ar fi trebuit să repete gestul, plecând de la interese particulare sau
de moment, peste care se putea trece oricând fără consecinţe greu de explicat ori
suportat. Ion Petrovici, acela care l-a cunoscut şi ascultat pe "marele european" la
Geneva şi la Societatea Naţiunilor, apreciindu-l întotdeauna cu sinceritate, recunoştea
"cuvântul său precis în situaţiile cele mai încurcate", acceptând că, "desigur,
realitatea a desminţit multe din calculele acestui om [...]. Aceste lucruri - asupra
cărora istoria nepărtinitoare se va pronunţa complet mai târziu - nu ne pot face să
uităm strălucirea cu care am fost reprezentaţi neîntrerupt în aceste dezbateri şi
dispute internaţionale, unde adeseori am câştigat cupa învingătorului"3. La rândul
său, N. Titulescu i se mărturisea lui N. Iorga, la 18 noiembrie 1924, că "puţină lume
realizează greutăţile unei misiuni în străinătate, când vrei să o împlineşti
conştiincios. Aparatul extern al vieţii diplomatice le pare chiar un privilegiu. Pentru
mine, el e o corvoadă, la care mă supun numai şi numai din consideraţia că
România trebuie să fie prezentă pretutindeni. [...] Pentru mine, lupta pentru ţară în
politica internă evocă lupta infanteriei în tranşee! Lupta în străinătate, pentru ţară,
îmi apare în schimb ca lupta din avion! [...] Dar în prima, îţi simţi coatele alături de
alţii, în a doua eşti singur!" 4.
Despre N. Titulescu - omul politic, ministrul, diplomatul, parlamentarul,
profesorul - s-a scris la un moment dat, înainte de 1990, mai mult decât despre multe
alte personalităţi româneşti ale aceleiaşi perioade. Peste explicaţia acestei "diferenţe",
care a fost, adeseori, o complezenţă de natură ideologică, aparent surprinzătoare, se
trece încă, şi azi, cu o acceptare factice, care, neîndoielnic, va ridica la un moment
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dat semne de intrebare justificate, ale căror consecinţe se vor repercuta, inevitabil,
dar mai ales prejudiciabil, asupra unei personalităţi a cărei posteritate nu ar fi
comportat, altfel, asemenea subterfugii. Până nu demult, chiar şi prezenţa sa în
America şi misiunea încheiată cu reglementarea chestiunii datoriilor de război ale
României către Lumea Nouă au fost discutate conjunctural sau, doar, numai până
într-un punct5. Referindu-se la acel moment important, Valentin Lipatti îşi va aminti
că "o situaţie nu mai puţin delicată a avut Titulescu în 1925 în ultima fază a
tratativelor pentru reglementarea datoriei de război faţă de Anglia, iar în noiembrie
acelaşi an, la Washington, ca negociator al României pentru reglementarea datoriei
de război faţă de Statele Unite" 6. Savel Rădulescu, la rândul său, evoca şi el
"săptămânile de «nopţi albe» la care şeful delegaţiei îşi obligase colaboratorii la
Washington, în noiembrie - decembrie 1925, când negocia datoriile de război cu
Statele Unite"7.
Elucidarea acestei chestiuni, deosebit de importantă pentru România de atunci,
era, bineînţeles, la fel şi pentru America, dar şi pentru relaţiile dintre cele două ţări,
delicate din punct de vedere diplomatic şi economic. Nu doar România era implicată
în acei ani în aria dificultăţilor care decurgeau din obligaţia achitării datoriilor de
război către America şi nu numai. Franţa, Italia şi multe alte state erau serios
preocupate de rezolvarea aceleiaşi pretenţioase probleme. Semnatar al Tratatului de
pace de la Trianon şi negociator al sensibilului subiect al reparaţiilor, Nicolae
Titulescu considera că amânarea soluţionării datoriilor de război "echivala cu o reală
ruină financiară"8. În această dificultate rezidau, de fapt, delicateţea şi anxietatea
încheierii acordului reclamat de rezolvarea chestiunii reparaţiilor.
Peste experienţa americană a lui Titulescu, consumată între 6 noiembrie 1925 şi 9
ianuarie 1926, s-a trecut repede, în general, fiind consemnată îndeosebi de presa
timpului, dar tratată cu propensiunea necesară abia în anii din urmă 9. O perioadă
5
Cf. Ion M. Oprea, op. cit.; Vasile Netea, Nicolae Titulescu, Bucureşti, Edit. Meridiane, 1969; Savel
Rădulescu, Diplomaşi iluştri, Vol. I, Bucureşti, EP, 1969; Acad. V. Malinschi, op. cit.; Nicolae
Drăguşin, Nicolae Titulescu: patriot sau trădător?, în "România liberă", 15 mai 2008.
6
Valentin Lipatti, Titulescu văzut de contemporani, în Mari figuri ale diplomaţiei româneşti. Nicolae
Titulescu, Colectiv de coordonare Aurel Duma, Dumitru Aninoiu, Vasile Şandru, Constantin I. Turcu,
Bucureşti, EP, 1982, p. 129.
7
Ibidem, p. 130.
8
Anexe, acte şi documente referitoare la chestiunea reparaţiilor şi datoriilor interaliate ale României,
Bucureşti, Imprimeriile statului, 1925, p. 498.
9
Meritul restituirii operei scrise a lui N. Titulescu, ca o prefaţă, iar uneori ca o prelungire a activităţii
sale diplomatice, îi aparţine, într-o măsură oricând relevabilă, istoricului George G. Potra. Prezenta
intervenţie, pe care o aveam în vedere de mai mulţi ani, a fost definitivată după publicarea excursului
său intitulat N. Titulescu în SUA şi Canada, în "Revista româno-americană", Bucureşti, Ianuarie 2012,
pp. 149 - 244. În anii 1984 - 1986, am identificat şi xeroxat articolele şi notele publicate în "The New
York Times", în intervalul 1914 - 1928, care privesc România, dar şi cele care se refereau, tangenţial
numai, la această ţară. După ce am editat o parte dintre ele, în diferite ocazii, am pregătit pentru tipar pe
cele care au avut în vedere prezenţa lui N. Titulescu, la sfârşitul anului 1925 şi începutul următorului, în
Lumea Nouă, ca şef al delegaţiei care a elucidat subiectul datoriilor de război ale României faţă de
SUA, contractate în anii Primului Război Mondial. Am tot amânat editarea acestor texte, considerând că
nu ne încheiasem, încă, documentarea reclamată de o asemenea întreprindere. Exemplarul demers al lui
George G. Potra ne-a ajutat la completarea documentării, astfel încât am decis a publica textul de faţă.
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dat semne de intrebare justificate, ale căror consecinţe se vor repercuta, inevitabil,
dar mai ales prejudiciabil, asupra unei personalităţi a cărei posteritate nu ar fi
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de război faţă de Statele Unite" 6. Savel Rădulescu, la rândul său, evoca şi el
"săptămânile de «nopţi albe» la care şeful delegaţiei îşi obligase colaboratorii la
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timpului, dar tratată cu propensiunea necesară abia în anii din urmă 9. O perioadă
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În acest an - adică 2013 -, se împlinesc nouă decenii şi jumătate de la incheierea Primului Război
Mondial, eveniment deosebit de important pentru Europa, la care România a participat, începând cu 15 /
28 august 1916, în gruparea ce state căreia i se va alătura, la 6 aprilie 1917, şi America.
10
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Bucureşti, 1967, p. 99; Emilian Bold, De la Versailles la Lausanne (1919 - 1932). Activitatea
diplomaţiei româneşti în problema reparaţiilor de război (contribuţii), Iaşi, EJ, 1976, passim; Idem,
Dimensiuni economice şi financiare ale activităţii lui Nicolae Titulescu. Contribuţii la reglementarea
problemei reparaţiilor primului război mondial, în Nicolae Titulescu şi strategia păcii, pp. 112 - 125.
11
Emilian Bold, Contribuţii la reglementarea problemei reparaţiilor primului război mondial, pp. 117 125.

îndelungată, acestă temă a fost evitată de istoriografia din România din considerente
de natură ideologică, iar abordările, atâtea câte au fost, nu au putut evita, întotdeauna,
subiectivismul de neînţeles, impus ca unică judecată de valoare.
Dincolo de consideraţiile temporale, dar mai ales de realităţile relevate în timp, de
un spaţiu distinct, cum era Lumea Nouă, "dialogul cu America" a avut o semnificaţie
specială pentru o personalitate ca Nicolae Titulescu. Referindu-ne la diplomaţia
românească, suntem obligaţi să recunoaştem că momentul acela a marcat începutul
unor raporturi diplomatice şi economice - fireşti şi necesare - intervenite între
Bucureşti şi Washington, DC. După ce războiul încheiat în urmă cu şapte ani a
deschis între cele două capitale un contencios de natură financiară, a cărui
soluţionare nu mai putea fi amânată, prezenţa unei delegaţii române în capitala Lumii
Noi a avut - dincolo de consideraţiile de moment -, o importanţă aparte pentru un
dialog diplomatic inevitabil, judecat mai ales din perspectiva orizontului românesc.
Recurgerea la serviciile lui N. Titulescu, în cazul soluţionării unei chestiuni a
cărei delicateţe era una special nu a fost întâmplătoare. În 1925, el era o personalitate
politică afirmată în ţară şi nu numai, ca fost parlamentar şi ministru al finanţelor, dar
şi ca membru al delegaţiei române care a participat la definitivarea Tratatului de Pace
de la Trianon. Cu patru ani mai înainte, fusese numit ca trimis extraordinar şi
ministru al României în Anglia, demnitate care i-a permis să cunoască realităţile
internaţionale ale acelui timp, privite dintr-o capitală aflată în centrul diplomaţiei
europene. Avea o experienţă financiară incontestabilă, ca fost negociator în delicata
chestiune a reparaţiilor. A participat, ca delegat al ţării sale la Conferinţa de la Spa,
organizată în vederea soluţionării aceleiaşi probleme, căreia i s-a acordat o atenţie
specială la Conferinţa de Pace10. La 16 iulie 1920, prin acordul semnat la Spa,
României i se rezervase un cuantum insignifiant, de 1,1%, din reparaţiile germane şi
10,55% din cele impuse Austriei, Ungariei şi Bulgariei. N. Titulescu şi I.
Cantacuzino au refuzat semnarea acelui document, cerând un tratament echitabil,
care să corespundă realităţilor vremii 11.
Ca membru al delegaţiei României la Conferinţa de Pace, Titulescu declara, la 28
februarie 1919, la o reuniune neoficială româno - americană, care a avut loc
Restaurantul "Laurent", din Paris, că, neîndoielnic, la "ceea ce naţiunile mici
datorează mai ales Americii, se adaugă egalitatea în materie de drept într-o lume
nouă şi mijloacele materiale capabile să o impună.
România este cu adevărat îndreptăţită să aprecieze darul care i se face. [...] Dar
să ştii că de acum înainte niciun duşman nu va putea să ameninţe o ţară izolată, [...]
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Unităţii Române de la Paris, redacţiei ziarului "La Roumanie", coloniei române din Paris, vol. II, p.
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să simţim că nici o persoană nu ne va mai putea atinge în viitor, fără ca lumea
întreagă să se pună în mişcare, fără ca drapelul sacru al Americii să se amestece cu
culorile naţionale, aceasta, domnilor, depăşeşte toate visurile noastre, aceasta
sfidează exprimarea, aceasta semnifică, pur şi simplu, să dai muritorilor o trăire
dumnezeiască!
Pentru a ne fi făcut să întrevedem cerul albastru deasupra negurii compacte a
bătăliilor şi pentru a ne fi dat securitate şi fericire, pentru a ne fi dat certitudinea de
a putea, în fine, realiza misiunea istorică, care clocoteşte în venele noastre, vă
asigurăm că de acum înainte în marea noastră patrie nu va ieşi din buzele noastre
strigătul Trăiască România fără ca buzele noastre să nu dorească să adauge
mecanic cuvintele Trăiască America!"12.
Dincolo de solemnitatea de moment a unor asemenea recunoaşteri, răzbate şi azi
intenţia sinceră a unui ilustru diplomat de a asigura ţării sale interesul şi consideraţia
Lumii Noi. SUA ajunseseră a reprezenta pentru acele vremuri emblema unei noi
ordini internaţionale, preocupată a asigura statelor afirmate după Marele Război o
implicare firească în noua evoluţie diplomatică a lumii. Dar, înainte de identificarea
realităţilor diplomaţiei postbelice, statele europene s-au trezit confruntate cu
obligativitatea soluţionării datoriilor de război, chestiune care, în paralel cu
implicaţiile ei de natură economică, privea, într-o măsură decisivă chiar, noua ordine
diplomatică internaţională. După 1918, anul încheierii Marelui Război, SUA au
devenit un actor important al scenei diplomatice internaţionale, care a impus o
restructurare a realităţilor politice, dar şi economice, ale lumii postbelice. Nu numai
Europa s-a văzut confruntată cu o nouă ordine internaţională, ci întreaga lume,
nutrind intenţii asemănătoare, chiar dacă interesele naţionale nu erau circumscrise
întru totul şi întotdeauna aceloraşi temeiuri sau doar intenţii.
În virtutea acestor realităţi, la 9 februarie 1922 s-a instituit în SUA o Comisie a
datoriilor externe din Primul Război Mondial, prin care se propunea consolidarea
acelora care aparţineau ţărilor debitoare Lumii Noi, deci şi ale României 13. Atent cu
interesele sale, Washingtonul a avut grijă să-şi revadă toate calculele, indiferent de
natura lor, înainte ca această chestiune să fie tratată ca o obligaţie internaţională. La
10 iulie 1924, Peter A. Jay, ministrul SUA la Bucureşti, îl informa pe I.G. Duca,
ministrul de Externe al României, că "tocmai am primit din partea guvernului meu
instrucţiuni să mă reîntorc la Washington pentru a fi consultat de către
Departamentul de Stat asupra atitudinii guvernului român vizavi de interesele
americane". Adoptarea noii legi a minelor, preciza diplomatul american, a
reprezentat "obiectul unor preocupări serioase din partea guvernului meu, dat fiind
că în aplicarea sa această lege ar putea aduce prejudicii intereselor americane. În
plus, îşi continua el acuzaţiile - pe un ton nu tocmai diplomatic -, această lege nu este
decât cea mai recentă din suita de măsuri luate de guvernul român de-a lungul
12

George G. Potra, op. cit., pp. 151 - 152. Vezi şi Luchian Deaconu, Franţa şi România unite în
comunitatea de sacrificiu în anii 1916-1918. Documente externe din arhivele: Consiliului Naţional al
Unităţii Române de la Paris, redacţiei ziarului "La Roumanie", coloniei române din Paris, vol. II, p.
255.
13
George G. Potra, op. cit., p. 157.

să simţim că nici o persoană nu ne va mai putea atinge în viitor, fără ca lumea
întreagă să se pună în mişcare, fără ca drapelul sacru al Americii să se amestece cu
culorile naţionale, aceasta, domnilor, depăşeşte toate visurile noastre, aceasta
sfidează exprimarea, aceasta semnifică, pur şi simplu, să dai muritorilor o trăire
dumnezeiască!
Pentru a ne fi făcut să întrevedem cerul albastru deasupra negurii compacte a
bătăliilor şi pentru a ne fi dat securitate şi fericire, pentru a ne fi dat certitudinea de
a putea, în fine, realiza misiunea istorică, care clocoteşte în venele noastre, vă
asigurăm că de acum înainte în marea noastră patrie nu va ieşi din buzele noastre
strigătul Trăiască România fără ca buzele noastre să nu dorească să adauge
mecanic cuvintele Trăiască America!"12.
Dincolo de solemnitatea de moment a unor asemenea recunoaşteri, răzbate şi azi
intenţia sinceră a unui ilustru diplomat de a asigura ţării sale interesul şi consideraţia
Lumii Noi. SUA ajunseseră a reprezenta pentru acele vremuri emblema unei noi
ordini internaţionale, preocupată a asigura statelor afirmate după Marele Război o
implicare firească în noua evoluţie diplomatică a lumii. Dar, înainte de identificarea
realităţilor diplomaţiei postbelice, statele europene s-au trezit confruntate cu
obligativitatea soluţionării datoriilor de război, chestiune care, în paralel cu
implicaţiile ei de natură economică, privea, într-o măsură decisivă chiar, noua ordine
diplomatică internaţională. După 1918, anul încheierii Marelui Război, SUA au
devenit un actor important al scenei diplomatice internaţionale, care a impus o
restructurare a realităţilor politice, dar şi economice, ale lumii postbelice. Nu numai
Europa s-a văzut confruntată cu o nouă ordine internaţională, ci întreaga lume,
nutrind intenţii asemănătoare, chiar dacă interesele naţionale nu erau circumscrise
întru totul şi întotdeauna aceloraşi temeiuri sau doar intenţii.
În virtutea acestor realităţi, la 9 februarie 1922 s-a instituit în SUA o Comisie a
datoriilor externe din Primul Război Mondial, prin care se propunea consolidarea
acelora care aparţineau ţărilor debitoare Lumii Noi, deci şi ale României 13. Atent cu
interesele sale, Washingtonul a avut grijă să-şi revadă toate calculele, indiferent de
natura lor, înainte ca această chestiune să fie tratată ca o obligaţie internaţională. La
10 iulie 1924, Peter A. Jay, ministrul SUA la Bucureşti, îl informa pe I.G. Duca,
ministrul de Externe al României, că "tocmai am primit din partea guvernului meu
instrucţiuni să mă reîntorc la Washington pentru a fi consultat de către
Departamentul de Stat asupra atitudinii guvernului român vizavi de interesele
americane". Adoptarea noii legi a minelor, preciza diplomatul american, a
reprezentat "obiectul unor preocupări serioase din partea guvernului meu, dat fiind
că în aplicarea sa această lege ar putea aduce prejudicii intereselor americane. În
plus, îşi continua el acuzaţiile - pe un ton nu tocmai diplomatic -, această lege nu este
decât cea mai recentă din suita de măsuri luate de guvernul român de-a lungul
GHEORGHE I. FLORESCU, NICOLAE TITULESCU ŞI PROBLEMA DATORIILOR

https://biblioteca-digitala.ro

229

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA

Ibidem, p. 158.
Ibidem.
16
N. Titulescu, Les revendications de la Roumanie, London, 1924, p. 6; Idem, Discursuri, Bucureşti,
EŞ, 1967, pp. 242 - 243; Ion M. Oprea, op. cit., p. 137.
17
Acad. V. Malinschi, op. cit., p. 122.
18
Ion Stanciu, op. cit., p. 55. Vezi şi Gh. Dobrovici, Istoricul dezvoltării economice şi financiare a
României. 1823 -1933, Bucureşti, 1934, pp. 528 - 529.
15

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA
https://biblioteca-digitala.ro

230

14

ultimilor doi ani, care n-au încetat să ne dea impresia că guvernul român nu este
dispus să acorde intereselor americane tratamentul la care cei interesaţi s-ar putea
aştepta pe bună dreptate din partea autorităţilor române". Enumerând mai multe
"măsuri" adoptate de România în ultimul timp, Jay avertiza guvernul de la Bucureşti,
pe un ton care eluda unele principii diplomatice elementare, că "guvernul meu
apreciază că toate aceste fapte nu constituie, în niciun fel, mărturii din partea
guvernului român ale dorinţei de a ameliora relaţiile cu Statele Unite". Judecând,
exclusiv, o relaţie bilaterală doar prin prisma intereselor ţării sale, oficialul american
renunţa la obligatoriul ton diplomatic, devenind ameninţător chiar, "pentru a atrage
atenţia într-o manieră care nu eluda echivocul, cum pretindea el fără menajamente,
guvernului român, privind neliniştea cu care aceste evoluţii recente au fost urmărite
de Guvernul Statelor Unite"14. Continuându-şi "avertismentul" cu aceeaşi obstinaţie,
el pretindea că "guvernul meu mi-a dat ordinul să precizez nu numai guvernului
regal, ci şi colegilor mei, faptul că revenirea mea în Statele Unite a fost decisă în
vederea unei conferinţe privind atitudinea guvernului român, considerată de
guvernul american drept nesatisfăcătoare faţă de naţionalii americani şi interesele
lor"15.
Titulescu a redactat, la rândul său, înainte de Conferinţa interaliată de la Londra,
unde urma a fi discutat raportul comisiei de experţi privitor la chestiunea reparaţiilor
de război şi la modalitatea punerii ei in practică, un memoriu în care comenta cererile
României, considerându-le întru totul justificate16. Însă, discutarea demersului său
privitor la "revendicări", ca şi întregul proiect de altfel, a fost amânată până la
Conferinţa miniştrilor de Finanţe, ale cărei lucrări fuseseră programate a se desfăşura
la Paris, în ianuarie 192517.
Toate aceste iniţiative lăsau a se întrevedea că problema datoriilor de război ale
statului român către America nu era privită ca una oarecare, iar implicaţiile ei
ajunseseră a fi tratate cu mult interes şi cu autoritate, chiar, dincolo de Atlantic. Aşa
cum s-a afirmat nu o singură dată, doar, "comparativ cu creditele avansate în timpul
războiului şi imediat după război altor state de către guvernul american, datoria
României nu era dintre cele mai mari". "Guvernul american eliberase în aceste
scopuri credite totale, pentru aprovizionarea civilă, de 23.209.819 $, şi pentru
materiale militare un credit de 12.922.675 $, ceea ce constituia un principal cumulat
de 36.128,494 $ cu dobânzi de 5 şi 6 %"18.
Diplomaţia americană urmărea cu atenţie modalitatea tratării de către România a
chestiunii datoriilor ei de război faţă de Washington, DC. Nici diplomaţia română nu
era mai puţin interesată de această problemă. Date fiind dificultăţile cu care se
confrunta Europa după încheierea războiului, America a fost înţelegătoare pentru un
timp cu România şi nu numai cu ea. Treptat, însă, aşteptarea prelungită a luat sfârşit,
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astfel încât, după mai multe avertismente, ea a decis, la 28 octombrie 1924, să
someze Bucureştii, cerând achitarea imediată a datoriilor de război 19. La un moment
dat, însă, această dispută părea a fi ajuns într-un punct fără ieşire, pentru România.
Într-o asemenea împrejurare, s-a sugerat ca Vintilă Brătianu să meargă în SUA,
pentru a încerca o depăşire a unui context agravant, intenţie abandonată în cele din
urmă, întrucât Departamentul de Stat nu a considerat-o necesară20.
La 14 ianuarie 1925, Nicolae Titulescu şi Vintilă Brătianu au prezentat la
Conferinţa miniştrilor de Finanţe de la Paris un memoriu în care era reluată
încercarea de explicare a drepturilor ţării lor în problema reparaţiilor de război,
propunându-se revizuirea procentului de 1% avansat la Conferinţa de la Spa 21.
România nu era prima şi nici singura ţară care s-a confruntat, la începutul anului
1925, cu dificila şi sensibila problemă a datoriilor de război faţă de SUA. Belgia,
Franţa, Italia, dar şi alte state europene, s-au aflat în aceeaşi situaţie, în vara şi în
toamna anului 192522. Dar ea, adică România, nu făcea parte din categoria statelor
importante ale Europei şi nici dintre cele faţă de care SUA nutrea sentimente de
înţelegere şi de recunoştinţă chiar, aşa cum erau Polonia şi statele nordice, printre
altele. Totuşi, România suscita un interes aparte pentru Washington, DC, justificat de
bogăţiile ei petroliere, în primul rând. Tratamentul rezervat acestei ţări după
încheierea războiului lăsa a se înţelege că America intenţiona a se comporta într-o
manieră specială, în cazul ei. Dar, în momentul în care a observat că planurile
Bucureştilor nu consunau cu interesele sale, diplomaţia americană a renunţat la o
afabilitate afişată ca o certitudine, la un moment dat. Totuşi, un asemenea subiect a
fost şi a rămas unul actual, întrucât aria sa problematică avea în vedere o serie de
realităţi politice şi economice interesante, dar şi personalităţi de mare suprafaţă,
aparţinând unor ţări situate pe meridiane diferite, cu interese economice şi
diplomatice proprii, privite şi tratate ca aparţinând unui interval deosebit de complex
şi delicat.
Pentru prima dată în istoria umanităţii, între unele ţări situate pe meridiane atât de
îndepărtate au apărut subiecte din sfere politice, diplomatice şi economice de interes
comun - ca urmare a Marelui Război -, apropiindu-le şi obligându-le apoi a se aşeza
la aceeaşi masă a unor tratative obligatorii pentru viitorul diplomaţiei mondiale.
Două ţări îndepărtate, de dimensiuni diferite - România şi SUA -, care au luptat întrun război incomparabil pe aceeaşi baricadă, fără a fi existat între ele o înţelegere
oficială în acest sens, au ajuns a avea probleme comune sau dintr-o arie de interese
complinitorii, acceptând a le discuta la aceeaşi masă a tratativelor diplomatice. Aşa
se explică faptul că unele personalităţi ilustre ale timpului, provenite din cele două
ţări îndepărtate, s-au întâlnit la un moment dat în capitala Americii, pentru a discuta
şi clarifica subiecte circumscrise unor sfere financiare şi politico-diplomatice
bilaterale, care interesau ambele state.
19
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Încheierea primei conflagraţii mondiale, în toamna anului 1918, şi conferinţa de
pace din anul următor au marcat începutul unui nou stadiu al înaintării generale a
umanităţii. Suferinţele suportate de o mare parte a globului, între 1914 şi 1918,
provocate de multiplele pierderi materiale şi mai ales de impresionantele drame
umane, au influenţat evoluţia lumii moderne.
Întrebările adresate factorilor de decizie ai unui context de o gravitate
incomparabilă continuau a fi, în multe cazuri, dintre cele cu care se confruntase şi
mai înainte lumea civilizată. Responsabilităţile erau pe măsura unor aşteptări afişate
cu febrilitate pe cele mai multe dintre meridianele globului, de o diversitate
nemaiîntâlnită şi mai ales de o responsabilitate deconcertantă pentru un orizont
deschis noului. Pacea fusese încheiată, însă multe întrebări, rămase în suspensie,
continuau a întreţine o stare de febrilitate transformată, cu timpul, într-o anxietate ce
reclama punerea neîntârziată în practică a unor măsuri concrete, neavute în vedere
imediat după încheierea războiului. Una dintre întrebările repetate ca un refren
neliniştitor pentru România privea soluţionarea chestiunii datoriilor angajate de ea în
SUA, în anii Primului Război Mondial.
Nu numai această ţară se confrunta, bineînţeles, cu o asemenea gravă
problemă, întrucât multe alte state europene recurseseră la împrumuturi pe diverse
pieţe financiare de dincolo de Ocean. Din cauza dificultăţilor grave pe care a trebuit
să le depăşească în anii războiului şi imediat după aceea, România nu a avut
posibilitatea de a-şi achita datoriile faţă de Washington DC, beneficiind de
înţelegerea creditorilor transatlantici. Într-o situaţie asemănătoare se aflau,
bineînţeles, şi alte state europene. Soluţionarea chestiunii datoriilor de război faţă de
America devenise o preocupare stringentă a unei importante părţi a spaţiului
european.
America, la rândul ei, îngrijorată de tergiversarea abordării acestei probleme
delicate, a decis la 9 februarie 1922 constituirea unei Comisii a Datoriilor Externe din
Războiul Mondial, propunând ca în următorii trei ani să finalizeze consolidarea
tuturor creditelor împrumutate statelor debitoare, deci şi României 23. La 10 iulie
1924, Peter A. Jay, ministrul american în România, îi scria lui I.G. Duca,
informându-l că guvernul ţării sale i-a cerut să se întoarcă la Washington, întrucât
urma a fi consultat de către Departamentul de Stat asupra modalităţii în care guvernul
din Bucureşti trata interesele SUA. Explicându-şi chemarea, Jay preciza că o
asemenea decizie era de fapt aşteptată de mult, ca urmare a votării legii minelor de
către Parlamentul României, lege care a devenit "obiectul unor preocupări serioase
din partea guvernului meu, dat fiind că în aplicarea sa această lege ar putea aduce
prejudicii intereselor americane. În plus, adăuga el, această lege nu este decât cea
mai recentă din suita de măsuri adoptate de guvernul român de-a lungul ultimilor
doi ani, care n-au încetat să ne dea impresia că guvernul român nu este dispus să
acorde intereselor americane tratamentul la care cei interesaţi s-ar putea aştepta, pe
bună dreptate, din partea autorităţilor române". Fără a încerca să atenueze măcar în
aparenţă tonul de preeminenţă intenţională al unor asemenea reprehensiuni,
diplomatul american enumera unele "măsuri" care deranjau Departamentul de Stat:
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"legea asupra datoriilor în devize; faptul că guvernul român nu dă satisfacţie
justelor reclamaţii ale creditorilor americani, precum Societatea Baldwin;
programul de consolidare a bonurilor de tezaur româneşti; atitudinea luată de
comisia trimisă în Statele Unite pentru a discuta reglementarea ulterioară a datoriei
guvernului român faţă de guvernul american. Guvernul meu, conchidea fostul
ministru american, apreciază că toate aceste fapte nu constituie în niciun fel mărturii
din partea guvernului român ale dorinţei de a ameliora relaţiile cu Statele Unite" 24.
Tonul acuzator al oficialului american, care nu se mai arăta dispus a menaja
rezervele românilor, lăsa a se înţelege că sosise momentul unor elucidări care nu mai
suportau eventuale amânări. Cercurile politice româneşti au înţeles severitatea unui
asemenea mesaj, adică a unui avertisment rechizitorial, prin care se încerca eludarea
exprimării directe a unui reproş care nu mai putea fi evitat. Conştientă de gravitatea
acestei atenţionări, diplomaţia bucureşteană a încercat a se pregăti în vederea
momentului când confruntarea directă va deveni o realitate. În memoriul adresat de
Bucureşti, la 28 iulie 1924, Conferinţei interaliate de la Londra, erau justificate
cererile României, precizându-se că ea "este interesată în cea mai mare măsură în
problema reparaţiilor". Chiar dacă nu a acceptat "procentajul redus care i s-a oferit
la Spa", "preocuparea cea mai mare a României, în interesul său şi al aliaţilor,
constă în a veghea cu mare grijă la executarea obligaţiei la reparaţii, demonstrând
că o corectare echitabilă a drepturilor sale faţă de obligaţiile care îi sunt impuse de
tratate sau pe care i le-a provocat războiul reprezintă pentru ea o problemă
vitală"25. Dincolo de consideraţiile de ordin general, Nicolae Titulescu preciza că "e
necesar să arătăm că (sic!) cea mai mare parte a datoriei noastre faţă de Statele
Unite provine din reaprovizionarea ţării, prădată complet în timpul ocupaţiei
inamice ... România - atrăgea el atenţia - n-a refuzat să recunoască aceste datorii, a
căror sumă a fost stabilită, în mod contradictoriu şi aproape în întregime cu Marea
Britanie, Franţa şi Statele Unite. La fel se va proceda şi cu Italia. Guvernul român a
declarat că reglementarea acestor datorii va fi făcută în condiţii care vor fi stabilite
prin acordul dintre el şi celelalte state creditoare şi debitoare" 26.
Elucidarea chestiunii a fost amânată, în cele din urmă, până la Conferinţa
miniştrilor de Finanţe, programată a-şi desfăşura lucrările la Paris, în ianuarie 1925.
Nicolae Titulescu şi Vintilă Brătianu au prezentat cu acea ocazie, la 14 ianuarie
1925, un memorandum asemănător, reluând chestiunea drepturilor României în
problema reparaţiilor de război. S-a propus atunci "revizuirea în favoarea României
a procentului de la Spa, dat fiind că acesta nu era în raport cu drepturile sale" 27.
Apoi, nu mult timp după acea încercare, adică la începutul lunii martie 1925,
Titulescu a redactat un "Memoriu asupra aranjamentului referitor la Relief Bonds,
seria C. I. C. R. F., şi datoriile României către America", sperând "să obţină în
viitoare negocieri un aranjament chiar foarte favorabil României ”28. Cu toate
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"legea asupra datoriilor în devize; faptul că guvernul român nu dă satisfacţie
justelor reclamaţii ale creditorilor americani, precum Societatea Baldwin;
programul de consolidare a bonurilor de tezaur româneşti; atitudinea luată de
comisia trimisă în Statele Unite pentru a discuta reglementarea ulterioară a datoriei
guvernului român faţă de guvernul american. Guvernul meu, conchidea fostul
ministru american, apreciază că toate aceste fapte nu constituie în niciun fel mărturii
din partea guvernului român ale dorinţei de a ameliora relaţiile cu Statele Unite" 24.
Tonul acuzator al oficialului american, care nu se mai arăta dispus a menaja
rezervele românilor, lăsa a se înţelege că sosise momentul unor elucidări care nu mai
suportau eventuale amânări. Cercurile politice româneşti au înţeles severitatea unui
asemenea mesaj, adică a unui avertisment rechizitorial, prin care se încerca eludarea
exprimării directe a unui reproş care nu mai putea fi evitat. Conştientă de gravitatea
acestei atenţionări, diplomaţia bucureşteană a încercat a se pregăti în vederea
momentului când confruntarea directă va deveni o realitate. În memoriul adresat de
Bucureşti, la 28 iulie 1924, Conferinţei interaliate de la Londra, erau justificate
cererile României, precizându-se că ea "este interesată în cea mai mare măsură în
problema reparaţiilor". Chiar dacă nu a acceptat "procentajul redus care i s-a oferit
la Spa", "preocuparea cea mai mare a României, în interesul său şi al aliaţilor,
constă în a veghea cu mare grijă la executarea obligaţiei la reparaţii, demonstrând
că o corectare echitabilă a drepturilor sale faţă de obligaţiile care îi sunt impuse de
tratate sau pe care i le-a provocat războiul reprezintă pentru ea o problemă
vitală"25. Dincolo de consideraţiile de ordin general, Nicolae Titulescu preciza că "e
necesar să arătăm că (sic!) cea mai mare parte a datoriei noastre faţă de Statele
Unite provine din reaprovizionarea ţării, prădată complet în timpul ocupaţiei
inamice ... România - atrăgea el atenţia - n-a refuzat să recunoască aceste datorii, a
căror sumă a fost stabilită, în mod contradictoriu şi aproape în întregime cu Marea
Britanie, Franţa şi Statele Unite. La fel se va proceda şi cu Italia. Guvernul român a
declarat că reglementarea acestor datorii va fi făcută în condiţii care vor fi stabilite
prin acordul dintre el şi celelalte state creditoare şi debitoare" 26.
Elucidarea chestiunii a fost amânată, în cele din urmă, până la Conferinţa
miniştrilor de Finanţe, programată a-şi desfăşura lucrările la Paris, în ianuarie 1925.
Nicolae Titulescu şi Vintilă Brătianu au prezentat cu acea ocazie, la 14 ianuarie
1925, un memorandum asemănător, reluând chestiunea drepturilor României în
problema reparaţiilor de război. S-a propus atunci "revizuirea în favoarea României
a procentului de la Spa, dat fiind că acesta nu era în raport cu drepturile sale" 27.
Apoi, nu mult timp după acea încercare, adică la începutul lunii martie 1925,
Titulescu a redactat un "Memoriu asupra aranjamentului referitor la Relief Bonds,
seria C. I. C. R. F., şi datoriile României către America", sperând "să obţină în
viitoare negocieri un aranjament chiar foarte favorabil României ”28. Cu toate
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acestea, la 20 martie 1925, Frank B. Kellog, secretar de stat al SUA, transmitea
guvernului român o notă prin care îi cerea consolidarea datoriei către SUA,
imputându-i faptul că nu trata ţara sa ca egală cu celelalte state, în chestiunea
achitării datoriilor de război. Zece zile mai târziu, guvernul român răspundea notei
respective, invocând "lipsa mijloacelor de plată". La sfârşitul lunii martie 1925,
Kellog informa guvernul de la Bucureşti că executivul american nu va mai acorda
împrumuturi României29.
Campania de presă declanşată la 14 aprilie 1925 îşi propusese să exercite o
presiune vehementă asupra autorităţilor politice româneşti, plecând de la problema
datoriilor de război. Punctul de vedere oficial a fost făcut public de Peter A. Jay, întro alocuţiune formală în care îi reproşa României iniţierea unor negocieri în această
chestiune, fără a ţine cont de cuantumul împrumuturilor şi de momentul
aranjamentului făcut în acest sens. Mai mult decât atât, el a avut grijă să avanseze şi
unele consideraţii referitoare la viitoarea implicare a SUA în problema reconstrucţiei
României după război, menţionând noua lege a minelor, care nemulţumea aşteptările
ţării sale30. La 23 aprilie 1925, Nicolae Titulescu, aflat la Londra, informa Ministerul
Afacerilor Străine, dar şi pe Vintilă Brătianu, ministrul de Finanţe, că se pregătea "o
ofensivă apropiată a petroliştilor americani contra României" 31. În aceeaşi zi, "The
New York Times" îşi informa cititorii că Preşedintele Calvin Coolidge l-a desemnat
ca succesor al lui Peter A. Jay, devenit ambasador în Argentina, pe William Smith
Culbertson, fost Vicepreşedinte al Comisiei Tarifului. Anunţul respectiv preciza că
Departamentul de Stat a decis o asemenea schimbare întrucât considera postul de la
Bucureşti ca fiind unul "de importanţă deosebită" şi de aceea au fost avute în vedere
numele mai multor persoane "capabile a apăra drepturile americane într-o
asemenea «situaţie delicată»"32. Înainte de a părăsi America, Jay a adresat
guvernului român o notă în care, depăşindu-şi atribuţiile, atrăgea atenţia autorităţilor
bucureştene asupra faptului că ignorau împrumutul de 42.000.000 de dolari
contractat în SUA33.
Insistenţa cu care trata diplomaţia transatlantică subiectul datoriilor de război ale
României faţă de Washington, DC, lăsa a se înţelege că dincolo de problema în sine,
se aveau în vedere şi alte interese. Oficialii români erau conştienţi de gravitatea
noului context diplomatic şi au acţionat în consecinţă. La 22 iulie 1925, titularul
diplomaţiei româneşti a notificat autorităţile Lumii Noi că Bucureştii vor trimite o
misiune specială în America, pentru a reglementa chestiunea datoriei de război a
României către SUA34. William S. Culbertson, la rândul său, a informat la 12 august
1925 guvernul român că ţara sa aştepta soluţionarea chestiunii datoriilor de război ale
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unele consideraţii referitoare la viitoarea implicare a SUA în problema reconstrucţiei
României după război, menţionând noua lege a minelor, care nemulţumea aşteptările
ţării sale30. La 23 aprilie 1925, Nicolae Titulescu, aflat la Londra, informa Ministerul
Afacerilor Străine, dar şi pe Vintilă Brătianu, ministrul de Finanţe, că se pregătea "o
ofensivă apropiată a petroliştilor americani contra României" 31. În aceeaşi zi, "The
New York Times" îşi informa cititorii că Preşedintele Calvin Coolidge l-a desemnat
ca succesor al lui Peter A. Jay, devenit ambasador în Argentina, pe William Smith
Culbertson, fost Vicepreşedinte al Comisiei Tarifului. Anunţul respectiv preciza că
Departamentul de Stat a decis o asemenea schimbare întrucât considera postul de la
Bucureşti ca fiind unul "de importanţă deosebită" şi de aceea au fost avute în vedere
numele mai multor persoane "capabile a apăra drepturile americane într-o
asemenea «situaţie delicată»"32. Înainte de a părăsi America, Jay a adresat
guvernului român o notă în care, depăşindu-şi atribuţiile, atrăgea atenţia autorităţilor
bucureştene asupra faptului că ignorau împrumutul de 42.000.000 de dolari
contractat în SUA33.
Insistenţa cu care trata diplomaţia transatlantică subiectul datoriilor de război ale
României faţă de Washington, DC, lăsa a se înţelege că dincolo de problema în sine,
se aveau în vedere şi alte interese. Oficialii români erau conştienţi de gravitatea
noului context diplomatic şi au acţionat în consecinţă. La 22 iulie 1925, titularul
diplomaţiei româneşti a notificat autorităţile Lumii Noi că Bucureştii vor trimite o
misiune specială în America, pentru a reglementa chestiunea datoriei de război a
României către SUA34. William S. Culbertson, la rândul său, a informat la 12 august
1925 guvernul român că ţara sa aştepta soluţionarea chestiunii datoriilor de război ale
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Bucureştilor, avertizându-l că momentul discuţiilor preliminare era depăşit 35. Patru
zile mai târziu, "The New York Times" anunţa că deja conferinţa la care urmau a
participa Preşedintele Calvin Coolidge, Andrew Mellon, Secretarul Tezaurului de
Stat, şi Reed Smoot, ca reprezentant al American Debt Commission, fusese
însărcinată să fixeze principiile în virtutea cărora guvernul american va decide,
împreună cu statele interesate, soluţionarea chestiunii datoriilor de război. În partea a
doua a acestui text, care era o corespondenţă din Bucureşti, se menţiona că Prinţul
Anton Bibescu, ministrul român în Statele Unite, a sosit în capitala României, venind
din Washington, DC, pentru a discuta soluţionarea chestiunii datoriilor de război ale
ţării sale către America36. Nicolae Titulescu, la rândul său, îi scria din Saint Moritz,
la 19 august 1925, lui Vintilă Brătianu, referindu-se la acelaşi subiect37. În cea de-a
doua jumătate a lunii august 1925, "The New York Times" a rezervat texte speciale
dedicate chestiunii datoriilor de război către SUA, ale Belgiei, Italiei, Franţei şi
României38.
În urma campaniei declanşate de către Washington, DC, "The New York Times"
îşi informa cititorii, în prima zi a lunii septembrie 1925, că Romania Announces
Plans. Cunoscutul organ de presă constata că după campania desfăşurată în ultimul
timp, "Guvernul român a notificat oficial Legaţia americană că, Comisia Datoriilor
de Război se va deplasa în Statele Unite, la o dată apropiată, probabil la începutul
lui octombrie, pentru a căuta o soluţionare". Comisia respectivă urma a fi
desemnată, aşa cum preciza acelaşi cotidian, după ce Vintilă Brătianu se va întoarce
la Bucureşti, în jur de 5 septembrie 1925. "Este posibil, se menţiona în continuare, ca
reprezentanţii români la Conferinţa Uniunii Interparlamentare de la Washington, să
fie autorizaţi a soluţiona un acord al datoriei, întrucât sunt şi experţi financiari
printre delegaţi. Este de înţeles că Dl. Brătianu a intenţionat la început să conducă
acea comisie, dar a fost disuadat de Prinţul Anton Bibescu, ministrul român în
Statele Unite"39. La 2 septembrie 1925, cotidianul newyorkez îşi informa cititorii că
Nicolae Titulescu a fost desemnat să conducă delegaţia care va încerca să soluţioneze
problema datoriei de război a ţării sale faţă de SUA, urmând a se deplasa în acest
sens în capitala americană40. Zece zile mai târziu, Bucureştii anunţau oficialităţile
transoceanice că specialiştii care vor face parte din Comisia Datoriilor de Război vor
sosi în America la sfârşitul lunii octombrie 1925, "cu depline puteri pentru a negocia
o reglementare a datoriei de război a României către Statele Unite". Această decizie
era considerată a reprezenta rezultatul negocierilor purtate între reprezentanţii SUA şi
cei ai României, precizându-se că Bucureştii au avut în vedere unele note precise ale
Washingtonului, care a cerut trimiterea unei comisii cu dreptul de a soluţiona
chestiunea avută în vedere41.

35

Idem, 12 august 1925, p. 32.
Idem, 16 august 1925, pp. 1 - 2.
37
Cf. Gheorghe Buzatu, op. cit., p. 410.
38
Vezi "The New York Times", 16 august 1925, 29 august 1925 şi 19 octombrie 1925.
39
„Rumania Announces Plans”, în "The New York Times", 1 septembrie 1925, p. 6.
40
“Rumania Send Titulesco”, în "The New York Times", 2 septembrie 1925, p. 4.
41
"The New York Times", 11 septembrie 1925, p. 6.
36

40

Bucureştilor, avertizându-l că momentul discuţiilor preliminare era depăşit 35. Patru
zile mai târziu, "The New York Times" anunţa că deja conferinţa la care urmau a
participa Preşedintele Calvin Coolidge, Andrew Mellon, Secretarul Tezaurului de
Stat, şi Reed Smoot, ca reprezentant al American Debt Commission, fusese
însărcinată să fixeze principiile în virtutea cărora guvernul american va decide,
împreună cu statele interesate, soluţionarea chestiunii datoriilor de război. În partea a
doua a acestui text, care era o corespondenţă din Bucureşti, se menţiona că Prinţul
Anton Bibescu, ministrul român în Statele Unite, a sosit în capitala României, venind
din Washington, DC, pentru a discuta soluţionarea chestiunii datoriilor de război ale
ţării sale către America36. Nicolae Titulescu, la rândul său, îi scria din Saint Moritz,
la 19 august 1925, lui Vintilă Brătianu, referindu-se la acelaşi subiect37. În cea de-a
doua jumătate a lunii august 1925, "The New York Times" a rezervat texte speciale
dedicate chestiunii datoriilor de război către SUA, ale Belgiei, Italiei, Franţei şi
României38.
În urma campaniei declanşate de către Washington, DC, "The New York Times"
îşi informa cititorii, în prima zi a lunii septembrie 1925, că Romania Announces
Plans. Cunoscutul organ de presă constata că după campania desfăşurată în ultimul
timp, "Guvernul român a notificat oficial Legaţia americană că, Comisia Datoriilor
de Război se va deplasa în Statele Unite, la o dată apropiată, probabil la începutul
lui octombrie, pentru a căuta o soluţionare". Comisia respectivă urma a fi
desemnată, aşa cum preciza acelaşi cotidian, după ce Vintilă Brătianu se va întoarce
la Bucureşti, în jur de 5 septembrie 1925. "Este posibil, se menţiona în continuare, ca
reprezentanţii români la Conferinţa Uniunii Interparlamentare de la Washington, să
fie autorizaţi a soluţiona un acord al datoriei, întrucât sunt şi experţi financiari
printre delegaţi. Este de înţeles că Dl. Brătianu a intenţionat la început să conducă
acea comisie, dar a fost disuadat de Prinţul Anton Bibescu, ministrul român în
Statele Unite"39. La 2 septembrie 1925, cotidianul newyorkez îşi informa cititorii că
Nicolae Titulescu a fost desemnat să conducă delegaţia care va încerca să soluţioneze
problema datoriei de război a ţării sale faţă de SUA, urmând a se deplasa în acest
sens în capitala americană40. Zece zile mai târziu, Bucureştii anunţau oficialităţile
transoceanice că specialiştii care vor face parte din Comisia Datoriilor de Război vor
sosi în America la sfârşitul lunii octombrie 1925, "cu depline puteri pentru a negocia
o reglementare a datoriei de război a României către Statele Unite". Această decizie
era considerată a reprezenta rezultatul negocierilor purtate între reprezentanţii SUA şi
cei ai României, precizându-se că Bucureştii au avut în vedere unele note precise ale
Washingtonului, care a cerut trimiterea unei comisii cu dreptul de a soluţiona
chestiunea avută în vedere41.
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La 11 septembrie 1925, Nicolae Titulescu, aflat la Geneva, la invitaţia lui
Hudson, s-a întâlnit cu un grup de ziarişti americani, ocazie cu care a rostit un discurs
important pentru acel context internaţional, ştiind că va merge în ţara lor. După o
succintă introducere, diplomatul român îi informa pe cei prezenţi asupra faptului că
"nu veţi şti niciodată măsura în care aşa-numitele naţiuni mici îşi dau seama cât de
mult datorează Statelor Unite, din punctual de vedere al unităţii lor naţionale, a
căror unitate le este ncesară, înainte ca orice grup de oameni să poată da
colectivităţii de popoare contribuţia sa specifică de cultură şi civilizaţie.
Să ştiţi, domnilor, că (sic!) cele 18 milioane de români, chemaţi în sfârşit de noile
tratate să ducă o viaţă liberă între frontierele lor naturale, sunt toţi conştienţi cât de
mult datorează Americii, atât pentru marile şi dezinteresatele sacrificii făcute de ea
în timpul Războiului, cât şi pentru proclamarea principiilor autodeterminării, pe
care doar ea le poate justifica din punct de vedere moral în timpul acelei crime fără
egal pe care o numim Război"42. Continuându-şi consideraţiile pe tema războiului şi
a păcii, diplomatul român recunoştea, fără rezerve: "faptul că America a intervenit
pentru a rezolva chestiunea Reparaţiilor, care timp de ani de zile agitase Europa,
faptul că America a declarat de nenumărate ori că interesul ei este doar al unei
Europe care a găsit ea însăşi formula unei păci interne, necesitatea de a găsi sisteme
de a rezolva în mod amiabil toate conflictele între popoare, toate acestea, domnilor,
sunt salutate în modul cel mai larg şi mai generos de către poporul român".
Continuând a-şi afirma consideraţiile de ordin general, pe acelaşi ton de
sinceritate impresionantă, Titulescu sublinia că "atunci când vine la noi de dincolo de
Ocean, exprimată cu putere, dar şi cu amabilitate, rememorarea principiului că un
angajament internaţional trebuie să fie respectat, […] ne simţim întăriţi în faţa
dezordinii şi departe de a vă considera doar simpli creditori financiari, simţim
nevoia de a vă spune că sunteţi fraţii noştri în aceeaşi concepţie". Însuşindu-şi deja
ipostaza cu care fusese învestit nu demult, Titulescu recunoştea că în virtutea acestei
prepotenţe "va trebui să spun în curând la Washington, oficial, în numele guvernului
român, ceea ce v-am spus dumneavoastră prieteneşte"43. Recunoscând o stare de fapt
nefirească, întreţinută de realităţile unui timp aflat într-o permanentă schimbare, el
reamintea că "România, al cărei teritoriu a fost devastat de inamic şi ocupat de
trupele lui, timp de şapte ani, a făcut faţă singură nevoilor urgente de consolidare
financiară […]. În timpul acestor şapte ani, România nu a putut lua în considerare
plata datoriilor de război către Aliaţii ei; astăzi, cu consolidarea internă continuată,
România simte că sarcina ei morală o obligă să se adreseze statelor ei creditoare şi
să le spună: «Nu ne-am uitat obligaţiile, să le lichidăm cât se poate de bine în
interes comun».
România nu putea întreprinde astfel de negocieri până când situaţia ei nu-i
permitea să vorbească cu toţi creditorii. Datoria noastră faţă de America este mult
mai mică decât alte datorii de război ale noastre. Pentru acest motiv, guvernul
român nu a putut să lichideze datoria noastră către voi. Tratamentul pari passu near fi făcut pe loc datori pentru sume pe care nu le puteam plăti.
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Dar astăzi, cred că putem vorbi despre acest subiect. Cred că voi putea să spun
pe scurt în numele guvernului meu: «Suntem cu toţi datori Americii pentru toţi
dolarii pe care ni i-a dat; intenţionăm să plătim tot ceea ce datorăm»"44.
Profitând de ocazia oferită de acel context favorabil, Titulescu, unul dintre cei mai
îndreptăţiţi oficiali români a se pronunţa asupra datoriilor de război ale ţării sale, şi-a
făcut astfel publice intenţiile cu care îşi propunea să trateze chestiunea în discuţie,
după ce, la 23 aprilie 1925, adresându-se Ministerului Afacerilor Externe - dar
avându-l în vedere, bineînţeles, şi pe Vintilă Brătianu -, îl informa că un cunoscut deal său - britanic - s-a întâlnit cu un subsecretar al Finanţelor SUA, care i-a confirmat
faptul că se pregătea "o ofensivă apropiată a petroliştilor americani contra
României"45.
Patru zile după mărturisirile avansate de Titulescu la Geneva, "The New York
Times" îşi avertiza cititorii că după unele informaţii recente Anton Bibescu, aflat în
România la acea dată, "ar fi transferat la o misiune diplomatică la Roma". Cel în
cauză a respins o asemenea perspectivă, pretinzând că se va întoarce la acelaşi post,
întrucât, la Bucureşti, nu a fost discutat transferul său 46. La 17 septembrie 1925,
cotidianul newyorkez îşi informa cititorii că în ziua precedentă Vintilă Brătianu a
convocat la Bucureşti o conferinţă a oficialilor Ministerului de Finanţe, pentru a se
discuta viitoarea vizită în SUA a Comisiei Datoriei de Război, condusă de Nicolae
Titulescu. Delegaţia respectivă urma a părăsi Bucureştii la 10 octombrie 1925, fără a
i se preciza componenţa, ce urma a fi făcută publică în zilele următoare 47. O zi mai
târziu, adică la 18 septembrie 1925, Titulescu îi scria, din Geneva, lui Nicolae
Ciotori, că accepta propunerea, dar numai "după reglementarea datoriilor României
către Anglia, «care trebuie făcută prealabil, aşa cum cer interesele ţării şi cinstea
ei»"48. La aceeaşi dată, "Samuel R. Bertron, bancher din New York, însoţit de ofiţeri
ai The American - European Utilities Corporation şi reprezentanţi ai
manufacturilor americane de echipament de cale ferată, a sosit în Bucureşti".
Informându-şi cititorii, presa locală a anunţat că se avea în vedere un împrumut de
100.000.000 de dolari, care urma a fi discutat cu reprezentanţii Ministerului de
Finanţe din România49.
La 21 septembrie 1925, "The New York Times" anunţa că în ziua precedentă a fost
definitivată Rumania's debt commission, condusă de Nicolae Titulescu, care urma a
sosi la Washington, DC, în ziua de 10 octombrie. Componenţa ei era următoarea:
Eftimie Antonescu, acela care a îndeplinit o misiune similară în noiembrie 1922,
Emil Giuan, Victor Bădulescu şi Savel Rădulescu. Comisia urma a pleca spre
Washington, DC, la 10 octombrie 192550. În aceeaşi zi, Nicolae Titulescu îi scria lui
44
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Vintilă Brătianu că "a cumpărat bilete de drum, pentru el şi încă şase personae,
pentru călătoria către SUA"51.
Dincolo de explicabila precipitare informaţională de moment, calitatea cu care
fusese însărcinat ministrul român la Londra nu era una care să-i fi oferit, numaidecât,
o satisfacţie aşteptată şi poate chiar justificată. Implicarea sa în soluţionarea dosarului
datoriilor de război ale României către Anglia şi reacţiile afişate de Mihail
Manoilescu, îndeosebi, faţă de o asemenea problemă l-au afectat destul de serios52.
Dar, mai mult decât atât, l-a revoltat faptul că vizita la Washington şi tratativele care
urmau a avea loc în vederea soluţionării problemei datoriilor de război ale ţării sale
către America nu fuseseră pregătite aşa cum ar fi fost firesc să se întâmple. După
vizita protocolară pe care i-a făcut-o Anton Bibescu, Titulescu nota, la 28 septembrie
1925, că "i-am atras serios atenţia asupra răspunderii ce are că nu e nici o pregătire
în America şi că Nanu face rapoarte în care polemizează cu mine"53. O zi mai târziu,
i se adresa lui I.G. Duca, informându-l că tratativele cu Anglia evoluau destul de
anevoios, apăsat fiind şi de gândul că la 10 octombrie 1925 va trebui să plece către
America. Speranţa sa era aceea că va reuşi să încheie tratativele aflate în curs de
clarificare cu Londra, întrucât, remarca el, pretenţiile americane vor fi mai
"drastice"54.
Soluţionarea chestiunii datoriilor de război către ţările care creditaseră România în
anii 1916 - 1918 nu era o operaţiune simplă, realizabilă oricând şi fără eforturi. Un
asemenea aranjament financiar reclama, înainte de toate, stabilirea unui acord
indiscutabil asupra sumei împrumutate, între ţara care acordase împrumutul şi cea
care îl solicitase. Apoi, urma fixarea modalităţii şi a calendarului restituirii, cu
precizarea sumelor şi a datelor punerii în practică. În plus, trebuiau definitivate unele
documente de ordin financiar, economic şi diplomatic. La fel de importantă, dar mai
problematică, chiar, era fixarea detaliilor privitoare la dobânda pe care trebuia să o
suporte statul debitor şi calendarul rambursărilor. Toate aceste precizări şi încă multe
altele aveau în vedere sume importante de bani, a căror restituire incumba serioase
calcule şi eforturi financiare din partea statului debitor.
Discutând acest subiect, nu trebuie să uităm că România a fost una dintre ţările
care au participat efectiv la război, că pe teritoriul ei s-au desfăşurat ample acţiuni
militare şi că ea a fost ocupată un timp îndelungat de către alte state beligerante, fiind
obligată să suporte consecinţele unor circumstanţe agravante şi, adeseori, umilitoare.
Cu toată această stare de fapt conjuncturală, datoriile făcute de România în timpul
războiului trebuiau, numaidecât şi indiscutabil restituite, indiferent de contextul
financiar al momentului, de condiţiile rambursării şi de posibilele complicaţiile, care
puteau surveni oricând.
Aşa cum se aşteptau, neîndoielnic, oficialităţile române implicate în această
chestiune, SUA, care acordaseră împrumuturile avute în vedere, au recurs la un
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moment dat la presiuni asupra guvernului de la Bucureşti, pentru a-l determina să se
aşeze la masa tratativelor, în vederea elucidării chestiunilor înscrise într-o convenţie
a cărei soluţionare nu mai suporta amânări.
Subiectul pe care îl avem în vedere nu trebuie considerat a fi, numaidecât, un
diferend diplomatic, intervenit la un moment dat între cele două state, întrucât ele
semnaseră un aranjament oficial, care trebuia soluţionat în virtutea unui acord
bilateral prealabil. România nu refuzase discutarea unui "caz", ce ameninţa a se
transforma într-un litigiu, cu atât mai mult cu cât în el erau implicate SUA. Dar, la
începutul toamnei anului 1925, în lipsa unui aranjament clar şi actualizat în
chestiunea împrumutului de război obţinut de România în America, s-a ajuns la o
stare de încordare dezagreabilă, care ameninţa a se transforma într-un posibil conflict
diplomatic. În primele zile ale lunii octombrie 1925, "The New York Times" scria că
Vintilă Brătianu a interupt negocierile care aveau în vedere rambursarea datoriilor de
război ale României către SUA. Confruntate cu o asemenea conjunctură
surprinzătoare, oficialităţile transatlantice aşteptau ca România să trimită la
Washington o comisie însărcinată a soluţiona această problemă. Anxietăţile apărute
la un moment dat s-au dovedit a nu fi nişte supoziţii fortuite sau inventate.
Nu cu mult timp înainte, România negociase cu americanii un împrumut de
100.000.000 de dolari, necesari pentru refacerea şi normalizarea căilor ferate55. În a
doua zi a lunii octombrie 1925, Nicolae Titulescu îl informa pe I.G. Duca despre
faptul că nu va putea pleca în SUA. la 10 octombrie 1925, deoarece negocierile
avansau cu dificultate. Peste două zile, însă, îi scria lui Vintilă Brătianu că plecarea
către America a fost fixată pentru data de 31 octombrie 1925. Cinci zile mai târziu,
se adresa aceluiaşi oficial român, informându-l că "în SUA va merge numai pentru a
semna" nişte acte, adăugând că acordurile cu Anglia şi America erau necesare pentru
a nu discredita România. Peste alte două zile, îi scria din nou, referindu-se la
"indicaţiile" avansate în problema negocierii datoriilor către America 56.
Treptat, subiectul datoriilor de război a ajuns a fi considerat unul de actualitate şi
pentru presa românească a timpului. "Viitorul", cotidian al PNL, formaţiune politică
aflată la conducerea ţării, a publicat la 2 octombrie 1925 un articol intitulat “România
faţă de datoriile interaliate şi de problema reparaţiunilor. Raportul prezentat
consiliului de miniştri de d-l Vintilă Brătianu, ministrul finanţelor”57. Pe lângă textul
în discuţie, care a devenit imediat obiectul unor vii dezbateri ale presei zilnice,
"Viitorul" aducea la cunoştinţa românilor "un memoriu asupra problemei
reparaţiunilor şi a datoriilor interaliate, precum şi toate documentele privitoare la
aceste două chestiuni", care urmau a fi făcute publice. Încă de la începutul raportului
prezentat Consiliului de Miniştri de către Vintilă Brătianu, se preciza că "După
războiul general însă şi îndeosebi pentru Statele cari au participat mai intens la
susţinerea ostilităţilor, consolidarea lor financiară poate fi puternic înrâurită de
modul cum vor fi aplicate tratatele pentru a accelera sau întârzia refacerea ţării, cât
şi felul cum va fi rezolvată chestia datoriilor făcute între statele aliate în timpul şi
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din cauza războiului. Consolidarea financiară - se atrăgea atenţia în continuare - va
fi influenţată deci de factori, cari din nenorocire, de rândul acesta, nu mai depind
exclusiv de noi şi de mijloacele noastre.
Indiferent dacă aceste două chestiuni vor fi sau nu îmbinate în rezolvirea lor de
statele creditoare; ele pentru noi sunt strâns legate între ele, şi nu putem cerceta
efectele lor asupra consolidării financiare decât împreună.
Este cu atât mai indispensabil să facem această privire cu caracter general în
acest moment, nu numai fiindcă am păşit prin ultima lege monetară, la o etapă de
căpetenie a consolidării financiare interne, dar fiindcă pe deoparte se tinde de câţiva
ani încoace, prin aplicarea tratatelor şi prin politica reparaţiilor, să ni se creeze o
situaţie primejdioasă care ar compromite cu totul jertfele şi sforţările făcute până
azi, - a se vedea protestul delegaţilor români la Spa, Anexa 48, memoriile reamintite
mai sus din Iunie 1923, de la conferinţa dela Londra din 1924, de la conferinţa dela
Paris din Decembrie 1924, (Anexele 51, 55, 60), precum şi memoriul făcut pentru
Liga Naţiunilor din Decembrie 1924, iar pe de altă parte fiindcă chestiunea
datoriilor interaliate este azi direct pusă în discuţie de cei doi principali creditori,
Statele Unite ale Americii şi Anglia.
Comparând situaţia creată prin tratate, cu aceea de fapt stabilită prin aplicarea
lor, vom putea lămuri mai bine, pe deoparte, drepturile şi obligaţiile noastre, pe de
alta putinţa de a le îndeplini şi, deci, fixa atitudinea Statului român în această gravă
şi, aş zice, decisivă chestiune a consolidării financiare".
Aşa cum lesne se poate înţelege, oficialităţile române implicate în soluţionarea
chestiunii reparaţiilor de război erau conştiente de implicaţiile ei interne şi externe,
tratând-o cu multă atenţie. În continuarea comentariilor provocate de raportul în
discuţie se arăta că "de acord cu ministrul afacerilor străine am găsit că este nevoe
de a pune la punct starea acestor chestiuni, atât prin publicarea actelor prin cari
trebuia să se intemeieze drepturilor şi obligaţiilor nostre, cât şi prin cercetarea
concluziilor ce putem trage din toate aceste acte şi aceea a limitei în care am avea
putinţa de a le îndeplini!". Continuându-se comentariile suscitate de un subiect atât
de complicat şi delicat, se recunoştea că România, o ţară care a semnat tratatele, s-a
trezit confruntată, după ratificarea lor, cu încălcarea principiului de egalitate şi
echitate, afirmat la început. Avansându-se această observaţie, se atrăgea atenţia că
"nu putem admite nepotrivirile ce s-au făcut prin uitarea egalităţii de tratament atât
de necesară pentru acei cari s-au jertfit în cursul războiului.
Două acte înfăptuiesc pentru noi intrarea pe această cale primejdioasă: unul,
acordul dela Spa, care însemnează rezolvirea reparaţiilor în afară de noi, adică
putinţa de a arunca în sarcina noastră şi în folosul altor aliaţi uşurările succesive
făcute pentru foştii vrăjmaşi, şi altul, tendinţa continuă de a se cere executarea
anticipată a obligaţiilor noastre fără reducerea sau stabilirea chiar a drepturilor cu
cari aceste obligaţii trebuiau, în spiritul tratatelor, compesate sau acoperite".
Discutându-se, în continuare, "situaţia nedreaptă creată României prin aplicarea
tratatelor", se preciza că "protestul ministrului de finanţe din 1921, d. Titulescu,
împreună cu recunoaşterea făcută chiar de preşedintele comisiei de reparaţii fixează
punctul de plecare pentru atitudinea României în această nouă fază în care intra
aplicarea tratatelor". Prin abordarea "cazului" din această perspectivă se constata că
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"demersurile şi memoriile guvernului român către guvernele marilor state aliate şi
către comisia de reparaţii (Iunie 1923), precum şi cele facute pe lângă conferinţa de
la Londra în August 1924 şi conferinţa miniştrilor de finanţe aliaţi la Paris, în
Ianuarie 1925, n-au făcut decât să precizeze la fiecare etapă situaţia din ce în ce mai
nedreaptă şi neadmisibilă creată României prin desfăşurarea acestei greşite politici
în aplicarea tratatelor"58.
După această introducere, documentată şi absolut necesară, autorul ei a trecut la
detalierea unor secvenţe anume, care justificau sau puneau sub semnul întrebării
măsurile adoptate până atunci în încercarea de a soluţiona "cazul" datoriilor de război
ale României faţă de SUA. De această dată, punctul de plecare al discuţiei l-a
constituit anul 1924, când America "a pus în faţa României rezolvarea chestiunii
datoriilor interaliate", "care din cauza probabil a greşitelor informaţiuni căuta să ia
caracterul unui conflict diplomatic". La data avansării acestor consideraţii, remarca
autorul, "chestiunea ia un caracter mai general, marea republică americană cerând
tuturor statelor debitoare regularea acestei chestiuni, independent de aceea a
reparaţiilor. Suntem prin urmare şi noi ca şi Franţa, Italia, Belgia, Ceho-Slovacia,
Jugoslavia etc., faţă de o situaţie de fapt, adică a nevoii de a cerceta această
chestiune în ea însăşi, rămânând să vedem desfăşurarea ei ulterioară. Această nevoe
este stârnită atât prin tratările fiecărui stat debitor, chiar dacă ele nu au ajuns încă
la o soluţie practică, cât mai cu seamă prin noua atitudine a Angliei, care prin nota
ei din Iunie 1925 cere ca rezolvirea împrumuturilor americane să fie făcută laolaltă
cu ale ei, neînţelegând, cu drept cuvânt, să plătim un creditor fără a ţine seamă de
drepturile celorlalţi"59.
Continuându-şi discuţia pe tema rezervată României şi problemei reparaţiilor,
autorul analizei avute în vedere a abordat, aşa cum era de aşteptat, şi Directivele de
urmat pentru a ajunge la rezolvirea chestiunei reparaţiunilor, atrăgând atenţia
asupra faptului că această preocupare "a intrat azi într-o fază decisivă, şi, cum aţi
binevoit a aproba în Iulie, o comisiune va porni în America la începutul lunei
Octombrie, pentru a trata cu guvernul Statelor - Unite plata acestor datorii. După
cum ştiţi - atrăgea el atenţia -, Anglia a rezolvit în 1923 plata datoriilor sale
americane; Belgia şi Polonia, cari aveau condiţii speciale, au făcut aranjamente
acum în urmă; iar Franţa, Italia şi Ceho-Slovacia au vestit şi ele trimiterea unor
delegaţii în acelaş scop". "D. N. Titulescu, pe care îl propuneam să ia conducerea
comisiunii ce trimitem în America, atât prin situaţia d-sale ca ministru al ţării pe
lângă guvernul britanic, cât şi prin participarea d-sale atât ca ministru de finanţe,
cât şi ca delegate al ţării în diferite Conferinţe Internaţionale, va putea cu folos
continua tratările începute de mine la Paris şi Geneva. […] Din această comisiune
va face parte ca vice-preşedinte d-l Eftimie Ionescu, consilier la Înalta Curte de
Casaţie şi Justiţie, care nu numai a participat la toate lucrările Conferinţei de la
Paris în 1919, dar şi la cele ce au urmat. D-sa a condus, de altfel, tratările din 1923
în America, când s-a făcut stabilirea valorii datoriei noastre.
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Din această comisie vor face parte, pe lângă Directorul Despăgubirilor de
Răsboi din Ministerul de Finanţe, şi persoane de specialitate ca să ajute la lămurirea
punctului de vedere românesc"60.
O zi după ce publicase raportul la care tocmai ne-am referit, "Viitorul" îşi informa
cititorii că în capitala Lumii Noi se afla în curs de desfăşurare o conferinţă care a pus
faţă în faţă America şi Franţa, unde se discuta încheierea unei convenţii financiare
între cele două ţări61. Apoi, în ziua următoare, revenea asupra aceluiaşi subiect,
notând că, tot la Washington, DC, s-a semnat "un accord provizoriu pentru plata
datoriilor Franţei"62. "The New York Times", la rândul său, se arăta interesat de "o
poveste" al cărei subiect era "campania de presă a guvernului împotriva intereselor
petroliere americane în România", cu menţionarea obişnuitelor răutăţi ale
Budapestei, unde apărea şi numele lui I.G. Duca 63. Acelaşi cotidian publica, la 14
octombrie 1925, un text laconic intitulat “Rumania Funds One Debt”, în care îşi
informa cititorii că ziarele româneşti anunţau stabilirea unui acord cu guvernul
britanic în problema datoriilor de război. Anunţul menţionat se încheia cu precizarea
că "delegaţia română este planificată să se deplaseze către Statele Unite la 31
octombrie"64. Tot la 14 octombrie 1925, Nicolae Titulescu îi informa, din Londra, pe
I.G. Duca şi Vintilă Brătianu că "din cauza eşecului delegaţiei franceze la
Washington, delegaţia României şi-ar fi amânat plecarea în SUA", astfel încât, "s-a
întâlnit de îndată cu ambasadorul American la Londra şi i-a declarat că şi-a
cumpărat biletele pentru data de 31 octombrie". Diplomatul american l-a sfătuit să
nu încerce a modifica plecarea 65. Două zile mai târziu, Titulescu îi adresa lui Vintilă
Brătianu o telegramă în care îl informa că atât timp cât nu a primit alte instrucţiuni,
considera că avea "mâinele libere" pentru negocieri cu SUA66. La 26 octombrie 1925
îi telegrafia din nou, repetându-i că în ziua de 31 octombrie 1925 va pleca cu
"Aquitania" către America67.
"The New York Times", la rândul său, îşi continua campania acuzatoare la adresa
României, atrăgându-i atenţia asupra faptului că în relaţia cu America, Bucureştii nu
trebuiau să afişeze nici un fel de pretenţii. La 19 octombrie 1925, influentul cotidian
newyorkez critica formaţiunea politică aflată la guvernare, adică PNL, pentru
pretinsa atitudine potrivnică intereselor americane din domeniul petrolului.
Recurgând la un ton maliţios, "The New York Times" se lansa, concomitent, într-o
campanie critică la adresa politicii antiminoritare româneşti, fără a avea în vedere
realităţile specifice acestei ţări 68. Prin alăturarea celor două "acuzaţii", cunoscutul
ziar încerca să exercite încă o presiune asupra autorităţilor române. Totuşi, referirile
directe la Titulescu nu erau, întotdeauna şi numaidecât, maliţioase. Semnalând
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încercările de soluţionare a datoriei de război a României către Anglia, acelaşi
cotidian anunţa că "Misiunea Titulescu" va rezolva aceeaşi problemă şi în cazul
relaţiei România - Franţa69.
Dominat, de un timp de perspectiva "misiunii americane", ministrul român la
Londra îi telegrafia la 27 octombrie 1925 lui Vintilă Brătianu, cu destulă îngrijorare,
informându-l că "la Trezorerie mi s-a comunicat să ne aşteptăm a fi trataţi cu
oarecare asprime în America, şi, bineînţele, am adăugat că negociaţiunile [la]
Washington nu vor semăna cu cele avute [la] Londra. Pe de altă parte, prietenul
nostru journalist îmi dă aceeaşi ştire. El spune că Hoover continuă a-şi manifesta
ostilitatea contra României. […] Adaugă că înseşi ziarele americane la care scrie el
sunt azi ostile României şi o acuză de antisemitism" 70. Peste trei zile, Titulescu
expedia către Legaţia României din Washington o telegramă, anunţându-şi
îmbarcarea pentru New York City 71. Concomitent, se adresa lui I.G. Duca şi Vintilă
Brătianu, comunicându-le că "de pe Aquitania, delegaţia română şi eu personal vă
mulţumim pentru bunele urări şi vă asigurăm că, oricare ar fi dificultăţile ce am
întâlni în America, vom lupta cu energia pe care ne-o dă conştiinţa dreptei noastre
cauze"72.
La 6 noiembrie 1925, delegaţia română ce urma a discuta cu oficialităţile
americane problema datoriilor de război ale României faţă de Lumea Nouă a
debarcat în portul New York City. Vizita care începea în acea zi urma să reprezinte,
dincolo de rezultatele ei imediate, un moment relevabil în evoluţia raporturilor
economice şi financiare româno - americane. Prezenţa unei delegaţii oficiale a
României în America avea o semnificaţie specială pentru afirmarea identităţii acestei
ţări în spaţiul politic şi financiar american. Faptul că Bucureştii ajunseseră a trata
probleme diplomatice şi economice de interes comun cu Washington, DC, reprezenta
un moment deosebit pentru prezentul şi viitorul unei ţări care devenise ea însăşi la
sfârşitul Primului Război Mondial. Indiferent de rezultatele tratativelor care urmau a
fi purtate în capitala Lumii Noi, ipostaza pe care şi-o însuşise România, ca partener
de discuţii al Americii, era una onorantă şi chiar semnificativă în multe sensuri. După
ce au luptat de aceeaşi parte a unei baricade în anii 1917 - 1918, două ţări atât de
îndepărtate, de dimensiuni greu comparabile, deciseseră a se întâlni la masa
tratativelor, fără intermediari şi eventuale rezerve, nu pentru a clarifica un diferend,
ci pentru a discuta un gest de ajutor al Lumii Noi faţă de o ţară aflată cândva, în
vremuri de război, foarte departe şi în suferinţă73.
Delegaţia României, împuternicită a trata problema datoriilor de război ale ţării pe
care o reprezenta faţă de SUA, avea următoarea componenţă: Nicolae Titulescu,
ministrul României la Londra, preşedinte al comisiei; Eftimie Antonescu, consilier la
69
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, vicepreşedinte al comisiei; Emil Giuan, director
general al Datoriei publice în Ministerul de Finanţe; Victor Slăvescu, director al
Societăţii Creditul Industrial; Victor Bădulescu, subdirector la Banca de Credit;
Dimitrie N. Ciotori şi Savel Rădulescu, consilier financiar al Legaţiei din Londra74.
Comisia americană îl avea ca preşedinte pe Andrew W. Mellon, secretar al
Departamentului Trezoreriei, iar membrii erau Frank B. Kellogg, secretar al
Departamentului de Stat, Herbert C. Hoover, secretar al Departamentului
Comerţului, senatorul Reed Smoot şi Theodore E. Burton. Temporar sau în situaţii
speciale au mai funcţionat în cadrul aceleiaşi comisii Garrard B. Winston,
subsecretar al Departamentului Trezoreriei, secretar al comisiei; A.N. Young,
consilier economic al Departamentului de Stat, Spences Phenix, din partea
Departamentului de Stat; Floyd G. Blair, de la Departamentul Trezoreriei. Datele
întâlnirilor bilaterale ale celor două comisii, care urmau a avea loc în Treasury
Building, erau 9, 19 şi 21 noiembrie, precum şi 1 decembrie 192575.
În numărul său din 7 noiembrie 1925, "The New York Times" anunţa sosirea la
New York City, cu o zi înainte, a Comisiei Datoriei de Război a României, ocazie cu
care, Nicolae Titulescu a declarat că "la atingerea pământului american, delegaţia
română este îndemnată să exprime profunda sa gratitudine pentru ajutorul preţios
dat României de Statele Unite ale Americii, în timpul marelui război, şi pe care noi
nu-l vom uita niciodată.
România consideră că respectarea angajamentelor internaţionale este un
principiu fără de care viaţa civilizată este imposibilă şi a recunoscut întotdeauna
datoria sa faţă de Statele Unite. Dorind, azi, o reglementare, echitabilă pentru
ambele ţări, a problemei datoriilor de război, soluţie de care depinde evoluţia
relaţiilor pe care Statele Unite şi România le vor avea în interesul marii opere
constructive a păcii, delegaţia română este animată de o sinceră dorinţă de a ajunge
la un acord.
Odată ce datoriile de război sunt recunoscute, reglementarea lor ridică
chestiunea capacităţii şi a modalităţilor de plată. Delegaţia română va stabili,
absolut deschis şi loial, toţi factorii pe care îi consideră că ar trebui luaţi în discuţie.
Este dificil pentru mine să-mi imaginez, cunoscând, aşa cum cunosc eu,
sentimentele de care suntem animaţi şi spiritual de justiţie de care Statele Unite au
dat dovadă în fiecare ocazie, că o înţelegere nu va fi stabilită. Aş adăuga că
delegaţia română are autoritatea deplină de a o negocia şi a o semna, cu condiţia,
bineînţeles, de a fi ratificată de Parlament".
După debarcare şi îndeplinirea formalităţilor de intrare în State, delegaţia a fost
condusă la Hotel Pennsylvania, urmând a lua apoi trenul către Washington, DC. Mai
înainte, însă, membrii delegaţiei s-au întâlnit cu Prinţul Anton Bibescu, ministrul
României în America, cu Frank Higgins, reprezentantul Departamentului de Stat, şi
cu Henry G. Stuart, din partea Portului New York, ca trimis al Departamentului de
Finanţe76.
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În zilele care au premers începutul discuţiilor propriu-zise, Nicolae Titulescu a
avut întâlniri protocolare cu Frank B. Kellog, secretar al Departamentului de Stat, şi
cu Andrew W. Mellon77. Acesta din urmă a salutat delegaţia României, exprimând
unele aprecieri protocolare la adresa guvernului acestei ţări, pentru preocuparea
rezolvării problemei datoriilor de război, a căror soluţionare era numaidecât necesară.
Apoi, Nicolae Titulescu a remarcat faptul că "Venind în contact cu Comisia Statelor
Unite pentru datoriile de război, prima sarcină a delegaţiei române este aceea de a
exprima profunda noastră gratitudine pentru ajutorul primit din partea Statelor
Unite în dificilii ani pe care a trebuit să-i traversăm în timpul Marelui Război.
Cea de a doua sarcină a delegaţiei române este aceea de a vă spune că am venit
aici cu ferma intenţie de a ajunge la o soluţionare care să permită României să-şi
plătească datoria faţă de guvernul Statelor Unite, în termenii asupra cărora trebuie
să cădem de acord, care vor fi luaţi în considerare, printre alţi factori ai problemei,
[…] astfel încât, ambele ţări să fie reciproc mulţumite"78.
Discuţiile purtate cu ocazia primei întâlniri au avut un caracter protocolar,
încheindu-se destul de repede, întrucât oficialii americani purtau concomitent
tratative cu trimişii Italiei, în vederea soluţionării dosarului datoriilor de război ale
Romei faţă de Washington, DC. Înainte de orice alte consideraţii, Secretarul Mellon
a ţinut să-şi exprime convingerea că demersul celor două delegaţii se va încheia cu
un rezultat care să le satisfacă pe amândouă. Titulescu, la rândul său, a ţinut să
mulţumească pentru "ajutorul primit din partea Statelor Unite în anii dificili prin
care am trecut în timpul marelui război". El a asigurat, apoi, delegaţia americană că
ţara sa se va achita la timp de toate datoriile, ţinându-se cont, "printre alţi factori ai
problemei, de posibilităţile noastre prezente şi de evoluţia lor viitoare, astfel încât
amândouă ţările vor fi reciproc satisfacute". În încheierea acestei întrevederi
preliminare, s-a stabilit ca următoarea consultare să aibă loc după terminarea
tratativelor asemănătoare, pe care SUA le purta cu Italia 79. Atent faţă de exigenţele
protocolare, şeful delegaţiei române a depus în aceeaşi zi o coroană de flori la
mormântul soldatului necunoscut, repetând acelaşi gest în memoria preşedintelui
Woodrow Wilson80.
Confruntat cu subterfugiile propriu-zise ale întâlnirilor oficiale, Titulescu a ajuns
repede nemulţumit, aşa cum va mărturisi de altfel, de nepregătirea lor, suplinită
adeseori de o fastidiozitate impusă de realităţi cutumiare şi dublată întotdeauna de
nesfârşite convenienţe rutiniere.
Întrucât convorbirile de început au fost amânate la un moment dat, "The New York
Times" continua a-şi informa cititorii asupra aceluiaşi subiect, transminţând o
corespondenţă din Bucureşti, în care se preciza că după încheierea negocierilor cu
American Debt Funding Commission, delegaţia română va purta discuţii
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asemănătoare la Paris şi Roma, menţionându-se că o înţelegere provizorie a fost
semnată cu Marea Britanie81.
În cursul derulării complicatelor tratative româno - americane pe care le avem
în vedere, a intervenit la un moment dat un obstacol delicat, în depăşirea căruia
Nicolae Titulescu şi Anton Bibescu au jucat rolurile principale, aşa cum era de
presupus. Inaderenţa reciprocă, afişată public de cele două personalităţi, ajunsese a fi
considerată un subiect delicat încă din momentul în care Titulescu a fost desemnat
pentru purtarea tratativelor financiare româno - americane. După şase ani de
experienţă americană, ministrul român în SUA ajunsese un personaj răsfăţat al
mediului diplomatic al Lumii Noi. Aşa cum s-a mai afirmat de altfel, "Anton Bibescu
a reuşit să dobândească la Washington o influenţă considerabilă în cercurile
oficialităţilor americane în timpul reprezentării intereselor ţării sale", fiind implicat
"în abordarea chestiunilor economice. Interesându-se de poziţia americană în
problema petrolului, el înclina spre o atitudine eventual mai concesivă în faţa
solicitărilor părţii americane. De aici - conchidea Ion Stanciu, un cunoscător al
acestor realităţi - şi acel conflict cu Titulescu, în 1925, în chestiunea datoriei către
statul american. Bibescu, observa acelaşi analist, fiind o numire a guvernelor
precedente, liberalii nu s-au împăcat, de altfel, foarte bine cu aceasta iar relele lui
relaţii cu Titulescu […] au sporit motivele de a-l îndepărta, până la urmă"82.
La curent cu aceste complicaţii, "The New York Times" îşi avertiza cititorii,
încă de la 15 septembrie 1925, că în România se discuta eventualitatea ca Prinţul
Bibescu, aflat la Bucureşti în acel moment, să fie transferat la Roma, informaţie
transmisă chiar de el însuşi, printr-o cablogramă. Făcând publică această precizare,
ziarul în cauză adăuga o supoziţie de moment, comentând că "ministrul a spus că el
s-ar întoarce la Washington în octombrie şi că nu ar fi vreo discuţie privitoare la
transferul său"83. Dar, la 11 noiembrie 1925, Titulescu îi telegrafia lui I.G. Duca,
reclamându-l pe Anton Bibescu pentru vina de a nu fi făcut nici "cea mai mică
preparare diplomatică în favoarea României" 84. În aceeaşi zi îi telegrafia şi lui
Vintilă Brătianu, pe care îl informa că a fost invitat la un dejun de Preşedintele
Americii, care s-a arătat nemulţumit de ministrul român. Coolidge reclama că a avut
discuţii la Trezorerie, unde "nimic din ce este punctul de vedere românesc nu este
cunoscut"85.
Anton Bibescu îndeplinea funcţia de ministru al României în SUA din
februarie 1921, reuşind să ajungă, treptat, un personaj cunoscut şi agreat de cercurile
diplomatice din Washington, DC. Desemnarea lui Titulescu în fruntea delegaţiei care
urma a soluţiona problema datoriilor de război ale României către Lumea Nouă l-a
pus într-o situaţie delicată, greu de explicat şi mai ales de acceptat. Confruntat cu
acest blam diplomatic, ajuns a fi un subiect al detractărilor publice, Bibescu s-a trezit
depăşit de situaţie, înţelegând că devenise un personaj învestit cu o demnitate care nu
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mai convenea autorităţilor politice bucureştene. Pe moment, însă, nu s-a ajuns la o
clarificare oficială a acestei complicaţii ambigue.
Revenind la desfăşurarea programului contactelor diplomatice româno americane, care ajunsese a fi, în noiembrie 1925, un eveniment chiar şi pentru
Washington, DC, se cuvine să menţionăm că la 13 noiembrie 1925, Nicolae
Titulescu îl informa pe I.G. Duca despre situaţia delicată cu care ajunsese a se
confrunta, reclamându-i pe Frederic C. Nanu şi pe Anton Bibescu, deveniţi
indezirabili pentru el. Fără a sugera o eventuală soluţie de compromis, el cerea surprinzător şi straniu chiar - demiterea sa din postul de ministru la Londra şi
trimiterea urgentă a scrisorilor de rechemare. O zi mai târziu, recurgea la încă o
telegramă, adresată de această dată ministrului de Externe, în care menţiona din nou
"demisia" sa. Pentru a-şi justifica gestul - neavenit, bineînţeles -, el pretindea că "am
constatat din septembrie că interesele româneşti în America sunt compromise de
reprezentanţii ei oficiali şi v-am telegrafiat. Sosit aici, la faţa locului, m-am întărit şi
mai mult în această convingere". Precizând că îşi menţinea demisia, cerea încă o dată
trimiterea urgentă a scrisorilor de rechemare 86.
Cunoscut pentru accesele sale surprinzătoare, de personaj obişnuit a fi răsfăţat
şi prea sigur de el, căruia i se iertau unele ieşiri epatante, ce frizau o inocenţă teatrală,
omonimul aceluia pe care îl dezavua expedia la 18 noiembrie 1925 o telegramă către
I.G. Duca şi Vintilă Brătianu, informându-i despre negocierile de la Washington, DC,
desfăşurate în şedinţe plenare, unde aveau loc conversaţii purtate în cel mai deplin
secret. În ziua următoare, a făcut o expunere "asupra întregii situaţii a României", în
cadrul unei şedinţe asemănătoare87. Două zile mai târziu, îi informa pe miniştrii de
Externe şi de Finanţe de la Bucureşti că a participat la o lungă şedinţă plenară,
întâlnindu-se apoi cu Andrew W. Mellon şi cu subsecretarul de stat al Finanţelor 88.
"The New York Times" din 22 noiembrie 1925 consemna că în ziua precedentă "The
American Debt Commission a declinat acceptarea primei oferte formale de
soluţionare a datoriei de război a României către Statele Unite şi a recomandat, azi,
comisiei române o contrapropunere. Formula avansată românilor este, de fapt,
aceea a termenilor înţelegerii anglo - americane, cu modificări care previn situaţia
particulară a României. Românii, se preciza în această notă, au promis un răspuns
marţi, astfel că ambele comisii par a aştepta o soluţionare" 89. La 23 noiembrie 1925,
Titulescu se adresa din nou lui I.G. Duca, răspunzând la o telegramă a ministrului de
Externe, prin care era informat că la Bucureşti se decisese rechemarea lui Bibescu,
dar numai după perfectarea acordului cu americanii. În consecinţă, Titulescu şi-a
retras cererea de demisie, revenind cu o altă telegramă, redactată, de această dată, pe
un ton mai optimist90.
O nuanţare asemănătoare adopta şi "The New York Times", la 23 noiembrie 1925,
când îşi informa cititorii că "Bugetul României pe 1926, care va fi prezentat de
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Ministrul de Finanţe Vintilă Brătianu Camerei Deputaţilor, în această săptămână,
propune în jur de 1.000.000.000 de lei (în jur de 4.500.000 de dolari), la dispoziţia
soluţionării datoriei de război a României către Statele Unite şi a altor datorii
interaliate. Totalul bugetului este de circa 38.250.000.000 de lei (în jur de
172.000.000 de dolari), în comparaţie cu 31.750.000.000 lei în ultimul an"91.
În aceeaşi zi, Nicolae Titulescu răspundea unei telegrame a lui I.G. Duca, care
îl informa că se decisese rechemarea lui Anton Bibescu, dar după semnarea acordului
cu privire la plata datoriei de război a României. În virtutea acestei decizii, Nicolae
Titulescu a decis a-şi retrage cererea de demisie92, mulţumit de satisfacţia care i se
oferise.
La 2 decembrie 1925, "The New York Times" publica un text special, intitulat
“Acord asupra datoriei de război a României, încheiat”, în care se preciza, înainte de
toate, că în ziua precedentă "a fost convenit un acord pentru stabilirea datoriei de
război a României faţă de Statele Unite. În conformitate cu acordul, datoria de
război va fi stabilită în concordanţă cu o sumă de bază de 44.591.000 de dolari, la
fel ca la 15 iunie 1925, după calcularea dobânzii", sumă care urmează a fi plătită
într-o perioadă de 62 de ani, "cu o dobândă de 3% pe an, pentru prima decadă, şi de
3½ % pe an după aceea". Înţelegerea respectivă avea în vedere unsprezece naţiuni,
adică Marea Britanie, Ungaria, Lituania, Polonia, Finlanda, Letonia, Estonia,
Cehoslovacia, Belgia, Italia şi România. Acelaşi acord urma a fi încheiat cu Armenia,
Grecia, Iugoslavia, Franţa, Rusia, Liberia şi Nicaragua. Cea mai mare sumă de
restituit o avea Franţa, cu 4.210.556.948 de dolari 93.
Diferendul la care s-a ajuns cu ocazia stabilirii datoriei de război a României
faţă de SUA nu a fost, aşa cum era de aşteptat, favorabil Bucureştilor. Deşi cercurile
diplomatice şi cele ziaristice de dincolo de Ocean au tratat cu civilitate "cazul",
lumea politică, dar nu numai ea, a înţeles ceea ce, de regulă, era lăsat a fi dedus de
cei care se simt, numaidecât, implicaţi în trama avută în vedere. Componenţa
delegaţiei române, care urma a soluţiona o chestiune atât de importantă pentru ţara pe
care o reprezenta, nu trebuia să devină o temă de discreditare pentru presa americană
şi nu numai. Finalmente, "cazul" a fost rezolvat aşa cum deciseseră deja politicienii
şi diplomaţii americani. În acel context internaţional, adoptarea unei alte soluţii era,
probabil, imposibilă. Faptul că un asemenea subiect a fost abordat de Bucureşti ca o
eventuală temă al priorităţilor conjuncturale nu a modificat cu nimic clauzele finale
ale unei decizii diplomatice stabilite în capitala Americii. În loc să fi pregătit
discuţiile cu specialiştii americani, delegaţii români au transformat un important
moment diplomatic într-o ocazie a afişării unor veleităţi personale şi de grup. Dintru
început chiar, s-a trecut peste Anton Bibescu, un cunoscător al lumii diplomatice
americane, care, în principiu, era cel mai îndreptăţit a conduce delegaţia română
desemnată a trata dincolo de Ocean o chestiune atât de delicată. Subiectivitatea unei
asemenea decizii nu poate fi pusă pe seama unei singure persoane, dintr-un ansamblu
de factori care a convenit ca ministrul român la Londra să conducă delegaţia ce urma
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a soluţiona problema datoriei de război a ţării sale faţă de Lumea Nouă. În plus,
România era reprezentată în capitala americană de un diplomat experimentat, care
cunoştea perfect realităţile locului.
Aşa cum am văzut, Anton Bibescu funcţiona de aproape cinci ani în ipostaza
de ministru al României în America, interval în care se afirmase ca o personalitate
distinctă a cercurilor diplomatice din capitala Lumii Noi. Chiar dacă eventuale
interese naţionale sau personale de moment ar fi recomandat pe un alt diplomat să
ocupe demnitatea în discuţie, Anton Bibescu trebuia numaidecât avut în vedere
printre cei pasibili a fi desemnaţi în acest sens. Dar, interesele de partid şi cele ale
unor personalităţi politice ale vremii, precum Vintilă Brătianu, I.G. Duca şi alţii, au
decis, în acest caz, în funcţie de calcule de grup sau de moment, fără a se ţine cont de
"răul" pe care i-l făceau unui remarcabil diplomat al acelei vremi şi, mai ales,
diplomaţiei româneşti. Culpabilitatea celor implicaţi în acest "caz" nu i se poate ierta
nici lui Nicolae Titulescu, "alesul" lor, adică a acelora care au trecut cu dezinvoltură
peste activitatea unui remarcabil diplomat român. Punerea în practică a unui
asemenea "caz" nu a trecut neobservată de presa transoceanică, dar mai ales de lumea
diplomatică a vremii.
Anton Bibescu era un diplomat cunoscut în cercurile diplomatice ale capitalei
americane. Să nu uităm unde se născuse el, cu cine era căsătorit, în ce sfere
diplomatice şi politice putea fi întâlnit de multă vreme şi cât de bine cunoştea
diplomaţia americană şi nu numai. Dar, aşa cum era tradiţia în România, nici în cele
mai importante momente, privite din perspectiva intereselor naţionale, nu se trecea
peste calculele politice. Fără îndoială că dedesubturile "cazului Bibescu" s-au
repercutat asupra discuţiilor reclamate de soluţionarea datoriilor de război ale
României faţă de SUA. Surprins şi discreditat, fără a se avea în vedere implicaţiile
unui asemenea comportament, Anton Bibescu a ajuns a nu a mai reprezenta, pe
moment, ceea ce era de aşteptat. Chiar şi cercurile diplomatice americane au rămas
surprinse de curioasa turnură a "cazului". În derularea "incidentului" - nu unul
oarecare -, acela care a beneficiat de influenţa factorilor de decizie din ţară a fost
Titulescu, deşi nu el cunoştea cel mai bine cercurile diplomatice de dincolo de
Ocean. Confrunatat, aşadar, cu un refuz determinat de calcule politice, dublate de
combinaţii de moment, Anton Bibescu nu a reacţionat în aceeaşi manieră, înţelegând
că alesul "competiţiei" fusese deja decis.
La 4 decembrie 1925, Nicolae Titulescu şi Andrew W. Mellon au semnat The
Agreement Relating to the Funding of the Debt of Rumania to the United States 94.
Înainte de a încerca să evidenţiem semnificaţia unui asemenea moment, se
cuvine să remarcăm faptul că România îşi soluţionase, în sfârşit, o obligaţie care
devenise, cu timpul, o îngrijorare de natură financiară, dar şi diplomatică, bineînţeles.
La 4 decembrie 1925, oficiosul partidului aflat la guvern remarca, înainte de toate, că
"Acordul cu America este: un serios succes al României", care "arată că România a
trecut ultima etapă a consolidării ei financiare atât în interiorul ţării cât şi în afară".
După menţionarea avantajelor, se conchidea că "aranjamentul nostru cu Statele-
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Unite va avea o înrâurire deosebită asupra creditului României" 95. În ziua
următoare, când Titulescu pregătea raportul care urma a-i fi prezentat lui Vintilă
Brătianu96, "Viitorul" revenea asupra aceluiaşi subiect, pretinzând că "Acordul
încheiat la Washington, privitor la aranjarea datoriilor noastre de război în
America, este un fapt de o însemnătate fundamentală pentru întreaga operă de
consolidare financiară realizată de România în ultimii patru ani. Însemnătatea
acestui acord este sporită de condiţiunile excepţional de avantajoase acordate
României (subl. Gh.I.F.) (...), marcând o etapă nouă în opera de consolidare a
României, (...) menit a avea o repercusiune binefăcătoare asupra creditului nostru în
afară, ca şi asupra situaţiunei financiare generale a ţării"97.
La 6 decembrie 1925, acelaşi ziar sublinia, în articolul de fond, că "în expunerea
de motive a proiectului de buget pe 1926, d-l ministru de finanţe a arătat că opera de
însănătoşire şi consolidare financiară a României, realizată până acum, este în
legătură cu două necunoscute: felul cum se vor regula datoriile interaliate şi felul
cum ne vom împlini obligaţiunile isvorâte din aplicarea tratatelor. Prima din aceste
necunoscute a fost soluţionată în mod favorabil, şi anuităţile pe cari ne-am obligat a
le plăti în Statele-Unite nu vor compromite, din fericire, echilibrul nostru bugetar şi
nu vor depăşi putinţa de plată a României. E de nădăjduit, desigur, că şi cea de-a
doua necunoscută va avea de asemenea o soluţiune conformă cu drepturile şi
interesele superioare ale ţărei". Presa, în unele cazuri - remarca oficiosul liberal -,
"făcea, nu de mult, zilnice imputări guvernului că nu regulează chestiunea datoriilor
de războiu americane.
O campanie de fiece zi căuta să arate opiniei publice că România întârzie
prea mult cu regularea acestei chestiuni, se inventau fel de fel de «conflicte»
diplomatice cu oficialitatea americană, se vorbea zilnic de «boicotarea» României şi
de situaţiunea cu totul nefavorabilă pe care ţara noastră ar avea-o în Statele Unite.
(...) Acum însă, când acordul dela Washington, favorabil în toate privinţele ţării, a
fost încheiat, ar fi fost firesc ca toate ziarele româneşti - inclusiv acelea ale anumitei
prese - să sublinieze acest succes al României, într-o chestiune care nu are un
caracter politic de partid. Aşa s-a întâmplat în toate ţările apusene şi nimeni, în
Franţa, în Belgia, în Cehoslovacia sau în Polonia, nu s-a gândit să privească
această chestiune pur financiară prin prisma intereselor de partid sau a
diversităţilor politice. (...).
Chestiunea aceasta a acordului de la Washington a pus încă o dată în
evidenţă un fapt învederat că aceia pe cari cu drept cuvânt i-am numit vrăjmaşi
dinăuntru ai ţărei nu-şi ascund satisfacţiunea oridecâte ori Statul român trece prin
dificultăţi, după cum nu sunt în stare să sublinieze în chip obiectiv succesele ţărei" 98.
Într-un interviu realizat pentru "Viitorul", Ion Totu observa că "Regularea datoriilor
noastre de război în Anglia şi America în condiţiuni atât de avantagioase pentru noi,
care este o dovadă vie a prestigiului hotărât pe care şi l-a câştigat Statul nostru în
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urma politicei şi gospodăriei cuminţi a guvernului actual, a fost prezintată ca un
simplu fapt divers". Răspunzând aceloraşi imputaţii, Vintilă Brătianu declara că
"regularea datoriilor noastre de război în Statele-Unite - deşi cuantumul acestor
datorii este relativ mic în comparaţie cu acelea pe care le avem în Anglia şi Franţa are o însemnătate deosebită. Se înlătură, în primul rând, o nedumerire pe care la un
moment dat marea republică a avut-o asupra intenţiilor României de a fi un debitor
care să-şi ţie angajamentele, iar în al doilea rând, prin soluţiile luate, se recunosc
dificultăţile pe care le are România în opera ei de consolidare financiară - dificultăţi
datorite războiului dus în condiţii excepţinal de grele şi totdeodată deprecierei
monetare suferită după război". În încheierea consideraţiilor sale, ministrul de
Finanţe a ţinut numaidecât să precizeze că "trebuie să fim recunoscători Comisiei
române prezidată de d. Titulescu şi ajutată de d-l Eftimie Antonescu, care a ştiut să
susţie cu atâta documentare şi inimă punctul de vedere românesc"99. În ziua în care
"Viitorul" publica acest interviu, Nicolae Titulescu era felicitat în mod special de
acelaşi Vintilă Brătianu, dar şi de I.G. Duca sau de unii diplomaţi şi prieteni 100.
Două zile mai târziu, "Viitorul" revenea asupra evenimentului considerat atât
de important, informându-şi cititorii că prin semnarea acordului americano - român,
"această mare şi însemnată problemă a regulării datoriilor noastre în Statele-Unite
este definitiv rezolvată în mod favorabil. Se ştie că tratativele au urmat în modul cel
mai amical şi delegaţii americani - ţinând seama de capacitatea de plată a României
în primii ani - au consimţit la o reducere a anuităţilor, astfel că echilibrul bugetar nu
va fi compromis prin înscrierea noilor anuităţi, care nu vor împovăra prea mult
bugetul. Odată cu această operaţiune, favorabilă pentru ambele părţi, creditul
României este pe deplin restabilit şi noi perspective de viitor i se deschid" 101.
Printre alte evenimente prilejuite de semnarea acordului avut în vedere moment surprinzător de exagerat - se cuvin a fi menţionate şi numeroasele
întrevederi protocolare pe care le-a avut Titulescu între 5 şi 12 decembrie 1925102,
considerate a fi importante atât pentru diplomaţia momentului, cât şi pentru afirmarea
României în spaţiul relaţiilor internaţionale.
În tot acest timp, în ţară, "Viitorul" continua a informa opinia publică
românească asupra a ceea ce se pretindea a fi marele succes diplomatic al lui Nicolae
Titulescu. "În ce priveşte condiţiunile avantajoase acordate României, ţinea să releve
cunoscutul oficios al PNL, trebuie să relevăm meritele ce revin şefului delegaţiunei
noastre d-l N. Titulescu, care, secondat de d-l Eftimie Antonescu, ca şi de ceilalţi
membri ai delegaţiunei, a depus o activitate laborioasă şi a susţinut interesele
României cu o competenţă şi cu un talent care au contribuit într-o largă măsură la
clarificarea problemelor în discţiune şi la obţinerea condiţiunilor care fac succesul
acordului încheiat. La serviciile mari pe care d-l N. Titulescu le-a adus ţării de când
e ministru la Londra, în apărarea intereselor şi a problemelor româneşti ce s-au pus
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urma politicei şi gospodăriei cuminţi a guvernului actual, a fost prezintată ca un
simplu fapt divers". Răspunzând aceloraşi imputaţii, Vintilă Brătianu declara că
"regularea datoriilor noastre de război în Statele-Unite - deşi cuantumul acestor
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române prezidată de d. Titulescu şi ajutată de d-l Eftimie Antonescu, care a ştiut să
susţie cu atâta documentare şi inimă punctul de vedere românesc"99. În ziua în care
"Viitorul" publica acest interviu, Nicolae Titulescu era felicitat în mod special de
acelaşi Vintilă Brătianu, dar şi de I.G. Duca sau de unii diplomaţi şi prieteni 100.
Două zile mai târziu, "Viitorul" revenea asupra evenimentului considerat atât
de important, informându-şi cititorii că prin semnarea acordului americano - român,
"această mare şi însemnată problemă a regulării datoriilor noastre în Statele-Unite
este definitiv rezolvată în mod favorabil. Se ştie că tratativele au urmat în modul cel
mai amical şi delegaţii americani - ţinând seama de capacitatea de plată a României
în primii ani - au consimţit la o reducere a anuităţilor, astfel că echilibrul bugetar nu
va fi compromis prin înscrierea noilor anuităţi, care nu vor împovăra prea mult
bugetul. Odată cu această operaţiune, favorabilă pentru ambele părţi, creditul
României este pe deplin restabilit şi noi perspective de viitor i se deschid" 101.
Printre alte evenimente prilejuite de semnarea acordului avut în vedere moment surprinzător de exagerat - se cuvin a fi menţionate şi numeroasele
întrevederi protocolare pe care le-a avut Titulescu între 5 şi 12 decembrie 1925102,
considerate a fi importante atât pentru diplomaţia momentului, cât şi pentru afirmarea
României în spaţiul relaţiilor internaţionale.
În tot acest timp, în ţară, "Viitorul" continua a informa opinia publică
românească asupra a ceea ce se pretindea a fi marele succes diplomatic al lui Nicolae
Titulescu. "În ce priveşte condiţiunile avantajoase acordate României, ţinea să releve
cunoscutul oficios al PNL, trebuie să relevăm meritele ce revin şefului delegaţiunei
noastre d-l N. Titulescu, care, secondat de d-l Eftimie Antonescu, ca şi de ceilalţi
membri ai delegaţiunei, a depus o activitate laborioasă şi a susţinut interesele
României cu o competenţă şi cu un talent care au contribuit într-o largă măsură la
clarificarea problemelor în discţiune şi la obţinerea condiţiunilor care fac succesul
acordului încheiat. La serviciile mari pe care d-l N. Titulescu le-a adus ţării de când
e ministru la Londra, în apărarea intereselor şi a problemelor româneşti ce s-au pus
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“Acordul de la Washington. Creditul României”, în "Viitorul", 10 decembrie 1925, p. 1.
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înaintea diferitelor conferinţe internaţionale, se adaogă astăzi strălucita susţinere a
intereselor României în aranjarea datoriilor noastre în America.
În privinţa consecinţelor acordului dela Washington asupra creditului
României în străinătate, aceste consecinţi sunt de o însemnătate incontestabilă.
Acordul dela Washington consfinţeşte rodnicia eforturilor făcute de România în
marea şi dificila operă de consolidare economică şi financiară ce a întreprins-o şi a
realizat-o prin propriile ei forţe. (...) Creditul României apare acum ca (sic!) ceea ce
trebuie să fie acest credit: un corolar al muncei, al spiritului de ordine şi de bună
gospodărie, al realităţilor şi al avuţiilor ce reprezintă România"103.
Tonul acestui text ziaristic surprinde prin accentele sale emfatice, care, în loc
să eludeze compromisurile, aşa cum se încerca, invita la circumspecţie. Evitarea
chestiunilor concrete lăsa a se înţelege că, în principiu, "cazul" a fost închis, fapt care
putea fi considerat o reuşită a diplomaţiei bucureştene. Evitarea sau estomparea
nemulţumirilor părea a fi cea mai potrivită reacţie oficială. În plus, suma în discţie nu
era una care să reclame prea multe explicaţii.
Discuţiile provocate de încheierea protocolului româno-american surprind şi
azi prin accentele lor emfatice şi evitarea chestiunilor concrete, reclamate, în mod
firesc, de explicarea "evenimentului" avut în vedere. La Washington, aşa cum a
recunoscut în trecere Nicolae Titulescu, delegaţia pe care a condus-o a fost pusă în
faţa unei situaţii delicate, întrucât SUA fixase deja suma de restituit şi condiţiile
închiderii "cazului". Cei care au decis au fost, înainte de toate, diplomaţii şi finanţiştii
americani. Chiar şi deplasarea la Washington a fost precipitată întrucâtva de
presiunile diplomatice şi cele ale presei de dincolo de Ocean. Aşa cum reiese din
"The New York Times", discuţiile purtate de cele două delegaţii au avut în vedere un
set de propuneri avansate de americani, în virtutea contextului şi a condiţiilor
acordării împrumutului. Suma avută în vedere nu intra în discţie, întrucât creditorul
dispunea de toate documentele semnate la data perfectării împrumutului.
Cercurile guvernamentale ale momentului au prezentat acordul în discuţie în
aşa fel încât el să pară un "succes" al guvernului Ion I.C. Brătianu, deci o reuşită
liberală, adică politică. Realizarea în sine a fost, de fapt, una care a aparţinut, în cea
mai mare parte, diplomaţiei americane. Înţelegerile de moment, acceptate ca urmare
a propunerilor specialiştilor români, nu au modificat spiritul şi nici datele
fundamentale ale acordului. Dar, întrucât Titulescu a condus delegaţia română,
însuşindu-şi reuşitele şi limitele documentului semnat la 4 decembrie 1925,
perfectarea acestei înţelegeri îi aparţine, neîndoielnic şi într-o masură decisivă, lui. Şi
nu oricum, ci ca şef al delegaţiei desemnate să soluţioneze acest "caz".
La 10 decembrie 1925, "The New York Times" anunţa că, în ziua precedentă,
"un pasager de pe Berengaria, care a plecat ieri către Southampton, era Prinţul
Anton Bibescu, ministrul român în această ţară. Cu el era Comisia Datoriilor de
Război ale României, condusă de Eftimie Antonescu" 104. În aceeaşi zi, "Viitorul",
nemulţumit de o interpelare făcută în Parlamentul român de către Virgil Madgearu,
apela, surprinzător, la un ton nepotrivit, pretinzând că acesta "a vorbit cum vorbeşte
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presiunile diplomatice şi cele ale presei de dincolo de Ocean. Aşa cum reiese din
"The New York Times", discuţiile purtate de cele două delegaţii au avut în vedere un
set de propuneri avansate de americani, în virtutea contextului şi a condiţiilor
acordării împrumutului. Suma avută în vedere nu intra în discţie, întrucât creditorul
dispunea de toate documentele semnate la data perfectării împrumutului.
Cercurile guvernamentale ale momentului au prezentat acordul în discuţie în
aşa fel încât el să pară un "succes" al guvernului Ion I.C. Brătianu, deci o reuşită
liberală, adică politică. Realizarea în sine a fost, de fapt, una care a aparţinut, în cea
mai mare parte, diplomaţiei americane. Înţelegerile de moment, acceptate ca urmare
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totdeauna: veninos". Obiecţia avansată la adresa parlamentarului naţional-ţărănist era
făcută publică, aşa cum recunoştea ziarul liberal, "tocmai în ziua când de la
Washington telegramele aduceau ştirea încheierii aranjamentului pentru plata
datoriei de războiu în America, iar Consiliul de miniştri, în urma expozeului d-lui
Vintilă Brătianu, aproba acest aranjament". O aemenea coincidenţă, pretindea acel
oficios, "explică pe deplin izbânda politicei financiare a d-lui Vintilă Brătianu, care
a ştiut cu o neştirbită autoritate morală să impună nu numai sacrificii, dar şi
convingerea că ele sunt necesare şi folosite în interesul superior al ţărei!" 105. Tot în
ziua de 10 decembrie 1925, "Viitorul" observa că "Oficiosul averescan Îndreptarea,
voind să înceapă o polemică de partid în chestiunea acordului de la Washington, dă
dovadă de o rea credinţă mai mare chiar decât a «anumitei prese». (…) Îndreptarea
comite un falş cu bună-ştiinţă şi procedeul e desigur condamnabil"106. În ziua
următoare, acelaşi cotidian atrăgea atenţia asupra faptului că atitudinea partidelor
politice "faţă de problemele mari ale ţărei" a fost discutată mereu. "Este vorba, bine
înţeles - îşi nuanţa autorul remarca -, de acele chestiuni cari nu au caracter politic,
ci, stând deasupra polemicelor şi disensiunilor de partid, reclamă în jurul apărărei
lor manifestarea sentimentului de solidaritate naţională la toţi cei cari pretind că vor
să-şi slujească ţara".
Dar presa partidelor de opoziţie, continua acelaşi comentator, abordează, într-o
manieră "vinovată", "două mari chestiuni de ordin financiar: acordul de la
Washington, pentru regularea datoriilor noastre de războiu în Statele Unite, şi
situaţiunea României faţă de chestiunea datoriilor şi obligaţiilor Statelor
succesorale ale fostului imperiu Austro-Ungar". Concluzia pe care o sugera autorul
acestui articol de fond al "Viitorului" era aceea că problemele mari ale ţării nu trebuie
coborâte în lupte de partid107. Peste două zile, aceeaşi publicaţie relua cruciada sa cu
presa timpului, reproşând unui ziar condus de Constantin Argetoianu că încerca să-i
convingă pe români că "aranjamentul datoriei noastre către Statele-Unite, tratat de
d. Titulescu şi aprobat de d. Vintilă Brătianu, e dezastruos pentru ţară. (…) Nu
putem să nu relevăm însă, continua autorul acestui text, atacurile triviale şi violente
pe cari ziarul d-lui Argetoianu le aduce d-lui Titulescu. Când ţara întreagă parlament şi presă - recunoaşte eminentele servicii pe cari ministrul ţărei la Londra
le-a adus României în ultimii ani, a se vorbi de «absoluta incapacitate a marelui
farsor care se numeşte N. Titulescu», e mai mult decât o inconştiienţă, e o
infamie"108.
La data când un important personaj al acelui context politic avansa asemenea
consideraţii, care, totuşi, dincolo de tonul lor voit vexatoriu, nu inventau ceva
plecând de la consideraţii fanteziste, Nicolae Titulescu îi telegrafia lui Vintilă
Brătianu, informându-l că în ziua precedentă s-au încheiat toate lucrările reclamate
de semnarea şi aplicarea convenţiei din 4 decembrie 1926. În seara aceleiaşi zile, el
urma plece către New York City, dar nu înainte de a face un schimb de scrisori cu
105
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totdeauna: veninos". Obiecţia avansată la adresa parlamentarului naţional-ţărănist era
făcută publică, aşa cum recunoştea ziarul liberal, "tocmai în ziua când de la
Washington telegramele aduceau ştirea încheierii aranjamentului pentru plata
datoriei de războiu în America, iar Consiliul de miniştri, în urma expozeului d-lui
Vintilă Brătianu, aproba acest aranjament". O aemenea coincidenţă, pretindea acel
oficios, "explică pe deplin izbânda politicei financiare a d-lui Vintilă Brătianu, care
a ştiut cu o neştirbită autoritate morală să impună nu numai sacrificii, dar şi
convingerea că ele sunt necesare şi folosite în interesul superior al ţărei!" 105. Tot în
ziua de 10 decembrie 1925, "Viitorul" observa că "Oficiosul averescan Îndreptarea,
voind să înceapă o polemică de partid în chestiunea acordului de la Washington, dă
dovadă de o rea credinţă mai mare chiar decât a «anumitei prese». (…) Îndreptarea
comite un falş cu bună-ştiinţă şi procedeul e desigur condamnabil"106. În ziua
următoare, acelaşi cotidian atrăgea atenţia asupra faptului că atitudinea partidelor
politice "faţă de problemele mari ale ţărei" a fost discutată mereu. "Este vorba, bine
înţeles - îşi nuanţa autorul remarca -, de acele chestiuni cari nu au caracter politic,
ci, stând deasupra polemicelor şi disensiunilor de partid, reclamă în jurul apărărei
lor manifestarea sentimentului de solidaritate naţională la toţi cei cari pretind că vor
să-şi slujească ţara".
Dar presa partidelor de opoziţie, continua acelaşi comentator, abordează, într-o
manieră "vinovată", "două mari chestiuni de ordin financiar: acordul de la
Washington, pentru regularea datoriilor noastre de războiu în Statele Unite, şi
situaţiunea României faţă de chestiunea datoriilor şi obligaţiilor Statelor
succesorale ale fostului imperiu Austro-Ungar". Concluzia pe care o sugera autorul
acestui articol de fond al "Viitorului" era aceea că problemele mari ale ţării nu trebuie
coborâte în lupte de partid107. Peste două zile, aceeaşi publicaţie relua cruciada sa cu
presa timpului, reproşând unui ziar condus de Constantin Argetoianu că încerca să-i
convingă pe români că "aranjamentul datoriei noastre către Statele-Unite, tratat de
d. Titulescu şi aprobat de d. Vintilă Brătianu, e dezastruos pentru ţară. (…) Nu
putem să nu relevăm însă, continua autorul acestui text, atacurile triviale şi violente
pe cari ziarul d-lui Argetoianu le aduce d-lui Titulescu. Când ţara întreagă parlament şi presă - recunoaşte eminentele servicii pe cari ministrul ţărei la Londra
le-a adus României în ultimii ani, a se vorbi de «absoluta incapacitate a marelui
farsor care se numeşte N. Titulescu», e mai mult decât o inconştiienţă, e o
infamie"108.
La data când un important personaj al acelui context politic avansa asemenea
consideraţii, care, totuşi, dincolo de tonul lor voit vexatoriu, nu inventau ceva
plecând de la consideraţii fanteziste, Nicolae Titulescu îi telegrafia lui Vintilă
Brătianu, informându-l că în ziua precedentă s-au încheiat toate lucrările reclamate
de semnarea şi aplicarea convenţiei din 4 decembrie 1926. În seara aceleiaşi zile, el
urma plece către New York City, dar nu înainte de a face un schimb de scrisori cu
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Andrew W. Mellon, mulţumindu-i pentru "înţelegerea condiţiilor speciale României,
care au permis acordarea uşurinţelor de plată". Oficialul american, la rândul său,
recunoştea importanţa documentului în discuţie, considerând că documentul
respectiv ar putea duce "la stabilirea unor relaţii mai strânse între România şi
Statele Unite"109.
Dincolo de consideraţiile de moment, situaţionale, adeseori, se cuvine să
recunoaştem că soluţionarea "dosarului" datoriilor de război ale României către SUA
nu mai putea fi amânată, fără a atrage după sine consecinţe greu de evaluat atunci.
America devenise, odată cu încheierea războiului, o putere greu de comparat, a cărei
solicitudine era căutată de toţi posibilii ei parteneri diplomatici sau comerciali.
La 14 decembrie 1925, Titulescu îi inform ape I.G. Duca şi Vintilă Brătianu că
va merge pentru o săptămână la New York City, iar după aceea va pleca, împreună
cu câţiva dintre membrii delegaţiei pe care o conducea, "să vedem pe românii din
Cleveland, Detroit şi aiurea"110. Înainte de plecare, i-a contactat pe unii oficiali ai
câtorva bănci şi pe diferiţi financiari americani, ocazie cu care a constatat că
România nu era cunoscută în cercurile financiare ale Lumii Noi şi că nu se
întreprindea nimic pentru normalizarea unei stări de fapt care nu concorda cu
interesele naţionale111.
Revenind, încă o dată, la tema datoriilor de război ale României către SUA,
organul de presă liberal respingea afirmaţiile cotidianului Partidului Poporului, care
"afirmă din nou că aranjamentul datoriilor noastre în Statele-Unite ar fi dezastruos
pentru ţară"112.
La 18 decembrie 1925, "The New York Times" îşi informa cititorii că Nicolae
Titulescu a fost desemnat să conducă misiunea care va negocia consolidarea datoriei
de război a României faţă de Marea Britanie 113. Şase zile mai târziu, diplomatul
menţionat expedia o telegramă către Legaţia română din Londra, anunţându-şi
programul imediat următor: o vizită în Canada, o întâlnire cu românii americani,
pentru ca la 9 ianuarie să se îmbarce la New York City pe Berengaria, urmând a
ajunge la Londra şase zile mai târziu 114. Cu trei zile mai înainte îi scrisese, din New
York City, lui Vintilă Brătianu, informându-l că ar fi bucuros să-l întâlnească "la
Londra sau Paris, îndată ce mă voi înapoia în Europa, fiind foarte util să vă expun
direct situaţiunea din America. Părăsim New York peste câteva zile. Mergem întâi în
Canada, unde consider de datoria mea ca ministru al României la Londra să mă
prezint guvernului, fiind numai la o noapte distanţă. Vizita oficială a fost fixată,
preciza el, prin Ambasadorul Angliei, la 28 decembrie. Va fi prilejul să mulţumim
pentru consolidarea bonurilor de tezaur, cu atât mai mult cu cât Canada este
martorul nostru în America pentru regularitatea împlinirii aranjamentelor luate",
preciza el. "Din Canada vom trece prin oraşele unde sunt români din Ardeal care m-
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au invitat. Sărbătorile Crăciunului întrerupând programul, vom pleca abia la 9
ianuarie cu “Berengaria”. Vom fi la Londra la 15 ianuarie"115.
Deşi misiunea sa în America se încheiase, iar rezultatele nu păreau a-i
nemulţumi pe oficialii de la Bucureşti, Titulescu nu a putut trece indiferent peste
"incidentul" cu Anton Bibescu, deşi, finalmente, a fost adoptat punctul de vedere
susţinut de el şi, în consecinţă, omologul său se va vedea pus în situaţia de a
demisiona. La 25 decembrie 1925, expediindu-i o telegramă ministrului român de
Externe, Titulescu continua a-l detracta pe Bibescu, pretinzând că nu a făcut nimic
"pentru susţinerea punctului de vedere românesc" şi de aceea România continua a
rămâne o necunoscută dincolo de Ocean. Convingerea sa, împărtăşită ministrului de
Externe, ajunsese a fi aceea că Bibescu trebuia demis 116. O asemenea sugestie, care
era de fapt o intrigă surprinzătoare - greu de acceptat, dar aproape imposibil de
justificat -, a provocat reacţii fireşti şi justificate, bineînţeles. N. Iorga, de pildă,
însemna, la 29 decembrie 1925, că "Titulescu cere izgonirea de la Washington a lui
Anton Bibescu, care l-ar fi deservit în chestia datoriilor americane"117. Şi, în mod
sigur, nu doar Iorga gândea aşa, chiar dacă atitudinea sa părea a fi determinată de
relaţia de moment cu Titulescu, nu de ceea ce i s-a întâmplat lui Bibescu. Mihail
Manoilescu, aşa cum a observat George G. Potra, a reacţionat la fel, dar atitudinea sa
nu trebuie dezavuată numai pentru că era contrară aceleia manifestate de Titulescu,
dominat de o supraestimare a dimensiunilor propriei sale personalităţi 118.
În mai 1926, aflat la Roma, Mihail Manoilescu va reveni asupra acestei
controverse, notând că el a rezolvat chestiunea datoriei de război a României faţă de
Italia, astfel încât, "în afara unei reduceri substanţiale şi a unei eşalonări pe 50 de
ani, am obţinut să se calculeze o dobândă de abia 1,59%" 119. Recent, Ion Stanciu,
abordând această controversă, observa că Titulescu "spera, evident, să obţină în
viitoare negocieri un aranjament chiar foarte favorabil României, dar sondajele
prealabile ale ministrului român la Washington, Anton Bibescu, şi ale însărcinatului
cu afaceri F. Nano, din aprilie - mai 1925, nu păreau să îndreptăţească deloc o
asemenea speranţă. Tonul interlocutorilor lor din Departamentul de Stat îi
impresionase prin răceala lui, iar opiniile celor doi diplomaţi români, după un lung
contact cu oficialii din Washington, înclinau acum să dea dreptate criticilor politicii
lui Vintilă Brătianu, considerând argumentele lui Nicolae Titulescu inadecvate, în
situaţia dată".
Consolidarea datoriei de război a României faţă de America nu era, în 1925, o
problemă simplă, deci uşor de soluţionat. Amânarea ei ridica multe semen de
întrebare, din sfera relaţiilor Americano - române, care deveniseră, odată cu
încheierea războiului, mai importante chiar decât unele dintre cele cu lumea
115
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cu afaceri F. Nano, din aprilie - mai 1925, nu păreau să îndreptăţească deloc o
asemenea speranţă. Tonul interlocutorilor lor din Departamentul de Stat îi
impresionase prin răceala lui, iar opiniile celor doi diplomaţi români, după un lung
contact cu oficialii din Washington, înclinau acum să dea dreptate criticilor politicii
lui Vintilă Brătianu, considerând argumentele lui Nicolae Titulescu inadecvate, în
situaţia dată".
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europeană. Judecând contextul diplomatic din această perspectivă, unii observatori
politici recomandau, aşa cum observa Ion Stanciu, soluţionarea datoriei de război
faţă de Lumea Nouă fără condiţii, "dacă vrem să salvăm ce ne-a mai rămas din
prestigiul nostru financiar în America şi să vindecăm rana amorului propriu
american", întrucât, eludând sau refuzând această soluţie, care contravenea, din
nefericire, intereselor României acelui timp, "vor trece generaţii până vom câştiga
simpatiile şi prestigiul pierdut". Îndoindu-se de exigenţa acestei soluţii imperative,
atrăgea atenţia un cunoscător al acestei chestiuni, "Titulescu rămânea totuşi
încrezător că-şi putea servi ţara mai bine, deşi era foarte convins că negocierile nu
aveau să fie deloc uşoare"120.
Presa românească a timpului, cu excepţia celei liberale, nu s-a arătat
entuziasmată de stipulaţiile acordului încheiat cu SUA, în chestiunea datoriilor de
război care urmau a fi plătite de Bucureşti Lumii Noi. Reacţionând împotriva acelor
ziare care nu se declarau de acord cu soluţia la care tocmai se ajunsese, "Viitorul" se
pretindea, la 15 decembrie 1925, surprins de faptul că "Îndreptarea" - "afirmă din
nou că aranjamentul datoriilor noastre în Statele Unite ar fi dezastruos pentru
ţară"121. Articolul de fond, publicat de oficiosul liberal în ziua de 30 decembrie 1925,
pretindea că politica financiară a României din ultimii patru ani era cunoscută peste
hotare. Presa de peste Ocean, observa autorul textului respectiv, a prezentat expozeul
organizat de asociaţia bancherilor americani în legătură cu "sforţările serioase făcute
de România pentru echilibrarea bugetului şi punerea la ordine a finanţelor sale",
semnalând că "în curs de trei ani guvernul a reuşit să echilibreze bugetul fără să
recurgă la noi emisiuni de monedă de hârtie". Aceste remarci, sublinia "Viitorul",
"merită a fi reţinute ca o manifestaţiune de o deosebită importanţă pentru creditul
României în afară"122.
În aceeaşi zi, Nicolae Titulescu îi expedia o telegramă lui I.G. Duca,
informându-l asupra programului delegaţiei române în cursul vizitelor ce urmau a fi
făcute la Montreal şi Detroit123.
Interesat de ecoul internaţional al convenţiei intervenite între România şi
America, cotidianul liberal îşi informa cititorii asupra faptului că "Dimineaţa" a
reprodus unele aprecieri apărute în "The Cleveland Times", despre "aranjarea
datoriei României în America". "Ceea ce contează, scrie ziarul american, este că
încă una dintre naţiunile europene şi-a aranjat obligaţiunile în mod cinstit şi fără să
ceară favoruri speciale. Delegaţii ei n-au cerut să fie lăsaţi a plăti după capacitatea
de plată a ţării. Ca şi delegaţii cehoslovaci, dânşii au cerut pur şi simplu să li se facă
totalul. După aceea s-au oferit să plătească"124. Avansând aceste consideraţii,
"Viitorul" conchidea că în străinătate aranjamentul datoriilor de război ale României
către America este prezentat ca o demonstraţie de demnitate naţională, în timp ce
presa din ţară recurgea la calomnii şi dezinformări.
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Acelaşi ziar pretindea că partidele politice componente ale "opoziţiei unite" au
inţiat o campanie "pe chestia aranjării datoriilor noastre de război în America",
numindu-l pe Titulescu "farsor", "iar convenţia semnată de dânsul înfăţişată drept o
calamitate". Totuşi, se recunoştea că după semnarea convenţiei în discuţie, asociaţia
"«Bankers Trust Company» a publicat un comunicat prin care se recunoaşte şi se
laudă puterea de refacere şi de consolidare a Statului nostru" 125.
Sfârşitul anului 1925 a marcat o estompare a reacţiilor acuzatoare declanşate
de chestiunea soluţionării datoriilor de război ale României faţă de SUA. Indiferent
cum a fost prezentat acest subiect de presa internaţională, românii au urmărit cu
atenţie, dar şi cu îngrijorare, bineînţeles, deciziile adoptate la Washington. Conştient
de gravitatea chestiunii în discuţie şi de repercusiunile ei posibile, Titulescu afirma la
sfârşitul anului 1925, pe când se afla încă dincolo de Ocean, că "o asemenea robire a
României eu refuz a concepe" 126. Preîntâmpinând, până într-un punct, "robirea"
avută în vedere, el s-a văzut obligat, în cele din urmă, să consimtă acceptarea unei
soluţii de compromis, deşi nu a avut-o în vedere, probabil, în momentul în care a
convenit a merge în America.
Probabil că o pregătire mai temeinică a "confruntării" avute în vedere, aşa cum
remarca Mihail Manoilescu, adică un specialist al domeniului, ar fi determinat
acceptarea de către partenerii americani a unor soluţii alternative în rezolvarea
chestiunii în discuţie. Dar, dincolo de o asemenea abordare - posibilă, desigur -, în
intenţiile factorilor de decizie bucureşteni au fost avute în vedere, încă de la început,
şi calcule politice, din sfera de interese a PNL. Aşa se explica, probabil, eliminarea
lui Anton Bibescu dintre cei îndreptăţiţi a fi implicaţi în soluţionarea unei probleme
foarte importante, care urma a fi decisă la Washington, DC, tocmai acolo unde el
reprezenta interesele României de mai mulţi ani. De altfel, Bibescu a avertizat
guvernul ţării sale că speranţele afişate la Bucureşti nu convergeau cu intenţiile
oficialităţilor americane.
Autorităţile române, la rândul lor, nu au renunţat nici într-o asemenea
conjunctură complicată la calculele de partid, în favoarea intereselor naţionale. Anton
Bibescu şi nu numai el au avertizat autorităţile politice ale momentului asupra
sorţilor de reuşită a intenţiilor guvernului liberal. Rocada la care au recurs autorităţile
politice ale momentului, prin renunţarea la serviciile lui Anton Bibescu în favoarea
lui Nicolae Titulescu, nu a atras după sine rezultatele scontate. Cercurile financiare şi
cele politice ale Lumii Noi au devenit, imediat, mai circumspecte, considerând
manevra ca fiind un avertisment care trebuia tratat cu mare circumspecţie.
Rezultatele unei asemenea stratageme de moment nu puteau fi, bineînţeles, decât cele
presupuse. Nicolae Titulescu a făcut, desigur, tot ceea ce a considerat el necesar
pentru a-şi impune punctul de vedere în confruntarea cu autorităţile financiare
americane, dar nu putem afirma, fără rezerve, că a reuşit să soluţioneze, în cea mai
convenabilă manieră, chestiunea datoriilor de război ale ţării sale faţă de SUA. Dar a
provocat un diferend diplomatic reprobabil, care, chiar dacă a fost tratat cu o
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aparentă înţelegere de cercurile politico-diplomatice şi de presa americană, s-a
repercutat negativ asupra imaginii României.
Anton Bibescu era o personalitate cunoscută şi apreciată de cercurile politice şi
de lumea diplomatică americană. Recuzarea sa nu a sporit prestigiul diplomatic al
României sau al lui Titulescu, considerat, imediat, a fi o persoană pasibilă a provoca
deliberări şi tensiuni neavenite. Surprins de o asemenea perturbare neaşteptată, "The
New York Times" comenta, la 3 ianuarie 1926, "incidentul", anunţând că la Viena se
vorbeşte că "Ministrul român va demisiona din cauza conflictului cu Titulescu"127.
Preluând informaţia vieneză, "The New York Times" nota că "o discordie între
Ministrul Român la Washington, Prinţul Bibescu, şi Ministrul la Londra, Dl.
Titulescu, fără precedent în timpul negocierilor datoriei de război din America, a
condus, azi, la demisia Prinţului Bibescu, urmată de o lungă conferinţă cu Ministrul
de Externe Duca". Continuând explicaţiile, telegrama informa că Nicolae Titulescu
s-a simţit ofensat pentru că Bibescu a început negocierile înaintea sosirii sale în
America, compromiţându-i asfel poziţia. Finalmente, Bibescu a fost rechemat în ţară,
pentru a se da satisfacţie, astfel, cunoscutelor capricii ale ale unui diplomat răsfăţat
de Vintilă Brătianu128. În loc să i se mulţumească pentru interesul afirmat faţă de o
chestiune care il privea în mod direct, ca ministru al României la Washington,
oficialităţile bucureştene au nesocotit o implicare firească şi necesară, pentru a-i da
satisfacţie aceluia care era cunoscut ca fiind favoritul ministrului de Finanţe. Anton
Bibescu funcţiona de mai mulţi ani în America, era un cunoscut al cercurilor
diplomatice care fiinţau în capitala Lumii Noi, iar soţia sa era fiica lui Herbert H.
Asquit, fost prim-ministru al Regatului Unit. În mod sigur, relaţiile şi consiliile sale
ar fi fost de mare ajutor comisiei care urma a soluţiona chestiunea datoriilor de război
ale României faţă de America. Cu toate acestea, Anton Bibescu a fost rechemat în
ţară, fără prea multe explicaţii, decizie care a surprins lumea diplomatică din SUA.
La aceeaşi dată, adică la 3 ianuarie 1926, "The New York Times" îşi informa
cititorii că a primit o telegramă specială din Londra, în care se preciza că "The
Sunday Times" "declară că Prinţul Bibescu, Ministrul român în Statele Unite, care
este căsătorit cu Doamna Elizabeth Asquith, este în Bucureşti, în legătură cu
reglementarea datoriei consolidate româno - americane". El era, aşa cum se
menţiona, întru totul justificat, acela avut în vedere a fi şeful delegaţiei române la
negocierile acestei înţelegeri. Dar, în cele din urmă, această însărcinare i-a fost
încredinţată lui Titulescu, "care, ca fost Ministru de Finanţe, a fost considerat a fi
calificat în mod special pentru această sarcină. Înţelegerea realizată între Dl.
Titulescu şi Comitetul Datoriei de Război Americane a fost criticată de opoziţia
română şi chiar de unii guvernanţi, dar Vintilă Brătianu, Ministrul de Finanţe, a
apărat-o în faţa Parlamentului". Având în vedere aceste consideraţii, venite din
partea Lumii Noi, Titulescu, aflat încă în America, a telegrafiat la Bucureşti,
cerându-şi demisia, refuzată însă, aşa cum era de presupus, de I.G. Duca 129. De altfel,
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la acea dată, era prea târziu pentru a se mai îndrepta ceva, nu numaidecât în relaţia
dintre cei doi, ci în interesul naţiunii române, în primul rând.
Cu o zi înainte, deci la 2 ianuarie 1926, "The New York Times" era informat că,
în mediile diplomatice din Washington, DC, se discută neînţelegerile care au apărut
între Nicolae Titulescu şi Anton Bibescu, cunoscute numai în anumite cercuri ale
lumii politice şi diplomatice. Încă nu se ştia dacă Bibescu va reveni sau nu la
Washington. În încheierea acestei informaţii, se preciza că Titulescu întreprindea un
turneu prin SUA, pentru a vizita câteva oraşe americane în care trăiau şi conaţionali
de-ai săi, urmând a ajunge la Chicago, unde se va adresa membrilor comunităţii
româneşti din "the Second City". Apoi, la 9 ianuarie 1926, urma a se întoarce în
ţară130.
La data când erau avansate aceste detalii, care nu priveau în mod direct
chestiunea în discuţie, cunoscutul ziar newyorkez continua încă a acorda o atenţie
specială problemei datoriilor de război ale României faţă de America 131. Dar nu se
mai discutau, de această dată, principiile chestiunii avute în vedere, ci se consemnau
doar unele detalii ale relaţiilor interpersonale sau neconcordanţele întâmplătoare
manifestate în rândul oficialilor români prezenţi în capitala federală americană.
Înainte de a ne referi la aceste dedesubturi particulare, dar şi de culoare uneori,
ţinem să subliniem maniera decentă în care a tratat "The New York Times" un subiect
deosebit de important şi delicat, în care era implicată România. Probabil că această
atitudine era influenţată şi de faptul că excluderea lui Bibescu dintre cei implicaţi în
soluţionarea datoriei de război a României faţă de SUA convenea, într-un anume
sens, americanilor. Oricum, renunţarea la serviciile unui diplomat ca Anton Bibescu,
într-un moment când el putea şi trebuia să joace un rol determinant într-o chestiune
foarte importantă pentru ţara sa, a costat finanţele României. Şi nu numai finanţele, ci
şi imaginea de moment a diplomaţiei româneşti dincolo de Ocean.
O asemenea tramă diplomatică nu a trecut, bineînţeles, neobservată de lumea
politică şi de presa americană a vremii. La 5 ianuarie 1926, "The New York Times" a
ţinut să consemneze, referindu-se la disputa dintre Nicolae Titulescu şi Anton
Bibescu, că aceasta nu s-a repercutat asupra rezultatului final al negocierilor, aşa cum
remarca Frederic C. Nanu. Mai mult decât atât, însărcinatul cu afaceri al Legaţiei
române declara că lui Bibescu i s-a propus să se alăture membrilor delegaţiei trimise
de Bucureşti, dar el a preferat să o asiste doar, nu ca membru, ci ca ministru al ţării
sale în capitala Americii. Aşadar, lui Bibescu nu-i puteau fi imputate nereuşitele
misiunii conduse de Titulescu.
În cercurile diplomatice din marea metropolă americană se considera că
dezacordul dintre cele două individualităţi era unul de natură personală, care dura de
mai mulţi ani. Pentru a se aplana o conjunctură care nu putea exclude o evidentă
tentă blamabilă, aşa cum remarca Frederic C. Nanu, Legaţia română nu a refuzat să
colaboreze cu delegaţia venită din ţară. Înţelegând exact situaţia, Prinţul Bibescu a
profitat de momentul în care a părăsit America şi "l-a sunat pe A.W. Dulles, Şeful
Diviziei Orientului Apropiat al Departamentului de Stat, informându-l că se întoarce
130

130
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în România pentru afaceri private. Nu s-a primit aici nici un raport care să indice că
Prinţul Bibescu nu se va mai întoarce la postul său de la Washington", preciza "The
New York Times"132.
Aceste justificări diplomatice trebuie judecate cu o comprehensiune proprie
diplomaţiei. Diferendul avut în vedere era, până într-un punct, unul personal - serios
şi vechi, însă -, pe care nici Titulescu şi nici Bibescu nu se arătau dispuşi a-l face
uitat. Dar "cazul" în sine nu se limita numai la o competiţie în doi, fiind de fapt o
problemă serioasă, intervenită între SUA şi România. Pentru Washington, DC, relaţia
Titulescu - Bibescu era una lipsită de importanţă, proprie unei circumstanţe
considerată a figura printre aşa-numitele "War - Debt Delusions"133.
Revenind asupra aceluiaşi "caz", la 7 ianuarie 1926, "The New York Times" îşi
informa cititorii că Prinţul Bibescu se afla în România, urmând a primi o însărcinare
diplomatică în altă ţară, dar că va mai reveni la Washington pentru a-şi prezenta
scrisorile de rechemare. Nanu, la rândul său, fiind contactat de acelaşi ziar, făcea
precizarea că "dialogul" dintre cei doi diplomaţi români nu putea influenţa "în nici un
fel rezultatul negocierii datoriei de război". Adăugând şi unele declaraţii de
circumstanţă, "The New York Times" îşi încheia "explicaţiile" cu precizarea că
"Prinţul Bibescu şi soţia sa, care este fiica lui Herbert H. Asquith, fost prim-ministru
britanic, au jucat un rol important în viaţa socială a Washingtonului"134.
La 9 ianuarie 1926, în seara de dinaintea plecării, Titulescu declara că "datoria
de război a României către Statele Unite a fost stabilită satisfăcător pentru ambele
ţări (…). Ştiu că naţiunea mea ar fi foarte fericită dacă naţiunea americană ar
aprecia că România doreşte să muncească umăr la umăr cu America pentru pace în
Europa în realizarea unui schimb de afaceri între România şi Statele Unite" 135.
Referindu-se la abdicarea Prinţului Carol, diplomatul român o considera o chestiune
personală, afirmând că "în România nu există o problemă dinastică". Apoi, încercând
a eluda divergenţele dintre el şi Prinţul Anton Bibescu, declara că înainte de a veni în
SUA, cu Comisia Datoriei de Război, "am încercat să-l conving pe Prinţul Bibescu
să accepte preşedinţia comisiei. Aş fi fost fericit să fi servit sub el ca Preşedinte"
(subl. Gh.I.F.). O asemenea notificare târzie, care nu a fost dezavuată de cel avut în
vedere, era avansată, bineînţeles, pentru a atenua reacţiile acelora care l-au
desconsiderat pentru gestul - lipsit de eleganţă - de a se substitui cuiva ca urmare a
unei decizii ce eluda un principiu cu semnificaţie de regulă.
Înainte de îmbarcarea pe "Berengaria", Titulescu i-a invitat pe ziarişti în
camera sa de la hotelul "Ambasador", mulţumind pentru ospitalitatea cu care a fost
tratat în America şi declarând că "Întreaga istorie a României din ultimii cincizeci de
ani arată că România a fost un factor puternic pentru pace şi pentru producţie în
Europa sud - estică". Dar, după 1913, producţia de petrol a scăzut, circumstanţă care
s-a repercutat asupra evoluţiei economice a ţării. "O altă cauză a refacerii economice
lente între 1919 şi 1923, considera el, a fost faptul că la cererea Aliaţilor noi am
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trimis la Moscova tot aurul nostru, toate bijuteriile şi lucrările de artă pe care le-am
scos din bisericile şi muzeele noastre.Toate acestea valorau în jur de 200.000.000 de
dolari. Toate au fost confiscate de guvernul sovietic şi nu au fost încă returnate, deşi
la conferinţa de la Geneva din 1922 guvernul sovietic a consfinţit că va restitui
României toate documentele depozitate de România la Moscova"136.
În momentul debarcării, apoi, a fost contactat şi întrebat dacă el a fost implicat
în decizia chemării în ţară a Prinţului Bibescu. Negând o asemenea posibilă intrigă, a
precizat că "deşi am fost desemnat ca preşedinte al comisiei pentru America, eu mam oferit să servesc sub Prinţul Bibescu, dacă el ar prelua conducerea, dar el a
refuzat să facă asta". O remarcă interesantă era şi aceea că "guvernul român a fost
atât de mulţumit de termenii aranjamentului datoriei de război, încât Ministrul de
Finanţe a adresat deja mulţumirile sale Secretarului Mellon"137.
Din toate aceste subterfugii, cu tentă disculpantă, afişate într-un moment când
"cazul" se încheiase deja, transpare o undă de sinceritate, frântă însă imediat, pentru a
evita recunoaşterea unei afabulaţii compromiţătoare. Anton Bibescu putea fi,
indiscutabil, acuzat pentru modul în care îşi exercitase ipostaza de ministru în ţara
care devenise, după încheierea Marelui Război, aceea care dădea tonul în relaţiile
internaţionale ale timpului. Dar nu acela era momentul avut în vedere, adică cel
rechizitorial. Un asemenea comportament, afişat de un trimis al României cu o
misiune foarte importantă şi delicată, s-a repercutat, vrând - nevrând, asupra imaginii
de ansamblu a diplomaţiei româneşti, deci şi asupra raporturilor româno - americane.
Întregul exerciţiu diplomatic al lui Anton Bibescu devenea un demers pus sub semnul
întrebării, translaţie care se răsfrângea numaidecât şi asupra raporturilor româno americane. Or, interesul României, într-un asemenea context, nu era acela de a
arunca oprobriul asupra dialogului dintre Bucureşti şi Washington, DC. Accentele
potrivnice lui Anton Bibescu, afişate de Titulescu, nu au apărut doar după ajungerea
acestuia în America. El venise din Bucureşti cu această mentalitate şi cu gândul de a
renunţa la serviciile lui Bibescu.
Ajuns în capitala Statelor, Titulescu i-a reproşat omologului său faptul că a
discutat problema datoriilor de război ale României faţă de America înainte ca el să fi
descins la Washington. Apoi, l-a acuzat că nu s-a ocupat de elucidarea unei asemenea
chestiuni, deosebit de importantă pentru Bucureşti. Maliţiozitatea - ca să nu o numim
altfel - era evidentă şi supărătoare. Chiar şi pernicioasă intereselor româneşti şi
acceptată ca preţ al însuşirii unei demnităţi personale. Întreaga punere în scenă a
cazului avut în vedere a lăsat a se înţelege că ministrul român la Londra şi-a dorit cu
înverşunare ca el să fie acela care să se ocupe de problema datoriei de război a
României faţă de America.
În acea vreme, pentru orice diplomat, indiferent din ce ţară provenea,
implicarea într-o chestiune în care era avută în vedere America reprezenta mai mult
decât o tentaţie de moment. A fi angajat în soluţionarea unei asemenea probleme,
indiferent de rezultate chiar, avea o semnificaţie specială, mai ales pentru un
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diplomat convins că el trebuia să fie "alesul", dincolo de circumstanţe sau de cutume,
chiar.
La 17 ianuarie 1926, Prinţul Anton Bibescu a părăsit România, îndreptându-se
către Washington, DC, pentru a-şi prezenta scrisorile de revocare Preşedintelui
Coolidge. Consemnând acest anunţ, "The New York Times" renunţa pentru moment
la eludarea circumstanţială a deteriorării relaţiilor dintre Nicolae Titulescu şi Anton
Bibescu, recunoscând că, finalmente, "neînţelegerea" intervenită între ei "este
răspunzătoare pentru fosta chemare", adică "diferendul declanşat în jurul restituirii
datoriei de război a României către Statele Unite" 138. În ziua următoare, acelaşi
important ziar, circumspect ca întotdeauna, îşi informa cititorii că s-a primit un mesaj
în care Legaţia română din Londra a negat că Titulescu ar fi făcut declaraţii care au
determinat renunţarea la serviciile diplomatice ale lui Bibescu. O informaţie
provenită din capitala Angliei considera că "obiecţia la adresa Prinţului Bibescu,
care se va întoarce curând să-şi prezinte scrisoarea de rechemare ca Ministru român
la Washington, a venit dintr-o sursă americană, ca rezultat, în parte, al criticării
americanilor de către Prinţesa Bibescu"139. Aşa cum era de presupus, Washingtonul
a dezminţit o asemenea afirmaţie, informându-şi cititorii că Prinţul era aşteptat să
sosească la New York City în ziua de 3 februarie 1926. La 18 ianuarie 1926, apoi,
Prinţesa Bibescu, aflată la Beverly Hills, ca oaspete al lui Douglas Fairbanks şi Mary
Pickford, a dezminţit şi ea informaţiile care o priveau 140.
Comentariile rezervate de "The New York Times", "cazului Anton Bibescu", au
mai continuat un timp, întrucât un asemenea subiect se preta la colportarea unor
scenarii fanteziste, care făceau deliciul unui anumit public. La 22 ianuarie 1926,
Secretarul Frank B. Kellogg a dezminţit informaţiile la care a recurs presa,
pretinzând că Bibescu "a fost rechemat la cererea Departamentului de Stat. Această
rechemare a fost iniţiată de guvernul român, a declarat el, după întoarcerea acasă a
Comisiei Române a Datoriilor de Război. Declaraţia Secretarului de Stat a fost
trimisă lui Culbertson, ministrul american în România"141.
Presa londoneză a procedat la fel, transformând "cazul" într-un subiect cu
priză la public, în discutarea căruia s-a implicat şi "The Daily Express", care scria că
"nu e nici un secret că Prinţul Bibescu nădăjduia postul de la Londra când s-a
căsătorit cu Elizabeth Asquith"142. Mergând mai departe cu acest gen de sondaj
provocat cu o intenţie anume, autorul textului conchidea că Titulescu şi-a exprimat
nemulţumirea, declarând că "Prinţul Bibescu nu a făcut nimic pentru a facilita
activitatea misiunii datoriei de război la Washington"143.
La 28 ianuarie 1926, "The New York Times" publica o informaţie primită de la
Bucureşti, cu o zi mai înainte, în care se preciza că "Radu T. Djuvara, Consilier la
Legaţie şi fost secretar al Legaţiei din Londra, a fost desemnat de Ministerul de
Externe al României ca Însărcinat cu Afaceri la Washington, succedându-l pe
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Prinţul Anton Bibescu"144. Apoi, zece zile mai târziu, acelaşi cunoscut organ de presă
washingtonian anunţa că Prinţul Anton Bibescu, fost ministru la Washington, "a fost
rechemat la Bucureşti, pentru un post în Ministerul de Externe" 145. "Părăsind Statele
Unite, declara el, vreau să spun că acei cinci ani pe care i-am petrecut aici au fost
printre cei mai plăcuţi din viaţa mea şi că sunt recunoscător tuturor prietenilor care
au contribuit la afabilitatea vizitei mele" 146.
Declaraţiile avansate de Anton Bibescu la încheierea misiunii sale diplomatice
în Lumea Nouă lăsau a se înţelege că el a iubit sincer această ţară, unde a reprezentat
cu pricepere şi demnitate interesele României. Indiferent ce s-a spus ori se va spune
despre această experienţă, prezenţa sa dincolo de Ocean a fost una benefică pentru
România şi pentru desfăşurarea firească a raporturile româno - americane din acei
ani. El nu a fost un simplu funcţionar, a cărui misiune să se fi limitat doar la o
prezenţă fastidioasă, afişată cu prilejul unor manifestări ocazionale. Personalitate
complexă, ancorată firesc şi sincer în aria realităţilor americane şi a raporturilor
României cu America, Anton Bibescu a afirmat prin prezenţa şi prin activitatea sa
interesele României şi spiritul unei ţări care îşi dobândise adevărata identitate în anii
Marelui Război, luptând pe aceeaşi baricadă pe care a luptat şi America.
Aceleaşi aprecieri se cuvin a fi avansate şi despre Nicolae Titulescu, acela
care, după ce a fost ministru al României la Londra, a condus în mai multe rânduri
diplomaţia ţării sale, ca ministru de Externe.
Cele două individualităţi s-au cunoscut îndeajuns şi, dincolo de fireştile
diferenţe afişate în timp, şi-au slujit ţara aşa cum nu mulţi contemporani de-ai lor au
reuşit, într-o vreme când România traversa un timp al adevăratei sale afirmări
internaţionale. Fiecare dintre cele două personalităţi şi-au demonstrat în anii 1914 1918 patriotismul, contribuind apoi la afirmarea internaţională a ţării lor.
Deşi Nicolae Titulescu şi Anton Bibescu pot părea individualităţi diferite din
multe puncte de vedere, pe amândoi i-au unit interesele şi afirmarea prestigiului
internaţional al României. Având preocupări întrucâtva asemănătoare, activitatea lor
s-a interferat, uneori, în sfera relaţiilor internaţionale ale României, îndeplinind
demnităţi similare, la Londra şi la Washington, DC. Din nefericire, anul 1925, acela
al reglementării problemei datoriilor de război ale României faţă de America, s-a
repercutat într-o manieră nefericită asupra relaţiilor dintre ei. Totuşi, acel an, care a
marcat încheierea primului sfert al secolului XX, i-a adus faţă în faţă şi nu oriunde, ci
tocmai în America, ţară pe care nu o vor uita niciodată. "Pot spune, cu fiecare ocazie
când vin în contact cu americanii, mărturisea Titulescu la 3 ianuarie 1926,
adresându-se comunităţii româneşti din Cleveland, Ohio, că n-am decât să mă felicit
venind aici. Toţi europenii trebuie să vadă America. Fără să vadă această ţară
minunată este imposibil pentru europeni să-şi imagineze aşa ceva"147.
În biografia lui Nicolae Titulescu, tributară încă unor tipare deformante,
intenţionale sau întâmplătoare, lipseşte şi azi acel capitol distinct dedicat relaţiei sale
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WASHINGTON, April 14. - Steps to press the Rumanian relief debt question to early settlement
have been initiated at Bucharest by the Washington Government.
The amount involved aggregates nearly $42,000,000, principal and interest and the loan is
viewed at the State Department as a purely relief transaction, not to be confused with the general war
debt problem.
The views of the Washington Government have been presented at Bucharest by Minister Jay in
a formal communication. It calls attention sharply to the fact that Rumania has negotiated refunding
agreements with several other Governments covering similar loans, negotiated after the American loans
had been made and for smaller amounts, but that the obligations to the United States have thus far been
ignored.
Mr. Jay, who has been appointed Ambassador to the Argentine Republic, will remain at
Bucharest indefinitely to conduct negotiations as to loan refunding, and also to press for satisfactory

speciale cu America. Imaginea adevărată a unei personalităţi atât de complexe suferă
şi azi din cauza unei asemenea incompletitudini, când SUA ocupă, mai mult decât în
anii de după Primul Război Mondial, un loc unic în relaţiile internaţionale, deci şi în
cele cu România. Întrucât "The New York Times" era, în anii 1925 - 1926, un ziar
citit în toată lumea şi apreciat în mod deosebit, ne-am gândit că textele apărute atunci
în paginile sale, despre România şi raporturile ei cu America, ar fi interesante, azi,
când lumea s-a schimbat din multe puncte de vedere, ajungând să nu o mai putem
înţelege fără a şti ce scria despre ea acest cotidian celebru. "The New York Times" a
fost şi a rămas oglinda fiecărei zile a întregii sale apariţii, un ziar citit în întreaga
lume, cu acelaşi interes şi cu preţuirea dintotdeauna.
În ultimele zile ale prezenţei diplomatului român în America, el a vizitat redacţia
marelui ziar, notând, aşa cum a procedat la 8 ianuarie 1926, că "le-am spus lui Ochs
şi Wesley să nu mai ia nuvele despre România din Viena şi Budapesta. Promis <că>
vor căuta <în> America <un> corespondent special" 148. În declaraţia făcută în acea
zi, el sublinia că datoriile de război ale României faţă de Lumea Nouă "au fost
stabilite în mod satisfăcător pentru ambele ţări", adăugând că "finanţele României
sunt acum într-o stare de fapt bună". Abordând apoi relaţiile româno - americane,
sublinia: "ştiu că poporul meu ar fi foarte fericit dacă publicul american ar aprecia
că România doreşte a lucra umăr la umăr cu America pentru pace în Europa şi
pentru realizarea unui schimb de afaceri între România şi Statele Unite" 149. Apoi,
după ce şi-a exprimat "aprecierea pentru ospitalitatea de care s-a bucurat în Statele
Unite", conchidea, afirmând că "întreaga istorie a României din ultimii cincizeci de
ani evidenţiază că România a fost un factor de putere pentru pace şi producţie în
sud-estul Europei"150, lăsând a se înţelege că, în viitor, ţara sa va continua a-şi asuma
aceleaşi responsabilităţi.

UNITED STATES MAKES DEMAND ON RUMANIA
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War - Debt Question Must Be Settled First, Bankers Say
settlement of other pending questions because of his special qualifications to deal with Rumanian
problems.
Both the debt note and the decision to retain Mr. Jay at Bucharest are believed to represent
increasing dissatisfaction at the State Department with the delay in settling pending questions with that
country. These include, besides the debt, the new Rumanian mining law affecting oil explorations,
which has clauses regarded here as discriminatory against legitimately acquired American private
holdings in the Rumanian field. In some cases application of that law has been modified by the
Rumanian Government, but it still has conflicting provisions which make it difficult for the Americanfinanced companies to proceed with the development, of the ground they hold.
Another point in conflict has to do with American private commercial and industrial advances
made to the Rumanian Government in connection with relief and reconstruction work after the war. In
two or three cases the companies have been compelled to go into the Rumanian courts to seek
settlements, although through diplomatic pressure partial payment have been obtained by some.
Still another recent difficulty has arisen in connection with disposition of foreign-owned lands
under new Rumanian legislation. In most cases the foreigners have been recompensed in gold, but in the
case of an American an attempt was made to pay him in depreciated national Rumanian issues.
The New York Times, April 15, 1925, p. 6.
POST – ARMISTICE DEBTS
News that the Washington Administration is seeking a settlement of Rumania's debt to this
country calls attention to a fact of which the general public is not fully aware. It is that large sums were
advanced by the United States Government to various nations after the armistice in order to aid
reconstruction and to help fight starvation. Rumania's share amounted to a little more than $23,000,000,
to which was added nearly $13,000,000 for the purchase by Rumania of some of our surplus war
supplies. Poland received $178,000,000, wich amount has recently been funded. The Yugoslav State
obtained more than $50,000,000. Czechoslovakia had in the neighborhood of $100,000,000. Including
the advances to other nations, the total was a billion dollars or more.
At the time that these credits were opened there was no little criticism of them in the United
States. But President Wilson decided that, because of the surplus of American foodstuffs and material
and the great need of them in Europe, the wise course was to make large advances. As Mr. Hoover
pointed out at the time, if European purchases had been suddenly cut off after the armistice the effect on
American markets would have been disastrous. So far as concerns the disposal of surplus war material,
it was deemed best to sell it in Europe, granting credits to the purchasing nations, rather than take it
back to the United States. For such war supplies the Government received paper acknowledgments of
nearly $6000,000,000. It was charged at the time that the material so sold was worth much more. But it
is unlikely that it could have fetched better prices if put on the market.
The important thing about this class of claims is that they arose after the armistice, and so are
not, strictly speaking, war loans. It is difficult to see how even those Europeans who hold that the war
debts should be canceled or that the war expenses should be pooled can maintain that these sums should
be included in any general agreement. Yet the fact that the United States Government sees fit to hasten
the settlement of some of these debts will doubtless be described abroad as another indication of Uncle
Sam's harshness as a creditor. The Rumanian incident brings out strikingly the wisdom of the decision
to deal with each nation separately, taking full account of its financial situation and its ability to pay.
This has been the guiding principle of all our debt-funding negotiations.
The New York Times, April 16, 1925, p. 20.
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Reply on Debt Demand Is Expected From Cabinet Next Week
The New York Times, April 23, 1925, p. 14.
WHASINGTON, April 22. - President Coolidge has selected William S. Culbertson of Kansas
to succeed Peter A. Jay as Minister to Rumania. Mr. Jay soon will be transferred to Argentina. Mr.
Culbertson, who is Vice Chairman of the Tariff Commission, has not made known whether he will
accept, nor have the usual formalities preceding a diplomatic appointment been cocluded.
State Department officials hold the Rumanian post of high importance and have canvassed the
names of numerous men to find one capable of maintaining American rights in the delicate situation
obtaining there.

The New York Times, April 16,1925, p. 31.

NOTE IMPRESSES RUMANIA
_____________

Although representatives of the Rumanian Government have sounded out the American market
regarding a dollar loan, it was stated yesterday by bankers that no loan would probably be attempted for
that country until the war debt question had been taken up. Reports from Washington that the United
States Government was desirous of getting a line on Rumania's attitude toward such debt attracted
interest. Foreign financing was said to depend, so far as the public market was concerned, upon the
governmental war debt solutions.
Rumania has no public loans in America. In England it has three outstanding issues, consisting
of £23,811,00 of consolidation 4s, 1924 - 1968, £1,535,400 of external 4s, 1922 - 1942 and £9,613,212
of gold 4½s, 1913 - 1954. In addition, the country has outstanding ten public loans in France, the largest
consisting of 867,000,000 francs of 4s of 1925 - 1946 (? - n. Gh.I.F.).

Coolidge Selects Tariff Board Member to Succeed Minister Jay
RUMANIA SETTLES DISPUTE
_____________

CULBERTSON FOR RUMANIA
_____________

Announces Agreement With Standard Oil Interests on Mining Law

The New York Times, April 18, 1925, p. 13.

WASHINGTON, April 17. - The Rumanian Legation announced today that a settlement had
been reached with the Standard Oil interests in the dispute growing out of the new Rumanian mining
law.
Formal statement is expected by legation officials on the arrival in the United States from
Rumania of the oil company official who negotiated the agreement, which is subject to ratification by
the Board of Directors. The specific nature of the understanding was not disclosed.
The law covers oil exploration operations in Rumania and has been held by American oil
interests operating there and by the State Department to contain clauses of a discriminatory character
which hamper work on legitimately acquired oil holdings,
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State Department officials hold the Rumanian post of high importance and have canvassed the
names of numerous men to find one capable of maintaining American rights in the delicate situation
obtaining there.

Reply on Debt Demand Is Expected From Cabinet Next Week
Copyright, 1925, by The New York Times Company
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Special Cable to The New York Times
BUCHAREST, April 24. - The Rumanian Government, the understanding is, is profoundly
impressed by the note presented by the United States Minister, Mr. Jay, especially as it comes at the
time when the Minister of Finance is examining the proposals made by an American financial group in
regard to a loan of $100,000,000 for railway reconstruction.
Most of the Ministers being away on account of the Orthodox Easter, the note could not be
examined at once by the full Cabinet, but the Cabinet is expected to consider the question early next
week and a reply will be sent to the American Minister forthwith.
The Government press is reticent about the note. It first becam known here to the general public
through a dispatch from the Washington correspondent of The London Times of April 15, which was
fully reproduced in the Opposition press.
_______
Minister Jay, a few days ago, presented to the Rumanian Government a note calling its attention
to the fact that it had thus far ignored the loan of $42, 000, 000 from the United States for relief work
but had negotiated refunding agreements with several other Governments covering similar loans
negotiated after the debt to Washington had been incurred.
The New York Times, April 25, 1925, p. 4.
REPORTS RUMANIAN LOAN
_____________
Bucharest Press Says S. R. Bertron Has Offered $25,000,000
BUCHAREST, Rumania, April 27. - The newspapers here assert that Samuel Reading Bertron
of the New York banking firm of Bertron, Griscom & Co., who is now in Bucharest, has offered to loan
the Rumanian Government $25,000,000 for reconditioning the State railroads.
It is stated the Government is considering the offer. Mr. Bertron today refused to discuss the
report.
______
Murray W. Dodge, a director of Bertron, Griscom & Co., when questioned regarding the above
report last night, said that if Mr. Bertron was abroad arranging a loan for the Rumanian Government he
did not known anything about it.
The New York Times, April 28, 1925, p. 28.
C ULB ER T S O N IS M A DE M I N IS T ER T O R UM A NI A
______________
Succeeds Peter A. Jay, Who Will Go to Argentina as Ambassador
______________
Special to The New York Times
WASHINGTON, April 28. - Announcements that William S. Culbertson of Kansas, Vice
Chairman of the Tariff Commission, had been chosen as Minister to Rumania, were confirmed today by
his official appointment. He succeeds Peter A. Jay, who becomes Ambassador to Argentina.
This promotion came about as the result of pressure by Senator Curtis and the reported
agreement that President Harding had consented to find a place for Mr. Culbertson in the diplomatic or
forein trade service.
Mr. Culbertson was active in leading the fight against members of the Tariff Commission voting
on schedules in which they or members of their families were interested. He also sought to discredit
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The New York Times, April 29, 1925, p. 2.

New Minister Said to Have Intimated America Wants Action

members of the commission in this fight, and it is asserted furnished the La Follette wing of the party
information which was used in the campaign.
By the retirement of Mr. Culbertson the Administration will have control of the Tariff
Commission, or at least have members on it which are not inclined to submit recommendations
embarrassing Republican policies. Alfred P. Dennis was appointed recently to succeed David J. Lewis.
Another aspect of the Culbertson retirement is that it satisfied a political situation in Kansas. It
has been said that Culbertson intended becoming aggressive against Senator Curtis if the desired
diplomatic post was not given him.
Mr. Jay, who is retiring as Minister to Romania in order to become Ambassador to Argentina, is
understood to be making considerable progress with negotiations now going forward between the
United States Government and the Government of Rumania. When these have reached a suitable stage it
is expected that Mr. Jay will leave Bucharest, and that the departure of Mr. Culbertson for his new post
will be timed accordingly.

PARIS, Aug<ust> 11 (AP). - It is understood in well-informed circles here that William S.
Culbertson, the new American Minister to Rumania who arrived at Bucharest two weeks ago, has made
it known plainly to the Rumanian Government that Washington desires action, not words, in respect to
Rumania's war debt to the United States.
It is understood that J. G. Duca, Rumanian Foreign Minister, after about three months' delay,
intimated to the American Chargé d'Affaires at Bucharest before Mr. Culbertson's arrival that the
Rumanian Government would send a commission of "financial experts" to Washington to discuss a
preliminary basis for funding the debt.
The State Department replied in effect, it is learned here, that the United States would not be
particularly interested in a preliminary funding discussion with financial experts, but preferred a visit
from fully empowered representatives of the Rumanian Government authirized to conclude an
agreement.
The New York Times, July 22, 1925, p. 5.
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particularly interested in a preliminary funding discussion with financial experts, but preferred a visit
from fully empowered representatives of the Rumanian Government authirized to conclude an
agreement.
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The New York Times, April 29, 1925, p. 2.

BUCHAREST, Rumania, July 21 (AP). - J. G. Duca, Minister of Foreign Affairs, today notified
the American Chargé d'Affaires that the Rumanian Government had decided to send to Washington a
commission to examine with the American Government bases for a settlement of Rumania's war debt to
the United States.

King Ferdinand of Rumania Ill

Ru ma n ia t o S e nd De b t Mi ss io n

BUCHAREST, June 11 (AP). - King Ferdinand of Rumania is in such poor health that his
physicians have ordered him to go immediately to a French resort for about two months. Parliament will
adjourn on Saturday until the King returns. Inability to present credentials during the absence of the
King is expected to delay until August the arrival in Bucharest of the new American Minister, William
S. Culbertson.

The New York Times, June 12, 1925, p. 12.

The New York Times, June 12, 1925, p. 12.

BUCHAREST, June 11 (AP). - King Ferdinand of Rumania is in such poor health that his
physicians have ordered him to go immediately to a French resort for about two months. Parliament will
adjourn on Saturday until the King returns. Inability to present credentials during the absence of the
King is expected to delay until August the arrival in Bucharest of the new American Minister, William
S. Culbertson.

Ru ma n ia t o S e nd De b t Mi ss io n

King Ferdinand of Rumania Ill

BUCHAREST, Rumania, July 21 (AP). - J. G. Duca, Minister of Foreign Affairs, today notified
the American Chargé d'Affaires that the Rumanian Government had decided to send to Washington a
commission to examine with the American Government bases for a settlement of Rumania's war debt to
the United States.
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The New York Times, August 12, 1925, p. 32.

BUCHAREST, Rumania, Aug<ust> 15 (AP). - Prince Antoine Bibesco, Rumanian Minister to
the United States, who has arrived here from Washington, is understood to have strongly urged upon his
Government the necessity of funding Rumania's war debt to the United States.
He also has recommended an early settlement of the claims by the Baldwin Locomotive
Company against Rumania.
Prince Bibesco has had long conferences with Foreign Minister Duca here and with Finance
Urges Rumania to Fund Debt

COOLIDGE'S DECISION ON BELGIAN DEBT TO BE FAR - REACHING
_____________

Special to The New York Times
PLYMOUTH, V<ermon>t, Aug<ust>. 15. - The conference scheduled for Monday between
President Coolidge and Secretary of the Treasury Mellon and Senator Smoot, representing the American
Debt Commission, is expected to decide the principle upon which this Government will deal with all
nations whose war debts to this country have not yet been funded.
In the old homestead where he took the oath of office as President and hoped to spend a few
days with his father undisturbed by public questions. President Coolidge will be called upon by these
visiting commissioners to make the decision, which the commissioners have no power to do, as to
whether better terms and lower interest rates for funding her debts shall be granted to Belgium than
were given to Great Britain.
President Coolidge has laid down the policy that all the debtor nations must pay their full
indebtedness, including principal and interest. But he has said that leniency must be shown to the
countries whose financial condition justifies such treatment. In other words he is willing to make the
terms according to the ability of the nations to pay.
Secretary Mellon and Senator Smoot want to learn whether the President will agree to lower
interest rates and longer maturity for Belgium. If so, they will tell the Belgian commission that the
Administration will recommend to Congress more favorable conditions for the funding of the debt.
President Coolidge is represented as not being inclined to reach such a conclusion hastily,
because he knows that France and Italy will demand similar terms, and this will mean a loss to
American taxpayers. It is known that there will be some opposition in Congress to lowering the interest
rate, and therefore the President, it is said, will proceed most carefully and only after he has been
convinced that the terms favored by the American commissioners represent the best that the debtor
nations can give.

It Is Expected to Govern Policy to All Nations Whose Obligations Are Unfunded
_____________
LOW INTEREST IS DEMANDED
_____________
Mellon and Smoot Will Discuss Question With President at Plymouth Tomorrow
_____________
OPPOSITION IN WASHINGTON
_____________
Some Leaders Predict Congress Will Not Grant Less Than British Interest Rate
_____________
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BUCHAREST, Rumania, Aug<ust> 31 (AP). - The Rumanian Government has officially
notified the American Legation that its Debt Commission is proceeding to the United States at an early
date, probably the beginning of October, to seek a settlement. The members of the commission will be
Minister Bratiano, whom he saw in Paris, and he is said to have informed both officials that Rumania
cannot hope to float a loan in the United States until a debt settlement is made.
Rumania's total indebtedness to the United States on May 16 was $46,508,661.17 with
$2,057,494.22 having been paid on account. Early in July Prince Bibesco was instructed by his
Government to return to Bucharest to discuss the debt situation.
The claim of the Baldwin Locomotive Company against the Rumanian Government is for
locomotives delivered in 1919-1920, and in March the concern started suit in the Rumanian courts te
recover the outstanding balance of aproximately $2,000,000 which was due. In February it was reported
from Bucharest that definite agreement to liquidate this debt was expected.

Rumania Announces Plans

The New York Times, August 16, 1925, pp. 1 – 2.

The New York Times, August 23, 1925, p. 19.

Ru ma n ia Fu e l Oi l Emb a r g o Off

Special to The New York Times
WASHINGTON, Aug<ust> 22.- The Rumanian Government has indicated its willingness to
accord diplomatic status to the Treasury agents of the United States who may be stationed in Rumania
for the purpose of gathering data among manufactures as to cost of production, and other matters
pertinent to purposes of the United States tariff law of 1922, it was learned officially today.
It is understood that the only other country among the many addressed on the subject to reply
favorably is Hungary. Virtually all the great manufacturing countries of Europe, including Great Britain,
France and Germany, have indicated, either formally or informally, that they are not disposed to grant
diplomatic status to Treasury agents.
The State Department is understood to have felt no surprise at this action on the part of the
various countries, but was required to approach them on the subject, in pursuance of a resolution
adopted by the last Congress.
Most of the Governments which have thus far declined to accede to the request for granting
diplomatic status to Treasury agents have nevertheless indicated their willingness to cooperate as far as
possible in the work of the agents.

In response to the urgent request of prodocers that the embargo on exports of fuel oil be raised,
the Rumanian Government has recently permitted the shipment abroad of 50,000 tons, subject to an
export tax of 1,000 lei per car load. This permission is extended subject to the assurance that the needs
of the internal market will first be satisfied, and that the freedom of export will not be used as a motive
for increasing the domestic price on fuel oil. At the same time, the tax on export gas oil was reduced
from 4,000 lei to 2,000 lei per car load. It is expected that, the reported over-large stocks now held will
be relieved by these moves. Stocks in storage how available for export are estimated at 100,000 tons.

Rumania Accords Diplomatic Status to Treasury Agents

The New York Times, August 16, 1925, p. 7.
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_____________
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notified the American Legation that its Debt Commission is proceeding to the United States at an early
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named when the Finance Minister, Vintila Bratiano, returns to Bucharest about Sept<ember> 5.
Possibly the Rumanian representatives at the Interparliamentary Union Conference at
Washington will be empowered to conclude a debt agreement, as there are financial experts among the
delegates. It is understood that M. Bratiano originally intended to head the commission, but was
dissuaded by Prince Antoine Bibesco, the Rumanian Minister to the United States.
[The total indebtedness of Rumania is $46,508,661, of which, on May 15, the principal was
$36,128,494, and accrued interest $10,380,166. At that time Rumania had paid $1,794,180 on the
principal and $263,313 on account of interest.]
The New York Times, September 1, 1925, p. 6.
Rumania to Send Titulesco
BUCHAREST, Sept<ember> 1 (AP). - Nicholas Titulesco, Rumanian Minister to London and former
Minister of Finance, is understood to have been selected to head the Rumanian debt funding mission
which is expected shortly to go to Washington.
The New York Times, September 2, 1925, p. 4.
FRANCE'S DEBT DATA STUDIED BY EXPERTS
_____________
Information on Her Ability to Pay Gathered in Washington Ready for Conference
____________
MEETINGS BEGIN SEPT<EMBER> 24
____________
Rumania Sends Word That Her Debt Commission Will Arrive Here In October
____________
Special to The New York Times
WASHINGTON, Sept<ember> 10. - The American Debt Funding Commission has been
gathering a large amount of data and information bearing on the French debt question and the ability of
France to pay and is making a careful study of all this material, it was stated at the Treasury Department
today.
It is the desire of Secretary Mellon, Chairman of the commission, to have each member of fully
acquainted as possible with the problems to be discussed when the American and French commission
begin their conferences here, which are expected to start about Sept<ember> 24.
Economic considerations alone will guide, is was asserted, in reaching conclusions on the debt
setlement. While the moral obligation in the Belgian settlement occasioned by the agreement of
President Wilson at the time of the signing of the Versailles Treaty was admited to have received
consideration, the capacity of Belgium to pay her debt to the United States was the real factor on which
the terms were based.
Secretary Hoover, one of the members of the commission, is making a careful investigation of
the debt problem, particularly from the commercial angle although he will give intimate study also to
the question from its broader aspects.
The Rumanian Government has informed the United States Government that it will send a debt
funding commission to the United States late in October with full powers to negotiate a settlement of the
Rumanian debt to the United States.
This decision is the culmination of a long series of negotiations between representatives of the
United States and the Rumanian authorities which included several sharp notes from Washington
insisting that the Rumanian Government take action. The difficulty experienced by Rumania in
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BUCHAREST, Rumania, Sept<ember> 20 (AP). - Rumania's debt commission, which is due to
leave for Washington Oct<tober> 10, was appointed today. Nicholas Titulesou (sic!), Minister to Great
Britain, heads the commission. The other members are Eftimie Antonesou (sic!), who went to
The New York Times, September 18, 1925, p. 36.
BUCHAREST, Sept<ember> 17 (AP). - Samuel Reading Bertron, New York banker, accompanied by
officers of the American-European Utilities Corporation and representatives of the American railroad
equipment manufactures, arrived in Bucharest today.
The local newspapers report that a loan of $100,000,000 for various public utilities entreprises
will be taken under consideration as soon as Mr. Bertron and his associates confer with representatives
of the Rumanian Ministry of Finance.

The New York Times, September 11, 1925, p. 6.

RUMANIAN DEBT ENVOYS NAMED

obtaining much needed loans in the United States before a definite decision was reached on the question
of refunding the Rumanian debt to the United States is said to have been an important consideration in
bringin about the decision.
The first proposal made by the Rumanian Government was that a technical commission be sent
to the United States to discuss the capacity of Rumania to pay. This proposal was not satisfactory to the
United States Government which insisted that the technical commission was not necessary and that any
commission sent must have full power to make a settlement along the lines of the British agreement. It
was pointed out that any proposal the Rumanians might make must meet the approval of Congress and
that the burden of proof would lie with the Rumanians.

America Bankers in Bucharest to Confer on $100,000,000 Financing
WASHINGTON, Sept<ember> 14 (AP). - Reports current recently in Rumania that Prince
Bibesco, Rumanian Minister to the United States, who is now at home on leave, would be transferred to
the diplomatic mission in Rome, were denied in a cablegram received today at the legation from the
Prince himself. The Minister said that he would return to Washington in October, and that there had
been no discussion regarding his transfer.
The New York Times, September 15, 1925, p. 6.

RUMANIA LOAN RUMORED
__________

RUMANIANS COMING OCT<OBER> 10
____________

The New York Times, September 17, 1925, p. 6.

Finance Minister Confers on Debt With Treasury Officials

BUCHAREST, Rumania, Sept<ember> 16 (AP). - Vintila Bratiano, Finance Minister, called a
conference of Treasury officials today to discuss the forthcoming visit to the United States of the Debt
Funding Commission headed by M. Titulesco, Minister to Great Britain.
Later he announced that the commission would leave Bucharest Oct<ober> 10. A list of the
members of the delegation will be made public in a few days.

BUCHAREST, Rumania, Sept<ember> 16 (AP). - Vintila Bratiano, Finance Minister, called a
conference of Treasury officials today to discuss the forthcoming visit to the United States of the Debt
Funding Commission headed by M. Titulesco, Minister to Great Britain.
Later he announced that the commission would leave Bucharest Oct<ober> 10. A list of the
members of the delegation will be made public in a few days.

Finance Minister Confers on Debt With Treasury Officials

The New York Times, September 17, 1925, p. 6.

RUMANIANS COMING OCT<OBER> 10
____________

RUMANIA LOAN RUMORED
__________

WASHINGTON, Sept<ember> 14 (AP). - Reports current recently in Rumania that Prince
Bibesco, Rumanian Minister to the United States, who is now at home on leave, would be transferred to
the diplomatic mission in Rome, were denied in a cablegram received today at the legation from the
Prince himself. The Minister said that he would return to Washington in October, and that there had
been no discussion regarding his transfer.
The New York Times, September 15, 1925, p. 6.

America Bankers in Bucharest to Confer on $100,000,000 Financing

RUMANIAN DEBT ENVOYS NAMED

obtaining much needed loans in the United States before a definite decision was reached on the question
of refunding the Rumanian debt to the United States is said to have been an important consideration in
bringin about the decision.
The first proposal made by the Rumanian Government was that a technical commission be sent
to the United States to discuss the capacity of Rumania to pay. This proposal was not satisfactory to the
United States Government which insisted that the technical commission was not necessary and that any
commission sent must have full power to make a settlement along the lines of the British agreement. It
was pointed out that any proposal the Rumanians might make must meet the approval of Congress and
that the burden of proof would lie with the Rumanians.

The New York Times, September 18, 1925, p. 36.

The New York Times, September 11, 1925, p. 6.

BUCHAREST, Sept<ember> 17 (AP). - Samuel Reading Bertron, New York banker, accompanied by
officers of the American-European Utilities Corporation and representatives of the American railroad
equipment manufactures, arrived in Bucharest today.
The local newspapers report that a loan of $100,000,000 for various public utilities entreprises
will be taken under consideration as soon as Mr. Bertron and his associates confer with representatives
of the Rumanian Ministry of Finance.

BUCHAREST, Rumania, Sept<ember> 20 (AP). - Rumania's debt commission, which is due to
leave for Washington Oct<tober> 10, was appointed today. Nicholas Titulesou (sic!), Minister to Great
Britain, heads the commission. The other members are Eftimie Antonesou (sic!), who went to
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Washington on a similar mission in November, 1922; Emanuel Ginan (sic!), Director of the Rumanian
Reparation Commission; Victor Badulesou (sic!) and Savel Radulesou (sic!), financial expert.
The New York Times, September 21, 1925, p. 19.
RUMANIA DROPS LOAN PLAN
___________
Finance Ministry to Await Funding of Debt to United States
BUCHAREST, Sept<ember> 30 (AP). - The press quotes officials of the Ministry of Finance as
saying that Vintila Bratiano, head of that department, has broken off all loan negotiations with
American bankers pending the funding of the Rumanian war debt to the United States. The newspapers
declared further that those in a position to know assert that this action is due to the State Department's
having cold-shouldered any loan negotiations at this time.
_______
The Rumanian commission for the funding of Rumania's debt to the United States is expected to
leave for Washington early in October. Recently there have been negotiations between the Rumanian
Finance Minister and American interests relative to a loan of $100,000,000 needed for State railroads.
The New York Times, October 1, 1925, p. 40.

CHARGES RUMANIA FOSTERED OIL PLOT
_____________
Vienna Newspaper Says Letters Were Forged
to Give Standard Oil a Bad Name in Country
_____________
Copyright, 1925, by The New York Times Company
Special Cable to The New York Times
VIENNA, Oct<ober> 6. - A story detailing what is said to be the Rumanian Government's
campaign against American oil interests in Rumania by means of reputedly forged documents was told
by the Allgemeine Zaitung here tonight. The issue of the Hungarian journal Vilag of Maros Vasarhely
in Transylvania, which originaly published the forgeries, has been suppressed by the Rumanian police,
it is pointed out.
The document referred to is a forged letter supposedly written by Albert Woltman, general
manager of the Standard Oil Company's office in Rumania, to the American Ambassador at Berlin. This
letter speaks of the "systematic destruction of the Rumanian petroleum interests by sabotage" to be
organized by Americans.
It is pointed out that it is well known here that the Rumanian Government has been carrying on
a war against the encroachment of Americans in the Rumanian oil business. The Banca Romanesca
(sic!), in which Ministers Duca and Bratianu are the chief directors, is the leading institgator (sic!) in the
campaign against America and represents Rumanian capital in the home oil industry, it is declared.
When the American Minister left Bucharest somewat demonstratively some time ago, declaring
that America was not interested in the Rumanian oil industry, the Banca Romanesca (sic!), the paper
says, started a regular blackmail campaign against the Standard Oil Company, accusing it of antiRumanian activities and of endeavoring to monopolize the market.
Several British directors were deported from Rumania at the time. It has even been said that the
burning of the Standard Oil wells at Moreni, the full story of which was cabled at the time, was not a
mere accident. This campaign was interrupted for a time, the paper declares, but was revived with great

Copyright, 1925, by The New York Times Company
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organized by Americans.
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a war against the encroachment of Americans in the Rumanian oil business. The Banca Romanesca
(sic!), in which Ministers Duca and Bratianu are the chief directors, is the leading institgator (sic!) in the
campaign against America and represents Rumanian capital in the home oil industry, it is declared.
When the American Minister left Bucharest somewat demonstratively some time ago, declaring
that America was not interested in the Rumanian oil industry, the Banca Romanesca (sic!), the paper
says, started a regular blackmail campaign against the Standard Oil Company, accusing it of antiRumanian activities and of endeavoring to monopolize the market.
Several British directors were deported from Rumania at the time. It has even been said that the
burning of the Standard Oil wells at Moreni, the full story of which was cabled at the time, was not a
mere accident. This campaign was interrupted for a time, the paper declares, but was revived with great
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to Give Standard Oil a Bad Name in Country
_____________
CHARGES RUMANIA FOSTERED OIL PLOT
_____________
The New York Times, October 1, 1925, p. 40.
The Rumanian commission for the funding of Rumania's debt to the United States is expected to
leave for Washington early in October. Recently there have been negotiations between the Rumanian
Finance Minister and American interests relative to a loan of $100,000,000 needed for State railroads.
BUCHAREST, Sept<ember> 30 (AP). - The press quotes officials of the Ministry of Finance as
saying that Vintila Bratiano, head of that department, has broken off all loan negotiations with
American bankers pending the funding of the Rumanian war debt to the United States. The newspapers
declared further that those in a position to know assert that this action is due to the State Department's
having cold-shouldered any loan negotiations at this time.
_______
Finance Ministry to Await Funding of Debt to United States
RUMANIA DROPS LOAN PLAN
___________
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Observer Reports Political and Economic Mismanagement Ruining the Nation
_____________
vigor when it became known that America would insist on repayment of its war debt.
The Rumanian press campaign reached its high-water mark when Minister Duca returned from
Geneva. This coincidence is now explained by the Allgemeine Zeitung, which asserts that M. Duca
obtained at Geneva the counterfeit Woltman letter forged by the notorious international swindler, Chaim
Rozescu Bozin, formerly a spy employed by the Soviet Legation at Berlin.
At the time of M. Duca's return from Geneva the Standard Oil's largest well at Moreni had been
burning four weeks. The Rumanian Press made mysterious references to the origin of the fire, at the
same time publishing stories about the ever-increasing interest of Americans in Rumanian oil. The
papers even said that members of the Rockefeller family had visited Bucharest frequently, laying siege
on the Rumanian Ministers. Journals close to the Rumanian Government threatened the publication of
compromising documents.
It will be recalled that when the fire started at Moreni an American driller, Bill Cannon, was
attacked by a Rumanian mob when fleeing from the burning well. The mob tried to lynch the American,
whom they accused of having started the fire. Cannon escaped by covering his retreat with pistol fire. It
is evident now that the Rumanian mob had been incited against the Americans by its own Government's
campaign charging that the Americans wished to destroy Rumanian oil in order to limit the output and
maitain high prices, the paper says.
According to the Allgemeine Zeitung, the United States Government has already taken
diplomatic steps in the matter of the forged letter.

CHARGES MISRULE CRIPPLES RUMANIA
_____________

The New York Times, October 7, 1925, p. 44.

The New York Times, October 19, 1925, p. 4.

RUMANIA FUNDS ONE DEBT
_____________

BUCHAREST, Rumania, Oct<ober> 18 (AP). - Because of constantly increasing stocks of
residue from the rapidly rising crude oil production, the Government has decided to remove all
restriction on the export of fuel oil. Henceforth only an export tax, amounting to approximately 30
cents a ton, will have to be paid.

Has Forty Years to Pay Off £26,000,000 Owing to Britain

Rumania Facilitates Oil Exports

BUCHAREST, Oct<ober> 13 (AP). - The Rumanian newspaper announce that M. Titulesco,
Minister in London, has reached a tentative agreement with the British Government for the funding of
Rumania's £26,000,000 war debt to Great Britain.
It will be liquidated in forty years, with a 3½ per cent, annual payment covering interest and
amortization charges.
The Rumanian delegation now is scheduled to sail for the United States on Oct<ober> 31.

The New York Times, October 14, 1925, p. 12.

The New York Times, October 14, 1925, p. 12.

BUCHAREST, Oct<ober> 13 (AP). - The Rumanian newspaper announce that M. Titulesco,
Minister in London, has reached a tentative agreement with the British Government for the funding of
Rumania's £26,000,000 war debt to Great Britain.
It will be liquidated in forty years, with a 3½ per cent, annual payment covering interest and
amortization charges.
The Rumanian delegation now is scheduled to sail for the United States on Oct<ober> 31.

Rumania Facilitates Oil Exports

Has Forty Years to Pay Off £26,000,000 Owing to Britain

BUCHAREST, Rumania, Oct<ober> 18 (AP). - Because of constantly increasing stocks of
residue from the rapidly rising crude oil production, the Government has decided to remove all
restriction on the export of fuel oil. Henceforth only an export tax, amounting to approximately 30
cents a ton, will have to be paid.

RUMANIA FUNDS ONE DEBT
_____________

The New York Times, October 19, 1925, p. 4.

The New York Times, October 7, 1925, p. 44.
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_____________

vigor when it became known that America would insist on repayment of its war debt.
The Rumanian press campaign reached its high-water mark when Minister Duca returned from
Geneva. This coincidence is now explained by the Allgemeine Zeitung, which asserts that M. Duca
obtained at Geneva the counterfeit Woltman letter forged by the notorious international swindler, Chaim
Rozescu Bozin, formerly a spy employed by the Soviet Legation at Berlin.
At the time of M. Duca's return from Geneva the Standard Oil's largest well at Moreni had been
burning four weeks. The Rumanian Press made mysterious references to the origin of the fire, at the
same time publishing stories about the ever-increasing interest of Americans in Rumanian oil. The
papers even said that members of the Rockefeller family had visited Bucharest frequently, laying siege
on the Rumanian Ministers. Journals close to the Rumanian Government threatened the publication of
compromising documents.
It will be recalled that when the fire started at Moreni an American driller, Bill Cannon, was
attacked by a Rumanian mob when fleeing from the burning well. The mob tried to lynch the American,
whom they accused of having started the fire. Cannon escaped by covering his retreat with pistol fire. It
is evident now that the Rumanian mob had been incited against the Americans by its own Government's
campaign charging that the Americans wished to destroy Rumanian oil in order to limit the output and
maitain high prices, the paper says.
According to the Allgemeine Zeitung, the United States Government has already taken
diplomatic steps in the matter of the forged letter.

Observer Reports Political and Economic Mismanagement Ruining the Nation
_____________
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BLAMES THE LIBERAL PARTY
_____________
He Says the Bratianu Regime Favors the Banks, and Cites Wheat Failure and Oil Fiasco
_____________
Copiright, 1925, by The New York Times Company
By Wireless to The New York Times
VIENNA, Oct<ober> 18. - Behind the recent collapse of the Rumanian wheat market, causing
bankruptcies running up to $10,000,000 in the port of Braila alone, and reverberating throughout all
mid-European markets, loom the systematic depredation of one of the world's richest countries by a
gang of politicians, according to a neutral observer who is just back from an extended study trip to
Rumania.
In a talk with The New York Times correspondent he presented an astounding picture of
political and economic mismanagement for which, he says, the Rumanian Liberal Party now in power is
responsible, and which prevents the Rumanian nation from coming into her own as the leading nation of
Eastern Central Europe.
"The Liberal Party in Rumania is the strongest and closest knit political group of its kind in the
world," he said. "It controls 90 per cent. of the Rumanian banks and thereby the entire economic life of
the country. It directs legislation according to its own needs.
"Thus, it has enacted an extremely heavy export duty on the country's chief export, wheat. Last
Spring the big Rumanian grain exporter in Braila sold a large part of the crop abroad for Autumn
delivery. Owing to the export duty enacted in the meantime they are now unable to deliver it at the
contracted prices. This fact, as well as the huge quantities of Russian wheat dumped by the Soviet
Government on Western markets, drove three of the largest Rumanian wheat exporters into bankruptcy
and left the country smothered under the weight of its own bumper crop, thus made unsalable."
"Just watch out," the authority added. "Before long, the Bratianu Government will find occasion
to abolish the wheat export duty. In the meantime the economic dummies of the so-called Liberal Party
will have bought up the wheat supply in the country at their own prices and will export it merrily.
"But the wheat speculation of the Government party is only one of the more glaring instances of
the entire system. Another cardinal item in the Liberal Party's program of spoliation is the systematic
bullying of foreign enterprise and capital," the observer says.
"This became apparent in the recent campaign of the Government against American oil interests.
The reason for the Liberal Party's anti-foreign attitude is that they want the profits all for themselves and
believe they are strong enough in every way to do without foreign assistance, which implies foreign
control. Their point is that Rumania is absolutely self-contained and self-supporting, and they don't give
a rap for foreign opinion.
"The Democratic Opposition in Rumania charges that the country won't get a loan abroad as
long as the Liberal Party's mismanagement continues.
"To this the Liberals answer, 'What of it'. Let foreigners stay where they are.'
"In this respect the Liberals somewhat overestimate their own strength, as Rumania has plenty
of everything it needs except cash. This lack of cash and the undeveloped state of checking account
clearing facilities seriously hamper Rumania's commercial development.
"While the Liberal Party's economic tyranny drains the country's wealth into the party's bank
coffers, indirectly this same misrule is responsible for political despotism obtaining in the country," the
observer declares.
"In accordance with the time-honored recipe, the Liberal Government tries to compensate or
rather to drug the people by policies of extreme chauvinism. The oppresion of the non-Rumanian
minorities, such as the Magyars, Jews and Transilvanian Germans, chiefly serves as a camouflage for
the Liberal régime's economic transactions. The wave of violent anti-Semitism now sweeping Rumania
also is artificially nurtured by the Government in order to make the people forget their wrongs and
shove the blame on the Jews.
"There are great nervousness and continuous suspense in Rumania owing to the Besarabian

Copiright, 1925, by The New York Times Company
By Wireless to The New York Times
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gang of politicians, according to a neutral observer who is just back from an extended study trip to
Rumania.
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political and economic mismanagement for which, he says, the Rumanian Liberal Party now in power is
responsible, and which prevents the Rumanian nation from coming into her own as the leading nation of
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"The Liberal Party in Rumania is the strongest and closest knit political group of its kind in the
world," he said. "It controls 90 per cent. of the Rumanian banks and thereby the entire economic life of
the country. It directs legislation according to its own needs.
"Thus, it has enacted an extremely heavy export duty on the country's chief export, wheat. Last
Spring the big Rumanian grain exporter in Braila sold a large part of the crop abroad for Autumn
delivery. Owing to the export duty enacted in the meantime they are now unable to deliver it at the
contracted prices. This fact, as well as the huge quantities of Russian wheat dumped by the Soviet
Government on Western markets, drove three of the largest Rumanian wheat exporters into bankruptcy
and left the country smothered under the weight of its own bumper crop, thus made unsalable."
"Just watch out," the authority added. "Before long, the Bratianu Government will find occasion
to abolish the wheat export duty. In the meantime the economic dummies of the so-called Liberal Party
will have bought up the wheat supply in the country at their own prices and will export it merrily.
"But the wheat speculation of the Government party is only one of the more glaring instances of
the entire system. Another cardinal item in the Liberal Party's program of spoliation is the systematic
bullying of foreign enterprise and capital," the observer says.
"This became apparent in the recent campaign of the Government against American oil interests.
The reason for the Liberal Party's anti-foreign attitude is that they want the profits all for themselves and
believe they are strong enough in every way to do without foreign assistance, which implies foreign
control. Their point is that Rumania is absolutely self-contained and self-supporting, and they don't give
a rap for foreign opinion.
"The Democratic Opposition in Rumania charges that the country won't get a loan abroad as
long as the Liberal Party's mismanagement continues.
"To this the Liberals answer, 'What of it'. Let foreigners stay where they are.'
"In this respect the Liberals somewhat overestimate their own strength, as Rumania has plenty
of everything it needs except cash. This lack of cash and the undeveloped state of checking account
clearing facilities seriously hamper Rumania's commercial development.
"While the Liberal Party's economic tyranny drains the country's wealth into the party's bank
coffers, indirectly this same misrule is responsible for political despotism obtaining in the country," the
observer declares.
"In accordance with the time-honored recipe, the Liberal Government tries to compensate or
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minorities, such as the Magyars, Jews and Transilvanian Germans, chiefly serves as a camouflage for
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Titulesco, Chief of Mission, Says Its Power for Agreement
Is Subject to Parliament
____________
RUMANIANS HERE TO FUND THEIR DEBT
____________

The New York Times, October 19, 1925, p. 9.

VOICES HOPE OF SUCCESS
____________
Delegation Arrives on Aquitania and Is Escorted at Once toWashington
____________

problem, which everybody knows will sooner or later have to be settled with Russia by force of arms.
Despite this growing quarrel with her mighty neighbor and the extreme tension owing to oppression of
the national minorities, it would be a great mistake to think that the Rumanian State rests on a weak
foundation.
"First of all, whatever may be charged against the Liberal régime in political and economic
respects, it must be admitted that they have done an excellent job in developing the Rumanian Army.
This is wonderfully organized, equipped and trained, and is undoubtedly the strongest force in this part
of the world. Even in case of a war with Russia the result would be by no means a foregone conclusion
despite Russia's overwhelming size.
"Another great source of strenght to the Rumanian State is the extreme weakness,
disorganization and political incapacity of the opposing minorities. While the highly cultured
Transylvania Germans will gradually come to terms with Rumanian rule, the much more numerous and
embittered Magyars do not represent an important factor, as they are badly led and are incapable of
united action.

The Rumanian War Debt Commission arrived here on the Aquitania yesterday morning and left
in the afternoon for Washington, where it will negotiate with the American Debt Commission for the
funding of the Rumanian war debt to the United States.
Nicholas Titulesco, President of the Rumanian delegation, who is Rumanian Minister at London
and was formerly Minister of Finance, expressed Rumania's sincere wish for a fair settlement. He said:
"The Rumanian delegation on touching American soil is impelled to express its profound
gratitude for the precious help given to Rumania by the United States of America during the great war,
and which we shall never forget.
"Rumania considers that the respect of international engagements is a principle without which
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SCALES RUMANIA'S DEBT

BUCHAREST, Oct<ober> 26 (AP). - On the basis of the recent agreement in London for the
liquidation of Rumania's war debt of £26,000,000 to Great Britain, it is stated on good authority that the
debt has been scaled down £10,000,000 to cover Great Britain's share in the allied devastation of
Rumanian oil filds previous to German occupation.
The understanding is that the Rumanian Government, in turn, will indemnify private companies
for their losses. The Standard Oil Company's claims alone on this account is about $10,000,000.
It is expected that the Titulescu Mission will be also reach a basis of settlement of Rumania's
war debt to France soon.

The New York Times, October 27, 1925, p. 34.

The New York Times, October 27, 1925, p. 34.

BUCHAREST, Oct<ober> 26 (AP). - On the basis of the recent agreement in London for the
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"The Rumanian delegation on touching American soil is impelled to express its profound
gratitude for the precious help given to Rumania by the United States of America during the great war,
and which we shall never forget.
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despite Russia's overwhelming size.
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BUCHAREST, Nov<ember> 11 (AP). - The Rumanian Debt Commission now in Washington
at the completion of the negotiations with the American Debt Funding Commission will visit Paris and
Rome to carry on similar negotiations there. The mission is to arrange for funding Rumania's war debt
civilized life is impossible and has always recognized her debt toward the United States. Desiring today
a settlement, equitable for both countries, of the problem of war debts, on the solution of which depends
the development of the relations which the United States and Rumania should have in the interest of the
great constructive work of peace, the Rumanian delegation is animated by a sincere wish to reach an
agreement.
"Once war debts are acknowledged, their settlement raises the question of the capacity and
modalities of payment. The Rumanian delegation will state absolutely frankly and loyally all the factors
which it considers should be taken into consideration.
"It is difficult for me to imagine, knowing as I do the sentiments with which we are animated,
and the spirit of justice of which the United States has given proof on every occasion, that a settlement
will not be reached.
"I would add that the Rumanian delegation has full authority to negotiate and to sign, subject, of
course, to ratification by Parliament."
The other members of the commission were M. Annontescu (sic!), Vice President, and Messrs.
Badulesco (sic!), Radulesco (sic!), Slavesco (sic!), Guian (sic!) and Cioton (sic!). Mr. Titulesco (sic!)
was accompanied by his wife.
A revenue cutter met the Aquitania at Quarantine and took the Debt Commission to the Battery,
whence the members motored to the Hotel Pennsylvania for luncheon before taking the 3:30 train to
Washington.
Prince Bibesco, the Rumanian Minister at Washington; Frank Higgins, representing the State
Department, and Henry G. Stuart, Assistant Collector of the Port of New York, representing the
Treasure Department, met the delegation.
The New York Times, November 7, 1925, p. 4.
Rumanian Debt Negotiations Begin
The American Commission met this morning with the Rumanian delegation to discuss the
funding of that country's debt of about $46,000,000 to the United States. Secretary Mellon, in greeting
the Rumanian mission, expressed the belief of the American Commission that an amicable settlement
would be reached fair to both nations. Mr Titulesco, President of the Romanian mission, made the
following reply:
"On coming in touch with the United States World War Foreign Debt Commission, the first task
of the Rumanian delegation is to express our deep gratitude for the help received from the United States
in the difficult years we had to pass during the great war.
"The second task of the delegation is to tell you that we have come here in the firm intention of
reaching a settlement which will allow Rumania to pay her debt to the United States Government on
terms to be agreed upon between us, which will take into account, among other factors of the problem,
our present possibilities and their future development, so that both countries will be mutually satisfied.
"I wish to end by assuring the honorable commission that you will find us delegates animated
not only by the consciousness of our obligations and the exigencies of justice, but also negotiators of a
practical turn of mind, who will endeavor to remain all the time on the solid ground of reality, which, in
our opinion, is an essential condition for the successful octcome of our mission."
It was announced that the next meeting with the Rumanian delegation would be held after final
action had been taken on the Italian debt.
The New York Times, November 10, 1925, p. 40.
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BUCHAREST, Nov<ember> 11 (AP). - The Rumanian Debt Commission now in Washington
at the completion of the negotiations with the American Debt Funding Commission will visit Paris and
Rome to carry on similar negotiations there. The mission is to arrange for funding Rumania's war debt
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Special to The New York Times
WASHINGTON, Dec<ember> 1. - An agreement has been reached for the settlement of the
Rumanian debt to the United States.
Under the agreement the debt will be settled on the basis of a principal sum of $44,591,000, as
of June 15, 1925, after interest calculations, the Rumanian Government te repay the principal of the
funded debt over a period of sixty-two years with interest at 3 per cent. a year for the first decade and
3½ per cent. a year thereafter.
With the Rumanian debt agreement negotiated, coming as it has quickly on the heels of the
Italian debt settlement, most of the important war-time debts have been funded. Agreements have now
been entered into with eleven nations as follows: Great Britain, Hungary, Lithuania, Poland, Finland,
Latvia, Esthonia, Czechoslovakia, Belgium, Italy and Rumania. The first five have been approved by
Congress. The others are subject to Congressional approval, which will be sought by President Coolidge

of approximately 1,000,000,000 francs to France and 100,000,000 lire to Italy. A provisional agreement
has already been signed for funding Rumania's debt of £20,000,000 to Great Britain.

To Be Settled on Basis of $44,591,000 Principal - Payments Spread Over 62 Years
____________

The New York Times, November 12, 1925, p. 40.

AGREEMENT ON DEBT OF RUMANIA REACHED
____________

REJECTS RUMANIA'S OFFER
____________

The New York Times, November 24, 1925, p. 4.

American Commission Submits Counter-Proposal for Debt Settle

BUCHAREST, Nov<ember> 23 (AP). - Rumania's budget for 1926, which will be presented by
Finance Minister Vintila Bratiano to the Chamber of Deputies this week, sets aside about 1,000,000,000
lei (about $4,500,000) for the service of Rumania's debt to the United States and other inter-allied debts.
The total of the budget is about 38,250,000,000 lei (about $172,000,000), as compared with
31,750,000,000 lei last year.

WASHINGTON, Nov<ember> 21 (AP). - The American Debt Commission has declined to
accept the first formal offer for a funding of Rumania's debt to the United States, and submitted to the
Rumanian commission a counter-proposal today.
The formula submitted to the Rumanians is substantially the terms of the British-American
settlement, with modifications to meet Rumania's particular situation.
The Rumanians have promised a reply Tuesday, and both commissions appear to expect a
settlement.

Budget Sets Aside $4,500,000 for Service of Debt Here

The New York Times, November 22, II, 1925, p. 19.
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____________
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____________
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The New York Times, December 22, 1925, p. 6.
during the coming session.
Agreements are yet to be reached with Armenia, which has no Government of its own, Greece,
Yugoslavia, France, Russia, from which nothing is expected for many years, and Liberia and Nicaragua,
which owe but small sums. France, owing $4,210,556,948, is the only large debtor which has failed to
come to terms.
The New York Times, December 2, 1925, p. 2.
PRINCE BIBESCO SAILS
____________
With Rumanian Debt Commission - Slate Clean, He Says
A passenger on the Berengaria, which sailed yesterday for Southampton, was Prince Antione
Bibesco, the Rumanian Minister to this country. With him was the Roumanian Debt Commission,
headed by Eftimie Antonesque (sic!), which has just arranged for funding the Roumanian debt.
"The slate has been wiped clean and the terms are satisfactory to both this country and my own,"
said the Prince. He expects to return to America later in the Winter.
The New York Times, December 10, 1925, p. 2.
RUMANIA SOON TO FUND ITS DEBT TO BRITAIN
____________
Terms Are Aranged for Early Settlement of £26,000,000 War Obligation
____________
BUCHAREST, Rumania, Dec<ember> 17 (AP). - A settlement of Rumania's war debt to Great
Britain is expected to follow quickly the settlement of the Rumanian Debt to the United States.
The newspapers announce that M. Titulesou (sic!), financial expert and head of the mission
which recently negotiated a settlement with the United States, has been authorized to sign a definite
agreement for funding this £26,000,000 debt conditional upon Great Britain's waiving the right to terms
equal to those reached with the United States.
This right is understood to have been granted in a clause of the preliminary agreement of
Oct<ober> 25, in which Great Britain specified the right of revision if Rumania was accorded better
terms by the United States.
The understanding now is that Great Britain will not insist upon revision provided the Rumanian
proposals for indemnifying oil companies for property destruction prior to the German occupation in
1916 prove acceptable.
The New York Times, December 18, 1925, p. 12.
Asked Only "Moral Credit" for Rumania
M. Nicholas Titulescu, Rumanian Minister to the Court of St. James's and Chairman of the
Rumanian Debt Funding Commission, was quoted in THE NEW YORK TIMES of Dec<ember> 20 as
sayng at a luncheon at the Yale Club that Rumania sought "moral credit" as well as "financial credit"
here. M. Titulescu explains that he said "moral credit", only. He olso made this clear in an address four
days previously at a dinner tendered to the Rumanian delegation, when he asaid he had not come to
New York to negotiate a loan, because he consider the subject as much too serious to be touched upon
during the six days he had to stay in New York.
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Bibesco, the Rumanian Minister to this country. With him was the Roumanian Debt Commission,
headed by Eftimie Antonesque (sic!), which has just arranged for funding the Roumanian debt.
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Special to The New York Times
WASHINGTON, Jan<ary> 2. - It has been known in diplomatic circles here for some time that
some misunderstanding has existed between Prince Bibesco, Rumanian Minister to Washington, and M.
Titulescu, Rumanian Minister to London and chief of the Debt Commission to this country which
funded the Rumanian debt, although details of their difference have not become known.
REPORT BIBESCO HAS QUIT AS ENVOY
___________

Copyright, 1926, by The New York Times Company
Special Cable to The New York Times
LONDON, Jan<uary> 2. - Tomorrow's Sunday Times declares that Prince Bibesco, Rumanian
Minister to the United States, who married Miss Elizabeth Asquith, is in Bucharest in connection with
the Rumano-American debt funding arrangements. This newspaper says:
"Prince Bibesco, it had been expected, would be Rumania's chief delegate at these negotiations.
The appointment, however, was given to the Rumanian Minister to London, M. Titulescu, who, as
former Finance Minister, was considered to be especially qualified for the task.
"The settlement reached between M. Titulescu and the American Debt Funding Committee has
been criticized by the Rumanian Opposition and even by some Ministerial critics, but Finance Minister
Bratiano has defended it before Parliament.
"In view, however, of this criticism, Titulescu, who is still in America, has cabled Bucharest
tendering his resignation. M. Duca, the Foreign Minister, has not agreed to accept Titulescu's
resignation as Minister to London, where he has been a great success. He is due to return to London on
Jan<uary> 15."
____________

Vienna Hears Rumanian Minister Will Retire Because of Clash With Titulescu
___________

Copyright, 1926, by The New York Times Company
Special Cable to The New York Times
VIENNA, Jan<uary> 2. - A quarrel between the Rumanian Minister to Washington, Prince
Bibesco, and the Minister to London, M. Titulescu, over precedence during the debt negotiations in
America led to Prince Bibesco's retirement, following a long conference with Foreign Minister Duca
today, according to Bucharest report. It is expected that a new Minister to Washington will be appointed
soon.
M. Titulescu complained that Prince Bibesco was offended because the London Minister was
made chief of the Rumanian Debt Commission at Washington, and he himself was offended because the
Prince began negotiations before he arrived in America and because in various other ways he
compromised his position.
He said that he had to introduce himelf personally to Secretary Mellon and that a better debt
settlement was not secured, because of the mistrust Prince Bibesco's attitude aroused in America.
He accordingly cabled Duca that he would resign unless Prince Bibesco was recalled, which
caused the Government to order the Prince home.
____________

During Debt Parley Here
___________

Head of Debt Delegation Said to Have Resented Bibesco's Attitude
___________
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Prince Bibesco left the United States on the Berengaria last month on what was announced as "a
leave of absence." No reports have since been received here to indicate that he will not return to this
country, and it is not known here whether the rift which occurred between the two envoys will stand in
the way of his return.
M. Titulescu is now making a tour of certain cities in the United States. He is on his way from
Cleveland to Chicago, where he is to deliver an address to members of the Rumanian community
tomorrow afternoon. He will sail for home from New York on Jan<uary> 9.
The New York Times, January 3, 1926, p. 8.

DENIES ANY HITCH ON RUMANIAN DEBT
_____________
Legation Says Negotiations Are Not Affected by Bibesco - Titulesco Quarrel
_____________
AFFAIR CALLED PERSONAL
_____________
Prince in United States Outranks the Chief of the Debt-Funding Mission
_____________
Special to The New York Times
WASHINGTON, Jan<uary> 4. - Reports that a misunderstanding between Prince Bibesco,
Rumanian Minister to Washington, and M. Titulesco, Rumanian Minister to London and chief of that
country's Debt Mission to the United States, had influenced the outcome of the debt negotiations were
denied today by F. Nano (sic!), Chargé d'Affaires of the Rumanian Legation here.
"If there has been any misunderstanding between Prince Bibesco and Minister Titulesco," Mr.
Nano said, "it could not have influenced in any way the result of the negotiations for funding the debt.
This legation cooperated to the fullest extent with the Rumanian Debt Funding Mission to bring about a
successful accomplishment of the negotiations".
It was stated at the legation that reports that Prince Bibesco was not asked to be a member of the
mission were inaccurate. Prince Bibesco was not asked to be a member of the mission were inaccurate.
Prince Bibesco, it was said, was asked by his Government to join the mission. He, however, preferred
not to be technically a member but to assist in his capacity as Minister to Washington. Both Prince
Bibesco and M. Titulesco called together on Secretary of the Treasury Mellon and were photographed
together at that time.
The impression prevails in diplomatic circles here that the defferences between the two envoys
is of a personal nature. It is admitted among friends of both that they were "not on the best of terms."
They are known to have been acquainted with each other for a great number of years and it is believed
that their difference is not entirely a new one.
As to their precedence, their status is considered well defined, according to diplomatic etiquette.
M. Titulesco ranks the higher in his Government's list, being classified in Grade 1 of the Rumanian
service, while Prince Bibesco is a diplomat of Grade 2. On the other hand, Prince Bibesco outranks M.
Titulesco in the United States by right of his being accredited here as Minister, while the latter is on a
special mission which gives him a subsidiary standing unless he holds a Cabinet portfolio in his own
country. M. Titulesco is a former Minister of Finance but is not now in the Cabinet.
Before leaving the United States last month Prince Bibesco called on A. W. Dulles, Chief of the
Near Eastern Division of the State Department, and informed him that he was returning to Rumania on
private business. No reports have been received here to indicate that Prince Bibesco will not return to
his post at Washington.
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Secretary MELLON said early in his lucid and powerful statement to the Ways and Means
Committee of the House that "foreign debt settlements do not seem to be clearly understood." For that
reason he felt it necessary to call attention to "some rather elemental facts." It is a pity, we cannot but
pause to remark, that this was not done long ago by the Administration and by Republican liders in
Congress. As it is, they have allowed popular delusions about the war debt to grow up, which it will take
time and a good deal of plain speaking to dispel. Yet Secretary MELLON deserves credit for setting
forth the cold truth.
His fundamental thesis is that we cannot demand the impossible from our foreign debtors. To be
sure, our Treasury holds their official obligations. Many of these are in the form of demand notes. We
could call upon the nations to whom we loaned the money to pay up at once and in full. But on pain of
what penalty if they refused? None that we could think of trying to impose. The only way forcibly to
collect the debts would be by going to war. Everybody knows that this would be a lunatic proceeding.
True, that great pacifist, Senator BORAH, once threw out the idea that if our navy should sail to France
and present a request for prompt payment, it could sail for home presently with the money stowed away
in the safe of the Admiral in command. But as the Secretary of the Treasury states, by no peaceful
means can one nation be compelled to pay what it owes another. For the creditor nation to demand
everything immediately would be only to lead to repudiation. If the United States does not take what it
can get from its foreign debtors, it will get nothing. We might declare war at a cost of $5 for every $1
collected, but that would be ruled out of all counsels except those of Bedlam.
Agreeing to the general principle that we must accept what our European debtors are able to
pay, Secrtary MELLON points out the propriety and justice of dealing with each one separately.
However, in explaining the various settlements already made, we fear that he will only confirm many
people in their mistaken notions. He points out, for example, that the Debt Funding Commission has
stood out for the recognition of the debts entire. This, he says, was necessary in order to make it certain
that "we had our capital returned to us." But it is one thing to recognize a debt and another to obtain
terms of interest and time of payment which will amount, in effect, to a cancellation of part of it. Further
on in his statement Secretary MELLON frankly admits this. He does not try to conceal the fact that in
the case of the British agreement "we canceled 20 per cent. of the debt." The cancellation virtually
provided in the Italian debt settlement comes near to 75 per cent. The arrangement is entirely warranted
if we accept Secretary MELLON's premises. Italy cannot pay all of her foreign debts. To force her to do
it would be, as the Secretary says, to "make a China of Italy." What he means is that it would push the
Italians down to an insupportable standard of subsistence. Of course, this argument from the crushing
effects of taxation will not be lost on other debtors. We may be sure that it will not be overlooked by the
new French Ambassador, now on his way to America to settle the French debt.
Even more telling than Mr. MELLON's explanations of the bounds which must be observed in
seeking payments of the war debts is his forcible exposition of our whole situation as an exporting
nation, which makes the war debts relatively unimportant. It is a great economic truth which the
Secretary of the Treasury utters when he says "the entire foreign debt is not worth as much to the
American people in dollars and cents as is a prosperous Europe as a customer." Again the reader cannot
avoid feeling that this should years since have been placed before the public of this country by the
highest official authority. It might have prevented the cherishing of many false hopes and the being
carried away by delusions.
Had the Government itself sooner taken its courage in both hands, the people could earlier have
been educated in regard to the necessities of the case. They would have been no less eager to get the
foreign debts settled and out of the way, but they would have been more ready to take whatever our
debtors were able to pay. And they would not have so lost sight of their own real and larger interest, not
so seen things out of their true proportions and balance, as to disregard the fact that there is
demonstrably more profit, to say nothing of moral prestige, for America in a reconstructed and
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Titulescu, on Eve of Sailing, Hails Agreement on Debt at Washington
____________
flourishing Europe than there could be in collecting every penny of the war debts.
The New York Times, January 6, 1926, p. 24.

RUMANIA TO RECALL MINISTER BIBESCO
____________
Foreign Office Announces That Envoy to Washington Will Be Assigned Elsewhere
____________
BUCHAREST, Rumania, Jan<uary> 6 (AP). - The Foreign Office announced tonight that
Prince Antoine Bibesco is to be recalled as Minister to the United States and assigned to a diplomatic
post elsewhere.
Prince Bibesco, who is at present in Rumania, will go to Washington shortly to present his
letters of recall.
____________
Special to The New York Times
WASHINGTON, Jan<uary> 6. - The announcement from Bucharest that Minister Bibesco is to
be recalled does not come as a surprise, as there has been speculation to that effect for the past ten days.
The recall is considered as having some bearing on the reported disagreement between Prince Bibesco
and M. Titulesco, Rumanian Minister to Great Britain, over the personnel of the Rumanian debt mission
to the United States.
M. Nano, charge d'affaires of the Rumanian legation, stated tonight that any misunderstanding
between Prince Bibesco ond M. Titulesco could not have influenced in any way the result of the
negotiation for funding the debt.
Statements were made some time ago that Prince Bibesco had returned to Rumania on personal
business. Nevertheless, there was an impression that he was called there by the Rumanian Foreign
Minister in connection with report of a difficulty between the Prince and M. Titulesco.
Prince Bibesco and his wife, who is te daughter of Herbert H. Asquith, former British Prime
Minister, have played an important part in the social life of Washington.
The New York Times, January 7, 1926, p. 4.
NOT SEEKING BIBESCO POST
____________
Rumanian Minister Silent About Recall of Ambassador
Nicholas Titulesco, head of the Rumanian Debt Funding Commission and Minister to England,
declined yesterday to comment on the recall of Prince Antoine Bibesco from his post as Rumanian
Minister to the United States.
Through his secretary, M. Titulesco denied that he was seeking or was likely to receive
appointment as successor to Prince Bibesco at Washington. He would not say what his action would be
were he offered the post.
The New York Times, January 8, 1926, p. 5.
SAYS RUMANIA OWES NO ONE BUT AMERICA
____________
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"In 1913 we produced about 1,800,000 tons of oil. In 1925 the production was increased
500,000 tons. It is true that the production was very small between 1920 and 1923, but that was because,
on account of the war, we ourselves had to destroy all of our oil wells and refining plants. We did that at
the request of the Allies. Naturally this oil situation was one of the causes which made our economic
recovery slow. But we have completely stabilized our currency at a rate forty times lower than the gold
rate which represented our pre-war money.
"Another cause for our slow economic recovery between 1919 and 1923 was the fact that at the
request of the Allies we sent to Moscow all of our gold, all of our crown jewels and our works of art
which we took out of our churches and museums. That all amounted to about $200,000,000. It was all
confiscated by the Soviet Government and has not yet been returned, although, at the Genoa conference
in 1922 it was agreed that the Soviet Government would restore to Rumania the securities deposited in

Defends Prince Carol
____________

Oil Wells Destroyed in War

Soviet Still Keeps $200,000,000 Sent to Russia for Safekeeping in War, He Declares
____________

He said the abdication of Prince Carol must be considered as a private matter.
"All the news connecting the abdication of Prince Carol with politics is absolutely false," he
declared. "Prince Carol has deep Rumanian feelings and it would be the greatest injustice to consider
that at any time he could do anything against the interests of his native country. All members of the
Rumanian royal family are much beloved by the whole nation. No dynastic problem exists in Rumania."
He minimized differences between himself and Prince Antoine Bibesco, Rumanian Minister to
the United States.
"Before coming to the United States with the Debt Funding Commission," said Mr. Titulescu, "I
tried to prevail upon Prince Bibesco to take the Chairmanship of the commission. I should have been
happy to have served under him as Chairman."
The Rumanian debt commissioner will sail today on the Berengaria. Before boarding ship last
night, he called newspaper men to his suite at the Hotel Ambassador and told them he wished to express
appreciation of the hospitality he had received in the United States.
"The whole history of Rumania during the last fifty years shows that Rumania has been a
powerful factor for peace and for production in Southeastern Europe," he said. "There is no proof that
Rumania has ever been the cause of any trouble to the peace of Europe. That is all the more remarkable
when one considers that before the great World War there were 7,000,000 Rumanians living under
foreign domination.

Nicholas Titulescu, Chairman of the Rumanian Debt Funding Commission and Minister from
Rumania to London, issued a statement last night before sailing for home, saying that the Rumanian war
debt to the United States had been settled satisfactorily to both countries, that Rumania had now cleaned
her financial slate throughout the world as the result of debt consolidations, and that his country was
prepared to work for peace.
"Rumania's finances are now in good shape," he said. "She does not owe any money in the
world except the money to the United States. Rumania's budgets have been balanced since 1921 and her
revenues are steadily increasing.
"I know that my people would be very happy if the American public would appreciate that
Rumania wants to work shoulder to shoulder with America for peace in Europe and in building up an
exchange of business between Rumania and the United States."
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Bibesco to Present Recall Here
Moscow by Rumania.
"Since the Armistice, Rumania has given complete tolerance and has expressed her sincere
good-will toward her minorities. The Jew and the Catholic, the Unitarian and the Luteran and the
members of the Reformed Church are all treated alike. There is absolutely no inequality either in the
schools or in the colleges or in the manner of worship."
Mr. and Mrs. Radu Bellian (sic!) of Boston, who are at the Ambassador, gave a luncheon there
yesterday for the Minister, who with Mrs. Titulesco is proceeding today to Paris and thence to London.
The New York Times, January 9, 1926, p. 19.
TITULESCU SAILS PRAISING MELLON
____________
Rumanian Debt Envoy Denies.
He and Bibesco Had Clash Over Precedence
____________
450 Aboard Berengaria
____________
Virginian to Film Coronation of Sir Harri Singh - English Novelist Tells of New Book
____________
Among the 450 passengers who sailed at 1 o'clock yesterday for Cherbourg and Southampton on
the Cunarder Berengaria was Nicholas Titulescu, Chairman of the Rumanian Debt Commission, and his
two colleagues, Victor Radulescu and Savel Radulescu (sic!). Mr. Titulescu was so fatigued by the work
he had performed in Washington in connection with financial matters that he boarded the Berengaria
Friday night and slept until noon yesterday, an hour before sailing time.
When asked if he had been connected in any way with the recall of Prince Antoine Bibesco as
Minister for Rumania to the United States, he replied "I do not known from any official source that
Prince Bibesco is to retire. Certainly there is nothing in the report that there was an issue between us on
the grounds of precedence. Although I was appointed Chairman of the commission to America, I
offered to serve under Prince Bibesco if he would take the leadership, and this he refused to do."
Mr. Titulescu added that he and his party hag remained in Washington considerably over the
time they had planned, because of their delight in American life. He also said that the Rumanian
Government had been so pleased with the terms of the debt settlement that the Minister of Finance had
already written his thanks to Secretary Mellon.
Another passenger who sailed on the liner was H. E. Cowling of Suffolk, Va., on his way to
Srinagar, Kashmir, India, to film the coronation of Sir Harri Singh as Maharajah of Jummu and
Kashmir. Mr. Cowling lived for nearly two years at Srinagar, the capital of the native State, and became
a personal friend of Sir Harri Singh, who sent for him to come to India and take the pictures.
Storm Jameson, an English novelist, who has been several month in this country, sailed on the
liner with her husband, Guy Chapman, and said she had completed a new book, to be published soon,
entitled "The Three Kingdoms." She said the narrative concerned the three kingdoms over which
women reigned - husband, child and career.
"Few women can be successful over more than two of the three kingdoms," she asserted. "I have
a husband, a child and a career, but I do not think I have made a complete success of all three."
Dr. Friedrich Fischerauer, Austrian Consul General here, was also a passenger, and was bidden
farewell by a large number of friends, including ex-Police Commissioner Enright.
The New York Times, January 10, 1926, I, p. 25.
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WASHINGTON, Jan<uary>, 22 (AP). - Secretary Kellogg denied today reports published
abroad that Prince Bibesco, former Rumanian Minister in Washington, was recalled at the request of the
State Department. The recall was initiated by the Rumanian Government, he said, after the return home
Copyright 1926, by The New York Times Company
By Wireless to The New York Times
BUCHAREST, Jan<uary> 17. - Prince Antoine Bibesco has left Rumania for Washington to
present his letters of recall to President Coolidge. The conflict between Prince Bibesco and M.
Titulescu, Rumanian Minister in London, is responsible for the former's recall. The conflict arose over
refunding the Rumanian debt to the United States.
The New York Times, January 18, 1926, p. 14.

Kellogg Denies Asking Bibesco's Recall

NEW LONDON VERSION OF BIBESCO'S RECALL
_____________

The New York Times, January 19, 1926, p. 5.

Reports It Due to Princess's Criticisms of America - Discredited Here
_____________

Special to The New York Times
LOS ANGELES, Cal<ifornia>, Jan<uary> 18. - Reports circulated in London that Prince
Bibesco, Rumanian Minister at Washington, had been recalled by his Government partly because of
criticism of America by his wife were declared today to be absolutely without foundation by the
Princess, who is at present a guest at the home of Douglas Fairbanks and Mary Pickford in Beverly
Hills.
Denial of the reports was made by Princess Bibesco through her brother, Anthony Asquith, who
has been in Los Angeles for several months, and is understood to be associated with the Douglas
Fairbanks Motion Picture Corporation.
Princess Bibesco is reported to have fully recovered from the effects of a fall from her horse on
the Fairbanks estate last Sunday.

Copyright, 1926, by The New Times Company
By Wireless to The New York Times
LONDON, Jan<uary> 18. - At the Rumanian Legation here today it was denied that M.
Titulescu, the Minister to England, had made charges that resulted in the recall of Prince Bibesco as the
Rumanian Minister to the United States.
Acording to a report here, the objection to Prince Bibesco came from an American source partly
as a result of Princess Bibesco's criticism of Americans. Before her marriage in 1919, the Pricess was
Elizabeth Asquith, daughter of the Earl of Oxford and Asquith, the former Prime Minister.
_____________

Special to The New York Times
WASHINGTON, Jan<uary> 18 - In a usually well-informed quarter tonight it was stated that no
credence was to be attached to the London report that objection to Prince Bibesco, who will soon return
to present his letter of recall as Rumanian Minister of Washington, came from an American source
partly as a result of Princess Bibesco's criticism of the United States.
It was denied that the American Government had asked for the recall of the Bibescos. Prince
Bibesco is expected to arrive at New York Feb<ruary> 3.
_____________
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refunding the Rumanian debt to the United States.
The New York Times, January 18, 1926, p. 14.

WASHINGTON, Jan<uary>, 22 (AP). - Secretary Kellogg denied today reports published
abroad that Prince Bibesco, former Rumanian Minister in Washington, was recalled at the request of the
State Department. The recall was initiated by the Rumanian Government, he said, after the return home
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Prince Antoine Bibesco, retiring Rumanian Minister to Washington, who has been recalled to
Bucharest to a post in the Foreign Office, sailed yesterday on the French liner France.
"I don't know precisely what my new duties are going to be," said Prince Bibesco. "Upon
of the Rumanian Debt Commission. The Secretary's statement has been sent to American Minister
Culbertson in Rumania.
The New York Times, January 23, 1926, p. 7.

DISCUSS BIBESCO'S RECALL
____________
London Papers Continue to Involve Prince's Wife in Rumania's Action
LONDON, Jan<uary> 24 (AP). - The return of Princess Bibesco, wife of Prince Bibesco,
recently recalled as Rumanian Ambassador to Washington, is widely discussed by the British press,
which generally speaks of the daughter of Lord Oxford (formerly H. H. Asquith), as if it were she, and
not her husband, whom Rumania has relieved of the Washington Post.
The Daily Express says: "It is true that the Princess inherited her mother's biting wit, which she
makes no effort to curb."
There are many conjectures as to the differences between the Bibescos and M. Titulescu, the
Rumanian Minister at London, which are alleged to have led to Bibesco's recall.
The Express says it is no secret that Prince Bibesco expected the London post when he married
Elizabeth Asquith, and that ever since the London Legation was given to M. Titulescu there has been
hard feeling between the families, which came to a head when the London Minister complained that
Prince Bibesco did nothing to facilitate the work of the Rumanian debt mission at Washington, of which
M. Titulescu was the head.
The New York Times, January 25, 1926, p. 2.
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Copyright, 1926, by The New York Times Company
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d'Affaires in Washington, to succeed Prince Bibesco.
The New York Times, January 28, 1926, p. 2.
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The New York Times, March 7, 1926, I, p. 26.
leaving the United States I wish to say that the five years I have spent here have been among the most
pleasant of my life, and I am grateful to all my friends who have contributed to the pleasantness of my
visit."
The Prince added that his wife, who is the daughter of Herbert and Margot Asquith, was not
sailing with him because she was compelled to stay in Washington with their daughter who is ill. The
Princess Bibesco will sail as soon as the health of the child permits.
The Prince was greeted when he boarded the France by a large group of friends, headed by
Tilleston Wells, an attorney, who presented him with a bronze medal shoving the bas reliefs of the
Prince and Princess Bibesco. Hugh C. Wallace, former Ambassador to France, also sailed on the France.
Mr. Wallace was appointed Ambassador to France by President Wilson in 1919. When asked for his
comment on the Colonel House papers on Wilson he said:
"You haven't heard any one speak in complimentary fashion of them, have you?"
Mr. Wallace said he expected to be abroad about two months. He was reluctant to make a
forecast of the European situation as affected by the Locarno agreements, and explained his reluctance
by saying:
Mr. Wallace said he expected to be abroad about two months. He was reluctant to make a
forecast of the European situation as affected by the Locarno agreements, and explained his reluctance
by saying:
"The situation over there fluctuates as rapidly as the stock market, and a wise man at 10 o'clock
may be the most ignorant person at 3 o'clock in the afternoon."
Benjamin Lazarus, President of the Benrus Watch Company, whose offer to present the Statue
of Liberty with a huge wrist watch was declined by Assistant Secretary of War Hanford MacNider, said
before he sailed that a sculptor working on a colossal statue for another city had given him
specifications for a wrist watch for the new statue. Abroad Mr. Lazarus will get estimates for the watch
which he said would weight two tons, and which would be controlled by a mechanism outside the
statue.
Albert Payson Terhune, writer of dog stories, also sailed, saying he was on his way to Scotland
to get a dog and data for a new novel.
Grace Moore of the Music Box Revue went abroad to study for the opera. Friends who were at
the ship asserted that they had observed a conspicuous diamond and platinum wedding ring on her
finger.
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Alexei ŞEVCIUC

CARACTERISTICILE SISTEMULUI EDUCAŢIONAL
ÎN REGIUNILE URBANE ŞI RURALE
DIN BASARABIA DE SUD (1918-1940)

Cuvinte cheie: Basarabia de Sud, sistem educaţional, Marea Unire, 1918, şcoli,
legi, 1918 - 1940.
La 27 martie 1918 Basarabia, aflată de peste un secol sub stăpânirea rusească,
împreună cu celelalte provincii româneşti au format Statul Naţional Unitar Român,
care a creat condiţiile necesare pentru renaşterea şi integrarea spirituală a tuturor
românilor, aflaţi până la 1918 sub stăpânire străină. Rolul principal în acest proces
avea să-l joace învăţământul, ce trebuia adus în albia firească a culturii naţionale.
Un pas foarte important în istoria Basarabiei, şi mai ales a sudului Basarabiei, este
reîntoarcerea învăţământul românesc în Basarabia. Documentele de epocă vorbesc
despre faptul că, la momentul Marii Uniri, în sudul Basarabiei lipseau cu desăvârşire
şcolile naţionale, literatura editată în limba română (moldovenească). Manualele
editate în limba băştinaşilor erau interzise. Spre exemplu, învăţătorul Ioan Doncev,
originar din Chişinău, din cont propriu a editat cu caractere latine abecedarul ,,Cursul
primitiv de limbă rumână” (originalul se păstrează în muzeu), dar nu i s-a permis
utilizarea lui în şcoală.
În preajma Unirii, în teritoriul sudului Basarabiei funcţionau circa 1084 de şcoli
parohiale de 1 - 2 clase ruseşti, deşi populaţia românească era majoritară. Datele
recensământului populaţiei din 1897 atestă că numărul ştiutorilor de carte printre
bărbaţi alcătuia doar 10,5%, iar printre femei - 1,7%, rămânând cu mult în urma
reprezentanţilor altor etnii.
După 1918 s-au produs mutaţii colosale în sistemul învăţământului din Basarabia,
a fost lichidat caracterul lui colonial rusesc. În afară de şcolile ruseşti, evreieşti,
nemţeşti au fost deschise şcoli naţionale româneşti. Fiecărui elev i s-a oferit
posibilitatea de a studia în limba sa maternă. Guvernul României a înţeles de la bun
început necesitatea răspândirii ştiinţei de carte în mediul basarabenilor drept condiţie
indiscutabilă a progresului general al Statului Românesc. Nu întâmplător deja în
Constituţia României din 1923 a fost introdus dreptul la învăţătură. Programele
tuturor partidelor prevedeau pe primul plan problema învăţământului.
Partidul Naţional Moldovenesc încă în martie 1917 a înaintat cerinţa cu privire la
naţionalizarea şcolilor, precum şi 1а crearеа şcolilor primare şi medii româneşti,
introducerea limbii române ca limbă de lucru în administraţia Basarabiei. În iunie-
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iulie 1917 au fost organizate de către P. Gore, V. Stroiescu primele cursuri pentru
învăţătorii de limbă română din Basarabia 1.
Prin Decretul-lege din 6 iulie 1919 pentru modificarea legii învăţământului primar
şi normal primar, programa studiilor obligatorii urma să cuprindă obiectele: religia şi
morala, limba română, limba franceză, psihologia şi pedagogia, istoria, geografia
matematica, ştiinţele fizico-naturale cu noţiuni de agricultură şi horticultură, igiena şi
medicina populară, desenul şi caligrafia, noţiuni de drept constituţional şi
administrativ, economia politică şi jocuri gimnastice, iar pentru fete – economia
casnică2.
Întreaga legislaţie referitoare la învăţământul din Basarabia a fost în deplină
concordanţă cu dispoziţiile Tratatului pentru protecţia minorităţilor, semnat de
România cu Puterile Aliate la 9 decembrie 1919 care, în art. 10, stipula că:
“În materie de învăţământ public, guvernul român va acorda în oraşele şi
judeţele unde locuieşte o populaţie considerabilă de supuşi români de altă limbă
decât cea română, înlesniri potrivite spre a asigura ca în şcolile primare
instrucţiunea să fie dată în limba lor proprie copiilor acestor supuşi străini. Această
stipulaţie nu va împiedica guvernul român de a face obligatoriu învăţământul limbii
române în zisele şcoli” 3.
Dispoziţiile Tratatului au intrat în vigoare la 4 septembrie 1920, ca ulterior, la 29
martie 1923, prevederile lui de bază să fie incluse şi în Constituţia României din
1923, în care era fixat: „Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau
religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de
libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate
libertăţile şi drepturile stabilite prin legi (art. 5)”4.
În programul Partidului Naţional-Liberal de guvernământ, adoptat la 27
noiembrie 1921, se prevedeau următoarele sarcini:

Deja către anul 1920 în Basarabia începe un mare proces de construcţie a
localurilor pentru şcolile săteşti. Aproape în fiecare sat s-a ridicat cîte o clădire
pentru şcoala primară, care la început avea cîte 3 - 4 săli de clasă, o cancelarie pentru

1. îmbunătăţirea învăţămîntului rural (adică pentru majoritatea populaţiei
Basarabiei);
2. lichidarea analfabetismului;
3. construirea în fiecare localitate rurală a unei şcoli săteşti;
4. asigurarea fiecărei şcoli cu cadre didactice (un învăţător la 50 de copii).
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profesori, un cabinet pentru directorul şcolii, mai apoi edificîndu-se şi pentru şcolile
secundare, licee, gimnazii, şcolile normale clădiri mari, frumoase, luminoase5.
În anul 1921, în Basarabia este introdus învăţământul primar obligatoriu, iar în
anii următori atât în România, cât şi în Basarabia în particular se constituie un nou
sistem al învăţământului de trei grade: învăţământul primar, secundar şi învăţământul
universitar6. În judeţele din Basarabia de sud în anul 1923, existau 31 grădiniţe de
copii, 628 - şcoli primare, 14 - şcoli secundare, speciale şi normale şi 1 şcoală
particulară în judeţul Tighina.
Tabelul 1.
Situaţia şcolilor în Basarabia de sud, 1923.
Judeţul
Cahul
Cetatea Albă
Ismail
Tighina
Total

Grădiniţe
de copii
3
2
23
3
31

Şcoli
primare
131
224
89
184
628

Şcoli secundare,
speciale şi normale
1
9
4
14

Alte şcoli
particulare
1
1

Sursa: Dicţionarul statistic al Basarabiei: Întocmit pe baza recensământului din
anul 1902, corectat prin datele actuale, statistice ale primăriilor şi prin tabelele
birourilor de populaţie centralizate în 1922/1923. Ediţie oficială. Tipografia
Societăţii Anonime “Glasul ţării”, Bucureşti, 1923, pp. 120-168, pp. 168-231, pp.
366-407, pp. 568-635.
La 26 iulie 1924 a fost promulgată Legea cu privire la învăţământul primar şi
secundar al Statului Românesc, abrogându-se, în cele din urmă, legea învăţământului
din 1896. Această nouă “constituţie” a învăţământului (Monitorul oficial, 1924, 26
iulie) prevedea măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în tot Statul
Românesc, inclusiv în Basarabia: se aproba dreptul la învăţătură pentru toţi copiii,
indiferent de sexul, naţionalitatea şi rasa lor, se introducea învăţământul primar şi
secundar obligatoriu cu o durată de 7 ani, din care ultimii ani erau destinaţi
învăţământului practic, se trasa trecerea la învăţământul de 7 ani în timp de 5 ani (art.
57) şi lichidarea deosebirilor dintre şcolile săteşti şi cele de la oraş7.
Legea pentru învăţământul primar din 1924 prevedea omogenizarea sistemelor de
învăţământ din provinciile româneşti, a legislaţiei şcolare, programelor de studii,
formarea unei culturi generale şi practice specific regionale. Conform acestei legi,
5

Anton Moraru, Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Chişinău: Universul, 1995,
pp. 225-232.
6
Nicolae Enciu, op.cit., p. 316.
7
Moraru Anton, op.cit., pp. 225-232.

5
Anton Moraru, Istoria românilor. Basarabia şi Transnistria (1812-1993), Chişinău: Universul, 1995,
pp. 225-232.
6
Nicolae Enciu, op.cit., p. 316.
Moraru Anton, op.cit., pp. 225-232.
7

La 26 iulie 1924 a fost promulgată Legea cu privire la învăţământul primar şi
secundar al Statului Românesc, abrogându-se, în cele din urmă, legea învăţământului
din 1896. Această nouă “constituţie” a învăţământului (Monitorul oficial, 1924, 26
iulie) prevedea măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în tot Statul
Românesc, inclusiv în Basarabia: se aproba dreptul la învăţătură pentru toţi copiii,
indiferent de sexul, naţionalitatea şi rasa lor, se introducea învăţământul primar şi
secundar obligatoriu cu o durată de 7 ani, din care ultimii ani erau destinaţi
învăţământului practic, se trasa trecerea la învăţământul de 7 ani în timp de 5 ani (art.
57) şi lichidarea deosebirilor dintre şcolile săteşti şi cele de la oraş7.
Legea pentru învăţământul primar din 1924 prevedea omogenizarea sistemelor de
învăţământ din provinciile româneşti, a legislaţiei şcolare, programelor de studii,
formarea unei culturi generale şi practice specific regionale. Conform acestei legi,
Sursa: Dicţionarul statistic al Basarabiei: Întocmit pe baza recensământului din
anul 1902, corectat prin datele actuale, statistice ale primăriilor şi prin tabelele
birourilor de populaţie centralizate în 1922/1923. Ediţie oficială. Tipografia
Societăţii Anonime “Glasul ţării”, Bucureşti, 1923, pp. 120-168, pp. 168-231, pp.
366-407, pp. 568-635.
Cahul
Cetatea Albă
Ismail
Tighina
Total
Judeţul

Grădiniţe
de copii
3
2
23
3
31

Şcoli
primare
131
224
89
184
628

Şcoli secundare,
speciale şi normale
1
9
4
14

Alte şcoli
particulare
1
1

Situaţia şcolilor în Basarabia de sud, 1923.
Tabelul 1.
profesori, un cabinet pentru directorul şcolii, mai apoi edificîndu-se şi pentru şcolile
secundare, licee, gimnazii, şcolile normale clădiri mari, frumoase, luminoase5.
În anul 1921, în Basarabia este introdus învăţământul primar obligatoriu, iar în
anii următori atât în România, cât şi în Basarabia în particular se constituie un nou
sistem al învăţământului de trei grade: învăţământul primar, secundar şi învăţământul
universitar6. În judeţele din Basarabia de sud în anul 1923, existau 31 grădiniţe de
copii, 628 - şcoli primare, 14 - şcoli secundare, speciale şi normale şi 1 şcoală
particulară în judeţul Tighina.
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şcoala primară prevedea şapte clase. După absolvirea primelor patru clase, doritorii
puteau să-şi continue studiile în clasele secundare. Prin Legea din 1924 se introducea
programa unitară pentru toate şcolile publice şi particulare, cu unele schimbări
specifice regiunii economice. Legea învăţământului primar stipula că, în localităţile
cu populaţie neromânească, Ministerul Instrucţiunii va crea şcoli primare cu predare
în limba minorităţii existente, iar şcolile primare particulare existente vor fi
proporţional finanţate. Măsuri corespunzătoare erau prevăzute şi în cazul pregătirii
profesorilor pentru aceste şcoli. Lucrurile s-au derulat însă tocmai invers în cazul
unor şcoli pentru minorităţile rusă şi evreiască, care au fost închise.

şcoala primară prevedea şapte clase. După absolvirea primelor patru clase, doritorii
puteau să-şi continue studiile în clasele secundare. Prin Legea din 1924 se introducea
programa unitară pentru toate şcolile publice şi particulare, cu unele schimbări
specifice regiunii economice. Legea învăţământului primar stipula că, în localităţile
cu populaţie neromânească, Ministerul Instrucţiunii va crea şcoli primare cu predare
în limba minorităţii existente, iar şcolile primare particulare existente vor fi
proporţional finanţate. Măsuri corespunzătoare erau prevăzute şi în cazul pregătirii
profesorilor pentru aceste şcoli. Lucrurile s-au derulat însă tocmai invers în cazul
unor şcoli pentru minorităţile rusă şi evreiască, care au fost închise.
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Tabelul 2
Cunoaşterea limbii române de populaţia minoritară la 29 decembrie 1930

Sursa: Anuarul statistic al României, 1939 şi 1940,
(Imprimeria Naţională Bucureşti, 1940, pag. 88)
Judeţul

Oraşul

Me
diu
R/
U

Numărul locuitorilor de
altă limbă decât cea
română

Ştiu
româneşte

Nu ştiu
româneşte

Locuito
rii de
alt
neam
decât
cel
român

N-au
răspuns

10.879

Comrat

26.620

Tighina
U

Total

M

F

M

F

M

F

M

F

37.499

R 106.193

95.785

46.897

48.888 24.451 17.440 22.040

30.918

406

530

95.866

Vâlcov

R

87.231

42.733

44.498 21.185 14.112 21.155

29.890

393

496

87.045

Reni

U

8.554

4.164

4.390

3.266

3.328

885

1.028

13

34

8.821

Cahul

5.514

2.721

2.793

1.968

1.900

745

883

8

10

8.821

Leova

3.040

1.443

1.597

1.298

1.428

140

145

5

24

3.109

279.026 136.736 142.290 53.513 33.060 83.143 109.153

80

77

278.105

Cahul

Tighina

143.692
7.059
5.167

Bolgrad
Chilia
Nouă

Cetatea
Albă

12.986
11.618

Ismail

R 247.634 122.045 125.589 46.344 27.138 75.637

98.397

64

54

246.881

31.392

14.691

16.701

7.169

5.922

7.506

10.756

16

23

31.224

Cetatea
Albă

29.425

13.754

15.671

6.632

5.452

7.106

10.196

16

23

29.367

Tuzla

1.967

937

1.030

537

470

400

560

-

-

1.857

156.792

77.079

79.713 41.846 28.376 34.653

50.649

580

688

153.160

94.740 7.438

9.129

240.995

20.154.
U

U

56.984

5.398
12.348
17.746
52.724
70.470
3.321
2.559
6.278
5.691
9.583
27.432

5.481
14.272

3.870
7.966

3.474
6.842

19.753 11.836 10.316

1.513
4.219
5.732

53.469 28.465 19.982 23.003
73.222 40.301 30.298 28.735
3.738
2.608
6.708
5.927
10.571

1.196
2.040
2.856
4.785
5.894

746
1.897
2.255
4.324
5.048

2.119
508
3.312
885
3.644

29.552 16.771 14.270 10.468

R 247.363 119.910 127.453 41.142 23.584 71.330
Ismail
Ismail

156.792
1.967

Tuzla

29.425

Cetatea
Albă

R 247.363 119.910 127.453 41.142 23.584 71.330

U

U

56.984

27.432

29.552 16.771 14.270 10.468

15.039

193

243

56.941

31.392

77.079
937
13.754
14.691

79.713 41.846 28.376 34.653
1.030
15.671
16.701

537
6.632
7.169

470
5.452
5.922

400
7.106
7.506

R 247.634 122.045 125.589 46.344 27.138 75.637
Cetatea
Albă

Ismail

20.154.

9.583

10.571

5.894

5.048

3.644

5.459

45

64

19.943

Bolgrad
Chilia
Nouă

11.618

5.691

5.927

4.785

4.324

885

1.577

21

26

11.516

12.986

6.278

6.708

2.856

2.255

3.312

4.311

110

142

12.639

U

Reni

5.167

2.559

2.608

2.040

1.897

508

706

11

5

5.806

R

Vâlcov

7.059

3.321

3.738

1.196

746

2.119

2.986

6

6

7.037

143.692

70.470

73.222 40.301 30.298 28.735

41.271 1.434

1.653

142.761

R 106.193

52.724

53.469 28.465 19.982 23.003

32.059 1.256 1.1428

106.392

U

37.499

17.746

19.753 11.836 10.316

5.732

9.212

178

225

36.369

Tighina

26.620

12.348

14.272

7.966

6.842

4.219

7.218

163

212

25.869

Comrat

10.879

5.398

5.481

3.870

3.474

1.513

1.994

15

13

10.500

3.040

Cahul

5.514

Cahul

8.554
87.231
95.785
Total

Judeţul

1.994
7.218
9.212

Oraşul

Me
diu
R/
U

1.443
2.721
4.164
42.733
46.897

1.597
2.793
4.390

1.298
1.968
3.266

1.428
1.900
3.328

140
745
885

44.498 21.185 14.112 21.155
48.888 24.451 17.440 22.040

M

F

Numărul locuitorilor de
altă limbă decât cea
română

M
Ştiu
româneşte

F

15
163
178

13
212
225

32.059 1.256 1.1428
41.271 1.434
2.986
706
4.311
1.577
5.459
15.039
50.649
560
10.196
10.756
98.397
145
883
1.028
29.890
30.918

M

F

Nu ştiu
româneşte

1.653

6

6

11
110

5
142

21

26

45
193

94.740 7.438

279.026 136.736 142.290 53.513 33.060 83.143 109.153
Leova

Tighina

Sursa: Anuarul statistic al României, 1939 şi 1940,
(Imprimeria Naţională Bucureşti, 1940, pag. 88)

580

64
243
9.129
688

-

-

16

23

16

23

64

54

80

77

5

24

8

10

13
393
406

34
496
530

M
N-au
răspuns

10.500
25.869
36.369
106.392
142.761
7.037
5.806
12.639
11.516
19.943
56.941
240.995
153.160
1.857
29.367
31.224
246.881
278.105
3.109
8.821
8.821
87.045
95.866

F
Locuito
rii de
alt
neam
decât
cel
român

Cunoaşterea limbii române de populaţia minoritară la 29 decembrie 1930
Tabelul 2
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Neştiutori de carte

Ştiinţa de carte
nedeclarată

Şcoli superioare

Universitară

Profesională
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Secundară

Legea învăţământului particular din 1925 viza în principal şcolile minorităţilor,
deşi toate şcolile cu predare în alte limbi decât româna cădeau sub incidenţa ei. Prin
această lege, minorităţile naţionale îşi puteau constitui şcoli proprii, cu aprobarea
Ministrului Instrucţiunii; limba de predare era stabilită de susţinătorii şcolii
respective, cu precizarea că istoria românilor şi geografia României se vor preda în
limba română”. Unica diferenţă dintre programa şcolilor publice şi a celor private
consta în faptul că limba română, ca obiect de studiu, dar şi ca limbă de predare a
disciplinelor Istoria românilor şi Geografia României, în cele publice era introdusă
din clasa I-a, iar în cele private, din clasa a III-a1.
Într-un scurt răstimp învăţământul în Basarabia a cunoscut o largă dezvoltare.
Situaţia politică, economică, psihologică era favorabilă procesului de culturalizare a
maselor populare. Datele statistice de la sfârşitul secolului al XlX-lea (1897) arată că
în Basarabia ştiutorii de carte erau numai 19,47% din populaţie, iar între moldoveni numai 10,3%2.
Rezultatele acţiunii în domeniul culturalizării populaţiei şi-au găsit expresia mai
ales în creşterea numărului ştiutorilor de carte. Recensământul general al populaţiei
din 29 decembrie 1930 a înregistrat următoarea proporţie a ştiutorilor de carte în
Basarabia de sud: din numărul total de populaţie de la 7 ani în sus care constituia
843.070 - 44,03% ştiau carte, dintre care în judeţul Cahul - 33,90%, în judeţul
Cetatea Albă - 55,12%, în judeţul Ismail - 45,96% şi în judeţul Tighina - 36,19%
ştiau carte.

Primară

Tabelul 3.

Extra şcolară

Populaţia repartizată pe ştiutorii de carte, gradul de instrucţie şi judeţe,
29.12.1930.

Total ştiutori de
carte

Ştiutorii de carte după gradul de instrucţie

Totalul populaţiei
de la 7 ani în sus

1.024

98.000

55

294

557

3.685

44.447

1.737

Judeţul

835

121.972

269

855

1.908

10.619

134.146

3.033

Constantin Daşcovici, op. cit., p. 443.
Moraru Anton, op.cit., pp. 225-232.

50.775

2

150.830

1

149.799

Sursa: Anuarul statistic al României, 1937 şi 1938, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1939, p. 79.

273.637

1.000
1.984
4.843

1.000
1.984
4.843

97.251
149.759
466.982

97.251
149.759
466.982

323
195
842

323
195
842

767
694
2.610

767
694
2.610

1.394
2.010
5.869

1.394
2.010
5.869

8.548
8.081
30.933

8.548
8.081
30.933

70.171
70.415
319.179

70.171
70.415
319.179

2.370
4.672
11.812

2.370
4.672
11.812

83.573
86.067
371.245

83.573
86.067
371.245

181.824
237.810
843.070

181.824
237.810
843.070

835

Cahul
Cetatea
Albă
Ismail
Tighina
Total

1.024

121.972

Sursa: Anuarul statistic al României, 1937 şi 1938, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1939, p. 79.

98.000

269

Constantin Daşcovici, op. cit., p. 443.
Moraru Anton, op.cit., pp. 225-232.

55

855

1

294

1.908

Judeţul

557

10.619

Totalul populaţiei
de la 7 ani în sus

3.685

134.146

Total ştiutori de
carte

44.447

3.033

Extra şcolară

1.737

150.830

Primară

50.775

273.637

Secundară

149.799

Profesională

Cahul
Cetatea
Albă
Ismail
Tighina
Total

Universitară

Ştiutorii de carte după gradul de instrucţie

Şcoli superioare

Populaţia repartizată pe ştiutorii de carte, gradul de instrucţie şi judeţe,
29.12.1930.

Neştiutori de carte

Tabelul 3.

Ştiinţa de carte
nedeclarată

Legea învăţământului particular din 1925 viza în principal şcolile minorităţilor,
deşi toate şcolile cu predare în alte limbi decât româna cădeau sub incidenţa ei. Prin
această lege, minorităţile naţionale îşi puteau constitui şcoli proprii, cu aprobarea
Ministrului Instrucţiunii; limba de predare era stabilită de susţinătorii şcolii
respective, cu precizarea că istoria românilor şi geografia României se vor preda în
limba română”. Unica diferenţă dintre programa şcolilor publice şi a celor private
consta în faptul că limba română, ca obiect de studiu, dar şi ca limbă de predare a
disciplinelor Istoria românilor şi Geografia României, în cele publice era introdusă
din clasa I-a, iar în cele private, din clasa a III-a1.
Într-un scurt răstimp învăţământul în Basarabia a cunoscut o largă dezvoltare.
Situaţia politică, economică, psihologică era favorabilă procesului de culturalizare a
maselor populare. Datele statistice de la sfârşitul secolului al XlX-lea (1897) arată că
în Basarabia ştiutorii de carte erau numai 19,47% din populaţie, iar între moldoveni numai 10,3%2.
Rezultatele acţiunii în domeniul culturalizării populaţiei şi-au găsit expresia mai
ales în creşterea numărului ştiutorilor de carte. Recensământul general al populaţiei
din 29 decembrie 1930 a înregistrat următoarea proporţie a ştiutorilor de carte în
Basarabia de sud: din numărul total de populaţie de la 7 ani în sus care constituia
843.070 - 44,03% ştiau carte, dintre care în judeţul Cahul - 33,90%, în judeţul
Cetatea Albă - 55,12%, în judeţul Ismail - 45,96% şi în judeţul Tighina - 36,19%
ştiau carte.
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Cei mai mulţi dintre ştiutorii de carte se aflau în mediul urban 50,13%, în cel rural
fiind doar 41,02% din numărul total de ştiutori de carte de la 7 ani în sus, din judeţele
Basarabiei de sud. Cei mai mulţi ştiutori de carte din mediul urban se aflau în judeţul
Cetatea Albă - 65,58%, urmat de Tighina cu 59,06%, Ismail - 56,13% şi Cahul 48,01%. În ceea ce priveşte mediul rural cei mai mulţi ştiutori de carte se aflau în
judeţul Cetatea Albă - 53,70%, urmat de judeţul Ismail cu 40,36%, Cahul cu 32,37 %
şi cel mai mic procent înregistrându-se aici în judeţul Tighina - 32,03%.

Tabelul 4.
Sursa: Anuarul statistic al României, 1937 şi 1938, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1939, p. 81.

Ştiinţa de carte
nedeclarată

Neştiutori de carte

2.037

352

127

27

90.573

837

Cetatea
Albă

240.915

129.371

2.215

119.300

6.474

913

371

98

111.142

402

Ismail

117.233

47.317

1.068

44.450

1.419

273

89

18

69.457

459

Tighina

201.208

64.450

2.602

56.982

3.771

808

244

43

134.905

1.853

Total

694.511

284.883

7.171

260.648

13.701

2.346

831

186

406.077

3.551

Şcoli
superioare

39.916

Universitară

1.286

Profesională

43.745

Secundară

135.155

Total ştiutori
de carte

Cahul

Judeţul

694.511

Total

201.208

Tighina

117.233

Ismail
Cetatea
Albă
Cahul
Judeţul

240.915
135.155
Totalul populaţiei
de la 7 ani în sus

284.883
64.450
47.317
129.371
43.745
Total ştiutori
de carte

7.171
2.602
1.068
2.215
1.286
Extra şcolară

260.648
56.982
44.450
119.300
39.916
Primară

13.701
3.771
1.419
6.474
2.037
Secundară

2.346
808
273
913
352
Profesională

831

186

244

43

89

18

371

98

127
Universitară

27
Şcoli
superioare

Ştiutorii de carte după gradul de instrucţie

406.077
134.905
69.457
111.142
90.573
Neştiutori de carte

3.551
1.853
459
402
837
Ştiinţa de carte
nedeclarată

Primară

Ştiutorii de carte după gradul de instrucţie
Extra şcolară

Totalul populaţiei
de la 7 ani în sus

Populaţia repartizată pe ştiutorii de carte în mediul rural,
gradul de instrucţie şi judeţe, 29.12.1930.

Sursa: Anuarul statistic al României, 1937 şi 1938, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1939, p. 81.

Populaţia repartizată pe ştiutorii de carte în mediul rural,
gradul de instrucţie şi judeţe, 29.12.1930.
Tabelul 4.
Cei mai mulţi dintre ştiutorii de carte se aflau în mediul urban 50,13%, în cel rural
fiind doar 41,02% din numărul total de ştiutori de carte de la 7 ani în sus, din judeţele
Basarabiei de sud. Cei mai mulţi ştiutori de carte din mediul urban se aflau în judeţul
Cetatea Albă - 65,58%, urmat de Tighina cu 59,06%, Ismail - 56,13% şi Cahul 48,01%. În ceea ce priveşte mediul rural cei mai mulţi ştiutori de carte se aflau în
judeţul Cetatea Albă - 53,70%, urmat de judeţul Ismail cu 40,36%, Cahul cu 32,37 %
şi cel mai mic procent înregistrându-se aici în judeţul Tighina - 32,03%.
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Un anumit rol în pregătirea cadrelor de muncitori l-au jucat şcolile de meserii din
Cetatea Albă, Ismail.
S-a dezvoltat învăţămîntul mediu de specialitate pentru pregătirea cadrelor
pedagogice. În 1927 în Basarabia funcţionau 10 şcoli normale cu 1932 elevi (1300
băieţi şi 632 fete), 21 licee de băieţi (1402 elevi) şi 14 licee de fete cu 3225 eleve.
Centre principale ale învăţământului din Basarabia de sud erau oraşele Cetatea
Albă, Ismail, Tighina, Cahul.
România a creat o bază materială bună pentru şcolile Basarabiei. Existau multe
greutăţi, era în toi criza economică, dar cu ajutorul statului şi al populaţiei locale s-au
pus bazele şcolii basarabene. În 1918-1940 au fost construite 140 localuri noi pentru
şcoli. Numai între anii 1918-1930 au fost construite în judeţul Cetatea Albă - 48,
Cahul - 31, Ismail - 34, Tighina – 27 localuri noi pentru şcoli. România a construit în
10 ani cît n-a construit regimul ţarist rus în mai bine de 100 de ani. Mai mult, aceste
localuri erau construite cu mult gust estetic, din cărămidă roşie, erau foarte bine
îngrijite. După cum s-a arătat, ele nu erau mari, aveau numai 4 săli de clasă şi
cabinetul pentru profesori, dar au devenit importante centre culturale ale satelor
basarabene.
S-a dezvoltat o reţea întreagă de şcoli speciale, la care nici nu se putea visa pînă în
1918: şcoli-internat de băieţi, şcoli pentru pregătirea conducătorilor şi educatorilor
grădiniţelor de copii, şcoli primare pentru handicapaţi, precum şi grădiniţe de copii.
Numai din 1918 pînă în 1924 în Basarabia au fost deschise 26 grădiniţe cu un
contingent de 1.180 copii, care erau frecventate de 380 români, 369 ruşi, 393 evrei şi

Tabelul 5.

Sursa: Anuarul statistic al României, 1937 şi 1938, Imprimeria Naţională,
Bucureşti, 1939, p. 83.

Populaţia repartizată pe ştiutorii de carte în mediul urban,
gradul de instrucţie şi judeţe, 29.12.1930.
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copii de alte naţionalităţi. Pînă în 1917 în Basarabia nici nu se ştia de grădiniţe de
copii. Între anii 1918-1940 s-au construit localuri pentru circa 50 grădiniţe pentru
copiii români, evrei, ucraineni, ruşi şi de alte naţionalităţi.
Sistemul de învăţămînt românesc era prielnic naţionalităţilor conlocuitoare.
Şcolile primare, secundare, gimnaziile, liceele au fost dotate cu cadre bine pregătite.
În sistemul didactic deja în anul 1926 s-au încadrat 4.917 învăţători, ceea ce e de 12
ori mai mult, decît existau în anii 1919-1920.
Vorbind despre succesele şcolii basarabene, nu putem trece cu vederea şi
greutăţile prin care a trecut învăţămîntul public din Basarabia. Deşi a crescut numărul
elevilor, totuşi, nu toţi copiii au fost şcolarizaţi. Cauza principală o constituiau
condiţiile grele de viaţă materială a populaţiei Basarabiei. Era lipsă îmbrăcămintea,
încălţămintea necesară pentru elevi. Nu fiecare ţăran basarabean avea posibilitatea
să-şi dea feciorii şi fiicele la şcoală. Era, de asemenea, insuficient numărul de şcoli şi
de învăţători. Statistica Ministerului de Instrucţiune din 1925 recunoştea că pentru a
completa toate golurile din învăţămîntul primar şi a trece la sistemul de 7 clase în
toate şcolile din România, inclusiv din Basarabia, era nevoie de 24 000 de învăţători.
În 1931-1932 la un învăţător reveneau în şcolile de stat în Basarabia 55-56 elevi la
sate şi 42,9 - la oraşe. Chiar şi acolo unde au fost construite şcoli de 7 ani rezultatele
au fost modeste din cauza lipsei de cadre, de cabinete specializate, ateliere etc.
O problemă greu de rezolvat a învăţămîntului din Basarabia, ca de altfel şi din
întreaga Românie, era frecvenţa şcolară. Articolul 15 al legii învăţămîntului (1924)
prevedea amendarea părinţilor cu 200-500 lei, dacă lipseau copiii de la şcoală.
Totuşi, nici această rigoare nu acţiona. În 1932 frecvenţa în Basarabia constituia 53,6
la sută din tot numărul elevilor (58,8% pentru băieţi şi 44% pentru fete).
Basarabia ocupa ultimul loc în România la capitolul frecvenţă şcolară. Această
rămînere în urmă se explica prin motivele specifice proprii Basarabiei:
1. moştenirea generală înapoiată, lăsată de Rusia ţaristă, care influenţa negativ
procesul didactic, frecvenţa şcolară în Basarabia;
2. starea economică grea a ţărănimii basarabene. Nu fiecare ţăran avea cu ce
îmbrăca, întreţine şi trimite la şcoală copiii;
3. copiii deseori erau nevoiţi să muncească în gospodăria părinţilor pentru
producerea hranei;
4. starea psihologică a ţărănimii analfabete deseori stopa frecventarea şcolii de
către copii.
Cei care învăţau erau numiţi în glumă “domnişori”, “covrigari” cu mîinile albe,
consumatori de “pîine albă”, care nu ştiau s-o producă. În perioada interbelică s-a
făcut mult pentru a învinge această stare psihologică care se mai menţinea prin satele
basarabene.
În comparaţie cu cel primar şi secundar, învăţămîntul superior a cunoscut în
Basarabia un progres mai lent. Învăţămîntul superior în Basarabia făcea abia primii
paşi. Un număr considerabil de studenţi basarabeni îşi făceau studiile la universităţile
din Cernăuţi, Iaşi, Bucureşti, Cluj, la instituţiile de învăţămînt superior din Franţa,
Germania, Cehoslovacia, Belgia. Însă nu oricine avea posibilitatea să facă studii.
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Taxele mari pentru învăţămînt, costul ridicat al manualelor, numărul insuficient de
locuri la cămine şi cantine limitau accesul tinerilor, care proveneau din familii sărace,
la învăţămîntul secundar şi superior. În aceste condiţii grele Gala Galaction propunea
să fie deschisă în Basarabia o universitate, să fie completată Facultatea de Teologie
cu alte facultăţi: “Să nu rămînă izolată. Să avem o Universitate în inima Basarabiei”,
- scria el. Această idee frumoasă a lui Gala Galaction n-a fost realizată, deoarece
Basarabia a fost reanexată de bolşevicii ruşi în 1940.
Dar în general învăţămîntul primar, secundar, profesional şi superior a constituit
un puternic instrument de implantare şi dezvoltare a culturii româneşti, de care au
profitat toate clasele sociale basarabene 3.
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CHARACTERISTIC OF THE EDUCATION SYSTEM
IN URBAN AND RURAL AREAS
OF SOUTHERN BESSARABIA (1918-1940)
(Abstract)
On 03/27/1918 Bessarabia, which for over a century under Russian domination,
together with other Romanian provinces formed Romanian national unitary state,
which created the necessary conditions for revival and spiritual integration of all
Romanians, who are under foreign rule until 1918.
The main role in this process would play school, which had brought the natural
riverbed national culture.
A very important step in the history of Bessarabia, and especially southern
Bessarabia is Romanian Bessarabia return education. Antique documents talk about
that at the time of the Great Union in southern Bessarabia missing altogether national
schools, literature published in Romanian (Moldovan). Textbooks published in the
language of natives were forbidden. For example, teacher John Donchev, a native of
Chisinau, in their own edited the Latin ABC, Romanian language course primitive
(the original is kept in the museum) but was not allowed to use it in school.
Around the unitary in southern Bessarabia territory parochial schools were
operating about 1084 Russian classes 1-2, although the Romanian population was the
majority. Data from the 1897 census book attests that the number Knowing
represented only 10.5% among men, and among women - 1.7%, remaining far
behind representatives of other ethnicities.
In general primary, secondary, vocational and higher education was a powerful
tool for implantation and development of Romanian culture, which benefited all
classes Bessarabia. From Hotin to the Reni and Ismail, Romanian Bessarabian school
forged many intellectuals. She made many personalities who were active in the
postwar period. In the years 1918-1940 Bessarabia hundreds of thousands of
Romanian children have left school, fits strongly into spiritual life of the reunited
Romania.
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Maria ŞEVCIUC

Până la 1918 în Basarabia, spre deosebire de alte provincii româneşti aflate sub
stăpânire străină, societăţile culturale naţionale au lipsit cu desăvârşire 1. Cu acest
scop a fost fondată ,,Comisiunea Monumentelor Istorice” în anul 1919, după modelul
organizaţiei similare din România. În perioada 1919 - 1927, ,,Comisiunea” a fost
prezidată de Paul Gore, iar din anul 1927 de istoricul Ştefan Ciobanu 2.
Paul Gore (27.07.1875 – 08.12.1927) a fost istoric, heraldist, specialist în
domeniul monumentelor istorice. În 1919 a fost ales membru de onoare al Academiei
Române. În perioada 1919 - 1927 de prezidat ,,Comisiunii Monumentelor Istorice”,
secţia Basarabia, a elaborat şi publicat o serie de articole şi studii în domeniul culturii
basarabene3. Pentru Basarabia, unde până la 1918 studierea trecutului era în grija
unor persoane particulare, reduse în posibilităţile lor financiare, crearea ,,Comisiunii
Monumentelor Istorice”, filială a comisiunii din Bucureşti în frunte cu fruntaşul
mişcării naţionale, istoricul Paul Gore, a avut o importanţă deosebită.
În Vechiul Regat, această instituţie culturală şi ştiinţifică funcţiona încă de la
1892 şi acumulase o bogată experienţă în cercetarea unor monumente istorice puţin
cunoscute. Rolul comisiunii a crescut odată cu desăvârşirea unităţii naţionale, când
avea loc procesul de integrare a valorilor istorice şi culturale din provinciile unite în
patrimoniul cultural românesc4.
Comisiunea Monumentelor Istorice din Basarabia şi-a orientat eforturile la
realizarea legii privind conservarea şi restaurarea monumentelor istorice, promulgată
la 29 iulie 1919. Toate bisericile şi mănăstirile din Basarabia, zidite până la 1834,
împreună cu toate odoarele lor au fost declarate monumente istorice 5.
Organizaţia îşi propunea să studieze trecutul regiunii şi să prezinte rezultatele
cercetărilor în presă, să contribuie la restaurarea şi conservarea monumentelor
istorice. Chiar din primele luni de existenţă, ,,Comisiunea” s-a ocupat de
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înregistrarea şi studierea tuturor mănăstirilor şi bisericilor construite până la 1812,
după care în octombrie 1920, Paul Gore a expediat un referat Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii în care a prezentat informaţii despre schitul Rudi, solicitând ca acesta să
fie clasat ca monument istoric. Printre primele monumente care s-au aflat în atenţia
Regionalei, trebuie menţionate biserica de la Căuşeni şi Catedrala ,,Sfântul Dumitru”
din Orhei. Pentru restaurarea lor, societatea a obţinut suport financiar de la
,,Comisiunea” din Bucureşti. Tot din capitală s-au deplasat specialişti în pictură
bisericească medievală. În anul 1924, C. Petrescu, reprezentantul Ministerului
Cultelor şi Artelor, a expediat o scrisoare oficială ,,Comisiunii” din Basarabia, cu
indicaţia ca ministrului să i se remită informaţii cu privire la monumentele istorice
din regiune. Guvernul intenţiona să întocmească un dosar al monumentelor de pe
teritoriul României, în care urmau să fie indicate menirea fiecărui monument, data
ridicării, autorul, dimensiunile, suma cheltuită pentru construcţii, fotografia
monumentului. Conformându-se cerinţelor avansate de oficialii de la Bucureşti,
,,Comisiunea Monumentelor Istorice” a elaborat un raport cu privire la monumentele
de pe teritoriul Basarabiei. Studiind acest document putem concluziona că
majoritatea monumentelor au fost înălţate în cinstea monarhului, a eroilor din Primul
Război Mondial, a luptătorilor pentru integritatea statului român, a unor personalităţi
marcante din domeniul culturii. S-au ridicat statui care propagau unitatea naţională.
Majoritatea monumentelor au fost edificate din iniţiativa societăţilor culturale, printre
care se cuvin a fi menţionate: ,,Societatea de Belle-Arte”, ,,Mormintele Eroilor”,
,,Astra basarabeană”, căminele culturale şi prin concursul administraţiei sau al
preoţilor locali.
Ulterior, Ministerul Afacerilor Interne a trimis ,,Comisiunii” ordin să identifice
cele mai raţionale mijloace şi metode de îngrijire a monumentelor, să formeze
comitete pentru conservarea lor, în care să intre preoţi, primari, învăţători ş.a. Au
urmat promulgări de legi care să conducă la realizarea acestui deziderat. Potrivit legii
cu privire la conservarea monumentelor istorice, publicată în ,,Monitorul Oficial” din
29 iulie 1929, ,,imobilul a cărui valoare prezintă interes istoric se declară sau se
clasează monument istoric. El aparţine statului, judeţelor sau comunelor, precum şi
particularilor, şi nu pot fi alienate, nici expropriate decât cu aprobarea comisiunii
istorice centrale. De asemeni, nu se permite ridicarea construcţiilor în apropierea
bisericilor, cetăţilor sau a altor edificii construite înainte de 1850. Nu se permite
modificarea clădirilor, instalarea obiectelor de cult fără aprobarea scrisă a
Comisiunii Monumentelor Istorice”. În document se mai vorbea despre nevoia de a
adopta o atitudine grijulie faţă de obiectele descoperite, despre prezentarea
informaţiilor de rigoare Comisiunilor şi se interzicea categoric exportul lor. În
spiritul acestei legi, Nicolae Iorga, preşedintele ,,Comisiunii Monumentelor Istorice”
din Bucureşti, a solicitat Ministerului de Interne să urgenteze crearea comitetelor
locale pentru păstrarea monumentelor. Societatea a supus cercetărilor un şir de
localităţi şi edificii. Au fost studiate aşezări preistorice din nordul şi estul Basarabiei,
iar rezultatele investigaţiilor au fost prezentate în publicaţiile ştiinţifice6.
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Totodată, Biserica noastră Ortodoxă a fost, în perioada interbelică, un factor
esenţial în constituirea fondului de inestimabile valori estetice, literare ale
patrimoniului cultural naţional. Au fost restaurate străvechi mănăstiri şi biserici,
unele dintre ele celebre monumente de artă românească, în care sunt păstrate cărţi
vechi şi preţioase, icoane, picturi, broderii, obiecte de cult, artă religioasă. Au fost
organizate numeroase colecţii de artă ecleziastică, expuse în muzee unde puteau fi
cercetate şi admirate7.
Ministerul Cultelor, în frunte cu Octavian Goga, în scopul generalizării a ,,tot ce
se găseşte bun în diferite parohii ale ţării” şi înlăturării ,,tuturor relelor din diferite
localităţi”, a elaborat, în 1920, un chestionar, chemat să clarifice starea parohiilor din
ţară. În adresa ministrului către preoţi se specifica: ,,Ne-ar fi de mare folos mici
monografii, care să schiţeze, în linii generale, viaţa fiecărei parohii” 8.
Chestionarul respectiv trebuia să ofere informaţii despre componenţa parohiei,
istoria ei, aşezarea geografică a localităţii, descrierea bisericilor din parohie, averea
parohiilor şi bisericilor, enoriaşi (credincioşi), mişcarea culturală în parohie etc.
Pentru cunoaşterea Basarabiei, o importanţă specială aveau datele privind descrierea
generală a fiecărei biserici, deoarece trecutul istoric al provinciei rămânea încă în
mare parte necunoscut9.
În raportul prezentat Ministerului Artelor, erau remarcate principalele probleme
care urmau să fie soluţionate, printre care era şi ,,ocrotirea de către stat a
patrimoniului cultural: mănăstiri, schituri, cărţi vechi, documente”10.
Viaţa spirituală românească în perioada interbelică a cunoscut progrese esenţiale,
cursul ei devenind ireversibil 11. Mesagerul valorilor culturii naţionale a fost presa
periodică de conţinut cultural-artistic. Datorită unor cunoscute personalităţi
basarabene ca Pan Halippa, Ştefan Ciobanu, Bogdan Istru, Gheorghe Madan,
Alexandru Plămădeală ş.a. şi a unora din România ca Onisifor Ghibu, Nicolae Iorga
ş.a, în Basarabia au apărut diverse ziare şi reviste literare, muzicale, teatrale etc.
Un aport substanţial în promovarea şi soluţionarea problemelor cultural - artistice
au adus revista ,,Viaţa Basarabiei”, fondată în 1932. Revista a activat în baza
principiilor-program formulate în primul număr: punerea în lumina justă a trecutului
Basarabiei, cercetarea pământului basarabean din punct de vedere geografic şi
etnografic, cimentarea legăturilor spirituale dintre românii de pe tot cuprinsul
României Mari. Ilustraţiile revistei conţineau imagini ale monumentelor istorice din
ţinut (cetăţi, biserici) sau reproduceri ale operelor pictorilor şi sculptori basarabeni12.
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THE CONTRIBUTION OF THE
COMMISSION OF HISTORICAL MONUMENTS
IN THE PATRIMONY VALORIZATION IN BASARABIA (1918-1940)
(Abstract)
Fees and Historical Monuments of Bessarabia has directed its efforts towards
conversation and restoration of historical monuments.
All churches and monasteries in Bessarabia, built before 1834, with all their
treasures that have been declared historical monuments.
The organization aims to study the region’s past and present research results in
the media contribute to the restoration and preservation of historical monuments in
Bessarabia.
Bibliografie
1. Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti, curs univ. de conf.dr. Constantin Cloşcă,
Iaşi, 1994.
2. Malaneţchi Vasile, Mărturii despre Paul Gore şi biblioteca sa. În: Cugetul,
revistă de istorie şi cultură, nr. 2 (18), 2003.
3. Monitorul Oficial, nr. 82, din 29 iulie 1919.
4. Noroc Larisa, Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940), Chişinău,
2011.
5. Noroc Larisa, Presa basarabeană interbelică – tribun al identităţii naţionale. În:
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi
european. Materialele Conferinţei Ştiinţifice, 27-28 septembrie 2013, Chişinău,
2013.
6. Noroc Larisa, Societăţi culturale în Basarabia interbelică. În: Destin românesc,
revistă de istorie şi cultură (serie nouă), nr. 2(46), An I (XII), 2006.
7. Opriş Ioan, Comisiunea Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1994, Anexe.
8. Palade Gheorghe, Dimensiuni ale dezvoltării vieţii spirituale în Basarabia
interbelică. În: Cugetul, 2003, nr. 1(17).

1. Istoria culturii şi civilizaţiei româneşti, curs univ. de conf.dr. Constantin Cloşcă,
Iaşi, 1994.
2. Malaneţchi Vasile, Mărturii despre Paul Gore şi biblioteca sa. În: Cugetul,
revistă de istorie şi cultură, nr. 2 (18), 2003.
3. Monitorul Oficial, nr. 82, din 29 iulie 1919.
4. Noroc Larisa, Cultura Basarabiei în perioada interbelică (1918-1940), Chişinău,
2011.
5. Noroc Larisa, Presa basarabeană interbelică – tribun al identităţii naţionale. În:
Noi tendinţe în protecţia şi promovarea patrimoniului cultural naţional şi
european. Materialele Conferinţei Ştiinţifice, 27-28 septembrie 2013, Chişinău,
2013.
6. Noroc Larisa, Societăţi culturale în Basarabia interbelică. În: Destin românesc,
revistă de istorie şi cultură (serie nouă), nr. 2(46), An I (XII), 2006.
7. Opriş Ioan, Comisiunea Monumentelor Istorice, Bucureşti, 1994, Anexe.
8. Palade Gheorghe, Dimensiuni ale dezvoltării vieţii spirituale în Basarabia
interbelică. În: Cugetul, 2003, nr. 1(17).
Bibliografie
Fees and Historical Monuments of Bessarabia has directed its efforts towards
conversation and restoration of historical monuments.
All churches and monasteries in Bessarabia, built before 1834, with all their
treasures that have been declared historical monuments.
The organization aims to study the region’s past and present research results in
the media contribute to the restoration and preservation of historical monuments in
Bessarabia.
(Abstract)
THE CONTRIBUTION OF THE
COMMISSION OF HISTORICAL MONUMENTS
IN THE PATRIMONY VALORIZATION IN BASARABIA (1918-1940)
MARIA ŞEVCIUC, APORTUL COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

https://biblioteca-digitala.ro

303

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A III-A: VARIA HISTORICA
https://biblioteca-digitala.ro

304

Profesorul sucevean Ioan Nemeş s-a născut în satul Udeşti, judeţul Suceava, la 19
ianuarie 1924. A absolvit cursurile şcolilor elementare şi liceale în oraşul Suceava,
iar Facultăţile de Fizică-Chimie şi respectiv cea de Farmacie, la Iaşi. A funcţionat ca
profesor de fizică în învăţământul liceal (Liceul Ştefan cel Mare Suceava) şi
inspector şcolar, regiunea Suceava. A fost un pasionat colecţionar şi cercetător al
lepidopterelor, activitatea sa concretizându-se atât în constituirea unei valoroase
colecţii de insecte din fauna României, cât şi în elaborarea şi publicarea a peste 80
lucrări ştiinţifice, precum şi a manualului de Fizică, clasa a VIII-a, unic timp de 14
ani. Cartea profesorului Ioan Nemeş, Insectarul meu, reprezintă un adevărat ABC al
entomologului, fiind o lucrare deosebit de interesantă şi valoroasă pentru mulţi elevi,
deveniţi în timp cunoscuţi specialişti. Ioan Nemeş a contribuit la formarea unor
lepidopterologi, precum Adrian Lungoci şi Gheorghe Pătraşcu.
A fost obligat, din motive morale, financiare şi chiar politice, dar fără regrete, să
renunţe la colecţia entomologică realizată între anii 1961 - 1975 şi să doneze
aproximativ 250.000 insecte, dintre care jumătate aparţin ordinului Lepidoptera,
Muzeului de Ştiinţele Naturii Dorohoi. După evenimentele desfăşurate la sfârşitului
anului 1989, unele probleme s-au rezolvat încetul cu încetul, creându-i posibilitatea
de a-şi continua cercetările. Revenirea în actualitate a fost destul de dificilă, deoarece
în perioada ce a trecut de la ultimele cercetări s-au produs modificări în toate
direcţiile cercetării, dar mai ales în problemele de taxonomie şi sistematică.
Cu dorinţa de a recupera timpul pierdut, îţi reia cercetările după anul 2001,
concentrându-se asupra familiei Coleophoridae. A avut la dispoziţie, pentru studiu,
colecţia de lepidoptere de la Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, în care
Coleophoridele reprezentau aproximativ 4500 exemplare. A reuşit să determine pe
baza armăturilor genitale, într-un timp scurt, un număr destul de mare de
Coleophoridae, necunoscute încă în fauna României. A descris 19 specii noi pentru
ştiinţă, studiind peste 1000 de exemplare de Coleophoridae, 4 specii noi pentru fauna
Europei şi 23 specii noi pentru fauna României.
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Trecând peste o uşoară depresie psihică, şi anume, aceea că nu mai poate lucra la
prepararea genitalilor, profesorul Ioan Nemeş, publică o ultimă lucrare, Tortricidae
din România, care cuprindea date referitoare la o nouă specie pentru fauna Europei,
11 specii noi pentru fauna României şi încă 18 specii noi pentru colecţia sa. Una din
cele două dorinţe ale profesorului Ioan Nemeş era prelucrarea ştiinţifică a familiei
Tortricidae, în speranţa descoperirii unui număr de specii noi pentru ştiinţă.
Încercând să îndeplinesc una din dorinţe, mărturisită într-o scrisoare
autobiografică din 24.05.2006, prezint această lucrare ce se doreşte a fi un material
premergător unui catalog al lepidopterelor conservate la Muzeul de Ştiinţele Naturii
Dorohoi.
2. Material şi metodă
Materialul analizat reprezintă 1.458 exemplare (Papilionidae şi Pieridae) din
totalul de 48.020 macrolepidoptere aparţinând celor 18 familii (Székely, L., 2008), cu
precizarea că există posibilitatea de-a identifica şi altele iar numărul lor se va
modifica. Speciile au fost determinate de prof. Ioan Nemeş (1924 - 2009).
Nomenclatura şi taxonomia speciilor a fost verificată şi actualizată de autoarea
lucrării. În vederea întocmirii prezentului catalog, materialul a fost sistematizat
conform sistemului taxonomic propus de Laszlo Rakosy et al. (2003), pentru fauna
de lepidoptere a României. Pentru actualizarea nomenclaturii s-a utilizat lucrarea
aceloraşi autori. Pentru realizarea lucrării am urmat modelul unor cataloage apărute
în ultimii ani: Marcu&Rakosy, 2002 precum şi Chimişliu&Goga, 2005.
3. Rezultate şi discuţii
Familia cel mai bine reprezentată din punct de vedere numeric este familia
Noctuidae, care însumează 18.427 exemplare din cele 48.020 exemplare de
lepidoptere, reprezentând 38,37%. Este urmată de familiile: Geometridae cu 12.573
exemplare (26,18%), Zygaenidae cu 3.641 exemplare (7,58%), Arctiidae cu 2.933
exemplare (6,10%), Nymphalidae cu 2.316 exemplare (4,82%). Celelalte familii
însumează împreună 8.130 exemplare (16,95%).
Familia
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Geometridae
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Nymphalidae
Satyridae
Lycaenidae
Pieridae
Notodontidae

Nr.
exemplare
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Genul

Specia

Fluturii au fost colectaţi în marea majoritate din Moldova, în perioada anilor 1952
- 1978. În ceea ce priveşte repartizarea speciilor, au fost identificate 4 genuri şi 6
specii aparţinând familiei Papilionidae, 100 exemplare.
Sphyngidae
Lymantriidae
Hesperiidae
Hepialidae
Lasiocampidae
Drepanidae
Cossidae
Papilionidae
Saturniidae
306

612
499
439
314
300
225
180
100
30
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Zerynthia

Gonepteryx

Parnassius

Pontia
Colias

96
6
30
32
122
3
290
319
18
66
8
95
4
4
160
105

Număr
exemplare
6
1
51
28
8
6

Anthocaris
Aporia
Pieris

sinapsis Linnaeus, 1758
morsei major Grund, 1907
cardamines Linnaeus, 1758
crataegi Linnaeus, 1758
brassicae Linnaeus, 1758
manni Mayer, 1851
rapae Linnaeus, 1758
napi Linnaeus, 1758
bryoniae Hübner, 1806
edusa Fabricius, 1777
erate Esper, 1805
croceus Fourcroy, 1785
myrmidone Esper, 1781
phicomone Esper, 1780
hyale Linnaeus, 1758
rhamni Linnaeus, 1758

Număr
exemplare

polyxena Denis & Schiffer,1775
cerisyi ferdinandi Stichel,1907
mnemosyne Linnaeus,1758
apollo Linnaeus,1758
podalirius Linnaeus,1758
machaon Linnaeus,1758

Leptidea

Specia

Iphiclides
Papilio

Genul

Şi 7 genuri şi 16 specii aparţinând familiei Pieridae, 1358 exemplare.
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4
4
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314
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Drepanidae
Cossidae
Papilionidae
Saturniidae
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Gen. Leptidea Billberg, 1820
Superfam. PAPILIONOIDEA LATREILLE, [1802]
Fam. PAPILIONIDAE LATREILLE, [1802]
Subfam. PARNASSINAE DUPONCHEL, [1835]
Trib. Zerynthiini Grote, 1900
Gen. Zerynthia Ochsenheimer, 1816
Zerynthia polyxena ([Denis&Schiffermüller], 1775)
6 ex. Remetea (leg. F. König) 27.04.1936; Săveni 2.06.1962; fără localitate
12.05.1963; 28.04.1966; Gârboavele 4.05.1967; Călăraşi 24.05.1969.
Zerynthia (Allancastria) cerisyi ferdinandi tichel, 1907
1 ex. Canaraua Fetii (leg. A. Popescu-Gorj) fără etichete de colectare.
Trib. Parnassini Duponchel, [1835]
Gen. Parnassius Latreille, 1804
Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
51 ex. fără localitate 10.06.1959; Suceava 10.06.1960 (2); Siret 14.05.1963
(5); Păltinoasa 14.06.1963 (2); fără localitate 2.06.1965; Călăraşi 24.05.1969
(12); Pîrcovaci (leg. M. Peiu) 30.05.1969 (2); Bălţăteşti 18.05.1970,
19.05.1970; Feteşti 28.05.1972 (3); Pădurea Gorovei 25.05.1971 (5),
29.05.1972 (5), 28.05.1976 (3); Pădurea Gorovei 25.05.1971 formă; Păltinoasa
14.05.1963 formă; Valea Lotrului (leg. M. Drăgoi) 10.08.1971 formă; fără
etichete de colectare (5).
Parnassius apollo (Linnaeus, 1758)
28 ex. Rarău 29.06.1963, 20.07.1963 (2); Toance 28.07.1970 (8); M. Alpi
(Franţa) fără dată de colectare (14), fără etichete de colectare (3).
Subfam. PAPILIONINAE LATREILLE, [1802]
Trib. Graphinii Ford, [1945] (1890)
Gen. Iphiclides Hübner, [1819]
Iphiclides podalirius (Linnaeus, 1758)
8 ex. Pădurea Rai 09.05.1963, 02.06.1964 (2), 03.07.1965; Pădurea
Gârboavele 25.05.1971; Tulcea 11.07.1971; Coţuşca 26.07.1972; fără etichete
de colectare (1).
Trib. Papilionini Latreille [1802]
Gen. Papilio Linnaeus, 1758
Papilio machaon (Linnaeus, 1758)
6 ex. Cheile Bicazului 15.07.1957; Vatra Dornei 17.07.1963 (2); Ponoare
23.07.1970; fără etichete de colectare (2).
Fam. PIERIDAE DUPONCHEL, [1835]
Subfam. Dismorphiinae Scatz, [1886]
Trib. Leptideini Verity, 1947
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Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
32 ex. Vatra Dornei 05.07.1957 (2); Botoşani 27.05.1962; Botoşani
10.05.1963; 28.05.1963 (2); Suceava 04.06.1963, 26.VI.1963; Todirescu

Leptidea sinapsis (Linnaeus, 1758)
96 ex. Dorohoi 6.05.?; Burdujeni 30.06.1957; Pădurea Scheia 10.05.1959;
Râul Strigoaia 15.08.1961; Mălini 26.05.1962 (3); Pădurea Ştefăneşti
22.07.1962, 03.06.1963; Suceava 02.07.1962; Dolhasca 10.08.1963 (4);
Pădurea Ştefăneşti 30.07.1964 (2); fără localitate 14.05.1964 (2); Pădurea Rai
03.06.1964; Scheia 29.06.1964; Pădurea Rediu 29.06.1964 (2); Sinaia
11.07.1964; Burdujeni 27.07.1965; Suceava 21.04.1966; Letea 21.08.1966 (2);
Ițcani 24.04.1966; fără localitate 26.05.1968; pepinieră 09.05.1969; Suceava
23.07.1969; Burdujeni 15.07.1970 (2) (leg. A. Lungoci); Feteşti 23.07.1970;
Suceava 20.07.1970; Izvorul Alb 31.07.1970; Burdujeni 09.08.1970 (leg. M.
Drăgoi); Adâncata 25.07.1971; Suceava 02.07.1972; Adâncata 16.05.1972;
Feteşti 22.06.1972; Moţca 18.08.1973; Pădurea Gorovei 07.05.1973,
24.05.1973 (2), 05.08.1974, 06.08.1974 (2), 08.05.1974 (2), 20.05.1974;
Dorohoi 08.07.1974 (2), 10.07.1974, 23.07.1974 (2), 31.07.1974; Pădurea
Gorovei 08.05.1975 (2), 13.05.1975, 25.06.1975, 26.07.1975 (2), 27.07.1975,
17.08.1975 (5), 24.08.1975, 25.08.1975; Dorohoi 22.04.1975, 27.04.1975,
13.07.1975, 15.07.1975; Pădurea Gorovei 18.06.1976 (leg. Gh. Băncescu),
02.07.1976, 08.07.1976 (3) (leg. Gh. Pătraşcu); Dorohoi 08.07.1976 (2);
Şendriceni 09.04.1977 (leg. V. Nechita); Pădurea Gorovei 08.07.1978; fără
etichete de colectare (12).

Trib. Pierini Duponchel, [1835]
Gen. Aporia Hübner, [1819]

Leptidea morsei major (Grund, 1907)

Anthocaris cardamines (Linnaeus, 1758)
30 ex. Pădurea Ştefăneşti 22.05.1962 (3); Pădurea Rai 03.06.1964 (2),
17.05.1965 (5); Pădurea Baisa 08.05.1966 (7); Vatra Dornei (Dealu Negru)
19.05.1969 (2); Mălini 26.05.1969 (leg. A.Lungoci); Bălţăteşti 18.05.1970 (2);
Dorohoi 24.04.1972; Pădurea Gorovei 24.05.1973 (2); Repedea 02.05.1973
(leg. A.Lungoci) (2); Suceava 23.05.1975; Pădurea Gorovei 23.06.1976; fără
etichete de colectare (1).

6 ex. Breaza 13.07.1962; Rediu 14.07. 1965; Letea 17.07.1967; Feteşti
19.07.1969; Dorohoi 15.07.1973; Pădurea Gorovei 07.07.1974.

Gen. Anthocaris Boisduval, Rambur, Duméryl & Graslin, [1833]

Subfam. PIERINAE DUPONCHEL, [1835]
Trib. Anthocharini Tutt, [1835]

Subfam. PIERINAE DUPONCHEL, [1835]
Trib. Anthocharini Tutt, [1835]

Gen. Anthocaris Boisduval, Rambur, Duméryl & Graslin, [1833]

6 ex. Breaza 13.07.1962; Rediu 14.07. 1965; Letea 17.07.1967; Feteşti
19.07.1969; Dorohoi 15.07.1973; Pădurea Gorovei 07.07.1974.

Anthocaris cardamines (Linnaeus, 1758)
30 ex. Pădurea Ştefăneşti 22.05.1962 (3); Pădurea Rai 03.06.1964 (2),
17.05.1965 (5); Pădurea Baisa 08.05.1966 (7); Vatra Dornei (Dealu Negru)
19.05.1969 (2); Mălini 26.05.1969 (leg. A.Lungoci); Bălţăteşti 18.05.1970 (2);
Dorohoi 24.04.1972; Pădurea Gorovei 24.05.1973 (2); Repedea 02.05.1973
(leg. A.Lungoci) (2); Suceava 23.05.1975; Pădurea Gorovei 23.06.1976; fără
etichete de colectare (1).

Leptidea morsei major (Grund, 1907)

Trib. Pierini Duponchel, [1835]
Gen. Aporia Hübner, [1819]

Leptidea sinapsis (Linnaeus, 1758)
96 ex. Dorohoi 6.05.?; Burdujeni 30.06.1957; Pădurea Scheia 10.05.1959;
Râul Strigoaia 15.08.1961; Mălini 26.05.1962 (3); Pădurea Ştefăneşti
22.07.1962, 03.06.1963; Suceava 02.07.1962; Dolhasca 10.08.1963 (4);
Pădurea Ştefăneşti 30.07.1964 (2); fără localitate 14.05.1964 (2); Pădurea Rai
03.06.1964; Scheia 29.06.1964; Pădurea Rediu 29.06.1964 (2); Sinaia
11.07.1964; Burdujeni 27.07.1965; Suceava 21.04.1966; Letea 21.08.1966 (2);
Ițcani 24.04.1966; fără localitate 26.05.1968; pepinieră 09.05.1969; Suceava
23.07.1969; Burdujeni 15.07.1970 (2) (leg. A. Lungoci); Feteşti 23.07.1970;
Suceava 20.07.1970; Izvorul Alb 31.07.1970; Burdujeni 09.08.1970 (leg. M.
Drăgoi); Adâncata 25.07.1971; Suceava 02.07.1972; Adâncata 16.05.1972;
Feteşti 22.06.1972; Moţca 18.08.1973; Pădurea Gorovei 07.05.1973,
24.05.1973 (2), 05.08.1974, 06.08.1974 (2), 08.05.1974 (2), 20.05.1974;
Dorohoi 08.07.1974 (2), 10.07.1974, 23.07.1974 (2), 31.07.1974; Pădurea
Gorovei 08.05.1975 (2), 13.05.1975, 25.06.1975, 26.07.1975 (2), 27.07.1975,
17.08.1975 (5), 24.08.1975, 25.08.1975; Dorohoi 22.04.1975, 27.04.1975,
13.07.1975, 15.07.1975; Pădurea Gorovei 18.06.1976 (leg. Gh. Băncescu),
02.07.1976, 08.07.1976 (3) (leg. Gh. Pătraşcu); Dorohoi 08.07.1976 (2);
Şendriceni 09.04.1977 (leg. V. Nechita); Pădurea Gorovei 08.07.1978; fără
etichete de colectare (12).

Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
32 ex. Vatra Dornei 05.07.1957 (2); Botoşani 27.05.1962; Botoşani
10.05.1963; 28.05.1963 (2); Suceava 04.06.1963, 26.VI.1963; Todirescu
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22.06.1963; Botoşani 03.05.1965; Feteşti 04.06.1968 (leg. A. Lungoci);
Adâncata 16.06.1968; Botoşani 05.05.1968; Suceava 04.06.1968; Suceava
26.06.1969 (leg. A. Lungoci); Burdujeni 21.06.1969; Dorohoi 10.06.1969,
20.06.1969 (10); Moscova 03.07.1971 (leg. M. Drăgoi) (2); Scărişoara
17.08.1973; fără etichete de colectare (3).
Gen. Pieris Schrank, 1801
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
122 ex. Iţcani 25.07.1961; Pădurea Burdujeni 27.07.1961 (2); Pădurea
Ştefăneşti 14.08.1962 (2), 12.05.1963; Siret 14.05.1963; Botoşani 03.06.1963,
10.06.1963; Siminicea 13.06.1963; Pădurea Rai 25.07.1963 (2); fără localitate
05.05.1964; Pădurea Rediu 02.07.1964; Drăgoieşti 22.07.1964; Suceava
7.05.1966; Mălini 26.05.1969 (leg. A. Lungoci); Dorohoi 26.05.1969,
28.05.1969, 29.05.1969; Pădurea Baisa (Botoşani) 25.07.1969 (2); fără
localitate 28.08.1970; Burdujeni 15.07.1970 (leg. A. Lungoci); Siret
26.07.1970; Rarău 29.07.1970; Agapia 11.08.1971; Ponoare 23.04.1972,
21.05.1972 (2), 10.06.1972; Iţcani 7.05.1972; Suceava 30.04.1972, 7.05.1972
(4); Gârboavele 14.05.1973 (3); Şaua Bucurii (Lacul Bucura) 22.08.1973;
Suceava 16.05.1974 (4), 18.05.1974 (4), 20.05.1974 (8), 04.07.1974,
30.07.1974 (2), 17.08.1974, 18.08.1974 (8), 20.08.1974; Pădurea Gorovei
07.07.1974; Dorohoi 10.06.1975, 13.07.1975; Pădurea Gorovei 25.06.1975;
Suceava 14.05.1975, 15.05.1975 (2), 18.05.1975, 19.05.1975, 20.05.1975 (3),
21.05.1975 (2), 23.05.1975 (4), 29.05.1975, 9.06.1975 (6), 20.08.1975 (7);
Pădurea Gorovei 18.06.1976, 23.06.1976; Stâna de Vale 25.07.1976; Dorohoi
9.07.1977; fără etichete de colectare (14).
Pieris manni (Mayer, 1851)
3 ex. Domogled 09.04.1963; Muntele Şugău 08.09.1963, 16.09.1963.
Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
290 ex. Zamca 24.8.? (2); Pădurea Burdujeni 10.06.1959 (2), 27.07.1961;
Dolhasca 04.09.1959; Pădurea Scheia 22.05.1960; Mezeş 09.07.1960; Iţcani
22.05.1960, 27.05.1960; Strigoaia 15.08.1961 (2); fără localitate 10.07.1960
(luncă), 11.08.1960 (5), 14.08.1960 (3), 02.04.1961, 07.04.1961, 08.04.1961
(2), 09.04.1961, 18.06.1961, 07.05.1962, 22.04.1962 (2), 07.05.1962,
03.05.1964, 20.07.1964, 16.07.1967, 31.07.1968, 28.07.1975; Frumoasa
02.08.1961 (2), 12.07.1962; Corocăieşti 10.09.1961 (9), 10.11.1961 (2),
07.08.1962, 21.08.1962; Suceava 26.09.1961 (4), 27.11.1961; Strigoaia
15.08.1961; Bălţăteşti 22.06.1962; Putna 27.07.1962; Pădurea Ştefăneşti
24.08.1962 (2), 07.08.1962; Siminicea 02.08.1962 (4), 13.06.1963; Vereşti
15.08.1962 (4); Suceava 23.08.1962 (3), 22.06.1963; Frumuşica 12.07.1962;
Vatra Dornei (Dealu Negru) 28.08.1962; Siret 14.05.1963; Muntele Şugău
08.04.1963; Izvorul Alb 18.05.1963; Colbu 05.07.1963, 07.07.1963; Poiana
Ştampei 04.08.1963; Dolhasca 11.08.1963; Pădurea Rai 07.06.1964,

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
290 ex. Zamca 24.8.? (2); Pădurea Burdujeni 10.06.1959 (2), 27.07.1961;
Dolhasca 04.09.1959; Pădurea Scheia 22.05.1960; Mezeş 09.07.1960; Iţcani
22.05.1960, 27.05.1960; Strigoaia 15.08.1961 (2); fără localitate 10.07.1960
(luncă), 11.08.1960 (5), 14.08.1960 (3), 02.04.1961, 07.04.1961, 08.04.1961
(2), 09.04.1961, 18.06.1961, 07.05.1962, 22.04.1962 (2), 07.05.1962,
03.05.1964, 20.07.1964, 16.07.1967, 31.07.1968, 28.07.1975; Frumoasa
02.08.1961 (2), 12.07.1962; Corocăieşti 10.09.1961 (9), 10.11.1961 (2),
07.08.1962, 21.08.1962; Suceava 26.09.1961 (4), 27.11.1961; Strigoaia
15.08.1961; Bălţăteşti 22.06.1962; Putna 27.07.1962; Pădurea Ştefăneşti
24.08.1962 (2), 07.08.1962; Siminicea 02.08.1962 (4), 13.06.1963; Vereşti
15.08.1962 (4); Suceava 23.08.1962 (3), 22.06.1963; Frumuşica 12.07.1962;
Vatra Dornei (Dealu Negru) 28.08.1962; Siret 14.05.1963; Muntele Şugău
08.04.1963; Izvorul Alb 18.05.1963; Colbu 05.07.1963, 07.07.1963; Poiana
Ştampei 04.08.1963; Dolhasca 11.08.1963; Pădurea Rai 07.06.1964,
Pieris manni (Mayer, 1851)
3 ex. Domogled 09.04.1963; Muntele Şugău 08.09.1963, 16.09.1963.
Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
122 ex. Iţcani 25.07.1961; Pădurea Burdujeni 27.07.1961 (2); Pădurea
Ştefăneşti 14.08.1962 (2), 12.05.1963; Siret 14.05.1963; Botoşani 03.06.1963,
10.06.1963; Siminicea 13.06.1963; Pădurea Rai 25.07.1963 (2); fără localitate
05.05.1964; Pădurea Rediu 02.07.1964; Drăgoieşti 22.07.1964; Suceava
7.05.1966; Mălini 26.05.1969 (leg. A. Lungoci); Dorohoi 26.05.1969,
28.05.1969, 29.05.1969; Pădurea Baisa (Botoşani) 25.07.1969 (2); fără
localitate 28.08.1970; Burdujeni 15.07.1970 (leg. A. Lungoci); Siret
26.07.1970; Rarău 29.07.1970; Agapia 11.08.1971; Ponoare 23.04.1972,
21.05.1972 (2), 10.06.1972; Iţcani 7.05.1972; Suceava 30.04.1972, 7.05.1972
(4); Gârboavele 14.05.1973 (3); Şaua Bucurii (Lacul Bucura) 22.08.1973;
Suceava 16.05.1974 (4), 18.05.1974 (4), 20.05.1974 (8), 04.07.1974,
30.07.1974 (2), 17.08.1974, 18.08.1974 (8), 20.08.1974; Pădurea Gorovei
07.07.1974; Dorohoi 10.06.1975, 13.07.1975; Pădurea Gorovei 25.06.1975;
Suceava 14.05.1975, 15.05.1975 (2), 18.05.1975, 19.05.1975, 20.05.1975 (3),
21.05.1975 (2), 23.05.1975 (4), 29.05.1975, 9.06.1975 (6), 20.08.1975 (7);
Pădurea Gorovei 18.06.1976, 23.06.1976; Stâna de Vale 25.07.1976; Dorohoi
9.07.1977; fără etichete de colectare (14).
Gen. Pieris Schrank, 1801
22.06.1963; Botoşani 03.05.1965; Feteşti 04.06.1968 (leg. A. Lungoci);
Adâncata 16.06.1968; Botoşani 05.05.1968; Suceava 04.06.1968; Suceava
26.06.1969 (leg. A. Lungoci); Burdujeni 21.06.1969; Dorohoi 10.06.1969,
20.06.1969 (10); Moscova 03.07.1971 (leg. M. Drăgoi) (2); Scărişoara
17.08.1973; fără etichete de colectare (3).
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Pieris napi (Linnaeus, 1758)
319 ex. luncă 28.07.? (3); Ouşor 01.08.?; Zamca 24.08.?; luncă 10.07.1960
(2); Pădurea Scheia 10.05.1959 (2), 22.05.1960, 22.05.1961, 22.05.1969 (leg.
A.Lungoci); Frumoasa 02.08.1961; fără localitate 17.06.1959, 14.08.1960,
14.05.1962, 21.08.1975; Deia 08.06.1960 (2); Pădurea Măgura 11.06.1960 (3),
18.06.1960; Pădurea Rai 24.06.1960; fără localitate 08.04.1961 (2); Pădurea
Ştefăneşti 24.06.1961 (2), 05.08.1962 (2), 07.08.1962; Corocăieşti 10.09.1961
(2); Frumuşica 12.07.1962 (2); Poiana Stampei 27.06.1962 (2), 04.08.1963;
Pădurea Burdujeni 27.07.1961 (5), 19.06.1963; Strigoaia 15.08.1961 (5);
Siminicea 13.06.1963; Todirescu 22.06.1963 (2); Putna 19.07.1963; Poiana
Stampei 04.08.1963; Scheia 29.04.1964; Slătioara 14.07.1961 (2), 08.06.1962,
08.06.1964; Cîmpulung 27.06.1973, 02.09.1964; Crăcăoani 03.07.1965 (4);
Rediu 14.07.1965; Zlătunoaia 13.07.1965 (3); Turnu Severin 28.07.1965;
Pădurea Rai 03.08.1965; Lespezi 01.08.1966; Breazu 18.07.1966; Iaşi

08.06.1964 (2), 03.08.1965; Pădurea Rediu 08.06.1964, 30.06.1965 (2); Scheia
29.06.1964; Sinaia 06.08.1964; Cîmpulung 02.09.1964; Pădurea Ştefăneşti
22.06.1965 (3); Zlătunoaia 13.07.1965 (4); Rediu 30.07.1964, 14.07.1965 (3);
Herculane 18.07.1965 (3), 25.07.1965; Turnu Severin 22.07.1965 (2); Ovidiu
15.07.1966; Lespezi 01.08.1966; Iaşi 18.08.1966 (2), 03.08.1966; Breazu
18.08.1966; baraj 02.07.1967; Voroneţ 18.06.1967 (2); Hagieni 12.08.1968;
Vatra Dornei (Dealu Negru) 15.07.1960, 06.07.1968 (2), 03.08.1968,
09.08.1968, 14.08.1968, 28.08.1968 (2), 10.07.1969, 15.07.1969, 20.07.1969
(7); Adâncata 07.05.1969; pepinieră 19.09.1969; Dorohoi 06.05.1969,
28.05.1969, 29.05.1969, 15.09.1969; Tulcea 10.06.1969; Drăgoieni
19.07.1969 (2); Cernelele 21.07.1969 (3); Craiova 20.07.1969; Pietrele Albe
27.07.1969; Burdujeni 06.07.1969 (leg. Gh. Pătraşcu), 29.06.1969,
26.08.1969, 18.06.1970; Pădurea Baisa 25.07.1969; Suceava 24.08.1968,
21.05.1969, 17.08.1969; Poiana Stampei 27.06.1970; Neptun 14.07.1970;
Venus 16.07.1970; Siret 26.07.1970 (2); Moscova 03.07.1971 (leg. M.Drăgoi);
Maliuc 10.07.1971; Comarova 14.07.1971; Zvoriştea 15.07.1971 (leg. A.
Lungoci); Obcioara 21.07.1972; Gârboavele 13.08.1972; Feteşti 11.08.1971,
09.10.1977; Moscova 11.07.1972, 12.07.1972 (leg. C. Măgureanu) (2); Mt.
Inău 09.07.1973; Cloşani 17.08.1973 (4); Scărişoara 16.08.1973 (2),
17.08.1973 (2); Mălini 18.08.1973; Ostra 14.07.1974; Pădurea Gorovei
24.05.1973 (3), 03.07.1974, 07.07.1974, 04.08.1974, 01.09.1974 (2),
02.07.1975, 24.08.1975, 02.07.1976 (2), 03.07.1976; Călăraşi 08.08.1974 (6);
Pietrosul Rodnei 06.08.1974; Cârlibaba 18.07.1975; Cornova 29.07.1975;
Letea 30.07.1975 (2); Eforie Nord 05.08.1975, 06.08.1975; Suceava
16.05.1974, 18.07.1974, 20.08.1975, 30.04.1976; Dorohoi 27.04.1974,
27.05.1974, 08.07.1974, 22.04.1975, 27.04.1975 (2), 04.05.1975, 13.06.1975,
10.07.1975, 11.07.1975, 29.07.1975; Gârboavele 13.08.1975; Gorovei
17.08.1975 (2); Prinosul Mare 16.07.1975, 17.07.1975, 17.07.1976; Turda
30.06.1976 (leg. C. Andriescu); Stâna de Vale 23.07.1976; Remeşi 26.07.1976
(leg. Gh. Băncescu); Spania (3); fără etichete de colectare (49).

08.06.1964 (2), 03.08.1965; Pădurea Rediu 08.06.1964, 30.06.1965 (2); Scheia
29.06.1964; Sinaia 06.08.1964; Cîmpulung 02.09.1964; Pădurea Ştefăneşti
22.06.1965 (3); Zlătunoaia 13.07.1965 (4); Rediu 30.07.1964, 14.07.1965 (3);
Herculane 18.07.1965 (3), 25.07.1965; Turnu Severin 22.07.1965 (2); Ovidiu
15.07.1966; Lespezi 01.08.1966; Iaşi 18.08.1966 (2), 03.08.1966; Breazu
18.08.1966; baraj 02.07.1967; Voroneţ 18.06.1967 (2); Hagieni 12.08.1968;
Vatra Dornei (Dealu Negru) 15.07.1960, 06.07.1968 (2), 03.08.1968,
09.08.1968, 14.08.1968, 28.08.1968 (2), 10.07.1969, 15.07.1969, 20.07.1969
(7); Adâncata 07.05.1969; pepinieră 19.09.1969; Dorohoi 06.05.1969,
28.05.1969, 29.05.1969, 15.09.1969; Tulcea 10.06.1969; Drăgoieni
19.07.1969 (2); Cernelele 21.07.1969 (3); Craiova 20.07.1969; Pietrele Albe
27.07.1969; Burdujeni 06.07.1969 (leg. Gh. Pătraşcu), 29.06.1969,
26.08.1969, 18.06.1970; Pădurea Baisa 25.07.1969; Suceava 24.08.1968,
21.05.1969, 17.08.1969; Poiana Stampei 27.06.1970; Neptun 14.07.1970;
Venus 16.07.1970; Siret 26.07.1970 (2); Moscova 03.07.1971 (leg. M.Drăgoi);
Maliuc 10.07.1971; Comarova 14.07.1971; Zvoriştea 15.07.1971 (leg. A.
Lungoci); Obcioara 21.07.1972; Gârboavele 13.08.1972; Feteşti 11.08.1971,
09.10.1977; Moscova 11.07.1972, 12.07.1972 (leg. C. Măgureanu) (2); Mt.
Inău 09.07.1973; Cloşani 17.08.1973 (4); Scărişoara 16.08.1973 (2),
17.08.1973 (2); Mălini 18.08.1973; Ostra 14.07.1974; Pădurea Gorovei
24.05.1973 (3), 03.07.1974, 07.07.1974, 04.08.1974, 01.09.1974 (2),
02.07.1975, 24.08.1975, 02.07.1976 (2), 03.07.1976; Călăraşi 08.08.1974 (6);
Pietrosul Rodnei 06.08.1974; Cârlibaba 18.07.1975; Cornova 29.07.1975;
Letea 30.07.1975 (2); Eforie Nord 05.08.1975, 06.08.1975; Suceava
16.05.1974, 18.07.1974, 20.08.1975, 30.04.1976; Dorohoi 27.04.1974,
27.05.1974, 08.07.1974, 22.04.1975, 27.04.1975 (2), 04.05.1975, 13.06.1975,
10.07.1975, 11.07.1975, 29.07.1975; Gârboavele 13.08.1975; Gorovei
17.08.1975 (2); Prinosul Mare 16.07.1975, 17.07.1975, 17.07.1976; Turda
30.06.1976 (leg. C. Andriescu); Stâna de Vale 23.07.1976; Remeşi 26.07.1976
(leg. Gh. Băncescu); Spania (3); fără etichete de colectare (49).

Pieris napi (Linnaeus, 1758)
319 ex. luncă 28.07.? (3); Ouşor 01.08.?; Zamca 24.08.?; luncă 10.07.1960
(2); Pădurea Scheia 10.05.1959 (2), 22.05.1960, 22.05.1961, 22.05.1969 (leg.
A.Lungoci); Frumoasa 02.08.1961; fără localitate 17.06.1959, 14.08.1960,
14.05.1962, 21.08.1975; Deia 08.06.1960 (2); Pădurea Măgura 11.06.1960 (3),
18.06.1960; Pădurea Rai 24.06.1960; fără localitate 08.04.1961 (2); Pădurea
Ştefăneşti 24.06.1961 (2), 05.08.1962 (2), 07.08.1962; Corocăieşti 10.09.1961
(2); Frumuşica 12.07.1962 (2); Poiana Stampei 27.06.1962 (2), 04.08.1963;
Pădurea Burdujeni 27.07.1961 (5), 19.06.1963; Strigoaia 15.08.1961 (5);
Siminicea 13.06.1963; Todirescu 22.06.1963 (2); Putna 19.07.1963; Poiana
Stampei 04.08.1963; Scheia 29.04.1964; Slătioara 14.07.1961 (2), 08.06.1962,
08.06.1964; Cîmpulung 27.06.1973, 02.09.1964; Crăcăoani 03.07.1965 (4);
Rediu 14.07.1965; Zlătunoaia 13.07.1965 (3); Turnu Severin 28.07.1965;
Pădurea Rai 03.08.1965; Lespezi 01.08.1966; Breazu 18.07.1966; Iaşi
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03.08.1966, 18.08.1966; baraj 02.07.1967 (2); Vatra Dornei (Dealu Negru)
25.07.1968, 04.08.1968, 08.08.1968 (2), 09.08.1968; Suceava 20.06.1962,
31.08.1965, 27.06.1967, 08.04.1969, 30.07.1974, 18.08.1974, 07.05.1975,
23.06.1976; Bălţăteşti 18.05.1970; Hagieni 11.07.1970; Feteşti 30.08.1970 (2)
(leg. A.Blaj); Mitocul Dragomirnei 01.07.1972; Burdujeni 30.05.1969 (2)
(A.Blaj), 19.06.1970, 26.07.1974; Craiova 20.07.1969 (2); Moscova
11.07.1971 (2), 16.07.1971, 24.08.1971; Agapia 09.08.1971, 10.08.1971;
Adâncata 25.07.1971, 11.08.1971 (leg. A.Lungoci), 29.08.1972; Ponoare
23.03.1972, 13.04.1972, 14.05.1972, 23.04.1973, 09.05.1973; Repedea
02.05.1973 (2), 08.05.1973 (leg. A.Lungoci); Feteşti 01.05.1973, 28.06.1973;
Gemenea 28.06.1973; Ciocăneşti 16.07.1973 (leg. A.Lungoci); Strei
24.08.1973; Călăraşi 08.08.1974 (4); Slătioara 27.07.1974, 28.07.1974;
Pădurea Gorovei 24.05.1973, 02.07.1973 (2), 18.04.1974, 08.05.1974,
23.06.1974 (3), 25.06.1974 (2), 01.07.1974, 02.07.1974 (9), 03.07.1974 (7),
04.07.1974 (4), 07.07.1974 (7), 08.07.1974, 18.04.1974, 25.06.1975,
18.04.1975, 25.06.1975 (4), 18.04.1975, 14.07.1975 (3), 24.08.1975 (3),
26.08.1975, 23.06.1976, 02.07.1976 (3); Dorohoi 06.05.1969, 28.05.1969,
31.07.1972, 27.04.1974 (2), 08.07.1974, 11.07.1974 (2), 27.07.1974 (2),
22.04.1975, 27.04.1975, 04.05.1975, 27.06.1975, 19.07.1975, 07.05.1976,
14.07.1976, 20.07.1976; Cerchejeni 12.06.1975, 22.06.1975 (2); Gorovei
27.07.1975, 05.08.1975, 17.08.1975 (6), 28.06.1977 (2), 28.07.1977 (5);
Prinosul Mare 17.07.1975; Turda 30.06.1976 (2) (leg. C. Andriescu); Aiud
01.07.1976 (leg. C. Andriescu); Stâna de Vale 23.07.1974 (2), 24.07.1974 (2),
23.07.1976 (5), 24.07.1976 (3) (Gh. Pătraşcu), 24.05.1976; Cheile Turzii
01.07.1976 (2) (leg. C. Andriescu); Remeţi 26.07.1976 (3) (leg. Gh.
Băncescu); Horlăceni 07.04.1977 (4) (leg. Gh. Băncescu); Şendriceni
09.04.1977 (3) (leg. V. Nechita); Muntele Inău 09.07.1977 (leg. A. Lungoci);
fără etichete de colectare (55).
Pieris bryoniae (Hübner, 1806)
18 ex. Todirescu 22.06.1953; Pădurea Scheia 10.05.1959; Valea Berii
15.06.1961, 27.06.1961 (2); Rarău 17.07.1961; Mălini 26.05.1962; Suceava
27.06.1767 (2); Vatra Dornei 08.06.1968 (2); Feteşti 22.06.1969; Pădurea
Gorovei 24.05.1973, 18.04.1974; Dorohoi 19.04.1975; Giumalău 15.08.1975;
Gorovei 17.08.1975; fără etichete de colectare (1).
Gen. Pontia Fabricius, 1807
Pontia edusa (Fabricius, 1777)
66 ex. luncă 20.07.?; Vereşti 15.08.1962; Corocăieşti 25.08.1962 (2); Botoşani
14.08.1962, 14.08.1963; Pădurea Rai 21.07.1962, 10.05.1963 (2); Colbu
05.07.1963; Poiana Stampei 04.08.1963; Dolhasca 10.08.1963; Poiana Stânei
20.07.1964; Pădurea Rediu 13.07.1964 (4), 23.07.1964; Rediu 29.07.1964;
Zlătunoaia 13.07.1965; Agigea 09.07.1966; Voroneţ 18.06.1967 (3);
Păltinoasa 22.06.1967; Vatra Dornei (Dealu Negru) 27.05.1968 (2); Dorohoi

Pontia edusa (Fabricius, 1777)
66 ex. luncă 20.07.?; Vereşti 15.08.1962; Corocăieşti 25.08.1962 (2); Botoşani
14.08.1962, 14.08.1963; Pădurea Rai 21.07.1962, 10.05.1963 (2); Colbu
05.07.1963; Poiana Stampei 04.08.1963; Dolhasca 10.08.1963; Poiana Stânei
20.07.1964; Pădurea Rediu 13.07.1964 (4), 23.07.1964; Rediu 29.07.1964;
Zlătunoaia 13.07.1965; Agigea 09.07.1966; Voroneţ 18.06.1967 (3);
Păltinoasa 22.06.1967; Vatra Dornei (Dealu Negru) 27.05.1968 (2); Dorohoi
Gen. Pontia Fabricius, 1807
Pieris bryoniae (Hübner, 1806)
18 ex. Todirescu 22.06.1953; Pădurea Scheia 10.05.1959; Valea Berii
15.06.1961, 27.06.1961 (2); Rarău 17.07.1961; Mălini 26.05.1962; Suceava
27.06.1767 (2); Vatra Dornei 08.06.1968 (2); Feteşti 22.06.1969; Pădurea
Gorovei 24.05.1973, 18.04.1974; Dorohoi 19.04.1975; Giumalău 15.08.1975;
Gorovei 17.08.1975; fără etichete de colectare (1).
03.08.1966, 18.08.1966; baraj 02.07.1967 (2); Vatra Dornei (Dealu Negru)
25.07.1968, 04.08.1968, 08.08.1968 (2), 09.08.1968; Suceava 20.06.1962,
31.08.1965, 27.06.1967, 08.04.1969, 30.07.1974, 18.08.1974, 07.05.1975,
23.06.1976; Bălţăteşti 18.05.1970; Hagieni 11.07.1970; Feteşti 30.08.1970 (2)
(leg. A.Blaj); Mitocul Dragomirnei 01.07.1972; Burdujeni 30.05.1969 (2)
(A.Blaj), 19.06.1970, 26.07.1974; Craiova 20.07.1969 (2); Moscova
11.07.1971 (2), 16.07.1971, 24.08.1971; Agapia 09.08.1971, 10.08.1971;
Adâncata 25.07.1971, 11.08.1971 (leg. A.Lungoci), 29.08.1972; Ponoare
23.03.1972, 13.04.1972, 14.05.1972, 23.04.1973, 09.05.1973; Repedea
02.05.1973 (2), 08.05.1973 (leg. A.Lungoci); Feteşti 01.05.1973, 28.06.1973;
Gemenea 28.06.1973; Ciocăneşti 16.07.1973 (leg. A.Lungoci); Strei
24.08.1973; Călăraşi 08.08.1974 (4); Slătioara 27.07.1974, 28.07.1974;
Pădurea Gorovei 24.05.1973, 02.07.1973 (2), 18.04.1974, 08.05.1974,
23.06.1974 (3), 25.06.1974 (2), 01.07.1974, 02.07.1974 (9), 03.07.1974 (7),
04.07.1974 (4), 07.07.1974 (7), 08.07.1974, 18.04.1974, 25.06.1975,
18.04.1975, 25.06.1975 (4), 18.04.1975, 14.07.1975 (3), 24.08.1975 (3),
26.08.1975, 23.06.1976, 02.07.1976 (3); Dorohoi 06.05.1969, 28.05.1969,
31.07.1972, 27.04.1974 (2), 08.07.1974, 11.07.1974 (2), 27.07.1974 (2),
22.04.1975, 27.04.1975, 04.05.1975, 27.06.1975, 19.07.1975, 07.05.1976,
14.07.1976, 20.07.1976; Cerchejeni 12.06.1975, 22.06.1975 (2); Gorovei
27.07.1975, 05.08.1975, 17.08.1975 (6), 28.06.1977 (2), 28.07.1977 (5);
Prinosul Mare 17.07.1975; Turda 30.06.1976 (2) (leg. C. Andriescu); Aiud
01.07.1976 (leg. C. Andriescu); Stâna de Vale 23.07.1974 (2), 24.07.1974 (2),
23.07.1976 (5), 24.07.1976 (3) (Gh. Pătraşcu), 24.05.1976; Cheile Turzii
01.07.1976 (2) (leg. C. Andriescu); Remeţi 26.07.1976 (3) (leg. Gh.
Băncescu); Horlăceni 07.04.1977 (4) (leg. Gh. Băncescu); Şendriceni
09.04.1977 (3) (leg. V. Nechita); Muntele Inău 09.07.1977 (leg. A. Lungoci);
fără etichete de colectare (55).
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Colias hyale (Linnaeus, 1758)
160 ex. Chemnitz 28.06.1931 (leg. F. König); Cheile Bicazului 15.7.?; Poiana
Stampei 13.07.1960, 04.08.1963; Pădurea Ştefăneşti 10.06.1962, 10.07.1962
(4); cetate 26.09.1961, 27.09.1961; Corocăieşti 10.09.1961 (3), 21.08.1962 (2),
14.07.1967; Siminicea 13.06.1963; Pădurea Rai 14.07.1963; Vereşti
?.08.1963; Poiana Stampei 04.08.1963; Sinaia 06.08.1964; Vatra Dornei
12.07.1963 (2), 28.07.1964, 03.08.1968; Rediu 30.07.1964, 14.07.1965; Vatra
Dornei (Dealu Negru) 28.06.1968, 27.07.1968, 03.08.1968 (2); Moscova

20.06.1969 (5); Comarova 02.08.1968, 13.07.1969, 19.07.1969; Sulina
09.07.1969 (3); Vânători 14.07.1969; Pădurea Baisa 25.07.1969; Burdujeni
26.08.1969 (2); Feteşti 14.06.1970; Hagieni 11.07.1970 (2); Dorohoi
31.07.1972, 31.07.1974 (3), 02.08.1974; Călăraşi 08.08.1974 (2); Eforie Nord
10.08.1975; plaur 20.08.1974; Culmea Pricopan 29.07.1975 (4); Stâna de Vale
29.07.1976 (leg. Gh. Băncescu); Pardina 19.08.1976 (leg. V. Nechita); fără
etichete de colectare (6).

Colias phicomone (Esper, 1780)
4 ex. Munţii Alpi (Franţa) 22.07.1963.

Subfam. COLIADINAE SWAINSON, 1827
Gen. Colias Fabricius, 1807

Colias myrmidone (Esper, 1781)
4 ex. Breazu 18.07.1966; Dorohoi 09.08.1969; Feteşti 30.08.1970 (leg. A.
Blaj); plaur 20.08.1976 (leg. V. Nechita).

Colias erate (Esper, 1805)
8 ex. Călăraşi 08.08.1964 (2); Vatra Dornei (Dealu Negru) 02.08.1968; Feteşti
06.09.1969 (leg. A. Blaj); Burdujeni 14.08.1970 (M. Drăgoi); Suceava
11.08.1974 (2); Pardina 20.08.1976 (leg. V. Nechita).

Colias croceus (Fourcroy, 1785)
95 ex. luncă 28.07.?; Mitocaş 17.07.1960; Dolhasca 10.08.1963, 04.09.1967;
Vatra Dornei 18.07.1964, 18.08.1964; Poiana Stampei 07.08.1965; Botoşani
10.07.1963 (2), 16.08.1964, 25.07.1965, 07.08.1965, 10.08.1966 (2),
16.08.1966 (9); Moscova 13.12.1966 (3); Spania (1); Suceava 02.08.1968 (leg.
A. Lungoci); Corocăieşti 10.07.1968 (leg. A. Lungoci), 21.08.1968; Burdujeni
26.08.1969 (11) (leg. M. Drăgoi); Sulina 09.07.1969; Feteşti 03.09.1969 (leg.
A. Blaj); pepinieră 20.09.1969; Scărişoara 16.08.1973; Valea Mare
16.08.1973; Cloşani 17.08.1973; Motru 18.08.1973; Ponoare 02.09.1973;
Călăraşi 08.08.1974; Letea 30.08.1967 (2), 30.08.1974; Dorohoi 28.08.1969
(2), 01.10.1974 (3); Eforie Nord 05.08.1975 (9), 06.08.1975 (2), 07.08.1975
(2), 08.08.1975, 09.08.1975, 10.08.1975; Gârboavele 01.08.1976; Colias
croceus f. helice URSS august 1936; fără etichete de colectare (19).

Colias croceus (Fourcroy, 1785)
95 ex. luncă 28.07.?; Mitocaş 17.07.1960; Dolhasca 10.08.1963, 04.09.1967;
Vatra Dornei 18.07.1964, 18.08.1964; Poiana Stampei 07.08.1965; Botoşani
10.07.1963 (2), 16.08.1964, 25.07.1965, 07.08.1965, 10.08.1966 (2),
16.08.1966 (9); Moscova 13.12.1966 (3); Spania (1); Suceava 02.08.1968 (leg.
A. Lungoci); Corocăieşti 10.07.1968 (leg. A. Lungoci), 21.08.1968; Burdujeni
26.08.1969 (11) (leg. M. Drăgoi); Sulina 09.07.1969; Feteşti 03.09.1969 (leg.
A. Blaj); pepinieră 20.09.1969; Scărişoara 16.08.1973; Valea Mare
16.08.1973; Cloşani 17.08.1973; Motru 18.08.1973; Ponoare 02.09.1973;
Călăraşi 08.08.1974; Letea 30.08.1967 (2), 30.08.1974; Dorohoi 28.08.1969
(2), 01.10.1974 (3); Eforie Nord 05.08.1975 (9), 06.08.1975 (2), 07.08.1975
(2), 08.08.1975, 09.08.1975, 10.08.1975; Gârboavele 01.08.1976; Colias
croceus f. helice URSS august 1936; fără etichete de colectare (19).

Colias erate (Esper, 1805)
8 ex. Călăraşi 08.08.1964 (2); Vatra Dornei (Dealu Negru) 02.08.1968; Feteşti
06.09.1969 (leg. A. Blaj); Burdujeni 14.08.1970 (M. Drăgoi); Suceava
11.08.1974 (2); Pardina 20.08.1976 (leg. V. Nechita).

Colias myrmidone (Esper, 1781)
4 ex. Breazu 18.07.1966; Dorohoi 09.08.1969; Feteşti 30.08.1970 (leg. A.
Blaj); plaur 20.08.1976 (leg. V. Nechita).

Subfam. COLIADINAE SWAINSON, 1827
Gen. Colias Fabricius, 1807

Colias phicomone (Esper, 1780)
4 ex. Munţii Alpi (Franţa) 22.07.1963.

20.06.1969 (5); Comarova 02.08.1968, 13.07.1969, 19.07.1969; Sulina
09.07.1969 (3); Vânători 14.07.1969; Pădurea Baisa 25.07.1969; Burdujeni
26.08.1969 (2); Feteşti 14.06.1970; Hagieni 11.07.1970 (2); Dorohoi
31.07.1972, 31.07.1974 (3), 02.08.1974; Călăraşi 08.08.1974 (2); Eforie Nord
10.08.1975; plaur 20.08.1974; Culmea Pricopan 29.07.1975 (4); Stâna de Vale
29.07.1976 (leg. Gh. Băncescu); Pardina 19.08.1976 (leg. V. Nechita); fără
etichete de colectare (6).

Colias hyale (Linnaeus, 1758)
160 ex. Chemnitz 28.06.1931 (leg. F. König); Cheile Bicazului 15.7.?; Poiana
Stampei 13.07.1960, 04.08.1963; Pădurea Ştefăneşti 10.06.1962, 10.07.1962
(4); cetate 26.09.1961, 27.09.1961; Corocăieşti 10.09.1961 (3), 21.08.1962 (2),
14.07.1967; Siminicea 13.06.1963; Pădurea Rai 14.07.1963; Vereşti
?.08.1963; Poiana Stampei 04.08.1963; Sinaia 06.08.1964; Vatra Dornei
12.07.1963 (2), 28.07.1964, 03.08.1968; Rediu 30.07.1964, 14.07.1965; Vatra
Dornei (Dealu Negru) 28.06.1968, 27.07.1968, 03.08.1968 (2); Moscova
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13.12.1966, 15.07.1972 (leg. C. Măgureanu); Colibaşi 09.07.1967; Botoşani
07.08.1963, 03.08.1964, 10.09.1967; pepinieră 19.09.1969, 20.09.1969 (2);
Valea Cernii 05.07.1969; Cobâla 20.10.1969 (2); Gura Hăitii 15.08.1970 (leg.
M. Drăgoi); Negrişoara 15.08.1970 (leg. M. Drăgoi), 19.08.1970 (leg. M.
Drăgoi); Dorohoi 30.05.1969 (6), 20.06.1969, 09.08.1969 (2), 28.08.1969 (3),
03.09.1969 (10), 13.09.1969 (3), 24.10.1969, 23.07.1971, 31.07.1972,
08.07.1973, 27.05.1974 (2), 23.07.1974, 31.07.1974, 01.10.1974 (9),
23.07.1975 (3), 27.05.1976, 15.07.1976, 20.07.1976; Suceava 20.05.1962,
24.08.1969, 24.08.1974; Feteşti 12.09.1970 (leg. A. Blaj), 11.08.1970 (leg. A.
Lungoci); Burdujeni 09.08.1970 (2) (leg. M. Drăgoi), 26.08.1969, 28.09.1969
(leg. A. Blaj), 12.08.1970 (3) (leg. M. Drăgoi), 18.08.1970 (leg. M. Drăgoi),
19.08.1970 (4) (leg. M. Drăgoi), 14.09.1970 (leg. M. Drăgoi), 16.09.1970 (leg.
M. Drăgoi), 19.09.1970 (2) (leg. M. Drăgoi), 26.08.1974; Agapia 11.08.1971;
Dorna Candreni 24.07.1972; Lacul Roşu 10.08.1972; Ponoare 02.08.1970,
17.08.1970 (leg. M. Drăgoi), 18.08.1970, 19.08.1970 (2) (leg. M. Drăgoi),
22.07.1972, 27.07.1972 (2); Gârboavele 13.08.1973; Valea Streiului
24.08.1973; Suceava 17.08.1974, 18.08.1974, 24.08.1975; Călăraşi
08.08.1974; Gorovei 06.08.1974; Poiana Căprioara 29.07.1975; plaur
20.07.1976 (V. Nechita), 20.08.1976 (2); Pardina 19.08.1976 (2) (leg. V.
Nechita); Gorovei 28.06.1977 (2); col. Stănoiu (Craiova); Herculane (1) fără
dată de colectare; fără etichete de colectare (15).
Gen. Gonepteryx [Leach], [1815]
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
105 ex. Deia 12.08.?; Ostra 14.07.1961 (2); Siminicea 02.08.1962; Breaza
03.06.1962 (2); Pădurea Coşula 06.07.1963; Româneşti 23.07.1964; Pădurea
Rai 04.05.1964 (2); Pădurea Ştefăneşti 04.05.1964; Flămânzi 26.07.1964 (3);
Drăgoieşti 22.07.1966; Pădurea Rediu 29.04.1968 (2); Horlăceni 23.04.1969,
07.04.1977 (2) (leg. Gh. Băncescu); Pădurea Baisa 25.07.1969; fără localitate
18.07.1969; Siret 14.05.1963, 26.07.1970; Bălţăteşti 18.05.1970 (2); Feteşti
12.07.1969 (leg. Gh. Pătraşcu), 19.07.1970, 23.07.1970; Siret 26.07.1970;
Gârboavele 06.07.1969, 22.06.1970 (4), 27.06.1970, 03.07.1971, 12.08.1973,
22.06.1978; Toance 20.07.1971; Zapan 26.09.1971; Poiana Ştampei
18.07.1972; Gorovei 24.07.1970, 28.06.1977 (2); Dorohoi 12.07.1972 (2),
14.07.1976, 15.07.1976; Moscova 15.07.1973 (3) (leg. C. Măgureanu);
Adâncata 29.08.1972, 04.08.1974; Culmea Pricopan 29.07.1975; Pădurea
Gorovei 08.05.1974 (2), 04.07.1974, 06.08.1974 (3), 31.07.1974, 25.06.1975,
14.07.1975, 23.03.1977 (2) (leg. Gh. Pătraşcu), 25.03.1977 (leg. V. Nechita),
23.04.1977 (leg. Gh. Pătraşcu); Burdujeni 27.07.1961, 19.06.1970,
26.07.1974, 26.08.1974 (11); Remeţi 26.07.1976 (leg. Gh. Băncescu);
Horlăceni 07.04.1977 (2) (leg. Gh. Băncescu), 07.04.1977 (leg. V. Nechita);
fără etichete de colectare (19).

Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
105 ex. Deia 12.08.?; Ostra 14.07.1961 (2); Siminicea 02.08.1962; Breaza
03.06.1962 (2); Pădurea Coşula 06.07.1963; Româneşti 23.07.1964; Pădurea
Rai 04.05.1964 (2); Pădurea Ştefăneşti 04.05.1964; Flămânzi 26.07.1964 (3);
Drăgoieşti 22.07.1966; Pădurea Rediu 29.04.1968 (2); Horlăceni 23.04.1969,
07.04.1977 (2) (leg. Gh. Băncescu); Pădurea Baisa 25.07.1969; fără localitate
18.07.1969; Siret 14.05.1963, 26.07.1970; Bălţăteşti 18.05.1970 (2); Feteşti
12.07.1969 (leg. Gh. Pătraşcu), 19.07.1970, 23.07.1970; Siret 26.07.1970;
Gârboavele 06.07.1969, 22.06.1970 (4), 27.06.1970, 03.07.1971, 12.08.1973,
22.06.1978; Toance 20.07.1971; Zapan 26.09.1971; Poiana Ştampei
18.07.1972; Gorovei 24.07.1970, 28.06.1977 (2); Dorohoi 12.07.1972 (2),
14.07.1976, 15.07.1976; Moscova 15.07.1973 (3) (leg. C. Măgureanu);
Adâncata 29.08.1972, 04.08.1974; Culmea Pricopan 29.07.1975; Pădurea
Gorovei 08.05.1974 (2), 04.07.1974, 06.08.1974 (3), 31.07.1974, 25.06.1975,
14.07.1975, 23.03.1977 (2) (leg. Gh. Pătraşcu), 25.03.1977 (leg. V. Nechita),
23.04.1977 (leg. Gh. Pătraşcu); Burdujeni 27.07.1961, 19.06.1970,
26.07.1974, 26.08.1974 (11); Remeţi 26.07.1976 (leg. Gh. Băncescu);
Horlăceni 07.04.1977 (2) (leg. Gh. Băncescu), 07.04.1977 (leg. V. Nechita);
fără etichete de colectare (19).
Gen. Gonepteryx [Leach], [1815]
13.12.1966, 15.07.1972 (leg. C. Măgureanu); Colibaşi 09.07.1967; Botoşani
07.08.1963, 03.08.1964, 10.09.1967; pepinieră 19.09.1969, 20.09.1969 (2);
Valea Cernii 05.07.1969; Cobâla 20.10.1969 (2); Gura Hăitii 15.08.1970 (leg.
M. Drăgoi); Negrişoara 15.08.1970 (leg. M. Drăgoi), 19.08.1970 (leg. M.
Drăgoi); Dorohoi 30.05.1969 (6), 20.06.1969, 09.08.1969 (2), 28.08.1969 (3),
03.09.1969 (10), 13.09.1969 (3), 24.10.1969, 23.07.1971, 31.07.1972,
08.07.1973, 27.05.1974 (2), 23.07.1974, 31.07.1974, 01.10.1974 (9),
23.07.1975 (3), 27.05.1976, 15.07.1976, 20.07.1976; Suceava 20.05.1962,
24.08.1969, 24.08.1974; Feteşti 12.09.1970 (leg. A. Blaj), 11.08.1970 (leg. A.
Lungoci); Burdujeni 09.08.1970 (2) (leg. M. Drăgoi), 26.08.1969, 28.09.1969
(leg. A. Blaj), 12.08.1970 (3) (leg. M. Drăgoi), 18.08.1970 (leg. M. Drăgoi),
19.08.1970 (4) (leg. M. Drăgoi), 14.09.1970 (leg. M. Drăgoi), 16.09.1970 (leg.
M. Drăgoi), 19.09.1970 (2) (leg. M. Drăgoi), 26.08.1974; Agapia 11.08.1971;
Dorna Candreni 24.07.1972; Lacul Roşu 10.08.1972; Ponoare 02.08.1970,
17.08.1970 (leg. M. Drăgoi), 18.08.1970, 19.08.1970 (2) (leg. M. Drăgoi),
22.07.1972, 27.07.1972 (2); Gârboavele 13.08.1973; Valea Streiului
24.08.1973; Suceava 17.08.1974, 18.08.1974, 24.08.1975; Călăraşi
08.08.1974; Gorovei 06.08.1974; Poiana Căprioara 29.07.1975; plaur
20.07.1976 (V. Nechita), 20.08.1976 (2); Pardina 19.08.1976 (2) (leg. V.
Nechita); Gorovei 28.06.1977 (2); col. Stănoiu (Craiova); Herculane (1) fără
dată de colectare; fără etichete de colectare (15).
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Adâncata = comună în jud. Suceava
Agapia = comună în jud. Neamţ
Agigea = comună în jud. Constanţa
Aiud = municipiu în jud. Alba
Baisa = sat în comuna Mihai Eminescu, jud. Botoşani; satul se află în partea de vest
a jud. Botoşani, în Podişul Sucevei, la poalele vestice ale colinelor Bour - Vorona
Bălţăteşti = staţiune aşezată în Depresiunea Neamţ la 3 km de Piatra Neamţ
Botoşani = cel mai mare oraş al jud. Botoşani
Breaza = oraş din jud. Prahova
Breazu = localitate în jud. Iaşi
Burdujeni = un cartier suburban al municipiului Suceava, la aproximativ 4 km nordest de centrul localităţii
Canaraua Fetii = culoar depresionar în partea de S-V a Dobrogei, arie protejată
Călăraşi = localitate situată în sud-estul jud. Botoşani
Cârlibaba = localitate în jud. Suceava
Cerchejeni = localitate în comuna Blândeşti, jud. Botoşani
Cernelele = localitate în jud. Vâlcea
Cheile Bicazului = zonă geografică situată în partea centrală a Munţilor Hăşmaş în
N-E ţării, jud. Neamţ şi Harghita
Cheile Turzii = arie protejată de interes naţional, la o distanţă de 6 km vest de
municipiul Turda, de-a lungul văii Hăşdate, judeţul Cluj
Chemnitz = oraş cu statut de district urban din landul Saxonia, Germania, situat pe
malul râului Chemnitz, la sud-est de Leipzig
Cîmpulung Muscel = municipiu din jud. Argeş

4. Concluzii

6. Index geografic al locurilor de colectare

Regăsirea unor specii rare în materialul analizat confirmă importanţa colecţiilor
muzeale în cunoaşterea diversităţii speciilor din fauna de lepidoptere a Moldovei. Se
impune continuarea prelucrării colecţiei entomologice conservate la Muzeul de
Ştiinţele Naturii Dorohoi şi publicarea datelor conservate în colecţii, date care ar
trebui cunoscute. Se evidenţiază rolul muzeelor de ştiinţele naturii în conservarea
biodiversităţii şi păstrarea speciilor ca dovadă a existenţei lor pe pământ.

Autoarea aduce sincere mulţumiri domnului doctor Mihai Stănescu şi profesorului
Constantin Corduneanu, care mi-au oferit sprijinul şi încurajările necesare acestei
lucrări, contribuție care va deveni un catalog al colecţiei de lepidoptere conservată la
Muzeul de Ştiinţele Naturii Dorohoi, cunoscându-se faptul că domnul profesor Ioan
Nemeş a realizat cea mai mare colecţie entomologică din România, contribuind la
cunoaşterea faunei lepidopterologice şi la dezvoltarea lepidopterologiei din ţara
noastră.
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Cloşani = localitate în jud. Gorj
Cobâla = sat în jud. Botoşani
Colbu = curs de apă, afluent al râului Moldova în jud. Suceava
Colibaşi = localitate în jud. Argeş
Comarova = sat reşedinţă de comună în raionul Chelmenţi din regiunea Cernăuţi,
Ucraina
Cornova = localitate-centru de comună în Raionul Ungheni, Republica Moldova
Corocăieşti = localitate în jud. Suceava
Coşula = comună în jud. Botoşani
Coţuşca = comună în N-E jud. Botoşani
Craiova = municipiu situat în sudul României, pe malul stâng al Jiului, jud. Dolj
Crăcăoani = localitate în jud. Neamţ
Culmea Pricopan = culmea principală a Munţilor Măcinului
Deia = localitate în jud. Suceava
Dolhasca = oraş situat în jud. Suceava, punct de trecere şi comunicare între trei
judeţe moldovene: Iaşi, Botoşani şi Suceava
Dorohoi = municipiu din nord-vestul jud. Botoşani, se află pe malul Jijia, la 36 km
de municipiul Botoşani
Dorna Candreni = comună în jud. Suceava
Drăgoieni = localitate în jud. Gorj
Drăgoieşti = comună în jud. Suceava
Eforie Nord = localitate în jud. Constanţa
Feteşti = localitate în comuna Adâncata, jud. Suceava
Flămânzi = oraş în jud. Botoşani
Frumoasa = comună în jud. Harghita
Frumuşica = comună în jud. Botoşani
Gemenea = sat în comuna Stulpicani, jud. Suceava
Giumalău = Munţii Giumalău sunt o grupă muntoasă a Carpaţilor Orientali, Vârful
Giumalău, având 1.858 m altitudine
Gura Hăitii = localitate în jud. Suceava
Hagieni = sat în jud. Constanţa
Herculane = oraş în jud. Caraş - Severin
Horlăceni = sat în comuna Şendriceni, jud. Botoşani
Iaşi = municipiu reşedinţă a jud. Iaşi
Inău / Ineu = un vârf muntos, al doilea ca înălţime, din Munţii Rodnei, cu
altitudinea de 2.279 m
Iţcani = un cartier suburban al municipiului Suceava, la aproximativ 5 km nord-vest
de centrul localităţii
Izvorul Alb = curs de apă, afluent al râului Bistriţa în zona lacului de acumulare
Izvorul Muntelui
Lacul Roşu = lac de baraj natural format în urma prăbuşirii unui versant din cauza
cutremurului din 23 ianuarie 1838, la poalele Muntelui Hăşmaşul Mare, în apropierea
Cheilor Bicazului
Lespezi = comună în jud. Iaşi
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Letea = localitate în jud. Tulcea aflată în estul Deltei Dunării, între braţele Chilia şi
Sulina, pe grindul Letea
Maliuc = comună în jud. Tulcea, aflată la circa 25 km vest de oraşul Tulcea, pe
braţul Sulina al Dunării
Mălini = comună în jud. Suceava
Meseş (Mezeş) = grupă montană în extremitatea nord-estică a Apusenilor, aparţinând
lanţului carpatic al Occidentalilor
Mitocul Dragomirnei = comună în jud. Suceava, pădurea înconjoară satul
Dragomirna
Moscova = capitala Rusiei
Motru = municipiu în jud. Gorj
Moţca = comună în jud. Iaşi
Neptun = staţiune balneoclimaterică ce aparţine municipiului Mangalia, jud.
Constanţa
Obcioara = staţia seismică Obcioara, Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava
Ostra = comună în jud. Suceava
Ovidiu = oraş din jud. Constanţa
Ouşor = vârf de 1639 m, Dorna Candreni, Vatra Dornei, jud. Suceava
Pardina = localitate în jud. Tulcea
Păltinoasa = comună în jud. Suceava, se învecinează la sud cu Valea Moldovei
Pădurea Gârboavele = rezervaţie naturală situată la circa 3 km vest de localitatea
Tuluceşti şi circa 12 km nord de Municipiul Galaţi
Pădurea Gorovei = pădure situată în jurul Mănăstirii şi localităţii Gorovei, la circa
10 km sud-est de Municipiul Dorohoi, jud. Botoşani
Pădurea Măgura = se află între Bacău şi Oneşti
Pădurea Rai = pădurea „Rai” Zăiceşti, situată la circa 3 km Sud de Botoşani
Pădurea Rediu = pădurea „Rediu” situată la circa 5 km Est de Municipiul Botoşani
Pietrosul Rodnei = cel mai înalt vârf muntos din Munţii Rodnei cu 2.303 metri
Pietrele Albe = pe valea Râuşorului, la doar 8 km de drumul naţional Piteşti Braşov, în comuna Rucăr, pe valea Dâmboviţei, situată în partea de nord-est a jud.
Argeş, Muntenia
Pîrcovaci = localitate din jud. Iaşi, de-a lungul râului Bahlui
Poiana Căprioara = zonă mirifică la numai 3 km de oraşul Suceava, pe drumul
naţional ce leagă Suceava de Dorohoi
Poiana Stânei = o minunată pajişte alpină cu un peisaj superb, lângă Sinaia, jud.
Prahova
Poiana Ştampei = comună în jud. Suceava
Ponoare = Fâneţele seculare de la Ponoare alcătuiesc o arie protejată de interes
naţional situată în comuna Bosanci, jud. Suceava
Putna = comună în jud. Suceava
Rarău = Munţii Rarău, situaţi în Carpaţii Orientali
Râul Negrişoara = afluent al râului Dorna, jud. Suceava
Remetea = localitate în jud. Timiş
Remeţi = sat în comuna Bulz, jud. Bihor
Repedea = sat în jud. Maramureş
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Româneşti = comună în jud. Botoşani
Săveni = localitate în jud. Botoşani, aparţine zonei de N-E a Câmpiei Moldovei
Scărişoara = comună în jud. Alba
Scheia = comună în jud. Suceava
Siminicea = localitate în jud. Suceava, la 22 km de municipiul Suceava
Sinaia = oraş în jud. Prahova
Siret = localitate în jud. Suceava, în partea de N a podişului Dragomirnei
Slătioara = localitate din comuna Râşca, jud. Suceava
Suceava = municipiu în extremitatea N-E a ţării, în podişul Sucevei, subdiviziune a
podişului Moldovei
Stâna de Vale = staţiune de odihnă şi tratament, situată în jud. Bihor, în masivul
Vlădeasa, grupă montană a Munţilor Apuseni
Strei = sit de importanţă comunitară, desemnat în scopul protejării biodiversităţii şi
menţinerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane şi faunei sălbatice,
Haţeg, jud. Hunedoara
Ştefăneşti = localitate în jud. Botoşani
Strigoaia = Râul Strigoaia este afluent al râului Izvoru Alb, jud. Neamţ
Şaua Bucurii = pe malul vestic al lacului Bucura (Munţii Retezat)
Şendriceni = comună în jud. Botoşani
Şugău = rezervaţie speologică, jud. Harghita
Toance = Muntele „Toance” situat în Masivul Rarău din Carpaţii Orientali
Todirescu = arie protejată de interes naţional situată în jud. Suceava, pe teritoriul
oraşului Câmpulung - Moldovenesc
Tulcea = cel mai mare oraş al judeţului Tulcea situat pe Dealurile Tulcei
Turda = municipiu în jud. Cluj
Turnu Severin = municipiu, port la Dunăre, reşedinţa jud. Mehedinţi
Valea Berii = traseu montan din Munţii Ciucaş
Valea Mare = în comuna Fărăoani, jud. Bacău
Vatra Dornei (Dealu Negru) = localitate în jud. Suceava, în N-E ţării, în regiunea
istorică Bucovina de Sud
Valea Lotrului = de-a lungul râului Lotru, afluent al râului Olt
Vânători = comună în jud. Neamţ
Venus = una dintre cele şase staţiuni balneoclimaterice de pe litoralul românesc al
Mării Negre, situate în arealul Comorova din raza municipiului Mangalia, în jud.
Constanţa
Vereşti = comună aflată în sud-estul jud. Suceava
Voroneţ (mănăstire) = complex monahal medieval construit în satul Voroneţ, astăzi
cartier al oraşului Gura Humorului, jud. Suceava
Zamca (mănăstire) =complex medieval fortificat care a avut anterior rol de
mănăstire armenească, fiind considerat în prezent cel mai important edificiu religios
construit de comunitatea armenească din oraşul Suceava
Zlătunoaia = sat în comuna Lunca, jud. Botoşani
Zvoriştea = comună în jud. Suceava
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The collection which belonged to the Prof. Ioan Nemeş (1924 - 2009), currently
curated at the Museum of Natural Sciences Dorohoi (Botoşani District), is one of the
most important and valuable collections of Lepidoptera preserved in a Romanian
museum.
This paper presents the species of Macro Lepidoptera from “Ioan Nemeş”
entomological collection preserved at the Natural Sciences Museum of Dorohoi. The
collection includes 48.020 samples from 18 families. The numerical best represented
family from the “Ioan Nemeş” entomological collection is the Noctuidae family with
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18.427 samples. The most part butterflies samples were collected from Moldova area
between 1952 - 1978.
In the collection it was identified 4 general and 6 species belonging to the family
Papilionidae summing up 100 samples and 7 general and 16 species belonging to the
family Pieridae summing up 1358 samples.
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Minunate case de patrimoniu, comori de arhitectură şi istorie, se regăsesc pe
străzile Botoşaniului. Le întâlnim la tot pasul, sunt parte a existenţei noastră
cotidiene, aproape că nu le mai dăm atenţie, căci le ştim acolo, dintotdeauna, şi
credem că, doar în virtutea obişnuinţei noastre, acolo vor rămâne. Însă, din păcate,
timpul şi nepăsarea lasă urme adânci în aspectul şi funcţionalitatea multora dintre
aceste clădiri uitate şi se impune, cât încă mai duc în picioare lupta cu degradarea,
conştientizarea crescută a nevoii de a le salva, prin includerea lor în proiecte
responsabile de restaurare.
Unul dintre aceste monumente este Casa Manolachi Iorga, situată în Aleea Unirii,
nr. 10, din Botoşani, care încă refuză să cadă, dar nu datorită intervenţiei salvatoare a
proprietarilor sau a autorităţilor, ci dată fiind soliditatea şi structura ei. Acest imobil,
ridicat de străbunicul marelui istoric Nicolae Iorga, pe la sfârşitul secolului al XVIIIlea, în apropierea bisericii ”Cuvioasa Parascheva”, trecut pe lista monumentelor
istorice la poziţia BT-II-m-B-01933, este o locuinţă unicat a Botoşaniului, din
respectiva perioadă, una dintre primele case cu etaj ale urbei, în stil românesc, cu
ziduri groase de piatră la parter, amintind de vechile conace, cu două beciuri, unul cu
intrarea din exterior şi celălalt cu intrarea din interior 1. Casa este una dintre cele mai
valoroase din judeţul Botoşani, nu numai datorită vechimii şi arhitecturii ei, dar şi
legăturilor cu întreaga istorie a oraşului, căci străbunicul lui Nicolae Iorga păstra aici
documentele importante ale târgului.
Neamul Iorga, cu origini macedo-române, din Munţii Pindului, s-a stabilit în
Botoşani prin secolul al XVIII-lea, primul Iorga, numit Galeongiul, aparând în datele
recensământului din 17742. Manolachi Iorga, fiul acestuia, se va stabili în actuala
zonă a Pietonalului Unirii, construindu-şi o casă cu ziduri groase de piatră, de
aproape un metru, la parter, şi cu un etaj cu structură de lemn şi cărămidă3.
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După moartea lui Manolachi, în 1829, prin vânzări repetate, clădirea a ajuns în
posesia familiei Saint - Georges, rudă a familiei Iorga, care va locui aici în următorii
47 de ani, până când ultimul membru al familiei o va abandona . Luată în
administrare de Întreprinderea de Gospodărire a Oraşului, după ce încercările de a
contacta proprietarii au rămas fără răspuns, casa va fi folosită drept internat pentru
elevele Şcolii Profesionale Textile, în perioada 1952 - 19654. Până în 1980
construcţia va fi locuită de chiriaşi, pentru ca, în următorii nouă ani să fie restaurată
şi amenajat acolo Muzeul de Etnografie, ce va fi deschis la 7 septembrie 1989.
Deşi vizitat de mii de turişti, elevi, studenţi etc., muzeul îşi va închide porţile în
anul 2007, căci, în urma unui proces de retrocedare, construcţia va reveni
moştenitorilor legali, urmaşi ai familiei Saint - Georges. O minunată clădire de
patrimoniu a rămas, astfel, în voia capriciilor vremii şi a tendinţelor vandalice ale
unor concetăţeni, în ciuda unor anemice încercări de protejare a ei, venite din partea
noilor proprietari.
În perioada următoare, patrimoniul etnografic, rămas fără casă, a stat, în cea mai
mare parte a lui şi a timpului, în depozite, fiind etalat doar în situaţia unor expoziţii
temporare, realizate la sediul Muzeului de Istorie, la cel al Muzeului de Ştiinţele
Naturii din Dorohoi sau itinerate în ţară ori străinătate. Chiar dacă s-a petrecut în
locaţii de împrumut, activitatea din acest domeniu al muzeisticii botoşănene s-a
desfăşurat cu o vizibilitate şi un public mult reduse, fiind văduvită de beneficiile
oferite de un sediu permanent, stabil. Şi chiar dacă alte tipuri de activităţi specifice
unui muzeu au continuat a avea loc - conservarea, restaurarea sau cercetarea
patrimoniului - valorificarea acestuia, prin expoziţii sau programe de pedagogie
muzeală, a involuat, tocmai într-o perioadă în care se făcea tot mai simţită disoluţia
satului tradiţional şi era mai multă nevoie ca eforturile etnografilor să fie însoţite de
oferirea nemijlocită, către un public încă ataşat de valorile româneşti, a patrimoniului
material şi imaterial ce prezenta aspecte de civilizaţie rurală.
Interesul pe care Consiliul Judeţean Botoşani, în subordinea căruia se află Muzeul
Judeţean, l-a manifestat, totuşi, faţă de cultura tradiţională, s-a concretizat prin
implementarea şi finalizarea proiectului „Restaurarea şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural, precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe
din zona Casei Ventura din municipiul Botoşani, în vederea amenajării Muzeului
Etnografic al judeţului Botoşani”, al cărui beneficiar a fost. Astfel, în anul 2012, o
altă clădire de patrimoniu, Casa Ventura, din Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 50, a
fost restaurată şi redată circuitului turistic, deschizându-şi porţile ca nou muzeu de
etnografie.
Numai că, în ultimii ani, muzeele s-au impus ca instituţii complexe care acoperă
un număr important de roluri interdependente. În Marea Britanie, de exemplu, anual,
numărul vizitatorilor de muzee este mai mare decât cel al participanţilor la meciuri
de fotbal sau decât al celor ce intră în sălile de teatru 5, lucru posibil ca urmare a
4
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înţelegerii şi asumării ideii că muzeul nu este şi nu poate fi izolat de restul lumii
sociale şi materiale.
Un muzeu nu poate fi, la nesfârşit, doar o colecţie de obiecte. Artefactele au
nevoie de grijă, dar în egală măsură de desluşiri ale sensurilor lor. Pentru a le
furniza, muzeele ar trebui să ofere vizitatorilor oportunitatea de a le vedea, a le
atinge, a le auzi şi a interacţiona senzorial, emoţional şi intelectual cu ele, pentru a
pătrunde în esenţa lor. A vizita un muzeu ar trebui să fie o experienţă similară cu a
asculta muzică, a vizita o bibliotecă, a citi o carte, a merge la teatru sau la cinema,
aşadar o interacţiune directă cu elementele de cultură materială sau spirituală, ceea ce
ar duce la o înţelegere mai profundă a lor. Muzeele sunt locuri în care fapte de
cultură pot fi interconectate şi unde noţiuni disparate pot fi juxtapuse şi explorate. În
acest fel, muzeele pot forma valori şi atitudini, pot promova identificarea cu o
anumită cultură sau comunitate, pot atrage interes şi curiozitate, pot inspira încredere
de sine şi pot motiva învăţarea6. A fi în posesia unor resurse de formare atât de
vaste, diverse şi puternice, pune o mare responsabilitate pe umerii instituţiilor
muzeale şi ai celor care le finanţează, care trebuie să înţeleagă şi să accepte
importanţa pe care un muzeu o poate avea la nivelul comunităţii în cadrul căreia
fiinţează şi funcţionează.
Muzeul de Etnografie Botoşani, asemeni tuturor muzeelor din lume, evoluează
continuu, atât din punct de vedere al colecţiilor, cât şi al expoziţiilor şi al
programelor oferite publicului. Dezvoltarea activităţii muzeale, în vederea atragerii
tot mai multor vizitatori şi a creşterii interesului faţă de oferta culturală, presupune
acoperirea unei nevoi din ce în ce mai mare de spaţiu. Dacă iniţial, muzeele erau
locaţii doar de conservare şi expunere a unor obiecte cu valoare culturală şi
simbolică, au devenit apoi şi centre de cercetare şi educaţie. În ultima vreme se pune
tot mai mult accent pe rolul de partener al comunităţii pe care ar trebui să-l aibă
muzeul: poate fi prieten de joacă al copiilor, tovarăş de călătorie al turiştilor, ghid
bine dispus şi informat al vizitatorilor, spaţiu de petrecere a timpului liber într-o
atmosferă calmă şi educativă sau loc de desfăşurare a diferitor manifestări publice.
Din păcate, faptul că acest edificiu, Casa Ventura, este împărţit între muzeu şi
Şcoala Populară de Arte, duce la o înjumătăţire a spaţiului, ceea ce se traduce prin
imposibilitatea expunerii şi valorificării celei mai însemnate părţi din patrimoniul
etnografic, care numără aproximativ 4000 de piese, dintre care numeroase
recunoscute ca o comoară de cultură tradiţională românească. De asemenea, spaţiul
redus nu permite realizarea de programe culturale diverse şi de anvergură, pretabile
tuturor categoriilor de vizitatori.
Mai mult, obligaţiile ce revin muzeului ca urmare a implementării proiectului
amintit expiră la împlinirea a cinci ani de la darea în folosinţă a obiectivului
reabilitat, ceea ce înseamnă că, în decembrie 2017, amenajarea muzeală realizată la
Casa Ventura ar putea fi modificată, cu atât mai mult cu cât indicatorii referitori la
vizibilitate şi la numărul de vizitatori atraşi, asumaţi prin proiect, au fost demult
depăşiţi.

înţelegerii şi asumării ideii că muzeul nu este şi nu poate fi izolat de restul lumii
sociale şi materiale.
Un muzeu nu poate fi, la nesfârşit, doar o colecţie de obiecte. Artefactele au
nevoie de grijă, dar în egală măsură de desluşiri ale sensurilor lor. Pentru a le
furniza, muzeele ar trebui să ofere vizitatorilor oportunitatea de a le vedea, a le
atinge, a le auzi şi a interacţiona senzorial, emoţional şi intelectual cu ele, pentru a
pătrunde în esenţa lor. A vizita un muzeu ar trebui să fie o experienţă similară cu a
asculta muzică, a vizita o bibliotecă, a citi o carte, a merge la teatru sau la cinema,
aşadar o interacţiune directă cu elementele de cultură materială sau spirituală, ceea ce
ar duce la o înţelegere mai profundă a lor. Muzeele sunt locuri în care fapte de
cultură pot fi interconectate şi unde noţiuni disparate pot fi juxtapuse şi explorate. În
acest fel, muzeele pot forma valori şi atitudini, pot promova identificarea cu o
anumită cultură sau comunitate, pot atrage interes şi curiozitate, pot inspira încredere
de sine şi pot motiva învăţarea6. A fi în posesia unor resurse de formare atât de
vaste, diverse şi puternice, pune o mare responsabilitate pe umerii instituţiilor
muzeale şi ai celor care le finanţează, care trebuie să înţeleagă şi să accepte
importanţa pe care un muzeu o poate avea la nivelul comunităţii în cadrul căreia
fiinţează şi funcţionează.
Muzeul de Etnografie Botoşani, asemeni tuturor muzeelor din lume, evoluează
continuu, atât din punct de vedere al colecţiilor, cât şi al expoziţiilor şi al
programelor oferite publicului. Dezvoltarea activităţii muzeale, în vederea atragerii
tot mai multor vizitatori şi a creşterii interesului faţă de oferta culturală, presupune
acoperirea unei nevoi din ce în ce mai mare de spaţiu. Dacă iniţial, muzeele erau
locaţii doar de conservare şi expunere a unor obiecte cu valoare culturală şi
simbolică, au devenit apoi şi centre de cercetare şi educaţie. În ultima vreme se pune
tot mai mult accent pe rolul de partener al comunităţii pe care ar trebui să-l aibă
muzeul: poate fi prieten de joacă al copiilor, tovarăş de călătorie al turiştilor, ghid
bine dispus şi informat al vizitatorilor, spaţiu de petrecere a timpului liber într-o
atmosferă calmă şi educativă sau loc de desfăşurare a diferitor manifestări publice.
Din păcate, faptul că acest edificiu, Casa Ventura, este împărţit între muzeu şi
Şcoala Populară de Arte, duce la o înjumătăţire a spaţiului, ceea ce se traduce prin
imposibilitatea expunerii şi valorificării celei mai însemnate părţi din patrimoniul
etnografic, care numără aproximativ 4000 de piese, dintre care numeroase
recunoscute ca o comoară de cultură tradiţională românească. De asemenea, spaţiul
redus nu permite realizarea de programe culturale diverse şi de anvergură, pretabile
tuturor categoriilor de vizitatori.
Mai mult, obligaţiile ce revin muzeului ca urmare a implementării proiectului
amintit expiră la împlinirea a cinci ani de la darea în folosinţă a obiectivului
reabilitat, ceea ce înseamnă că, în decembrie 2017, amenajarea muzeală realizată la
Casa Ventura ar putea fi modificată, cu atât mai mult cu cât indicatorii referitori la
vizibilitate şi la numărul de vizitatori atraşi, asumaţi prin proiect, au fost demult
depăşiţi.

6

322

MARIA - LAURA TOCARIU, PLEDOARIE PENTRU O CLĂDIRE

323

Având în vedere aceste aspecte, dar şi nevoia muzeului de a fi tot mai vizibil ca
entitate culturală, la nivelul oraşului şi judeţului Botoşani, locaţia centrală şi deja
cunoscută ca Muzeu Etnografic a Casei Manolachi Iorga ar fi un avantaj; de
asemenea, existenţa, în jurul casei, a unei suprafeţe de teren de aproximativ 1700 mp
ar face posibilă realizarea unei extinderi a muzeului în aer liber, astfel încât
programele educative destinate tuturor categoriilor de public să beneficieze de spaţiul
necesar.
Reprezentând un simbol al Botoşaniului, ca, de altfel, tot ceea ce este legat de
numele celui mai mare istoric român, clădirea în sine, dar, cu atât mai mult
amenajată ca muzeu, poate şi trebuie inclusă în circuitul turistic, dând un plus de
atractivitate şi interes ofertei cu care ne prezentăm în faţa celor ce ne vor vizita
judeţul, români sau străini. În aceste condiţii, considerăm că soluţia cea mai potrivită
ar fi achiziţionarea, pentru început, de către Consiliul Judeţean Botoşani, a Casei
Manolachi Iorga şi a terenului aferent, astfel încât să fie posibilă accesarea ulterioară
a unei finanţări europene, pentru restaurarea şi amenajarea, ca muzeu etnografic, a
clădirii.
Din discuţiile de principiu purtate cu proprietarii, a reieşit deschiderea acestora
pentru reintroducerea clădirii în circuitul cultural şi turistic şi disponibilitatea lor
pentru relansarea negocierilor în vederea transferului de proprietate sau pentru
adoptarea oricărei alte soluţii în folosul culturii. Negocieri în legătură cu acest aspect
au fost demarate, încă din cursul anului 2014, dar clarificarea unor aspecte ale
retrocedării proprietăţii, au impus suspendarea lor. Litigiul dintre Ministerul
Finanţelor Publice şi proprietari s-a finalizat, iar casa poate fi scoasă la vânzare, lucru
ce urmează, de altfel, a se întâmpla. Conform Legii 422 / 2001 republicată,
monumentele istorice clasate în grupa B, aflate în proprietatea persoanelor fizice, aşa
cum este cazul Casei Manolachi Iorga, pot fi vândute numai în condiţiile exercitării
dreptului de preemţiune din partea statului român, prin serviciile publice
deconcentrate ale Ministerului Culturii ori prin unităţile administrativ - teritoriale, în
intervalul de timp pe care legea îl prevede. Aşadar, atunci când proprietarii iniţiază
vinderea imobilului, înştiinţând Direcţia Judeţeană pentru Cultură Botoşani şi
trimiţând documentaţia specifică, lasă acesteia un termen de 25 de zile, iar apoi,
unităţilor administrativ - teritoriale, un termen de maximum 15 zile pentru
exercitarea dreptului de preemţiune. Dacă în acest interval instituţiile statului nu-şi
manifestă concret interesul de a-l achiziţiona, imobilul va fi scos la vânzare pe piaţa
imobiliară.
Chiar dacă s-ar bucura de un cumpărător bine intenţionat, casa aceasta nu va mai
fi muzeu; vom pierde, noi, botoşănenii, avantajele locaţiei, terenului înconjurător,
vechimii, stilului arhitectonic. Bunicii nu-şi vor mai plimba nepoţii prin curtea
umbrită, copiii nu vor mai putea descifra acolo tainele unui mod de viaţă apus şi nu
vor încălzi, cu voci senine, zidurile bătrânei locuinţe. Oraşul va rămâne mai sărac,
fără un spaţiu de suflet, de întoarcere în timp, care nu va mai putea fi accesibil
publicului.
Din păcate, odată cu pierderea acestei clădiri, am mai pierde un dram de istorie,
de identitate. Dincolo de motivele arhitecturale şi istorice, Casa Manolachi Iorga, ca,
de altfel, orice monument asemenea ei, este importantă prin povestea celor care i-au
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dat viaţă în secolele trecute şi a căror amintire va fi mereu parte a memoriei acestor
locuri, dar şi datorită evenimentelor care s-au petrecut în interiorul ei şi a celor la
care a asistat de sute de ani.
Edificii de acest tip, salvate şi redate circuitului cultural, dau, până la urmă,
măsura modului în care o comunitate înţelege să promoveze cultura, ca marcă locală
sau naţională, să-şi asume obiective de valorizare a lor, identificabile cu obiectivele
comunităţii însăşi de a se pune în valoare.

Casa Manolachi Iorga, latura estică.
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Manolachi Iorga House, named after the man who built it, the grand-grandfather
of the great historian Nicolae Iorga, was built in the eighteenth century and it is one
of the last old houses with Moldavian structure from Botoşani. Functional as an
Ethnographic Museum during the years 1989 - 2007, this heritage building was
returned to its legal owners who intend to sell it. Struggling with time and bad
weather for over two hundred years, the monument can be saved, harnessed and
reclaimed to tourism and culture network, if the administrative - territorial authorities
will intent to buy it and to turn it again in museum.
(Summary)
PLEADING FOR AN ALMOST FORGOTTEN BUILDING,
MANOLACHI IORGA HOUSE FROM BOTOŞANI CITY
Keywords: Manolachi Iorga, house, Botoşani City, heritage, building, museum,
retrocession, salvage.
Casa Manolachi Iorga, partea nord - vestică a clădirii.
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GRIGORE GABRIELESCU ŞI TRAIAN GROZĂVESCU DOUĂ DESTINE TRAGICE ALE TEATRULUI LIRIC ROMÂNESC

Cuvinte - cheie: Grigore Gabrielescu, Traian Grozăvescu, talent, tenori, teatrul
liric, carieră internaţională, destin tragic.
Teatrul liric românesc a zămislit de-a lungul istoriei sale frumoase şi
zbuciumate numeroase personalităţi lirice, adevărate bijuterii de mare valoare a
scenei operistice. Mari valori s-au perindat pe scenele româneşti încă din perioada de
început a manifestărilor de gen. Nume de primă mărime au strălucit pentru ca mai
apoi să erupă în toată splendoarea manifestării lor artistice pe cele mai importante
scene lirice internaţionale. Primadone de primă mărime, tenori şi baritoni cu reale
calităţi vocale, başi de forţă şi mare talent s-au produs dintr-un început în teatrul liric
autohton.
Dar ca şi în viaţa artistică din celelalte domenii ale frumosului, ale artei, aceste
personalităţi emblematice pe lângă binemeritata glorie, faimă, succese indescriptibile
în ţară şi peste hotare, pe lângă succesele financiare şi bucuriile spirituale, pe lângă
aureola de glorie şi nimbul de nemurire dat de calităţile vocale şi scenice de mare
excepţie, unele dintre aceste personalităţi au avut şi o viaţă personală zbuciumată, un
destin încheiat din păcate tragic. Scandaluri, depresii, eşecuri şi câteodată adevărate
drame şi tragedii aidoma celor din rolurile interpretate în opere.
Trei nume mari ale teatrului românesc de operă, toţi tenori de talie şi faimă
naţională şi mondială au sfârşit tragic, având drept numitor comun un destin marcat
de fulgerul scurt şi necruţător al unui revolver blestemat.
Primul dintre ei Giovanni Dimitrescu (despre care am vorbit pe îndelete într-o altă
lucrare) a sfârşit oficial prin suicid, neoficial printr-o crimă misterioasă într-un parc
de lângă Londra. Ceilalţi doi despre care voi vorbi în paginile următoare pe larg, au
fost: Grigore Gabrielescu - mare tenor de faimă mondială, partenerul celebrisimei
Adelina Patti, care s-a sinucis în urma unor depresii nervoase cauzate de nişte afaceri
care l-au dus la falimentul magazinului său din centrul Craiovei, precum şi din cauza
unor neînţelegeri din partea oficialităţilor timpului cât şi a invidiei unor colegi de
breaslă şi tenorul bănăţean Traian Grozăvescu –Ciutca, victima unei neînţelegeri
personale cauzate de gelozia bolnavă a soţiei sale labilă psihic, posesivă până la
patologic, femeie diabolică şi insensibilă, anormală sufleteşte şi inumană ca şi
persoană socială.
Ambii cântăreţi înzestraţi cu har în arta cântului, posesorii unor calităţi fizice şi
spirituale ieşite din comun au fost victimele nefericite ale unor împrejurări de viaţă
ciudate marcate de un destin implacabil morbid şi fatalmente supuşi zeiţei Fortuna
care nu i-a iubit, hărăzindu-le un sfârşit tragic, dar şi o posteritate apoteotică de
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roman plin de dramatism care va smulge urmaşilor râuri de lacrimi, regrete
nesfârşite, iar biografilor sute de pagini încărcate de pasiune, melodramă, ce-i va
propulsa printre eroii tragici ai unei literaturi de gen marcate de sfâşietoarea suferinţă
a morţii timpurii dar şi a legendei şi mitului. Au marcat teatrul liric românesc decenii
de-a rândul şi teatrul de operă european şi mondial (cazul lui Gabrielescu) stagiuni
întregi, dar ambii pot fi foarte bine clasaţi printre eroii tragici ai scenei vieţii. Ar
putea fi foarte bine eroi de film de succes, dacă ar exista voinţă, scenarişti de har şi
clipa astrală de inspiraţie. Şi, ca fapt divers singurul film de inspiraţie din lumea
operei, din istoria cinematografiei româneşti a rămas din păcate Darclée.
După introducerea făcută în subiect, vom trece să cunoaştem pe larg vieţile,
activităţile artistice şi împrejurările în care cei doi au sfârşit atât de tragic, la intervale
de timp diferite: unul în 1915, celălalt în 1927.
Grigore Gabrielescu, mai cunoscut în lume ca Grigorio Gabrielesco sau
Gabrielle Gregoire, s-a născut la Craiova în 1858 sau 1859 într-o familie de români
,,get - beget” după cum singur mărturiseşte. Pe linie paternă dintr-un tată român oltean moşnean, iar după mamă aromâncă din satul Prilep - Macedonia, care a trecut
Dunărea de frica turcilor care voiau s-o răpescă pe bunica tenorului, o femeie
aromâncă de o frumuseţe legendară. Gabrielescu a urmat primele clase de şcoală
primară la Craiova în localul ,,Obedeanu”, unde a şi fost remarcat de profesorul de
cânt Gheorghe Simonis, impresionat profund de glasul cald şi limpede al micuţului
Grigore. În 1870 se înfiinţează la biserica Madona Dudu un cor mixt, în care Grigore
Gabrielescu va activa ca artist alături de cele mai frumoase voci ale Craiovei de
atunci. În acest cor, celebru în epocă, a cântat şi viitoarea mare soprană Elena
Theodorini. Elev în ultima clasă de liceu, Grigore Gabrielescu devine dirijorul
corului Madona – Dudu, ca o dovadă că tânărul viitor mare tenor şi-a însuşit temeinic
noţiuni complexe din vastul domeniu al muzicii, graţie înclinaţiilor sale native şi
sârguinţei proverbiale. La douăzeci de ani, Grigore Gabrielescu vine la Bucureşti
pentru a-şi desăvârşi studiile la Conservatorul de muzică, având planuri şi ambiţii
mari. ,,Părintele” operei române, renumitul profesor George Stephănescu, în urma
examinării viitorilor studenţi, rămâne uimit de calităţile vocale ale tânărului
Gabrielescu, în care descoperă cu flerul său caracteristic, un viitor mare tenor. El
remarcă vocea clară, limpede şi sănătoasă a tânărului aspirant, voce fireşte nefinisată,
dar cu evidente daruri native rar întâlnite, o zestre bine - cuvântată care-i va permite
prin şlefuire să acceadă cu brio pe scenele de operă. George Stephănescu i-a fost
aşadar primul profesor de solfegiu şi belcanto.
În acelaşi timp, tânărul Grigore Gabrielescu urmează şi cursurile Facultăţii de
Drept, care-l atrage în egală măsură. Intenţiona astfel, dacă n-ar fi ajuns un bun
cântăreţ de operă, să devină un bun magistrat. În anul doi de studiu la conservator,
Grigore Gabrielescu este distribuit în primul rol al vieţii de cântăreţ: ,,Pepelea” din
feeria Sânziana şi Pepelea de Vasile Alecsandri, pe muzica lui George Stephănescu.
Premiera are loc pe data de 29 martie 1881 şi a fost un succes şi graţie talentului de
cântăreţ şi actor al lui Gabrielescu. Deci premiera a avut-o într-o operă românească.
La 27 ianuarie 1882, Gabrielescu îşi face debutul în prima operetă sau operă comică
românească (după unii critici muzicali) Olteanca, în rolul ,,Fluturel”, care a fost un
succes de public şi critică. În februarie 1884, Grigore Gabrielescu se căsătoreşte cu
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domnişoara Victoria Cernulescu ca mai apoi, pe 11 martie acelaşi an, să debuteze cu
rolul Baltag în opera bufă în trei acte Hatmanul Baltag de Eduard Caudella. A fost un
succes deplin, care l-a consacrat definitiv pe tânărul interpret, remarcându-i-se realele
calităţi vocale şi scenice.
În 1885 tenorul român interpretează rolul ,,Almaviva” din opera Bărbierul din
Sevilla de G. Rossini, primul rol dintr-o operă italiană. Marea consacrare pe scena
lirică bucureşteană vine odată cu rolul ,,Alfredo Germont” din opera Traviata de G.
Verdi, rol ce-i vine ca o mănuşă, Gabrielescu fiind la începuturile carierei sale de
tenor liric prin excelenţă, având-o ca parteneră pe Carlotta Leria. Succesul a fost
fulminant! Un adevărat trimf! La data de 25 decembrie 1885 de Crăciun, pe scena
Teatrului Naţional din Bucureşti, are loc spectacolul cu opera Traviata - un adevărat
eveniment artistic şi cultural. În rolul ,,Violetei Valery” figura marea divă Adelina
Patti, avându-l ca partener pe tânărul tenor român Grigore Gabrielescu în Alfredo
Germont. La pupitru a fost maestrul George Stephănescu. A fost un delir în sală.
Ambii parteneri şi-au interpretat magnific rolurile. Adelina Patti, impresionată de
junele partener român, i-a admirat marile calităţi ale vocii şi jocului actoricesc, cu
nimic inferioare partenerilor săi italieni.
Urmează pentru Gabrielescu alte mari succese pe scenele româneşti în compania
unor cântăreţi de talie mondială ca Elena Theodorini şi Zoe Chrissenghy. În anul
1887 prima dramă marchează viaţa personală a tenorului român: îi moare soţia,
lăsându-l văduv cu o fetiţă mică de crescut. „Moartea soţiei rupe lanţurile blânde cu
care era încătuşată inima mea”, declara marele cântăreţ român. Văzându-şi căminul
pustiit de moartea nemiloasă, se decide să ia drumul Italiei pentru a uita recenta
tragedie şi pentru a-şi desăvârşi în acelaşi timp arta cântului cu renumiţii pedagogi şi
maeştri italieni, precum şi pentru a-i asculta ,,pe viu” pe marii cântăreţi de operă din
peninsulă.
La începutul verii anului 1887 Grigore Gabrielescu, împreună cu celălalt mare
tenor român Giovanni Dimitrescu, pleacă în Italia pentru studiu intens, căutându-şi
succesul, încrezători în forţele şi calităţile lor care-i vor aduce pe cărările gloriei. În
oraşul Milano, oraşul marii muzici, oraşul ,,Scalei”, celebrul teatru de operă italian,
Gabrielescu s-a dus la profesorul Giuseppe Cima, un renumit pedagog în epocă, care
după ce l-a audiat, l-a sfătuit să slăbească şi apoi să revină. Obosit, cu vocea
frumoasă dar prost impostată, nu l-a impresionat de la prima audiţie pe marele
profesor italian. I-a cântat Salve dimora casta e pura din Faust. Nestăpânind corect
tehnica respiraţiei, acesta l-a sfătuit să facă ample exerciţii de respiraţie. După trei
săptămâni în care a ţinut o severă dietă şi alte câteva luni de efort titanic, Cima i-a
spus: „Vei fi un mare tenor”. După încă şase luni de studiu intens, Grigore
Gabrielescu a semnat primul contract în peninsulă cu Teatrul ,,Carlo Felice” din
Genova, pe o durată de trei ani. Pentru primul an primea 2.000 de franci pe lună, apoi
3.000 de franci în al doilea an şi 4.000 de franci pe lună în ultimul an.
La sfârşitul lunii septembrie 1888, Gabrielescu debutează în rolul ,,Otello” de
Verdi - rol foarte greu, rol distrugător de voci nepregătite. Urmează apoi alte roluri
în teatrele italiene: ,,Radames” din Aida la Treviso, ,,Enzo” din Gioconda de
Amilcare, ,,Ponchielli” la Genova, în opera Nestoria de Calligagni la ,,Scala” din
Milano.
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După spectacolele milaneze, de acum consacratul tenor român întreprinde
împreună cu ansamblul ,,Scalei” din Milano primul său turneu sud-american în
Argentina la Rosario de Santa Fé. Gabrielescu repurtează un mare triumf cântând
rolul ,,Ducelui de Mantua” din opera Rigoletto de Verdi, smulgând ropote de aplauze
publicului în delir. Brusc salariul său se ridică la 12.000 de franci pe lună. Întors în
Europa cântă cu mare succes pe scenele din Cordoba, apoi la Neapole, Treviso în
Ernani. La 28 decembrie 1888 la Teatrul ,,Scala”, Grigore Gabrielescu face premiera
mondială a operei Asrael de Franchetti, alături de soprana Cataneo, baritonul
Fiegnasi, basul Lanzani. Un mare succes, repetat în acea stagiune de 17 ori. Anii
1889 - 1890 îl consacră pe tenorul Grigore Gabrielescu printre cei mai mari tenori
din lume. La 21 aprilie 1889 Gabrielescu apare în premiera mondială a operei Edgar
de Puccini. Gabrielescu a salvat în realitate opera, printre cele mai slabe lucrări ale
marelui compozitor. În 1890 Gabrielescu solicită lui Verdi permisiunea de a apărea
pe scena din Trieste în Otello. Din cei 200 de tenori care cântau în lume rolul
,,Otello”, doar patru au obţinut permisiunea geniului de la Busetto de a cânta
,,Otello”, rol extrem de greu, care cere calităţi interpretative de excepţie. Printre ei se
numără şi românul nostru Gabrielescu.
Opera din Viena îi oferă un contract foarte tentant cu un angajament de 40.000 de
franci pe an pentru multe stagiuni. Marele tenor român îşi permite să-i refuze,
semnând în schimb un contract în America de Sud pe suma uriaşă la vremea aceea de
120.000 de franci pe patru luni. Şi astfel începea cariera fabuloasă a lui Gabrielescu
pe scenele din America de Sud. În mai 1890, la Montevideo, pe scena Teatrului
,,Salis”, în Aida face un ,,Radames” de vis. Numai Tamagno mai putea cânta în
epocă un asemenea rol. Montevideo, aceeaşi Aida, acelaşi succes! Urmează
Rigoletto, Hughenoţii, cântate la superlativ de celebrul tenor român. În 1891, vin
marile succese europene, precum cel din Portugalia. În urma reprezentaţiilor de mare
clasă, Gabrielescu este decorat de regele Portugaliei cu ,,Ordinul de Christo” în grad
de cavaler, cea mai înaltă decoraţie portugheză, iar Academia de Muzică l-a
proclamat membru de onoare.
În Brazilia, Grigore Gabrielescu a devenit legendar în urma spectacolelor de operă
în care a apărut. În urma unui scandal izbucnit în Teatrul din Rio, Gabrielescu
părăseşte Brazilia, întorcându-se în Europa profund marcat. Publicul devastase
Teatrul (a fost o adevărată răscoală) şi nu din vina cântăreţului român. Întors în
Portugalia, repurtează noi succese. Urmează Spania, unde la Madrid, în seara zilei de
13 mai 1892, pe scena de la ,,San Fernando”, în rolul ,,Radames” smulge publicului
aplauze nesfârşite. Şi doar era în patria marelui Julian Sebastian Gayare. Urmează
Bilbao, Sevilla. În august 1892, Gabrielescu apare din nou pe scena de la Rio Vanlisa
într-o serie de spectacole memorabile: Hughenoţii, Cavaleria rusticana, Aida,
Rigoletto, Ernani.
În semn de preţuire, un mare bulevard din Rio poartă numele marelui tenor
român. În 1883, Gabrielescu cântă Wagner la Madrid la Teatrul ,,Real”. Însă brusc,
în mai 1893, ca o lovitură de trăsnet, vine vestea neaşteptată că Gabrielescu nu mai
doreşte să cânte. Motivele retragerii sunt mai degrabă de ordin psihic, decât cauzate
de afecţiuni ale aparatului respirator. Trebuie spus de altfel că tenorul român era un
om ciudat, nevrotic, câteodată dezorientat şi pesimist. La 40 de ani neîmpliniţi,
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renunţă la cariera de cântăreţ, reîntorcându-se în patrie. Aici vor începe alte şicane
din partea oficialilor, a presei, şi a „colegilor” de breaslă, accentuându-i depresia.
Retras la ţară în satul Vella, lângă Craiova, începe să-şi construiască o căsuţă pe care
voia să o transforme într-o expoziţie muzeu (casă distrusă de artileria armatei române
dintr-o greşeală, în timpul dramaticului an 1907). Apoi voia să lase o mică zestre
fiicei sale. Cumpătat, fără vicii, cântăreţul agonisise o avere de peste o jumătate de
milion de franci. La rugămintea colegului Ioan Băjenaru, marele tenor liric român cu
care legase o strânsă prietenie, Gabrielescu vine la Bucureşti şi îşi oferă serviciile
Teatrului Naţional în calitate de regizor de scenă, repetitor, diriginte de cor, profesor
suplimentar. Este refuzat categoric. Nimeni în ţara sa, pe care o iubea cu adânc
sentiment patriotic, nu avea nevoie de serviciile sale, de vasta experienţă acumulată
de-a lungul anilor de peregrinări pe marile scene ale lumii.
În anul 1895 solicita Ministerului Instrucţiunii Publice numirea la catedra de
canto a ,,Conservatorului de Muzică şi Declamaţiune” din Iaşi, care urma să intre în
vigoare la data de 15 martie 1895. La data de 15 aprilie 1895, primeşte la Craiova o
adresă prin care este anunţat că a fost numit cu titlu provizoriu profesor la Iaşi,
începând cu data de 1 septembrie 1895. De aici începe drama neînţelegerilor cu
colegii: Gabrielescu ştia ,,carte”, el a fost un real cântăreţ celebru, avea experienţă,
dar invidia, lipsa elementelor de valoare din clasă, condeiul său necruţător şi sincer
din presa locală la cronicile muzicale, i-au atras ura din partea elementelor mediocre.
Atmosfera devenise incendiară şi în felul acesta renumitul cântăreţ nu putea lucra.
Solicită un concediu de la catedră, în urma căruia nu mai revine la Iaşi. El însuşi
notează despre activitatea ieşeană: ,,[…]muncă intensă şi zadarnică cu elemente fără
valoare, cu tineri fără vocaţie”.
Bolnav fiind, el s-a retras la ţară, organizându-şi „muzeul - bibliotecă”, începând
să lucreze la un manual de muzică, compunând cântece pe versuri de Coşbuc, Goga,
Şt. O. Iosif, Petre Dolfu şi alţii. La sfârşitul anului 1904, Grigore Gabrielescu este
totuşi numit directorul Teatrului Naţional din Craiova, teatru de veche şi maiestoasă
tradiţie. În 1907, suferea o traumă grea în urma distrugerii căsuţei - muzeu, în urma
căreia îşi va reveni cu greu: ,,Amintirile vieţii mele fură astfel prefăcute în cenuşă” nota cu tristeţe tenorul.
Om bizar, ciudat clădit sufleteşte, hăituit de societate, de oameni, el hotărăşte
după ce a fost dat afară din direcţiunea teatrului craiovean, să se apuce de ,,afaceri”
de comerţ, într-o întreprindere unde nu avea chemare şi nici experienţă. Dar, o
surpriză pentru toţi, pentru a putea supravieţui, Gabrielescu îşi deschide un magazin
în centrul Craiovei, pe Calea Unirii nr. 102, magazin în care se vindeau arme,
biciclete, maşini de cusut, gramofoane etc. Dându - şi seama că nu are vocaţie,
afacerea îl dezgustă şi îl plictiseşte. Pe deasupra duşmanii, adversarii politici îl atacă
cu violenţă, inclusiv fosta sa viaţă de cântăreţ de operă este luată în derâdere. Ca
răspuns, Grigore Gabrielescu îşi publică biografia: ,,Pagini din viaţa unui tenor” şi
,,Adelina Patti la Bucureşti”, unde-şi explică viaţa şi fostele-i succese. În ciuda
opreliştilor, a piedicilor şi invidiei opozanţilor, el este totuşi numit director al Şcolii
de muzică ,,Cornetti” din Craiova, unde funcţiona şi ca profesor de cânt. În aceste
funcţii el a dovedit reale însuşiri şi calităţi de organizator şi pedagog, calităţi rar
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întâlnite la un artist care îndeobşte rămâne un visător incurabil, un boem în sensul
bun al cuvântului, un romantic.
În 1914, după cum bine se ştie, începea Primul Război Mondial - Marele Război
cum avea să fie numit. Perioadă tulbure, în care preţurile cresc, viaţa se scumpeşte,
băncile, adevărate hidre nemiloase, încep să-şi urmărească cu rapacitate clienţii
datornici. Victimă, Gabrielescu care era dator cu o sumă neînsemnată din pricina
comerţului său infructuos, a început să fie ameninţat, hărţuit de către bancherii Băncii
Comerţului din Craiova, aducându-l în pragul disperării crunte şi a exasperării.
Înspăimântat de un eventual dezastru, fostul mare tenor decide într-o secundă fatală
să-şi încheie socotelile şi cu banca şi cu propria-i viaţă nefericită: ,,Câtă vreme voi
trăi lucrurile nu se vor putea îndrepta”, spunea artistul.
Purtat prin tribunale, înjosit într-un în cel mai înalt grad, jignit, insultat,
Gabrielescu nu a mai putut îndura cumplitul tratament vexatoriu la care era supus ca
şi ultimul infractor. Banca într-un gest diabolic îl somează, nu mai are răbdare.
Ultimul act al dramei declanşat de somaţiile băncii stă să înceapă: în seara zilei de 12
martie 1915 în salonul de la ,,Cornetti”, Gabrielescu asculta o ultimă producţie
muzicală a elevilor săi din toate clasele, apoi dă o masă principalilor săi apropiaţi,
colaboratori, prieteni, profesori şi elevi. Le-a mulţumit pentru tot, împărţindu-le
diplome şi fotografii cu dedicaţii, i-a îmbrăţişat şi sărutat luându-şi rămas bun. La ora
două de noapte şi-a luat rămas bun de la ultimii invitaţi, rămânând apoi singur ca o
statuie. Era o noapte liniştită. Marele tenor Grigore Gabrielescu s-a decis: avea să
dispară din această lume, însă nu oricum, ci în urma unei regii bine pusă la punct, ca
şi pe o scenă de operă în urma unui spectacol regizat de un maestru al punerii în
scenă şi interpretat de un mare artist. A murit marele artist aşa precum a trăit: cu fast
şi demnitate. Drama, ultimul act al tragediei regizată de fostul mare tenor român
Grigore Gabrielescu, al cărei erou principal din păcate a fost însuşi celebrul cântăreţ,
s-a desfăşurat în noaptea de 13 spre 14 martie 1915, în casa de pe strada (stranie
coincidenţă!) care se numea ,,14 martie”. ,,Regizorul” dramei şi-a redactat scrisorile
(în număr de aproape 50) adresate rudelor, prietenilor, autorităţilor, prin care-şi
justifica gestul ultim. În scrisori îşi descrie zbuciumul, trăirile, incapacitatea de a face
compromisuri, de a-i ,,linguşi” pe mai marii zilei, regretele de a nu-şi fi văzut
împlinirea idealurilor de viaţă: înfiinţarea în oraşul natal a unui teatru de operă care
să devină ,,un centru artistic superior”, proiect ce nu a fost luat în seamă de
organizarea Operei Române, precum şi speranţa că acest proiect se va împlini totuşi
în viitor.
Bancherilor care l-au împins criminal în groapă le-a lăsat suma de 140.000 de lei
pentru creditori, din asigurarea de viaţă. Fiicei sale i-a lăsat o sumă de bani pentru a
nu rămâne pe drumuri. Tot într-o scrisoare, a lăsat Primarului Craiovei suma de
838,75 de lei reprezentând „fondul şcoalei”, înapoind şi cei 135 de lei reprezentând
salariul primit în avans pe a doua jumătate a lunii martie 1915. A fost cinstit şi
mândru până în ultima clipă. Saturat de umilinţe, jigniri, cu nervii slăbiţi, a hotărât să
puie capăt unei vieţi închinate artei, obştii, ţării sale ingrate. Bancherilor, creditorilor,
fiicei sale, urmaşilor le-a lăsat un nume nepătat.
Tenorul a pus în uşa de la intrare un bilet pe care a scris: „Nu intra până nu
avizezi parchetul”, iar pe uşa de la intrarea în magazin, un bilet pe care sta scris:
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„Magazinul este închis timp de trei zile din cauza încetării din viaţă a patronului”.
Apoi fostul mare cântăreţ, un romantic incorigibil, şi-a aranjat în jurul patului vaze
de flori (zambile), a aprins toate luminile din casă şi s-a împuşcat în tâmpla dreaptă
cu un revolver ,,Browning”, acelaşi tip de armă cu care s-a / (sau) a fost împuşcat şi
Giovanni Dimitrescu. A fost găsit dimineaţă de nepotul său. În testament şi-a
exprimat dorinţa cum să fie înmormântat, cum să decurgă tot ritualul, pas cu pas:
catafalcul să-i fie presărat cu zambile, florile sale preferate, prietenii în loc de
lumânări să poarte buchete de violete la butonieră, în locul steagului negru, să se
poarte un steag alb, „steag al păcii şi liniştei, care-şi avea rostul în urma luptei
aprige ce am dus în viaţă”. În locul marşurilor funebre, a dispus să se execute arii
din operele pe care le-a iubit şi cântat de-a lungul carierei glorioase, iar la răspântii să
se execute marşuri naţionale şi patriotice pe care le-a iubit, întrucât toată viaţa a fost
un mare patriot şi naţionalist. Şi-a explicat testamentul prin faptul că toată viaţa a fost
„,un original, bizar, un artist, profesor şi negustor, care vrea să-şi petreacă ultimele
clipe la fel precum a trăit: contrastant”.
Dorinţele i-au fost îndeplinite întocmai. La ceremonie i-au cântat fanfarele
Regimentelor 1 Dolj şi 26 Rovine, corul ,,Armonia” şi orchestra lui Buică. A fost
prezent un ocean de lume, venit să-l conducă pe ultimul drum pe celebrul artist.
Grigore Gabrielescu a fost un ambiţios şi mândru, a fost original şi drept în toate
actele vieţii sale până în ultima clipă a vieţii şi chiar şi după moarte.
Unul dintre cei mai mari tenori ai lumii din timpul său a posedat o voce amplă şi
egală în toate registrele, voce care l-a făcut celebru şi adulat în toate marile teatre
lirice ale mapamondului: Bucureşti, Trieste, Trevizo, Florenţa, Genova, Milano,
Lisabona, Sevilla, Bilbao, Cordoba, Madrid, Buenos Aires, Montevideo, Rio de
Janeiro ş.a. Gabrielescu a fost, în acelaşi timp, victima unei societăţi meschine,
materialiste şi ingrate, nerecunoscătoare în care ,,Zeul Ban” tronează şi trona
nemilos, diabolic, neîndurător, atotputernic. El a decis cu supremă mândrie şi
demnitate să plece într-o lume poate mai bună. Descurajat, deprimat, cu nervii
puternic zdruncinaţi, într-o lume ostilă, neprietenoasă, el n-a vrut să mai suporte
umilinţe, jigniri, ingratitudine, vexaţii din partea unor pigmei luându-şi destinul în
propria mână purtătoare de revolver. Acest gest al său a fost un act de supremă
acuzare la adresa unei societăţi degenerate, meschine, murdare şi incapabile în
micimea sa, să poată înţelege un mare artist care s-a ridicat deasupra ei. Din păcate,
episoadele dramatice din istoria liricului autohton, destinele tragice ale marilor
Giovanni (Ion) Dimitrescu1 şi Grigore Gabrielescu n-au rămas singulare.
După doar doisprezece ani de la suicidul tenorului oltean de faimă mondială
Grigore Gabrielescu, un alt mare tenor român, originar din Banat de astă dată,
Traian Grozăvescu sfârşea tragic în 1927, împuşcat mortal de către soţia sa bolnavă
psihic, geloasă până la morbid, marcată de o răutate patologică, dublată de lipsa celor
mai elementare sentimente de omenie. Destinul tenorului bănăţean, destin ce se
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anunţa dintre cele mai spectaculoase şi care a început sub cele mai favorabile
auspicii, a fost curmat brusc de un glonte ucigaş.
Dar să vedem cine a fost Traian Grozăvescu şi ce a lăsat el în urmă în scurta-i
viaţă marcată de marea iubire pentru arta lirică, pentru scândura scenei, pentru
publicul românesc şi străin care i-a întors cu prisosinţă dragostea sa. Traian
Grozăvescu vine pe lume în Lugoj la data de 21 Noiembrie 1895 sub numele real de
Traian Nicolae Grosăvescu. Tatăl său, Constantin Grosăvescu, născut în Teregova
(Banat) în 1870, moare la Lugoj în 22 decembrie 1925. Mama sa, Ernestina, născută
în 1874 la Dobriţa, judeţul Torontal, cu numele de fată Şerbul, se căsătoreşte cu
Constantin Grosăvescu la Lugoj în anul 1895.
De mic copil Traian Grozăvescu avea însuşiri frumoase. Băiat frumos, la vârsta
de un an vorbea deja, iar la patru ani vădeşte primele aptitudini muzicale.
Reproducea perfect cântecele auzite. Avea un caracter frumos, prietenos. Ca şi elev
avea rezultate foarte bune, mai ales la matematică, muzică şi desen. Participa activ la
spectacolele muzicale ale şcolii şi apoi ale liceului şi la spectacolele de teatru. La
doisprezece ani începe lecţii de pian cu profesorul Mili Nicolici. Devine apoi
dirijorul corului liceului de băieţi. Acum îşi descoperă o frumoasă voce de tenor. În
1914 îşi ia bacalaureatul şi se înscrie la Academia de Muzică din Budapesta, la secţia
de canto, însă după numai jumătate de an se prezintă la încorporare. Începea ,,Marele
Război”. În calitate de sublocotenent, ia parte la bătăliile de la Dobesdo şi Piave pe
frontul italian, fără a fi rănit. La finele anului 1917, se îmbolnăveşte de ,,gălbinare”
şi este internat la spitalul militar din Trieste. În urma revoluţiei bolşevice din
Ungaria, Grozăvescu se reîntoarce acasă, dar pentru scurt timp, deoarece va pleca
imediat la Budapesta pentru a-şi continua studiile muzicale la Academia de Muzică.
În vara anului 1919, Traian Grozăvescu se reîntoarce la Lugoj cu un certificat de
absolvire a studiilor semnat de celebrul pianist Dohnany şi de compozitorul Codaly,
care era subdirectorul instituţiei. Plecat la Cluj, Grozăvescu dă o audiţie în faţa lui
Tiberiu Brediceanu, care înfiinţează prima operă românească din Ardealul dezrobit,
cântând aria La Donna e mobile din Rigoletto-ul verdian, pe care a învăţat-o după un
disc de gramofon imprimat de marele Caruso, cu care de altfel a fost comparat mai
târziu. Primeşte pe loc o bursă şi este angajat în corul operei momentan. Continuă şi
lecţiile de canto cu profesorul Ionel Crişan, tenorul Constantin Pavel şi dirijorul Jean
Bobescu. Grozăvescu, element deosebit de înzestrat, face progrese uluitoare, iar
directorul operei, fostul mare bariton de talie mondială Dimitrie Popovici - Bayruth,
îl distribuie în rolul principal ,,Pinkerston” din opera Madama Butterfly de Puccini.
Premiera are loc în seara zilei de 25 decembrie 1920 pe scena operei clujene.
Parteneri de scenă i-au fost Elena Roman („Cio - Cio - San”), Lia Pop („Suyuki”),
Mandy Sterian şi Nicu Apostolescu. Succes fulminant! Se mai născuse un mare
nume al teatrului liric românesc, scris cu majuscule în istoria glorioasă a acestuia:
Traian Grozăvescu!
Urmează apoi debutul în Luceafărul, prima operă românească reprezentată pe
scena din Cluj de Nicolai Bretan, compusă pe un libret inspirat din poemul de căpătâi
al geniului de la Ipoteşti. Succesul întrece din nou aşteptările. Urmează Aida unde, în
rolul „Radames”, Grozăvescu uimeşte din nou. Alături de celebrul Jean Athanasiu
(Giovanni Athanasio), bariton de faimă unică, fac un cuplu de vis, care amintea de
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cuplul Caruso - Tita Ruffo. Aria Celeste Aida şi duetul „Radames - Amanasro”
smulg publicului aplauze nesfârşite. Urmează Cavaleria Rusicană, alt succes al
tânărului tenor. Spectacolele cu Boema şi Tosca de Puccini, compozitorul preferat al
lui Grozăvescu, în rolurile Rodolfo şi Cavarodossi, care-i puneau în valoare superba
voce de tenor lirico – sointo, au fost alte două triumfuri de public pentru „Ciutca”,
aşa cum îl alintau prietenii.
O lună mai târziu, în februarie 1921, Traian Grozăvescu, împreună cu soprana
Aca de Barbu, sosesc în Bucureşti în calitate de invitaţi ai primei scene lirice
româneşti. Din nou Aida, din nou un mare succes. Publicul bucureştean în delir îşi
aplaudă cu frenezie invitaţii. Urmează Boema, Tosca, operele preferate ale lui
Grozăvescu, în care repurtează noi succese. Vocea sa frumoasă, bine timbrată (cânta
ariile în limba română), este apreciată şi iubită de foarte cunoscătorul public de pe
malurile Dâmboviţei. Întors la Cluj, tenorul apare din nou în Cavaleria rusticană, rol
în care obţine un nou succes. În bună tradiţie românească, Traian Grozăvescu se
ceartă cu direcţia Teatrului clujean, neînţelegându-l pe tânărul şi talentatul tenor care,
mândru fiind, nu prea asculta ordinile superiorilor, fapt pentru care a fost dat afară
din teatru.
În urma acestui episod care aruncă o pată în obrazul direcţiunii clujene, pată de
neşters, gest regretabil şi abject, tânărul tenor bănăţean ia calea pribegiei. Tot răul
spre bine însă, pentru că astfel începe cariera internaţională de excepţie, încununată
cu laurii gloriei cu firească şi binevenită recunoaştere europeană şi internaţională a
valorosului interpret de operă român Traian Grozăvescu, zis „Ciutca”, „noul
Caruso”, care va străluci ca un briliant de multe carate, valoare pe scenele multor
teatre de tradiţie operistică ale bătrânei Europe muzicale. Sosit la Viena, cântăreţul
român îşi începe lecţiile de canto cu un renumit cântăreţ de lieduri, fost solist la opera
„Metropolitan Opera House” din New York, care fiind cucerit de vocea frumoasă a
lui Traian Grozăvescu, acceptă ca acesta să-i plătească doar jumătate din onorariu.
După o singură lună de la începerea lecţiilor de canto, tenorul Traian Grozăvescu este
angajat la „Opera Populară” din Viena („Volksoper”), cu un onorariu de trei
milioane de coroane, salariu considerat mic în comparaţie cu onorariile din celelalte
teatre de operă vieneze. Debutul pe scena teatrului vienez are loc marţi, 10 iulie
1923, în cuplul de opere Cavaleria rusticană şi Paiaţe, în compania celebrului
bariton român Jean Athanasiu şi a sopranelor, românce şi ele, Viorica Ursuleac şi
Nectara de Flondor. Debutul în rolurile „Turidu” şi „Canio” a fost triumfal. Toată
presa din Viena a remarcat glasul excepţional şi jocul scenic deosebit al tenorului
român, afirmând: „Avem în sfârşit un tenor”. O săptămână de la debutul strălucit din
Viena, Traian Grozăvescu întreprinde un turneu de spectacole în patrie: Satu Mare,
Carei, Oradea, Arad, Lugoj (oraşul natal), cu aceleaşi succese. Revenit la Viena,
apare în opera Carmen de Bizet şi Madama Buterfly, apoi în Aida. După doar o lună
de la aceste succese în opere diferite ca şi factură, Grozăvescu străluceşte în Boema
de Puccini, având-o ca parteneră pe compatrioata Viorica Ursuleac. Iată cum a fost
cucerită Viena muzicii de interpreţii români Grozăvescu, Ursuleac, Athanasiu ş.a.
După debutul din Africana de Mayerbeer, în rolul „Vasco da Gama”, Traian
Grozăvescu este angajat definitiv la „Opera Mare de Stat” din Viena. Tenorul român
îi cucerise pe toţi. După acest debut se produce şi declicul tragic din viaţa
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cântăreţului care se va schimba radical de la acel moment nefericit, blestemat: se
căsătoreşte cu numita Nelly Kovesdy, fosta soţie a maiorului Dimitrie Călţun, evreică
din Ungaria, persoană malefică, rea, geloasă, bolnavă psihic, într-un cuvânt, cea mai
nepotrivită parteneră pentru veselul, prietenosul şi amabilul om care a fost
Grozăvescu. Din acel moment, viaţa i se va schimba radical. Nu i se mai permite să
comunice cu nimeni, în afară de impresarul şi sora sa studentă la filosofie.
Repertoriul i se îmbogăţeşte cu operele Rigoletto, Regina din Saba, Lucia de
Lamermoor, Andrea Chenier, Fanciulla din West, Un ballo în Maschera, Turandot.
După o serie de succese într-un turneu la Budapesta, Traian Grozăvescu semnează
un contract cu „Opera de Stat” din Berlin. Aici îşi face debutul în Tosca. După ce a
cântat celebrisima arie E lucevan le stelle, tenorul român a fost chemat de
douăsprezece ori la rampă, iar presa germană scria: „Traian Grozăvescu nu cunoaşte
limite nici în voce nici în tehnică”, titra Deutsche Allgemeine Zeitrug. Urmează
spectacole cu Boema, evident alte succese notabile. În toamna anului 1924,
Grozăvescu debutează în Faust de Gounnod, alături de George Niculescu - Basu şi
Nectara de Flondor. Apoi întreprinde un turneu românesc la Cluj, cu Paiaţe,
Rigoletto, Tosca şi Boema. Din nou la Viena, în rolul „Vasco da Gama” din
Africana.
În contrast cu marile succese de pe scenele de operă, viaţa particulară a lui
Grozăvescu se desfăşura anost, chinuit ca într-o temniţă aurită. Acea femeie
diabolică care-i îngrădea toate mişcările, l-a izolat complet de lumea înconjurătoare.
Prietenii l-au părăsit, cunoscuţii îl ocoleau, tenorul devenind tot mai apatic, depresiv,
chinuit obsesiv de gânduri suicidale. Echilibrul îi revine cumva la vestea că în curând
va deveni tată, Nelly, demonica-i soţie rămânând însărcinată. În 1925, la data de 4
martie, i se va naşte o fetiţă, care va primi numele Mira - Pia Grozăvescu, devenită
ulterior prin căsătorie Demeter. Fireşte, ca urmare a caracterului său infect, mama nu
a fost ataşată şi nu a iubit-o niciodată pe fiica sa.
Fericit în urma naşterii fiicei sale, Traian Grozăvescu apare cu forţe noi,
proaspete, într-o serie de spectacole cu Ernani, Carmen, Boema, Tosca. Însă această
fericire nu va dura mult. Se apropia clipa fatală. Toţi prietenii îl sfătuiau să rupă acea
nefericită căsătorie, care-l ducea inevitabil la un final dramatic. În casa familiei
Grozăvescu plutea o atmosferă încărcată, explozivă. Era clar că aşa nu mai putea
continua. Crizele de gelozie, certurile interminabile, caracterul execrabil al diabolicei
consoarte care-şi abandonase şi prima fiică din căsătoria anterioară, au devenit de
nesuportat pentru artistul sensibil şi uşor de rănit sufleteşte. Era ferm decis să
întrerupă odată pentru totdeauna această relaţie imposibilă. Probabil că demonul
încarnat în această femeie a simţit momentul. Aştepta clipa în care să-i pună capăt
celebrului soţ, aşa cum ştia ea mai bine: printr-o crimă. Şi, din păcate, acest funest
moment a sosit mai repede decât s-ar fi aşteptat.
Impresarii de la „Metropolitan Opera House” îl ofertau pe marele cântăreţ. El
însă aştepta să-şi cizeleze, să-şi dezvolte şi mai mult calităţile care l-au făcut celebru
în Austria şi Germania, ca şi în patria natală. În aşteptarea semnării unui contract
avantajos la Berlin, Traian Grozăvescu susţine un spectacol cu Rigoletto, neavând de
unde să ştie că acesta îi va fi cântecul de lebădă. Pe data de 14 februarie 1927,
Grozăvescu apare în Ducele de Mantua, alături de celebrul bariton Baklanoff -
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Rigoletto. A cântat magnific, presimţind parcă apropiatul sfârşit. Aria La donna e
mobile a fost întreruptă de aplauze interminabile. Public în delir, vrăjit şi captivat de
glasul fără seamăn al tenorului bănăţean. Un memorabil triumf!
Acasă fiind, în ziua următoare îşi pregătea bagajele în vederea deplasării la Berlin.
Scorpia voia să vină şi ea, orbită de gelozie din cauza faptului că marele ei soţ trebuia
să apară într-o serie de spectacole alături de frumoasa soprană Maria Jeritza.
Grozăvescu o anunţă ferm că nu o ia cu el în turneu. Orbită de furie şi gelozie, pune
mâna pe revolver şi-l împuşcă în tâmpla dreaptă, trăgând din apropiere. Moartea a
fost instantanee. Hidoasa femeie n-a regretat nici o clipă gestul, ba mai mult, în aşa
zisele memorii scrise în puţinul timp petrecut la temniţă, în răutatea-i nativă dublată
de boala-i psihică şi imbecilitate, îl acuză pe fostul soţ, justificându-şi gestul, puţin
spus reprobabil, culmea grosolăniei şi a tupeului nesimţit. Justiţia vieneză o achită pe
soţia criminală, stârnind un val de proteste în toată Austria. Viena revoltată, a ieşit pe
străzi împotriva acestei nedrepte sentinţe.
Traian Grozăvescu a fost înhumat în cimitirul ortodox din Lugoj, pe 23 februarie
1927 la orele 14, urmat de o mulţime imensă de oameni veniţi din toată ţara, de la
Viena, din Germania, toţi cei care l-au iubit şi ascultat cu drag. A fost aşezat în
pământul patriei natale, la nici 32 de ani împliniţi. Muzici, fanfare şi coruri l-au
urmat până la mormânt, intonând marşuri funebre şi piese de Beethoven, Chopin, C.
Porumbescu etc. La punerea sicriului în mormânt, muzica militară şi taraful de
muzicanţi ai lăutarului Ghiuri Adamovici a intonat ariile cunoscute din opera
Rigoletto, printre ele arhicunoscuta La donna e mobille. La sfârşit, fanfara ţărănească
din Vrani a cântat o doină de jale pe care Grozăvescu o iubea atât de mult. A lăsat în
urmă o mamă şi o soră îndurerate, precum şi urmaşilor melomani câteva plăci de
gramofon imprimate cu ariile favorite, câteva fotografii, câteva însemnări.
Astfel a sfârşit tragic marele tenor român, al cărui destin s-a încrucişat nefericit cu
cel al unei creaturi de infern. Murea un talent de excepţie, un om îndrăgostit de viaţă,
de spectacol, iubitor de fotbal (a fost susţinătorul trup şi suflet a două echipe, ,,U”
Cluj şi ,,Rapid” Viena), a iubit arta în toate faţetele ei, el însuşi fiind un foarte bun
desenator, ca şi Caruso, care era un mare caricaturist.
Ca un blestem perpetuu, istoria teatrului liric românesc este punctată de câteva
drame sfâşietoare: Giovanni Dimitrescu, Grigore Gabrielescu, Traian Grozăvescu,
ale căror destine de artişti au fost fantastice pe scenă, lamentabile însă în vieţile
particulare, sfârşite tragic dintr-o voinţă haină mai presus de fire.
Rămâne de sfânta noastră datorie de a nu-i uita, ucigându-i a doua oară!
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Laurenţiu PALADE

DE VORBĂ CU GEORGE ENESCU

Cuvinte - cheie: românul George Enescu, interpret, violonist, pianist, profesor,
compozitor, dirijor, catalog, discografie, testament.

Muzica are o putere uimitoare asupra sentimentelor noastre. Este exprimarea prin
sfânta limbă a nemuririi a acelor stări sufleteşti profunde, izvorâte din spiritul
naţional şi poate fi înţeleasă doar de cei care simt aceste vibraţii.
„Omul, este mai puternic ca destinul?” Întrebare la care nu reuşim să răspundem
decât dacă ne strecurăm în intimitatea şi profunzimea genialului compozitor,
răscolind Amintirile lui George Enescu, consemnate de scriitorul francez Bernard
Gavoty, în anul 1951, prin intermediul Radiodifuziunii Franceze. Într-o înşiruire
ordonată au fost scrise textele celor 20 de convorbiri cu George Enescu, care au fost
radiodifuzate în 1951, apoi în 1953, prin Radiodifuziunea Naţională Franceză după
ce au fost verificate cu grijă de Enescu.
În paginile care urmează, Enescu va vorbi despre sine cu umilă modestie şi cu
nobleţe sufletească.
„Pot mărturisi fără sfială, data naşterii mele: 19 august 1881. Mă trag din
părinţi români şi m-am născut la Liveni, judeţul Dorohoi, în inima Moldovei. Tata
era un om robust, plin de sănătate, care degaja o energie binefăcătoare. Până la
moartea sa, survenită în 1919, m-a ajutat să lupt împotriva unei înclinări peste
măsură de puternice, către înduioşare şi emotivitate, moştenită de la mama. Mama
era … mama! O mamă admirabilă, duioasă, prea iubitoare poate. Am fost al optulea
copil şi totuşi singurul; şapte fraţi şi surori s-au născut înaintea mea. Doi au murit
de mici iar ceilalţi cinci au fost răpuşi de o angină difterică, în 1878. Când miamintesc de copilărie, parcă mai simt în jurul meu grija plină de teamă în care
creşteam.
Totuşi, acei ani petrecuţi la ţară mi-au lăsat cele mai frumoase amintiri.
Pământul şi religia au fost cele două divinităţi ale copilăriei mele.
Muzica face parte din primele mele amintiri; nu au existat niciodată hotare între
mine şi arta mea. Eram, dacă mi-amintesc bine, un copil silitor şi chiar destul de
conştiincios! La patru ani ştiam să citesc, să scriu, să adun şi să scad. Am primit în
dar de la părinţi o vioară, la care m-am apucat să învăţ singur. Când am împlinit
cinci ani am fost dus la Iaşi, fiind prezentat unui elev al lui Vieuxtemps, pe care-l
chema Caudella. Acesta mi-a recomandat să învăţ notele muzicale. Primele noţiuni
elementare de teorie muzicală le-am învăţat de la un inginer, vecin cu noi. Datorită
lor am putut să citesc şi să scriu micile piese copilăreşti pe care trebuia să le
descifrez şi să le copiez. Îndată ce am avut un pian am început să compun. Fapt
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cinci ani am fost dus la Iaşi, fiind prezentat unui elev al lui Vieuxtemps, pe care-l
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Cuvinte - cheie: românul George Enescu, interpret, violonist, pianist, profesor,
compozitor, dirijor, catalog, discografie, testament.
DE VORBĂ CU GEORGE ENESCU
Laurenţiu PALADE
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Dintr-un colţ al camerei, intră în vorbă cu mine pianul lui Enescu, cel mai sincer
colaborator al său, fiind întrerupt din când în când de vocea caldă a viorii sale,
prietena de suflet, prin care, geniul său a vorbit în chip strălucitor, aducând în
sufletele celor care au ascultat-o, doar liniştea şi fericirea. Enescu îşi îmbrăţişă
prietena de suflet cu o mână fină şi puternică vibrând coardele, care, au început să
exprime prin cuvinte, zbuciumul geniului, într-un glas ceresc al unui cor de îngeri.
„La treisprezece ani cântam la fel de strălucit la vioară, cât şi la pian. În calitate
de interpret, am sprijinit vioara aproape de inimă destăinuindu-vă prin sunete vrăjite
multe cuvinte frumoase. O carieră instrumentală poate să umple o viaţă întreagă;
adesea dă renume şi bogăţie celui care o îmbrăţişează. Cariera de violonist nu a fost
un ţel ci un mijloc de a-mi asigura independenţa” - mărturisea George Enescu.
Un fotograf american l-a surprins pe Enescu interpretând „Poemul” de Chausson,
fixând pentru totdeauna imaginea durerii şi a geniului. „Priviţi această mască

ciudat este că, fără să ştiu nimic, fără a fi îndrumat de nimeni, am avut totuşi ideea
fixă de a fi compozitor şi nu numai compozitor. Nu aveam nici cea mai mică idee de
armonie sau de contrapunct, căci nu posedam decât o metodă de vioară, cea a lui
Bériot.
În anul 1888 împlinesc şapte ani. Vârsta marilor rătăciri… sunt dus încă o dată
la profesorul Caudella care spune: „Trebuie cultivate darurile acestui copil şi
trebuie trimis la Viena”…
Voi părăsi deci această ambianţă rurală, caldă şi fericită, privind cum se
depărtează casa unde m-am născut, luându-mi rămas bun, pentru totdeauna de la
copilărie.
La vârsta de opt ani mă aflam la Viena, în calitate de şcolar, fiind admis, prin
excepţie, să urmez cursurile preparatorii de vioară. La nouă ani aveam acces la
clasele superioare şi m-am mutat în casa profesorului meu de vioară Joseph
Hellmesberger, fiul directorului Conservatorului. Am asistat în casa sa la unele
şedinţe de muzică de cameră, care mă pasionau şi din care se desprindeau indicaţii
preţioase asupra felului în care Beethoven şi Schubert voiau ca lucrările lor să fie
executate.
Am păstrat o vie amintire despre maeştrii şi colegii mei de la Conservator.
Robert Fuchs era profesor de armonie, de contrapunct şi de compoziţie. Studiul
armoniei îmi plăcea foarte mult. La unsprezece ani lucram deja marile forme:
rondoul, sonata, variaţiunile, pe care însă - înainte de a le învăţa - le compusesem
deja.
La vârsta de treisprezece ani, în anul 1894, tatăl meu primeşte recomandarea de
a mă trimite la Paris, la Schola Cantorum. Aici i-am avut ca profesori pe Massenet,
Gédalge, Fauré, Marsick. În clasa lui Massenet am avut colegi pe: Florent Schmitt,
Charles Koechlin, Fernand Halpen, Edmond Malherbe, Pierre Maurice, Raoul
Laparra şi D-na Boulay. Iar la clasa lui Fauré am regăsit pe Aubert, pe Lappara şi
am cunoscut pe Roger Ducasse, Maurice Ravel, Edouard Trémisot şi Paul
Ladmirault.
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istovită şi acest cap parcă secţionat de trăsătura arcuşului şi care se odihneşte, ca
dezlipit, pe soclul lăcuit al viorii … Este un privilegiu al foarte marilor interpreţi de
a ne arăta drumul înspre regiuni tainice unde singuri magicienii muzicii pot
pătrunde. Acesta era miracolul Enescu. Arta sa, simplă în aparenţă este lipsită de
artificii şi de preţiozităţi inutile. El cântă foarte limpede şi foarte sincer, uneori
furtunos, asemenea acelor torente de munte care aduc cu ele pietriş şi câteodată aur.
La Enescu, asprimile voite fac, prin contrast, mai suav, farmecul contemplării. El
clarifică textul nedând un sens special fiecărei note, dar când apare un motiv
esenţial, sau un punct culminant al temei, câtă linişte deodată! Asemenea celei ce o
resimţi pe înălţimile munţilor. O artă făcută din contraste, din momente dramatice şi
din seninătate. O artă ce nu aparţine spiritului, nici măcar inimii, ci sufletului”.
Alături de Cortot, Enescu interpretează Şase sonate pentru vioară şi pian de
Bach, acele minuni care „nu cer să stârnească emoţie, pentru că sunt mai presus de
emoţie”. Într-adevăr, aveau un stil şi o concepţie similare în recrearea acestor sonate,
simple şi tainice, un respect adânc faţă de seninătatea veşnicilor texte, doar pe ici pe
acolo câte un accent de caldă devoţiune, devenea mai tulburător, prin discreţia cu
care era redat.

PROFESORUL
Într-o seară, la Strasbourg, iată-i pe Enescu şi Menuhin în Dublul concert de
Bach. Pe scena Palatului de Festivităţi, maestrul şi discipolul, alături, aşteptând cu
arcuşurile pregătite. Enescu atacă cu acea asprime sinceră a oamenilor cărora le place
să spună adevărul. Menuhin îi răspunde insinuându-şi sonoritatea argintie şi
neîntrerupta ţesătură a coardelor. O clipă unică este aceea din mijlocul Largo-ului,
când cele două viori sugerează arabescuri înlănţuite, asemănătoare cu două suflete
ce s-au regăsit în înălţimi.
„Eu cânt doar ca să luminez puţin aceste comori”…
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George Enescu începu să-mi vorbească de sufletul poporului românesc, despre
manifestările geniului muzical la noi.
„Românii, de câţiva ani, pricep şi simt muzica. Anul trecut am făcut un concurs
de compozitori muzicali şi au fost 17 candidaţi, dintre care unii au avut lucrări
foarte serioase, care dovedesc că geniul muzicii, geniul compozitorului muzical este
şi în sufletul românilor”.
- Aţi putea maestre să-mi spuneţi cum zămisliţi compoziţiile dumneavoastră?
- Coloritul frazării eu îl simt în ureche. Lucrul producându-mi o nespusă plăcere,
repet operaţiunea. Voinţa poartă de astă dată un rol însemnat. Uşurinţa de a
exterioriza sentimente şi de a picta în sunete visurile şi gândurile a fost speculată de
editori, de multe ori în folosul lor şi al omenirii. De aici fecunditatea marilor
compozitori. Un exemplu: Bach trebuia să scrie o „Cantată” săptămânal, pentru
capela unui senior. Mulţi au scris din ambiţie. Exemplu: Wagner, Haydn, etc. Puţini
au scris pentru ei. Exemplu: Beethoven. De aceea izvorul creaţiei lui e curăţit de
reumatisme şi aciduri artritice. Nu-mi dau seama dacă este divinaţiune. Eu compun
mergând. Cum vezi în psihologie, aş putea fi numit un „tip motor”. Probabil că
circulaţia sângelui mă ajută mult. Dintre anotimpuri - cel în care produc mai mult
este primăvara. E o mare binefacere pentru artă această renaştere a Firii. Ideile îmi
vin atunci în stoluri şi nu le pot prididi. În tot cursul anului lucrez dimineaţa şi mai
ales când plouă, sau viscoleşte, sau e vreme mohorâtă. Mi se pare că mă izolează de

„Enescu trebuie văzut ţinând un curs de interpretare la Yvonne Astruc, pe Avenue
de Villiers. Violoniştii se perindă unul după altul, iar maestrul îi acompaniază la
pian, fără ajutorul vreunei partituri, oricare ar fi programul lor; este cu mult mai
simplu să ştii totul pe dinafară! Am asistat la multe din aceste cursuri şi nu l-am
auzit pe Enescu dând lecţii de virtuozitate. De la început el ştia să pătrundă în
adâncul lucrării, să-i redea esenţialul în formule pline de farmec. ….”Secretul unei
melodii nu este în afară ci înlăuntrul ei … caută, sapă, cercetează şi apoi cântând, să
ai totdeauna în tine onomatopei sentimentale …căci muzica este dragoste ….sau nu e
nimic”.

COMPOZITORUL

COMPOZITORUL
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restul omenirii, mă leagănă, mă transformă această singurătate. La şaisprezece ani
am compus „Poema Română” care a avut un mare succes, fapt care i-a neliniştit în
mare măsură pe dascălii mei care spuneau: „Dacă un elev ajunge să-şi întreacă
profesorii, atunci unde mergem?”
Cea mai mare parte a timpului mi-am dăruit-o singurului lucru care
reprezenta pentru mine o valoare absolută: Compoziţia. Mă trudesc să-mi
desăvârşesc opera, ştiu că am ceva de spus. Ţelul existenţei mele este acela de a vă
arăta frumuseţea adevărului interior. Această exprimare este o necesitate vitală. Am
încercat să compun în toate genurile muzicale:melodic, simfonic, liric”.

Rapsodia română nr. 1 în La major şi Rapsodia română nr. 2 în Re
major (ambele op. 11) sunt cele mai cunoscute piese orchestrale ale lui George
Enescu. Prima audiţie a avut loc la Bucureşti în 1903, la Ateneul Român, într-un
concert dirijat de compozitor şi Eduard Wachmann.
Cea mai importantă lucrare a lui Enescu este Opera "Oedip", compusă în
perioada 1921 - 1931, fiind dedicată soţiei sale Maria Tescanu Rosetti (cunoscută ca
Maruca Tescanu Rosetti). Premiera mondială a avut loc la Opéra Garnier din Paris,
pe 13 martie 1936. Opera "Oedip" de George Enescu s-a montat pentru a doua oară
la Opera Naţională din Paris, în sala Garnier, în stagiunea 2010 - 2011. Premiera
românească a avut loc la Bucureşti, pe 22 septembrie 1958, cu interpretare în limba
română, în excelenta traducere realizată de criticul Emanoil Ciomac, dirijor
Constantin Silvestri, cu ocazia primei ediţii a Festivalului Internaţional „George
Enescu”.
În anul 1954, a fost întocmit un catalog de către domnul Théodore d’Erlanger,
directorul Atlasului Muzical, care prezenta stadiul de atunci al operei lui George
Enescu:
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Orchestră.

POEMA ROMÂNĂ, Suită simfonică.
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 6 februarie 1898;Transcripţie
pentru pian la patru mâini.
SONATA nr. 1
Primă audiţie: Nouveau Théâtre Paris,
17 februarie 1896, J. Thibaud şi
autorul.
SUITA nr. 1 „În stil vechi”.
Preludiu, Fugă, Adagio, Final.
TREI MELODII de Lemaître şi
Prudhomme
PASTORALA FANTEZIE
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 19 februarie 1899.
VARIAŢIUNI PE O TEMĂ
ORIGINALĂ
SONATA nr. 2

11
nr.1

Enoch

6

1901

Pian

1899

10

Enoch
1901
Enoch

1903

Orchestră.

Enoch
1903
Enoch

OCTUORUL

9

Enoch

1903

Enoch

7

SIMFONIA CONCERTANTĂ.
Primă audiţie: Concertele Lamoureux,
14 martie1909.
AUBADE, Trio.
Transcripţie pentru vioară şi pian.
SUITA I, dedicată lui Saint-Saëns.
1.
Preludiu la unison.
2.
Menuet lent.
3.
Intermezzo.
4.
Final.
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 11 decembrie 1904, sub
conducerea lui G. Pierné.
SUITA nr. II.
Toccata, Sarabanda, Pavana, Bourrée.
RAPSODIA ROMÂNĂ nr. 1

1900

8

Enoch
1901
Enoch

8

1901

4 viori, 2 viole,
2 violoncele
Violoncel şi
orchestră
Vioară, violă şi
violoncel.

Pian şi vioară.

1901

OCTUORUL

Enoch

4 viori, 2 viole,
2 violoncele
Violoncel şi
orchestră
Vioară, violă şi
violoncel.

7

Enoch
1903
Enoch

1900

Orchestră.

6

2 piane.

9

1899

Voce şi pian.
Orchestră.

1903

5

Enoch
1898
Ms.

Enoch

1899

Pian

Pian

4

Enoch
1900

10

1897

Pian şi vioară

1903

3

Enoch
1899

Orchestră.

1897

Orchestră

SIMFONIA CONCERTANTĂ.
Primă audiţie: Concertele Lamoureux,
14 martie1909.
AUBADE, Trio.
Transcripţie pentru vioară şi pian.
SUITA I, dedicată lui Saint-Saëns.
1.
Preludiu la unison.
2.
Menuet lent.
3.
Intermezzo.
4.
Final.
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 11 decembrie 1904, sub
conducerea lui G. Pierné.
SUITA nr. II.
Toccata, Sarabanda, Pavana, Bourrée.
RAPSODIA ROMÂNĂ nr. 1

2

POEMA ROMÂNĂ, Suită simfonică.
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 6 februarie 1898;Transcripţie
pentru pian la patru mâini.
SONATA nr. 1
Primă audiţie: Nouveau Théâtre Paris,
17 februarie 1896, J. Thibaud şi
autorul.
SUITA nr. 1 „În stil vechi”.
Preludiu, Fugă, Adagio, Final.
TREI MELODII de Lemaître şi
Prudhomme
PASTORALA FANTEZIE
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 19 februarie 1899.
VARIAŢIUNI PE O TEMĂ
ORIGINALĂ
SONATA nr. 2

1901

1897

Editor

11
nr.1

1

Instrumentaţie

Compu-să

1897

Titlu

Opus

Compu-să
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1926
1911

16

RAPSODIA ROMÂNĂ nr. 2
Primă audiţie: Sala Gaveau, Paris, 7
februarie 1908.
INTERMEZZI pentru instrumente cu
coarde.
SIMFONIA I (mi bemol)
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 21 ianuarie 1906, sub
conducerea lui Ed. Colonne.
DIXTUORUL, pentru instrumente de
suflat
ŞAPTE CÂNTECE PE VERSURI
DE CLĖMENT MAROT.
Estrenne à Anne.
Languir me fais.
Aux demoiselles paresseuses.
Estrenne à la Rose.
Présent de couleur blanche.
Changeons depropos.
Du conflict en douleur.
CVARTETUL nr. 1

1913
19151916
19151916
1915
1919

17
18

SIMFONIA a II –a
PIESE IMPROPTU

19

1921
1952

22

1932

23

1924
1937
1934

24

1926

25

TREI MELODII PE VERSURI DE
FERNAND GREGH.
SUITA a II-a
SIMFONIA a III – a
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, februarie 1921, sub
conducerea lui G.Pierné.
DOUĂ CVARTETE DE COARDE:
Nr. 1 – Cvartet de coarde Nr. 1.
Nr. 2 – Cvartet de coarde Nr. 2.
OEDIP, tragedie lirică în 4 acte,de
Edmond Fleg.
Premiera: Opera din Paris, în 1936.
TREI SONATE PENTRU PIAN.
Nr. 1 – Sonata pentru pian nr. 1.
Nr. 2 – Sonata pentru pian nr. 2
Nr. 3 – Sonata pentru pian nr. 3
SONATA a III –a „În caracter

1902

11
nr.2

1903

12

1905

13

1906

14

TREI MELODII PE VERSURI DE
FERNAND GREGH.
SUITA a II-a
SIMFONIA a III – a
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, februarie 1921, sub
conducerea lui G.Pierné.
DOUĂ CVARTETE DE COARDE:
Nr. 1 – Cvartet de coarde Nr. 1.
Nr. 2 – Cvartet de coarde Nr. 2.
OEDIP, tragedie lirică în 4 acte,de
Edmond Fleg.
Premiera: Opera din Paris, în 1936.
TREI SONATE PENTRU PIAN.
Nr. 1 – Sonata pentru pian nr. 1.
Nr. 2 – Sonata pentru pian nr. 2
Nr. 3 – Sonata pentru pian nr. 3
SONATA a III –a „În caracter

25

SIMFONIA a II –a
PIESE IMPROPTU

17
18

1913
19151916
19151916
1915
1919

16

1911

1924
1937
1934

24
23

1932

22

1921
1952

1907- 15
1908

20
21
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Orchestră.

Enoch

Orchestră

Ms.

Orchestră.

Enoch

Instrumente de
suflat.
Voce şi pian.

Ms.

Pian, vioară,
violă şi
violoncel.
Orchestră.
Pian.

Ms.

Voce şi pian.

Ms.

Orchestră.
Orchestră cu
pian, orgă şi
cor.

Salabert.
Ms.

Coarde

Salabert

Enoch

Ms.
Ms.

Salabert

Pian

Enoch
Salabert
Salabert

Pian şi vioară

Enoch

20
21
19

1907- 15
1908
1906
1905

14
13
12

1903

11
nr.2

1902

RAPSODIA ROMÂNĂ nr. 2
Primă audiţie: Sala Gaveau, Paris, 7
februarie 1908.
INTERMEZZI pentru instrumente cu
coarde.
SIMFONIA I (mi bemol)
Primă audiţie: Paris, Concertele
Colonne, 21 ianuarie 1906, sub
conducerea lui Ed. Colonne.
DIXTUORUL, pentru instrumente de
suflat
ŞAPTE CÂNTECE PE VERSURI
DE CLĖMENT MAROT.
Estrenne à Anne.
Languir me fais.
Aux demoiselles paresseuses.
Estrenne à la Rose.
Présent de couleur blanche.
Changeons depropos.
Du conflict en douleur.
CVARTETUL nr. 1
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Pian şi vioară
Pian

Enoch
Enoch
Salabert
Salabert
Salabert

Coarde
Orchestră.
Orchestră cu
pian, orgă şi
cor.
Voce şi pian.
Pian, vioară,
violă şi
violoncel.
Orchestră.
Pian.
Instrumente de
suflat.
Voce şi pian.
Orchestră.
Orchestră
Orchestră.

Salabert
Salabert.
Ms.
Ms.
Ms.
Ms.
Ms.
Enoch
Ms.
Enoch
Ms.
Enoch
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Ms.
Ms.

Flaut şi pian.
Harpă şi pian.
Violă şi pian.
Trompetă şi
pian.
Orchestră.

Enoch
1904.
Enoch
1904.
Enoch
1906.
Enoch
1906.
Salabert.

28
27

1938

26

1898
1935

Salabert.

Orchestră.
Pian şi
violoncel.

Ms.
Ms.
Salabert.
1926
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Vioară şi pian.

RAPSODIA ROMÂNĂ ÎN LA MAJOR NR. 1 – imprimare cu:
- Orchestra Simfonică din Bucureşti, dirijor, G. Georgescu;
- Orchestra din Filadelfia, dirijor, Ormandy;

1940

Ms.

POEMA ROMÂNĂ, opus 1 – imprimare cu Orchestra Filarmonică din
Bucureşti, dirijor, G. Georgescu.

29

Pian şi coarde.

I. COMPOZITORUL:

30

În „Amintirile lui George Enescu”, Bernard Gavoty consemnează imprimările în
care George Enescu este compozitor, interpret şi dirijor:

1945

Discografie
(întocmită în anul 1954)

Ms.
Ms.

1954

Orchestră.
Orchestră.

Orchestră.
Orchestră.

31
32

Ms.

31
32

1950
1948

Pian şi coarde.

1950
1948

30

Salabert.

Flaut şi pian.
Harpă şi pian.
Violă şi pian.
Trompetă şi
pian.
Orchestră.

1945

Vioară şi pian.

1954

29

Ms.

Enoch
1904.
Enoch
1904.
Enoch
1906.
Enoch
1906.
Salabert.

28

Orchestră.

popular românesc”.
DOUĂ SONATE PENTRU PIAN ŞI
VIOLONCEL.
Nr. 1 – Sonata Nr. 1.
Nr. 2 – Sonata Nr. 2.
SUITA a III –a „Săteasca”, în 5 părţi.
Primă audiţie: New York
Philharmonic, februarie 1939.
SUITA PENTRU VIOARĂ ŞI
PIAN „IMPRESII DIN
COPILĂRIE”.
NEANT
CVARTETUL nr. 2
Primă audiţie: Milton Katims şi
Albeneri Trio, 31 octombrie 1948,
Washington D.C.
POEMUL SIMFONIC „Vox Maris”
UVERTURA DE CONCERT.
PIESE DE CONCURS:
- CANTABILE ŞI PRESTO, pentru
flaut şi pian;
- ALLEGRO DE CONCERT, pentru
harpă şi pian;
- CONCERTSTÜCK, pentru violă şi
pian;
- LEGENDA, pentru trompetă şi
pian.
SIMFONIA DE CAMERĂ.

1940

Ms.
Salabert.

Discografie
(întocmită în anul 1954)

27

1926
Pian şi
violoncel.

În „Amintirile lui George Enescu”, Bernard Gavoty consemnează imprimările în
care George Enescu este compozitor, interpret şi dirijor:

1938

popular românesc”.
DOUĂ SONATE PENTRU PIAN ŞI
VIOLONCEL.
Nr. 1 – Sonata Nr. 1.
Nr. 2 – Sonata Nr. 2.
SUITA a III –a „Săteasca”, în 5 părţi.
Primă audiţie: New York
Philharmonic, februarie 1939.
SUITA PENTRU VIOARĂ ŞI
PIAN „IMPRESII DIN
COPILĂRIE”.
NEANT
CVARTETUL nr. 2
Primă audiţie: Milton Katims şi
Albeneri Trio, 31 octombrie 1948,
Washington D.C.
POEMUL SIMFONIC „Vox Maris”
UVERTURA DE CONCERT.
PIESE DE CONCURS:
- CANTABILE ŞI PRESTO, pentru
flaut şi pian;
- ALLEGRO DE CONCERT, pentru
harpă şi pian;
- CONCERTSTÜCK, pentru violă şi
pian;
- LEGENDA, pentru trompetă şi
pian.
SIMFONIA DE CAMERĂ.

I. COMPOZITORUL:

26

POEMA ROMÂNĂ, opus 1 – imprimare cu Orchestra Filarmonică din
Bucureşti, dirijor, G. Georgescu.

1898
1935

RAPSODIA ROMÂNĂ ÎN LA MAJOR NR. 1 – imprimare cu:
- Orchestra Simfonică din Bucureşti, dirijor, G. Georgescu;
- Orchestra din Filadelfia, dirijor, Ormandy;
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Orchestra Simfonică din Chicago, dirijor, Stock;
Orchestra Simfonică din Detroit, dirijor, Kolar;
Orchestra Simfonică, dirijor, Stokowsky;
Orchestra Filarmonică din Viena, dirijor, Clemens Krauss;
New York Symphonic Philharmonic, dirijor, Rodzinsky;
Orchestra de Stat a U.R.S.S., dirijor, George Enescu;
Orchestra simfonică, dirijor, George Enescu;
London Philharmonic Orchestra, dirijor, Martinon;
Orchestra Simfonică Română, dirijor, Silvestri;
Los Angeles Philharmonic, dirijor, Wallenstain;
Indianapolis Symphonic Orchestra, dirijor, Sevitzky;
Orchestra Simfonică, dirijor, Stokowsky;
Aranjament pentru două piane: Arthur Whittemore şi Jack Lowe.

RAPSODIA ROMÂNĂ ÎN RE MAJOR NR. 2
- National Symphonic Orchestra, dirijor, Kindler;
- Orchestra Concertelor Colonne, dirijor, George Enescu;
- Indianapolis Symphonic Orchestra, dirijor, Sevitzky;
- Orchestra Simfonică, dirijor, Stokowsky;
SONATA PENTRU PIAN ŞI VIOARĂ ÎN LA MINOR, OPUS 25.
- Enescu cu Mme. Chailley Richez;
- Yehudi Menuhin şi Hephzibah Menuhin;
SUITA NR. 2, OPUS 10
- Orchestra de Stat a U.R.S.S., dirijor, George Enescu;
CANTABILE ŞI PRESTO PENTRU FLAUT ŞI PIAN
- S. Caratelli şi P. Miguel.
OCTUORUL ÎN DO MAJOR, OPUS 7.
- American Arts Orchestra, dirijor, Krueger;
- Ansamblul Instrumental Louis de Forment, dirijor, George Enescu;
DIXTUORUL, ÎN RE MAJOR, OPUS 14.
- Ansamblul Orchestrei Naţionale a Radiodifuziunii Franceze, dirijor, George
Enescu;
II. INTERPRETUL:
a) Enescu violonist, a interpretat lucrări muzicale compuse de:
- BACH – Concertul pentru două viori în re, cu Menuhin, Orchestra dirijată de
Monteux;
- ENESCU – Sonata pentru pian şi vioară;

- BACH – Concertul pentru două viori în re, cu Menuhin, Orchestra dirijată de
Monteux;
- ENESCU – Sonata pentru pian şi vioară;
a) Enescu violonist, a interpretat lucrări muzicale compuse de:
II. INTERPRETUL:
DIXTUORUL, ÎN RE MAJOR, OPUS 14.
- Ansamblul Orchestrei Naţionale a Radiodifuziunii Franceze, dirijor, George
Enescu;
OCTUORUL ÎN DO MAJOR, OPUS 7.
- American Arts Orchestra, dirijor, Krueger;
- Ansamblul Instrumental Louis de Forment, dirijor, George Enescu;
CANTABILE ŞI PRESTO PENTRU FLAUT ŞI PIAN
- S. Caratelli şi P. Miguel.
SUITA NR. 2, OPUS 10
- Orchestra de Stat a U.R.S.S., dirijor, George Enescu;
SONATA PENTRU PIAN ŞI VIOARĂ ÎN LA MINOR, OPUS 25.
- Enescu cu Mme. Chailley Richez;
- Yehudi Menuhin şi Hephzibah Menuhin;
RAPSODIA ROMÂNĂ ÎN RE MAJOR NR. 2
- National Symphonic Orchestra, dirijor, Kindler;
- Orchestra Concertelor Colonne, dirijor, George Enescu;
- Indianapolis Symphonic Orchestra, dirijor, Sevitzky;
- Orchestra Simfonică, dirijor, Stokowsky;
-

Orchestra Simfonică din Chicago, dirijor, Stock;
Orchestra Simfonică din Detroit, dirijor, Kolar;
Orchestra Simfonică, dirijor, Stokowsky;
Orchestra Filarmonică din Viena, dirijor, Clemens Krauss;
New York Symphonic Philharmonic, dirijor, Rodzinsky;
Orchestra de Stat a U.R.S.S., dirijor, George Enescu;
Orchestra simfonică, dirijor, George Enescu;
London Philharmonic Orchestra, dirijor, Martinon;
Orchestra Simfonică Română, dirijor, Silvestri;
Los Angeles Philharmonic, dirijor, Wallenstain;
Indianapolis Symphonic Orchestra, dirijor, Sevitzky;
Orchestra Simfonică, dirijor, Stokowsky;
Aranjament pentru două piane: Arthur Whittemore şi Jack Lowe.
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SCHUMANN - 2 sonate pentru pian şi vioară, cu Mme Chailley Richez.
CHAUSSON – Poem, cu S. Schlussel, pian;
PAGANINI - Capriciul nr. 6 în sol minor;
KREISLER – Tempo di minuetto în stilul lui Paganini;

b) Enescu dirijor; a dirijat lucrările muzicale compuse de:




III.

DIRIJORUL, în România

- CHAUSSON – Poem, cu Y. Menuhin;
- BACH – Concertul în mi major, cu Menuhin - Integrala concertelor pentru 1,
2, 3, 4 piane - Concertul în la minor, cu Menuhin;
- DVORAK – Concertul de vioară, cu Menuhin;
- LALO - Simfonia spaniolă, cu Menuhin;
- MENDELSSOHN – Concertul de vioară, cu Menuhin;
- MOZART - Concertul în sol major, cu Menuhin - Concertul în re major, cu
Menuhin.

 În 1918 este fondată la Iaşi Societatea Filarmonică “George Enescu”;
 1917 - 1918: George Enescu a stat la Iaşi aproape doi ani, timp în care a condus
repetiţiile orchestrei din Iaşi;
 1917, Alexandru Garabet: “George Enescu, fie-i memoria pentru totdeauna să
rămână veşnică, a stat un an şi jumătate la Iaşi. A avut grijă de toţi, nu ne-a
lăsat pe nici unul neîndrumat. Lucra pedagogic şi totdeauna dădea îndrumări
extraordinare”. (Interviu din 1974 cu Alexandru Garabet, primul concert maestru al Filarmonicii “Moldova” Iaşi, acordat profesorului Mihail Cozmei,
muzicolog.)
 1942, Filarmonica de Stat „Moldova” din Iaşi, instituţie cu activitate artistică
permanentă a avut Concertul inaugural la 9 octombrie 1942, sub bagheta lui
George Enescu.



DIRIJORUL, în România



b) Enescu dirijor; a dirijat lucrările muzicale compuse de:
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III.

În 1918 este fondată la Iaşi Societatea Filarmonică “George Enescu”;
1917 - 1918: George Enescu a stat la Iaşi aproape doi ani, timp în care a condus
repetiţiile orchestrei din Iaşi;
1917, Alexandru Garabet: “George Enescu, fie-i memoria pentru totdeauna să
rămână veşnică, a stat un an şi jumătate la Iaşi. A avut grijă de toţi, nu ne-a
lăsat pe nici unul neîndrumat. Lucra pedagogic şi totdeauna dădea îndrumări
extraordinare”. (Interviu din 1974 cu Alexandru Garabet, primul concert maestru al Filarmonicii “Moldova” Iaşi, acordat profesorului Mihail Cozmei,
muzicolog.)
1942, Filarmonica de Stat „Moldova” din Iaşi, instituţie cu activitate artistică
permanentă a avut Concertul inaugural la 9 octombrie 1942, sub bagheta lui
George Enescu.

- CHAUSSON – Poem, cu Y. Menuhin;
- BACH – Concertul în mi major, cu Menuhin - Integrala concertelor pentru 1,
2, 3, 4 piane - Concertul în la minor, cu Menuhin;
- DVORAK – Concertul de vioară, cu Menuhin;
- LALO - Simfonia spaniolă, cu Menuhin;
- MENDELSSOHN – Concertul de vioară, cu Menuhin;
- MOZART - Concertul în sol major, cu Menuhin - Concertul în re major, cu
Menuhin.
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ROMÂNUL George Enescu
“Romania? Dacă o iubesc? Bineînţeles că o iubesc, pentru că nu am optat
niciodată pentru naţionalitatea franceză, deşi Franţa s-a purtat frumos cu mine şi
sunt ca şi copilul ei.”
 1900: “În folosul şcolarilor săraci, tânărul dar deja marele artist George Enescu
a dat un mare concert la inaugurarea noului şi admirabilului Palat Administrativ
al Dorohoiului, a treia zi de Paşti, după amiază. Cu ochii fixaţi mai mult în sus,
căci tânărul artist George Enescu nu cânta nimic pe note, ci cu totul pe de rost” –
Ziarul Curierul Român, 18 aprilie 1900.
 1914, George Enescu depunea primii bani, 30.000 de lei, pentru a se cumpăra o
orgă Ateneului, după care lansa un apel public în ziarele Epoca şi L’Independence
Roumanie, rugând oamenii să doneze bani pentru orga ce urma să fie realizată şi
instalată la Ateneul Român din Bucureşti abia în 1939.
 1916: George Enescu şi-a oferit serviciile Crucii Roşii Române după bătălia de la
Turtucaia, din septembrie 1916. La câteva zile după dezastrul de la Turtucaia, în
spitalul militar amenajat în localul “Şcoalei Centrale de Fete” din Strada Icoanei,
Bucureşti, înrolat ca infirmier era George Enescu.
 1947: aflat la Paris, Enescu a donat vila din Sinaia, statului român, spre a fi
folosită ca loc de odihnă şi de creaţie pentru artişti. Din 1995, devine Casa
Memorială “George Enescu”, iar din 2007 – secţie a Muzeului Naţional
“George Enescu”.
Testament
În clipa în care urmează să apară acest volum („Amintirile lui George Enescu”
de Bernard Gavoty, Paris, 1955), îmi dau seama că nu am adus amintirii principesei
Elena Bibescu omagiul pe care-l meritau multiplele atenţii cu care nu a încetat să
mă înconjoare. De aceea îmi exprim dorinţa ca întreaga mea operă anterioară lui
„Oedip” (cu excepţia pieselor ce poartă o dedicaţie precisă) să fie considerată ca
fiind închinată nobilei sale memorii.
George Enescu

În clipa în care urmează să apară acest volum („Amintirile lui George Enescu”
de Bernard Gavoty, Paris, 1955), îmi dau seama că nu am adus amintirii principesei
Elena Bibescu omagiul pe care-l meritau multiplele atenţii cu care nu a încetat să
mă înconjoare. De aceea îmi exprim dorinţa ca întreaga mea operă anterioară lui
„Oedip” (cu excepţia pieselor ce poartă o dedicaţie precisă) să fie considerată ca
fiind închinată nobilei sale memorii.
George Enescu
Testament
“Romania? Dacă o iubesc? Bineînţeles că o iubesc, pentru că nu am optat
niciodată pentru naţionalitatea franceză, deşi Franţa s-a purtat frumos cu mine şi
sunt ca şi copilul ei.”
 1900: “În folosul şcolarilor săraci, tânărul dar deja marele artist George Enescu
a dat un mare concert la inaugurarea noului şi admirabilului Palat Administrativ
al Dorohoiului, a treia zi de Paşti, după amiază. Cu ochii fixaţi mai mult în sus,
căci tânărul artist George Enescu nu cânta nimic pe note, ci cu totul pe de rost” –
Ziarul Curierul Român, 18 aprilie 1900.
 1914, George Enescu depunea primii bani, 30.000 de lei, pentru a se cumpăra o
orgă Ateneului, după care lansa un apel public în ziarele Epoca şi L’Independence
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“Povestea aceasta a mea începe acolo, pe plaiurile Moldovei şi se isprăveşte
aici, în inima Parisului. Pentru a merge din satul în care m-am născut spre marele
oraş, unde-mi sfârşesc zilele, am străbătut o cale anevoioasă. A fost lung, desigur,
acest drum. Cât de scurt mi s-a părut!”
Exprimarea sa artistică este uşor de recunoscut, deoarece toate compoziţiile au
fost realizate doar prin vibraţia sufletului şi sunt cântate şi apreciate în toată lumea.
Ce mândrie pentru noi, românii! „Doresc ca ţara mea să fie cea mai mândră şi mai
fericită!” Cuvintele lui, cu rost, să ne fie de învăţătură.
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his imposing activity like a interpreter, violinist, pianist, professor, composer,
conductor of symphonic orchestra, between 1895 - 1954. These informations are
completed with catalogue, discography and last will of the Romanian musical genius.
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În ultimii ani, am avut satisfacţia de a lua parte la manifestările organizate, în
Botoşani, cu ocazia decernării Premiului „Nicolae Iorga” unui studios al trecutului
românesc. Este un premiu semnificativ, care face pandant firesc cu Premiul Naţional
„Mihai Eminescu”, atribuit de aceeaşi comunitate mereu sensibilă la valorile istoriei
şi culturii noastre.
De astă dată, la 18 iunie 2015, fiind vorba de ziua natală a „Botoşăneanului”
Nicolae Iorga, festivitatea decernării premiului s-a extins, legitim, într-o suită de
comunicări pe teme diverse, de istorie mai veche sau mai nouă, contribuţii ce ar
merita, evident, să intre curând în circuit academic. Înainte de a le menţiona, este
locul să observ că noua serie de manifestări se plasează în bună continuitate cu
ediţiile anterioare, nu mai puţin de o duzină, în amintirea lui N. Iorga, spirit tutelar,
inegalabil, rămas în amintirea localnicilor ca figura cea mai ilustră, după cea a lui
Mihai Eminescu, cel născut cu două decenii mai devreme şi impus pentru totdeauna
în conştiinţa publică. În scurta alocuţiune introductivă, rostită cu acest prilej, în
somptuoasa clădire a Muzeului de Istorie, am socotit oportun să fac o analogie
tocmai intre aceste figuri, ambele de o pregnanţă unică, sesizată ca atare, mai ales în
partea locului, în acel „septemtrion” moldav care a contribuit nespus de mult la
afirmarea spiritului românesc.
Casa Memorială „Nicolae Iorga”, condusă până de curând de profesoara Violeta
Budăi - Damaschin, preşedinta Asociaţiei respective, are acum un tânăr şi destoinic
muzeograf, George Arhip, care a şi făcut prezentarea cuvenită, pentru un public
compus îndeosebi din elevi şi cadre didactice, cu sublinieri ce denotă o deplină
iniţiere în materie, cu elemente noi, furnizate anume de familia Cărturarului.
Simpozionul de la Muzeu a inclus mici alocaţiuni protocolare sau introductive,
din care s-a putut reţine preocuparea instituţiei în cauză de a diversifica manifestările,
pe linia manifestării ştiinţifice, ca şi privitor la expresia publică, subminată adesea de
excesul birocratic din administraţie. Profesorul - academician Andrei Pippidi, nepot
al marelui savant şi preşedinte al juriului, a spus preambular ce se cuvenea pentru o
justă plasare a evenimentului pe agenda academică.
Noul director al Muzeului, d-r Aurel Melniciuc, i-a salutat pe oaspeţi şi a enunţat
liniile de program ale zilei, a doua din complexul dedicat lui Nicolae Iorga. Precizări
de amănunt asupra noii secvenţe a făcut profesoara Violeta Budăi - Damaschin,
pensionată recent de la Casa Memorială „Nicolae Iorga”, însă continuând a servi
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instituţia, cu fervoare, iar prin aceasta un complex program restitutiv şi memorial.
Cuvinte de salut, din perspectiva unor aşezăminte locale de cultură, au rostit
profesorul Dănuţ Huţu (Direcţia de Cultură) şi Traian Apetrei (Teatrul „Mihai
Eminescu” din Botoşani), iar actorul Cezar Amitroaei a reconstituit cu har unele
episoade din şedinţele Camerei Deputaţilor, imitând glasul şi gesturile lui N. Iorga,
Marele Tribun, atunci (9 decembrie 1919 şi 6 martie 1920) în culmea gloriei. Într-o
asemenea alocuţie, el sublinia marele valori ale naţiunii, pe linie etnopedagogică,
pentru a formula un îndemn mereu actual: „este datoria tuturora să înceapă
pregătirea neamului românesc şi pentru acea viaţă morală care, singură, în cadrul
material al reformelor indispensabile, poate să asigure viitorul la care avem
dreptul”.
I-a revenit subsemnatului misiunea, onorantă, de a pune în lumină unele elemente
definitorii ale personalităţii evocate, la 144 de ani de la naştere şi 75 de la tragicul
asasinat, dublă ocazie de a trasa, fugitiv, conturul unei personalităţi fără seamăn în
modernitatea românească şi poate inegalabilă în toată istoria noastră.
Prezentarea noului laureat, d-r Gheorghe Lazăr, cercetător la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureşti, i-a revenit profesorului Andrei Pippidi, care a ţinut
să pună preocupările acestuia, ca medievist şi editor al celor două volume de
Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească (Iaşi, 2013, 2014), în
relaţie intimă cu o latură de seamă a operei marelui înaintaş. Mulţumind pentru
atribuirea premiului, noul laureat a asigurat asistenţa că va continua să depună toate
eforturile pentru ca exemplul marelui înaintaş să rodească mai departe.
Un gând rostit de acesta (Nicolae Iorga) în Parlament, după Războiul de Întregire,
s-ar cuveni reprodus aici, ca un îndemn cu valoare perenă: „Sunt convins că această
ţară cuprinde tezaure de energie imensă şi sunt convins că această ţară cuprinde o
posibilitate de viaţă morală de neînchipuit. Să intre deci în mintea tuturor oamenilor
care întrebuinţează democraţia altfel decât ca un steag de agitaţie electorală, ce
fâlfâie în vânt înainte de alegeri şi se bagă frumos în buzunar după alegeri, că este
datoria tuturora să înceapă pregătirea neamului românesc şi pentru acea viaţă
morală care, singură, în cadrul material al reformelor indispensabile, poate să
asigure viitorul la care avem dreptul”.
Intervenţii de un real interes, nu doar pentru publicul din sală, au făcut apoi
laureatul însuşi, comentând o preţioasă condică moldavă de „milostenii şi
cheltuieli”: profesoara Ioana Irimia, iniţiatoarea unui concurs şcolar online legat de
figura Savantului; Gheorghe Median, d-r Dan Prodan, George Arhip, Oana Aioanei,
Violeta Budăi - Damaschin.
O manifestare atât de amplă nu se preta, desigur, la concluzii finale. Ea a permis,
totuşi, prin specialiştii implicaţi (Violeta Budăi - Damaschin, d-r Aurel Melniciuc) şi
îndeosebi invitatul de onoare Andrei Pippidi, formularea unor linii de program pentru
viitor şi a unor îndemnuri la adresa noii generaţii, cea chemată să continue şi să
valorifice ideile cuprinse în opera lui N. Iorga.
Să reamintim, în loc de concluzie, folosind anume programul manifestării, un
gând afin al inegalabilului N. Iorga: „Între frânturile unui neam, cultura poate
statornici legături ce nu se văd şi nu se pot împiedica”. Iar cultura, oricât de vastă în
orizonturi, numai naţională poate fi.

instituţia, cu fervoare, iar prin aceasta un complex program restitutiv şi memorial.
Cuvinte de salut, din perspectiva unor aşezăminte locale de cultură, au rostit
profesorul Dănuţ Huţu (Direcţia de Cultură) şi Traian Apetrei (Teatrul „Mihai
Eminescu” din Botoşani), iar actorul Cezar Amitroaei a reconstituit cu har unele
episoade din şedinţele Camerei Deputaţilor, imitând glasul şi gesturile lui N. Iorga,
Marele Tribun, atunci (9 decembrie 1919 şi 6 martie 1920) în culmea gloriei. Într-o
asemenea alocuţie, el sublinia marele valori ale naţiunii, pe linie etnopedagogică,
pentru a formula un îndemn mereu actual: „este datoria tuturora să înceapă
pregătirea neamului românesc şi pentru acea viaţă morală care, singură, în cadrul
material al reformelor indispensabile, poate să asigure viitorul la care avem
dreptul”.
I-a revenit subsemnatului misiunea, onorantă, de a pune în lumină unele elemente
definitorii ale personalităţii evocate, la 144 de ani de la naştere şi 75 de la tragicul
asasinat, dublă ocazie de a trasa, fugitiv, conturul unei personalităţi fără seamăn în
modernitatea românească şi poate inegalabilă în toată istoria noastră.
Prezentarea noului laureat, d-r Gheorghe Lazăr, cercetător la Institutul de Istorie
„Nicolae Iorga” din Bucureşti, i-a revenit profesorului Andrei Pippidi, care a ţinut
să pună preocupările acestuia, ca medievist şi editor al celor două volume de
Documente privitoare la negustorii din Ţara Românească (Iaşi, 2013, 2014), în
relaţie intimă cu o latură de seamă a operei marelui înaintaş. Mulţumind pentru
atribuirea premiului, noul laureat a asigurat asistenţa că va continua să depună toate
eforturile pentru ca exemplul marelui înaintaş să rodească mai departe.
Un gând rostit de acesta (Nicolae Iorga) în Parlament, după Războiul de Întregire,
s-ar cuveni reprodus aici, ca un îndemn cu valoare perenă: „Sunt convins că această
ţară cuprinde tezaure de energie imensă şi sunt convins că această ţară cuprinde o
posibilitate de viaţă morală de neînchipuit. Să intre deci în mintea tuturor oamenilor
care întrebuinţează democraţia altfel decât ca un steag de agitaţie electorală, ce
fâlfâie în vânt înainte de alegeri şi se bagă frumos în buzunar după alegeri, că este
datoria tuturora să înceapă pregătirea neamului românesc şi pentru acea viaţă
morală care, singură, în cadrul material al reformelor indispensabile, poate să
asigure viitorul la care avem dreptul”.
Intervenţii de un real interes, nu doar pentru publicul din sală, au făcut apoi
laureatul însuşi, comentând o preţioasă condică moldavă de „milostenii şi
cheltuieli”: profesoara Ioana Irimia, iniţiatoarea unui concurs şcolar online legat de
figura Savantului; Gheorghe Median, d-r Dan Prodan, George Arhip, Oana Aioanei,
Violeta Budăi - Damaschin.
O manifestare atât de amplă nu se preta, desigur, la concluzii finale. Ea a permis,
totuşi, prin specialiştii implicaţi (Violeta Budăi - Damaschin, d-r Aurel Melniciuc) şi
îndeosebi invitatul de onoare Andrei Pippidi, formularea unor linii de program pentru
viitor şi a unor îndemnuri la adresa noii generaţii, cea chemată să continue şi să
valorifice ideile cuprinse în opera lui N. Iorga.
Să reamintim, în loc de concluzie, folosind anume programul manifestării, un
gând afin al inegalabilului N. Iorga: „Între frânturile unui neam, cultura poate
statornici legături ce nu se văd şi nu se pot împiedica”. Iar cultura, oricât de vastă în
orizonturi, numai naţională poate fi.
ALEXANDRU ZUB, NICOLAE IORGA ANIVERSAT LA BOTOŞANI

https://biblioteca-digitala.ro

357

358

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A IV-A: ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI

Cuvinte - cheie: Botoşani, Nicolae Iorga, District Museum of Botoşani,
Cultural Association „Nicolae Iorga” - Botoşani, National Prize „Nicolae Iorga” Botoşani, symposium, commemorative program in future.

NICOLAE IORGA HAS BEEN CELEBRATED AT
BOTOŞANI (2015, JUNE 18): MEMORABLE SEQUENCE
(Summary)
The author has presented the cultural - scientific manifestations on the
occasion of Nicolae Iorga’s annual celebration at Botoşani, on 2015, June 18.

The author has presented the cultural - scientific manifestations on the
occasion of Nicolae Iorga’s annual celebration at Botoşani, on 2015, June 18.
(Summary)
NICOLAE IORGA HAS BEEN CELEBRATED AT
BOTOŞANI (2015, JUNE 18): MEMORABLE SEQUENCE
Cuvinte - cheie: Botoşani, Nicolae Iorga, District Museum of Botoşani,
Cultural Association „Nicolae Iorga” - Botoşani, National Prize „Nicolae Iorga” Botoşani, symposium, commemorative program in future.
358

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A IV-A: ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI
https://biblioteca-digitala.ro

DAN PRODAN, PAŞII CROMATICI AI PICTORULUI ŞTEFAN LUCHIAN

359

Dan PRODAN
PAŞII CROMATICI AI PICTORULUI ŞTEFAN LUCHIAN

Cuvinte - cheie: Ştefan Luchian, 1868 - 1916, album de artă memorial, Ștefănești
- jud. Botoşani, un secol de la moarte, Bucureşti, pictură revoluţionară, scleroză
multiplă, Un zugrav - Autoportret, Anemone.
D-l Valentin Ciucă, exegetul vieţii şi operei lui Ştefan Luchian, a publicat, cu
ocazia comemorării unui secol de la moartea prematură a pictorului născut la
Ştefăneşti, jud. Botoşani, un excelent album de artă memorial, Pe urmele lui Ştefan
Luchian, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Editura PIM, Iaşi, 2016, 273 p. Criticul de
artă nu este, evident, la prima încercare de a desluşi tribulaţiile vieţii şi manifestările
operei picturale ale lui Ştefan Luchian. Stau puternică mărturie, în acest sens,
contribuţiile anterioare: Luchian, Editura Meridiane, Bucureşti, 1984; Pe urmele lui
Ştefan Luchian, ediţia I, Editura pentru Turism, Bucureşti, 1990. Prezenta contribuţie
devine, astfel, un corolar al preocupărilor de decenii ale autorului referitoare la viaţa
pământeană, cu bune şi cu rele, cu bucurii şi decepţii, cu urcuşuri glorioase şi
coborâşuri ireversibile, şi la creaţia artistică cromatică ale celui pe care îl
comemorăm, la 28 iunie 2016, la un secol de la moarte. De altfel, cum era şi normal,
prezentul album de artă memorial a fost lansat şi la Botoşani, la sfârşit de iunie 2016,
la Muzeul Judeţean Botoşani.
Motto-ul cărţii este un citat reprezentativ al analizei criticului de artă francez
Jacques Lassaigne asupra operei lui Ştefan Luchian: “Luchian, cel mai autentic
revolutionar, omul cel mai deschis la tot ce e nou şi cel mai conştient de problemele
universale, este cel care restabileşte legătura cu tradiţia istorică, firească a artei
româneşti, nu prin reînvierea virtuţilor unei epoci sau ale unui stadiu de viaţă
depăşite, ci aplicând prezentului calităţile native de spontaneitate, de simţ al culorii,
de dragoste pentru fiinţe şi pentru natură. (…) Există oameni care joacă în formarea
patriilor rolul sfinţilor în formarea religiilor” - (Jacques Lassaigne, Luchian, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1972, 1975). Evident, nu putea lipsi o altă sentinţă artistică, a
lui Petru Comarnescu, referitoare la opera pictorului născut în târgul Ştefăneşti, jud.
Botoşani: “Aceste Anemone (1908), ca şi Autoportretul cu pensula în mână (1907),
încep a fi considerate de specialiştii de peste tot drept unele din marile tablouri ale
lumii” - (Petru Comarnescu, Luchian, Editura Tineretului, Bucureşti, 1956; 1960;
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De ce era nevoie de o nouă contribuţie istoriografică - critică de artă despre viaţa
şi opera lui Ştefan Luchian? Pentru că, precizează în Argument d-l Valentin Ciucă,
“În configuraţia proteică a artei româneşti, Ştefan Luchian deţine o poziţie distinctă,
inconfundabilă. La ocuparea acestui loc privilegiat au contribuit, în egală măsură,
valoarea remarcabilă a operei, cât şi legenda ce s-a creat în jurul existenţei
pictorului. (…) Drumurile lui Ştefan Luchian se pot identifica cel mai uşor în operă.
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1. În anul una mie opt sute şasezeci şi opt, în do[u]ă zile a lunei fevruarie[,] la cinci
şi jumătate, o oră înainte de amiază.
2. Act de naştere[.] ŞTEFAN SÎN DIMITRII LUCHIEAN, de sex bărbătesc, născut
la întîi a lunii Fevruari în comuna Tîrgului Ştefăneşti.
3. La casa părinţilor săi, strada Uliţa Tîrgului Vitelor - a casei, în comuna Tîrg
Ştefăneşti.
4. Fiu al D-lui Dimitrii Luchiean, în vîrstă de ani patruzeci şi doi, de profesiune în
funcţiunea cu rang de maior în armata de grăniceri, şi al D-nei Lina Luchiean,
născută Chiriacescu, în vîrstă de ani treizeci şi şase, domiciliat în comuna
Tîrgului Ştefăneşti” - (p. 42).
În familie s-au mai născut fratele Anibal (în 1869) şi sora Ecaterina (în 1870).
Fratele geamăn al lui Anibal, Ilie, a murit în 1869, la 11 zile de la naştere. Tatăl său,
demisionat din armată încă din decembrie 1870, a părăsit Târgul Ştefăneşti şi, după o
perioadă de locuire la Galaţi, în 1873 s-a mutat cu familia la Bucureşti, pe str. Popa
Soare, nr. 15 (Drumuri prin timp. Strada amintirilor, pp. 9 - 12; Prietenii ceasurilor
din urmă…, pp. 13 - 24). Dumitru Luchian a murit prematur în noiembrie 1877,
lăsând familia fără sprijinul spiritual şi material al tatălui. Copilul şi adolescentul
Ştefan a urmat cursurile şcolii primare din cartier şi ale Colegiului “Sf. Sava”, în
perioada 1875 - 1882. Talentul viitorului pictor s-a manifestat încă din copilărie.
(Drumuri de şcolar. În cartierul Mântuleasa, pp. 43 - 50, La Colegiul Sfântu Sava,
pp. 50 - 52).

Încă de la primele încercări artistice, pictorul s-a simţit atras de natură, de peisaj.
(…) În cazul lui Luchian, relaţia existenţă - creaţie se află într-o perfectă
complementaritate. Mutaţiile de psihologie şi de comportament intervenite în felul de
a fi al artistului, după declanşarea bolii în anul 1901, au o drept consecinţă directă
asupra picturii sale. Abia perceptibile, aceste transformări l-au condus către
înţelegerea unui adevăr simplu: cu cât omul va fi mai îngenunchiat de boală, cu atât
creatorul va trebui să se înalţe deasupra suferinţei. Momentul are valoarea unei
revelaţii” - pp. 5; 7.
Albumul de artă memorial este structurat în 41 de capitole (pp. 9 - 261,
nenumerotate în Sumar), prefaţate de un Argument (pp. 5 - 8) şi postfaţate cu Date
cronologice (pp. 264 - 266) şi Bibliografie (pp. 267 - 270).
Ştefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868, la Ştefăneşti (Ştefăneşti - un loc
pentru eternitate…, pp. 24 - 38), un sat (azi oraş) din judeţul Botoşani, ca fiu al
maiorului Dumitru Luchian şi al Elenei Chiriacescu (O familie ca toate celelalte…,
pp. 39 - 43). Tatăl său, ofiţer apropiat domnitorului Alexandru Ioan Cuza, era
comandantul Batalionului 3 Grăniceri, cu garnizoana la Ştefăneşti. Mama sa era
membră a unei familii de origine greacă, împământenită, cu proprietăţi agricole în
jud. Ialomiţa. Prenumele primului născut al familiei, Ştefan, provine de la numele
localităţii de garnizoană a unităţii militare conduse de tatăl său (Ştefăneşti).
Actul de naştere al lui Ştefan Luchian, document aflat la Serviciul Judeţean al
Arhivelor Statului din România, precizează că:
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După terminarea liceului, tânărul Ştefan a rezistat cu încăpăţânare eforturilor
mamei sale de a-l înscrie la şcoala militară de ofiţeri, pentru a urma o carieră
militară, precum tatăl său. Ştefan Luchian s-a înscris în 1885 la clasa de pictură
a Şcolii Naţionale de Arte Frumoase, pe care a absolvit-o în 1889, având profesori pe
Theodor Aman (În apropierea lui Theodor Aman, pp. 62 - 69) şi Gheorghe
Tattarescu, obţinând medalia de bronz pentru creaţiile: Cap de expresie şi Studiu
după natură - (Drumuri de tinereţe. Imagini din trecut, pp. 53 - 55; Amicii artelor
frumoase, pp. 56 - 61). Maestru nedisputat i-a fost, în acea perioadă de formare,
Nicolae Grigorescu, la care Luchian a găsit încurajarea, fără să-i împiedice libera
dezvoltare a personalităţii.
În toamna anului 1889 a plecat la München, unde a studiat două semestre
la Akademie der Bildenden Künste (Academia de Arte Frumoase), şi a executat cópii
după operele lui Correggio şi Rembrandt, aflate la Muzeul de Artă bavarez, pentru
desăvârşirea stilului şi tehnicii compoziţiei (Drumuri europene. Scurt popas
münchenez, pp. 69 - 73; Câteva cópii şi un portret Eminescu, pp. 73 - 75). A revenit
în ţară în 1890 şi a participat la prima expoziţie a societăţii de artă Cercul artistic, de
la Bucureşti (Primele lucrări, primele ecouri, pp. 75 - 84). A plecat în anul următor
la Paris, unde a studiat la Academia Julian şi a cunoscut, în muzee şi expoziţii, viaţa
artistică pariziană, aflată în acea perioadă în plină efervescenţă impresionistă.
Tabloul Ultima cursă de toamnă arată influenţa evidentă a impresioniştilor francezi
Édouard Manet şi Edgar Degas, dar şi ecoul unor predilecţii mondene, pe care
Luchian va continua să le aibă pentru o vreme şi la Bucureşti (Boema pariziană, pp.
84 - 90; Academia Julian, pp. 90 - 99).
Revenit la Bucureşti, în martie 1893, va fi principalul iniţiator al "Expoziţiei
artiştilor independenţi", din grupul Tinerimea Artistică, care se va deschide,
ostentativ, concurenţial şi provocator, chiar în faţa Salonului Oficial, în 1896, ca
formă de protest împotriva “picturii oficiale”, acceptată şi expusă la Galeria
Oficială. A fost membru fondator, împreună cu alţi tineri artişti ai generaţiei sale, al
grupării Tinerimea Artistică, ca alternativă la “arta şi pictura oficială”. S-a înscris la
concursul pentru ocuparea catedrei de pictură a Şcolii de Belle - Arte din Iaşi, de la
care s-a retras însă, protestând împotriva maşinaţiunilor de culise (Drumuri spre
operă… Primul atelier, primele expoziţii, pp. 100 - 106; Salonul Independenţilor, pp.
106 - 115; Curse, expoziţii, cronici…, pp. 115 - 128; Un Mecena autohton: Al.
Bogdan - Piteşti, pp. 128 - 132).
Ştefan Luchian a continuat să creieze opere de şevalet şi picturi murale bisericeşti.
În 1900 a participat, cu două pasteluri, la "Expoziţia Universală" de la Paris
(Drumurile maturităţii. De la Curtea de Argeş la Alexandria, pp. 132 - 134). În viaţa
personală, a eşuat în iubirea sa pentru tânăra Cecilia Vasilescu din Târgovişte şi în
intenţia, dovedită utopică, de a întemeia o familie cu aceasta. Cele două personae,
îndrăgostite la prima vedere, s-au dovedit a fi, după trecerea primului val al
dragostei, personalităţi şi caractere incompatibile (O iubire neîmplinită: Cecilia, pp.
134 - 142). În 1900 - 1901 au apărut primele manifestări ale unei afecţiuni ale
măduvei spinării, maladie cunoscută în neurologie sub numele de scleroză multiplă,
care, după ameliorări trecătoare, alternând cu noi agravări, îl lasă infirm pentru tot
restul vieţii. Soarta îi este potrivnică, boala şi sărăcia materială evoluând împreună.
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Internat şi investigat medical, în decembrie 1901, la Spitalul Pantelimon din
Bucureşti, doctorul neurolog Gheorghe Marinescu, viitorul specialist european în
neurologie, a stabilit fără echivoc diagnosticul pacientului Ştefan Luchian: “Ataxie
locomotrice. Boală a şirei spinării, care atinge ordinaţiunea membrelor inferioare şi
superioare. Dureri lancinante la picioare. Pierderea reflexelor tendinoase. Tulburări
ale sensibilităţii. Slăbirea acuităţii vederii. Sunt alterate nu numai rădăcinile
posterioare, ci chiar nervul vederii, ceea ce poate duce la o orbire completă.
Constituţia astenică a înlesnit pătrunderea virusului sifilitic în centrii nervoşi.
Bolnav resemnat. Caracter blând, concentrat, vorbind puţin, fără să aibă aerul că e
preocupat de boală, dar în fond profund afectat că nu putea să mânuiască penelul” (Înălţat deasupra suferinţei, pp. 142 - 156; “Bolnav resemnat. Caracter blând”, pp.
156 - 162).
A continuat totuşi să lucreze cu frenezie, călătorind mult prin România şi
dezvoltând, în continuare, două surse de inspiraţie: natura în diferite ipostaze şi viaţa
omului obişnuit în varii momente ale existenţei sale terestre (Drumuri prin ţară.
Govora, Filipeştii de pădure..., pp. 163 - 167; Orizonturi marine, pp. 168 - 169; O
vară la Brebu, pp. 185 - 195; Zile însorite la Moineşti, pp. 195 - 201). Până în
anul 1915 a expus neîntrerupt la diverse expoziții. A pictat sinteze cromatice proprii,
deschizătoare de drumuri în pictura românească a începutului de secol XX, în
tematică, tehnică, culoare (Drumuri spre sine însuşi. La pictorul Luchian, pp. 170 171; În lumea portretelor, pp. 171 - 179; Un zugrav, pp. 179 - 184). Prezenţă
eminentă în viaţa artistică a timpului, Luchian nu cunoaşte pentru multă vreme
succesul. Astfel, la expoziţia sa din 1905, singurul cumpărător al unui tablou a fost
pictorul Nicolae Grigorescu, maestrul său. Un grup restrâns de admiratori şi prieteni
l-au aclamat, condiţia sa materială continuând însă să fie dintre cele mai precare.
Uneori a fost sprijinit material de patronatul de artă armean Krikor H. Zambaccian.
În 1910 a deschis la Ateneul Român din Bucureşti o mare expoziţie personală, care
cuprindea 80 de tablouri (Drumuri spre oameni, “Eu simt că locurile astea mă
iubesc”, pp. 201 - 214).
Din 1909 până la sfârşitul vieţii va fi ţintuit în fotoliu. Şi-a fixat însă în memorie
"splendorile scânteietoare" ale peisajului românesc, pe care îl va reda într-o serie
întreagă de opere, adevărate miracole de simplitate şi de fineţe, de sinteză cromatică
şi arhitecturală a formelor, de colorit strălucit şi delicat totodată. Tehnicii uleiului
Luchian îi alătură, pentru peisaj şi pentru multe dintre naturile moarte cu flori,
pastelul, cu care ajunge la o măiestrie neegalată. Fluiditatea contururilor, delicateţea
catifelată a petalelor, le-a evocat cel mai bine prin intermediul pastelului. Luchian
începuse să picteze flori mai dinainte, dar abia din 1908 el îşi concentrează în această
direcţie toată energia creatoare, toată pasiunea pentru natură, toată dragostea pentru
viaţă şi pentru frumos. Iată de ce "florile" lui Luchian au acea intensitate aproape
dramatică a sentimentului, acea lumină interioară, acea simplitate gravă care fac din
multe dintre ele - este de ajuns să menţionăm Anemone - adevărate capodopere. A
influenţat pictura lui Sorin Adam (Anemonele se întunecă…, pp. 214 - 220).
În februarie 1913, tânărul pe atunci Nicolae Toniţa a avut ocazia să-l viziteze pe
bolnavul “zugrav” Ştefan Luchian. Peste ani, relatarea vizitatorului era încă copleşită
de emoţie: “Merg la Luchian. Îl găsesc nemişcat, palid, scofâlcit de boală. În patul
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lui, curat şi modest, părea un mort. Numai ochii îi grăiau - şi gura. Ochii. Adânci,
înfipţi, ca două ţipete tragice, în chipul urât şi găurit de variolă. Şi gura: enormă,
brună, senină, ca un plasm. L-am întrebat umil despre florile lui… N-am să uit
niciodată lumina ce s-a revărsat, o clipă, deasupra frunţii bolnavului. Apoi gura lui
s-a strâns dureros, ochii s-au întunecat - şi mi s-a părut că aud: «… nu mai pot!...».
«- Vezi tu, de durerile mari sufletul se subtilizeată, se purifică …», a zis
Luchian.
(…) Nu ştiu de ce, paleta lui Ştefan lipsea astăzi din cuiul ei. O… paleta lui
Ştefan! Dacă aş putea să o am necurmat înaintea ochilor mei! Din suprafaţa ei,
mozaicată capricios de nebunia penelului, se desprinde o melodie dramatică şi
clară, ca un «aleluia», în care sunetele fine ale violinelor ar predomina, sfâşietoare”
- (p. 13).
Ştefan Luchian a murit la 28 iunie 1916. Către sfârşitul vieţii nu mai putea ţine
penelul cu degetele paralizate. Punea pe cineva să i-l lege de încheietura mâinii.
Astfel se sfârşea, în flacăra unei inepuizabile pasiuni pentru arta sa, viaţa unui pictor.
A fost ales Membru de onoare post-mortem al Academiei Române (1948). Picturile
sale, executate în tehnici diverse (ulei, pastel), au expus tematici variate: peisaje
rustice şi urbane; natură statică (flori); portrete; compoziţii (sociale, de familie).
Pictura lui Ştefan Luchian, maestru al pastelurilor, străbătută puternic de o emoţie
artistică, simplă şi rafinată, reprezintă un moment novator de seamă în evoluţia, în
dezvoltarea picturii româneşti moderne de la sfârşitul secolului XIX şi la începutul
celui următor (Luchian, contemporanul nostru, pp. 220 - 223).
Concluzia care se impune după acest amplu excurs al vieţii şi operei picturale, cu
numeroase opriri în filmul biologic - profesional şi în firide tematico - cromatice? D-l
Valentin Ciucă a formulat-o direct, tranşant, cu o mare valoare axiologică: “Prin
sinteze succesive, Luchian a dat un chip nou picturii naţionale. El, vorba lui G.
Oprescu, nu a creat şcoală, ci atmosferă. Prin originalitatea viziunii, a impus o cale
aspră spre marea artă. Prea puţini însă s-au simţit capabili să-l urmeze cu adevărat.
Cei care au făcut-o, au cunoscut gustul amar al sacrificiului, dar şi bucuria creaţiei.
Opera lui are valoarea unui tulburător autoportret. Imaginea creatorului s-a risipit
în fiecare tablou şi doar conturul ei de ansamblune înfăţişează, cu uimire,
dimensiunea adevărată a zugravului.
La Curtea de Argeş va fi reflectat la destinul meşterului Manole. El însă,
făcându-şi autoportretele, se zidea în propria sa pictură. Era, în acelaşi timp, şi Ana
şi Manole. Unul l-a învăţat ce-i dragostea şi suferinţa, celălalt i-a sugerat să zboare.
Când aripile s-au frânt, pe pământ a răsărit o însângerată floare de anemonă. În cer
a tremurat o stea” - p. 223.
Albumul de artă memorial mai cuprinde: afişul cinematografic de promovare a
filmului artistic Luchian, realizat de Casa de Filme 3, în regia lui Nicolae
Mărgineanu, cu actorul Ion Caramitru în rolul principal (p. 225); Tablouri de Ştefan
Luchian, vândute prin Casele de Licitaţii bucureştene: Alis (14 tablouri, pp. 227 240); Artmark (12 tablouri, pp. 241 - 252); GoldArt (11 tablouri, pp. 153 - 263), 37
de picturi cu naturi moarte şi secvenţe cotidiene din viaţa oamenilor (peisaje, flori,
portrete, compoziţii).
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Fiind un album de artă memorial de popularizare, contribuţia d-lui Valentin Ciucă
nu are un aparat critic cu note la subsol şi nici un Indice general, care ar fi uşurat
orientarea în carte şi utilizarea ei cu finalităţi ştiinţifice. Nici un rezumat într-o limbă
străină. Hârtia este cretată, de foarte bună calitate, iar reproducerile alb - negru şi
color sunt excelente, mesajul lor ideatic - artistic completând fericit interpretările
textului. În acest Album Luchian mesajul unui tablou al pictorului român, născut la
Ştefăneşti - Botoşani, echivalează cu câteva pagini de interpretare critică, dând
posibilitate cititorului şi iubitorului de artă să evalueze singur valoarea şi semnificaţia
creaţiilor cromatice ale artistului culorii.
Albumul de artă memorial de popularizare Pe urmele lui Ştefan Luchian, a d-lui
Valentin Ciucă, este monografia Luchian, în cuvinte şi imagini, a anului 2016, a
comemorării centenarului morţii biologice a pictorului, pe de o parte, a intrării
definitive a geniului creator cromatic botoşănean în legendă, pe de altă parte. O
reuşită ştiinţifică şi editorială din toate punctele de vedere. De asemenea, este o
invitaţie voalată de a vizita Casa Memorială Ştefan Luchian din Ştefăneşti - Botoşani
şi Fundaţia Ştefan Luchian din Botoşani. Trebuie să menţionez şi activitatea d-nei
prof. Aglaia Corneanu, care promovează, cu mari eforturi şi cu o conştiinţă
statornică, personalitatea şi opera lui Ştefan Luchian în zona Botoşani şi în România.
În amintirea şi omagierea marelui şi originalului pictor, o stradă şi Liceul de Artă din
Botoşani îi poartă numele nemuritor.

Compoziţii: După muncă, spre casă, 1905; La împărţitul porumbului, 1905;
Epilogul răscoalei, 1907; Lăutul, 1911 - 1912.
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 Wikipedia, Enciclopedia Liberă, art. Ştefan Luchian, preluare imagini.

Peisaje: Ultima cursă de toamnă, 1892; Margine de crâng, 1903; Birt fără
muşterii, 1903; Marea Neagră la Tuzla, 1904; Sălciile de la Chiajna, 1906; Fântâna
de la Brebu, 1908; După ploaie, 1909; Moara de la poduri, 1909; Pe dealul
Hinganilor, 1909; Vara, 1912; Casa lui Mos Gheorghe din Brebu¸ 1908; Lunca la
Poduri, 1909; Fântâna de pe strada Clucerului. 1010.

Portrete: Safta florăreasa, 1901; Moş Nicolae Cobzarul, 1906; Un zugrav Autoportret, 1907; Fata cu basma înflorată; Portret de femeie, 1901.

Flori: Dumitriţe, 1904; Părăluţe, 1907; Garoafe, 1907; Flori de tufănică, 1908;
Anemone, 1910; Trandafiri, 1910; Maci, 1910; Albăstrele, 1910.
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Evreul, 1902
Efigia Academiei Române, al
cărei Membru de onoare post mortem Ştefan Luchian a fost
nominalizat în 1948

Ştefan Luchian – Autoportret,
(Marcă potală, 2013).

THE CHROMATIC STEPS OF THE PAINTER ŞTEFAN LUCHIAN
(Summary)
The author presents us the main guid marks and co-ordinates of life and
revolutionary painting of painter Ştefan Luchian, born in 1868 at Ştefăneşti Botoşani District, dead in 1916 at Bucharest. The painter Ştefan Luchian was one of
the biggest personalities born in Botoşani District. At the commeration of a century
from his dead (1916 - 2016), art critic Calentin Ciucă has published the augmented
second edition of his memorial art album, Pe urmele lui Ştefan Luchian – (In the foot
- steps of Ştefan Luchian), PIM Publishing House, Iaşi, 2016, 273 p. This
representative book (text and white - black / colour pictures) has been analysed and
presented to the readers.
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Spălătoreasa

Anemone, 1908
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Pictorul Ştefan Luchian a fost, fără nici o îndoială, unul dintre cei mai mari
colorişti pe care i-a dat şcoala românească de pictură. Născut la Ştefăneşti – Botoşani
pe data de 1 februarie 1868, format la Şcoala de Belle - Arte din Bucureşti şi în
atelierele de pictură müncheneze şi pariziene - se întoarce în ţară şi începe o
activitate expoziţională (la început mai firavă, apoi din ce în ce mai intensă) care
acoperea toate genurile picturii şi graficii (portret, compoziţie, peisaj, natură statică)
vădindu-se un adevărat continuator al marelui Grigorescu.
Dacă pictura românească se începe cu Tătărescu, Aman (exceptând zugravii de
biserici ai evului de mijloc) se continuă cu Grigorescu şi Andreescu, intrarea pe uşa
din faţă larg deschisă a picturii moderne o face Ştefan Luchian. Continuator
declarativ şi recunoscut ca atare de maestrul de la Câmpina, Luchian păşeşte mai
apoi pe drumul propriu deschizând largi orizonturi de exprimare picturii de şevalet
româneşti.
Contactele cu muzeele, atelierele şi sălile de expoziţii ale Parisului, contactul
direct cu revoluţia impresioniştilor şi a celorlalte curente postimpresioniste au sădit
în Luchian germenele unei arte eliberate de constrângerile şcolilor academiste şi a
curentelor oarecum anchilozate şi anchilozante ce se practică pe la noi încă, aflată
într-o ,,copilărie” târzie faţă de evoluţia curentelor din vestul Europei. Lumina şi
culorile pure aşternute pe pânzele impresioniste, pe tablourile lui Van Gogh,
Gauguin, ale nabiştilor, a influenţat maniera de lucru a tânărului pictor român.
Cu Ştefan Luchian începe arta modernă românească practic, mai mult decât cu
Grigorescu , tributar barbizoniştilor şi unui stil oarecum elaborat deşi eliberat prin
culoarea şi geniul maestrului câmpinean de unele influenţe academiste. De la Ştefan
Luchian putem spune fără a greşi, începe cărarea sinuoasă dar atât de fructuoasă a
picturii cu adevărat moderne în plastica românească.
La Ştefan Luchian a predominat culoarea în dauna desenului. El s-a exprimat prin
culoare, fiind un caracter solar în naturile statice cu flori dar şi în celelalte tablouri
(peisaje, compoziţii cu personaje) culoarea atinge un nivel de vibraţie paroxistic, mai
ales după ce în trup i s-a instalat necruţătoarea boală. El a iubit cu patimă actul
creaţiei concretizat pe pânză într-o cromatică de o intensitate maximă. Deseori (ca şi
la Van Gogh) culoarea era aşternută pe pânză direct din tub sub formă pură. Înaintea
lui Ghiaţă, Petraşcu şi Ţuculescu, Ştefan Luchian a fost primul nostru mare colorist.
Pe de altă parte Luchian a fost un artist complet. În afară de pictura în ulei el a mai
abordat cu aceeaşi măiestrie şi real succes şi celelalte tehnici de şevalet: acuarelă,
grafică în creion, cărbune, laviu precum şi preţioasa şi pretenţioasa tehnică a
pastelului – pe carton precum şi pe suport de pânză.
Dar ce este pastelul? Pastelul este o tehnică foarte veche în care actul plastic se
realizează cu ajutorul unor batoane mai groase sau a unor creioane colorate pe suport
mat, alb sau colorat (pe hârtie, carton sau pânză) dar lipsit de luciu, pentru a permite
o mai bună aderenţă a culorii. În final, pentru a fi bine protejată lucrarea se fixează cu
un lac sau vernis special, sau se înrămează imediat într-un cadru cu sticlă. Pastelurile
pot fi simple, sau ca să reziste mai bine, batoanele colorate sunt îmbibate din
fabricaţie în ulei de in sicativ (pastelul de ulei). Pastelul este o tehnică ce permite
realizarea de schiţe colorate, lucrări pregătitoare, crochiuri colorate, impresii de
culoare sau lucrări finite, tablouri, compoziţii, naturi statice). De-a lungul istoriei
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artelor marii artişti ai lumii au realizat multe opere de artă de sine stătătoare în
tehnica dificilă şi pretenţioasă a pastelului. Exemple se pot da cu sutele.
În epoca modernă, Edgar Degas şi Touluse Lautrec ca şi Pablo Picasso au realizat
adevărate capodopere în arta şi tehnica pastelului.
La noi cel care şi-a pus definitiv amprenta, dar a fost şi un pionier în această
tehnică plastică de lucru rămâne aproape singular Ştefan Luchian. După el desigur au
mai abordat-o şi alţii sporadic (Ţuculescu ş.a.) dar nimeni în afară de Ştefan Luchian
nu a mai atins nivelul de exprimare în pastel ca marele pictor moldav. De-a lungul
scurtei cariere de artist, Luchian (după cum vom vedea) a realizat cu o măiestrie greu
de atins şi depăşit adevărate capodopere în acest gen plastic. Luchian, alături de
pictură a folosit cel mai des în lucrările sale tehnica pastelului cu o ştiinţă profundă a
modului de lucru şi nu de puţine ori cu geniu. El a creat aşa cum spuneam
capodopere ale genului în plastica românească şi nu numai.
Luchian a iubit portretul, şi l-a însuşit temeinic şi profund, l-a stăpânit ca un
adevărat virtuoz realizând simfonii colorate fără egal - opere perene exemplare.
Pastelul s-a pliat pe sufletul şi structura sa interioară, pe sensibilitatea şi harul său
dându-i prilejul să se exprime precis creând adevărate poeme colorate. În afară de
pictor al florilor Ştefan Luchian rămâne un maestru al pastelului. E adevărat că şi
boala cumplită l-a silit cumva să abordeze această tehnică ,,mai uşoară” decât pictura
de şevalet în ulei.
Când a început Ştefan Luchian să practice această tehnică plastică a pastelului?
Mai mult ca sigur în anii de studiu de la Belle Arte - la început sub formă de schiţe
pregătitoare pentru viitoarele tablouri. Şi-a desăvârşit această tehnică la München,
pentru ca mai apoi la Paris, luând contact cu marea artă modernă în plină derulare în
atelierele şi academiile libere pariziene vizualizând expoziţiile impresioniste să-şi
dea seama de frumuseţea, fineţea şi caracteristicile pastelului care poate fi individual
un mod de abordare a motivelor picturale. Marele Degas i-a fost exemplul edificator.
De altfel Ştefan Luchian a frecventat în anii tinereţii Academia Liberă Julien unde a
studiat la clasa pictorului francez Bouguereau, paralel cu studiul asiduu din muzeele
Parisului. Atras de cursele hipice şi cele velocipediste, el face numeroase studii,
multe dintre ele în pastel, asemenea lui Edgar Degas. Fără îndoială lui Ştefan
Luchian i-a plăcut această tehnică de lucru pe care nu a mai părăsit-o toată viaţa,
revenind de-a lungul timpului periodic într-o serie de lucrări cu teme diferite la
munca cu batoanele colorate creând adevărate capodopere plastice cu nimic
inferioare confratelui său francez Degas. Trebuie spus că la vremea aceea, date fiind
şi lipsurile materiale cu care se confrunta Luchian, o cutie de pasteluri costa mai
puţin decât tuburile de culori în ulei procurate din străinătate.
Dar să vedem ce spunea însuşi Luchian despre tehnica pastelului în lungile
discuţii pe care le avea cu prietenul (mai apoi primul său biograf) şi colecţionarul de
artă Virgil Cioflec: ,,Aşa-mi place să-l privesc cu pufuleţul acela de viaţă. Ia uite,
nuanţele acestea între verde şi cenuşiu cât sunt de plăpânde, ca praful de pe aripile
fluturelui. Cine umblă după desenul în unghiuri, dur, cum o să sufere pastelul, arta
asta aşa de graţioasă?” Se vede treaba că sensibilului pictor moldav îi convenea de
minune pastelul tocmai pentru că păstra din natură toate nuanţele pe care le redă mai
poetic, mai liric mai gingaş. Luchian a dovedit din plin că pastelul este o artă cu
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absolut nimic inferioară picturii în ulei, ba chiar pentru anumite motive şi viziuni
interioare (stări sufleteşti) pastelul se pretează mai bine, este mai graţios, mai
expresiv.
Pastelul vădeşte alte virtuţi plastice decât uleiul şi acuarela fiind mai indicat de
folosit pentru anumite lucrări pliate spiritului său. Văzând astăzi in corpore opera lui
Ştefan Luchian ne dăm seama că el a surprins în pastel imagini atât de poetice şi
profunde rar întâlnite în pictura în ulei a contemporanilor săi.
Iată mai departe ce spune Virgil Cioflec despre marele său prieten: ,,Luchian
apleacă pastelul, îl înclină încet, cu ochii daţi în gene, se uită pe deasupra lor, de sus
în jos, fluieră două trei note de flaut:
-„ Aşa-mi place să-l privesc…nu ca la pictură. Pastelul e mai cald, mai suplu….
Liniile acestea care se pierd, nu le ai în ulei. Şi trebuie să fii sigur: unde ai pus acolo
rămâne! E ciudat când combini culorile. Care s-o pui mai întâi, care pe deasupra.
Laşi goluri, le împlineşti pe urmă ca să fereşti petele… .Nu-i uşor, nu. Pictorii cam
iau în râs pastelul, dar nu spun că de câte ori au încercat, au buclarisit-o. O artă
inferioară? De aceea uleiul s-a înnegrit şi pastelul stă cum l-ai pus. Toţi fac pastel şi
de ce nu expune nici unul? Fiindcă nu le iese! Altă tehnică are. Ca şi acuarelele : o
dată ce le-ai pus gata! Nu se mai duce. Altul, băiete! Şi poftim de fă un pastel, care
să nu ţie, să vezi cum o ia razna în toate părţile…Măcar că se păstrează intact sute de
ani. Aşa, dacă te-ai pus cu cârpa de scânduri pe el şi dă-i, dă-i fireşte că reuşeşti să nu
se mai vadă nimic… La început, se scutură puţin, când lucrezi, ce se prinde însă e
legat în şuruburi, nu mai are moarte.”
Pentru a-şi dovedi spusele pictorul ia un pastel fără cadru pe care îl are la
îndemână îl întoarce ţinându-l cu o mână întins şi-i aplică o bastonadă zdravănă, fără
pic de milă.
,,-A picat ceva? Se scutură, de?... O să ies în piaţă să-l bat ziua-namiaza mare!’’
Din această demonstraţie se vede cât de mult aprecia Luchian arta pastelului – o
preţuia pentru calităţile sale spre deosebire de marea majoritate a iubitorilor,
colecţionarilor şi negustorilor de artă contemporani lui care o desconsiderau în dauna
uleiurilor.
De-a lungul vieţii şi activităţii sale de artist pictor Ştefan Luchian a lucrat
pasteluri pe diverse suporturi: pânze, cartoane, hârtie groasă , hârtie subţire preparată
foarte bine astfel încât să reziste trecerii timpului dovedind trăinicie, prospeţime şi nu
în ultimul rând dovedind geniul artistic al pictorului, măiestria sa inegalabilă. Printre
primele pasteluri foarte izbutite rămase de la Ştefan Luchian, a fost o lucrare multă
vreme necunoscută (după cum spune Petru Comarnescu în monografia ,,Luchian’’
din 1965) este compoziţia ,,La frecat duşumeaua’’. Ea reprezintă o scenă de lucru
domestic, o femeie din pătura de jos care spală o duşumea cu o cârpă. Schema
compoziţională magistral rezolvată în tehnica racursiului redă o femeie aplecată,
aproape încovoiată pe cârpă cu trupul diform marcat de munca depusă, într-o mişcare
aproape vie, într-un interior sordid înnobilat de cromatica artistului. Pe fondul
dominat de nuanţe de roz, alb şi galben se decupează silueta femeii îmbrăcată într-o
rochie vişinie cu nuanţe violet tăiate de albul şorţului. Duşumeaua complementară
rochiei este realizată în fine nuanţe gălbui. Colorit rafinat, vibrant, bine dozat denotă
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rămâne! E ciudat când combini culorile. Care s-o pui mai întâi, care pe deasupra.
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colecţionarilor şi negustorilor de artă contemporani lui care o desconsiderau în dauna
uleiurilor.
De-a lungul vieţii şi activităţii sale de artist pictor Ştefan Luchian a lucrat
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din 1965) este compoziţia ,,La frecat duşumeaua’’. Ea reprezintă o scenă de lucru
domestic, o femeie din pătura de jos care spală o duşumea cu o cârpă. Schema
compoziţională magistral rezolvată în tehnica racursiului redă o femeie aplecată,
aproape încovoiată pe cârpă cu trupul diform marcat de munca depusă, într-o mişcare
aproape vie, într-un interior sordid înnobilat de cromatica artistului. Pe fondul
dominat de nuanţe de roz, alb şi galben se decupează silueta femeii îmbrăcată într-o
rochie vişinie cu nuanţe violet tăiate de albul şorţului. Duşumeaua complementară
rochiei este realizată în fine nuanţe gălbui. Colorit rafinat, vibrant, bine dozat denotă
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înalta măiestrie de colorist a pictorului , o rafinată cromatică, vibrantă în tonuri rare
şi preţioase. ,,La frecat duşumeua’’ titlul lucrării se află scris pe spatele pastelului
chiar de mâna maestrului. Alături de lucrarea ,,La curse’’, tehnică mixtă guaşă pastel
pe carton, dimensiuni 49,5 x 34,5 cm aflată în colecţia G. G. Avachian semnată
dreapta jos şi lucrarea ,,La frecat duşumeaua’’, sunt printre primele pasteluri (în
ordine cronologică) cunoscute ale lui Ştefan Luchian.
Ca şi superba ,,Femeie în negru’’ din 1894, pastel cu influenţe certe din Eduard
Manet. acest portret extraordinar este un pastel lucrat foarte îngrijit aproape în
tehnică realistă academică, redă privitorului un profil de tânără femeie cu trăsături
delicate, foarte rafinate, bine proporţionate (aproape un profil antic-clasic) cu un
modelaj de lumină pe fundalul vălurilor negre, transparente şi o expresie de pace
interioară şi linişte sufletească caracteristică celor retrase din lumea nebună,
bulversantă. Portret interiorizat şi interiorizant, trist şi resemnat deopotrivă, adevărată
capodoperă luchienească ne dezvăluie mâna unui maestru cu o tehnică desăvârşită,
înzestrat pentru genul portretului psihologic, a portretului ca stare sufletească ca şi
taină interioară, mişcător şi generator de sentimente vis a vis de model şi creatorul
său.
Acestea fiind primele lucrări în pastel cunoscute realizate cu măiestrie care lasă
deja o puternică impresie iubitorului de artă , ca şi criticului şi istoricului de frumos
plastic, ele vor fi urmate de alte capodopere realizate în pastel în diferite etape de
creaţie ca şi în diferite genuri de exprimare plastică: peisaj (mai ales), compoziţie,
natură statică.
Vom analiza mai jos cele mai cunoscute pasteluri din creaţia lui Ştefan Luchian
aflate în muzee şi colecţii private, reproduse în diverse lucrări de specialitate (studii
monografice), albume de artă.
1. CRAPUL – pastel pe carton (55 x 8o cm), semnat stânga jos Luchian – este o
compoziţie – natură moartă din mai multe elemente aparţinând unui spaţiu de
bucătărie – masă; compoziţie orizontală, echilibrată de verticala unei sticle de vin cu
etichetă şi a unei muchii de perete vag schiţate cu element central un peşte – crap cu
tot cu solzi aşezat pe o farfurie. Un vas de cupru cu materialitatea foarte bine
înfăţişată şi un codru de pâine sau mămăligă (mai precis) întregesc compoziţia.
Echilibru cromatic bine gândit, echilibrul desenului, schemă compoziţională clasică
simplă şi grăitoare. Asimetria cozii peştelui şi a vasului de cupru vorbesc despre
harul luchienesc care a făcut ca această natură statică să nu fie seacă, searbădă,
inexpresivă compoziţional.Reflexul de culoare albă, lumină de pe trupul sticlei
devine punct central de atracţie a privirii dând spaţialitate lucrării.
2. ALECU LITERATU (1906) – pastel pe pânză (73 x 68 cm) nesemnat, aflat în
colecţia academician prof. D. Dumitrescu este fără îndoială o capodoperă a genului.
Puţine portrete, cel puţin din plastica românească, excepţie făcând doar portretele şi
autoportretele lui Corneliu Baba, pot sta alături de acest magnific, Alecu Literatu.
Schema compoziţională, desenul, nemaivorbind de expresia ochilor (absolut
hipnotici) vii, dezvăluind caracterul personajului, vestimentaţia, armonia cromatică,
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3. CONAC INCENDIAT – 1907 - pastel pe hârtie (30 x 44,5 cm) semnat
dreapta jos – colecţie particulară. Această lucrare face parte dintr-o serie de lucrări
realizate de Luchian în 1907 şi dedicate amplelor mişcări de mase (răscoale ţărăneşti)
pornite din judeţul său de baştină împotriva cruntelor condiţii de viaţă impuse
ţărănimii de către trusturile arendăreşti, în majoritate evreieşti (vezi Trustul Mochi
Fisher), care au mişcat profund intelectualitatea românească şi lumea artiştilor, spre
onoarea lor, apropiată de poporul obidit, spre deosebire de cei de astăzi care se fac
părtaşi şi slugi ai actualilor spoliatori ai neamului românesc.
Pastelul redă într-o gamă sobră, neutră perfect adecvată motivului abordat, această
ruină de conac cândva tronând falnic pe moşia respectivului boier parazit. Focul şi
moartea au trecut pe aici ca o bine meritată pedeapsă purificatoare asupra răului
măturând totul în cale. Doi stâlpi masivi de poartă te invită în prim plan să intri în
peisajul groazei şi dezolării, unde o potecă care nu duce nicăieri şerpuieşte ezitând,
printre ierburile pârjolite. Totul este trist, dezolant, lipsit de viaţă şi mişcare. Câţiva
copaci scăpaţi din pasaj străjuiesc acest ,,mormânt funerar ’’ aflat sub un cer
apăsător, înfiorător de trist şi pustiu. Pustiul din sufletele ţăranilor împinşi de mizerie
la gesturi extreme de răzbunare, coroborat cu pustiul din sufletul omului şi artistului
Ştefan Luchian solidar cu bieţii opincari umiliţi pe glia udată cu sânge de străbunii
lor şi cu propria sudoare pusă în slujba liftelor străine pentru un dram de pâine amară
şi aceea refuzată. Repet, face parte dintr-o serie de excepţie dedicată răscoalelor
ţărăneşti de la 1907 pe care potentaţii stăpâni de astăzi şi slugile lor ar vrea să le facă
uitate, şterse din cartea de istorie a neamului cu o complicitate ruşinoasă a pseudo

echilibrul perfect dintre personaj şi fond, toate la un loc ne dezvăluie un univers unic,
realizat de un pictor de geniu – Ştefan Luchian. Dragostea faţă de motiv, profunda
cunoaştere a psihologiei personajului şi a lumii sale, tehnica desăvârşită a redării
propriu zise, cadrarea în spaţiul plastic, armonia magică a culorilor fine, a brunurilor
roşcate, maronii, modelarea trăsăturilor feţei, umbrele discrete, liniile sinusoidale ale
vestimentaţiei fac din acest portret compoziţional un tot plastic de mare forţă
evocatoare, un tot armonios în care nu mai poţi interveni cu nici măcar un punct fără
a strica acest echilibru şi această armonie perfectă a operei. Şi iată cum un ins
superficial, pseudoliterat, niţeluş fanfaron, nepot al pictorului devine prin mâna
celebrului său unchi protagonistul unei opere nemuritoare. Alecu Literatu a fost
descris cel mai bine de pana unchiului său: ,,Iată şi pe Alecu că se amestecă în vorbă
cu de-ale lui de parcă îţi dă cu măciuca în cap. E vorba să-l trimeată la Huşi la fratesău , că aici în Bucureşti, e greu, e greu de tot, mai ales iarna fără foc. Când îl cauţi e
bolnav, şi să tot duce mereu la spital… ba un deget care i-a copt, ba un buboi la gât,
într-un rând i se umflase nasu, altă dată îl mâncau tălpile picioarelor, şi nu se lăsa
deloc, până nu l-au luat doctorii la ochi’’.
Dintr-un asemenea personaj hazliu, ipohondru şi fără căpătâi a ştiut Luchian să
extragă toate datele necesare încropirii unui portret care efectiv trăieşte pe pânză
aievea, respiră, parcă vorbeşte, încât ţi se pare real iar nu zămislit de o mână, fie ea şi
genială.
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elitelor contemporane zise intelectuale. Adevărata elită a ţării, din lumea literelor şi
artelor nu a fost trădătoare.
4. GHERETA DIN FILANTROPIA – pastel pe carton (36 x 49 cm), semnat
stânga jos Luchian, nedatat, colecţia Elena şi dr. I. N. Dona. Iată un excepţional
peisaj citadin în pastel, o margine de mahala bucureşteană, înfăţişând faţeta pauperă a
Bucureştiului într-o armonie şi o simfonie a tristeţii perfectă. Lucrată aproape
monocolor, „Ghereta din Filantropia” atinge o perfecţiune a lucrului în pastel. Se ştie
că munca în registrul plastic ton sur ton, indiferent de materialele de lucru (ulei,
tempera, acuarelă, pastel) este cea mai grea. Aici se vădeşte întregul talent şi întreaga
înzestrare şi măiestrie a artistului. Trebuie să fii extrem de bun, meşter adevărat,
pentru a lucra monocrom.
Luchian a fost într-adevăr un meşter, un artist complet şi complex în manifestările
sale. Într-un început sau sfârşit de iarnă (vezi petele de zăpadă) sub mângâierea unor
raze roşietice palide de răsărit sau amurg ni se dezvăluie acest peisaj magnific prin
melancolia ce-o emană. El este aproape metafizic împietrit (De Chirico) dacă n-ar fi
acel stol de ciori, singurele fiinţe palpitând de viaţă în acest cadru al tristeţii,
depresiei şi melancoliei absolute. Doar nuanţele de maroniu-roşcat şi petele de ocru
şi alb murdar dau oarece însufleţire şi speranţă acestui peisaj citadin. Ghereta, ea
însăşi o santinelă a singurătăţii pustiitoare, ca şi diagonala firelor de pe stâlpi
(totemuri funerare), fire ce se întrerup brusc spre stânga tabloului sporind
dramatismul lucrării reprezintă o scenă dramatică cu un singur personaj - mahalaua
sub un cer apăsător până la suicid. Un pastel cu nimic inferior (ba chiar dimpotrivă)
pastelurilor vestice (Degas, Lautrec), plastic ireproşabil, încărcat emoţional până la
acea limită a insuportabilului.
5. BUCĂTĂRIE CĂLUGĂREASCĂ – pastel pe carton (50 x 70 cm), semnat
stânga jos Luchian , nedatat, colecţia Muzeului de Artă din Cluj. Bucătăria
călugărească, o mică bijuterie în pastel face parte dintr-o serie de lucrări (multe
pasteluri) realizate de Ştefan Luchian la Brebu. În 1908 pictorul face o vacanţă la
Brebu, o vacanţă de lucru unde s-a simţit foarte bine, inspirat şi oarecum întremat
realizând în împrejurimi nişte lucrări izbutite, după natură. Bucătăria călugărească
este un pastel casnic armonios din punct de vedere cromatic mergând pe o gamă de
griuri colorate, ,,sparte’’ de roşul vaselor de pe plita sobei într-o complementaritate
cu albastrul tingirilor de pe perete, din orificiul hornului şi cu oala albastră din stânga
plitei. Oranjul focului din sobă se detaşează, iese în evidenţă din culoarea neagră a
fumului din vatră constituind un punct de atracţie, echilibrând practic compoziţia
care în felul acesta nu rămâne fadă, inexpresivă.
6. BISERICA MĂNĂSTIRII BREBU – pastel pe carton (50 x 70 cm), semnată
stânga jos Luchian, colecţia Simu , pastel din aceeaşi serie de la Brebu. Biserica cu
cele trei turle grupate şi portalul împodobit şi el cu o mică turlă se decupează în plan
aproape central dintr-un pâlc de copaci ce ies din cadrul lucrării. Atmosfera de calm
este redată printr-un colorit cald, liniştit, perfect adecvat motivului.

6. BISERICA MĂNĂSTIRII BREBU – pastel pe carton (50 x 70 cm), semnată
stânga jos Luchian, colecţia Simu , pastel din aceeaşi serie de la Brebu. Biserica cu
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care în felul acesta nu rămâne fadă, inexpresivă.
4. GHERETA DIN FILANTROPIA – pastel pe carton (36 x 49 cm), semnat
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înzestrare şi măiestrie a artistului. Trebuie să fii extrem de bun, meşter adevărat,
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Luchian a fost într-adevăr un meşter, un artist complet şi complex în manifestările
sale. Într-un început sau sfârşit de iarnă (vezi petele de zăpadă) sub mângâierea unor
raze roşietice palide de răsărit sau amurg ni se dezvăluie acest peisaj magnific prin
melancolia ce-o emană. El este aproape metafizic împietrit (De Chirico) dacă n-ar fi
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(totemuri funerare), fire ce se întrerup brusc spre stânga tabloului sporind
dramatismul lucrării reprezintă o scenă dramatică cu un singur personaj - mahalaua
sub un cer apăsător până la suicid. Un pastel cu nimic inferior (ba chiar dimpotrivă)
pastelurilor vestice (Degas, Lautrec), plastic ireproşabil, încărcat emoţional până la
acea limită a insuportabilului.
elitelor contemporane zise intelectuale. Adevărata elită a ţării, din lumea literelor şi
artelor nu a fost trădătoare.
EMIL CARANICA, PASTELUL ÎN OPERA PLASTICĂ A LUI ŞTEFAN LUCHIAN

https://biblioteca-digitala.ro

373

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A IV-A: ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A IV-A: ANIVERSĂRI – COMEMORĂRI
https://biblioteca-digitala.ro

374

11. CAP DE BĂTRÂN – pastel pe carton, (57 x 47 cm), semnat stânga jos
Luchian – Muzeul de Artă al României - este o altă capodoperă semnată Ştefan

7. TURNUL DE LA BREBU – pastel pe carton (40 x 57 cm), semnat dreapta jos
Luchian, colecţia A. Apostol. Turnul Mănăstirii Brebu (turnul porţii de la intrare)
este o adevărată capodoperă a seriei Brebu. Turnul masiv cilindric sprijinit pe
contraforţi puternici se înscrie pe o linie ascendentă, compact împodobit cu o turlădom cruciată pe cerul senin de vară. Aceeaşi armonie cromatică tipică paletei
luchieneşti potenţată de bradul întunecat din dreapta turnului şi gaura întunecată a
porţii semicirculare.

10. VÂZDOAGE – pastel pe pânză, (58 x 73 cm), semnat dreapta sus Luchian Muzeul de Artă din Cluj. Arhicunoscut ca un pictor al florilor, îndrăgostit iremediabil
de acest motiv dar şi forţat de boală întrucâtva să picteze naturi statice, Ştefan
Luchian a excelat atingând superlativul sublimului în pictarea acestor teme. Apreciat
de criticii români şi străini, de marele public iubitor de artă, ca şi de colecţionari,
Luchian a pictat foarte multe naturi statice cu flori mai ales în tehnica uleiului. Dar a
făcut şi câteva pasteluri pe aceleaşi teme florale. Vâzdoagele oranj şi galbene într-un
vas de lut verde-cenuşiu, într-un aranjament savant dezorganizat, cu cele câteva flori
culcate pe masă şi aplecate peste buza vasului într-un decor-fundal simplu, albcenuşiu constituie o capodoperă a pastelului românesc, o capodoperă demnă de mâna
oricărui mare artist. Reflexele albe de pe masă (luciul mesei sau poate a apei prelinse
din ulcică) - rezolvare genială în cromatica generală, echilibrare perfectă cu albul
fondului şi cu petele brune dispuse în semicerc în stânga imaginii. Într-adevăr, cel
puţin în plastica românească Ştefan Luchian a rămas neîntrecut în tratarea motivelor
florale.

8. CASĂ DIN BREBU – pastel pe carton, semnat dreapta jos Luchian, colecţia
A. Simu. Un pastel peisaj cu o casă şi o poartă ţărănească în tonalităţi de siena
naturală, echilibrate de petele de verde pal al ierbii în colţul din dreapta şi frunzişul
copacilor din fundal decupaţi pe ecranul albastru-cenuşiu al cerului. Autorul
dovedeşte stăpânire perfectă a paletei griurilor colorate, echilibrul compoziţional,
cunoaşterea temeinică a legilor artei şi tehnicii perspectivei.

9. PEISAJ – pastel pe carton, colecţie particulară şi POTECĂ SPRE CIMITIR –
pastel pe pânză (30 x 45 cm), semnat dreapta jos Luchian – Muzeul de artă din Cluj
fac parte din aceeaşi frumoasă serie de pasteluri-peisaj executate în timpul şederii la
Brebu. Îndrăgostit de peisaj în egală măsură, de portret ca şi de natură moartă,
Luchian, fără a avea dramatismul şi încrâncenarea lui Van Gogh în execuţia lor (în
ciuda suferinţei) transmite starea de melancolică tristeţe prin culoarea irizată şi
siluetele fantomatice ale arborilor singuratici tăiaţi de orizontul albastru ca o lamă de
oţel. Nimic strident, distonant în aceste peisaje create dintr-o iubire profundă faţă de
motivele picturale.
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luchieneşti potenţată de bradul întunecat din dreapta turnului şi gaura întunecată a
porţii semicirculare.
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Luchian. Lucrat în tonuri închise de brun-roşcat, negru şi brun, verde crom, chipul
bătrânului încadrat de pletele şi barba de un alb-cenuşiu, cu ochii negri cărbune în
care licăresc două minuscule puncte albe, evocă starea de resemnare a vârstei.
Mâinile împreunate din prim plan întregesc tabloul trist al bătrâneţii îngreunate de
lipsuri, boală, suferinţă. Acest cadru poate sta alături de capodoperele lui Lovendal şi
ale lui C. Baba într-o galerie închinată ţăranului român. Foarte expresiv, chipul
bătrânului nu are încrâncenarea portretelor de bătrâni realizate de Van Gogh, ci doar
o supremă şi sublimă resemnare întipărită în privirile ochilor negri şi expresivi.
12. CLAIE CU FÂN LA BREBU- pastel pe carton, (50 x 70 cm), semnat stânga
jos Luchian, colecţia Elena şi dr. I.N.Dona. O căpiţă asimetric aşezată în dreapta
tabloului după schema impresionistă în tonuri calde ocru-siena naturală păzeşte ca o
veritabilă santinelă orizontala copacilor realizaţi în tonuri satinate şi preţioase de
verde maroniu pe cadrul unui cer senin bleu ciel fără urmă de nori. Câmpul verde
veroneze –gălbui împodobit ici acolo de pete roşcate alcătuiesc o simfonie cromatică
de un calm imperial, într-o armonie sublimă ce se oferă contemplării senine.
13. SĂLCII - pastel pe carton, (49,5 x 75 cm), semnat stânga jos Luchian –
Muzeul de Artă din Cluj. Pe nişte culmi uşoare, denivelate, de un verde crud se
desenează siluetele sălciilor bătute de vânt, într-o paletă alb-verde smălţuită, pe un
cer albastru cerulaeum, cu vagi pete de nori ,,de vată”. Pastelul este lucrat cu o fineţe
aproape ireală, ca o mângâiere de aripă de înger.
14. CASA LUI MOŞ GHEORGHE DE LA BREBU – pastel pe carton, (55 x
75 cm), semnat stânga jos Luchian, Muzeul de Artă al României. Dacă Ştefan
Luchian a atins perfecţiunea în crearea peisajului în pastel, atunci aici a făcut-o.
Echilibrul desenului a elementelor constitutive a compoziţiei, a culorilor, exprimarea
stărilor sufleteşti vis a vis de subiect ating aici perfecţiunea într-un tot unitar de mare
excepţie. Se vede că stăpânea instrumentele artei cu o ştiinţă fără egal. Ajunsese la o
maturitate a creaţiei ce-i permitea să elaboreze capodopere demne de marile muzee
de artă ale lumii. „Zugravul” îşi vădeşte aici geniul de pictor peisagist, precum în
autoportretul cu acelaşi nume îşi vădeşte geniul indiscutabil de portretist. Brunurile
roşcate şi cele cu dominantă de verde armonizate de petalele oranj savant dispuse pe
fundalul unui cer ciel-cenuşiu cu uşoare reflexe violet-roşietice sunt parcă ieşite
dintr-o singură respiraţie. Totul e rotund, armonie şi cunoaştere perfectă a tehnicii,
dublată de sentimente de iubire adâncă, forţă şi înţelegere cvasi ştiinţifică faţă de
motivul „pictat”.
Acestea au fost câteva dintre pastelurile marelui artist-pictor Ştefan Luchian
„,analizate”’ mai mult cu sufletul decât cu mintea, deoarece el însuşi face parte din
categoria artiştilor ce se „,citesc”’ cu inima pentru că Luchian a lucrat cum însuşi
spunea „din suflet, pentru sufletele oamenilor”. A şi fost receptat ca atare fiind
probabil cel mai iubit pictor român, alături de Nicolae Grigorescu. A excelat în toate
acele tehnici ale artei pictorului: grafică, pictură în ulei, pastel, lăsând o urmă adâncă
în plastica românească şi de ce nu, universală.
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Pictura, arta lui Ştefan Luchian se constituie într-un corpus unitar realizat atât
pentru spaţiile intimiste (colecţii particulare), cât şi pentru sălile de muzeu. Sincer cu
sine transmite imediat această stare şi privitorului colecţionar sau nu, iubitorului de
artă, de frumos, specialistului critic, sau istoricului de artă. Asimilându-şi lecţiile
contemporanilor (Grigorescu, impresionişti, arta germană, arta marilor muzee
pariziene), Luchian a mers totuşi pe un drum propriu urmându-şi instinctul şi sufletul
profund ataşat de marele suflet al neamului său românesc.
Şi după cum vedem, nu a greşit. Maestru şi deschizător de drumuri în pictura
românească, a muncit chinuit de boală ani întregi cu o tenacitate neînfrântă. Suflet
ardent şi mare, modest şi prietenos, fără să epateze, rămâne un mare artist,unul, dacă
nu cel mai mare colorist român, iubit atât în decursul scurtei sale vieţi, cât şi după
Marea Trecere la fel după cum şi el a iubit: viaţa , oamenii, florile, plaiurile
româneşti, arta.
Luchian a creat dintr-un sentiment de iubire profundă, adâncă, nefiind un pictor
„cerebral”, calculat - genul Pallady, ci cu prisosinţă a fost un artist solar. În marea
simfonie de culori a lumii, în Pantheonul de lumină, culoare şi frumos, genial
transpusă pe pânze de maeştri la fel de geniali, în marea operă picturală a acestui
pământ, alături de celelalte neamuri sublim înzestrate pentru artă, alături de marii
maeştri ai artei universale avem şi noi românii un locşor de cinste asigurat prin
munca, prin creaţia, prin viaţa lui de suferinţă şi chin aşezată măiestru pe nişte
pânzişoare de „zugravul” Ştefan Luchian.
Neamul nostru românesc atât de încercat, dar şi atât de înzestrat de Dumnezeu, se
poate mândri oriunde în lume cu acest maestru adevărat, sincer şi desăvârşit, care a
creat o artă sublimă, în afara convenţiilor şi constrângerilor, iubitor de libertate,
înzestrat cu geniu creator, blândeţe absolută, bunătate sufletească, cu o privire justă şi
clară asupra artei, pornită din eul său răscolit de chin şi durere, de suferinţă şi boală,
de mizerie, hărţuit de neînţelegerea unor oficiali stupizi, a unei societăţi nedrepte,
mârşave şi inumane, insensibile. Privirea pătrunzătoare a ochilor săi mari şi blânzi a
triumfat însă. Şi acea privire încărcată de iubire şi iertare ca şi mâna aceea ce strânge
penelul la piept ca într-o rugăciune a inimii ne vor mângâia întotdeauna din celebrul
său autoportret „Un zugrav”.
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Colegul Dan Prodan, autor al atâtor lucrări ce au îmbogăit perspectivele
istoriografiei româneşti, mi-a solicitat această mărturie privitoare la modalităţile prin
care m-am apropiat de câţiva autori, cărora le-am dedicat nenumărate zile şi nopţi de
cercetare. O fac mulţumindu-i pentru că mi-a dat posibilitatea să împărtăşesc
cititorilor nu doar câteva etape ale unui drum personal, ci să depun o mărturisire care
priveşte formarea unei generaţii. Şi anume aceea născută în jurul anului 1930, care
şi-a petrecut copilăria în cadenţa infernală a prăbuşirii „statelor mici” - cum le
numea N. Iorga - (Austria, Cehoslovacia), ca apoi, în toamna anului 1939, să vedem
ce înseamnă să trebuiască să-ţi părăseşti ţara ocupată de străini. Şi anume când pe
Bulevardul din Ploieşti au început să apară primele detaşamente de ostaşi polonezi,
cu chipiurile rotunde, obosiţi, dar demni, purtând povara raniţelor şi a armamentului
şi noi toţi cei care ne aflam pe Bulevard (eram cu părinţii în dreptul Prefecturii de
atunci, actualul Muzeu de Artă „Ion Ionescu Quintus”) priveam înmărmuriţi, fără
glas, „trecerea” acestor ostaşi mergând în necunoscut.
În vara aceluiaşi an alt spectacol ne îndurerase. Aflat pentru câteva săptămâni pe
Valea Prahovei la Buşteni şi ocupând o casă de pe aliniamentul construcţiilor
apropiate de calea ferată, am privit nenumăratele trenuri care duceau soldaţii români
concentraţi către graniţele pe care propaganda timpului în frunte cu cel pe care îl
putem socoti cel mai mare manipulator al poporului român de atunci: regele Carol al
II-lea ne spunea că nu vor fi niciodată trecute de vrăjmaşi, promiţându-ne solemn că
nu are să cedeze nici-o brazdă de pământ românească. Acum, vagoane de marfă
duceau ostaşii noştri către graniţele ardelene. Erau rău îmbrăcaţi, nu odată rupţi. Şi
mai prost hrăniţi. Îmi amintesc şi acum cum localnicii şi vilegiaturiştii alergau când
trenul cu soldaţi staţiona. Le aduceau pâine şi tot ce puteau să cumpere la repezeală
din magazine, dându-le celor din vagoane care nu întârziau să mănânce, într-atât de
mizerabilă şi insuficientă era hrana o primeau cei trimişi „ca în caz de nevoie” să
„apere” fruntariile patriei. Am trăit - când aveam nouă ani - cedarea Basarabiei şi a
Bucovinei de Nord, a Nordului Transilvaniei, a Cadrilaterului. Priveam spre părinţii
noştri şi prietenii lor, învăţători, funcţionari comunali, preoţi şi spre vecinii noştri,
oameni care trăiau din munca pământului sau erau lucrători la fabricile din jurul
Ploieştului, veniţi să desluşească ce se întâmplă. Nimeni nu înţelegea nimic. Stăteau
tăcuţi, încercau o explicaţie şi apoi tăceau.

Valeriu RÂPEANU
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În vâltoarea evenimentelor, am mers într-o după amiază la preotul satului, Victor
Toma, care se afla în grădina casei lui, având în mână „Universul” din ziua aceea cu
articolul lui Stelian Popescu, în care saluta exaltat - puţin spus – venirea la cârma
ţării a lui Ion Antonescu. Articolul, însoţit de o mare fotografie, reprezenta sfârşitul
„cultului personalităţii” - pe atunci expresia nu exista - a „Noului Crai” venit în
mod fraudulos la cârma ţării cu zece ani în urmă, deschizând ceeace s-a numit epoca
Restauraţiei, căreia Revista Fundaţiilor Regale îi închinase integral numărul din 1
iunie 1940, care se deschidea cu poezia Carol II Rege de Tudor Arghezi. După trei
luni era împroşcat cu noroi de cei ce-l proslăviseră până atunci. Atunci oamenii se
mirau. Acum, când au trecut şaptezeci de ani şi am trăit alte răsturnări, nu ne mai
miră nimic. A devenit o adevărată virtute naţională să arunci hârdaie de noroi în
capul celor pe care nu pridideai să-i lauzi.
Am fost martorii - după 6 septembrie 1940 - doborârii cu lovituri de târnăcop de
către legionarii în cămaşă verde şi diagonală a bustului lui I.G. Duca din centrul
Ploieştiului şi în zilele următoare am trecut pe lângă locul acoperit de flori şi
împânzit de lumânări, unde fuseseră aşezate fotografiile celor ce l-au ucis pe omul
politic liberal. Trona un mare portret al lui Corneliu Zelea - Codreanu. Deoparte şi de
alta câte trei legionari purtând uniformă străjuiau nemişcaţi.
Atunci în 1940 am început să înţelegem - nebulos desigur - cât de relativă este
istoria: învăţătorul Nicolae Bărbieru a chemat câţiva elevi să-l ajutăm să dea jos
portretul lui Carol II. Era primul din cele cinci pe care avem să le smulgem de perete
de-a lungul vieţii noastre. Au urmat Ion Antonescu, regele Mihai I, Gheorghe
Gheorghiu-Dej, Nicolae Ceauşescu. Uniformele de strejeri, de care eram atât de
mândri, nu le-am mai îmbrăcat ci, pentru că eram destul de strâmtoraţi, mamele
noastre le-au aranjat, le-au vopsit ca să nu se „cunoască” ce-a fost şi - sub altă
înfăţişare - le-am mai purtat o vreme.
Sarabanda infernală a anului 1940 avea să cunoască o culminaţie în noaptea de
27/28 noiembrie, când a fost asasinat Nicolae Iorga. Am aflat din laconicul
comunicat transmis la Radio şi publicat în presă. Spunea odată cineva: atunci când a
fost asasinat Iorga toţi au simţit instinctiv că dincolo nu se mai poate merge. Pentru
că Iorga trecuse de mult din domeniul realului în cel al legendei, al mitului. Chiar cei
care fuseseră - din motive politice - împotriva lui, acum erau înmărmuriţi. Chiar cei
care nu citiseră o pagină din ceea ce scrisese el, rămăseseră împietriţi. Mai târziu
după 1944 - (citind articolele lui Tudor Teodorescu - Branişte din Jurnalul de
dimineaţă, ale lui Petru Comarnescu din Timpul, ale lui B. Brănişteanu şi Ion
Zamfirescu din Semnalul), am înţeles mai mult din ceea ce se petrecuse atunci. Până
în 1947, când lespedea a căzut pentru mulţi, foarte mulţi ani.
Dar, noi, elevii Liceului „Sfinţii Petru şi Pavel” din Ploieşti, am beneficiat din
1942 până în 1950 de lecţiile unui strălucit profesor de istorie, Nicolae I. Simache.
Un original. Nu punea niciun preţ pe bunurile lumeşti, se prezenta public într-un mod
care te îngrijora prin precaritatea, uzura, vechimea îmbrăcăminţi. N.I. Simache era un
dascăl ieşit din comun prin pasiunea pe care o punea în fiecare din orele lui. Era un
orator desăvârşit, reînvia cu un talent, cu o forţă expresivă, epocile cele mai
îndepărtate ca şi istoria apropiată. Fusese elevul, discipolul şi rămăsese un fanatic al
operei lui N. Iorga, iar pentru omul pe care îl cunoscuse atât de bine avea un adevărat
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cult. Pe care ni l-a transmis şi nouă, chiar şi după 1947, când cortina căzuse odată cu
apariţia infamului „manual unic” al lui Mihai Roller. Dealungul anilor am meditat
adesea la cât de benefică poate să fie influenţa familiei şi a şcolii asupra noastră,
asupra opţiunilor care se manifestă mai târziu şi se transformă în convingeri şi poate
chiar în sensul unei vieţi. Mai întâi: tatăl şi mama care, în vara lui 1940, m-au luat cu
ei la Cursurile de la Vălenii de Munte unde l-am văzut pe N. Iorga pe străzile
orăşelului şi mi s-a părut că mă întâlnesc cu un personaj din cărţile de poveşti, iar
când am intrat în sala unde N. Iorga şi-a ţinut lecţia de deschidere, am stat
„cuminte”, asistând la un spectacol pe care nu-l înţelegeam, dar care mă fascina. Şi
în egală măsură influenţa profesorului Nicolae I. Simache, care ne-a vorbit şi mi-a
vorbit despre N. Iorga de atâtea ori, atât de frumos, atât de patetic, încât adolescent şi
la începutul tinereţii desluşeam ce loc a avut savantul în istoria ţării noastre. Şi
începeam să înţelegem de ce cortina se coboară asupra numelui şi operei sale.
Când vorbesc despre familie şi şcoală ca factori determinaţi ai drumului
intelectual, nu îndrept doar gânduri pioase către cei ce au fost şi nu mai sunt, ci mă
gândesc la cei de astăzi şi la cei de mâine, cărora le-aş dori să beneficieze de aceleaşi
îndrumări spirituale. Aşa cum - în condiţii materiale, sociale şi politice deosebit de
nefavorabie - am beneficiat noi.
Pe Gheorghe I. Brătianu l-am văzut şi l-am auzit patru ani mai târziu. Şi anume în
ziua de 30 ianuarie 1944, când a vorbit în amfiteatrul Liceului „Sfinţii Petru şi
Pavel” din Ploieşti. Mi-l amintesc: înalt, cu mustăcioară, o figură distinsă. A vorbit
despre Ardeal. L-a prezentat profesorul C.M. Râpeanu, una din impunătoarele figuri
ale învăţământului prahovean, profesor de limbă şi literatură română. Era vărul
tatălui meu iar eu port prenumele soţiei sale. Era şi un animator al vieţii culturale din
Ploieşti. Datorită lui, cu câteva luni înainte îl ascultasem, tot în acelaşi amfiteatru,
într-o duminică seara, pe C.C. Giurescu (atunci când i-am cerut primul articol - era
decembrie 1959 - pentru revista Luceafărul, cu politeţea cunoscută m-a întrebat dacă
sunt din Ploieşti şi ce rudă sunt cu profesorul C.M. Râpeanu). În 1945 l-am văzut şi
ascultat pe Şerban Cioculescu în sala cinematografului Odeon. Ilustrul critic va
reveni în Ploieşti după treizeci de ani, în 1975, ca să prezinte volumul de Amintiri
apărut la Editura Eminescu. Am mers mai întâi la Liceul „I.L. Caragiale” şi seara
Şerban Cioculescu a prezentat în faţa unei săli arhipline o conferinţă, în fond o
autobiografie spirituală de o înaltă ţinută. Timp de o oră şi mai bine sala a ascultat cu
răsuflarea tăiată această confesiune, care nu-l privea doar pe el, ce evoca pe
profesorii de la liceul din Turnu Severin şi de la Universitatea din Bucureşti, pe
scriitorii interbelici pe care i-a cunoscut, ci însăşi evoluţia culturii româneşti.
Am avut bucuria să-i dedic lui Şerban Cioculescu mai multe articole şi - mai ales
- aşa cum a mărturisit în splendidul Cuvînt de răspuns la Omagiul pe care Academia
Română l-a organizat când criticul împlinea 80 de ani, am fost cel care, ca director al
Editurii Eminescu, i-am tipărit jumătate din opera sa. De atunci până la moartea lui
s-au mai adăugat altele, iar primul său volum postum a apărut tot la Editura
Eminescu, în ziua de 22 decembrie 1989. E una din titlurile de mândrie ale vieţii
mele de editor, ceea ce a spus atunci Şerban Cioculescu! Când îl ascultam la Ploieşti
- aveam paisprezece ani nu visam că una din „întâlnirile admirabile” ale vieţii mele
va fi cu acest mare cărturar al României. Şi, în sfârşit, în martie 1944 - ultima lună a
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anului şcolar 1943 – 1944, deoarece atunci cursurile şcolilor de toate gradele din ţară
s-au închis în ultima zi a lunii martie, spre bucuria noastră, fiindcă nu ştiam ce o să
înceapă în zilele de 4 aprilie (asupra Bucureştilor) şi 5 aprilie (asupra Ploieştiului) şi
anume bombardamentele anglo-americane - în această lună atât de frumoasă l-am
avut oaspete pe bătrânul scriitor I.A. Bassarabescu, mândria oraşului nostru.
Se stabilise aici în Ploieşti de la începutul secolului, fiind profesor de istorie şi
geografie (tatăl meu, elev la Şcoala Normală, nota cu mândrie pe una din cărţile celui
ce scrisese Pe drezină, că autorul îi fusese profesor la materiile amintite). Din acei
ani, a căror amintire am păstrat-o vie, am primit imboldul pe care l-am pus în
practică după 1972, când am devenit directorul Editurii Eminescu. Şi anume
organizarea în şcoli, universităţi, case de cultură, de întâniri cu scriitori, precum
Şerban Cioculescu, Ion Zamfirescu, Radu Tudoran, Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
Aurel Baranga, Marin Sorescu, Fănuş Neagu, aici la Botoşani cu Dinu Săraru (şi nu
numai aici) sau în librării cu Emil Botta, Octavian Paler, Adrian Păunescu, Mircea
Iorgulescu şi mulţi alţii.
Dar să revenim la Gheorghe I. Brătianu. Dacă îmi aminteam înfăţişarea, dacă
ştiam că a vorbit despre drepturile noastre asupra Ardealului, nu-mi aminteam cum
am ajuns eu elev în clasa II a Liceului în Amfiteatrul unde nu intra toată lumea,
deoarece pentru elevi s-au montat megafoane în mai multe clase. Târziu de tot, după
1992, într-una din culegerile de documente din arhivele prahovene, am întâlnit nota
agentului de Siguranţă care supraveghease conferinţa.
La capitolul personalităţi din afara Liceului care au participat la conferinţă, acesta
îl aminteşte şi pe Dr. N. Racoveanu, soţul surorii mamei mele, la care am locuit după
decesul tatălui meu survenit în 1942. El mă ducea la toate conferinţele însemnate
care se desfăşurau în Ploieşti. Altfel nu puteam intra pentru că elevii din cursul
inferior nu aveau acces. Când a vorbit Ionel Teodoreanu în sala Căminului Cultural
„Voevodul Mihai”, „eram mare”, aveam 15 ani. Am mers singur şi am fost fascinat
de virtuozitatea oratorică a celui care a pornit de la definirea cuvântului mimentism,
exemplul cel mai caracteristic fiind taxatoarele de la tramvai (pe atunci erau două
clase), femei sau fete sărace dar care îşi făceau manichiură ca să fie la rând cu
doamnele şi domnişoarele cărora le tăiau biletul în cele mai bine de opt ore petrecute
în zdruncinătura vagoanelor, ca de aici să ajungă la evocarea unui discurs al lui
Delavrancea ţinut la Iaşi în anii neutralităţii. Atunci devenea un adevărat actor şi
multă vreme pe Delavrancea mi l-am închipuit aşa cum ni l-a evocat atunci, în 1946
la Ploieşti, Ionel Teodoreanu scriitorul adolescenţei şi primei noastre tinereţi. Deşi
unele din romanele sale, precum „Fata din Zlataust”, le citeam cu oarecare fereală,
pentru că cei mari căutau să ne păzească de lecturi ce depăşeau moralitatea strictă a
timpului. Peste mulţi ani, când editorii Ion şi Maria Marinescu mi-au propus să
prefaţez romanul Tudor Ceaur Alcaz, gândurile ni s-au întors către anii războiului,
când citeam pe nerăsuflate cele patru volume apărute în vâltoarea acelor vremuri şi
interzise în vâltorile anilor ce au venit după 1944.
Când a murit tatăl meu nu împlinisem încă 11 ani. Petrecuse înainte luni de zile
în spitale din Ploieşti şi Bucureşti. Nu a avut nici timpul, nici liniştea sufletească sămi povestească întâlnirea lui cu Gheorghe I. Brătianu. Cu un grup de doisprezece
tineri învăţători din judeţul Prahova fusese invitat în 1931 de Gheorghe I. Brătianu la
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ANEXĂ BIBLIOGRAFICĂ: N. IORGA, GEORGE ENESCU,
GHEORGHE I. BRĂTIANU, CELLA DELAVRANCEA
un dejun în impunătoarea locuinţă a avocatului Constantinescu - Bordeni, de pe
Bulevardul principal al oraşului, practic vis - à - vis de Liceul „Sfinţii Petru şi
Pavel”. Să reţinem că Gheorghe I. Brătianu nu se adresase, atunci când a făcut
sciziunea din Partidul tatălui şi al familiei sale, doar tinerilor universitari (C.C.
Giurescu, Victor Papacostea, G. - M. Cantacuzino etc), ci şi tinerilor învăţători aflaţi
în sate, pe care i-a întâlnit şi cu care a discutat personal. La nivelul acelor vremuri se
putea cinste mai mare? Categoric nu! Mi-a rămas nebulos în minte cum în serile
dinaintea alegerilor veneau vecinii la „domnul Georgică” să le dea instrucţiuni
privitoare la ziua alegerilor, dar mai ales să-i înveţe cum să supravegheze urna, ca să
nu fie umplută cu buletine în noaptea dinainte şi să nu fie furată după încheierea
votului. Şi mi-a mai rămas o fotografie împreună cu tatăl meu în spatele gării Blejoi,
pe când se întorcea de la secţia de votare unde îşi exercitau drepturile electorale şi
sătenii din Ploieştiori, la ultimele alegeri democratice din perioada interbelică,
toamna lui 1937.
Dar capitolul Gheorghe I. Brătianu, pe care intelectualii de seamă ai oraşului
nostru şi sute de elevi îl ascultaseră cu veneraţie, ca după câteva luni să citim în
primele numere ale ziarului Scânteia, apărută la sfârşitul lui septembrie 1944,
articolele de o violenţă rar întâlnită, care culminau cu invitaţia de a urma exemplul
lui Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei la Bucureşti din ianuarie 1941
până la 23 august 1944, adică să se sinucidă - abia începe. Reprezintă un capitol
tragic al istoriei noastre, care nu priveşte numai această figură proeminentă a istoriei
României. Pe care cu voia dumneavoastră îl voi evoca, ajungând în anul 1980, când
am tipărit la Editura Eminescu al cărei director eram, volumul Tradiţia istorică
despre întemeierea statelor româneşti, prima carte de Gheorghe I. Brătianu apărută
după treizeci şi cinci de ani de interdicţie a operei sale şi lansat în prima zi a
Congresului Mondial de Istorie de la Bucureşti. De ce? Vom vedea în numărul viitor.
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827, 26 noiembrie 1993, p. 1;
Ceauşescu nu l-a agreat pe Iorga (interviu cu Valeriu Râpeanu realizat de Ioan
Adam), în „Vocea României”, nr. 391, 15 martie 1994, pp. 1 - 14;
Patru titluri de referinţă. Istoria Românilor aşa cum au văzut-o A. D. Xenopol şi
Nicolae Iorga, în „Curierul Naţional”, nr. 917, 16 martie 1994, p. 9;
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Ion Mihalache şi Nicolae Iorga, în „Curierul Naţional Magazin”, nr. 136, 11 17 aprilie 1994, p. 6;
Povara iluziilor sau incomparabilul Iorga, în „Curierul Naţional Magazin”, nr.
147, 20 - 26 iunie 1994, p. 6;
N. Iorga şi universitatea populară de la Vălenii de Munte - permanenţe ale
culturii româneşti, Convorbire cu Valeriu Râpeanu, în „Dimineaţa”, 13
septembrie 1994, pp.1 - 5;
O aberaţie din 1945: Nicolae Iorga, naţional socialist!, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 166, 31 octombrie - 6 noiembrie 1994, p. 6;
În 1940 N. Iorga despre Mihail Sadoveanu, în „Curierul Naţional Magazin”, nr.
172, 12 - 18 decembrie 1994, p. 6;
Zaharia Stancu nu a exagerat... Nicolae Iorga confirmă, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 172, 12 - 18 decembrie 1994, p. 6;
N. Iorga 124, în „Curierul Naţional Magazin”, nr.197, 12 - 18 iunie 1995, p. 6;
1945: Două opinii despre Nicolae Iorga: Petru Groza: „cel mai naiv, cel mai
inofensiv dintre toţi politicienii”; D. I. Suchianu: „lui Nicolae Iorga îi „revine
meritul” ... de a fi inventat avant la lettre hitlerismul”, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 229, 29 ianuarie - 4 februarie 1996, p. 6;
Pagini de N. Iorga tipărite acum 78 de ani, actuale azi, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 241, 22 - 28 aprilie 1996, p. 6;
„N. Iorga 125”, în „Curierul Naţional Magazin”, 247, 10 - 17 iunie 1996, p. 13
Regina Maria despre Nicolae Iorga, în „Curierul Naţional Magazin”, nr. 244,
13 - 19 mai 1996, p. 13;
Iorga, de Iorga şi despre Iorga, în „Curierul Naţional”, nr. 1997, 30 august
1997, p. 9;
Oameni mândri într-o ţară umilită (Articol semnat de Nicolae Iorga în „Neamul
Românesc” din 1928), în „Curierul Naţional”, nr. 2085, 17 ianuarie 1998, p. 9;
Asasinarea morală şi fizică a lui N. Iorga, în „Curierul Naţional”, nr. 2777, 22 23 aprilie 2000, p. 5;
Două repere morale şi intelectuale: Nicolae Iorga şi Tudor Vianu, în „Curierul
Naţional”, nr. 2777, 22 - 23 aprilie 2000, p. 5;
Istoria şi literatura, acelaşi izvor sufletesc, în „Magazin istoric”, noiembrie
2000, pp. 5 - 10;
O viziune totală asupra culturii, în „Revista Bibliotecii Naţionale a României”,
nr. 1/2001, pp. 10 - 14;
Nu stânga şi dreapta, ci ţara şi naţia, în „Curierul Naţional”, nr. 3241, 27 - 28
octombrie 2001, p. 5;
Lupta pentru Iorga, în „Curierul Naţional”, nr. 3444, 29 iunie 2002, p. 5;
1941 - 1947, un capitol al afirmării demnităţii naţionale: Lupta pentru Iorga, în
„Curierul Naţional”, 29 - 30 iunie 2002, p. 5;
Cine şi de ce l-a venerat, cine şi de ce l-a denigrat, în „Opinia Naţională”, 21
octombrie 2002, p. 3;
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Pagini de N. Iorga tipărite acum 78 de ani, actuale azi, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 241, 22 - 28 aprilie 1996, p. 6;
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 Marcel Mihalovici, Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi prieteni, ediţie
alcătuită şi studiu introductiv de Valeriu Râpeanu, note şi comentarii de Alice
Mavrodin şi Valeriu Râpeanu, Editura Eminescu, 1987;
 Idem, ediţia a II-a, 1990;



America văzută de N. Iorga şi Petru Comarnescu, în „Revista Româno Americană”, nr. 12 - 13, 7 decembrie 2006, pp. 23 - 28;
Vlahuţă, Caragiale, Iorga şi afirmarea unui ideal cultural românesc, în
„Academia”, nr. 68 - 69, 11 decembrie 2007, pp. 3 - 37;
Însemnări din Jurnalul lui N. Iorga, în „Revista Româno - Americană”, 7
decembrie 2008, pp. 25 - 34;
Nicolae Iorga. Cuvântări la Academia Română, în „Clipa”, februarie 2009;
Incomodul Nicolae Iorga, în „Clipa”, noiembrie 2010;
Nicolae Iorga - o sută patruzeci de ani de la naştere, în „Curierul Naţional”, 6
iunie 2013;
De ce a lipsit Generalul Ion Antonescu de la comemorarea lui Nicolae Iorga?, în
„Magazin istoric”, nr. 9, septembrie 2013, pp. 33 - 36;
Acum şaptezeci şi trei de ani: şapte gloanţe de revolver au curmat viaţa unui
geniu al poporului român, în „Curierul Naţional”, 28 noiembrie 2013.

Studii despre George Enescu în volume



 Valeriu Râpeanu: Noi şi cei dinaintea noastră, Editura pentru Literatură, 1966:
Chipul zeului tânăr, pp. 111-117;
 Valeriu Râpeanu: Interferenţe spirituale, Editura Eminescu, 1970: Enescu şi
definirea spiritului românesc, pp. 11 - 48;
 Valeriu Râpeanu, Tărâmul unde nu ajungi niciodată, Editura Sport - Turism
1982: Marcel Mihalovici şi Monique Haas despre George Enescu, pp. 119 - 141;
Yehudi Menuhin - George Enescu, pp. 142 - 145;
 Valeriu Râpeanu, Memoria şi feţele timpului, Editura Cartea Românească, 1983:
Enescu şi perpetua aspiraţie spre absolut, pp. 38 - 49;

394

Ediţii îngrijite
SCRIERI DESPRE GEORGE ENESCU

 Enescu - Contribuţii documentare - Reconstituiri - Interpretări, Editura Pro,
Colecţia Pro Istoria, 1998, 198 p.;
 Enescu - Interpretări şi Reconstituiri. Contribuţii documentare, Editura Fundaţiei
Pro, 2003, 259 p.;
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 Valeriu Râpeanu: Noi şi cei dinaintea noastră, Editura pentru Literatură, 1966:
Chipul zeului tânăr, pp. 111-117;
 Valeriu Râpeanu: Interferenţe spirituale, Editura Eminescu, 1970: Enescu şi
definirea spiritului românesc, pp. 11 - 48;
 Valeriu Râpeanu, Tărâmul unde nu ajungi niciodată, Editura Sport - Turism
1982: Marcel Mihalovici şi Monique Haas despre George Enescu, pp. 119 - 141;
Yehudi Menuhin - George Enescu, pp. 142 - 145;
 Valeriu Râpeanu, Memoria şi feţele timpului, Editura Cartea Românească, 1983:
Enescu şi perpetua aspiraţie spre absolut, pp. 38 - 49;



Studii despre George Enescu în volume

America văzută de N. Iorga şi Petru Comarnescu, în „Revista Româno Americană”, nr. 12 - 13, 7 decembrie 2006, pp. 23 - 28;
Vlahuţă, Caragiale, Iorga şi afirmarea unui ideal cultural românesc, în
„Academia”, nr. 68 - 69, 11 decembrie 2007, pp. 3 - 37;
Însemnări din Jurnalul lui N. Iorga, în „Revista Româno - Americană”, 7
decembrie 2008, pp. 25 - 34;
Nicolae Iorga. Cuvântări la Academia Română, în „Clipa”, februarie 2009;
Incomodul Nicolae Iorga, în „Clipa”, noiembrie 2010;
Nicolae Iorga - o sută patruzeci de ani de la naştere, în „Curierul Naţional”, 6
iunie 2013;
De ce a lipsit Generalul Ion Antonescu de la comemorarea lui Nicolae Iorga?, în
„Magazin istoric”, nr. 9, septembrie 2013, pp. 33 - 36;
Acum şaptezeci şi trei de ani: şapte gloanţe de revolver au curmat viaţa unui
geniu al poporului român, în „Curierul Naţional”, 28 noiembrie 2013.

 Marcel Mihalovici, Amintiri despre Enescu, Brâncuşi şi alţi prieteni, ediţie
alcătuită şi studiu introductiv de Valeriu Râpeanu, note şi comentarii de Alice
Mavrodin şi Valeriu Râpeanu, Editura Eminescu, 1987;
 Idem, ediţia a II-a, 1990;
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 Valeriu Râpeanu, Oameni iluştri, Editura Niculescu, 2009: Capitolul III - Enescu
văzut de prieteni şi interpreţi. Marcel Mihalovici: Enescu - Brâncuşi, pp. 156 164; Marcel Mihalovici şi Monique Hass: „Ultimii ani ai lui George Enescu la
Paris”, pp. 164 - 182; Marcel Mihalovici: Primele întâlniri cu George Enescu,
pp. 182 - 194; Cristian Mandeal, pp. 195 - 204; Oleg Caetani, pp. 205 - 212.
Comunicări la simpozioanele „George Enescu” şi la alte manifestări ştiinţifice
 Symposium de musicologie: „Centenaire de George Enescu”, Bucarest, 17 - 19
septembrie 1981, Editura Muzicală, 1981: Enescu şi lumea valorilor absolute, pp.
297 - 312;
 „Simpozionul internaţional de muzicologie George Enescu”, 22 - 24 septembrie
1991, Editura Muzicală, 1998: Nicolae Iorga şi George Enescu sau adevărul
despre o alegere la Academia Română, pp. 18 - 23;
 Simpozionul internaţional de muzicologie „George Enescu”: George Enescu în
muzica secolului XX - La patruzeci de ani de la moartea sa, 8 - 9 septembrie
1995, Editura Muzicală, 2000: Viaţa unui geniu şi geniul unei vieţi, pp. 102 - 105;
 Simpozion Muzeul Naţional „George Enescu”: Enescu - compozitor şi interpret, 9
septembrie 2005.
Articole şi cronici despre George Enescu şi Festivalul Internaţional „George
Enescu”
 În memoria lui George Enescu (Pe marginea ultimului număr al revistei
„Muzica”), în „Gazeta literară”, nr. 35, 1 septembrie 1955, p. 4;
 Recenzie la Lucian Voiculescu, George Enescu şi opera sa Oedip, în „Gazeta
literară”, nr. 38, 20 septembrie 1956, p. 2.
 „Festivalul Enescu”, în „Gazeta Literară”, nr. 38, 17 septembrie 1964, p. 6;
idem, 24 septembrie 1964, p. 6;
 Din filele unei cărţi noi dedicate lui Enescu, în „Gazeta Literară”, nr. 47, 19
noiembrie 1964;
 Elegie de mai (zece ani de la moartea lui George Enescu), în „Gazeta Literară”,
nr. 19, 6 mai 1965, p. 3;
 Fluxul etern al unei mari personalităţi, în „România liberă”, 3 septembrie 1967,
p. 1;
 Asemenea marilor ctitori de frumos, în „Scânteia”, nr.7451, 3 septembrie 1967,
pp. 1 - 4;
 Enescu cel cunoscut şi cel necunoscut, în „Gazeta literară”, nr. 36, 7 septembrie
1967, p. 1;
 Cei 90 de ani ai lui George Enescu, în „Luceafărul”, 14 august 1971, p. 4;
 Festivalul Internaţional „George Enescu”, în „Luceafărul”, 8 septembrie 1973,
p. 1;
 Marcel Mihalovici - Monique Haas. În jurul lui George Enescu (interviu de
Valeriu Râpeanu), în „Secolul XX”, nr. 219 - 220, 4 - 5, 1979, pp. 153 - 166;

 În memoria lui George Enescu (Pe marginea ultimului număr al revistei
„Muzica”), în „Gazeta literară”, nr. 35, 1 septembrie 1955, p. 4;
 Recenzie la Lucian Voiculescu, George Enescu şi opera sa Oedip, în „Gazeta
literară”, nr. 38, 20 septembrie 1956, p. 2.
 „Festivalul Enescu”, în „Gazeta Literară”, nr. 38, 17 septembrie 1964, p. 6;
idem, 24 septembrie 1964, p. 6;
 Din filele unei cărţi noi dedicate lui Enescu, în „Gazeta Literară”, nr. 47, 19
noiembrie 1964;
 Elegie de mai (zece ani de la moartea lui George Enescu), în „Gazeta Literară”,
nr. 19, 6 mai 1965, p. 3;
 Fluxul etern al unei mari personalităţi, în „România liberă”, 3 septembrie 1967,
p. 1;
 Asemenea marilor ctitori de frumos, în „Scânteia”, nr.7451, 3 septembrie 1967,
pp. 1 - 4;
 Enescu cel cunoscut şi cel necunoscut, în „Gazeta literară”, nr. 36, 7 septembrie
1967, p. 1;
 Cei 90 de ani ai lui George Enescu, în „Luceafărul”, 14 august 1971, p. 4;
 Festivalul Internaţional „George Enescu”, în „Luceafărul”, 8 septembrie 1973,
p. 1;
 Marcel Mihalovici - Monique Haas. În jurul lui George Enescu (interviu de
Valeriu Râpeanu), în „Secolul XX”, nr. 219 - 220, 4 - 5, 1979, pp. 153 - 166;
Articole şi cronici despre George Enescu şi Festivalul Internaţional „George
Enescu”
 Symposium de musicologie: „Centenaire de George Enescu”, Bucarest, 17 - 19
septembrie 1981, Editura Muzicală, 1981: Enescu şi lumea valorilor absolute, pp.
297 - 312;
 „Simpozionul internaţional de muzicologie George Enescu”, 22 - 24 septembrie
1991, Editura Muzicală, 1998: Nicolae Iorga şi George Enescu sau adevărul
despre o alegere la Academia Română, pp. 18 - 23;
 Simpozionul internaţional de muzicologie „George Enescu”: George Enescu în
muzica secolului XX - La patruzeci de ani de la moartea sa, 8 - 9 septembrie
1995, Editura Muzicală, 2000: Viaţa unui geniu şi geniul unei vieţi, pp. 102 - 105;
 Simpozion Muzeul Naţional „George Enescu”: Enescu - compozitor şi interpret, 9
septembrie 2005.
Comunicări la simpozioanele „George Enescu” şi la alte manifestări ştiinţifice
 Valeriu Râpeanu, Oameni iluştri, Editura Niculescu, 2009: Capitolul III - Enescu
văzut de prieteni şi interpreţi. Marcel Mihalovici: Enescu - Brâncuşi, pp. 156 164; Marcel Mihalovici şi Monique Hass: „Ultimii ani ai lui George Enescu la
Paris”, pp. 164 - 182; Marcel Mihalovici: Primele întâlniri cu George Enescu,
pp. 182 - 194; Cristian Mandeal, pp. 195 - 204; Oleg Caetani, pp. 205 - 212.
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 În sala Pleyel din Paris: Ovaţii pentru Octuorul lui Enescu, sub conducerea lui
Yehudi Menuhin, în „Scânteia”, nr. 12193, 4 noiembrie 1981, p. 4;
 Paris: Ovaţii pentru muzica lui Enescu, în „România liberă”, nr. 11513, 4
noiembrie 1981, p. 6;
 Interviurile lui Enescu, în „Flacăra”, nr. 36 (1785), 8 septembrie 1989, p. 11;
 George Enescu şi Academia Română, în „Academica”, an II, nr.1(13), noiembrie
1991;
 Doi titani faţă în faţă - Iorga şi Enescu, în „Adevărul literar şi artistic”, an II, nr.
97, 18 decembrie 1991, pp. 9 - 10;
 Petru Comarnescu despre George Enescu, în „Curierul Naţional Magazin”, nr.
116, 8 - 14 noiembrie 1993, p. 6;
 1941 - atunci când George Enescu a împlinit şaizeci de ani. Scrisoarea
mareşalului Ion Antonescu. Un articol de Nichifor Crainic, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 155, 15 - 21 august 1994, p. 6.
 „Cred că George Enescu are în muzica universală un loc asemănător cu cel al lui
Richard Strauss şi Gustav Mahler”. Convorbire cu dirijorul Oleg Caetani, în
„Curierul Naţional”, 1 aprilie 1995, p. 5;
 40 de ani de la moartea lui Enescu. „Sunt omul artei mele”, în „Curierul
Naţional”, nr. 1262, 4 mai 1995, pp. 1, 2;
 George Enescu la 115 ani: concertele din timpul Primului Război Mondial, în
„Curierul National Magazin”, nr. 258, 12 - 18 august 1995, p. 13, idem nr. 260, 1
- 7 septembrie 1996;
 Oedip a însemnat pentru mine deschizătorul de drumuri, în „Curierul Naţional”,
nr. 1366, 2 septembrie 1995, interviu cu dirijorul Mihai Brediceanu, p. 7;
 „Inadmisibil!” (modul în care este reflectată deschiderea Festivalului „George
Enescu” la Televiziunea Română), în „Curierul Naţional”, nr. 36, 2 septembrie
1995, pp. 1 - 4;
 Festivalul Internaţional „George Enescu”, în „Curierul Naţional”, nr. 1373, 11
septembrie 1995, p. 1;
 Astăzi ultima zi a Festivalului Internaţional George Enescu, în „Curierul
Naţional”, nr. 1384, 23 septembrie 1995, pp. 1 - 9;
 Doi prieteni ai lui George Enescu: Marcel Mihalovici, Monique Haas, în
„Curierul National Magazin”, nr. 215, 16 - 22 octombrie 1995, p. 6;
 Viaţa unui geniu şi geniul unei vieţi, în „Curierul Naţional”, nr. 1414, 28
octombrie 1995, p. 7;
 George Enescu personaj de roman, în „Curierul Naţional”, 30/31 mai 1998, p. 7;
 Festivalul „George Enescu”, operă de cultură înscrisă în patrimoniul istoriei
naţionale, în „Curierul Naţional”, nr. 2280, 5/6 septembrie 1998, pp. 1 - 7;
 Festivalul George Enescu şi vocaţia sa culturală, în „Curierul Naţional”, nr.
2304, 3/4 octombrie, 1998, p. 7;
 Momentul Enescu, în „Curierul Naţional”, nr. 2316, 17/18 octombrie 1998, p. 7;
 Concursul George Enescu. O ediţie care e bine că va fi făcută, dar putea fi făcută
mult mai bine, în „Curierul Naţional”, nr. 2566, 14/15 august 1999, p. 5;

 În sala Pleyel din Paris: Ovaţii pentru Octuorul lui Enescu, sub conducerea lui
Yehudi Menuhin, în „Scânteia”, nr. 12193, 4 noiembrie 1981, p. 4;
 Paris: Ovaţii pentru muzica lui Enescu, în „România liberă”, nr. 11513, 4
noiembrie 1981, p. 6;
 Interviurile lui Enescu, în „Flacăra”, nr. 36 (1785), 8 septembrie 1989, p. 11;
 George Enescu şi Academia Română, în „Academica”, an II, nr.1(13), noiembrie
1991;
 Doi titani faţă în faţă - Iorga şi Enescu, în „Adevărul literar şi artistic”, an II, nr.
97, 18 decembrie 1991, pp. 9 - 10;
 Petru Comarnescu despre George Enescu, în „Curierul Naţional Magazin”, nr.
116, 8 - 14 noiembrie 1993, p. 6;
 1941 - atunci când George Enescu a împlinit şaizeci de ani. Scrisoarea
mareşalului Ion Antonescu. Un articol de Nichifor Crainic, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 155, 15 - 21 august 1994, p. 6.
 „Cred că George Enescu are în muzica universală un loc asemănător cu cel al lui
Richard Strauss şi Gustav Mahler”. Convorbire cu dirijorul Oleg Caetani, în
„Curierul Naţional”, 1 aprilie 1995, p. 5;
 40 de ani de la moartea lui Enescu. „Sunt omul artei mele”, în „Curierul
Naţional”, nr. 1262, 4 mai 1995, pp. 1, 2;
 George Enescu la 115 ani: concertele din timpul Primului Război Mondial, în
„Curierul National Magazin”, nr. 258, 12 - 18 august 1995, p. 13, idem nr. 260, 1
- 7 septembrie 1996;
 Oedip a însemnat pentru mine deschizătorul de drumuri, în „Curierul Naţional”,
nr. 1366, 2 septembrie 1995, interviu cu dirijorul Mihai Brediceanu, p. 7;
 „Inadmisibil!” (modul în care este reflectată deschiderea Festivalului „George
Enescu” la Televiziunea Română), în „Curierul Naţional”, nr. 36, 2 septembrie
1995, pp. 1 - 4;
 Festivalul Internaţional „George Enescu”, în „Curierul Naţional”, nr. 1373, 11
septembrie 1995, p. 1;
 Astăzi ultima zi a Festivalului Internaţional George Enescu, în „Curierul
Naţional”, nr. 1384, 23 septembrie 1995, pp. 1 - 9;
 Doi prieteni ai lui George Enescu: Marcel Mihalovici, Monique Haas, în
„Curierul National Magazin”, nr. 215, 16 - 22 octombrie 1995, p. 6;
 Viaţa unui geniu şi geniul unei vieţi, în „Curierul Naţional”, nr. 1414, 28
octombrie 1995, p. 7;
 George Enescu personaj de roman, în „Curierul Naţional”, 30/31 mai 1998, p. 7;
 Festivalul „George Enescu”, operă de cultură înscrisă în patrimoniul istoriei
naţionale, în „Curierul Naţional”, nr. 2280, 5/6 septembrie 1998, pp. 1 - 7;
 Festivalul George Enescu şi vocaţia sa culturală, în „Curierul Naţional”, nr.
2304, 3/4 octombrie, 1998, p. 7;
 Momentul Enescu, în „Curierul Naţional”, nr. 2316, 17/18 octombrie 1998, p. 7;
 Concursul George Enescu. O ediţie care e bine că va fi făcută, dar putea fi făcută
mult mai bine, în „Curierul Naţional”, nr. 2566, 14/15 august 1999, p. 5;
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 Concursul Enescu ´99 a avut picioare şubrede, în „Curierul Naţional”, nr. 2633,
1 noiembrie 1999, p. 12;
 Vino, te iau pentru totdeauna în viaţa mea, în „Curierul Naţional”, 27 - 28 iulie
2001, p. 5;
 Maria Cantacuzino: „A urmat o noapte de coşmar...”, în „Curierul Naţional”,
3/4 august 2001, p. 5;
 O jumătate de secol sub semnul Festivalului „George Enescu”, în „Curierul
Naţional”, 1 septembrie 2001;
 Timpul lui Enescu a venit: Opera lui reprezintă o mare revelaţie a secolului XX.
Un dialog cu dirijorul Cristian Mandeal, director artistic al Festivalului „George
Enescu”, în „Curierul Naţional”, 8 - 9 septembrie 2001, şi „Opinia Naţională”,
nr. 312, 17 septembrie 2001, pp.1 – 2;
 Maria Cantacuzino - Enescu istoriseşte umbrele şi luminile existenţei sale şi ale
altora, în „Curierul Naţional”, 20/21 iulie 2002, p. 5;
 „Eu şi soţul meu nu suntem comunişti şi nu avem de gând să devenim comunişti”,
George Enescu şi Maria Enescu la Moscova, în „Curierul Naţional”, 19/20
octombrie 2001, p. 5;
 George Enescu văzut de străini şi de noi, în „Curierul Naţional”, 2 - 3 noiembrie
2001, p. 5;
 Maria Cantacuzino despre George Enescu, în „Curierul Naţional”, 3 - 4 august
2002, p. 5;
 Din 1958, Festivalul Internaţional „George Enescu” aşa cum l-a trăit un iubitor
al muzicii, în „Curierul Naţional”, 6 septembrie 2003, p. 5;
 Enescu - aşa cum l-au văzut contemporanii săi şi câteva întrebări despre
alcătuirea unor cărţi, în „Curierul Naţional”, 25 - 26 octombrie 2003, p. 5;
 Nemuritorul George Enescu, în „Curierul Naţional”, 3 septembrie 2005, p. 1;
 Festivalul George Enescu la răscruce, în „Curierul Naţional”, 24 septembrie
2005;
 Când l-a auzit Marcel Proust pe George Enescu?, în „Secolul XX”, 304 - 306, pp.
244 - 252;
 Enescu 130, în „Curierul Naţional”, 19 august 2011, p. 1;
 George Enescu văzut de Mihai Fărcăşanu, în „Clipa”, septembrie 2011;
 Festivalul internaţional George Enescu, în „Curierul Naţional”, 30 august 2013,
p. 1.
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 Gheorghe I. Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti,
ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Valeriu Râpeanu, 291 p, Editura
Eminescu, Biblioteca de filosofie a culturii româneşti, 1980.
 Gheorghe I. Brătianu: Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti,
ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Valeriu Râpeanu, Chişinău, Cartea
Moldovei, 1991, 237 p.
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N. Iorga şi Gheorghe I. Brătianu: O perspectivă europeană asupra lui Mircea
Voevod, în „Secolul XX”, nr. 292 - 294, p. 233;
Un articol de Gheorghe I. Brătianu: Sensul istoriei naţionale, în „Curierul
Naţional Magazin", 28 aprilie 1992, p. 7.
O dăruire plătită cu viaţă: Gheorghe I. Brătianu, în „Curierul Naţional”, 22
aprilie 1993, p. 6;
Gheorghe I. Brătianu: „Se înmulţesc mereu avocaţii”, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 48, iulie 1993, p. 6;
Discursul de recepţie la Academia Română a lui Gheorghe I. Brătianu despre N.
Iorga, în „Curierul Naţional Magazin”, nr. 152, 25 - 31 iulie 1994, p. 6 şi nr. 153,
1 - 7 august 1994, p. 6;
O polemică Nae Ionescu - Gheorghe I. Brătianu, în „Curierul Naţional”, nr.
1183, 28 ianuarie 1995, p. 5;
Gheorghe I. Brătianu în anii celui de al Doilea Război Mondial, în „Curierul
Naţional”, 22 iulie 1995, p. 2;
Mărturii ale rezistenţei noastre intelectuale: ediţia Gheorghe I. Brătianu, 1980,
în „Curierul Naţional Magazin”, nr. 128, 7 - 13 februarie 1996, p. 7 şi nr. 129,
14 - 20 februarie 1996, p. 6;
Centenar Gheorghe I. Brătianu, în „Curierul Naţional”, 24 ianuarie 1998, p. 9;
Retipărirea unei cărţi de Gheorghe I. Brătianu, Acţiunea politică şi militară a
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Politica de atitudine şi de realităţi (despre aceeaşi carte), în „Curierul
Naţional”, nr. 3363, 23 - 24 martie 2002, p. 5;
România a salvat Europa de bolşevizare, în „Curierul Naţional”, nr. 3369, 30 31 martie 2002, p. 5;
105 ani dela naşterea savantului patriot Gheorghe I. Brătianu, în „Curierul
Naţional”, nr. 3621, 28 ianuarie 2003, p. 8;
O jumătate de veac de la moartea savantului Gheorghe I. Brătianu . Un om
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Cella Delavrancea, Scrieri, ediţie, prefaţă, note, comentarii şi bibliografie de
Valeriu Râpeanu, Editura Eminescu, 1982, 765 p.
Cella Delavrancea, Dintr-un secol de viaţă, ediţie îngrijită şi alcătuită, studiu
introductiv, note, comentarii, repere istorico-literare, bibliografie de Valeriu
Râpeanu, Editura Eminescu, 1987, 623 p.



Studii despre Cella Delavrancea în volume de Valeriu Râpeanu




Cella Delavrancea - o viaţă sub zodia esteticului, în Memoria şi feţele timpului,
Editura Cartea Românească”, 1983, pp. 50 - 59.




Articole despre Cella Delavrancea












99, în „România Literară”, 11 decembrie 1986, p. 18;
Sub semnul frumuseţii - La încetarea din viaţă a Cellei Delavrancea, în
„Adevărul Literar şi Artistic”, nr. 80, 18 august 1991, pp. I - V;
Cella Delavrancea, în „Universul Bucureştilor”, nr. 72, 8 august 1992, p. 2,
partea a doua în nr. 73, 10 august 1992, p. 2;
Primul an fără Cella Delavrancea, în „Curierul Naţional Magazin”, nr. 52, 10
august 1992, p. 7;
Cella Delavrancea şi primul ministru Octavian Goga, în „Curierul Naţional
Magazin”, nr. 149, 4 - 10 iulie 1994, p. 6;
Un loc magic al culturii româneşti - Casa din strada Mihai Eminescu, nr. 151, în
„Curierul Naţional Magazin”, nr. 166, 31 octombrie - 6 noiembrie 1994, p. 6;
Cella Delavrancea - Nae Ionescu o prietenie în amurgul vieţii, în „Curierul
Naţional”, nr. 2400, 30/31 ianuarie 1997, p. 7;
Primatul documentului asupra ficţiunii, în „Curierul Naţional”, 23/24 ianuarie
1999, p. 7;
Decembrie 1887. Cella Delavrancea s-a născut acum 125 de ani, în „Curierul
Naţional”, 21 decembrie 2012.
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NOW, WHEN I LOOK IN THE PAST ... (I)
(Summary)
The author - evocator presents us a few remembers and evocations, from the
troubled years 1939 - 1944, about Nicolae Iorga, Nicolae I. Simache, Gheorghe I.
Brătianu, Şerban Cioculescu.
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Ana - Elisabeta FLORESCU
Nistor Virgil PLEŞCA

ARTIŞTI BOTOŞĂNENI
ÎN PATRIMONIUL GALERIILOR DE ARTĂ
,,ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI
Cuvinte - cheie: artă plastică, artă contemporană, Galerie de Artă „Ştefan
Luchian”, patrimoniu, Botoşani.
Într-o societate în care valorile umane se găsesc într-un permanent declin relativ,
un important factor de rezistenţă şi continuitate îl reprezintă nevoia de frumos a
fiecărui individ şi, implicit, modul în care este perceput rolul frumosului la nivelul
conştienţei sociale, plecând de la frumosul natural şi insistând pe frumosul produs de
creaţiile artistice. Frumosul există numai într-un subiect care îl receptează, într-o
conştiinta capabilă să-l perceapă, fapt care presupune o anumită cultură a subiectului,
care trebuie să aibă: un gust estetic şi o anumită sensibilitate, capacităţi care se
dobândesc şi se cultivă prin instrucţie şi educaţie: în familie, şcoală şi societate.
În acest sens, Galeriile de Artă ,,Ştefan Luchian”, înfiinţate în anul 1982 în cadrul
Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean Botoşani, ocupă în universul cultural botoşănean
un loc aparte în cadrul preocupărilor estetice ale iubitorilor / pasionaţilor de artă,
având o dublă menire: de a tezauriza şi valorifica expoziţional creaţiile artistice ale
înaintaşilor şi de a promova artiştii plastici contemporani.
Înaintea apariţiei acestui generos spaţiu de expunere, aşa cum menţionează
istoricul Gheorghe Median, ,,prima pinacotecă a Botoşanilor” a fost deschisă în
1960, într-o clădire situată în Calea Naţională nr. 162, prin strădania Ilenei
Turuşancu - profesor de limba şi literatura română la Liceul „Mihai Eminescu" şi a
pictorului Eugen Ispir. Acesta din urmă, contactat de profesoara Turuşancu - în
vederea apariţiei unei monografii, „uimit de numărul mare de artişti plastici
proveniţi din zona Botoşani, susţine ideea înfiinţării unei pinacoteci în oraşul nostru
- lucru ce se realizează în 1960 (55 picturi şi vreo 8 sculpturi)" 1.
Ulterior, lucrările de artă au fost expuse în alte câteva locaţii, respectiv într-o
construcţie de epocă, situată în spatele bisericii Sf. Paraschiva şi apoi în centrul
istoric al Botoşanilor, iniţial în Casa Ankele şi după aceea într-un spaţiu proprietate
privată (2008 - 2009). Secţia de Artă a fost închisă faptic, drept urmare a intrării în
reabilitare a Centrului vechi al oraşului, dar şi a costurilor de închiriere a spaţiului. În
2013, o ordonanţă guvernamentală, declarată ulterior ca neconstituţională, a avut ca
efect şi desfiinţarea scriptică a Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean Botoşani şi
unirea acesteia cu Secţia de Etnografie, sub denumirea actuală de Secţie de Artă şi
Etnografie.

http://www.muzeubt.ro/13_muz_arta.html
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2013, o ordonanţă guvernamentală, declarată ulterior ca neconstituţională, a avut ca
efect şi desfiinţarea scriptică a Secţiei de Artă a Muzeului Judeţean Botoşani şi
unirea acesteia cu Secţia de Etnografie, sub denumirea actuală de Secţie de Artă şi
Etnografie.
Cuvinte - cheie: artă plastică, artă contemporană, Galerie de Artă „Ştefan
Luchian”, patrimoniu, Botoşani.
ARTIŞTI BOTOŞĂNENI
ÎN PATRIMONIUL GALERIILOR DE ARTĂ
,,ŞTEFAN LUCHIAN” BOTOŞANI
Ana - Elisabeta FLORESCU
Nistor Virgil PLEŞCA

1

http://www.muzeubt.ro/13_muz_arta.html
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Patrimoniul Galeriilor de Artă ,,Ştefan Luchian” cuprinde în anul 2016 un număr
de 2.641 de bunuri culturale, din care: 1.241 lucrări de pictură, 1.091 lucrări de
grafică, 24 tapiserii, 16 lucrări executate în diverse tehnici, 18 acte, lucrări diverse şi
244 sculpturi. Lucrările, donaţii şi achiziţii, sunt semnate de mulţi artişti plastici de
prim rang ai ţării, precum: Eustaţiu Stoenescu, Rudolf Schweitzer - Cumpănă,
Theodor Pallady, Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Jean Al.
Steriadi, etc., între care regăsim şi numeroşi autori proveniţi din arealul botoşănean,
precum : Ştefan Luchian, Octav Băncilă, Constantin Piliuţă, Petre Achiţenie, A. M.
Agripa, Ion Murariu, Constantin Radinschi, ş.a.
Motivaţia însemnărilor ce urmează are la bază constatarea pictorului Eugen Ispir
privind ,,numărul mare de artişti plastici proveniţi din zona Botoşani”. Cele trei
criterii selective urmărite în abordarea subiectului sunt: apartenenţa la arealul
botoşănean - ca loc de naştere al artiştilor, trecerea lor în nefiinţă şi prezenţa unora
din creaţiile acestor plasticieni în patrimoniul valoros al Secţiei de Artă şi Etnografie
a Muzeului Judeţean Botoşani.
Datorită faptului că tema abordată este foarte generoasă, artiştii plastici
botoşăneni având fiecare, în parte, o importanţă deosebită în ceea ce înseamnă arta
plastică românească şi despre cei mai mulţi dintre ei există un material bibliografic
ce poate fi consultat de către cei interesaţi, prezentul material va puncta doar, strict
informativ, numele, în ordine alfabetică şi câteva repere privind aceste personalităţi
artistice a căror amintire avem datoria morală de a o păstra pentru generaţiile
următoare.
Avem în lucru un Repertoriu al artiştilor plastici prezenţi cu lucrări în galeriile
botoşănene, fie ei botoşăneni sau nu, dar datorită volumului de muncă şi de informaţi
foarte mare, vom pune la dispoziţia publicului interesat şi rezultatele acestei cercetări
în măsura posibilităţilor.
Artiştii botoşăneni ale căror lucrări se regăsesc în patrimoniul Galeriilor de Artă
,,Ştefan Luchian” Botoşani, sunt:
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3

ACHIŢENIE, Petre (n. 27.05.1929, com. Havârna - d. 01.12. 2006,
Bucureşti). (pictură, grafică)

2

Marina Preutu, Gabriela Manole-Adoc; Gheorghe Adoc (Editura Meridiane, București, 1987).
Eliza Zadru, „Vă mai amintiți de Octav Băncilă”, în Adevărul, 13 aprilie 2010, Bucureşti.

BÂŞCU, Dumitru (Dimitrie) (n. 02.09.1902, satul Cracalia, com. Dumeni d.18.11.1983, Bucureşti). A fost fratele vitreg, pe linie paternă, al compozitorului
George Enescu (pictură).
BEJENARU, Mihai (n. 07.04.1955, satul Stânceşti, com. Mihai Eminescu - d.
21.08.2008) (pictură, grafică).
BĂNCILĂ, Octav (n. 04.02.1872, com. Corni - d. 03.04.1944, Bucureşti)3.
(pictură, grafică).
AMARIEI Viorel (n. 1956, Botoşani - d. 2014, Botoşani). (pictură, design
vestimentar)
AGRIPA Aurel Mocanu (n. 24.04.1940, Botoşani – d. 2004, Bucureşti).
(pictură, grafică).

ACHIŢENIE Petre - Veneţia, u.c., 64 x 62 cm.
ADOC MANOLE, Gabriela (n. 14.11.1926, com. Pleşani-d. 17.07. 2002,
Bucureşti)2. (sculptură).
AGRIPA Aurel Mocanu (n. 24.04.1940, Botoşani – d. 2004, Bucureşti).
(pictură, grafică).
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3

Marina Preutu, Gabriela Manole-Adoc; Gheorghe Adoc (Editura Meridiane, București, 1987).
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http://www.luceafarul.net/in-memoriam-aspazia-burduja
5
http://adevarul.ro/locale/botosani/michelangelo-botosani-capela-sixtina-hlipiceni-povestea-sateanuluigenial-condamnat-uitare-saracie

HÂRTOPEANU, Petru (n. 15.08.1913, satul Hulub, com. Dângeni - d. 2001,
Frankfurt am Main). Format în spaţiul spiritual al Iaşului interbelic, sub
CUMPĂTĂ,
(pictură/grafică)

Alexandru

(n.13.02.1922,

com.

Dracşani

-

d.

2000).

CORNESCU, Traian (n. 21 ianuarie 1885, Botoşani - d.1963, Bucureşti). A
fost căsătorit cu Laura Cocea, nepoata pictorului Ştefan Luchian, de care a fost foarte
apropiat în ultimii săi ani de viaţă. (pictură)
CODIŢĂ, Pavel (n.1916 - d. 2000). (pictură)
Casa din Cracalia unde a copilărit pictorul Dimitrie Bâşcu

CHIHAIA, George (n.1938, Ştefăneşti - d. 2006, Iaşi). (pictură). ,,Era un pictor
extraordinar. O mână sigură şi cu sclipiri de geniu. Din ceea ce a pictat reiese că
era un expresionist. Era extraordinar. Ţin minte că am văzut camera de la Spitalul
de Psihiatrie de la Câmpulung unde a stat după 1998. Era pictată toată în stil
expresionist. Doar în creion că nu avea culori, a desenat toată istoria românilor în
imagini. Ceva remarcabil. Păcat că nu a expus, păcat că a fost uitat”, spune pictorul
botoşănean George Şpaiuc, unul dintre elevii lui George Chihaia5.

BURDUJA, Aspazia (n. 14.09.1939, Săveni - d. 15.08.1984, Bucureşti). A fost,
timp de cinci ani, studenta lui Ciucurencu şi a lui Corneliu Baba, pentru ca, după
absolvirea Institutului de Arte Plastice ,,Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, în anul
1965, să rămână în capitală, în preajma unor mari artişti plastici, care aveau să-i
înrăurească devenirea4. (pictură, tapiserie)
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4

http://www.luceafarul.net/in-memoriam-aspazia-burduja
http://adevarul.ro/locale/botosani/michelangelo-botosani-capela-sixtina-hlipiceni-povestea-sateanuluigenial-condamnat-uitare-saracie
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îndrumarea profesorului şi pictorului N.N. Tonitza, Petru Hârtopeanu a fost coleg şi
prieten cu Ion Irimescu, Corneliu Baba, Călin Alupi, Iftimie Bârleanu şi alţi
intelectuali ieşeni, de care s-a simţit legat sufleteşte. A lucrat ca profesor de desen în
învăţământul secundar (1937-1949), iar din 1962 a devenit cadru didactic universitar
la Facultatea de Arte Plastice din Iaşi. În anul 1975 a părăsit România, stabilindu-se
în RFG6. (pictură)

6
http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Moldova/petru-hartopeanu-pictor-74341.htm
7
Ştefan Drăguţ, Ştefan Luchian, Bucureşti, 1968; Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin
Mihalache, Pictura românească în imagini, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.

MURARIU Ion - Sat de pescari, up, 50 x 71cm.

LUCHIAN, Ştefan (n. 01.02.1868, Ştefăneşti - d. 28.06.1916, Bucureşti) 7.
(pictură)

MURARIU, Ion (n. 12.09.1922, Dorohoi - d. 22.03.2012, Bucureşti). (pictură /
grafică)
LUCHIAN Ştefan - Peisaj, up, 28 x 41 cm
LUCHIAN Ştefan - Peisaj, up, 28 x 41 cm
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grafică)
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6

http://www.ziarulevenimentul.ro/stiri/Moldova/petru-hartopeanu-pictor-74341.htm
Ştefan Drăguţ, Ştefan Luchian, Bucureşti, 1968; Vasile Drăguţ, Vasile Florea, Dan Grigorescu, Marin
Mihalache, Pictura românească în imagini, Editura Meridiane, Bucureşti, 1970.
7
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NICULIU, Florin (n.1928, Hudeşti - d. 1997, Bucureşti). (grafică, pictură)

ONIŢĂ, Iulia (n. 01.08.1922, Dorohoi - d. 1987). (sculptură)

406

OLINESCU Marcel - Istoria noastră e luptă milenară, linogravură, 80 x 58 cm
NICULIU Florin - Grădină, up, 82 x 54 cm.
OLINESCU, Marcel (n. 17.09.1890 - d. 1992). (grafică)

OLINESCU, Marcel (n. 17.09.1890 - d. 1992). (grafică)

NICULIU Florin - Grădină, up, 82 x 54 cm.
OLINESCU Marcel - Istoria noastră e luptă milenară, linogravură, 80 x 58 cm
NICULIU, Florin (n.1928, Hudeşti - d. 1997, Bucureşti). (grafică, pictură)
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8
Constantin Prut, Dicţionar de Artă Modernă şi Contemporană, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2002.

PILIUŢĂ, Constantin (n. 04. 02.1929 - d. 03.05.2003, Bucureşti). Între 1949 1955 urmează cursurile Institutului de Arte Plastice Bucureşti, unde îl are profesor pe
Alexandru Ciucurencu. Despre creaţiile sale plastice, criticul de artă Constantin Prut
afirma: «Tonurile luminoase, degajate de impurităţi, compun o lume aerată, în care
meditaţia se instaurează ca o modalitate de a se reface comuniunea cu o natură pură
şi vitală »8. (pictură / grafică).

ŞTEFAN, Vasile (n. 1905, Băluşeni - d. 1986) Studiază la Academia de Arte
Frumoase Iaşi (1929), cu Ştefan Dimitrescu şi Octav Băncilă. ,,După o fază
evolutivă destul de lungă, caracterizata prin exploatarea cromatică a figurativului,
în care se puteau detecta, după expresia lui Ion Frunzetti, ecouri veneţiene sau din
paleta lui Rubens şi Delacroix, Ştefan manifestă tendinţe abstractizante, mizând mai
STURZA, Gheorghe - (n.1904, Botoşani) pictor naiv, de profesie mecanic de
locomotivă. Soţia sa, Ecaterina Sturza, a donat 45 de lucrări Muzeului Judeţean
Botoşani, la 17.04.1982, după moartea artistului. (pictură naivă).
RADINSCHI, Constantin (n. 21.06.1920, com. Brăeşti - d. 2003), pictor şi
grafician român. A fost membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici din România. A
pictat portrete dedicate lui George Enescu şi compoziţii. Peisagist de vocaţie, a lăsat
numeroase lucrări, precum: ,,Dimineaţa pe Siret”, ,,Primăvara la Durău”, ,,Case la
Bârnova”, ,,Se duce toamna...”, ,,Privelişte spre apus”, ,,Dimineaţă de primăvară pe
Ceahlău” şi altele. (pictură / grafică).
PILIUŢĂ Constantin - Casă din Botoşani, uc., 64,8 x 92 cm
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8

Constantin Prut, Dicţionar de Artă Modernă şi Contemporană, Editura Univers Enciclopedic,
Bucureşti, 2002.
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TOMAZIU, George (Gheorghe) (n. 25.03.1915, Dorohoi - d. 03.12.1990,
Paris) - pictor, grafician, poet, memorialist. Mama sa, Lucreţia (născută Enescu), era
vară primară a lui George Enescu. Copilăria şi adolescenţa şi le-a petrecute în oraşul
natal. Studii gimnaziale şi liceale le-a făcut la Liceul „Grigore Ghica Voievod" din
Dorohoi. A urmat studii de pictură la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti
(1933-1936), la clasa pictorului Francisc Şirato (examen de licenţă în 1937),
completate cu câteva călătorii la Viena, München şi Dresda. Ucenicie artistică la
Paris, cu André Lhote (1938-1939)10. (grafică)

TROTEANU Petru Remus - Vatra, up, 47,5 x 62,6 cm.

ŞUVĂILĂ, Benone (n.1940 - d. 2000). (pictură).

9
Octavian Barbosa, Dicţionarul Artiştilor Români Contemporani, Editura Meridiane, Bucureşti, 1976;
Mircea Deac, Tudor Octavian, 300 de Pictori Români, Fundatia Jean Louis Calderon, 2007.
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TROTEANU, Remus Petru (n. 16.05.1885, satul Stânceşti, com. Mihai
Eminescu - d. 1957, Bucureşti). După moartea pictorului în 1957, întreaga colecţie
revine familiei Ştefănescu din Bucureşti (Sanda - nepoata pictorului şi Gheorghe). În
anul 1979 Muzeul Judeţean Botoşani achiziţionează 37 de lucrări (p.v. 2874/1979),
ca ulterior familia să doneze instituţiei alte 7 lucrări 11. (pictură / grafică)
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TOMAZIU, George (Gheorghe) (n. 25.03.1915, Dorohoi - d. 03.12.1990,
Paris) - pictor, grafician, poet, memorialist. Mama sa, Lucreţia (născută Enescu), era
vară primară a lui George Enescu. Copilăria şi adolescenţa şi le-a petrecute în oraşul
natal. Studii gimnaziale şi liceale le-a făcut la Liceul „Grigore Ghica Voievod" din
Dorohoi. A urmat studii de pictură la Academia de Arte Frumoase din Bucureşti
(1933-1936), la clasa pictorului Francisc Şirato (examen de licenţă în 1937),
completate cu câteva călătorii la Viena, München şi Dresda. Ucenicie artistică la
Paris, cu André Lhote (1938-1939)10. (grafică)
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ŢĂRANU, Andronic (n. 1852- d. 1930) fiul armeanului Mihail A. Ţăranu, a
urmat cursurile Şcolii Primare Armene de Băieţi, aflate în curtea bisericii „Sf.
Maria”, urmate de cursurile Liceului Laurian, terminate în 1871. Rămas orfan de la
zece ani, a fost crescut de un unchi, Săndulache, care s-a împotrivit ca Andronic să
cânte la vioară şi să picteze. Cu toată împotrivirea acestuia, tânărul urmează BelleArtele la Iaşi şi ia lecţii la Conservator cu Eduard Caudella. Va lucra însă ca
funcţionar la poşta din Botoşani şi va fi un mare animator cultural al oraşului, mai
ales în viaţa muzicală, compunând 200 piese muzicale lăsate în manuscrise,
cunoscute şi apreciate de George Enescu. S-a numărat printre fondatorii şi animatorii
Societăţii Muzicale ,,Armonia”, apărută în 1883 şi condusă de Al. Saint-Georges şi
de Mihail Posluşnicu. În anul 1903, A. Ţăranu a prezentat pe scena teatrului
,,Petrache Cristea”, cântând la vioară celebra Ciocârlie. Andronic Ţăranu a fost un
talentat publicist, colaborând la Curierul Român condus de Ioniţă Bădescu şi la
Revista Moldovei. În Revista Moldovei, nr. 2 - 4, 1924, scrie articolul „Cum l-am
cunoscut pe Mihai Eminescu”, în care vorbeşte despre o agapă cu poetul şi Toma
Micheriu din 1872.
***
Nume înşiruite alfabetic, destine împlinite ori vise frânte, oameni şi fapte. Artişti
botoşăneni…trecuţi în lumea umbrei, rămaşi în cea a frumosului fără vârstă. Aceste
nume, intrate în istoria artei plastice româneşti, a celei europene şi, de ce nu, unele
dintre ele aflate în Pantheon-ul artistic universal, aduc - prin operele lor - un plus de
valoare creaţiilor plastice aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean Botoşani. Sunt
creatori de artă cărora le datorăm o parte din minima educaţie estetică, fără de care
nici un om nu se poate considera pe deplin complet.
În acest context putrem încadra şi consideraţiile despre rolul artei ale unor alte
mari personalităţi ale lumii artistice universale, respectiv Edgar Degas şi Constantin
Brâncuşi. Primul considera că: „arta nu este ceea ce vezi, ci ceea ce îi faci pe alţii să
vadă”, iar al doilea vedea arta ca „o oglindă în care fiecare vede ceea ce gândeşte”.
Bibliografie selectivă:
1. Valentin Ciucă, Dicţionarul ilustrat al artelor frumoase din Moldova (1880 2010), Editura ART XXI, Iaşi, 2011.
2. Valentin Ciucă, Un secol de arte frumoase în Moldova, vol. I - II, Editura ART
XXI, Iaşi, 2009.
3. Octavian Barbosa, Dicţionarul Artiştilor Români Contemporani, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1976;
4. Mircea Deac şi Tudor Octavian, 300 de Pictori Români, Fundatia Jean Louis
Calderon, 2007.
Key words: plastic art, contemporara art, Art Galery „Ştefan Luchian”, cultural
heritage, Botoşani.
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ARTISTS FROM BOTOŞANI IN CULTURAL HERITAGE OF
ART GALERY ,,ŞTEFAN LUCHIAN”
(Summary)

Cultural heritage of Art Galery ,,Ştefan Luchian” includes, in 2016, 2.641
artworks, from which: 1.241 paintings, 1.091 graphic works, 24 tapestries, 16 works
executed in various techniques, 18 acts documents, miscellaneous works and 244
sculptures.
The artworks, donations and purchases, are signed by a group of leading artists in
Romania, like : Eustaţiu Stoenescu, Rudolf Schweitzer - Cumpăna, Theodor Pallady,
Camil Ressu, Nicolae Tonitza, Gheorghe Petraşcu, Al Jean. Steriadi, etc., among
which are numerous authors coming from Botoşani area, such as: Ştefan Luchian,
Octav Băncilă, Constantin Piliuţă, Petre Achiţenie, A. M. Agripa, Ion Murariu,
Constantin Radinschi and others.
Motivation notes below is based on finding the painter Eugen Ispir ,,large number
of artists coming from Botosani area". The three criteria are subject selective
approach pursued: Botoşani membership area - the birthplace of artists, their passing
away and the presence of some of these creations artists valuable heritage of the
Department of Art and Ethnographic Museum Botosani County.
Because the topic addressed is very generous artists Botosani each having partly a
special importance which means the Romanian fine arts and about most of them
there is a bibliography that can be consulted by those interested, this material will
score only strictly informative names, in alphabetical order and some benchmarks on
these artistic personalities whose memory we have a moral duty to preserve it for
future generations.
We work a Directory of artists with works in galleries present Botosani, whether
or not Botosani, but due to the volume of work and very informed, will provide the
interested public the results of this research to the extent possible.
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Steliana BĂLTUŢĂ
„Universul Colecţiilor”
Cuvinte - cheie: Mihai C.V. Cornaci, expoziţie, colecţionar, filatelie,
numismatică, filumenistică, pasiune pentru lame de ras, industria berii în Botoşani,
personalităţi, instrumente de măsurare a timpului, instrumente de scris, diplome
şcolare.
Pe 24 octombrie 2015, la Muzeul Judeţean Botoşani, s-a deschis expoziţia
complexă, numărând aproape 6000 de piese din Colecţia pregătită iniţial, cuprinzând
10.000 de piese, aparţinând colecţionarului MIHAI C.V. CORNACI. Momentul a
fost o adevărată sărbătoare, pentru că domnul Mihai Cornaci era şi la o frumoasă
vârstă aniversară, împlinind numai cu o zi înainte, pe 23 octombrie, 66 de ani.
Expoziţia a fost încununată de succes, fiind vizitată şi apreciată de persoane de
diferite vârste, dar mai ales de grupuri de şcolari, cei mai mulţi de la Liceul Teoretic
„Grigore Antipa” veniţi împreună cu prof. Paul Ungureanu, înv. Maria Alexa de la
Şcoala Gimnazială Nr. 17 Botoşani şi prof. d-r Dan Prodan de la Şcoala Gimnazială
Nr. 2 Botoşani. Elevii au avut ca exemplu o pasiune de o viaţă, pasiunea de
colecţionar, care presupune ştiinţă, răbdare, ordine şi nu în ultimul rând, o mare
investiţie financiară, implicarea familiei. Special şi unic a fost faptul că momentul
expoziţional a fost cuprins, ca timp, între ziua de naştere şi cea onomastică, pentru că
pe 8 noiembrie a fost sărbătoarea ortodoxă „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril”,
domnul Cornaci purtând prenumele Mihai.
La deschidere, la prezentarea expoziţiei, care a fost de înaltă ţinută pentru
valoarea colecţiei, au participat colonel (r.) d-r Sergiu Balanovici, prof. Cornelia
Viziteu - director al Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu” Botoşani, col. dr. Gică
Mariţanu, col. (r.) Ioan Siminicianu (Preşedintele Secţiei Botoşani a Societăţii
Numismatice Române), ing. Coriolan Chiricheş (Preşedintele Asociaţiei Filateliştilor
din judeţul Botoşani), ing. Gheorghe Hreapcă (epigramist), scriitor d-r Lucia Olariu Nenati. Publicul venit la manifestarea culturală a fost numeros, sala fiind aproape
neâncăpătoare, nelipsind nici jurnaliştii din mijloacele de mediatizare, de la
desfăşurarea evenimentului.
Expoziţia a fost extrem de meticulos organizată, cu etichete explicative, ea fiind o
sursă şi de clare informaţii istorice şi documentare şi chiar o sursă de învăţare privind
alcătuirea unei colecţii. Colecţia Mihai C. V. Cornaci, păstrează un patrimoniu cu

Precizez că acest material a apărut iniţial în revista „Ţara de Sus” a Centrului de Conservare şi
Promovare a Culturii Tradiţionale Botoşani, Nr. 3 - 4 / 2015, anul X, şi în revista „Luceafărul” net,
pentru a marca momentul aniversar de 66 ani de viaţă ai colecţionarului Mihai C.V. Cornaci, şi în
special prilejuit de expunerea pentru prima dată la Muzeul Judeţean Botoşani, a 6000 de piese din cele
10.000 pe care le cuprinde colecţia. Pentru publicarea studiului în AMS, XIV - XV, 2016 - 2016, apar
completări şi trimiteri bibliografice în text.
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Nicolae Iorga, „Banii lui Cuza Vodă”, în BSNR, anul XVIII, nr. 47 / 1923, pp. 65 - 66; Constantin
Moisil, „Cu privire la banii lui Cuza - Vodă”, în BSNR, anul XVIII, nr. 48 / 1923, pp. 38 - 100.
2
Octavian Iliescu, Istoria monedei în România, Colecţia B.N.R., EE, Bucureşti, 2002, pp. 73 - 83;
Octavian Luchian, George Buzdugan, Constantin C. Oprescu, Monede şi bancnote româneşti, ESt-T,
Bucureşti, 1977, pp. 253 - 317; S.C. IMPEX ZIMBRUL CARPATIN S.R.L., „Catalog numismatic.
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piese care dacă n-ar fi fost salvate la timp, s-ar fi pierdut pentru totdeauna. Astfel,
colecţia creează imaginea completă a unor domenii, expoziţia fiind grupată pe
exponate numismatice, cuprinzând: Emisiuni monetare româneşti moderne şi
contemporane, Emisiuni monetare din diverse state ale lumii, Unităţi şi subunităţi
monetare din emisiunile Imperiului Roman, din emisiunile monetare de la Sadagura,
jetoane, emisiuni de bancnote româneşti, din bancnotele lumii, „Memoria
metalului”, aspecte ale istoriei naţionale oglindite în medalistică, exponate de
insigne (diverse tematici şi subiecte), Faleristică românească (Sigilii diverse,
Distincţii şcolare); Exponate Filatelice cuprinzând: Dorohoi în secolul XX cartofilie, Un dicţionar filatelic – filatelie şi exploatare poştală, Câte ceva despre
numismatică - maximafilie; Exponate Diverse cuprinzând: Filumenistică, Ceasuri de
buzunar, Instrumente de scris, Exponat combinat - numismatică şi filatelie,
Tegestophilie, Etichete ale fabricilor de bere din România, Berărit botoşănean Studiu, Rasophilie - Lame de ras, Mărţişoare numismatice, Platouri şi piese
ceramice, Mihai Eminescu - documentar, George Enescu - documentar, Nicolae
Iorga - documentar.
Mihai C.V. Cornaci este un adevărat şi talentat colecţionar care se respectă, îşi
respectă colegii de breaslă, dar şi pe vizitatorii care văd, admiră şi apreciază colecţia.
Este o colecţie ştiinţific şi meticulos alcătuită pe „Domenii de colecţionare”, şi nu un
număr de piese adunate la întâmplare, din care privitorul să nu înţeleagă nimic. În
acest fel în baza unor principii clare de colecţionare şi ordonare a colecţiilor, Mihai
C.V. Cornaci a transmis pasiunea de colecţionar şi fiului Bogdan, dar şi nepoatei
Alexia - Georgiana, care au în expoziţie piese ce le aparţin. Nu trebuie să uităm
faptul că domnului Mihai Cornaci i-a stat mereu aproape soţia, profesor Paraschiva
Cornaci, nu numai în toate momentele dar şi în demersul de alcătuire a acestei
valoroase colecţii.
Expoziţia a fost însoţită de afişe, de o invitaţie specială şi de o carte poştală
ocazională, care a fost înmânată celor prezenţi la manifestare. Pentru lunga perioadă
de muncă, pentru activităţile pe care le-au iniţiat, organizat în cadrul Bibliotecii
Judeţene „Mihai Eminescu” şi care au fost cunoscute de publicul larg, la care au
participat şcolari, doamna Director Cornelia Viziteu a înmânat doamnei şi domnului
Cornaci diplome, dar şi pentru fiul Bogdan şi nepoata Alexia.
Punctul nostru de vedere este că selectiv, tematic sau pe subiecte, colecţia merită
să facă obiectul unor comunicări cu diverse ocazii. După prezentarea Colecţionarului,
a colecţiei, a cadrului expoziţional, mă voi opri la câteva detalii (cu exemplificare).
Cel mai important exponat este cel ce prezintă moneda modernă şi contemporană.
Exponatele conturează proiectul sistemului monetar din reformele lui Cuza 1,
continuând cu primele emisiuni monetare de la crearea sistemului monetar propriu
din 18672, către prezentarea acestora evolutiv, tehnic şi valoric, până astăzi. Stema de
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stat de pe reversul monedei a fost redată şi color pentru ca vizitatorul să înţeleagă
mai bine compunerea heraldică şi evoluţia ei în timp. Unitatea monetară din proiectul
de reformă se numea „român”, având ca multipli, valoarea de 5 şi 20 „români”.
De valoare excepţională în colecţie sunt şi monedele romane3 (denar, sesterţiu,
assarion) având pe ele chipul unor frumoase aristocrate romane. Etichetele
explicative precizează perioada de circulaţie a acestor monede, numele aristocratelor,
şi anii când ele au trăit. În aceeaşi categorie se încadrează şi monedele din vremea
Republicii Romane (denari, siliqua, follis) - cu chipul împăraţilor Vespasian, Traian,
Marcus Aurelius, Commodus, Hadrian, Constantin al II-lea, Julian, Licinius, cu
precizarea foarte clară a anilor de vieţuire şi a celor când au fost împăraţi şi când au
circulat monedele pe care Mihai Cornaci le are în colecţie.
Alte exponate care atrag atenţia sunt cele care ilustrează Vânătoarea, şi care
trezesc interesul prin informaţiile pe care le aduc despre Societatea de vânătoare
„Molda” a vânătorilor din judeţul Botoşani, care avea o insignă, un statut şi o
ştampilă. Societatea a fost recunoscută printr-o adresă din 10 noiembrie 1923 trimisă
de Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, Direcţia Vânătoarei, cu titlul: Domniei Sale
D-lui Preşedinte al Soc. de vânăt. „Molda” din Botoşani. Domeniul l-a interesat în
mod special pe colecţionarul Mihai C.V. Cornaci, pentru că bunicul după mamă
Robu. P. Gheorghe, care a trăit între anii 1862-1935, a fost pădurar şi vânător în
cantonul Coşula, şi apoi tatăl său Cornaci C. Vasile a fost paznic de vânătoare la
cantoanele silvice Buda, Trestiana, Gavrileşti, Jud. Botoşani în anii 1949 - 1952. Atât
de la bunic cât şi de la tată a învăţat că „vânătoarea este selecţie, nu măcel”.
Piesele care pot fi admirate sunt insignele cu vânatul, însemnele vânătoreşti,
vânatul în compoziţii heraldice, insigna unicat în colecţiile de specialitate („Paznicul
de vânătoare”, „Domeniile Bucovinei”) şi piese ca trofeu la vesta vânătorului purtate
la momente de ceremonial, dar şi sculpturi mici în corn de cervide, cu o reală valoare
artistică. Seriozitatea şi rigoarea de lucru în domeniul colecţiilor se remarcă şi la
realizarea de insigne reprezentându-i pe Mihai Eminescu, Ion Creangă şi Veronica
Micle, pentru care Mihai Cornaci a creat întâi machetele, apoi a solicitat aprobarea
ştampilată şi semnată a conducerii Bibliotecii „Mihai Eminescu”, trecând în final la
pasul următor de trimitere a comenzii către „Accesorii Prod. Oradea” spre execuţie.
În afara acestor trepte valorice de creare, machetare şi aprobare a unei instituţii,
apariţia unor insigne s-ar numi impostură, şi nu rigoare ştiinţifică în Insignografie.
Aceleaşi trepte valorice de realizare le-a parcurs şi în domeniul Medalisticii când
prin propriile eforturi financiare, dar cu aprobarea conducerii instituţiei, a
Directorului Bibliotecii Judeţene „Mihai Eminescu”, colecţionarul Mihai Cornaci a
lucrat la concepere, machetare şi trimitere spre realizare la un atelier specializat la
Moscova, Medalia Bibliotecii „Mihai Eminescu” Botoşani, lucrată din tombac
acoperit galben prin procedeul galvanizării. Expoziţia cuprinde şi Diplome meritorii
ca recunoaştere a calităţii de adevărat colecţionar. Între distincţiile de-a lungul
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carierei se remarcă Medalia cu Brevet conferită de Preşedintele României Emil
Constantinescu4.
Un centru de mare interes în colecţie îl reprezintă emisiunea de mărci poştale prima din România - dedicate poetului Mihai Eminescu, în coală de emisie pentru
importanţa personalităţii sale pentru Botoşani, pentru România, fiind şi acesta un
mod de apreciere, de preţuire, la „50 de ani de la Moartea Poetului” (22 mai 1939).
Cele 2 coli brun carmin şi brun oliv se găsesc azi doar la 5 colecţionari din România.
Atenţia este atrasă şi de Societatea „Amicii Regelui Mihai” (A.R.M) care cuprinde
insigna regalistă mică în cruce, legitimaţia şi fotografia color specială care se oferă
membrilor A.R.M.
Distincţiile şcolare5, 12 la număr, au un loc special în colecţie, ele fiind medalii
din perioada Regatului României şi au o valoare de document pentru Învăţământul
Românesc. Pe o distincţie dată ca „Premiul şcolar - la Învăţământul Primar”, este
gravat pe avers în profil regele cu inscripţia circulară: Carol I Domn şi Primul Rege
al României şi pe revers: Serbătorirea Jubileului de 40 de Ani de Glorioasă Domnie,
1866-1906. Altă distincţie dată ca Premiul II are gravat pe avers în profil pe Mihai I,
şi pe revers călimara, pana şi cartea cu inscripţia Ministerul Educaţiei Naţionale.
Inedite informaţii documentare cuprinde Berăritul la Botoşani, între exponate
aflându-se imaginea Fabricii de bere „Didi” (demolată în 1951) şi fotografia din 1990
Mihai Cornaci cu Gheorghe Lazarovici, fiul proprietarilor Zamfira şi Cristea
Lazarovici, ai fabricii de la Cişmea. Colecţia referitoare la Berărit cuprinde şi
etichete ale Fabricilor de bere din România şi imaginea Primului Catalog (Ediţia a
III-a), publicat de Dr. Traian Popescu la München.
Emisiunile de Bancnote Româneşti6, ca şi cele ale Lumii, au ocupat un spaţiu
foarte mare în expoziţie, fiind făcute precizări pentru România, la bancnota
falsificată şi bancnota contrafăcută. Bogat reprezentată documentar este Cartofilia
ilustrând oraşul Dorohoi, cu o diversitate de imagini (edificii administrative,
culturale, învăţământ, unităţi economice, unităţi militare, locuri de agrement). Nu
greşim afirmând că document în colecţie va rămâne şi LAMA DE RAS cu precizarea
dimensiunilor (lungime, lăţime), a grosimii şi a firmelor care le-au fabricat în cele 19
state, ţări ale lumii, scrise pe etichete.
Filumenistica a captat şi ea interesul, prin diversitatea tematică apărută în timp, pe
cutiile de chibrituri. Referindu-se la Dicţionarul Filatelic, Mihai C.V. Cornaci
afirmă: „Deci în conţinutul prezentului exponat, facem referire la termenii de strictă
necesitate din filatelie, la modul de întocmire şi organizare a unei colecţii, la
mişcarea filatelică din România, la organizarea filateliei pe plan mondial la noţiuni
de ordin tehnic privind caracteristicile generale şi particulare ale unei mărci poştale
sau efect poştal.” Din filatelia clasică, în colecţie este şi un plic circulat din
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Corespondenţa Mănăstirii Coşula (Expeditor: Mitropolia Moldovei - Iaşi; Destinatar:
Mănăstirea Coşula Districtul Botoşani).
Dacă pentru vizitator a fost un efort de atenţie asupra fiecărui exponat care are
propria valoare, atunci pentru colecţionar ca să ordoneze metodic fiecare piesă la
locul ei, să ne dea nouă privitorilor toate explicaţiile ştiinţifice, să lucreze la
amenajarea expoziţională, a fost un efort uriaş, titanic. În calitate de colecţionar
Mihai C. V. Cornaci, ne-a convins de valoarea mare, adevărată a colecţiei domniei
sale, pentru care merită toate aprecierile împreună cu fiul Bogdan şi nepoata Alexia Georgiana, alcătuind astfel grupul de 3 generaţii de colecţionari la Botoşani.
Keywords: Mihai C.V. Cornaci, collector, philately, numismatics, philumenistics,
passion for razor-blades, brewery in Botosani, personalities, time measuring
instruments, writing instruments, school awards.
„THE UNIVERSE OF COLLECTIONS”
(Summary)
Between October, 24th and November, 25th 2015, the County Museum in Botosani
housed the exhibition consisting of 6,000 items out of the 10,000 item collection
which belongs to collector Mihai C. Cornaci. The valuable exhibits displayed for the
visitors cover the following fields: philately, post card collecting, numismatics,
personalities in Botosani, philumenistics, razor-blade collecting, brewery, writing
instruments, time measuring instruments, school awards.
The exhibition was a very successful one, being appreciated by people of all ages,
especially by the groups of students from Botosani, most of whom come from The
Natural Sciences High- School “Grigore Antipa”, accompanied by their teacher Paul
Ungureanu, from School no. 17, accompanied by their primary-school teacher Maria
Alexa, and from School no. 2 accompanied by their teacher d-r Dan Prodan.
The students were shown the example of a lifetime passion for collecting which
requires knowledge, patience, organization and, last but not least, a large financial
investment, family involvement and also handing down this passion to his son
Bogdan and his granddaughter Alexia - Georgiana.
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Alexa, and from School no. 2 accompanied by their teacher d-r Dan Prodan.
The students were shown the example of a lifetime passion for collecting which
requires knowledge, patience, organization and, last but not least, a large financial
investment, family involvement and also handing down this passion to his son
Bogdan and his granddaughter Alexia - Georgiana.
(Summary)
„THE UNIVERSE OF COLLECTIONS”
Keywords: Mihai C.V. Cornaci, collector, philately, numismatics, philumenistics,
passion for razor-blades, brewery in Botosani, personalities, time measuring
instruments, writing instruments, school awards.
Corespondenţa Mănăstirii Coşula (Expeditor: Mitropolia Moldovei - Iaşi; Destinatar:
Mănăstirea Coşula Districtul Botoşani).
Dacă pentru vizitator a fost un efort de atenţie asupra fiecărui exponat care are
propria valoare, atunci pentru colecţionar ca să ordoneze metodic fiecare piesă la
locul ei, să ne dea nouă privitorilor toate explicaţiile ştiinţifice, să lucreze la
amenajarea expoziţională, a fost un efort uriaş, titanic. În calitate de colecţionar
Mihai C. V. Cornaci, ne-a convins de valoarea mare, adevărată a colecţiei domniei
sale, pentru care merită toate aprecierile împreună cu fiul Bogdan şi nepoata Alexia Georgiana, alcătuind astfel grupul de 3 generaţii de colecţionari la Botoşani.
STELIANA BĂLTUŢĂ, „UNIVERSUL COLECŢIILOR”
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Dan PRODAN
RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)
▬►Wladimir (Vladimir) Chirovici, Maior (Profesor de Istorie Militară la Şcoala
Specială a Infanteriei), Războiul Mondial. Studiu rezumativ al operaţiunilor
petrecute pe toate fronturile.Curs predat la Şcoala Specială a Infanteriei, Tipografia
Cavaleriei, Sibiu, 1930, 324 p.
Bibliografia istorică a Primei conflagraţii mondiale este bogată, existând cel puţin
câte o contribuţie istoriografică (semnalare, recenzie, articol, studiu, album, culegere
de documente, monografie etc.) pentru fiecare zi de război, astfel peste 1.600 de
titluri, de la crochiul de 1- 2 pagini la monografia de 700 pagini. Istoriografia
românească a Primului Război Mondial (1914 - 1918) s-a centrat pe participarea
României la conflagraţia europeană / mondială, în varianta Războiului pentru
Întregire Naţională şi apărarea României Mari (1916 - 1919, în fapt un război
naţional în cadrul unui cataclism militar mondial), adunând câteva sute de contribuţii,
inegale calitativ şi cantitativ. Diverse contribuţii, cu orizonturi spaţio - temporale
mai vaste, analizează războiul românesc în conflagraţia europeană (mondială),
subliniind cauzalităţi şi interdependenţe reciproce.
Primul Război Mondial a fost abordat din mai multe puncte de vedere: politic,
militar, economic, national, social, ideologic, cultural, religios etc., neexistând o
introspecţie unilaterală, uni-sectorială, ci una pluri-valentă, cu accentuarea uneia sau
alteia dintre formele de manifestare. Evident, componentele politică, militară,
economică, naţională au prevalat. O astfel de contribuţie istoriografică militaro politică este şi lucrarea Maiorului Wladimir (Vladimir) Chirovici (Profesor de
Istorie Militară la Şcoala Specială a Infanteriei), Războiul Mondial. Studiu rezumativ
al operaţiunilor petrecute pe toate fronturile.Curs predat la Şcoala Specială a
Infanteriei, Tipografia Cavaleriei, Sibiu, 1930, 324 p.
Caracterul şi finalităţile cursului au determinat organizarea specifică a
informaţiilor transmise ofiţerilor: pe ani calendaristici, pe fronturi de luptă, pe tabere
militare, pe campanii militare. Scurgerea doar a unui deceniu de la sfârşitul Primului
Război Mondial şi a încheierii tratatelor de pace (1919 - 1920), lipsa accesului la
documentele de arhivă definitorii pentru problematica conflagraţiei mondiale,
bibliografia modestă a Primului Război Mondial, de factură cronologică - factologică
- evenimenţială, existenţa încă a generaţiei de război şi a mesajului militar - politic naţional pe care îl transmitea la sfârşitul anilor ’20 ai secolului trecut, răni încă
deschise ale trecutului belic european / mondial, izbucnirea crizei economice
mondiale şi augmentarea reacţiilor revanşarde şi revizioniste ale învinşilor în Primul
Război Mondial au făcut ca anumite adevăruri despre război să nu poată fi înţelese şi
spuse, iar altele să fie parţial influenţate de poziţia autorului de ofiţer al unei armate
membre a fostei Tabere a Puterilor Antantei, învingătoare în prima conflagraţie
mondială.
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Astfel, Wl. Chirovici nu a putut să identifice şi să definească “o cauză precisă” a
războiului, enumerând “ca unică şi preponderentă cauză, expansiunea germană
politică şi economică”, la care s-au adăugat: adversitatea Franţei, Angliei, Rusiei;
formarea taberelor politico - militare antagonice: Tripla Alianţă şi Antanta;
antagonismul în creştere între ele. “În concluzie, a precizat autorul, cauzele
războiului se pot rezuma: dorinţa de expansiune a Germaniei, ca motiv real, şi
asasinarea Arhiducelui Franz Ferdinand, ca motiv de suprafaţă” (pp. 3 - 5).
Referitor la pregătirea Primului Război Mondial (politică, militară, economică,
ideological etc.), autorul s-a focalizat pe Franţa şi Germania, cele două state
reprezentative ale celor două tabere politico - militare, vecine şi cu un report de
ostilitate şi duşmănie impresionant. Astfel, Franţa a fost artizana Antantei, a câştigat
simpatia şi interesul altor state europene nehotărâte sau neutre (Italia şi România).
“Deşi războiul nu era dorit, totuşi poporul francez era animat de ideia revanşei şi
redobândirei teritoriilor pierdute în 1870 (Alsacia şi Lorena)” - (p. 5). Pe de altă
parte, “Germania, prin politica sa de dominaţiune, şi-a atras antipatia tuturor
statelor şi s-a pus în postura de a apărea ca provocatoare a războiului. (…) Războiul
nu era popular, din cauză că poporul nu era convins de necesitatea lui.În Germania
războiul a fost impus. Spiritul de disciplină însă a dominat convingerile” (p. 5).
În completarea cauzelor, maiorul Wl. Chirovici a detaliat pregătirea militară a
combatanţilor pentru război (pp. 6 - 10) şi a enumerat Teatrele deoperaţiuni
(fronturile de luptă) - (p. 10). În următoarele 7 capitole, autorul a analizat şi a
prezentat desfăşurarea Primului Război Mondial pe teatrele de operaţiuni, în Anul
1914: frontul de Vest (pp. 10 - 40), de Est (pp. 41 - 59), austro - sârb (pp. 60 - 67),
alte fronturi (pp. 67 - 71). Situaţia generală la sfârşitul anului 1914 a fost
următoarea: “Evenimentele petrecute în cursul anului 1914 au demonstrat cu
prisosinţă că pregătirea militară nu-i suficientă pentru a duce la bun sfârşit
operaţiunile, dacă nu se respectă ad-litteram principiile mari ale războiului. (…)
Puterile Centrale trebuiau să adopte manevra pe linii interioare, iar nu să
întreprindă trei ofensive în trei direcţiuni divergente. (…) Dealtfel, germanii au
apreciat just că ofensiva trebuia luată mai întâi contra Franţei. (…) Evenimentele
petrecute au dat Aliaţilor mari speranţe pentru viitor. Moralul lor este neştirbit. Nu
se poate afirma acelaş lucru despre Puterile Centrale. Operaţiunile acestora nu s-au
desfăşurat conform prevederilor. Moralul armatei austro-ungare este mult
zdruncinat iar naţiunile componente încep să dorească emanciparea politică” (pp.
72; 75).
În partea a II-a a cărţii, Anul 1915, Wl. Chirovici a utilizat aceeaşi matrice de
expunere din partea I, Anul 1914. Anul 1915 a fost diferit de cel precedent. “Anul
1915 nu mai oferă Puterilor Centrale avantajele pe cari iniţial le-au avut în 1914. Pe
deoparte, superioritatea cantitativă a forţelor a trecut în cumpăna Antantei, iar pe de
altă parte, iniţiativa operaţiunilor, manifestată cu ascendant de nediscutat la
începutul anului 1914, a suferit lovituri foarte grave, insuflând Comandamentului
german mai multă prevedere în executarea diferitelor operaţiuni ulterioare.
Avantajul iniţial al forţelor, obţinut de astădată de Puterile Antantei, se va
îmbunătăţi treptat, câmpul de exploatare fiind foarte vast. Nu acelaş avantaj se
prevede pentru Centrali, cari sunt nevoiţi să recurgă la artificii pentru crearea de
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noui unităţi, micşorând numărul regimentelor de infanterie din fiecare divizie. (…)
Faţă de cele relatate, apreciem că pentru Puterile Centrale ofensiva se impunea
pentru motivul că în viitor problemul pentru ele va deveni greu şi complex. Factorul
timp va fi cel mai mare duşman. Teatrul de războiu german, cu fiecare zi ce trece, va
fi secătuit de energii. Germania şi Austro-Ungaria se prezintă ca o mare cetate
învestită (încercuită, asediată - compl. DP), care va trebui să capituleze complect
epuizată, dacă enorma massă de oameni nu va căuta o ieşire din cetate pentru a rupe
cercul de învestire” (pp. 76; 78).
Caracterizarea generală anterior prezentată s-a regăsit în evoluţia evenimentelor
militare pe frontal de Vest (pp. 79 - 87), de Est (pp. 87 - 104), italo - austriac (pp. 104
- 108), austro - sârb (pp. 108 - 113), de la Dardanele (pp. 113 - 114), de pe celelalte
teatre de operaţiuni militare (pp. 114 - 115). Situaţia militaro - politică de la sfârşitul
anului 1915 era complicată: “Operaţiunile din cursul acestui an, a precizat autorul,
nu au adus nici unuia din beligeranţi deciziunea (iniţiativa strategică - tactică –
compl. DP) atât de mult căutată. Din punct de vedere militar, Puterile Centrale au
purtat succese demne de remarcat, cari dacă nu au putut conduce la deciziune, a
reconfortat spiritele cari manifestau vădite înclinări pacifiste. Ca rezultat al
operaţiunilor executate, Puterile Centrale deţin întinse teritorii inamice. Menţinute şi
în 1916, (teritoriile inamice ocupate - compl.DP) vor contribui la ameliorarea
situaţiei interne, resimţităputernic din cauza «blocussului Antantei».Dacă la
Antantă nu putem remarca succese de natura celor înregistrate (de Puterile Centrale
- compl.DP), putem însă sconta pentru viitor (în 1916 - compl.DP) o situaţie mai
bună. (…) Un singur avantaj au Puterile Centrale. Constituiesc încă un bloc
compact cu suficiente posibilităţi de a manevra pe linii interioare. Pentru utilizarea
acestui avantaj trebuia creiat un Comandament Unic. Nu s-a putut ajunge la aceasta
şi situaţia favorabilă în spaţiu nu va putea fi exploatată în folosul operaţiunilor
ulterioare. Tendinţele Aliaţilor sunt divergente” (pp. 115 - 117).
Anul 1916 a fost anul de mijloc, anul liniei de simetrie temporală a Primului
Război Mondial, în care statele aliate ale celor două tabere combatante au încercat să
aplice planurile de luptă nematerializate din diferite motive în 1914 - 1915, să
rezolve problemele restante din prima etapă a războiului sau să atragă noi ţări în
luptă, pentru a înclina balanţa victoriei în favoarea lor. Ca urmare, pe fronturile de
Vest (pp. 118 - 140), de Est (pp. 140 - 155), austro - italian (pp. 155 - 161), de la
Salonic (pp. 161 - 165), pe alte teatre de operaţiuni (pp. 196 - 199) s-au desfăşurat
lupte intense, sângeroase, de durată (de ex. la Verdun, în NE Franţei), cu un puternic
impact, multi-sectorial, asupra beligeranţilor şi a populaţiei civile. Intrarea
României în Primul RăzboiMondial a generat noi speranţe, planuri de operaţii,
lupte, tragedii, pierderi teritoriale, victime, deziluzii etc. “Două au fost motivele, a
precizat Wl. Chirovici, cari au condus la hotărârea României de a intra în război
alături de Antantă: 1. Desrobirea Ardealului, a cărui populaţiune românească
suferea sub o dominaţiune nedreaptă; 2. Paralizarea acţiunei austro - ungare de a
asigura hegemonia în Balcani Bulgariei, care la rându-i ridicase pretenţiuni asupra
Dobrogei, afirmând sus şi tare că frontiera naturală dintre România şi Bulgaria nu
poate fi alta decât Dunărea” (p. 165). Tratatul secret de alianţă politico - militară
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între România - Antanta a fost semnat la 4 / 17 august 1916, ţara noastră intrând
efectiv în război la 15 / 28 august 1916.
Autorul a sintetizat astfel „Planul de campanie român: – Ofensivă imediată, cu
majoritatea forţelor, contra Austro - Ungariei, în scopul de a pune stăpânire dintr-un
prim salt pe toate trecătorile munţilor; apoi înaintare concentrică pivotând pe
Orşova, pentru a se ajunge cu grosul forţelor pe linia Mureşului mijlociu, unde se
prevedea prima mare bătălie. După aceia, continuarea operaţiunilor pentru
atingerea liniei: Debreţin - Bichis Ciaba - Arad - Timişoara. Obiectiv final:
Budapesta. – Defensivă pe Dunăre şi în Dobrogea, până la sosirea ajutorului rusesc,
după care se va trece la ofensivă pentru ocuparea liniei: Rusciuk - Şumla - Varna”
(pp. 168 - 169). După ce a prezentat acţiunile militare de acoperire a graniţelor /
frontierelor beligeranţilor şi dizlocarea forţelor armate ale acestora, Wl. Chirovici a
formulat câteva Observaţiuni referitoare la intrarea României în Primul Război
Mondial: războiul ofensiv era singura opţiune a ţării noastre în Campania anului
1916, pentru a-şi atinge idealul politico - militaro - naţional şi pentru a se integra
organic în planul general de război european al Antantei în vara anului 1916;
obiectivul militar principal a fost ofensiva în Ardeal pentru eliberarea sa de sub
ocupaţia milenară ungară; repartizarea forţelor şi resurselor militare a fost realistă,
conform planurilor de campanie pentru anul 1916. Campania armatei române din
1916 a fost prezentată sintetic de autor, care a formulat judicioase şi realiste
Observaţiuni (pp. 174 - 195).
Cauzele înfângerii armatei române în campania din 1916, cu toate consecinţele
negative, în viziunea lui Wl. Chirovici, au fost: atacul din spate germano - bulgar în
Dobrogea şi oprirea ofensivei româneşti în Transilvania; insuficienţa forţelor
româneşti angrenate în ofensiva din Ardeal; insuficienta dotare a armatei române cu
material modern de război (armament, muniţie etc.); slaba colaborare cu armata rusă
(pp. 194 - 195). Sfârşitul anului 1916 a fost îngrijorător pentru Tabăra Puterilor
Centrale, înconjurată de armatele Antantei. Eşecul de la Verdun a fost parţial
compensat de înfrângerea temporară a României şi de ocuparea Olteniei, Munteniei,
Dobrogei. Germania, care sprijinea militaro - politic Austro - Ungaria, a adoptat o
poziţie de apărare şi de conservare a forţelor armate, a armamentului, a muniţiilor. În
decembrie 1916, cancelarul german a citit în Reichstag o declaraţie prin care
propunea Puterilor Antantei încheierea păcii pe principiul status quo ante, ofertă
respinsă însă de Franţa - Anglia - Rusia (pp. 200 - 202).
Anul 1917 a fost cel al iniţiativelor şi ofensivelor Antantei împotriva armatelor
Puterilor Centrale. În defensivă şi în retragere pe frontal de Vest (pp. 203 - 222), în
ofensivă pe frontal de Est (pp. 222 - 250), în defensivă, ulterior în puternică ofensivă
în octombrie - decembrie pe frontul italo - austriac, armata germană şi-a concentrate
eforturile în răsăritul Europei (pp. 250 - 254) şi în zona Alpilor italieni, încercând să
obţină victorii decisive, cu ajutor austro - ungar, împotriva Rusiei, României şi
Italiei, înaintea intrării efective în luptă a armatei nord - americane. Pe frontul
românesc, armatele româno - ruse, după ofensiva şi victoria de la Mărăşti, au oprit
ofensiva germano - austriacă la Mărăşeşti şi Valea Oituzului (pp. 224 - 248). După
lovitura de stat a comuniştilor bolşevici ruşi la Petrograd de la 25 octombrie / 7
noiembrie 1917 şi a armistiţiului germano - rus de la 22 noiembrie / 5 decembrie
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1917, România a fost forţată să încheie, la rândul ei, armistiţiul cu Puterile Centrale
la Focşani, la 26 noiembrie / 9 decembrie 1917, rămânând complet izolată în Estul
Europei.
“Anul 1917, a concluzionat autorul, deşi nu a adus deciziunea niciunuia din
beligeranţi, este totuş bogat în evenimente. A început sub auspicii îmbucurătoare
pentru Antantă şi se termină cu succese militare răsunătoare pentru Puterile
Centrale. (…) În general, în cursul anului 1917, Germania a ştiut să uzeze foarte
bine de forţele sale. (…) Bătăliile din 1917 au afirmat încă o dată superioritatea
ofensivei asupra defensivei” (pp. 259; 260). La începutul anului 1918, “(…) Antanta
nu putea să privească cu încredere în viitor. Prăbuşirea Rusiei constituia o pierdere
ireparabilă; superioritatea numerică, care se menţinuse atât de bine timp de 3 ani,
trecea de astă dată de partea inamicului. (…) Germania va căuta să exploateze
această situaţie favorabilă prin întreprinderea unei ofensive în stil mare pe frontal
occidental, mai înainte de a debarca în Franţa efectivele americane. Este de
întrevăzut că iniţiativa operaţiunilor va trece din nou de partea Germaniei. Antanta
va adopta defensiva până la câştigarea superiorităţii numerice sau până la găsirea
unei situaţii favorabile, pentru a trece din nou la atac” (p. 265).
După încheierea foarte avantajoasă pentru ea a tratatelor de pace cu Ucraina
(februarie 1918), Rusia Sovietelor (martie 1918) şi România (martie / mai 1918),
Germania a transferat rapid majoritatea trupelor de pe frontul de Est / românesc pe
frontul de Vest, pentru susţinerea ofensivei finale împotriva armatelor Antantei. Dar
ofensivele germane de primăvară (martie - aprilie 1918) şi de vară (mai - iulie 1918)
nu şi-au atins obiectivele stabilite initial, Germania pierzând iniţiativa strategică şi
tactică şi speranţa victoriei finale pe frontal de Vest şi în Primul Război Mondial.
Contra-ofensiva franceză (iulie - august 1918) a stabilizat frontul de Vest, iar
ofensiva antantistă, cu sprijin nord - american (august - noiembrie 1918), a obligat
armata germană obosită să se retragă succesiv către Rin. După capitularea
austriecilor, turcilor şi bulgarilor, germanii înşişi, cu armatele aliate la graniţa de
Vest a Reich-ului, au capitulat la 11 noiembrie 1918 şi operaţiunile militare pe
frontal de Vest au încetat, după 4 ani şi 4 luni de crâncen război (Anul 1918, pp. 265
- 315).
Semnarea tratatelor de pace dintre învingători şi învinşi (1919 - 1920) a pus capăt
primei conflagraţii mondiale, numită şi “marele război”.În Anexa nr. 1, Wl.
Chirovici a publicat Tabelul forţelor române mobilizate în Primul Război Mondial:
19.843 generali şi ofiţeri, 1.190.313 trupă (subofiţeri şi soldaţi), 281.210 “animale”
(de luptă, de tracţiune etc.). În Anexanr. 2 a rezumat Telegrama din 2 iulie 1916 a
generalului comandant “en chef” al armatei franceze, către Legaţia Franţei la
Bucureşti, prin care expeditorul exprima clar şi hotărât esenţa mesajului către
conducerea ţării noastre: “(…) România va trebui să intervină «acum
sauniciodată»”în Primul Război Mondial (p. 319).
Autorul, combatant pe frontal românesc în Primul Război Mondial, a scris un curs
de istorie militară a “marelui război”, fără a prezenta Campania armatei române în
Ungaria Sfaturilor din 1919, util şi interesant, atât pentru anul 1930, cât şi pentru
2015. Evident, motivaţiile şi criteriile evaluărilor evenimentelor din perioada 1914 1920 sunt parţial diferite în 2015 faţă de 1930. Astfel, dacă în 1930 cartea - curs a lui
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- Antipa Gr., L’occupation ennemie de la Romanie et ses conséquences économiques
et sociales, Paris, [1929];
- Averescu Alexandru, general, Operaţiile de la Flămânda, Bucureşti, 1924;
- Bacalbaşa Constantin, Capitala sub ocupaţia duşmanului, 1916 - 1918, Brăila,
[1921];
- Bârzotescu Laurenţiu, colonel, Contribuţiuni la istoria războiului nostru. Planul de
operaţii al Puterilor Centrale contra României şi planul de operaţii român din
1916, Bucureşti, 1923;
- Bârzotescu Laurenţiu, colonel, Contribuţiuni la istoria războiului nostru. Ofensiva
germană - austriacă la nord de Focşani, iulie - august 1917 (după lucrările şi
documentele germane), [Bucureşti, 1921];
- Bârzotescu Laurenţiu, colonel, O amintire. Operaţiunile iniţiale din Dobrogea
1916, Bucureşti, 1925;
- Basilesco Nicolas, La Roumanie dans la guerre et dans la paix, tome I - II, Paris,
1919;

Wl. Chirovici era necesară şi utilă pentru formarea profesională - patriotică a unor
noi serii de tineri ofiţeri ai armatei României Mari, în 2015 contribuţia prezentată în
aceste rânduri este interesantă din punct de vedere ştiinţific, istoriografic, al modului
de percepere a Primului Război Mondial la un deceniu de la încheierea sa, în cadrul
corpului ofiţerimii române anterior combatante pe frontul românesc. Cartea mai este
interesantă şi sub aspectul bibliofilic. Analizele şi logica prezentării evenimentelor
politico - militare ale Primului Război Mondial sunt realiste, pertinente, concise,
adresate prioritar grupului - ţintă vizat, confirmate ulterior de cercetările de istorie
militară despre conflagraţia mondială.
Bibliografia tematică selectivă, minimală, cuprinde 8 titluri de autori români,
francezi, germani (p. 2).De ajuns, a considerat autorul, pentru documentarea unui
manual de istorie militară - politică a marelui război mondial, cu adresabilitate şi
finalitate precise. Incomplet, consider eu, pentru lărgirea orizontului informaţional al
curioşilor şi cititorilor civili, deşi autorul putea consulta şi alte referinţe bibliografice
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istorie militară a Primului Război Mondial, cu autor român, la comemorarea
centenarului izbucnirii marii conflagraţii mondiale.

Wl. Chirovici era necesară şi utilă pentru formarea profesională - patriotică a unor
noi serii de tineri ofiţeri ai armatei României Mari, în 2015 contribuţia prezentată în
aceste rânduri este interesantă din punct de vedere ştiinţific, istoriografic, al modului
de percepere a Primului Război Mondial la un deceniu de la încheierea sa, în cadrul
corpului ofiţerimii române anterior combatante pe frontul românesc. Cartea mai este
interesantă şi sub aspectul bibliofilic. Analizele şi logica prezentării evenimentelor
politico - militare ale Primului Război Mondial sunt realiste, pertinente, concise,
adresate prioritar grupului - ţintă vizat, confirmate ulterior de cercetările de istorie
militară despre conflagraţia mondială.
Bibliografia tematică selectivă, minimală, cuprinde 8 titluri de autori români,
francezi, germani (p. 2).De ajuns, a considerat autorul, pentru documentarea unui
manual de istorie militară - politică a marelui război mondial, cu adresabilitate şi
finalitate precise. Incomplet, consider eu, pentru lărgirea orizontului informaţional al
curioşilor şi cititorilor civili, deşi autorul putea consulta şi alte referinţe bibliografice
tematice apărute în România şi în străinătate din 1918 până în 1930 (vezi lista!). De
asemenea, cărţii / cursului i-au lipsit hărţile şi schemele tematice complementare,
lămuritoare, explicative ale analizelor şi consideraţiilor generale sau particulare
(Observaţiuni) din lucrare, crochiuri cartografice atât de necesare unei temeinice
pregătiri a viitorilor ofiţeri de trupă sau de Înalt Comandament / Mare Stat Major.
Probabil că existau seturi de hărţi şi crochiuri tematice plane sau în relief
complementare manualului - curs.Nu ştiu încă dacă contribuţia didacticistă a
maiorului Wl. Chirovici a fost de uz intern instituţional sau a fost vândută prin
librării şi standuri de carte.Autorul a fost ofiţer de carieră şi nu istoric de carieră!
O carte care astăzi se găseşte foarte greu la anticari şi rarissimă la marile
biblioteci, cu acoperire naţională, ale României, trecută la Index şi retrasă din
depozitele de carte prin 1948 - 1950. Un ofiţer de carieră şi un profesor de istorie
militară uitat astăzi. Din aceste motive, am considerat necesar să prezint sumar o
istorie militară a Primului Război Mondial, cu autor român, la comemorarea
centenarului izbucnirii marii conflagraţii mondiale.
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- Averescu Alexandru, general, Operaţiile de la Flămânda, Bucureşti, 1924;
- Bacalbaşa Constantin, Capitala sub ocupaţia duşmanului, 1916 - 1918, Brăila,
[1921];
- Bârzotescu Laurenţiu, colonel, Contribuţiuni la istoria războiului nostru. Planul de
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1916, Bucureşti, 1923;
- Bârzotescu Laurenţiu, colonel, Contribuţiuni la istoria războiului nostru. Ofensiva
germană - austriacă la nord de Focşani, iulie - august 1917 (după lucrările şi
documentele germane), [Bucureşti, 1921];
- Bârzotescu Laurenţiu, colonel, O amintire. Operaţiunile iniţiale din Dobrogea
1916, Bucureşti, 1925;
- Basilesco Nicolas, La Roumanie dans la guerre et dans la paix, tome I - II, Paris,
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- Berthelot Henri, général, „Sur le front roumain en 1917 (I)”, în La Revue de
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- Brusilov, A.A., Mémoires du Général Broussilov. Guerre 1914 - 1918. [Paris],
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- Civrieux, comandant, Intervenţia României şi campania din Muntenia [1916], Iaşi,
1918;
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Bucureşti, Bucureşti, [1928 - 1930];
- Danilov Youri, La Russie dans la guerre mondiale (1914 - 1917), Paris, 1927;
- Decusară E.C., România sub ocupaţiunea duşmană, fasc. I, Organizarea şi
activitatea poliţiei militare, Bucureşti, 1920;
- Dénikine A.I., général, La décomposition de l’armée et du pouvoir [en Russie],
février - septembre 1917, Paris, 1922;
- Djuvara Mircea, La guerre roumaine 1916 - 1918, Nancy - Paris - Strasbourg,
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- Djuvara Mircea, Les sacrifices roumains, Paris, 1919;
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vol. I - III, Bucureşti, [1924];
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- Ionesco Take, Souvenirs, Paris, 1919;
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idem, Amintiri din război, vol. I, Bucureşti, 1920;
- Ludendorff Erich, Conduite de la guerre et politique, Paris, 1922;

- Berthelot Henri, général, „Sur le front roumain en 1917 (I)”, în La Revue de
France, nr. 16 / 15 august 1927, Paris;
- Brătianu Vintilă I., Pacea de robire [Buftea - Bucureşti, 1918], Bucureşti, 1919;
- Brusilov, A.A., Mémoires du Général Broussilov. Guerre 1914 - 1918. [Paris],
1929;
- ٭٭٭, Campania română din 1916, traducere din limba engleză, Iaşi, 1918;
- Civrieux, comandant, Intervenţia României şi campania din Muntenia [1916], Iaşi,
1918;
- Comnène N.P., Notes sur la guerre roumaine (1916 - 1917), Laussane, Paris, 1918;
- Culcer I., general, Note şi cugetări asupra campaniei din 1916, în special asupra
operaţiunilor Armatei I-a, Iaşi, 1918;
- Czernin Ottokar, Im Weltkriege, Berlin - Wien, 1919;
- Dabija G.A., general, Armata română în războiul mondial (1916 - 1918), vol. I - II,
Bucureşti, Bucureşti, [1928 - 1930];
- Danilov Youri, La Russie dans la guerre mondiale (1914 - 1917), Paris, 1927;
- Decusară E.C., România sub ocupaţiunea duşmană, fasc. I, Organizarea şi
activitatea poliţiei militare, Bucureşti, 1920;
- Dénikine A.I., général, La décomposition de l’armée et du pouvoir [en Russie],
février - septembre 1917, Paris, 1922;
- Djuvara Mircea, La guerre roumaine 1916 - 1918, Nancy - Paris - Strasbourg,
1919;
- Djuvara Mircea, Les sacrifices roumains, Paris, 1919;
- Drăghiceanu Virgiliu N., 707 zile subt cultura pumnului german, Bucureşti, 1920;
- Falkenhayn Erich von, général de l’infanterie, Le Commandement Suprême de
l’Armée Allemande 1914 - 1916 et ses décisions essentielles, Paris, 1920;
- Găvănescul C., general, Manolescu Ion, general, Războiul cel mare 1914 - 1918,
vol. I - III, Bucureşti, [1924];
- Găvănescul C., general, Războiul nostru pentru întregirea neamului (august 1916 aprilie 1918). Epopeea română, Iaşi, 1918;
- Georgian Ilie I., România sub ocupaţiunea duşmană, fasc. II, Exploatarea
economică a ţării, Bucureşti, 1920;
- Iliescu Dumitru, general, Documente privitoare la războiul pentru întregirea
României, Bucureşti, 1924;
- Ioaniţiu Alexandru, lt. - colonel, Războiul României (1916 - 1919), vol. I - II,
Bucureşti, [f.a.];
- Ionesco Take, Souvenirs, Paris, 1919;
- Iorga Nicolae, Războiul nostru în note zilnice, 1914 - 1918, vol. I - III, Craiova,
[1921 - 1923];
- Kiriţescu Constantin, Istoria Războiului pentru întregirea României, 1916 - 1919,
vol. I - III, Bucureşti, 1922;
- Larcher M., commandant, La Grande Guerre dans les Balkans. Directions de la
guerre, Paris, 1929;
- Ludendorff Erich, Souvenirs de guerre (1914 - 1918), t. I - II, Paris, 1920 - 1921;
idem, Amintiri din război, vol. I, Bucureşti, 1920;
- Ludendorff Erich, Conduite de la guerre et politique, Paris, 1922;
DAN PRODAN, RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)

https://biblioteca-digitala.ro

431

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE
https://biblioteca-digitala.ro

432

În 1521 a fost redactată de Neacşu din Câmpulung - Muscel (ot Dlăgopole) şi
expediată lui Hanăş Bengner (Johannes Benkner), primarul Braşovului, prima
scrisoare semnată în limba română cunoscută până acum (2015!) şi păstrată în arhivă,
din spaţiul geo-istoric românesc. Evident, au mai exiatat scrisori din perioada
anterioară (a doua jumătate a secolului XIV - începutul secolului XVI) scrise în
slavonă, greacă, latină, din spaţiul românesc, dar acelea nu au constituit obiectul
analizei şi prezentării din sinteza pe care o prezint sumar în aceste rânduri.
În perspectiva sărbătoririi unei jumătaţi de mileniu de comunicare şi
corespondenţă prin scrisori din arealul românesc, din literatura şi cultura românească,
Dumitru Lavric (cunoscut literat, cercetător şi autor botoşănean, cu 10 cărţi publicate
până acum, cu tematici conexe: proză, critică literară, folclor şi teatru popular din
zona Botoşani, epigrame, parodii; pentru informaţii suplimentare, vezi medalionul
Lavric Dumitru, în Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar
biobibliografic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Editura Agata, Botoşani, 2015, pp.
304 - 305), a elaborat, cu acribie, răbdare, consecvenţă şi optimism, o masivă sinteză

- Mărdărescu G.D., general, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea
Budapestei (1918 - 1920), Bucureşti, 1921;
- Marghiloman Alexandru, Note politice, 1897 - 1924, vol. I - III, Bucureşti, 1927;
- Paléologue Maurice, La Russie des Tsars pendant la Grande Guerre, vol. I - II,
Paris, 1921;
- Popovici Ioan, general, Bătălia de la Sibiu 12 - 16 septembrie 1916, Roman, 1918;
- Radu Teodor, maior, „Vânătorii de munte”. 1916 - 1918. Înfiinţarea, pregătirea şi
luptele lor, Târgovişte, 1920;
- Sazonov S., Les Années fatales. Souvenirs (1910 - 1916), Paris, 1927;
- Socec Alexandru I.V., general, Episod din bătălia de pe Argeş (Neajlov), Bucureşti,
1922;
- Ştefănescu - Serdaru Virgiliu, Lupta de la Mărăşeşti - Oituz, Bucureşti, 1919;
- Stere Constantin, Marele război şi politica României, Bucureşti, 1918;
- Stoenescu Al.I., general, În ploaia de gloanţe. Note din carnetul de campanie (1916
- 1918), Bucureşti, 1919;
- Stoenescu Anibal, Din vremea ocupaţiei, Bucureşti, 1927;
- Stoenescu Nic. Sc., lt. - colonel, Bătălia de la Mărăşti, Bucureşti, 1930;
- Tăutu Teodor, general, Din războiul pentru întregirea neamului. Carnet de câmp
cuprinzând aprecieri (...) asupra luptelor de la Cerna. 14 august - 23 noiembrie
1916, Ploieşti, 1925;
- Teodorescu Constantin, general, Turtucaia. Studiu tactic şi cauzele înfrângerei,
Braşov, 1922;
- Ursu J., Pourquoi la Roumanie a fait la guerre, Paris, 1918;
- Winogradsky, général, La guerre sur le front. En Russie - En Roumanie, Paris,
1926;
- Zagoritz Constantin, lt. - colonel, Bătălia de la Turtucaia, Sibiu, 1921.

▬►Lavric Dumitru, Epistolarul Românesc 500, vol. I - II, Botoşani, Tipografia
RIA, 2015, 590 p. - 403 p.
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în două volume (vol. I, 590 p.; vol. II, 403 p.), de aproximativ 1.000 de pagini,
referitoare laEpistolarul Românesc 500 şi intitulată identic. Contribuţia literatului
botoşănean este prefaţată cu o Întâmpinare, semnată de prof. univ. d-r Alexandru
Călinescu, d-r Corneliu Filip, prof. d-r Dan Prodan, Gheorghe Median (pentru vol. I,
pp. I - VII) şi de acad. Mihai Cimpoi (pentru vol. II, pp. I - II).
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Sinteza lui Dumitru Lavric este o contribuţie literaro - istorico - sociologică,
având la bază o bibliografie tematică reprezentativă, abordată ştiinţific, critic, dar
fără note de subsol, care să încarce şi să îngreuneze textul cărţii şi mesajul transmis
de autor cititorilor. Căci, în fond, fiecare carte este o scrisoare, mai scurtă sau
mai lungă, a autorului (expeditorului) către cititor (destinatar). Contribuţia este
structurată în 95 de capitole tematice, 95 de mari scrisori ale autorului către cititori,
despre epistole (semnate), epistolari, destinatari, subiecte de conversaţie, atitudini,
sentimente, iubiri, antipatii, certuri, împăcări, idei, ambiţii, planuri, proiecte, reuşite
sau eşecuri personale, de grup sau naţionale, în diferite domenii de activitate. Osatura
sintezei este reprezentată de scrisori (semnate) emblematice ale expeditorilor, nu mai
puţin cunoscuţi, din diferite grupuri, categorii şi clase socio - profesionale, politice,
militare, economice, culturale, religioase, ideologice, către destinatari de familie, de
grup reprezentativ sau chiar oficiali.
Autorul a folosit metoda citatului reprezentativ (unitate ideatico - textuală) dintr-o
anumită scrisoare, ca mijloc tehnic de particularizare a ideii transmise, din cuprinsul
textului avut în vedere şi analizat, tehnică cu avantajele şi dezavantajele sale, care
incumbă, evident, şi o doză de risc subiectiv / obiectiv, auto-asumat de către Dumitru
Lavric. Autorul oferă cititorului contemporan accesul direct la sursă (sau la un
fragment de sursă), fără a se interpune între autorul scrisorii din trecut şi destinatar /
cititorul contemporan; ultimul este invitat indirect să afle, să analizeze, să aprecieze,
să critice, să concluzioneze mesajul unei scrisori.
Sinteza este construită pe capitole, fără o supra-structură cronologico - tematică
riguroasă (pe epoci istorice, secole, jumătăţi de veac, ele însele diviziuni în evoluţia
subiectivă / obiectivă a fenomenului şi expresiei letrice româneşti), cuprinzând 95 de
astfel de secvenţetematice, de la începutul veacului XVI până la debutul secolului
XXI, intitulate sugestiv, uneori sentenţios, pentru fiecare experienţă epistolară
individuală sau de grup, privită ca unitate letrică; doar câteva titluri - exemple
reprezentative, din cele peste 90 la fel de reprezentative: „Voeşte şi vei putea”;
„Lungă e scrisoarea mea, era însă necesarie” (ales şi de mine pentru subtitlul
acestei prezentări!); „M-am născut şi vreau să mor moldovean”; „Şi-a consacrat
toate puterile pentru naţiune”; „Bun condei şi muşcător avea institutorul”; „E urâtă
lumea câteodată şi grea de tot viaţa”; „Voiesc să rămân cinstit”; „Se vede că nu mie dat să ajung milioner”; „N-am pamfilizat, n-am şeicărit”; „Ultimul judecător al
tuturor faptelor noastre trebuie să fim noi înşine”; „Sunt adumbrit de amurg”; „Să
nu dăm Cezarului ce i se cuvine lui Dumnezeu”; „Rufele murdare trebuie spălate totdeauna - în public”; „Am aceeaşi vârstă ca Don Quijote şi drumul mă
aşteaptă...”; „Voi proceda ca iedera”.
Din punct de vedere al evoluţiei istorico - tematice a fenomenului letric românesc
în ultima jumătate de mileniu, curajoasa sinteză poate fi privită şi ca o reuniune, o
antologie, o culegere de 95 de „studii de caz” epistolare, inteligent şi cursiv
îmbinate şi articulate, astfel că unitatea în evoluţie literaro - istorică a Epistolarului
Românesc 500 este cu măiestrie realizată de către autor. Într-un Cuvânt înainte (Ad
usum amicorum, vol. I, pp. 14 - 24) al cărţii, intitulat sentenţios, sugestiv, prin
parafrazare, Habeat sua fata epistulae!, Dumitru Lavric a definit, direct sau indirect,
obiectul (scrisoarea semnată) prezentei contribuţii şi a realizat o sumară trecere în
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revistă a activităţii de editare a corespondenţei unor persoane / personalităţi din
spaţiul geo - politico - cultural românesc, din demi - mileniul avut în vedere şi de
analiză critică a fenomenului epistolar românesc.
Astfel, Dumitru Lavric defineşte, în deplină consonanţă cu criticul literar Horia
Oprescu: „O scrisoare este, mai întâi, un ecou real, o scânteie de viaţă. Epistola
echivalează, într-un fel, cu documentul. Ea oglindeşte, am zice, cu fixitate ştiinţifică,
un om într-o anume împrejurare. Un grup de fire epistolare, extinse în timp, pot
reprezenta o întreagă epocă. Genul epistolar ţine, aşadar, mai întâi de istorie, adică
de adevăr, şi abia apoi de beletristică. Precumpănitoare, adică, este informaţia
literară” (Epistolarul Românesc 500, p. 18). Apoi completează, în aceeaşi rezonanţă
ideatică cu Dan Mănucă: „Corespondenţa, câtă s-a mai păstrat, rămâne singurul
mijloc la care, de obicei, apelează istoricul literar, constrâns să recompună o
existenţă în elementele ei esenţiale. Dar nu toate scrisorile conţin fapte utile în
clarificarea unor resorturi psihologice particulare, oferind îndeobşte doar jaloane
biografice, mai mult sau mai puţin importante” (Epistolarul Românesc 500, p. 18).
Cum îşi auto-evaluează Dumitru Lavric proprie sinteză? Obiectiv şi cu măsură:
«Cutie de argint se vrea Epistolarul Românesc 500, florilegiu (antos logos) al celor
mai izbutite exprimări epistolare, favorizând citatul semnificativ (...) Călăuză ne-a
fost inefabila tehnică a citatului, teoretizată şi argumentată de G. Călinescu:
„Singura metodă de convingere a criticului rămâne izolarea locurilor mai
caracteristice şi citarea lor, şi cel mult explicarea, adică desfăşurarea conştientă a
elementelor”. (...) În alţi timpi, cartea s-ar fi putut intitula Magnum Epistolarum
Romanorum şi ar fi purtat motto-ul: „O comedie umană mai ceva ca a lui Balzac”,
dar noi am fost avertizaţi că nu ne este dată desăvârşirea, ci doar săvârşirea; o
încredinţez cititorului cu salutul: Si vales bene est, ego valeo!» (Epistolarul
Românesc 500, pp. 23; 24).
În acest context general letrico - ideatic, autorul a avertizat, şi sunt întru-totul de
acord cu el, că statutul şi poziţia socială a scrisorii ca mijloc tehnic de comunicare
inter-umană s-a degradat continuu în ultimul secol, datorită concurenţei altor
mijloace tehnice cu finalităţi identice: telegraful, telefonul cu fir şi celular, radioul,
TV, CP şi reţeaua Internet, satelitul de comunicaţii. Pe de altă parte, la nivel naţional
se constată o modestă preocupare de a reconfigura şi a consolida conştiinţa scrisorii
în societatea şi cultura română. Se editează scrisorile inedite sau se reeditează cele
deja cunoscute ale unor emitenţi români, fie persoane particulare modeste, unele deja
înghiţite de anonimat, fie personalităţi al culturii şi ştiinţei româneşti, rămase încă pe
firmament. Sau, în periodicele culturale încă în viaţă, se continuă buna practică a
editării / reeditării unor scrisori reprezentative pentru persoane, grupuri, asociaţii sau
pentru Epistolarul Românesc. Osingură nominalizare sau studiu decaz sau exemplu
de bună practică: revista lunară Magazin Istoric, rubrica Pe vremuri, oameniiîţi
trimeteau scrisori, realizată de d-na Georgeta Filitti.
Epistolarul Românesc 500 al lui Dumitru Lavric este şi o contribuţie, în diferite
procente şi cu diverse informaţii inedite, utile, la istoriile secvenţiale, punctuale, ale:
scrisorii (semnate), ca mijloc tehnic de comunicare inter-umană prin scriere, specific
demi-mileniului avut în centrul analizei şi ca gen literar în spaţiul geo-istoric
românesc; vieţii de familie, de grup cu interese comune, într-un timp istoric / spaţiu
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istoric românesc; gândirii individuale, de grup, naţionale româneşti, exprimată în
scrisori; identităţiicomplexe individuale, de grup, naţionale româneşti, concentrată în
manifestări letrice. Ca un corolar, sinteza epistolară a autorului botoşănean este o
completare tematică reuşită a istoriei literaturii române în secolele XVI - XXI.
Vol. II al sintezei evoluţiei Epistolarului Românesc este onorat cu Întâmpinarea
semnată de Acad. Mihai Cimpoi de la Chişinău, intitulată simbolic: O panoramă
aEpistolarului Românesc (pp. 1 - 2). Literatul moldovean a conchis că (şi folosesc
citatul reprezentativ!) „(...) imaginarul epistolar (...) se conturează - şi spre aceasta
ne duce demonstraţia critică - într-o imensă frescă a realităţilor româneşti din
diferite epoci. Se constituie, în consecinţă, un Text - sinteză literar - documentar,
care subsumează unui Tot studii de situaţii (precum le zicea Eminescu), portrete
(fiziologii) ale unor personaje importante (figuri actanţiale ale istoriei), schiţe de
moravuri, geneze ale unor opere, jurnale psihologice, note de călătorie, însemnări
autobiografice, „mărturisiri de păcate” (în genul lui Negruzzi), fişe caracterologice.
E un imperativ fundamental: să găseşti „nişa existenţială” în fiinţa receptorului.
Este ceea ce poate realiza epistola prin autenticitate, înalta cotă a mărturisirii, deci
prin sinceritate, prin libertatea democratică, să-i zicem eseistică, a formei.
Literatura şi-a dorit o asemenea comunicare, un Cititor - model, aşa cum şi-l
reprezinţă Umberto Eco.
Studiul minuţios şi aplicat al lui Dumitru Lavric, în afară de meritul de a umple
un gol în istoriografia literară românească, îl are şi pe acela de a fi, în temeiul
analizei operelor epistolare, un studiu sociologic care prezinţă epoci, figuri istorice,
personalităţi intelectuale (bunăoară Bildungsroman -ul lui Octav Onicescu),
maeştri ai genului şi cultivatori involuntari ai lui” (pp. 1 - 2).
În spirit critic - deontologic, trebuie să enumăr şi câteva aspecte perfectibile ale
sintezei lui Dumitru Lavric: lipsa unei prezentări sintetice a vieţii, activităţii
profesionale, operei autorului (Ad usum legentium!); inexistenţa unui rezumat într-o
limbă străină a mesajului cărţii, pentru a deveni accesibilă şi în străinătate; situată la
confluenţa dintre istoriografia literară românească şi literatura propriu-zisă,
contribuţia necesita şi un Indice antroponimic, toponimic, hidronimic, pentru că ea
prezintă persoane, locuri geografice, fapte istorice, realităţi sociologice etc.; textul
trebuia completat cu imagini, adică cu chipuri ale expeditorilor - destinatarilor de
epistole, cu instantanee litografice, picturale, fotografice etc. ale localităţilor amintite
în scrisori; Bibliorafia generală mai atent şi mai profesionist întocmită; paginare
iniţială corectă. Sperăm că, într-o eventuală (şi necesară!) ediţie a II-a, obligatoriu şi
imperativ revăzută şi augmentată, aspectele perfectibile amintite să fie rezolvate.
Dacă, iniţial, Dumitru Lavric a destinat, prin motto, sinteza sa Ad usum
amicorum!, ulterior a extins universul destinatarilor, către toţi potenţialii cititori, Ad
usum legentium!
Habeat sua fata libri epistularum!
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XIII,

2014, Muzeul

Părţile tehnice introductive ale anuarului au precedat contribuţiile tematice ale
autorilor: Cuprins (pp. 5 - 6), Contents (pp. 7 - 8), Lista colaboratorilorlaAMS, XIII,
2014 (p. 9), Abrevieri utilizate în AMS, XIII, 2014 (pp. 10 - 13).
Secţiunea I, arheologică, include două articole referitoare la trecutul neolitic al
localităţii Vorniceni, jud. Botoşani, devenită studiu de caz şi exemplu de bună
practică. Maria Diaconescu a analizat Vasele suport tip „horă” de la Vorniceni (pp.
16 - 22), concluzionând că ele „(...) prezintă variante ale aceleeaşi teme, ce
Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII,
2014, apărut cu o întârziere de 8 luni, din cauze obiectivo - subiective, asupra cărora
nu insist aici, cuprinde contribuţii tematice de arheologie, istorie, cultură, civilizaţie,
memorialistică, bibliografie, grupate în 7 secţiuni tematice:
- I. Arheologie: studiu de caz: Vorniceni - Botoşani;
- II. Medievistică: oameni, localităţi, obiceiuri, izvoare istorice;
- III. Secolele XIX - XX: politică, educaţie, ideologie, promovare;
- IV. Un secol de la declanşarea Primului Război Mondial (1914 - 2014) şi
România;
- V. Zona Botoşani - file de istorie şi etnografie;
- VI. Omagiere şi memorialistică;
- VII. Note bibliografice.
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evoluează de-a lungul culturii Cucuteni, de la cariatidele antropomorfe aşezate în
cerc, la cele foarte stilizate înfăţişate sub forma fâşiilor de lut ce alcătuiesc corpul
cilindric al vasului” (p. 18). În cealaltă contribuţie, Maria Diaconescu şi Florentina
Oleniuc au oferit câteva Date arheozoologice privind resturile osteologice patologice,
recuperate din nivelul Cucuteni A - B al sitului arheologic Vorniceni - „Pod
Ibăneasa” din judeţul Botoşani (pp. 23 - 32), precizând că „Aspectele patologice,
identificate în stratul de cultură Cucuteni, faza A - B, din situl arheologic Vorniceni Pod Ibăneasa din judeţul Botoşani, justifică selectivitatea mamiferelor domestice,
realizată de populaţiile preistorice, în sensul obţinerii unor indivizi gracili şi robuşti,
care au fost utilizaţi în activităţile cotidiene şi exploataţi pentru asigurarea
necesarului crescând de hrană” (p. 31).
Următorul grupaj, al II-lea, Medievistică: oameni, localităţi, obiceiuri, izvoare
istorice, adună cinci contribuţii referitoare la aspecte diverse ale evoluţiei Ţărilor
Româneşti extra - carpatice între: începutul secolului XV - începutul secolului
secolul XVIII. Astfel, numismatul Mihai C.V. Cornaci a descris Un dublu gros de la
Alexandru cel Bun (pp. 34 - 38), iar Daniel Botezatu a răspuns la întrebarea: Când au
devenit Botoşanii târg al Doamnei? (pp. 39 - 47). Autorul a precizat că „(...) nu în
timpul lui Petru Rareş Botoşanii au devenit târg al Doamnei, Elena Rareş
«moştenind» acest apanaj constituit în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, pentru
una dintre soţiile sale. După Elena Rareş, principiul pe care s-a întemeiat statutul
deosebit al Botoşanilor va fi respectat, fără excepţii, de către toţi domnii şi doamnele
Ţării Moldovei” (p. 46). Alexandru Pînzar a identificat Ascendenţi prin femei ai lui
Bogdan Vodă Petriceico (pp. 48 - 51), stabilind arborele genealogic al familiei
domnitorului moldav. Oana Maria Aioanei a conturat Trilogia vieţii. Câteva aspecte
privind naşterea, nunta şi moartea în familiile suveranilor români (pp. 52 - 57),
reliefând caracteristicile fundamentale ale comportamentului uman în cazul celor trei
„valuri”ale traiului pământean. Osmanistul Mihai Maxim a publicat Trei documente
otomane inedite despre Constantin Brâncoveanu(1703 - 1704, 1706, 1714) - (pp. 58 61), contribuind la o mai bună cunoaştere a vieţii, domniei şi morţii martirice a
domnitorului valah şi a familiei sale „masculine”.
A III-a secţiune: Secolele XIX - XX: politică, educaţie, ideologie, promovare,
reuneşte opt studii şi articole cu tematică diversă, circumscrisă celei generale a
grupajului. Astfel, Simion - Alexandru Gavriş a prezentat Ein Bildungsroman:
educaţia lui Grigore Mihail Sturdza (pp. 70 - 78), ca exemplu de instruire în Franţa
şi Prusia a unui fiu de domnitor din prima jumătate a secolului XIX. „Este dificil de
cuantificat cu exactitate, a concluzionat autorul, impactul pe care perioada formării
l-a avut asupra lui Grigore Mihail Sturza. Atât intelectul, cât şi caracterul său au
fost supuse unor influenţe numeroase şi diverse, generate atât de desele schimbări de
mediu, cât şi de mulţimea educatorilor cu care tânărul a intrat în contact. (...) Deşi
validarea academică i-a lipsit, Grigore Sturza a dezvoltat aşadar, în perioada
studiilor, un serios potenţial, pe care avea să îl valorifice în consonanţă cu
caracterul său inconstant, ambiţios şi fantast” (pp. 70 - 71). Gheorghe - Florin
Ştirbăţ a prezentat Aspecte ale vieţii politice în primii ani ai guvernării liberale (18761878) (II) - (pp. 79 - 92), în condiţiile derulării preliminariilor diplomatice, a
războiului ruso / româno - otoman, a Congresului de la Berlin şi a articolelor sale
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referitoare la România independentă.
Gică Manole a conturat dimensiunile lui Titu Maiorescu, premier - apoteoza
învinsului (pp. 93 - 123), încheind că „Este cert că omul politic Titu Maiorescu, în
anul 1913, şi-a trăit, din plin, apoteoza. Un triumf târziu, dar meritat, dar pentru
care a fost nevoit să facă compromisuri, dintre care cel mai grav mi se pare acela
că, deliberat, a renunţat, fără niciun regret, la o prietenie politică de o jumătate de
secol cu P.P. Carp, de dragul de a ajunge în vârful ierarhiei politice a ţării sale.
Triumful lui Titu Maiorescu însă a fost unul efemer, căci Istoria însăşi în anii
imediat următori, prin marile evenimente / prefaceri ce se vor derula, i-l va anula,
aşezându-l nu alături de învingători, ci printre învinşi, dovadă limpede că şi unul
dintre cele mai strălucite caractere poate fi victima propriilor opţiuni politico ideologice împinse până la ultima consecinţă” (p. 123).
Bogdan Caranfilof, în contribuţia sa, „Iuda” sub vremuri. O contribuţie la istoria
antisemitismului românesc (pp. 124 - 159), a analizat caracteristicile antievreismului
autohton în epoca modernă târzie şi contemporană interbelică. Schimbând tematica şi
zona geografică, Alexei Şevciuc, tânăr istoric basarabean, a prezentat Dezvoltarea etno demografică a Sudului Basarabiei în perioada interbelică (pp. 160 - 178), precizând că
“(…) după Unirea cu România, la 27 martie 1918, Basarabia s-a integrat în statul
român, a cunoscut o dezvoltare pe multiple planuri, iar populaţia din acest teritoriu
a beneficiat de aceleaşi drepturi şi a avut de făcut faţă aceloraşi obligaţii cu
locuitorii din Vechiul Regat, ca şi de pe întreg cuprinsul ţării. În ansamblul ei,
perioada interbelică reprezintă o pagină pozitivă în istoria Basarabiei” (p. 178).
Dan Prodan a evidenţiat Personalitatea României Mari în tratatele de pace din 1919 1923 (pp. 179 - 182), concluzionând că “Tratatele de pace de la Paris - oraşele satelite,
la care trebuie adăugat şi cel de la Lausanne (Elveţia), prin articolele referitoare la
România, au recunoscut actele oficiale interne de la Chişinău (27 martie / 9 aprilie
1918), Cernăuţi (15 / 28 noiembrie 1918), Alba Iulia (18 noiembrie / 1 decembrie
1918), Bucureşti (decembrie 1918), unirea provinciilor Basarabia, Bucovina,
Transilvania, Maramureş, Crişana, Banat cu Regatul şi formarea României Mari.
Diplomaţia românească a utilizat cu măiestrie şi cu îndrăzneală principiile
autodeterminării naţionale, unităţii naţionale şi interesului naţional pentru a obţine
recunoaşterea internaţională a Marii Uniri (martie - decembrie 1918) şi a
corolarului ei statal, România Mare. O Realpolitik românească, promovată la
acelaşi nivel cu cel al marilor puteri mondiale, în primii ani interbelici în care se
puneau bazele complexe, dar şi contradictorii ale Europei / Lumii contemporane”.
Marian Hariuc a radiografiat şi a prezentat Spaţiul istoriografiei româneşti şi
ambivalenţa discursului ideologic. Cazul istoricului Andrei Oţetea (1956 - 1965) (pp.183 - 202). Autorul a precizat că “(…) existenţa unor nume de prestigiu în
proximitatea puterii, chiar şi după represiunea anti - intelectuală din primii ani ai
celui de - al şaselea deceniu, a servit ca premisă a conflictului din spaţual
intelectual. Prea puţini dintre aceştia şi-au însuşit o metodă marxistă care să
rezoneze cu ingerinţele ideologice, fapt care a atras aversiunea celor delegate de
Partid pentru a conduce activitatea ştiinţifică din instituţiile academice pe căi dictate
de interesul puterii. Preocupările ştiinţifice ale istoricului Andrei Oţetea în
istoriografie au avut o contribuţie semnificativă în menţinerea legitimităţii sale
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intelectuale.(…) istoricul şi-a manifestat, îndeosebi după venirea comuniştilor la
putere, un interes ştiinţific pentru aspecte din trecutul românilor care interacţionau
cu nuanţele ideologice impuse de conducerea politică” (pp. 201 - 202).
Andrei-Liviu Prodan a prezentat Evoluţia mijloacelor şi tehnicilor de promovare
a Turismului pe WEB (pp. 203 - 214) la începutul secolului XXI. Concluziile
autorului sunt evidente: “promovarea turismului într-o zonă / ţară / continent este o
necesitate profesională - financiară pentru operatorii de turism (particulari sau de
stat) şi o oportunitate dezirabilă pentru vizitatori / turişti, în această conjunctură
întânlindu-se oferta «producătorului de servicii turistice» cu cererea
«consumatorului de servicii turistice»; la începutul secolului XXI, potenţialul turist
consumă mai puţine ore şi zile fizice la operatori şi agenţii de turism şi tot mai mult
timp în faţa calculatorului sau a laptop-ului, pentru a căuta, a analiza, a decide, a
comanda un serviciu de turism în zonă / ţară / străinătate; concurenţa acerbă,
brutală uneori, din turism, între operatorii de servicii turistice, poate fi folosită în
avantajul turistului, dacă acesta este inteligent, experimentat, rapid, maleabil,
negociind şi acceptând oferte, confort şi costuri turistice dezirabile; operatorii
turistici înţeleg că trebuie să planifice, să deruleze şi să finalizeze o promovare
profesională a turismului, din care amatorismul, improvizaţia, înşelăciunea, dorinţa
de câştig mare în scurt timp etc. trebuie rapid şi definitiv eliminate“ (p. 214).
Secţiunea a IV-a reuneşte trei contribuţii pentru o comemorare:Un secol de la
declanşarea Primului Război Mondial (1914 - 2014) şi România. Gheorghe I.
Florescu a prezentat Intrarea României în Primul Război Mondial şi The New York
Times (pp. 216 - 266), publicând şi 48 de articole inedire din cotidianul new-yorkez
referitoare la faptul istoric belic amintit. Autorul a argumentat temeinic demersul său
istoriografic: “A scrie, azi, despre intrarea României în Marele Război continuă a
rămâne o obligaţie ştiinţifică, dar şi una morală, bineînţeles. Iar introducerea în
circuitul ştiinţific a unei mărturii care a avut în vedere acel moment, rămâne,
neîndoielnic, o exigenţă ştiinţifica evidentă şi o îndatorire morală a prezentului. (...)
Momentul intrării României în Războiul din anii 1914 - 1918 este unul foarte
important, pentru Europa şi restul lumii, indiferent din ce perspectivă îl vom judeca.
(...) La 6 iulie 1916, era reluat acelaşi mesaj, precizându-se că formaţiunile politice
conduse de Take Ionescu şi de Nicolae Filipescu "sunt cu sinceritate în favoarea
intervenţiei în război a României de partea Aliaţilor Antantei". Apoi, la 22 august
1916, se revenea încă o dată cu precizarea că "situaţia României ocupă din nou cel
dintâi loc în informaţiile despre război", lăsându-se a se înţelege că această ţară se
va alătura Antantei. Şapte zile mai târziu, The New York Times îşi informa cititorii
că România a intrat în război alături de ţările antantiste”.
Perioada anterioară beligeranţei ţării noastre, în viziunea Marelui Istoric român
născut la Botoşani în 1871, a fost analizată de Cătălin Luca, Neutralitatea României în
comentariile şi discursurile lui Nicolae Iorga(pp. 267 - 275).Dan Prodan a prezentat O
istorie militară românească din 1930 aPrimului Război Mondial (pp. 276 - 282),
respectiv cursul universitar - monografie, cu mai multe ediţii, cu anexele cartografice
respective, Războiul Mondial. Studiu rezumativ al operaţiunilor petrecute pe toate
fronturile.Curs predat la Şcoala Specială a Infanteriei, Tipografia Cavaleriei, Sibiu,
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născut la Botoşani în 1871, a fost analizată de Cătălin Luca, Neutralitatea României în
comentariile şi discursurile lui Nicolae Iorga(pp. 267 - 275).Dan Prodan a prezentat O
istorie militară românească din 1930 aPrimului Război Mondial (pp. 276 - 282),
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1930, 324 p., elaborat de maiorul Wladimir (sau Vladimir) Chirovici (Profesor de
Istorie Militară la Şcoala Specială a Infanteriei).
Evident, anuarul Muzeului Judeţean Botoşani include şi o firidă de istorie locală:
Secţiunea a V-a: Zona Botoşani - File de istorie şi etnografie, cu 7 articole. Tematica
contribuţiilor este diversă: Vasile Adăscăliţei a radiografiat învăţământul dorohoian în
perioada 1890 - 1900 (Şcoala dorohoiană în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.
Cadrul legislativ, pp. 284 - 296), iar Iulian - Cătălin Nechifor a prezentat Începuturile
învăţământului comercial şi economic la Botoşani (pp. 297 - 305). In continuare,
Iulian - Cătălin Nechifor a analizat Aspecte ale proprietăţii în secolul XX la Bucecea
(pp. 306 - 328), iar Paul Narcis Vieru a detaliat Etapele urbanizării în teritoriul
reşedinţelor de judeţ din Moldova (pp. 337 - 370). Caracteristicile etnografice au fost
valorizate de Steliana Băltuţă (Expoziţia permanentă a Secţiei de Etnografie a
Muzeului Judeţean Botoşani în „Casa Ventura”, pp. 376 - 383), Margareta
Mihalache (Valoarea piselor fundamentale de port popular din Zona etnografică
Botoşani, pp. 329 - 336) şi de regretata Emilia Pavel (Satul românesc în viziunea
Poetului Naţional Mihai Eminescu, pp.371 - 375).
Secţiunea a VI-a, Omagiere şi Memorialistică, reuneşte opt contribuţii referitoare
la personalităţi ale istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti din ultimile trei secole.
Ele au fost oferite cititorilor AMS, XIII, 2014, de către: Dan Prodan (Nicolae Iorga iniţiatorul comemorării lui Constantin Brâncoveanu în 1914 - pp.385 - 387;
AcademicianulAlexandru Zub - octogenar. Cetăţeanul şi istoricul instituţie - pp. 396
- 404), Mihai Matei (Omagiu octogenarilor Şcolii Normale de la Şendriceni, judeţul
Botoşani - pp. 388 - 403), Lidia Alexie (Corespondenţă inedită între Costache Enescu
şi George Enescu, aflată în patrimoniul Muzeului Memorial „George Enescu” Dorohoi - pp. 404 - 406), Lucica Pârvan (Rudolf Schweitzer - Cumpăna. 40 de ani
de la moartea Artistului - pp. 407 - 415), Emil Caranica (Tenorul Giovanni
Dimitrescu, figură emblematică a teatrului liric românesc şi universal - pp. 416 425), Valeriu Râpeanu (Un loc de onoare în istoria presei româneşti: Valentin
Păunescu (1933 - 2004). La un deceniu de nefiinţă şi de permanentă aducere aminte pp. 426 - 431), Mihai C.V. Cornaci (O medalie dedicată Patriarhului Teoctist - pp.
431 - 432).
În ultimasecţiune, a VII-a, a volumului, intitulată, precum în cele anterioare, Note
bibliografice, Dan Prodan a grupat prezentări de carte referitoare la Iorga după
Iorga. Noutăţi editoriale despre viaţa şi opera Titanului român (II) - ( pp. 434 - 441)
şi Recenzii şi note bibliografice (IV) - (pp. 442 - 476).
Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII, 2014 a fost realizat cu responsabilitate de
către colaboratorii statornici (vezi sumarul) ai anuarului Muzeului Judeţean Botoşani
şi de către membrii Colegiului de Redacţie (Dr. Dan Prodan, Eduard Setnic, dr.
Gheorghe - Florin Ştirbăţ), cu girul Colegiului Ştiinţific (dr. Ştefan S. Gorovei, dr.
Mihai Maxim, dr. Andi Mihalache, dr. Cătălin Hriban), cărora le mulţumesc încă o
dată pentru seriozitate, colaborare, maturitate, înţelegere, solicitudine, răbdare. Nr.
XIII, 2014 continuă o tradiţie ştiinţifică inaugurată în 1999 de regretatul muzeograf
Ionel Bejenaru şi prefaţează nr. următor, XIV, 2015, care va reuni contribuţii la fel de
valoroase, nu am nici un dubiu în acest sens, referitoare la: 70 de ani de la sfârşitul

1930, 324 p., elaborat de maiorul Wladimir (sau Vladimir) Chirovici (Profesor de
Istorie Militară la Şcoala Specială a Infanteriei).
Evident, anuarul Muzeului Judeţean Botoşani include şi o firidă de istorie locală:
Secţiunea a V-a: Zona Botoşani - File de istorie şi etnografie, cu 7 articole. Tematica
contribuţiilor este diversă: Vasile Adăscăliţei a radiografiat învăţământul dorohoian în
perioada 1890 - 1900 (Şcoala dorohoiană în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea.
Cadrul legislativ, pp. 284 - 296), iar Iulian - Cătălin Nechifor a prezentat Începuturile
învăţământului comercial şi economic la Botoşani (pp. 297 - 305). In continuare,
Iulian - Cătălin Nechifor a analizat Aspecte ale proprietăţii în secolul XX la Bucecea
(pp. 306 - 328), iar Paul Narcis Vieru a detaliat Etapele urbanizării în teritoriul
reşedinţelor de judeţ din Moldova (pp. 337 - 370). Caracteristicile etnografice au fost
valorizate de Steliana Băltuţă (Expoziţia permanentă a Secţiei de Etnografie a
Muzeului Judeţean Botoşani în „Casa Ventura”, pp. 376 - 383), Margareta
Mihalache (Valoarea piselor fundamentale de port popular din Zona etnografică
Botoşani, pp. 329 - 336) şi de regretata Emilia Pavel (Satul românesc în viziunea
Poetului Naţional Mihai Eminescu, pp.371 - 375).
Secţiunea a VI-a, Omagiere şi Memorialistică, reuneşte opt contribuţii referitoare
la personalităţi ale istoriei, culturii şi civilizaţiei româneşti din ultimile trei secole.
Ele au fost oferite cititorilor AMS, XIII, 2014, de către: Dan Prodan (Nicolae Iorga iniţiatorul comemorării lui Constantin Brâncoveanu în 1914 - pp.385 - 387;
AcademicianulAlexandru Zub - octogenar. Cetăţeanul şi istoricul instituţie - pp. 396
- 404), Mihai Matei (Omagiu octogenarilor Şcolii Normale de la Şendriceni, judeţul
Botoşani - pp. 388 - 403), Lidia Alexie (Corespondenţă inedită între Costache Enescu
şi George Enescu, aflată în patrimoniul Muzeului Memorial „George Enescu” Dorohoi - pp. 404 - 406), Lucica Pârvan (Rudolf Schweitzer - Cumpăna. 40 de ani
de la moartea Artistului - pp. 407 - 415), Emil Caranica (Tenorul Giovanni
Dimitrescu, figură emblematică a teatrului liric românesc şi universal - pp. 416 425), Valeriu Râpeanu (Un loc de onoare în istoria presei româneşti: Valentin
Păunescu (1933 - 2004). La un deceniu de nefiinţă şi de permanentă aducere aminte pp. 426 - 431), Mihai C.V. Cornaci (O medalie dedicată Patriarhului Teoctist - pp.
431 - 432).
În ultimasecţiune, a VII-a, a volumului, intitulată, precum în cele anterioare, Note
bibliografice, Dan Prodan a grupat prezentări de carte referitoare la Iorga după
Iorga. Noutăţi editoriale despre viaţa şi opera Titanului român (II) - ( pp. 434 - 441)
şi Recenzii şi note bibliografice (IV) - (pp. 442 - 476).
Acta Moldaviae Septentrionalis, XIII, 2014 a fost realizat cu responsabilitate de
către colaboratorii statornici (vezi sumarul) ai anuarului Muzeului Judeţean Botoşani
şi de către membrii Colegiului de Redacţie (Dr. Dan Prodan, Eduard Setnic, dr.
Gheorghe - Florin Ştirbăţ), cu girul Colegiului Ştiinţific (dr. Ştefan S. Gorovei, dr.
Mihai Maxim, dr. Andi Mihalache, dr. Cătălin Hriban), cărora le mulţumesc încă o
dată pentru seriozitate, colaborare, maturitate, înţelegere, solicitudine, răbdare. Nr.
XIII, 2014 continuă o tradiţie ştiinţifică inaugurată în 1999 de regretatul muzeograf
Ionel Bejenaru şi prefaţează nr. următor, XIV, 2015, care va reuni contribuţii la fel de
valoroase, nu am nici un dubiu în acest sens, referitoare la: 70 de ani de la sfârşitul
DAN PRODAN, RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)

https://biblioteca-digitala.ro

441

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE
https://biblioteca-digitala.ro

442

O componentă cronologico - tematică a problematicii evidenţiate în titlu poate
fi numită şi: România pre - republicană (23 august 1944 - 30 decembrie 1947).
Pentru că, în trei ani, patru luni şi o săptămână, România e „evoluat” politic, sub
puternica presiune a Rusiei staliniste şi a Armatei Roşii solid implantată în ţara
noastră, de la Regat (statuat prin Constituţia din 1866, modificată în acest sens în
1881, prin Constituţia din martie 1923, repusă în putere după 23 august 1944) la
„Republică populară” (proclamată prin Legea nr. 363 / 30 decembrie 1947 şi
statuată prin Constituţia de la 13 aprilie 1948, prima constituţie „democrat populară”, comunistă, a României).
Ce au reprezentat cele două repere cronologice în istoria contemporană a
României? Ele sunt, în general, cunoscute românilor din generaţia a doua şi a treia;
au însă o semnificaţie minimală la tinerii generaţiei întâi şi, din acest motiv, trebuie
să rememorăm rolurile lor în istoria deceniului cinci al secolului trecut. Astfel, în
după-amiaza zilei de 23 august 1944, mareşalul Ion Antonescu, prim-ministru şi
conducător al statului român, a fost destituit din funcţiile deţinute, de tânărul rege
Mihai I şi arestat; ulterior s-a format un nou guvern, condus de generalul Constantin
Sănătescu, în care a intrat cu rang de ministru de stat şi reprezentantul Partidului
Comunist din România, intelectualul Lucreţiu Pătrăşcanu (ministru ad-interim al
Justiţiei). De remarcat faptul că, pentru prima dată, un reprezentant al Partidului
Comunist din România, care număra în septembrie 1944, vreo 1.000 de membri, a
intrat în guvernul Regatului României, şi nu pe cale legislativă - parlamentară!
Limita cronologică superioară, 30 decembrie 1947, reprezintă ziua când acelaşi rege,
Mihai I, care i-a acceptat pe comunişti la guvernare, a fost obligat prin forţă să
semneze actul de abdicare de pe tronul României, pentru el şi urmaşii săi.
„Tovarăşul de drum” al comuniştilor ministeriabili şi-a făcut datoria! Acum trebuia
să părăsească scena politică, fără recunoaşterea meritelor sale în istoria românilor
(deşi fusese decorat de Iosif Visarionovici Stalin cu Ordinul „Pobeda” (Victoria) în
iulie 1945 şi de preşedintele SUA, Harry S. Truman cu „Legiunea Meritului”, în
grad de Comandor, la 10 mai 1947), pe uşa din spate a istoriei! Imediat, prin Legea
nr. 363 / 30 decembrie 1947, România a fost transformată din Regat septuagenar în
„Republică populară”, după modelul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste,
proclamată la … 30 decembrie 1922! Exact peste un sfert de veac, xerox-ul politico
- ideologic sovieto-stalinist va multiplica o nouă „Republică populară” în Europa
Centrală: Republica Populară Română!
Dar să prezentăm, succint, principalele momente ale drumului Golgotei României
de la Regat la „Republică populară”.

celui de-al Doilea Război Mondial (1945 - 2015); comemorare: 75 de ani de la
disoluţia României Mari (1940 - 2015); comemorare: 75 de ani de la moartea tragică
a lui Nicolae Iorga (1940 - 2015); comemorare: 60 de ani de la moartea, într-un exil
parizian auto - impus, a lui George Enescu (1955 - 2015); et alia.
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Primul reper cronologic a fost includerea unui reprezentant al Partidului
Comunist din România, partid de extremă-stânga, în guvernele româneşti post 23
august 1944, conduse de Constantin Sănătescu, Nicolae Rădescu, Petru Groza, în
paralel cu intrarea României, tot mai puternic şi tot mai letal, în sfera de influenţă
sovietico - comunistă din Europa Centrală. „Tovarăşul de drum”, regele Mihai I, şi
regatul său, erau încă necesari lui I.V. Stalin şi comuniştilor români, atât timp cât Al
doilea război mondial era în desfăşurare iar evoluţia europeană şi românească postbelică era incertă.
În politica lor de cucerire, aparent legală, a puterii politice în România regală,
Stalin şi obedienţii săi interni, comuniştii români, au alcătuit un plan amănunţit,
concret, punctual, care continua cu nominalizarea ca prim-ministru regal al României
al unui om politic român simpatizant comunist, declarat oficial sau nu. Astfel, după
presiunile intensificate ale lui A.I. Vâşinski asupra regelui Mihai I, după scena cu uşa
trântită violent şi …semnificativ, la 6 martie1945, Petru Groza, om politic de mâna a
doua, a fost numit prim-ministru al unui nou guvern român, în care influenţa
comuniştilor români şi a sovieticilor a sporit. În compensaţie, la 9 martie 1945, a fost
restabilită administraţia şi stăpânirea românească în Transilvania de Nord - Est,
eliberată de armatele româno - ruse încă de la 25 octombrie 1944. Şantajul politic
stalinisto - comunist a funcţionat! După câteva zile, cu evidente finalităţi populisto politice, la 23 martie1945, Guvernul Petru Groza şi Partidului Comunist din
România au legiferat o reformă agrară „de moment”, eliminând proprietatea funciară
şi dând pământ ţăranilor, pentru a avea ce colectiviza, brutal, după acelaşi model
stalinist, în 1949 - 1962.
Evident, societatea românească democratică, regalistă, a înţeles rapid cursul
evoluţiei României post 23 august 1944 şi a reacţionat ca atare. Astfel, după
încheierea războiului, la 8 noiembrie 1945, sărbătorindu-şi regele de ziua
prenumelui, bucureştenii au organizat şi au desfăşurat prima mare manifestaţie
anticomunistă din România regală. În paralel, colaborarea constituţională dintre
regele Mihai I şi Guvernul Petru Groza s-a diminuat până la cota de … „grevă”,
declanşată de suveran la 19 august 1945, de când a refuzat să semneze actele
legislative prezentate de guvernul pro-comunist. Această sincopă de colaborare
politică a fost numită „greva regală”, fiind o premieră în viaţa politică
constituţională regală românească. Ea a durat până în ianuarie 1946.
Un alt aspect, un alt moment al evoluţiei României de la Regat la Republica
populară a fost politica PCdR de a da poleială legală uzurpării puterii politice din
ţara noastră, în paralel cu acţiunile de subminare politică a partidelor politice încă
existente în România, în perioada 1945 - 1947. Şi aici colaborarea cu „tovarăşii de
drum” politici încă necesari a avut o anumită raţiune şi, bineînţeles, un program
precis şi riguros de desfăşurare. Astfel, comuniştii au falsificat rezultatul alegerilor
parlamentare de la 19 noiembrie 1946, conform principiului stalinist că „nu contează
cine votează, contează cine numără voturile!”. Şi comuniştii români au numărat:
83,8 % voturi pentru Blocul Partidelor Democratice, cu un puternic schelet comunist;
16,2 % pentru PNŢ, PNL, celelalte partide parlamentare. Unii analişti politici
contemporani cu alegerile respective au susţinut că scorul electoral a fi fost
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exact invers!Adunarea Deputaţilor, parlament unicameral, Puterea Legislativă a
Regatului României, a ajuns la dispoziţia comuniştilor!
Bazaţi pe această zdrobitoare fraudă electorală, dar şi pe sprijinul sovieticilor,
comuniştii au regizat „incidentul de la Tămădău” (14 iulie 1947, încercarea de
plecare din ţară a unor lideri ţărănişti), în urma căruia unii membri ai conducerii PNŢ
au fost judecaţi şi condamnaţi, alţii au fost arestaţi, iar Iuliu Maniu a primit domiciliu
forţat. PNŢ, partid istoric, a fost astfel eliminat din viaţa politică a României. În
continuarea acestor eforturi comuniste de destabilizare politică, la 6 noiembrie 1947
ultimii miniştri PNL - Tătărescu sunt siliţi să demisioneze din Guvernul Petru Groza.
S-a format un nou Guvern Petru Groza, format integral din miniştri comunişti sau
subordonaţi acestora. Comuniştii au preluat astfel guvernul, administraţia, puterea
executivă. Puterea judecătorească a fost preluată încă din 1946. Aceasta le-a permis
să orchestreze Procesul Mareşalului Ion Antonescu şi a unor colaboratori de-ai săi
(mai 1946), încheiat cu sentinţa capitală pentru Ion Antonescu şi trei colaboratori,
închisoarea pe viaţă sau pe termene „generoase” pentru alţi colaboratori.
În calea spre puterea absolută a comuniştilor se mai aflau doar regele Mihai I şi
forma de organizare a statului, Regatul. Pentru eliminarea acestora, comuniştii au
întocmit un plan de măsuri organizatorice, politice, militare, propagandistice etc.
pentru forţarea abdicării regelui, abolirea regatului şi proclamarea republicii,
aplicabil în perioada 28 - 30 decembrie 1947. A 25 - a aniversare a formării URSS
(30 decembrie 1922) se apropia cu repeziciune! Astfel, în dimineaţa zilei de 30
decembrie 1947, la Palatul Regal din Bucureşti (actualul Palat Elisabeta), primulministru Petru Groza şi secretarul general al PCdR Gheorghe Gheorghiu-Dej l-au
obligat pe regele Mihai I să semneze necondiţionat actul de abdicare de pe tronul
României, pentru el şi urmaşii săi, lăsând poporului român libertatea de a-şi alege
„noua” formă de organizare a statului român. În consecinţă, Adunarea Deputaţilor,
convocată în pripă şi fără cvorumul necesar votării unui act legislativ, a adoptat în
unanimitate Legea nr. 363 / 30 decembrie 1947, prin care Regatul a fost abolit, a
fost proclamată Republica Populară Română, a fost abrogată Constituţia din
1923. Astfel, PCdR a obţinut controlul total, absolut al statului român, condiţie
obligatorie pentru aplicarea în România a modelului politic, economic, social,
militar, cultural, ideologic sovietic stalinist, începând cu 1948.
Anul 1947 a început regal pentru România şi s-a sfârşit republican, democrat popular! Aşadar, câte evenimente s-au derulat în România doar în trei ani, patru luni
şi şapte zile şi cât de mult au schimbat fizionomia ţării noastre, cu urmări în timp
până astăzi!
(Pentru informaţii suplimentare şi o analiză referitoare la perspectivele complexe
ale Monarhiei în România actuală, vezi Lucian Boia,Monarhia la români,Editura
Humanitas, Bucureşti, 2013; sursă: art. România. 1944 - 1947, în Wikipedia, preluare
imagini.)
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▬►Georgică Manole, Ideea ca obsesie. Dialoguri 1, Editura Agata, Botoşani,
2015, 164 p.
D-l profesor Georgică Manole, cu peste 40 de ani de experienţă didactico formativă, poet, prozator, epigramist, publicist, redactor - şef al Revistei Luceafărul
din Botoşani (vezi medalionul Manole Georgică, în Silvia Lazarovici, Scriitori şi
publicişti botoşăneni. Dicţionar biobibliografic, ediţia a 2 - a, revăzută şi adăugită,
Botoşani, Editura Agata, 2014, pp. 331 - 333), a publicat în paginile acestui periodic
lunar interviuri personalizate, cu titlul: Zece întrebări pentru ..., începând cu nr. 1 /
2010. Acest gen original de interviu încearcă să surprindă şi să contureze într-un
decalog interogativ profilul personalităţii intervievatului. Trei întrebări, adresate în
varii forme, au tematică obligatorie: formarea şi evoluţia profesională a
interlocutorului, Eminescu şi intervievatul, Istoria şi persoana (paşnic!) interogată.
Celelalte şapte întrebări sunt formulate plecând de la diverse motive, situaţii,
atitudini, acţiuni, evenimente trecute sau în derulare etc.
După aproape şase ani de asidui interogaţii în orizontul cultural - educativ artistic local botoşănean şi naţional românesc, d-l Georgică Manole a adunat 37 de
interviuri cu 35 de preopinenţi, publicând cartea Ideea ca obsesie. Dialoguri 1,
Editura Agata, Botoşani, 2015, 164 p. În Prefaţa cărţii - interviu, sugestiv intitulată
Georgică Manole, un făuritor care macină şi desface ideea, de la Idei la firul ierbii
la Ideea ca obsesie, d-l Ion Istrate, directorul Editurii Agata din Botoşani şi al
Revistei Luceafărul din Botoşani, a caracterizat, din mai multe puncte de vedere,
lucrarea - provocare pentru intervievaţi şi cititori a eseistului Georgică Manole:
„Ideea unor convorbiri cu personalităţi din diferite domenii ale spaţiului social cultural, a fost activată de d-l prof. Georgică Manole în dorinţa de a dezvolta un
suport care să corespundă necesităţilor şi idealului generate de construcţia şi
afirmarea revistei Luceafărul, al cărei co-fondator este şi unde şi-a asumat
responsabilitatea de redactor - şef. (...) Această patologie culturală - ideea ca
obsesie - e un fel de tratament necesar, prescris pentru ameliorarea şi vindecarea
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mediului cultural de unele tendinţe, fapte şi atitudini neadecvate mediului social.
Şi cum s-a gândit prof. Georgică Manole că ar putea face mai bine acest lucru decât
a oferi modele de personalităţi, printr-o provocare îmbietoare, prietenoasă şi
interesantă la un dialog, din care să stoarcă convingeri specifice şi diferite, cu care
să se poată contura prototipuri culturale ideale, variante din care fiecare să aleagă
şi să-şi croiască un modus vivendi. Şi vom găsi suficiente MODELE în această
carte!
Autorul ne prezinţă acum un rezultat al unei munci de ani de zile, un frunct
consistent, un adaos la zestrea culturală a românilor. Nu este un lucru făcut numai
pentru prezent, ci este, în acelaşi timp, o parâmă în plus la ancorajul
identitităţiiculturale pentru a susţine un piedestal, ca un mijloc de afirmare a
conştiinţei sociale şi a identităţii noastre. Şi la această măreaţă şi nobilă misiune nu
s-ar fi putut încumeta decât un veritabil patriot şi un deosebit om de cultură, prof.
Georgică Manole - Omul format pentru rigoare şi tenacitate în fapte”.
Autorul însuşi nu a introdus un Cuvânt - înainte în carte, pentru a explica cauzele,
motivele, structura şi finalităţile demersului său livresc, preferând să vorbească prin
înseşi radiografiile sale interogative.
Prof. Georgică Manole a intervievat în scris, pe (în ordinea cronologică a
publicării decalogurilor interogative): Varujan Vosganian, Elena Zbanţ, Cristian
Bădiliţă, Emil Karannica, Dumitru Lavric, Gheorghe Burac, Ionel Bejenaru, Ana
Blandiana, Alexandru Zub, Gică Manole, Traian Calancia, Al.D. Funduianu,
Pandelica Rareş, Vasile Lefter, Maria Cernătescu, Leon Şimanschi, Ioan Canciuc,
Eliza Lefter, Theodor Damian, Traian Apetrei, Florin Aioniţoaiei, Lucia Olaru
Nenati, Constantin Adam, Dorel Mihai Gaftoneanu, Dana Petrariu, Dorin Baciu,
Adolf Dămideanu, Mario Castro Navarrete, Nicolae Turtureanu, Loredana Mariana
Botezatu, Ionuţ Bercaru, Gheorghe Zaiţ, Dan Lungu, Isabella Cantemir.
Voi selecta, dintre personalităţile istorice interogate în scris, pentru a evidenţia
diverse studii de caz, pe: Acad. Alexandru Zub, Leon Şimanschi, Ionel Bejenaru,
Gică Manole. Astfel, Acad. Alexandru Zub, botoşănean din Vârful Câmpului,
întrebat de Georgică Manole: „Orice om, cu atât mai mult un istoric, are nişte
dileme. Care sunt dilemele Acad. Alexandru Zub?”, a răspuns: „Dilemele mele en
historien nu sunt altele decât cele pe care am socotit oportun să le pun în lumină pe
seama lui Kogălniceanu, Xenopol, Iorga, Pârvan ş.a., de care m-am ocupat,
oarecum tangenţial, cu gândul de a-i stimula pe alţii să le aprofundeze”. La
interogaţia, provocatoare, incitantă, nu mai puţin importantă: „De ce l-ar iubi un
istoric pe Eminescu?”, reputatul istoric - instituţie (vezi Dan Prodan, Academicianul
Alexandru Zub - octogenar. Cetăţeanul şi istoricul - instituţie, în AMS, XIII, 2014,
Botoşani, pp. 396 - 403) a răspuns fără echivoc: „Fiindcă o personalitate de o
asemenea înălţime şi anvergură nu-l poate lăsa impasibil pe istoric. În Eminescu,
românii de oriunde văd suprema lor realizare spirituală, proiecţia cea mai înaltă a
năzuinţei lor spre absolut, dacă e să reluăm o celebră sintagmă. Cum să nu-l
intereseze pe istoric? Interesul, în acest caz, presupune empatie, efort cognitiv,
aprofundare continuă a universului explorat de „omul deplin al culturii române”,
cum l-a numit C. Noica, cel mai entuziast avocat al posterităţii eminesciene, reluând
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o idee formulată, la fel de plastic, anterior, de N. Iorga. Orice istoric ar trebui să
caute o apropiere cât mai deplină de acest latifundiu” (pp. 132 - 133).
Regretatul ştefanolog ieşean, Leon Şimanschi, înmormântat la Hăneşti - Botoşani,
la întrebarea prof. Georgică Manole: „În opera d-v. aţi relevat, d-le Şimanschi,
dimensiunea europeană şi cea împărătească a domnului Moldovei. Credeţi că
acestea sunt suficiente pentru a-i justifica atributele de „MARE” şi „SFÂNT”?”, a
răspuns concluziv, sentenţios: „Evident că amploarea operei diplomatice realizată
de Ştefan, să nu uităm că el a intrat în relaţii până şi cu Uzun Hassan, şahul Persiei,
aflat în conflict cu Mehmed al II-lea), dar mai ales efectul benefic pentru civilizaţia
europeană a efortului său militar, îndreptăţesc atribuirea calificativului de „marele
european”. La fel de evident este că preluarea „ideii imperiale” (în anumite limite,
desigur), prin patronajul pe care a ajuns să-l exercite asupra Sfântului Munte, ca şi
preluarea ideii de cruciadă, la fel cum făcuse şi „mentorul” său din tinereţe, iancu
de Hunedoara, reprezintă tot atâtea temeiuri de a-l considera pe Ştefan ca având
sădit în el harul sfinţeniei” (p. 100).
Un alt regretat istoric, botoşăneanul Ionel Bejenaru, colaborator fidel al Revistei
Luceafărul din Botoşani, la întrebarea confratelui prof. Georgică Manole, redactorul
- şef al periodicului amintit: „Ce are bun Revista „Luceafărul”?, ce i-ar mai
trebui?”, a răspuns cu sinceritate şi obiectivitate: „Bun: valoare globală, inedit,
creaţie, punerea în lumină a trecutului cultural şi istoric botoşănean, afirmarea de
talente, prezenţa diasporei, insolitul cultural, semnul lui Eminescu, fenomenul
cultural al prezentului, ţinuta grafică. Ce i-ar mai trebui: spirit critic, polemic chiar;
popularizare şi penetrare mai bună la nivel de judeţ; întâlniri cu cititorii; găzduirea
unor opinii, la nivel de rubrică” (p. 138).
Şi istoricul Gică Manole, originar din Tătărăşeni - Botoşani, reîntors, la vârsta a
III-a, pe meleagurile natale, a fost intervievat de ... Georgică Manole: „Există ceva
mai grav în istorie decăt falsificarea ei?”. Gică Manole: „La fel gravă ca şi
falsificarea istoriei, dar mai periculoasă, prin urmări, este necunoaşterea ei. Sau o
cunoaştere trunchiată, aproximativă. Importantrămâne ce anume conduce la
necunoaştere în plan istoric: prostia, ignoranţa, indiferenţa sau o politică statală
premeditat eronată în domeniul educaţiei? Toate sunt nocive, prin consecinţe.
Urmările le observăm pretutindeni, generale, agresive şi descurajante pentru cel cu
bun simţ (...)”. Georgică Manole: „Este spaţiul botoşănean, la nivelul expresiei
culturale, un spaţiu ambiant?” Gică Manole: „Nici pe departe. Scriitorul este un om
singur. Unii au notorietate, le citim cărţile. Se scrie despre ele, dar prezenţa lor în
societatea civilă este mai mult decât discretă. Nu din vina lor, fireşte, ci a tipului de
societate existent. (...) Postulez: Deşi scriitorii sunt persoane publice, prin opera lor,
trăiesc într-o mare singurătate. Faptul, de altfel, mi se pare firesc. Orice scriitor
autentic este orgolios. Orgoliul, precum şi credinţa în ceea ce face, îl ajută pe
scriitor să continue” (pp. 128 - 130).
Aşteptăm cu interes vol. II al cărţii, care va aduna intrebările şi răspunsurile,
rezultantele dialogului Georgică Manole - intervievat, din aprilie 2015 până la zi.
Abia atunci voi avea destule date şi informaţii pentru o concluzie generală asupra
decalogului interogativ introdus şi exersat de prof. Georgică Manole în orizontul
cultural - ştiinţific - artistic - educativ - ziaristic etc. botoşănean şi naţional.
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Paraşutistul militar erou Grigore Baştan a fost primul general al armatei române,
arma parasitism, primul comandant al primului batalion post-belic de paraşutişti
militari, între 1950 - 1964, cel mai îndelungat stagiu de comandă la frâiele (“corzile”)
acelei unităţi militare speciale, de elită, teoretician, practician şi inventator în
domeniul paraşutismului, președinte al Comisiei Centrale de Parașutism din
România. Grigore Baştan, nume predestinat de lider, cu rezonanţă otomano - tătară,
însemnând: “cel de la capăt”, “cel de la început”, “cel din frunte”, “comandant,
şef, cap al unui grup, formaţii, unităţi”. În această calitate şi funcţie, cu o experienţă
teoretică şi practică în aviaţie - paraşutism de peste patru decenii, Grigore Baştan a
scris prima monografie a evoluţiei paraşutiştilor militari români: Istoria
paraşutismului militar din România, Fundaţia “General Grigore Baştan”, Editura
Porto - Franco, Galaţi, 1997, 177 p.
Dar înainte de prezentarea cărţii, câteva informaţii despre autor. Grigore Baştan
(n. 23 ianuarie 1922, Coşcodeni, judeţul Bălţi, Basarabia, atunci în România Mare d. 8 februarie 1983, Bucureşti) a făcut parte din prima promoţie de paraşutişti ai
României, înfiinţată în timpul celui de-al Doilea război mondial, în 1941, la ordinul
generalului Ion Antonescu. A participat la eliberarea de sub ocupaţie nazistă a
aeroportului Băneasa şi a zonei de Nord a Bucureştiului (23 - 28 august 1944). A
absolvit, în prestigioasa sa carieră: Şcoala de paraşutişti (iunie - octombrie 1941);
Şcoala de Subofiţeri de Infanterie de pe lângă Regimentului de Gardă al
Conducătorului Statului - detaşat la Şcoala de Subofiţeri Pionieri (octombrie 1942 septembrie 1943); Cursul de pregătire educatori ECP de companii la Centrul de
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Instrucţie ECP Breaza (octombrie 1945 - februarie 1946); Şcoala de lectori superiori
ai DSPA de pe lângă Academia Militară Generală (februarie - august 1949); Cursul
scurt de observatori aerieni pentru ofiţeri politici de pe lângă Centrul de Instrucţie al
Forţelor Aeriene (iunie - decembrie 1950); Cursul academic superior de pe lângă
Academia Militară Generală (decembrie 1953 - septembrie 1954); Academia Militară
Generală (octombrie 1964 - august 1967).
Grigore Baştan a parcurs următoarele grade militare: soldat voluntar - 23
aprilie 1939, la doar 17 ani şi 3 luni; fruntaş - 1 mai 1939; caporal - 15 septembrie
1939; sergent - 15 octombrie 1940; sergent major (adjutant stagiar) - 1 septembrie
1943; adjutant paraşutist - 23 august 1945; adjutant major - 2 octombrie 1948;
sublocotenent - 30 decembrie 1948; locotenent - 23 august 1949; locotenent major 30 decembrie 1949; căpitan - 2 mai 1951; maior - 24 mai 1952; locotenent colonel 21 iulie 1955; colonel - 30 decembrie 1961; general maior (general de brigadă) - 6
mai 1971, la 49 de ani şi 4 luni; trecut în retragere - 7 martie 1979.
Înaintările succesive în grad s-au realizat în paralel cu ocuparea unor funcţii
militare tot mai importante: voluntar în Centrul de Instrucţie al Aeronauticii (15
decembrie 1938), puşcaş în Compania trupă din cadrul Şcolii Militare de Pilotaj (23
aprilie 1939), în Compania de paraşutişti (octombrie 1941 - septembrie 1942),
subofiţer cu armamentul în Compania 8 Paraşutişti (decembrie 1943), comandant
secund al Plutonului de acţiuni speciale din Batalionul 4 Paraşutişti (1944) devenit
Batalionul 4 Pază (octombrie - decembrie 1944), comandant pluton în Compania 32
Pază (decembrie 1944 - aprilie 1945) şi Grupul 2 Aviaţie de legătură (aprilie - mai
1945), secretar la Biroul I din Secţia I a Statului Major al Aerului (mai - octombrie
1945), comandant secund pentru ECP de companie la Regimentul 1 Transmisiuni
aero (februarie 1946 - februarie 1947), detaşat la Atelierul Auto al Grupării
Depozitelor de Aviaţie nr. 2 (februarie 1947 - septembrie 1948) şi Şcoala Militară de
Pilotaj (septembrie - decembrie 1948), locţiitor politic al comandantului Centrului de
Instrucţie al Aviaţiei (decembrie 1948 - februarie 1949), instructor de partid
(septembrie 1949 - aprilie 1950), şef Birou organizare şi instructaj (februarie - mai
1950) şi ofiţer cu planificarea muncii politice în Direcţia Politică a CFAM
(septembrie -octombrie 1950), şef de stat major al Batalionului 1 Paraşutişti
(noiembrie 1950 - aprilie 1952), şef de stat major (aprilie - decembrie 1952) şi girant
al comandantului (martie - iunie 1951, decembrie 1951 - iulie 1952), comandant al
Batalionului 597 Paraşutişti (iulie - decembrie 1952), comandant al Regimentului
246 Desant - Paraşutare (decembrie 1952 - septembrie 1955), Batalionului 1025
Desant - Paraşutare (septembrie 1955 - februarie 1959), Batalionului 36 Desant Paraşutare (februarie 1959 - iulie 1963) şi Regimentului 60 Paraşutişti (iulie 1963 octombrie 1964), locţiitor pentru Desant aerian al şefului de stat major al Armatei a
2-a (octombrie 1967 - august 1969), locţiitor şef Secţie PL, Infanterie, VM şi Desant
- Paraşutare al comandantului Comandamentului Infanteriei şi Tancurilor (august
1969 - februarie 1973), locţiitor pentru Desant - Paraşutare al comandantului CAAT
(februarie 1973 - mai 1977) şi al comandantului Aviaţiei Militare (mai 1977 - martie
1979).
Paraşutistul - erou a primit, pentru realizările din impresionanta sa carieră,
diverse decoraţii, ordine, medalii: Medalia „Eliberarea de sub jugul fascist”
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(1950), Medalia „A 5-aaniversare a RPR” (1952), Ordinul „Steaua RPR” (1953),
Medalia „10 ani de la înfiinţarea primelor unităţi ale Armatei RPR” (1953), Medalia
„Meritul militar” cls. a II-a (1953), Medalia „Meritul militar” cls. I (1954), Ordinul
„Muncii” clasa a III-a (1957), Medalia „Virtuteaostăşească” (1959), Ordinul
„Meritul militar” cls. a III-a (1959), Medalia „40 de ani de laînfiinţarea PCR”
(1961), Ordinul „23 August” cls. a V-a (1964), Ordinul „Meritul militar” cls. a II-a
(1964), Medalia „A XX-a aniversare a Forţelor Armate ale RPR” (1963) şi „A XXaaniversare a eliberării patriei” (1964), Medalia „A XXV-a aniversare a eliberării
patriei” (1969), Ordinul „Meritul militar” cls. I (1969), Medalia „A 50-a aniversare
a PCR” (1971), Medalia „25 de ani de la proclamarea Republicii” (1972), Medalia
„30 de ani de la eliberareaRomâniei de sub dominaţia fascistă” (1974) şi Medalia
„A XXX-a aniversare a Zilei Armatei RSR” (1974).
Comandantul de batalion / regiment a fost dublat, cu succes, de către
inventatorul Grigore Baştan, care a revoluţionat tehnicile şi instrumentele de
paraşutare, obţinând brevete pentru noutăţile şi inovaţiile sale: Certificatul de autor
nr. 281/41559 din 26 octombrie 1961 pentru “Dispozitivul de largare a paraşutei”
(Brevet de invenţie nr. 2458 din 9 iulie 1960, în colaborare cu ing. Marcel Feinstein),
eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii; Certificatele de inovator nr. 74 din
12.10.1959 pentru “Dispozitivul de detaşare rapidă a paraşutei în aer sau la sol” (în
colaborare cu ing. Marcel Feinstein) şi nr. 74 din 30.11.1963 pentru “Confecţionarea
unei paraşute de siguranţă (abdomen) cu calităţi aerodinamice superioare şi la un
preţ de cost scăzut faţă de paraşuta de siguranţă Aurel Vlaicu” (în colaborare cu cpt.
Ion Enache), eliberate de MFA; Certificat de inovator nr. 1 din 06.08.1969 pentru
Inovaţia “TP - 160 – Paraşută abdomen de siguranţă şi TP - 161 – Paraşuta de
spate (specială) pentru lansarea desantului aerian echipat complet”, eliberat de
MFA; Certificat de inovator nr. 107 din 1978 pentru “Paraşuta principală pentru
desant BG - 7M şi Paraşuta de siguranţă BG - 3M” eliberat de MApN.
Grigore Baştan a efectuat, în cariera sa, 677 lansări cu paraşuta în toate condiţiile
meteo, pe uscat, pe apă, în toate anotimpurile, în toate zonele de relief: luncă,
câmpie, deal, podiş, munte. La 20 august 1970 a stabilit recordul naţional de
paraşutare de la mare înălţime, de la 10.000 de metri, cu o cădere liberă de
aproximativ 7.000 de metri. Recordul, rămas nedoborât până acum, a fost realizat
utilizând cele două modele de paraşute gândite şi proiectate el – BG - 7M şi BG 3M. În semn de preţuire a rolului său la dezvoltarea paraşutismului în România,
Aeroclubul “Şoimii Bucovinei” din Suceava a primit denumirea de Aeroclubul
„Grigore Baştan”. Aeroclubul îi pregăteşte, atât teoretic, cât şi practice, pe amatorii
de paraşutism, planorism, zbor cu balonul şi zbor cu motor. Sediul aeroclubului este
pe Str. Dragoş Vodă 12, iar terenul de zbor lângă oraşul Salcea, unde se află şi
aeroportul Suceava (informaţii preluate de pe site-ul Fundaţiei “General Grigore
Baştan” - Bucureşti).
Monografia paraşutismului militar românesc cuprinde: Avertismentul lui Dumitru
Ion Dincă, Cuvântul - înainte al generalului de divizie aeriană Iosif Rus, cinci
capitole cronologico - tematice, o Postfaţă a comandorului inginer Marius Baştan,
fiul autorului, o Bibliografie tematică selectivă. D.I. Dincă, editorul cărţii, a precizat
că, „(...) tot ceea ce a aşternut pe hârtie generalul Baştan este rodul unei îndelungate
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experienţe, de pionierat aş spune, ca paraşutist şi comandant, experienţă trecută prin
filtrul unei conştiinţe exemplare. La toate acestea se mai adaugă lirismul pe care-l
degajă numeroase pagini, reflex al personalităţii capabile să perceapă nuanţat
realitatea şi universul uman, marcată în acelaşi timp de generozitate şi de aventură”
(p. 5). Prezentând personalitatea autorului, comandant, teoretician, practician şi
inventator militar, şi importanţa cărţii, gen. Iosif Rus a subliniat ca fiind „consistentă
în substanţă şi structură, cartea este singulară şi poate unica lucrare ce abordează
în exclusivitate istoria paraşutismului militar din România. (...) Grigore Baştan este
deocamdată singurul care a avut ambiţia şi care a reuşit să realizeze o istorie asupra
paraşutismului militar din România” - (p. 8).
În Capitolul I, De la mituri şi legende, la realităţile moderne (pp. 11 - 19),
generalulGrigore Baştan a enumerat principalele repere ale istoriei paraşutei,
balonului, avionului şi zborului în relaţia cu războiul local, continental sau mondial.
După Primul Război Mondial, în care s-au folosit baloane, paraşute şi avioane,
inclusiv pe frontul românesc din sudul Moldovei, cu lupte aeriene şi zboruri cu
paraşuta, în perioada interbelică s-au înfiinţat companii şi batalioane de paraşutişti
militari, în URSS (1935), Germania (1936), Franţa (1937), Italia (1938), Anglia,
SUA (1940), România (1941). În prima companie de paraşutişti militari români s-a
aflat şi tânărul subofiţer, pe atunci, Grigore Baştan.
Începuturile paraşutismului în România, evoluţia şi progresul între anii 1918 1948 au fost analizate de autor în Cap. II, pp. 21 - 45. Gen. G. Baştan a insistat în
mod deosebit asupra evoluţiei tehnice şi funcţionale a paraşutei aviatorilor şi,
ulterior, a militarilor paraşutişti, reconfirmând dictonul: „Paraşuta îşi face mereu
datoria în mod conştiincios”. Dezvoltarea caracteristicilor complexe ale paraşutei a
determinat expansiunea paraşutismului sportiv şi a celui militar, în timpul celui de-al
Doilea Război Mondial. Trupele aeropurtate de paraşutişti militari au devenit, pe
lângă blindate, vârful de lance al războiului modern, rapid, manevrier, distrugător, cu
luptători lansaţi din avioane, în spatele frontului, ameninţând şi distrugând
conexiunile complexe ale armatei duşmane de pe front cu interiorul propriei ţări.
Organizarea trupelor de paraşutişti din armata română [1940 - 1945], pp. 47 76, este capitolul care prezintă „actul de naştere” şi „copilăria” unităţilor de
combatanţi paraşutişti din armata naţională. Astfel, în perioada 5 septembrie 1940 10 iunie 1941, în condiţiile derulării evenimentelor militare - politice - diplomatice
ale celui de-al Doilea Război Mondial şi ale iminenţei declanşării războiului anti sovietic, MStM al armatei române a aprobat înfiinţarea unei companii de paraşutişti
militari, conform Directivei de Luptă nr. 93/10 iunie 1941, cu următoarele efective:
17 ofiţeri, 18 subofiţeri, 98 de militari în termen. Primul comandant al primei
companii de paraşutişti militari a fost locotenentul Şoverth Ştefan (pp. 50 - 51).
Printre sergenţii de companie s-a numărat şi tânărul sergent de doar 19 ani, Grigore
Baştan.
Compania de paraşutişti militari avea ca misiuni principale „sabotajul”,
concretizat în distrugerea unor obiective fixe şi mobile izolate din teritoriul inamic,
din spatele frontului, cu revenire în liniile proprii şi „cucerirea capului de pod”,
adică atacarea, ocuparea şi păstrarea unui obiectiv militar / civil duşman, în spatele
frontului inamic, până la sosirea propriilor forţe armate, aflate în ofensivă sau în
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contra-ofensivă. Unitatea de paraşutişti a fost campată pe aerodromul Popeşti Leordeni, în SE Bucureştiului. După antrenamente specifice dure şi continui, la 1
octombrie 1941 tot efectivul companiei a primit brevet de paraşutist militar. La 25
februarie 1942, MStM al Armatei Regale Române a aprobat înfiinţarea Batalionului
de paraşutişti militari, cu un efectiv de aprox. 1.200 de combatanţi, cu nucleu de
formare - compania de paraşutişti militari, subordonat Flotilei 1 Aero-locaţie,
dislocată în Pădurea Pantelimon. Luptătorii batalionului s-au instruit continuu,
temeinic, specific armei, în august 1944 fiind pregătiţi de luptă.
Participarea batalionului de paraşutişti la insurecţia armată din august 1944
(cap. IV, pp. 77 - 108) a fost proba de foc pe care au trecut-o cu eroism combatanţii
unităţii de paraşutişti, condusă de căpitanul - comandor Dobre Teodor, pe drumul lor
către profesionalism şi nemurire. Ei au avut o contribuţie importantă la eliberarea
aeroporturilor Băneasa, Pipera, Otopeni şi Boteni de sub ocupaţia armatei hitleriste în
perioada 23 - 28 august 1944. Autorul, pe atunci plutonierul - adjutant Baştan
Grigore, participant direct la acele evenimente militare, a povestit detaliat
desfăşurarea luptelor din localităţile enumerate anterior, cu numeroase fapte de
vitejie personale sau de grup. De asemenea, a adunat mărturiile scrise ale unor
paraşutişti militari veterani, despre luptele grele, sângeroase, anti-germane din 23 28 august 1944. În februarie 1945, sub puternica presiune a comandamentului
trupelor sovietice de ocupaţie din România, Batalionul de paraşutişti militari a fost
desfiinţat, membrii fostei unităţi de elită fiind repartizaţi la diferite unităţi ale
Aeronauticii Regale Române.
Dar o experienţă de 5 ani şi, mai ales, o necesitate stringentă a dezvoltării şi
profesionalizării armatei române post-belice nu puteau fi ignorate de către
conducerea armatei române comuniste. Ca urmare, la 29 noiembrie 1950 s-a înfiinţat
Batalionul nr. 597 paraşutişti militari, cu garnizoana la Tecuci, comandat de Vasile
Cosma (noiembrie 1950 - iunie 1951), comandor, şi de locotenentul major Baştan
Grigore, şef de stat major (noiembrie 1950 - decembrie 1952). Ca urmare a
subordonării Batalionul nr. 597 Regiunii I Militare / Zona Moldova (de ce?), în
perioada 6 februarie - mai 1951 unitatea specială a avut garnizoana la Botoşani, în
cazarma de pe Str. Sucevei, în NV oraşului. De ce la Botoşani? m-am întrebat, citind
paragrafele respective. Pentru că aici era o cazarmă disponibilă şi existau facilităţi, de
diferite categorii, pentru instrucţia specifică, de armă? Nu, pentru că facilităţile nu
existau iar unitatea specială a părăsit oraşul doar după aproape patru luni de şedere
aici şi instrucţie la sol. Pentru a fi supravegheată de aproape de consilierii sovietici şi
a se putea interveni lejer, în forţă, împotriva ei, în caz extrem, de peste Prut, din
Basarabia reocupată de Armata Roşie în prima parte a anului 1944, între Prut Botoşani fiind doar 50 km? Este o ipoteză ce trebuie analizată cu atenţie şi cu
răspundere! În sens invers, pentru a supraveghea unităţile Armatei Roşii de pe linia
basarabeană a Prutului şi a interveni rapid împotriva lor, în caz de trecere brutală a
frontierei? Puţin probabil, aproape imposibil în 1951. Este posibil ca fostul
comandant de batalion din perioada 1950 - 1952, locotenentul major Baştan Grigore,
să fi ştiut răspunsul la întrebare, dar s-a eschivat să lămurească aspectul, în
manuscrisul redactat în 1980 - 1981.

contra-ofensivă. Unitatea de paraşutişti a fost campată pe aerodromul Popeşti Leordeni, în SE Bucureştiului. După antrenamente specifice dure şi continui, la 1
octombrie 1941 tot efectivul companiei a primit brevet de paraşutist militar. La 25
februarie 1942, MStM al Armatei Regale Române a aprobat înfiinţarea Batalionului
de paraşutişti militari, cu un efectiv de aprox. 1.200 de combatanţi, cu nucleu de
formare - compania de paraşutişti militari, subordonat Flotilei 1 Aero-locaţie,
dislocată în Pădurea Pantelimon. Luptătorii batalionului s-au instruit continuu,
temeinic, specific armei, în august 1944 fiind pregătiţi de luptă.
Participarea batalionului de paraşutişti la insurecţia armată din august 1944
(cap. IV, pp. 77 - 108) a fost proba de foc pe care au trecut-o cu eroism combatanţii
unităţii de paraşutişti, condusă de căpitanul - comandor Dobre Teodor, pe drumul lor
către profesionalism şi nemurire. Ei au avut o contribuţie importantă la eliberarea
aeroporturilor Băneasa, Pipera, Otopeni şi Boteni de sub ocupaţia armatei hitleriste în
perioada 23 - 28 august 1944. Autorul, pe atunci plutonierul - adjutant Baştan
Grigore, participant direct la acele evenimente militare, a povestit detaliat
desfăşurarea luptelor din localităţile enumerate anterior, cu numeroase fapte de
vitejie personale sau de grup. De asemenea, a adunat mărturiile scrise ale unor
paraşutişti militari veterani, despre luptele grele, sângeroase, anti-germane din 23 28 august 1944. În februarie 1945, sub puternica presiune a comandamentului
trupelor sovietice de ocupaţie din România, Batalionul de paraşutişti militari a fost
desfiinţat, membrii fostei unităţi de elită fiind repartizaţi la diferite unităţi ale
Aeronauticii Regale Române.
Dar o experienţă de 5 ani şi, mai ales, o necesitate stringentă a dezvoltării şi
profesionalizării armatei române post-belice nu puteau fi ignorate de către
conducerea armatei române comuniste. Ca urmare, la 29 noiembrie 1950 s-a înfiinţat
Batalionul nr. 597 paraşutişti militari, cu garnizoana la Tecuci, comandat de Vasile
Cosma (noiembrie 1950 - iunie 1951), comandor, şi de locotenentul major Baştan
Grigore, şef de stat major (noiembrie 1950 - decembrie 1952). Ca urmare a
subordonării Batalionul nr. 597 Regiunii I Militare / Zona Moldova (de ce?), în
perioada 6 februarie - mai 1951 unitatea specială a avut garnizoana la Botoşani, în
cazarma de pe Str. Sucevei, în NV oraşului. De ce la Botoşani? m-am întrebat, citind
paragrafele respective. Pentru că aici era o cazarmă disponibilă şi existau facilităţi, de
diferite categorii, pentru instrucţia specifică, de armă? Nu, pentru că facilităţile nu
existau iar unitatea specială a părăsit oraşul doar după aproape patru luni de şedere
aici şi instrucţie la sol. Pentru a fi supravegheată de aproape de consilierii sovietici şi
a se putea interveni lejer, în forţă, împotriva ei, în caz extrem, de peste Prut, din
Basarabia reocupată de Armata Roşie în prima parte a anului 1944, între Prut Botoşani fiind doar 50 km? Este o ipoteză ce trebuie analizată cu atenţie şi cu
răspundere! În sens invers, pentru a supraveghea unităţile Armatei Roşii de pe linia
basarabeană a Prutului şi a interveni rapid împotriva lor, în caz de trecere brutală a
frontierei? Puţin probabil, aproape imposibil în 1951. Este posibil ca fostul
comandant de batalion din perioada 1950 - 1952, locotenentul major Baştan Grigore,
să fi ştiut răspunsul la întrebare, dar s-a eschivat să lămurească aspectul, în
manuscrisul redactat în 1980 - 1981.

452

DAN PRODAN, RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)

453

Foarte sugestive sunt amintirile lui G. Baştan referitoare la secvenţa temporală
botoşăneană a carierei sale: „La 6 februarie 1951 batalionul iese din subordinele
CFAM şi trece în subordinele Regiunii I Militare. Primul efect al noii subordonări a
fost schimbarea Garnizoanei Tecuci cu Botoşani. Acest lucru s-a materializat prin
îmbarcarea în 8 vagoane, batalionul şi întreaga sa zestre tehnico - materială,
intendenţă şi gospodărie şi începerea marşului pe calea ferată spre Nord. Pe timpul
deplasării statul major a organizat un program cultural - artistic, care a avut drept
rezultat un moral ridicat al efectivelor, precum şi închegarea unei echipe artistice şi
de dansuri cu un program corespunzător, apreciat mai târziu pe scena Teatrului
„Mihai Eminescu” din Botoşani, de către efectivele garnizoanei şi locuitorii
oraşului. Am ajuns în noua garnizoană după patru zile.
Era după-amiază şi ploua. În Gara Botoşani am fost întâmpinaţi de către şeful
comenduirii de garnizoană, însoţit de un grup de ofiţeri din Regimentul 9 Infanterie,
comandantul garnizoanei fiind colonelul Eremia, comandantul R. 9 I. Prin ordinul
Regiunii 1 Militare, transmis de şeful comenduirii garnizoanei, a fost destinată
pentru Batalionul de paraşutişti Cazarma „Ştefan cel Mare”, care se găsea la 4 500 m de gara unde debarcasem. Neavând mijloace de transport necesare, toate
materialele şi tehnica unităţii au fost transportate cu braţele de către întregul efectiv
al batalionului - cadre şi militari în termen. Operaţiunea de debarcare, transport şi
instalare în noua cazarmă a durat 16 ore. După 2 ore de odihnă a început programul
în noua garnizoană. Era 9 februarie 1951. Câte o grupă de militari sub comanda
plutonierilor de companii au rămas în cazarmă pentru definitivarea instalării şi
ordinii interioare, iar subunităţile s-au deplasat la instrucţie.
Comandantul batalionului cu statul major s-au prezentat la comandantul
garnizoanei, colonel Eremia. După prezentările regulamentare, comandantul
garnizoanei a pus câteva întrebări privitoare la modul de instruire al paraşutiştilor
militari, la care lt. major Baştan Grigore i-a făcut o amplă expunere, reuşind să-i
formeze o imagine completă asupra caracterului şi particularităţilor instrucţiei
paraşutiştilor militari. (...) În toată luna aprilie şi mai, s-au executat aplicaţii tactice.
Două din ele s-au executat în cooperare cu R. 9 I. şi cu unităţile M.I. Rezultatele au
fost foarte bune. Acest lucru a încurajat, stimulat şi mobilizat atât statul major, cât şi
ofiţerii din subunităţi, gradaţii şi soldaţii. (...) Se apropia primăvara, timp optim
pentru începerea instrucţiei aeriene - zbor şi paraşutări. Comandantul unittăţii era
îngrijorat că aşa-zisul „aerodrom” din Botoşani era impropriu decolării şi aterizării
avioanelor pentru instrucţiaparaşutiştilor, iar R. I M. întârzia să răspundă la
numeroasele intervenţii ale comandantului privind soluţionarea începerii şi
executarea acestei importante categorii de instrucţie. Ceea ce a depins de unitate s-a
realizat integral şi la un nivel superior, chiar în condiţiile unei baze materiale de
instrucţie improvizate (...)” – pp. 116 - 117; 122.
Din iunie 1951, Batalionul nr. 597 paraşutişti militari a fost relocat în Garnizoana
Buzău, iar de la 20 noiembrie 1952 detaşamentul de elită a fost transformat în
Regimentul nr. 246 aero-desant, subordonat CFAM din România, comandant fiind
reconfirmat maiorul Baştan Grigore. În paginile următoare ale monografiei, autorul a
conturat istoria unităţii de elită pe care a condus-o 13 ani (între 1950 - 1964), până în
1980 - 1981, cu toate reuşitele şi realizările, dar şi cu problemele şi provocările
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O masivă şi impresionantă culegere de contribuţii de orientalistică - turcologie osmanistică este accesibilă, de câteva luni, comunităţii ştiinţifice de profil şi
persoanelor interesate de amintita tematică: Contemporary Research in Turcology
and Eurasian Studies. A Festschrift in Honor of Professor Tahsin Gemil on the
Occasion of His 70th Birthday, Stoica Lascu, Melek Fetisleam (Editors), Presa
Universitară Clujeană, Cluj - Napoca, 2013, LXXVIII + 1056 p. Volumul omagial a
fost realizat cu participare ştiinţifică internaţională, din Europa şi Asia. El a fost
articulat tehnic pe o structură extinsă, completă pentru această categorie livrească de
omagiere ştiinţifico - didactică: tabloul cu chipul sărbătoritului septuagenar prof.

punctuale, depăşite din mişcare sau din zbor, pe pământ sau în aer. Unii paraşutişti
militari, ofiţeri, subofiţeri, trupă, cu dotări tehnice adecvate, au avut o contribuţie
importantă la turnarea filmului artistic Paraşutiştii (1972), cu Florin Piersic, Silviu
Stănculescu şi Valeria Seciu în rolurile principale. Gen. Grigore Baştan a fost
consultantul tehnic al echipei de filmare.
O Postfaţă, pp. 171 - 173, semnată de comandor ing. Marius Baştan, şi o
Bibliografie tematică selectivă, pp. 175 - 176, încheie o monografie valoroasă despre
visul, realizat de altfel, al paraşutistului de a zbura în văzduh şi de a se lansa cu
paraşuta către pământ, pe care să aterizeze în siguranţă. Cartea gen. Grigore Baştan
este o contribuţie originală, rezultantă a intersecţiei dintre abordarea ştiinţifico tehnică şi genul evocator - memorialistic. Cartea se citeşte cu uşurinţă, amintirile sunt
restituite la persoana a III-a singular sau plural, într-un cadru tehnicist, militar, în
care întâlnim ordine şi dispoziţii ale eşaloanelor militare superioare, alături de
înzestrarea militară de bază a paraşutiştilor, de la pistoale Beretta, Parabellum şi
Walther, până la avioane Junkers-52 sau Antonov-26, lângă care se evocă impresiile
uşor halucinante, ireale, ale paraşutiştilor, după un zbor la 2.000 m altitudine şi un
salt reuşit cu paraşuta. Fotografiile individuale şi de grup întregesc, prin imagine,
mesajul textului. Cărţii îi lipseşte, însă, un rezumat într-o limbă străină, un indice
general, antroponimic, toponimic, hidronimic, care să faciliteze consultarea rapidă a
lucrării şi, mai ales, o biografie post-mortem a autorului, un pionier al paraşutismului
militar românesc. Ulterior, în 2011, Fundaţia General Grigore Baştan a realizat un
DVD tematic, intitulat Comandanţi ai Batalionului 60 de Paraşutişti „Băneasa Otopeni”, 1950 - 2011, cu informaţii şi imagini inedite, care întregesc mesajul cărţii
generalului - paraşutist.
La peste trei decenii de la elaborare, manuscrisul original necesită o nouă ediţie,
cu sprijinul unui specialist în domeniu, completată şi actualizată informaţional şi
imagistic.(Altă sursă: art. General Baştan Grigore, în Wikipedia, preluare imagini şi
unele informaţii.)
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Honor of Professor Tahsin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday, Stoica
Lascu, Melek Fetisleam (Editors), Presa Universitară Clujeană, Cluj - Napoca, 2013,
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Tahsin Gemil (pictat de Constantin Niţescu, An Accomplished Life. Professor Tasin
Gemil at the age of 70, p. XI); Laudatio (viaţa şi opera savantului omagiat) - Preface.
The Scientific Career of a Leading Contemporary Romanian Historian, de Stoica
Lascu şi Melek Fetisleam, pp. XIII - XL; Publications of Tasin Gemil, pp. XLI - L;
Introduction, pp. LI - LXXIII; Notes on Contributors, pp. LXXV - LXXVIII; 5 părţi
- capitole cu tematică comună - conexă geografico - istorică(pp. 3 - 933);
Bibliography(selectivă orientalistică - turcologie - osmanistică), pp. 935 - 997; foarte
utile şi interesante Additional References. Festschriften for the Scholars in
Turkologie and Central AsianStudies, pp. 999 - 1017 şi Additional References.Books
on Ottoman Empire (2000 - 2013), pp. 1019 - 1056.
Prima secţiune (Part One: Central Asia. Middle East) adună 13 contribuţii
referitoare la diverse aspecte de manifestare a lumii asiatice vestice şi centrale pre islamice şi islamice, dintre care 6 ale unor autori români. Astfel, Marina
Tolmacheva (Middle Eastern Genealogy in Central Asian Islam. Belief, Legend, and
Privilege, pp. 3 - 14) a prezentat aspecte ale genealogiei asiatice islamice: credinţe,
legende, privilegii. Alice Y. Borisenko şi Yulius S. Khudyakov (Ancient Turkic
Nomads Images on Bronze Plaques in Central Asia, pp. 15 - 23) au interpretat
simbolistica imaginilor nomazilor turcici pe plăci de bronz. Albert A. Burhanov (The
Region of Middle Amudarja in Ancient Times and the Middle Ages. Historical,
Arhaeological, and Geographical Essay on Lebap Region of Eastern Turkmenistan,
pp. 25 - 48) a radiografiat istoric, arheologic şi geografic zona Amudaria - Lebap
între secolele III î.Hr. - XIX d.Hr.
Bulat L. Khamidullin (Khazars’ Participation in Creation of an Independent
Kingdom: Abazgsk (Abkhazia), pp. 49 - 56) a subliniat rolul istorico - politic al
kazarilor în fondarea Regatului Abhaz. Zulkhumor Mirzaeva (The 1950 - 1990s:
Uzbek’s Literature as the Public Square of the “Ideological Struggle”, pp. 71 - 92) a
conturat coordonalele controverselor «ideologice» din literatura uzbekă din a II-a
jumătate s secolului trecut. Jean - Louis Bacqué – Grammont (Aspects des sociétés
des républiques musulmanes soviétiques et post - soviétiques d’Asie Centrale et du
Caucase d’après les stèles funéraires locales, pp. 93 - 122) a prezentat atitudini de
conservare a memoriei defuncţilor prin mesaje scrise şi imagini de pe pietrele
tombale din Asia Centrală - Caucaz în secolulal al XX-a. Alieva Lala (Historical
Study of the Palestine Intifada Literature, pp. 161 - 168) a studiat formele literare ale
protestului palestinian împotriva stăpânirii israeliene.
Colaboratorii români la Partea I au publicat contribuţii ştiinţifice circumscrise
arealului geografic deja conturat şi perioadei secolelor XIII - XX. Rodica Pop
(Turkish Origin Vocabulary in the Secret History of the Mongols (13th Century), pp.
57 - 62) a selectat şi a analizat cuvinte turceşti din istoria fundamentală a mongolilor
în secolul XIII. George Grigore (Ibn Baṭṭūṭa and his Visit to Nusaybin, Dara, and
Mardin during the Artuqid Period, pp. 63 - 70) a prezentat călătoria globetrotterului
arab (călătorul Islamului) prin Anatolia pre - otomană în 1327. Vasile Soare (The
Islam in Azerbaijan. A Historical Evolution and Current Trends, pp. 123 - 130) a
schematizat dezvoltarea istorică a Islamismului în Ţara azerilor între secolele VII XX. Marian Zidaru (Great Britain and the Moslem World at the End of the Great
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War: An Analysis Document of the British Cabinet, pp. 131- 154) a publicat şi a
interpretat un document englez din 1917 referitor la organizarea politico - etnică a
lumii islamice din Orientul Apropiat şi Mijlociu. Următoarele două contribuţii
analizează zona iraniană în secolul XX. Radu Ştefan Vergatti (The Pan - Iranian
Zone. Elements of Geopolitics, Demography, and History, pp. 155 - 160) şi Andreea
- Paula Ibănescu (Incremental Politics: Iran and Turkey’s Post - 1990. Cultural
Diplomacy in Central Asia. Inferring New Concepts: Geo - Culture, Geo - History,
and Geo - Religion, pp. 169 - 189) au prezentat apariţia Republicii Islamice Iran şi
relaţiile acesteia cu vecinii zonali, în special cu Turcia.
Secţiunea a II-a (Part Two: Crimea. Tatars) include 10 studii şi articole, dintre
care 3 ale unor autori români. Tematica părţii secunde a volumului omagial
circumscrie Pen. Crimeea, locuitorii ei, tătarii, relaţiile cu zonele şi statele vecine,
între secolele XIV - XX. Astfel, Illnur M. Mirgaliyev (The Sons of Tokhtamysh
Khan in the Struggle for the Golden Horde Power, pp.193 - 196) a prezentat
competiţia armată dintre fiii lui Toktamış Han pentru conducerea Hoardei de Aur,
începând cu 1406. Margareta Aslan (Relationships between the Crimean Khanate
and the Principality of Transylvania in Transylvanian Chronicles (16 th - 17th
Centuries), pp. 197 - 216) a oferit o imagine a reflectării relaţiilor tătaro - transilvane
în cronistica ardeleană a secolelor XVI - XVII. Nuri Kavak (Daily Life in Crimean
Tatars (17th - 18th Centuries), pp. 217 - 230) a realizat o radiografie a vieţii cotidiene
a tătarilor peninsulari în veacurile XVII - XVIII. Costel Coroban (Charles XII’s
Retreat in the Ottoman Empire and his Contacts with the Tatar Khans (1709 - 1714),
pp. 231 - 242) a urmărit traseul şi problemele retragerii temerarului şi ghinionistului
rege suedez Carol XII, după aventura Poltava (1709), prin teritoriul otoman, către
Suedia.
Sergean Osman (Introduction à la documentation française sur le Khanat de
Crimée. Recherche sur documents concernant l’histoire du Khanat de Crimée dans
les Archives du Ministère des Affaires Étrangères (1739 - 1768), pp. 243 - 258) a
considerat că documentele franceze de la mijlocul secolului XVIII despre tătari Pen. Crimeea au constituit baza pentru conturarea imaginii tătarului şi a politicii
tătaro - ruse în cercurile conducătoare regaliste franceze a perioadei respective. O
altă imagine a tătarului şi a aşezărilor lui au realizat călătorii vest - europeni care au
vizitat Pen. Crimeea la mijlocul secolului XIX (Giuseppe Cossuto, Crimea and
Crimean Tatars in Laurence Oliphant’s Description of Black Sea (1852), pp. 259 292).
Locul şi rolul etnico - educativo - identitar al tătarilor în Imperiul Rusese Ţarist în
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(Education and Identity Assertion of the Tatars in the Russian Empire (The Mid -19th
- Early 20th), pp. 293 - 300). Liliya F. Baybulatova (Rizaetdin Fahretdin about
Russian Muslim Community and its Problems since 1905: According to the
Newspaper of Vakyt and Journal of Islam, pp. 301 - 310) a prezentat activitatea unui
ziarist tătar în Rusia în primul sfert al secolului XX, care a promovat drepturile şi
interesele conaţionalilor săi. Semnificaţiile religioase - identitare ale “picturilor
religioase” / şamayl / muhir, un gen de “icoană”, ale turcicilor au fost desluşite de
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Swetlana M. Czerwonnaja (Tatar Shamayls in the Modern Culture of Turkic
World, pp. 311 - 322). Activităţile şi rezultatele cenzurii de război germane din
Primul Război Mondial, aplicate corespondenţei tătarilor prizonieri au fost relevate
de Iskander Gilyazov (Scientists at the Service of War. The Perusal of Letters of the
Tatar Prisoners of War in Germany during the First World War, pp. 323 - 329).
Empire Ottoman / Turkey. Balkans este titlul părţii a III-a (Part Three), care
reuneşte 14 contribuţii, dintre care 3 elaborate de autori români. Tematica capitolului
acoperă spaţii geografice şi secole istorice specifice trecutului otoman şi statelor
vecine. Fenomenele etno - lingvistice din Anatolia şi zona azeră în agitatele secole
XIV - XV au fost analizate de Shahin Mustafayev (Ethno - linguistic Processes in
the Turkic Milieu of Anatolia and Azerbaijan (14 th - 15th Centuries), pp. 333 - 346).
Pentru partea europeană a Imperiului Otoman, Paul Brusanowski (Christians and
Converts to Islam in the Balkan Peninsula during the Ottoman Rule, pp. 347 - 388)
a prezentat motivaţiile, condiţiile şi urmările adoptării Islamismului de către creştinii
balcanici. Stăpânirea otomană în Balcani a impus transformări importante şi asupra
târgurilor medievale creştine. Dragana Amedoski şi Gordana Garić Petrović
(Transformation of a Medieval Town into an Ottoman Administrative Center. Case of
Kruševac (Alaca Hisār), pp. 389 - 402) au radiografiat un astfel de caz.
Aspectele politico - militare ale coabitării otomani - creştini în Europa dunăreană
- centrală au fost studiate de Nagy Pienaru (Sigismund de Luxemburg and the
Islamic Orient (15th Century), pp. 403 - 418), Ioan - Aurel Pop (The Extent and
Revenues of the Ottoman Empire in Documents of Some Venetian Baili (16 th
Century), pp. 419 - 434), Gábor Kármán (The’Ahdname of Sultan Mehmed III to
András Báthori, Prince of Transylvania (1599), pp. 435 - 446). Articolul istoricului
ungar evidenţiază două realităţi: că ’ahdnāme - lele otomane acordate principilor
ardeleni au existat cu adevărat, ca acte juridice, în secolul XVI; că efectul celei din
1599 a fost nul de fapt, prin intervenţia militară a lui Mihai Viteazul în Transilvania
în octombrie 1599.
Următoarele studii şi articole prezintă subiecte punctuale diverse, încadrate în
tematica generală a capitolului. Astfel, Birsen Bulmuş (Mustafa Feyzi Hayatizade
Efendi’s Treatises on Syphilis in the Ottoman Empire (1681 - 1682), pp. 447 - 452) a
prezentat două manuscrise referitoare la sifilis şi perceperea acestei boli venerice în
societatea otomană la sfârşitul secolului XVII. Selim Aslantaş şi Judith Aslantaş
(Bericht des Franz Freiherrn von Ottenfels - Schwind über die Revolutionen in den
jahren 1807 und 1808 in Konstantinopel, pp. 453 - 486) au analizat o relatare
germană puţin cunoscută despre evenimentele din 1807 - 1808 de la Istanbul. Situaţia
complexă din Imperiul Otoman, «omul bolnav al Europei», la mijlocul secolului XIX
a generat, la nivelul cancelariilor marilor puteri europene cu puternice interese la
Istanbul, diferite proiecte de modernizare a statului şi societăţii otomane, cu trăsături
vest - europene. Proiectele englez, francez şi rusesc au fost studiate de Julieta
Velichkova / Borin (Premiers projets européens sur l’Empire Ottoman (1840 1853), pp. 487 - 504).
Alte trei contribuţii prezintă aspecte punctuale geo - cronologice ale relaţiilor
greco - otomano / turceşti: Manos Perakis, Capitulations Abolition Attempts in
Crete during the Halepa Regime (1878 - 1889), pp. 505 - 518 ; Dalibor Jovanovski,
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The Greek - Ottoman Crisis in 1888, pp. 519 - 528; Dimitris Michalopoulos,
Constantin Caramanlis et l’affaire de Chypre: le nœud gordinà résoudre, pp. 549 560. Kemal H. Karpat (The Emigration of Turks from Romania to Turkey and
Hamdullah Suphi Tanriöver, pp. 529 - 548) a conturat dimensiunile politicii de
emigrare a turco - tătarilor islamici din Dobrogea în Turcia kemalistă începând cu
1935 şi implicarea ministrului - ambasador turc din România în derularea legală,
umană, a transferului de populaţie. Multe informaţii inedite au la bază amintirile
personale ale autorului, el însuşi turc din N. Dobrogei, emigrant cu întreaga familie
în Turcia, şi cunoştinţă personală a lui H.S. Tanriöver. Boyka Stefanova (Explaining
the Electoral Preferences of the Ethnic Turkish Minority in Bulgaria (1991 - 2013):
A Case of Ethno - cultural Voting?, pp. 561 - 578) a explicat că votul politico electoral al minoritarilor turci din Bulgaria a avut la bază diverse motivaţii - interese:
economice, politice, etnice, sociale, culturale, religioase.
Într-un volum omagial oferit unui turcolog român - etnic tătar, originar din
Dobrogea, nu putea lipsi un capitol referitor la Romanian Principalities. Dobrudja
(Part Four). Secţiunea a V-a grupează 14 contribuţii, dintre care 13 semnate de
istorici români, cu subiecte care acoperă tematic spaţiul româno - dobrogean între
secolele XVI - (început) XXI. Astfel, Laura - Adina Fodor (The Image of the
Tatars in the Moldavian Chronicle (1662 - 1743) of Ion Neculce: Deconstructing
Negative Representations, pp. 581 - 600) a analizat imaginea tătarului în cronica lui
Neculce, subliniind schimbarea treptată de optică moldavă faţă de tătarul de la
Răsărit. Două “studii de caz”punctuale geo - temporale au fost prezentate de Ionel
Cândea (Turks and Tatars in the Neighborhood of the Măxineni Monastery (Brăila
County – 17th - 18th Centuries), pp. 601 - 604) şi Gabriel - Felician Croitoru (Le
kaza de Giurgiu entre les traités de paix de Passarowitz (1718) et de Svichtov
(1791). Quelques aspects militaires et politique, pp. 605 - 622), insistându - se asupra
aspectelor religioase, militare, politice ale respectivelor evoluţii. Ileana Căzan
(Administration et système fiscal - le modèle occidental et la tradition levantine en
Valachie au XVIIIème siècle, pp. 623 - 630) a studiat procesul de modernizare treptată
a administraţiei şi fiscalităţii muntene în secolul XVIII, cu toate tribulaţiile şi
contradicţiile sistemice interne.
Referitor tot la secolul XVIII, Călin Felezeu (Between Phanariotism and the
Movement of National Emancipation. The Cantemir Model of Approaching the
Image of the Ottoman Empire in the Romanian Written Culture, pp. 631 - 654) a
urmărit etapele şi ecourile receptării imaginii otomanului (stat şi individ) în cultura şi
istoriografia românească. Veniamin Ciobanu (Le problème des monastères dédiés,
pendant le règned’Alexandru Ioan Cuza, pp. 655 - 678) a prezentat chestiunea
mănăstirilor româneşti şi a averilor lor imobile şi mobile, supuse complexelor
monahale din Grecia, în contextual politicii domnitorului Unirii din 1859 de aplicare
a reformei secularizării pământurilor mănăstireşti şi a celei agrare. Daniela Buşă
(Les relations de la Roumanie avec l’Empire Ottoman dans les premières années
après l’Indépendance, pp. 679 - 684) a explicat evoluţia şi caracteristicile relaţiilor
bilaterale româno - otomane în primii ani după 1878.
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Următoarele 7 studii şi articole analizează diferite aspecte ale istoriei complexe a
Dobrogei între secolele XV - (început) XXI. Astfel, Gheorghe Dumitraşcu şi Stoica
Lascu (Dobrudja under Ottoman Rule (With an Additional Bibliography), pp. 685 724) au prezentat principalele coordinate ale evoluţiei coridorului Dunărea inferioară
- Marea Neagră sub stăpânire otomană, ataşând şi o consistentă şi utilă bibliografie
tematică. Dan Prodan (Franz Babinger et la Dobroudja ottomane dans les XVIème XVIIème siècles, pp. 725 - 737) a precizat că turcologul german a studiat momente din
istoria otomană a amintitului teritoriu, concluzionând că antica cetate Histria a
devenit vatra unei localităţi medievale, numită Istrābāğı (în sec. XVI) sau Isterabād
(sec. XVII); de asemenea, savantul german a publicat jurnalul de călătorie al
englezului Robert Bargrave prin Dobrogea şi Ţările Române (1652); Dan Prodan a
republicat fragmentele referitoare la Dobrogea din jurnalul călătorului englez.
Margarita Dobreva (Muslim Primary Education in the Central and North Dobrudja
(In the 1860s - 70s), pp. 739 - 764) a analizat caracteristicile învăţământului primar
otoman în Dobrogea în deceniile anterioare integrării teritoriului în România
independentă.
Adrian Ilie (Tatars Involved in the Local Administration of Medgidia City (The
Second Half of the 19th Century), pp. 765 - 778) a enumerat şi a prezentat activitatea
primarilor tătari ai Medgidiei în intervalul temporal precizat. Lavinia Gheorghe
(The Collection Dr. Ibrahim Themo in the National History and Archaeology
Museum of Constanţa, pp. 779 - 788) a oferit informaţii despre Arhiva dr. I. Themo
depusă şi cercetabilă la Muzeul din Constanţa. Stoica Lascu (Aspects of Spiritual
Life of the Turkish - Tatar Community in Dobrudja (1913 - 1915) - (With Two
Appendices: The Turks and Tatars in Romania According to Censuses From 1899 to
2011), pp. 789 - 814) a studiat manifestări ale vieţii spirituale a comunităţii
musulmane dobrogene şi datele recensămintelor naţionale referitoare la turco - tătarii
din România în ultimele 11 decenii. Virgil Coman (Archival Data on the Muslim
Community of Medgidia in the Interwar Period, pp. 815 - 829) a oferit informaţii de
arhivă despre comunitatea tătară din Medgidia în perioada interbelică.
Ultimul capitol, al V-a (Part Five: Varia) al volumului omagial reuneşte 8
contribuţii (5 ale istoricilor români) cu tematică diversă, ordonate cronologic
ascendant. Szabolcs Polgár (The Ethnonym Pecheneg Pecinaci, Pecenaci) in the
Chronicle of Regino (The Beginning of the 10 th Century), pp. 833 - 840) a identificat
şi a analizat sensurile etnomimului amintit într-o cronică italiană de la începutul
secolului X. Andreea Atanasiu - Croitoru (Navigation and Dangers in the Black
Sea International Maritime Regulations (13 th-14th Centuries), pp. 841 - 852) a
prezentat reglementările maritime de navigaţie în Marea Neagră în secolele
dominaţiei şi concurenţei veneto - genoveze. Elizaveta Cvilincova (Gagauz Variant
of the Epistle about Lord’s Day (Sunday) from the Point of View of Ethno - Cultural
Interaction, pp. 853 - 862) a studiat traducerea găgăuză a amintitei scrieri apocrife
ortodoxe şi impactul etno - culturalo - religios asupra populaţiei găgăuze din
Basarabia sudică, grup etnic turcic aflat în plin proces de creştinare, la sfârşitul
secolului XIX. Barbara Kellner - Heinkele (Manuscripts from the Middle East in
the Staatsbibliothek zu Berlin, the Former Royal Library, pp. 863 - 872) a
inventariat manuscrisele şi documentele orientale din celebra bibliotecă din capitala
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germană. În acelaşi spirit al arhivelor şi depozitelor de izvoare istorice, Ioan Scurtu
(From the History of Relations between the State Archives of Romania and State
Archives of Turkey (1992 - 1994), pp. 873 - 892) a rememorat aspecte ale contactelor
oficiale şi colaborării concrete dintre AS din România şi AS din Turcia, unde se află
milioane de unităţi arhivistice inedite referitoare la relaţiile complexe otomano române.
Mieste Hotopp - Riecke (“The Pasha of Magdeburg”: New Fields of Research
and Teaching For German Turkologists between Regional History, Intercultural
Studies, and German- Tatar Interferences, pp. 893 - 906) a conturat noile direcţii
tematice de evoluţie a turcologiei germane, cu extensii concrete către tatarologie.
Raluca Iosipescu şi Sergiu Iosipescu (La Protection du Patrimoine Culturel
Subaquatique en Roumanie. Quelques remarques préliminaires, pp. 907 - 918) au
trasat coordonatele proiectului de conservare a patrimoniului cultural subacvatic
românesc (cu hărţi şi fotografii), aproape nevăzut de marele public, dar aflat mereu în
atenţia specialiştilor arheologi. Constantin Hlihor (Geopolitics of National
Minorities in Cyberspace Age. Are the Turkish - Tatars a Single Virtual Community
in World Politics?, pp. 919 - 934) a lansat o întrebare incitantă: sunt turco - tătarii o
comunitate virtuală în politica mondială? Răspunsul: posibil, în viitorul apropiat sau
în viitorul mediu.
Volumul omagial mai cuprinde o generoasă bibliografie tematică de orientalistică
(Bibliography, pp. 935 - 997) cu aprox. 1.400 de titluri, completată cu o bibliografie
de osmanistică (Additional References.Books on Ottoman Empire (2000 - 2013), pp.
1019 - 1056), cu alte aprox. 700 de titluri. Inedită şi foarte utilă este lista volumelor
omagiale (Additional References. Festschriften for the Scholars in Turkologie and
Central AsianStudies, pp. 999 - 1017) realizate şi oferite savanţilor orientalişti turcologi, începând cu 1950: alte aprox. 340 de titluri. O simplă adunare indică
aprox. 2.450 de titluri, o impresionantă bibliografie orientalistică - turcologică osmanistică! O bibliografie imensă, aflată în acelaşi volum, un foarte util instrument
de lucru atât pentru specialişti cât şi pentru persoanele interesate de o anumită
tematică! Concluziile contribuţiilor ştiinţifice şi imensa bibliografie tematică pot fi
parcurse de cititori (specialişti în domeniu şi persoane interesate) doar citind masivul
şi incitantul volum omagial! La sfârşitul cărţii ar fi trebuit adăugate (alte) câteva
hărţi istorice tematice, cu spaţiile şi secolele studiate de către autorii contribuţiilor.
De asemenea, ar fi fost util şi un Indice general antroponimic, toponimic, hidronimic,
oronimic etc., pentru o rapidă orientare în masivul volum de 1134 p., chiar dacă acest
segment (foarte practic, obligatoriu!) al cărţii ar fi însemnat încă câteva zeci de pagini
la cele deja existente.
În concluzie, un volum omagial (Festschrift) realizat cu responsabilitate,
profesionalism, realism, implicare, în spirit occidental, cu studii şi articole în limbi de
circulaţie internaţională, cu o înaltă cotă valorică calitativă, cu participare şi cu
difuzare internaţională euro - asiatică, indicator al nivelului actual de dezvoltare al
orientalisticii - turcologiei - osmanisticii mondiale, realizat în condiţii tehnice grafice excelente (hârtie semi-velină, hărţi, grafice, fotografii color, legare fermă).
Această contribuţie istoriografică de referinţă trebuie să se afle în marile biblioteci
ale României şi ale lumii, pe masa de lucru a savanţilor orientalişti, turcologi,
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osmanişti, dar şi a persoanelor interesate de Turcology and Eurasian Studies. O
notabilă contribuţie a istoriografiei tematice româneşti la dezvoltarea orientalisticii turcologiei - osmanisticii internaţionale. Încă o recunoaştere a nivelului mondial a
activităţii şi finalităţilor ştiinţifice - manageriale ale d-lui Tahsin Gemil, directorul
Institutului de Turcologie şi Studii Central - Asiatice al Universităţii Babeş - Bolyai
din Cluj - Napoca.
▬►Mihai Matei, Blestemul ca o chemare, Editura Quadrat, Botoşani, 2015, 195 p.
Recenta carte a d-lui prof. Mihai Matei, a X-a dintr-o serie pe care o dorim cât
mai îndelungată, reuneşte elemente comune volumelor anterioare (relatări / jurnale
de călătorie în Europa, SUA, China, Brazilia), dar şi noutăţi „atipice” tematicii structurii apriorice, prin analogie, a tomului cu cele anterioare, ca de exemplu evocări
personale din perioada şcolii pedagogice, aniversarea duo-decenală a Editurii
Quadrat din Botoşani sau analiza secvenţială a comunizării forţate a agriculturii
româneşti: studiu de caz: Comuna Brăieşti, jud. Botoşani, 1949. Cartea se intitulează:
Blestemul ca o chemare, Editura Quadrat, Botoşani, 2015, 195 p.
Titlul implică o explicaţie. Cel mai realist a explicat însuşi autorul: „(...) un medic
venerabil din Botoşani, bun cunoscător al stării de sănătate a subsemnatului, mi-a
spus, atunci când i-am prezentat prima carte (era Monografia satului Dorobanţi,
apărută în 2005), că voi mai putea scrie şi publica încă 14 lucrări, câte una, anual.
De atunci au apărut, până acum, aceste zece cărţi; prin urmare, mai am de trăit încă
cinci ani, timp pentru apariţia tot atâtor volume. Aşadar, în 2020, se presupune că eu
îmi închei, şi în acest fel, socotelile vieţii pământeşti (...). Specialişti medici
americani (...) mi-au acordat o perioadă de încă 10 ani după 2020, după ce au
ascultat povestea mea şi au interpretat amănuntele investigaţiilor rezultate, ale unei
ştiinţifice analize. (...) Revenind la titlul cărţii noastre, Blestemul ca o chemare, eu lam interpretat ca o chemare optimistă, mobilizatoare, în valorificarea experienţei ca
profesor, ca îndrumător şi conducător de şcoală, la care se adaugă impresiile
numeroase înregistrate în călătoriile făcute în Asia, Europa şi America, precum şi
unele dobândite din preocupările susţinute desfăşurate în ani, în cercetarea
fenomenelor de istorie locală” (pp. 15 - 16).
Cartea are o structură clasică, parţial previzibilă, prin analogie cu cele precedente
ale autorului: un cuvânt - înainte al scriitorului Dumitru Ivan, directorul Editurii
Quadrat, Ananiversar cu dublă semnificaţie (pp. 9 - 14), Mulţumiri (p. 5) şi
Introducere (pp. 15 – 19) semnate de autor, 3 capitole (pp. 21 - 124), Evocări (pp.
125 - 145), un rezumat al cărţii, cu titlul în limba franceză şi textul în limba engleză
(?!) - (pp. 146 - 147), cu două articole - adaosuri la final (pp. 148 - 170), cu fotografii
color (171 - 192) şi lista cărţilor elaborate şi publicate de d-l prof. Mihai Matei până
acum (p. 193).
Vizitarea Bulgariei şi Greciei în zece zile a fost o tentaţie, o provocare căreia
membrii fam. Matei, dar şi alţi turişti botoşăneni, nu i-au putut rezista ... Şi iată-i la
drum, pe ruta Botoşani - Bucureşti - Giurgiu - Veliko Târnovo - Mănăstirea Rila Salonic - Muntele Athos - Termopile - Delphi - Atena - Patras - Corint - Pen.
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Peloponez - Nafplio - Micene - Olimpia - Sparta - Ins. Corfu - Meteora - Sofia Giurgiu. Autorul a evocat momente cruciale ale trecutului respectivelor localităţi sau
regiuni, eventuale legături cu istoria românilor, informaţii referitoare la clădiri monumente istorice, la preocupări de valorificare şi de integrare în circuitul turistic
intern şi internaţional ale unor situri arheologice celebre, sau, dimpotrivă, la
indiferenţa, la ignoranţa, la indolenţa autorităţilor centrale sau locale faţă de vestigiile
istorice (de ex., ruinele uitate de autorităţi ale cetăţii Sparta) - (pp. 21 - 54).
Noi călătorii în Franţa şi Spania au fost prezentate în cap. următor, al II-lea (pp.
55 - 85). Traseul este unul incitant: Paris (cu monumente istorice seculare
reprezentative) - Val-d’Oise - Saint Jean de Luz - Biarritz - San Sebastian - Navarro Pamplona - Bardenas Reales - Bordeaux - Lourdes - Vexin („Domaine Villarceaux”)
- Paris. Impresiile de călătorie, prezentate cu implicare şi talent, deschid în faţa
ochilor călătorilor un ecran unde se pot vizualiza regiuni, oameni, monumente
istorice, evenimente din trecut, experienţe etc.
America! America! O reîntâlnim în cap. III (SUA - 2014, pp. 87 - 115). Cu
plecare din Franţa, călătoria către SUA a prilejuit revederea unor tărâmuri deja
cunoscute, dar şi descoperirea unora inedite. Ruta: Miami - Nevada - Las Vegas Arizona - Grand Canyon - National Park - Phoenix - Miami: experienţe personale
trăite în premieră, revederea unor oameni şi locuri, întotdeauna cu plăcere şi cu
emoţie.
Experienţelor personale de călătorie li s-au adăugat cele indirecte, povestite: vizita
ing. Cornel Matei, fiul cel mic al autorului, în China, la Şanhai şi în zona limitrofă
(pp. 116 - 120); participarea celor doi fii ai autorului, d-r Emil Matei şi ing. Cornel
Matei, ca suporteri, la unele meciuri de fotbal, din diferite etape ale Campionatului
Mondial de Fotbal din Brazilia 2014 (pp. 121 - 124). Mari satisfacţii ale părintelui
pentru zilele minunate trăite de fiii săi microbişti la Polul fotbalului mondial ...
Capitolul Evocări reuneşte două contribuţii: Omagiu octogenarilor Şcolii
Şendriceni, jud. Botoşani (pp. 125 - 140), cu fotografii sugestive, publicat iniţial în
anuarul ştiinţific al Muzeului Judeţean Botoşani, Acta Moldaviae Septentrionalis,
XIII, 2014, Editura Quadrat, Botoşani, pp. 388 - 394, prioritate editorială pe care
autorul a uitat să o menţioneze; a doua, O aniversarefrumoasă (pp. 148 - 162), 20 de
ani de la înfiinţarea Editurii Quadrat din Botoşani, la care însuşi autorul a publicat 9
cărţi (p. 193). Lista celor 269 de titluri, editate până în noiembrie 2015, este însă
incomplet şi defectuos redată. Mai interesant este articolul Comuna Brăieşti
împotriva aplicării Rezoluţiei Plenarei CC al PRM din 3 - 5 martie 1949. Fragment
din cartea viitoare (pp. 163 - 169), în care d - l prof. Mihai Matei a valorificat un
document inedit referitor la evenimentul precizat. Aşteptăm cu interes viitoarea carte
a autorului, monografia referitoare la Comuna Brăieşti în secolul XX.
Zeci de fotografii color, grupate în Memoria fotografiei, completează informaţiile
din text. Lista cărţilor scrise de d - l prof. Mihai Matei oferă o imagine de ansamblu
asupra „blestemului ca o chemare” pentru a scrie ... Constat însă o liniaritate
tematică în şase din cele zece cărţi publicate de d - l prof. Mihai Matei până acum.
Doresc ca următoarea contribuţie, a XI-a, anunţată deja şi prefaţată editorial în
prezentul tom la pp. 163 - 169, să fie o reuşită şi aşteptată „ieşire” din ritmul
evocărilor şi jurnalelor de călătorie şi să ofere o veritabilă „carte devizită” istorică a
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autorul a uitat să o menţioneze; a doua, O aniversarefrumoasă (pp. 148 - 162), 20 de
ani de la înfiinţarea Editurii Quadrat din Botoşani, la care însuşi autorul a publicat 9
cărţi (p. 193). Lista celor 269 de titluri, editate până în noiembrie 2015, este însă
incomplet şi defectuos redată. Mai interesant este articolul Comuna Brăieşti
împotriva aplicării Rezoluţiei Plenarei CC al PRM din 3 - 5 martie 1949. Fragment
din cartea viitoare (pp. 163 - 169), în care d - l prof. Mihai Matei a valorificat un
document inedit referitor la evenimentul precizat. Aşteptăm cu interes viitoarea carte
a autorului, monografia referitoare la Comuna Brăieşti în secolul XX.
Zeci de fotografii color, grupate în Memoria fotografiei, completează informaţiile
din text. Lista cărţilor scrise de d - l prof. Mihai Matei oferă o imagine de ansamblu
asupra „blestemului ca o chemare” pentru a scrie ... Constat însă o liniaritate
tematică în şase din cele zece cărţi publicate de d - l prof. Mihai Matei până acum.
Doresc ca următoarea contribuţie, a XI-a, anunţată deja şi prefaţată editorial în
prezentul tom la pp. 163 - 169, să fie o reuşită şi aşteptată „ieşire” din ritmul
evocărilor şi jurnalelor de călătorie şi să ofere o veritabilă „carte devizită” istorică a
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unei localităţi autohtone, neaoşe româneşti - botoşănene, Comuna Brăieşti. Mai
constat şi o anumită grabă în tipărirea acestei cărţi, pentru încadrarea într-un anumit
calendar editorial. Altfel nu s-ar explica unele greşeli, precum: la p. 50: împăratul
Traian a domnit între 98 - 117 d.Hr., în secolele I - II d.Hr.; la p. 52: repetarea
inutilă şi greşită, la nr. 6, a cărţii de la nr. 1; la p. 74: Marea Armadă (flota spaniolă a
regelui Filip II) a fost învinsă şi scufundată de englezi în 1588, nu 1688!; la p. 125
sau la p. 140: nemenţionarea AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 388 - 394, ca periodic
unde a fost pentru prima dată publicat articolul precizat; p. 141: „doamna ing. A.
Seltin” se numeşte, în realitate, doamna ing. Ana Teletin!; pp. 152 - 162:
prezentarea sumară a datelor despre cărţile editate la Editura Quadrat; lipsa unui
indice general al cărţii, care ar fi facilitat orientarea rapidă în volum.
Cartea d-lui prof. Mihai Matei, Blestemul ca o chemare, devine o contribuţie
importantă în categoria Evocări - Jurnale de călătorie, fiind recomandată cititorilor
interesaţi de istoria - geografia de călătorie, „de la 9 la 99 de ani”, gen literaro ştiinţific încă căutat şi apreciat în orizontul cognoscibilităţii umane contemporane ca
recuperare şi re-trăire a trecutului antic, medieval sau modern.
▬►Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar
biobibliografic [1817 - 2014], Ed.[iţia] a 2-a, rev.[izuită] şi ad.[ăugită], Editura
Agata, Botoşani, 2015, 551 p.
Am recenzat ediţia I a contribuţiei d-nei Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti
botoşăneni. Dicţionar biobibliografic [1817 - 2013], Editura Agata, Botoşani, mai
2013, 503 p. (coperţi mov), în iunie 2013, în paginile revistei Luceafărul din
Botoşani. La sfârşitul prezentării de carte, îmi exprimam convingerea că, la viitoarea
ediţie, a II-a, pe care eu o prognozam „peste5 ani”, să fie augmentate aspectele
pozitive ale monografiei, iar cele perfectibile să fie rezolvate. Dar am avut plăcuta
surpriză să constat că, la începutul anului 2015, a apărut deja ediţia a II-a, şi prin
efortul deosebit, financiar şi tehnic, al d-lui Ion Istrate, directorul Editurii Agata din
Botoşani.
Fişa de bibliotecă a cărţii este: Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti botoşăneni.
Dicţionar biobibliografic [1817 - 2014], Ed.[iţia] a 2-a, rev.[izuită] şi ad.[ăugită],
Editura Agata, Botoşani, 2015, 551 p. (coperţi maro). Monografia cuprinde: un
[Argument], Dicţionarul Lazarovici, scris de prof. Georgică Manole, scriitor
botoşănean şi redactorul - şef al revistei Luceafărul din Botoşani (pp. 5 - 6), o
[Prefaţă], (Silvia Lazarovici - „Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar
biobibliografic”, un ancoraj al memoriei literare botoşănene), semnată de Ion Istrate
(pp. 7 - 9), preluată identic din ediţia I, 2013, o [Justificare], (Moda şi „modelul”
dicţionarelor de scriitori), de prof. univ. d-r Ioan Constantinescu, de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, punct de vedere preluat adlitteram din prima contribuţie tematică a autoarei, Dicţionarul scriitorilorbotoşăneni
contemporani [1945 - 2000], Editura Geea, Botoşani, pp. 11 - 13, Dicţionar
biobibliografic propriu-zis al autorilor (pp. 15 - 538), Reviste culturalebotoşănene
din perioada actuală (pp. 539 - 545), Cuprins (pp. 547 - 551).

Am recenzat ediţia I a contribuţiei d-nei Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti
botoşăneni. Dicţionar biobibliografic [1817 - 2013], Editura Agata, Botoşani, mai
2013, 503 p. (coperţi mov), în iunie 2013, în paginile revistei Luceafărul din
Botoşani. La sfârşitul prezentării de carte, îmi exprimam convingerea că, la viitoarea
ediţie, a II-a, pe care eu o prognozam „peste5 ani”, să fie augmentate aspectele
pozitive ale monografiei, iar cele perfectibile să fie rezolvate. Dar am avut plăcuta
surpriză să constat că, la începutul anului 2015, a apărut deja ediţia a II-a, şi prin
efortul deosebit, financiar şi tehnic, al d-lui Ion Istrate, directorul Editurii Agata din
Botoşani.
Fişa de bibliotecă a cărţii este: Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti botoşăneni.
Dicţionar biobibliografic [1817 - 2014], Ed.[iţia] a 2-a, rev.[izuită] şi ad.[ăugită],
Editura Agata, Botoşani, 2015, 551 p. (coperţi maro). Monografia cuprinde: un
[Argument], Dicţionarul Lazarovici, scris de prof. Georgică Manole, scriitor
botoşănean şi redactorul - şef al revistei Luceafărul din Botoşani (pp. 5 - 6), o
[Prefaţă], (Silvia Lazarovici - „Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar
biobibliografic”, un ancoraj al memoriei literare botoşănene), semnată de Ion Istrate
(pp. 7 - 9), preluată identic din ediţia I, 2013, o [Justificare], (Moda şi „modelul”
dicţionarelor de scriitori), de prof. univ. d-r Ioan Constantinescu, de la Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Litere, punct de vedere preluat adlitteram din prima contribuţie tematică a autoarei, Dicţionarul scriitorilorbotoşăneni
contemporani [1945 - 2000], Editura Geea, Botoşani, pp. 11 - 13, Dicţionar
biobibliografic propriu-zis al autorilor (pp. 15 - 538), Reviste culturalebotoşănene
din perioada actuală (pp. 539 - 545), Cuprins (pp. 547 - 551).
▬►Silvia Lazarovici, Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar
biobibliografic [1817 - 2014], Ed.[iţia] a 2-a, rev.[izuită] şi ad.[ăugită], Editura
Agata, Botoşani, 2015, 551 p.
unei localităţi autohtone, neaoşe româneşti - botoşănene, Comuna Brăieşti. Mai
constat şi o anumită grabă în tipărirea acestei cărţi, pentru încadrarea într-un anumit
calendar editorial. Altfel nu s-ar explica unele greşeli, precum: la p. 50: împăratul
Traian a domnit între 98 - 117 d.Hr., în secolele I - II d.Hr.; la p. 52: repetarea
inutilă şi greşită, la nr. 6, a cărţii de la nr. 1; la p. 74: Marea Armadă (flota spaniolă a
regelui Filip II) a fost învinsă şi scufundată de englezi în 1588, nu 1688!; la p. 125
sau la p. 140: nemenţionarea AMS, XIII, 2014, Botoşani, pp. 388 - 394, ca periodic
unde a fost pentru prima dată publicat articolul precizat; p. 141: „doamna ing. A.
Seltin” se numeşte, în realitate, doamna ing. Ana Teletin!; pp. 152 - 162:
prezentarea sumară a datelor despre cărţile editate la Editura Quadrat; lipsa unui
indice general al cărţii, care ar fi facilitat orientarea rapidă în volum.
Cartea d-lui prof. Mihai Matei, Blestemul ca o chemare, devine o contribuţie
importantă în categoria Evocări - Jurnale de călătorie, fiind recomandată cititorilor
interesaţi de istoria - geografia de călătorie, „de la 9 la 99 de ani”, gen literaro ştiinţific încă căutat şi apreciat în orizontul cognoscibilităţii umane contemporane ca
recuperare şi re-trăire a trecutului antic, medieval sau modern.
DAN PRODAN, RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)

https://biblioteca-digitala.ro

463

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE
https://biblioteca-digitala.ro

464

Georgică Manole, în argumentul său, recunoscând de la început că „limitele
ediţiei din2013 sunt inerente”, a enumerat ulterior plusurile ediţiei secunde a
monografiei Silviei Lazarovici: îmbogăţirea cu 12 a numărului autorilor prezentaţi;
punerea la îndemâna celor interesaţi de fenomenul literar - publicistic botoşănean a
unui instrument de informare şi de lucru actualizat, elaborat cu obiectivitate, acribie,
minuţie, răbdare şi echilibru; caracterul unitar al conceperii, elaborării şi prezentării
materialului tematic informativ. Astfel, „Ediţia aceasta, 2014, a dicţionarului
Scriitori şi publicişti botoşăneni reprezintă cea mai completă tratare
biobibliografică a scriitorilor botoşăneni din toate timpurile. Silvia Lazarovici aduce
această sursă primară de documentare, dicţionarul său, garantând seriozitatea
demersului, pentru că ea însăşi este un om serios, corect şi cinstit al culturii
botoşănene. Această lucrare va rămâne sub denumirea de ... DICŢIONARUL
LAZAROVICI” - (p. 6), a concluzionat Georgică Manole. Vorbind parcă în numele
autoarei, argumentatorul hăneştean a precizat că „Autoarea face loc în dicţionar
oricărui autor care a publicat cel puţin o carte de literatură, indiferent de gen, sau a
publicat articole în revistele locale şi naţionale. Şi e bine, pentru că dimensiunile
operei n-ar trebui să fie o barieră” - (pp. 5 - 6). Ad memorandum! Memoratur!
Curioasă este introducerea, la începutul ediţiei a II-a, 2015, a Justificării
(Moda şi „modelul” dicţionarelor de scriitori) prof. univ. d-r Ioan Constantinescu,
care a conturat caracteristicile Dicţionarului scriitorilorbotoşăneni contemporani
[1945 - 2000], Editura Geea, Botoşani, al d-nei Silvia Lazarovici. Analizând lucrarea
amintită, ale cărei concepţie şi informaţii, actualizate, se regăsesc masiv în ediţia a IIa a Dicţionarul biobibliografic prezentat în aceste rânduri, universitarul ieşean a
precizat: 1. Autoarea nu şi-a propus şi nu a valorizat creaţiile literare ale autorilor
introduşi în lexiconul regional botoşănean, 2. Nu oricine introdus într-un dicţionar
tematic este cineva în literatură; 3. Dicţionarul oferă informaţii „de cantitate” şi de
exactitate profesională lexicografică, fără referiri la „calitatea” actului, (eventual a)
ecoului şi perenităţii creatoare (p. 12). „Dicţionarul acesta, a precizat Ioan
Constantinescu, se constituie ca un fel de repertoriu, pe cât posibil, al tuturor celor
care au ţinut ca autori (în zona Botoşanilor) un creion în mână; el se vrea o
„oglindă” impasibilă la valoare. (...) Câteva dintre articole par totuşi prea încărcate
prin înşiruirea a fel de fel de recenzii (cele mai multe din publicaţii obscure) - mare
parte din ele - fără valoare şi despre cărţi pe măsură. Neajunsul unor asemenea
componente ale întregului este că se supradimensionează „statura” câte unui
scriitor ... fără statură” - p. 13. Evident, nu toate aspectele sunt criticabile.
„Dicţionarul doamnei Lazarovici, a apreciat universitarul ieşean, va fi foarte util
pentru botoşăneni (şi nu numai); el va fi, însă, în acelaşi timp, necesar şi întregului
literaturii contemporane: ca o componentă, o treaptă a sintezelor în domeniu ce vor
veni, sinteze care nu se vor putea dispensa de asemenea lucrări parţiale bine făcute”
- p. 13.
Structura tematică a monografiei, ediţia a II-a, este identică cu cea a ediţiei I, din
2013. Diferenţele, în plus, apar doar la „cantitate”. Astfel, Dicţionarul
biobibliografic propriu-zis al autorilor incluşi cuprinde fişele / medalioanele / firidele
a 282 de literaţi (+ 12!) din ultimele două secole, care au avut legătură cu zona
Botoşani: 1. născuţi, crescuţi, educaţi şi cu activităţi diverse la Botoşani / Dorohoi /
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Săveni / Darabani şi / sau în regiunile învecinate („localnicii” sau „autohtonii”); 2.
născuţi, crescuţi, educaţi în zonă, apoi cu activităţi desfăşurate în alte regiuni ale
României sau în alte ţări ale continentului / lumii („emigranţii”); 3. născuţi, crescuţi,
educaţi în alte regiuni ale ţării şi veniţi în zona Botoşani să desfăşoare diferite
categorii de activităţi, o anumită perioadă sau toată viaţa („imigranţii”). Aplicând în
continuare, pentru o statistică relativă, criteriile sociologice - profesionale enumerate
şi definite sumar anterior, 78 de scriitori sunt „localnici” sau „autohtoni” (27, 6 %),
145 de literaţi sunt „emigranţi” (51, 5 %) iar 59 de autori sunt „imigranţi” (20, 9
%).
Continuând, 223 scriitori şi publicişti (79 %, adică 4 din 5 autori) s-au născut în
zona Botoşani, activând ulterior pa plaiurile natale sau în alte regiuni ale României,
în alte ţări ale Europei sau ale lumii. Mai pot adăuga şi alte elemente de statistică:
verificând cuprinsul, am constatat că la litera A au fost incluşi 15 autori (+ 1, Amarie
Luminiţa), la B: 27 (+ 1, Butnaru Elena), la C: 34, la D: 13, la E: 3 (+ 1, Epure
Teodor), la F: 5 (+ 1, Fotea Corneliu), la G: 11, la H: 8, la I: 16 (+ 1, Ilişoi Viorel),
la J: 3, la L: 15 (+2, Lazăr Traian D., Livanu Corneliu), la M: 28, la N: 4, la O: 5 (+
1, Olaru Cervatiuc Andreea), la P: 24 (+ 1, Păduraru Pavel), la R: 10 (+ 1, Răileanu
Cornelia), la S: 17, la Ş: 3 (+ 1, Şardin Vladimir), la T:8, la Ţ: 2, la U: 2, la V: 15,
iar la Z: 2 (+ 1, Zub Alexandru) - (pp. 15 - 538). Dintre cei 282 (+ 12!) de autori
incluşi în prezentul Dicţionar biobibliografic, 231 au fost / sunt bărbaţi (82 %), iar
51 au fost / sunt femei (18 %) - (un raport rotunjit de 4 : 1).
Fişa / medalionul / firida de prezentare a fiecărui autor inclus în Dicţionarul
biobibliografic are următoarea structură de expunere: 1. Fotografie, repere
biografice, profesionale, volume colective / antologii în care au fost incluse creaţiile
autorului; 2. Opera autorului: publicaţii: articole, studii, cărţi; 3. Referinţe
bibliografice, în: periodice de specialitate, volume colective / antologii, lucrări de
critică şi istorie literară, sinteze / monografii de istorie şi critică literară, dicţionare,
enciclopedii, culegeri tematice etc. Întinderea tipografică şi consistenţa
informaţională ale unei fişe de prezentare depind de mulţifactori: informaţiile pe care
le deţine autoarea despre respectivul scriitor / publicist; profilul, cantitatea şi calitatea
operei acestuia; intensitatea influenţei operei literatului în epocă / domeniul creativ
respectiv; raportul dintre contribuţiile publicate / manuscrisele „de sertar”; referinţe
bibliografice existente etc. De exemplu, Fişa Mihai Eminescu are 26 de pagini (pp.
180 - 206); Fişa Nicolae Iorga - 13 pagini (pp. 274 - 287). La polul opus, fişele
„modeste” au jumătate / trei sferturi de pagină… Doar câteva nume: Amarie
Luminiţa, Butnaru Elena, Botez Alexandru Adrian, Cosmeci Ioan, Dvoracek Almast
- Ioan, Florescu Florentin, Ionescu Doru, Jantea Valentin, Juster Mariana, Macovei
Mihai M., Păduraru Pavel, Prodan Gheorghe, Răileanu Corneliu, Şardin Vladimir,
Vartic Elisabeta, Vasilescu Cezar … Un element pozitiv al ediţiei a II-a este
precizarea numelui adevărat, real, de „certificat / act de naştere”, care se găseşte în
spatele unui pseudonim / nume literar al unui autor, acolo unde a fost cazul. Dar
această menţiune nu s-a aplicat în cazul a doi botoşăneni universali: Mihai
Eminescu (născut Mihail Eminovici!) şi Nicolae Iorga (născut Nicu N. Iorga!).
Capitolul referitor la Reviste culturale botoşănene din perioada actuală (pp. 539 545) include 12 (+1, Agata Literară) titluri de periodice culturale - literare apărute în
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zona Botoşani începând cu 1983, cu o prezentare generală a fiecăruia: Absolut
Cultural (din 2010); Caietele Teatrului „Eminescu” (serie nouă, din ianuarie 2009);
Agata Literară (din 2013), Colloquium (din septembrie 1997); Forum Cultural (din
mai 2001); Hyperion (din ianuarie 1983); Intertext (din decembrie 1998); Junimea
Moldovei de Nord (serie nouă, din 1999); Jurnalul Literar (din august 2005);
Luceafărul (din ianuarie 2009); Studii Eminescologice (din 1999); Ţara de Sus(din
2005). Din unele titluri au apărut doar câteva numere tipărite, altele au o cadenţă
editorială impresionantă şi respectabilă (Studii Eminescologice, Hyperion,
Luceafărul, Forum Cultural).
Dicţionarul biobibliografic [1817 - 2014], ediţia a II-a, realizat cu răbdare şi
acribie de către d-na Silvia Lazarovici este o importantă contribuţie la: istoria
literaturii române, poezie şi proză, post 1850; istoria jurnalismului românesc, post
1870; istoria literaturii şi jurnalisticii în zona Botoşani, după 1880; istoria revistelor
culturale botoşănene după 1980. Cartea este un dicţionar în mişcare, actualizabil şi
completabil periodic, cu ediţii sau fascicole succesive, la intervale mici de timp.
Monografia - dicţionar a d-nei Silvia Lazarovici este un exemplu de bună practică,
care ar trebui însuşit şi aplicat în fiecare judeţ / zonă, acolo unde nu există deja astfel
de contribuţii de istorie locală literaro - ziaristică. Mai pot afirma că Dicţionarul
biobibliografic [1817 - 2014] al zonei Botoşani completează informaţional
dicţionarele academice tematice apărute la nivel naţional, în ultimele decenii.
Dar Dicţionarul biobibliografic [1817 - 2014], ediţia a II-a,al d-nei Silvia
Lazarovici este completabil şi pe plan conceptual. De exemplu, cartea nu are un
Cuvânt-înainte al autoarei (lipsă pe care am pomenit-o şi la ediţia I şi pe care nu o
pot suplini materialele introductive ale prof. Georgică Manole şi prof. univ. Ioan
Constantinescu) în care să prezinte: concepţia, obiectivele şi aşteptările care au stat la
originea lucrării; criteriile de selecţie / ne-selecţie geografice, istorice, valorice etc.
ale autorilor; intenţii / planuri de viitor pentru actualizarea şi completarea
materialului deja publicat; extinderea orizontului cronologic către a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea şi primele decenii ale veacului al XIX-lea. De asemenea, cum
am precizat şi în recenzia ediţiei I, lipsesc Concluziile / Post-faţa cărţii, în care
autoarea să fi adunat câteva observaţii asupra evoluţiei fenomenului literar jurnalistic din zona Botoşani în ultimele două secole (aspectul calitativ - valoric).
Era foarte necesar şi potrivit, de asemenea, un rezumat într-o limbă de circulaţie
internaţională, pentru o mai eficientă difuzare a cărţii peste hotare, inclusiv în rândul
Diasporei româneşti de origine botoşăneană, de pe diverse meleaguri străine, care
doreşte, în dorul ţării / al judeţului, să ştie ce s-a întâmplat / ce se mai întâmplă pe
meleagurile natale în domeniul creaţiei literare - jurnalistice. Pe aceeaşi linie,
semnalizez ne-includerea în Dicţionarul biobibliografic [1817 - 2014], ediţia a II-a,
a unor botoşăneni cu un important rol în dezvoltarea literară - culturală a zonei în
perioada interbelică. Poate cel mai important exemplu: Eugen D. Neculau de la
Ungureni - Botoşani. Şi enumerarea ar putea continua. Iarăşi mă întreb dacă autoarea
a citit recenzia mea la ediţia I, 2013, a Dicţionarului. Poate la ediţia a III-a a cărţii
- dicţionar vor fi rezolvate aspectele perfectibile enumerate anterior.
Ştiu bine că Biblioteca Judeţeană „Mihai Eminescu” din Botoşani are schimburi
de carte cu diferite instituţii similare din ţară şi de peste hotare. Pe lângă anuarul său
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de succes, Studii Eminescologice, vol. I - XVII, 1998 - 2015, Biblioteca poate oferi,
la schimb, şi cartea / dicţionarul tematic al d-nei Silvia Lazarovici, fosta angajată dar
şi actuala colaboratoare a instituţiei.
▬►I. D. Marin, Eminescu la Ipoteşti, ediţia I, 1979, 240 p., cu „ediţia a doua
definitivă”, 2015, 290 p., Editura Junimea, Iaşi;
Înzestrat cu darul cercetării răbdătoare, acribice în arhive, biblioteci, muzee, dotat
cu talentul scrisului molcom, liniştit, curgător, dar convingător, cu o ironie sănătoasă,
ţărănească, gen Ion Creangă, Ion Dumitru Marin a reluat tema generoasă a prezenţei
lui Mihai Eminescu la Ipoteşti, în centrul universului său rustic real - faptic şi poetic imaginativ, antum şi postum, a elaborat două contribuţii de eminescologie, care au, la
rândul lor, propriile istorii punctuale: Eminescu la Ipoteşti, ediţia I, 1979, 240 p., cu
„ediţia a doua definitivă”, 2015, 290 p., Editura Junimea, Iaşi; La Ipoteşti, pentru
Eminescu, Editura Agata, Botoşani, 2005, 167 p. Ambele cărţi au făcut vâlvă şi au
generat atitudini pro şi contra faţă de subiectul generos ştiinţific şi / sau faţă de autor,
eminescolog din satul Stânceşti, com. Mihai Eminescu, jud. Botoşani.

Casa Memorială Mihai Eminescu - Ipoteşti

I.D. Marin
(1911 - 1986)

Aceste consideraţii ale mele sunt formulate cu ocazia apariţiei „ediţiei a doua
definitivă”, 2015, a cărţii Eminescu la Ipoteşti, proiect asumat şi finalizat de către
Editura Junimea din Iaşi, fără actualizările şi augmentările implicite presupuse de o
reeditare la 36 de ani după ediţia I. De asemenea, cu ocazia Manifestărilor Naţionale
Mihai Eminescu din ianuarie 2016, şi de la Botoşani - Ipoteşti. Ediţia a II-a cuprinde:
I. Introducere (pp. 5 - 43); II. Vasile Iuraşcu şi soţia sa Paraschiva (pp. 45 - 83); III.
Gheorghe Eminovici şi soţia sa Raluca (pp. 85 - 115); IV. Eminescu la Ipoteşti (pp.
117 - 276); Indice de nume (selectiv) - (pp. 277 - 284); Catalogul Colecţiilor
„Eminesciana”, Editura Junimea, seriile I - IV, pp. 286 - 290.
Având ca motto truismul formulat de Goethe: „Unui adevăr nou, nimic nu-i este
mai dăunător decât o eroare veche”, I.D. Marin a precizat de la început: ”Prezentul
studiu, bazat pe multe documente inedite, caută să corecteze, în fiecare capitol care
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urmează, afirmaţiile eronate (...), mai adăugând şi câteva capitole, încă necercetate
documentar până astăzi: Cum a înţeles posteritatea să cinstească memoria lui
Eminescu la Ipoteşti; Vizitatori din ţară şi din străinătate la Ipoteşti şi încheind cu
Câteva propuneri documentare, cu privire la casa memorială de la Ipoteşti,
atenansa, pădurea, lunca, lacul şi biserica cea nouă” (subl. I.D.M. - p. 8). Din varii
motive, capitolele noi, subliniate de autor, au format cartea a II-a a studiului,
intitulată La Ipoteşti, pentru Eminescu, apărută abia în 2005. Astfel, realizând o
analiză realistă, îndrăzneaţă, interdisciplinară, nepărtinitoare, coroborând informaţii
din diverse izvoare istorice, autorul a formulat ipoteze de lucru cu un mare grad de
veridicitate, care devin elementele de originalitate indiscutabilă ale celor două cărţi
enumerate anterior. Despre „locul şi data naşterii poetului”, I.D. Marin a precizat că
Mihai Eminovici s-a născut la Botoşani, în casa tatălui său Gheorghe Eminovici, de
lângă Biserica Uspenia, la 20 decembrie (Sf. Ignat) 1849, a fost înregistrat în
mitrica amintitei biserici ca născut la 15 ianuarie 1850 şi botezat creştineşte şase zile
mai târziu, la 21 ianuarie 1850. Autorul a explicat logic, documentat, diferenţa
cronologică dintre cele două datări (pp. 8 - 21). Copilul Mihai şi-a petrecut copilăria
lipsită de griji într-un cadru natural romantic, idilic, curat, neviciat, în satul Ipoteşti,
la 8 km. de Botoşani, orizont rustic (codrul, lacul, lunca, păşunea, stânca stearpă,
izvorul, copacii, stâna, „teiul sfânt”, Dealul Crucii etc., fixate topografic cu
exactitate de către autor) care va avea o influenţă fundamentală asupra creaţiilor
literare circumscrise temelor eminesciene: natura şi iubirea. „La Ipoteşti a răsărit
Luceafărul Poeziei Româneşti” – a concluzionat I.D. Marin (pp. 21 - 24).
Prima iubire, adolescentină, a tânărului Eminovici s-a consumat ardent în vara toamna - iarna anului 1863 până la moartea fetei şi înmormântarea ei, la 20 ianuarie
1864. Iubita moartă prematur s-a numit Casandra lui Gheorghe Alupului şi era o fată
orfană din Ipoteşti. Primele manuscrise eminesciene provin din 1865 şi sunt variante
ale poeziilor de dragoste adresate postum Casandrei, nominalizată direct sau amintită
cu alt prenume (pp. 24 - 26). De asemenea, autorul a semnalizat şi a corectat erorile
informaţionale şi de interpretare ale unor autori, pretinşi eminescologi, referitoare la
problemele enumerate anterior (pp. 26 - 43).
Pentru a marca copilăria şi revenirile succesive ale lui Eminescu la Ipoteşti este
necesar, a precizat I.D. Marin, să fie studiate rădăcinile familiei Eminovici Gheorghe
şi Raluca. În consecinţă, autorul a studiat întâi familia mamei Marelui Poet (Vasile
Iuraşcu şi soţia sa Paraschiva, pp. 45 - 83), ulterior familia tatălui acestuia şi cea
întemeiată de însuşi căminarul de la Ipoteşti (Gheorghe Eminovici şi soţia sa Raluca,
pp. 85 - 115). Astfel, Mihai Eminovici / Eminescu a fost nepotul matern al lui Vasile
Iuraşcu, ajuns stolnic prin 1825, şi al soţiei sale Paraschiva Donţu - Iuraşcu, bunicul
matern (originar din Bucovina) fiind administrator al moşiei Joldeşti (pe valea
Siretului), proprietatea boierului Iordache Balş (poreclit Bălşucă) – (p. 55). A treia
fată a familiei Iuraşcu, Raluca, născută în 1816, a fost mama biologică a Marelui
Poet ipoteştean. A fost posibil ca Raluca să fi urmat clasele primare la şcoala
boierului Alecu Balş de pe moşia Dumbrăveni (pp. 78 - 79).
Familia din partea tatălui, Eminovici, a fost originară tot din Bucovina, Petre
Eminovici, atestat documentar în 1736, fiind un înaintaş cert al marelui poet.
„Gheorghe Eminovici (...), un om drept şi dârz care, în luptă cu viaţa, a cunoscut
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unele succese, dar şi dese înfrângeri. Fiu de ţărani (...), tânărul Iminovici, fiul
dascălului Vasile din Călineştii lui Cuparencu, numai cu o mână de învăţătură, dar
şi cu un car de minte, căpătată la şcoala vieţii, şi-a făcut ucenicia de scriitoraş pe la
diferiţi moşieri din apropiere, până ce, fugit peste graniţă, s-a stabilit în cancelaria
marelui boier Costache Balş de la Dumbrăveni” (pp. 87 - 88). Gh. Eminovicia urcat
pe scara socială - profesională - a rangurilor boiereşti, devenind sluger (în 1837) şi,
ulterior, căminar (în 1841), prin cumpărarea cu bani a amintitelor demnităţi boiereşti
de la coruptul domnitor moldovean Mihail Sturza. Între timp, tânărul sluger ambiţios
s-a căsătorit cu Raluca, ştiitoare de carte, fiica stolnicului Vasile Iuraşcu, la 26 iunie
1840 (pp. 88 - 89). Pornind de la aceste realităţi şi poziţii sociale „cu dregătorii
cumpărate”, copiii familiei Gh. - Raluca Eminovici s-au mândrit cu originea mic boierească rurală a părinţilor şi bunicilor lor.
Administrator de moşie, „stăpânit de ambiţii ascunse” (p. 90), Gh. Eminovici a
adăugat unele proprietăţi titlului de căminar: în 1842 „a cumpărat, la mezat, nişte
case pentru dugheană, cu un loc împrejur şi acareturi, lângă Biserica Uspenia din
Botoşani” (p. 91). La 11 martie 1848 ambiţiosul căminar a mai cumpărat două părţi
ale moşiei Ipoteşti, foste ale Eufrosinei Petrino, unde noul proprietar s-a mutat cu
familia la mijlocul lunii aprilie 1848. Casele din Botoşani, de lângă Biserica Uspenia,
au fost închiriate doctorului Alecu Jianu între 23 aprilie - 26 octombrie („de la
Sfântul Gheorghe până la Sfântul Dumitru”) 1848 (p. 97). În perioada noiembrie
1848 - aprilie 1851 fam. Eminovici a locuit în casele sale de lângă Biserica Uspenia
(pp. 106 - 109). La 2 ianuarie 1855 Gh. Eminovici a vândut casele, acareturile şi
locul de lângă Biserica Uspenia, cu 1.050 de galbeni, cu o parte din sumă rezolvând
problemele financiare, încă nesoluţionate, ale moşiei Ipoteşti, care a rămas, astfel, în
stăpânirea fam. Eminovici (p. 110). Casa nouă de la Ipoteşti s-a construit începând cu
anul 1855, cu mari greutăţi financiare, prin 1859 încă mai era de lucrat la ea, ca să fie
locuibilă în condiţii minime de confort rural mic - boieresc (p. 112).
Analizele, concluziile şi capitolele anterioare au pregătit astfel capitolul IV, cu
titlul identic cu cel al cărţii: Eminescu la Ipoteşti, în care I.D. Marin a prezentat
legătura dintre Marele Poet şi satul experienţelor sale romantice rustice, în perioada
iarna 1854 - iunie 1889, conexiuni sufleteşti manifestate prin: locuire concretă la
Ipoteşti, în copilărie şi adolescenţă; viziteperiodice la Ipoteşti, la maturitate;
corespondenţă cu membrii familiei, rămaşi la moşie ori răspândiţi prin ţară sau prin
Europa, despre satul familiei. „Adus din oraş [Botoşani], Mihai a trăit la Ipoteşti o
viaţă de sat, ca orice copil de ţară. Casa cea nouă, făcută cu greu de Eminovici, nu
cuprindea şi o cameră aparte, pentru băieţi. Ea avea numai un salon, care tot timpul
era ţinut de curat, apoi o cameră a părinţilor şi o cameră anume pentru fete. Mai era
în ogradă o casă lungă, de 15 metri, cu faţa spre biserică. În acea casă [atenansa compl. DP] era o cameră specială a băieţilor, apoi - la mijloc - o cameră care
servea de cancelarie, pentru diferite socoteli cu sătenii, iar în continuare bucătăria,
cu fântâna alături”, a precizat autorul (p. 119). Până în august 1858 copilul Mihai a
colindat prin împrejurimile satului, prin natura ipoteşteană, care va deveni o temă
poetică importantă a creaţiei poetice eminesciane; de asemenea, a pregătit „în
particular” materia claselor I şi a II-a, sub supravegherea mamei sale Raluca,
ştiutoare de carte (p. 127). În perioada 1858 - 1863 a urmat clasele III - IV primare şi
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Mihai Eminescu postum la Ipoteşti

I - II gimnaziale (cu repetenţii!) la Cernăuţi. În anul şcolar 1863 - 1864 elevul Mihai
Eminovici a stat acasă la Ipoteşti. Începând cu aprilie 1864, adolescentul Eminovici a
început o lungă călătorie prin teritoriile româneşti şi prin Europa în căutarea proprie-i
identităţi educaţionale, profesionale, universitare, spirituale - sufleteşti, creative
poetice - literare - gazetăreşti etc., care călătorie iniţiatică, continuă, îl va îndepărta
tot mai mult de Ipoteşti şi de familia sa, fără ca punţile fundamentale către Satul său
să fie rupte vreodată.
Astfel, studentul Eminescu a revenit la Ipoteşti în perioada aprilie - octombrie
1872; în ianuarie - februarie 1876, la declanşarea bolii grave (cancer) a mamei sale
(p. 201), la înmormântarea mamei, „dulce mamă”, la 15 august 1876, când a revăzut,
inevitabil, şi mormântul Casandrei, prima iubire din adolescenţă (pp. 202 - 203);
apoi, în iunie 1883, când Marele Poet şi ziarist a revăzut satul copilăriei adolescenţei sale pentru ultima oară în viaţă (p. 231). Între timp, la 10 februarie 1878,
moşia Ipoteşti a lui Gh. Eminovici a fost vândută silit şi a intrat în proprietatea lui
Cristea Marinovici din Botoşani, dar fostul proprietar a devenit administratorul
Ipoteştiului, cu drept de locuire în clădirile pe care el însuşi le zidise (pp. 214 - 217).
„După vânzarea Ipoteştiului, a opinat I.D. Marin, poetul s-a simţit ca un pom
dezrădăcinat. Toate legăturile sale, văzute şi nevăzute, le-a simţit rupte în mod
nemilos. De fiecare dată când revenea la Ipoteşti, se credea un străin, obligat parcă
să-şi ceată voie pentru a mai călca pe acolo. (...) Nici locul de mormânt nu mai spera
să-l capete la Ipoteşti” (p. 217).
Prima iubire adolescentină, ipoteşteană, a lui Eminescu, Casandra lui Gheorghe
Alupului, moartă prematur în ianuarie 1864, a fost muza şi destinaţia poeziilor de
dragoste scrise de poet până în toamna anului 1876, după care, treptat, inspiratoarea a
devenit Veronica Micle (pp. 203 - 213). De asemenea, a crezut I.D. Marin,
personajul fata de împărat din Luceafărul ar fi fost inspirat de Casandra (p. 227).
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După moartea bătrânului Gh. Eminovici (8 ianuarie 1884), Henrieta Eminovici,
sora cea mai apropiată sufleteşte marelui poet, a fost nevoită să părăsească casele de
la Ipoteşti (aprilie 1884) şi să locuiască cu chirie la Botoşani, unde l-a găzduit şi l-a
îngrijit pe fratele său genial Mihai, căzut, din iunie 1883, în ireversibila şi definitiva
întunecare a minţii (aprilie - iulie 1887, septembrie 1887 - aprilie 1888). În perioada
botoşăneană a şederii şi bolii sale mintale, Eminescu nu a mai fost niciodată la
Ipoteşti. Din partea Consiliului Judeţean Botoşani, Eminescu nu a primit nici un
ajutor financiar pentru întreţinere, chirie, tratarea afecţiunii sale. Sume de bani a
primit doar din partea unor particulari filantropi sau de la asociaţii culturale / trupe de
teatru caritabile (pp. 241 - 259).

▬►

I. D. Marin, La Ipoteşti, pentru Eminescu, Editura Agata, Botoşani,
2005, 167 p.

Prezenţa postumă a lui Mihai Eminescu la Ipoteşti, un fel de icoană literară în
satul copilăriei, adolescenţei şi maturităţii sale, cu care a avut legături directe,
organice, sufleteşti, între 1855 - 1883, a fost studiată şi prezentată de I.D. Marin în
următoarea sa carte, publicată postum: La Ipoteşti, pentru Eminescu, Editura Agata,
Botoşani, 2005, 169 p., cu implicarea directă, ştiinţifică - financiară a nepoatei
eminescologului de la Stânceşti, Cătălina Laşcu (- Antonesei) şi a directorului
Editurii Agata, Ion Istrate. „Cu studiul de faţă, a precizat autorul, ne aflăm tot la
Ipoteşti, ca să cunoaştem, documentat, evenimentele petrecute după moartea
poetului şi mai ales să cunoaştem ce s-a făcut la Ipoteşti şi ce ar mai trebui de făcut,
în semn de cinstire a memoriei Marelui Poet” (p. 5). Lucrarea a fost structurată în
patru capitole, cu respectivele trimiteri documentare, prefaţate cu Câteva cuvinte
introductive (pp. 5 - 9).
În primul capitol, Scurtă privire istorică asupra moşiei Ipoteşti (pp. 11 - 50), I.D.
Marin a prezentat informaţii istorice, bazate pe surse documentare, referitoare la
evoluţia istorică a satului şi moşiei Ipoteşti (sec. XV - 1890), numite iniţial Diacouţi
(satul cu oamenii Diacului). Continuarea drumului / destinului moşiei Ipoteşti, de la
vânzarea silită la care a fost obligat bătrânul Gheorghe Eminovici, la 10 februarie
1878, până în 1945, a fost urmărită în cap. II, principal al cărţii: La Ipoteşti, pentru
Eminescu (pp. 51 - 121). Autorul a analizat degradarea / distrugerea iremediabilă a
inventarului imobil al moşiei: casa principală, atenansa, alte construcţii civile,
biserica de lemn etc., datorită indiferenţei şi obtuzităţii crase a proprietarilor /
administratorilor proprietăţii din perioada 1878 - 1945, urmărind în paralel şi
iniţiativele locale, judeţene, regionale sau naţionale pentru strângerea de fonduri atât
de necesare reparării / rezidirii construcţiilor părăginite, ridicării unei şcoli şi a unei
biserici de cărămidă la Ipoteşti, în cadrul recuperării memoriei şi a genialităţii
Marelui Poet.
Vizitatorii români şi străini la Ipoteşti (cap. III, pp. 122 - 134) au notat în Cărţile
de Aur ale Casei Memoriale „Mihai Eminescu” - Ipoteşti impresiile favorabile despre
cele văzute, dar şi sugestii pentru îmbogăţirea / diversificarea ofertei muzeistice de la
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Ipoteşti. Din partea Consiliului Judeţean Botoşani, Eminescu nu a primit nici un
ajutor financiar pentru întreţinere, chirie, tratarea afecţiunii sale. Sume de bani a
primit doar din partea unor particulari filantropi sau de la asociaţii culturale / trupe de
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Aspectul tehnic - editorial al celor două cărţi, ediţiile din 2015 şi 2005, este
perfectibil; ar mai fi trebuit: Prefaţă, semnată de un profesor universitar
eminescolog; introducerea titlurilor subcapitolelor din cuprinsul general al cărţii;
notele ştiinţifice la subsolul paginii, pentru rapida şi comoda utilizare a cărţii; indice
general complet; bibliografie (selectivă) a subiectului analizat; difuzare adecvată la
nivel naţional; lansări publice în oraşele „eminesciene” ale României; unele
fotografii lămuritoare, complementare temei cărţii; eliminarea greşelilor puerile de

Ipoteşti. Ce trebuie să vedemla Ipoteşti (cap. IV, pp. 135 - 168) este provocarea pe
care eminescologul I.D. Marin a lansat-o în 1981 instituţiilor culturale - ştiinţifice educative şi autorităţilor locale, judeţene, zonale, naţionale pentru a recrea cât mai
fidel temporal şi cât mai complet material Epoca Eminescu la Ipoteşti sau Eminescu
postum la Ipoteşti ori Eminescu după Eminescu la Ipoteşti (expresiile îmi aparţin!):
Casa Memorială cât mai aproape de forma originală, cu mobilier de epocă; Atenansa
(reconstruită după planul original, cu dotările materiale iniţiale); scrisorile Marelui
Poet către familia sa de la Ipoteşti; biblioteca cu cărţile familiei / ale lui Eminescu, cu
Ex libris meisşi semnatura proprie ale acestuia; câteva manuscrise originale; biserica
veche şi clopotniţa de lemn; biserica nouă de cărămidă; codrul, lunca, Stânca stearpă,
observatorul, lacul cu nuferi, izvorul etc. (toate marcate cu texte explicative,
încadrate într-un traseu turistic eminescian ipoteştean). „Toate aceste propuneri, a
îndemnat I.D. Marin, se cer trecute în fapt, nu pentru a-i crea glorie lui Eminescu.
Gloria şi nemurirea şi le-a creat El singur. Noi, din partea noastră, trebuie să dăm
dovadă că-i acordăm respectul pe care îl merită” (p. 166). În anii următori, o parte
din propunerile realiste şi motivate, obiective şi necesare, ale lui I.D. Marin au fost
materializate, total sau parţial, prin Proiectul Complexului Mihai Eminescu - Ipoteşti.
Dar mai este de lucru...

Cele două cărţi ale eminescologului I.D. Marin din Stânceşti au prezentat, după
apariţia lor, informaţii inedite / edite, dar analizate şi interpretate într-un context geo
- istoric eminescian cu un orizont extins, şi ipoteze / certitudini îndrăzneţe,
confirmate de cercetările eminescologice ulterioare. Îndrăzneala, realismul şi
noutatea încheierilor autorului, din cărţile sale, în special din prima dintre ele, stilul
sarcastic de exprimare la adresa unor autori cu pretenţii eminescologice, dar care
persistau, obsedant, „în greşeli” (expresia lui I.D. Marin), au deranjat, au indispus pe
unii eminescologi „cu ştaif” vizaţi, de la Bucureşti şi de la Iaşi, care au abordat
„universul şifenomenul Eminescu la Ipoteşti” din acele oraşe, scriind de la distanţă,
ignorând sau minimalizând rolul Ipoteştiului / Botoşaniului. I.D. Marin a avut
inspiraţia, inteligenţa, răbdarea, calităţile şi calificarea ştiinţifice - metodice de a-l
aborda pe Eminescu la Ipoteşti, antum şi postum, chiar de la Ipoteşti - Botoşani,
corelând realist, subtil, evenimente din viaţa Marelui Poet în satul său cu diferite
versuri / expresii / texte specifice din creaţia literară / jurnalistică ale acestuia. I.D.
Marin a locuit el însuşi la Stânceşti, sat aflat „la o aruncătură de băţ” de Ipoteşti (la
4 km.), cum a declarat, poetic, de multe ori, eu însumi auzindu-i acea expresie
lămuritoare.
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tehnoredactare, datorate necorectării / corectării superficiale a textului final „bun de
tipar” şi a grabei cu care au fost editate cărţile.
Dacă până acum am prezentat cărţile autorului I.D. Marin, trebuie să ofer şi
informaţii inedite / edite, dar puţin cunoscute şi utilizate, despre autorul cărţilor
recenzate în paragrafele anterioare. Cătălina Laşcu (- Antonesei) a realizat şi a
publicat în 2005, pe coperta IV a cărţii La Ipoteşti, pentru Eminescu, o biografie a
bunicului său, I.D. Marin. Această sumară biografie, alături de alte surse, a stat la
baza întocmirii medalionului Marin, Ion Dumitru, realizat de Silvia Lazarovici în
monografia sa Scriitori şi publicişti botoşăneni. Dicţionar biobibliografic, ediţia I,
Editura Agata, Botoşani, 2013, pp. 315 - 317; ediţia a II-a, revăzută şi adăugită,
Editura Agata, Botoşani, 2015, pp. 344 - 346, cele mai accesibile pentru doritorii de
informare. Cele două cărţi ale lui I.D. Marin sunt accesibile, la Biblioteca Judeţeană
Mihai Eminescu - Botoşani, cititorilor de contribuţii ştiinţifice eminescologice. Fiica
şi ginerele eminescologului de la Stânceşti, ing. Svetlana (Marin -) Laşcu şi ing. d-r
Ioan Laşcu, mi-au oferit cu generozitate informaţii biografice inedite despre I.D.
Marin, pe care noutăţi le voi folosi, cu aprobarea expresă a rudelor anterior amintite,
în rândurile următoare. Astfel, I.D. Marin s-a născut, în realitate, la 26 decembrie
1911, în a doua zi de Crăciun (Soborul Maicii Domnului), la Stânceşti şi, datorită
Sfintelor Sărbători şi a euforiei naşterii primului copil, şi băiat pe deasupra, tatăl său
s-a prezentat la Primărie pentru a declara naşterea lui Ioan abia pe 31 decembrie
1911, când Registrul de stare civilă pe anul 1911 era deja închis. În consecinţă, a fost
înregistrat ca primul născut pe 1912, pe 3 ianuarie. Pruncul a fost botezat şi a primit
prenumele Ioan, în cinstea celui mai apropiat, calendaristic, sfânt creştin: Sf. Proroc
Ioan Botezătorul, sărbătorit anual la 7 ianuarie. A fost primul dintre cei 11 copii
(dintre care au trăit doar 5 băieţi: Ioan, Toader, Constantin, Gheorghe, Petru) ai
familiei Dumitru şi Marghioala Marin, agricultori mijlocaşi.
Subliniez aici o asemănare, păstrând cuvenitele proporţii temporalo - valorico profesionale, între venirea pe lume a lui Mihai Eminovici şi a lui Ioan D. Marin.
Amândoi s-au născut în a doua jumătate a lunii decembrie (Mihai pe 20, Ioan pe 26)
în localităţi foarte apropiate (Botoşani, respectiv Stânceşti) şi au fost înregistraţi ca
nou-născuţi, datorită Sfintelor Sărbători ale Crăciunului (Naşterii lui Isus Hristos),
bucuriei naşterii unui (alt) băiat, urmăririi evoluţiei stării de sănătate a micuţului,
atitudinii părinţilor faţă de actele de stare civilă, statutului juridico - contabil al
acestora etc. în ianuarie anul următor: Mihai la 15 ianuarie, Ioan pe 3 ianuarie.
Această similitudine, peste ani, ne poate ajuta să înţelegem mai bine dorinţa şi
insistenţa cu care Ioan D. Marin a cercetat şi a identificat data şi locul reale,
adevărate ale naşterii Marelui Poet. I.D. Marin a fost vrăjit benefic de
personalitatea lui Mihai Eminescu!
Ioan D. Marin a urmat şcoala primară în satul natal, după care, fire plăpândă fiind,
semănând părintelui său, tatăl Dumitru a încercat să-l angajeze ucenic la un croitor,
dar a fost respins pentru că nu a putut să ţină foarfecele decât cu mâna stângă. Ca
urmare, cu mari sacrificii materiale din partea familiei, susţinut mai ales de mama
Marghioala, a urmat cursurile Şcolii Normale „Mihai Eminescu” - Botoşani, pe care
a absolvit-o în 1930, devenind învăţător. Directorul acestei instituţii, prof. Tiberiu
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Crudu, i-a remarcat calităţile pedagogico - literare, descriindu-l ca fiind un
moldovean isteţ şi mucalit, hărăzit cu darul scrisului; se va ridica rapid profesional,
dacă va fi mai dârz şi mai puţin visător; dar trebuie să înveţe continuu şi să fie la
curent cu toate noutăţile care-i pot ajuta talentul nativ de educator şi de cercetător.
După absolvirea Şcolii Normale din Botoşani, a încercat să se încadreze în
sistemul de învăţământ. Dar lipsa posturilor libere de învăţători l-a silit să accepte
orice variantă de angajare, chiar şi postul de curier la Prefectura Jud. Botoşani,
vacant la un moment dat; dar a fost respins, fiind considerat „prea pregătit” pentru
acea funcţie inferioară. Ulterior, a dat diferenţe pentru a fi echivalat cu absolventul
de liceu teoretic şi a promovat bacalaureatul „teoretic”, obţind astfel dreptul de a
urma învăţământul superior. În consecinţă, în perioada 1935 - 1939 a urmat cursurile
fără frecvenţă ale Facultăţii de Litere şi Filosofie ale Universităţii „Carol II” din
Cernăuţi, obţinând licenţa pentru disciplinele Limba română - Istorie, cu teza:
„Samson Bodnărescu - viaţa şi opera sa”, şi licenţa pentru disciplinele Pedagogie Sociologie - Psihologie, cu teza: „Pedagogia lui Creangă”, publicată la Editura
Cugetarea - Georgescu Delafras în 1941 şi republicată în 2011 la Chişinău, în
Colecţia Biblioteca „Ion Creangă”, coordonată de acad. Mihai Cimpoi. De subliniat
faptul că I.D. Marin a tratat, în cele două teze amintite anterior, subiecte despre doi
intelectuali care l-au cunoscut pe Mihai Eminescu!
În perioada 1934 - 1948 a suplinit un post de învăţător în satul Vulpăşeşti, jud.
Neamţ, în Universul lui Ion Creangă, apoi a fost numit învăţător în satele Baisa şi
Agafton, lângă Botoşani şi lângă Stânceşti, satul de baştină. Între 1948 - 1954 a
funcţionat ca profesor de limba română - istorie la Şcoala generală din Suliţa, jud.
Botoşani, ulterior s-a transferat la Şcoala generală din Stânceşti, lângă Botoşani şi
lângă Ipoteşti, unde a activat ca profesor pentru aceleaşi discipline în intervalul
temporal 1954 - 1974 (pensionare). În 1969, prin Ordin al ministrului
Învăţământului, a primit titlul de „Profesor evidenţiat”, iar în 1972 a obţinut gradul
didactic I cu calificativul maxim, cu lucrarea ştiinţifico - metodică „Curtea
domnească de la Botoşani ca loc de popas şi centru militar”, noutate tematică,
publicată ulterior. Pensionar fiind, a avut mult timp liber pentru a definitiva
cercetările ştiinţifice despre tema sa „de o viaţă”: legăturile complexe ale lui Mihai
Eminescu cu satul Ipoteşti, în timpul vieţii şi în eternitate. Rezultatele acelor
cercetări au fost cărţile: Eminescu la Ipoteşti (1979; 2015) şi La Ipoteşti, pentru
Eminescu (2005), recenzate în paragrafele anterioare. Pentru prima carte, ediţia I,
autorul a primit titlul de Laureat al Concursului de critică literară, ediţia a II-a,
1979, din cadrul Festivalului Naţional „Cântarea României”. Profesorul I.D. Marin
a fost membru activ al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România, filiala Botoşani,
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istorice tematice, comunicate la simpozioane, sesiuni, congrese de istorie, publicate
în periodicul / anuarul SŞIR, Studii şi Articole de Istorie (SAI). A fost, de asemenea,
un colaborator activ al Muzeului Judeţean Botoşani şi al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Botoşani.
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Militară”, prin O.Z. nr. 319 /1942 P.A. După venirea comuniştilor la putere (1948),
I.D. Marin şi familia sa au fost urmăriţi şi tracasaţi pentru acea decoraţie militară,
întâmpinând mari greutăţi şi oprelişti în dezvoltarea profesională - ştiinţifică şi în
exercitarea unor drepturi cetăţeneşti. Personal, I.D. Marin a ascuns atât de bine acea
decoraţie militară, fără să spună nimic nici unui membru de familie, încât nu a mai
putut fi găsită după 1989. Personalitatea profesorului şi cercetătorului I.D. Marin a
fost omagiată de periodicele timpului. Amintesc două exemple. În periodicul
botoşănean Clopotul, din 5 august 1972, autorul articolului „Astăzi nu mai există
apostolat” a scris despre profesorul sexagenar din Stânceşti că „Nu este un
intelectual în accepţia curentă a cuvântului, ci un erudit”.Un alt articol omagial a
fost publicat în revista România Eroică, ianuarie - martie 2009, la rubrica „Veterani
din Judeţul Botoşani”. A fost avansat la gradul de căpitan în rezervă.
Ioan D. Marin a murit la 7 octombrie 1986, când nu împlinise încă 75 de ani, fiind
înmormântat în cavoul familiei din cimitirul Bisericii ortodoxe a satului Stânceşti,
fiind însoţit pe ultimul drum de cei care l-au cunoscut, au colaborat şi l-au omagiat pe
răposat. În octombrie 2016, familia şi cei care l-au cunoscut pe I.D. Marin vor
comemora 30 de ani de la trecerea în nefiinţă, la veşnica odihnă, a eminescologului
din Stânceşti. O posibilă şi dorită formă livrească de comemorare poate fi şi
reeditarea celor două cărţi ale prof. I.D. Marin într-una singură, într-o formă tehnică grafică care să rezolve aspectele perfectibile enumerate anterior, cu un titlu
„cumulativ”,„numitor comun”: Eminescu la Ipoteşti, antum şi postum!
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D-l Laurenţiu C. Maftei, originar din Bobuleşti - Ştefăneşti, Jud. Botoşani, de
formaţie profesională tehnică, dar un constant şi consecvent pasionat de istorie, a
revenit în orizontul istoriografic botoşănean cu o nouă contribuţie: Monografia
oraşului Ştefăneşti, jud. Botoşani. Anterior, după îndelungate cercetări şi strădanii, a
elaborat şi a publicat alte două contribuţii: Împreună au făurit istoria, Editura Axa,
Botoşani, 2010, 430 p.; Rădăcini adânci. Arborele genealogic al unor familii de
români, 1740 - 2012, Editura Quadrat, Botoşani, 2012, 176 p.
În noua sa lucrare, structurată şi elaborată fără sprijinul unui istoric de profesie,
autorul s-a focalizat asupra uneia dintre cele mai vechi atestate aşezări din ţinutul sau
judeţul Botoşani, târgul Ştefăneşti, încă de la 26 mai 1435, cu numele Gura Başeului,
de către Ştefan II Muşatinul, marele voievod şi domn al Ţării Moldovei (1433 - 1447,
singur sau asociat). Numele Ştefăneşti înseamnă „aşezarea oamenilor lui
Ştefan”.„Cartea de faţă, a precizat autorul în Cuvânt înainte, oferă cititorului o
istorie „condensată” a unui teritoriu din lunca Prutului, numit astăzi oraşul
Ştefăneşti, cu oameni şi fapte, care fac parte din istoria generală a Moldovei, ele
fiind împletite, aşa cum mi-a fost voinţa, cu părerile şi convingerile unor mari
personalităţi, care au păşit ori au trăit în dragul nostru oraş. Sper că oglindirea
unor evenimente de istorie naţională, adăugată uneori acestei lucrări, să completeze
în mod fericit tabloul general al timpului, ce trece peste oameni şi pune stăpânire pe
construirea viitorului. Totul pentru a înţelege mai bine de unde venim şi încotro ne
îndreptăm, cine suntem şi cum s-au succedat etapele umanităţii”.
Autorul a structurat monografia sa în nouă părţi, precedate de o Prefaţă (scrisă de
prof. d-r Dan Prodan) şi de un Cuvânt înainte (al autorului), succedate de o
Bibliografie selectivă, Indice, Lista sponsorilor şi Cuprins. Fiecare parte prezintă o
anumită formă de manifestare a vieţii aşezării Ştefăneşti în ultimii 580 de ani de
atestare documentară, plus cel puţin o jumătate de secol anterioară anului 1435. O
radiografie „tematică” a celor nouă părţi ale cărţii oferă o imagine sugestivă,
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complexă, a concepţiei lui Laurenţiu C. Maftei referitoare la trecutul şi prezentul
târgului şi oraşului Ştefăneşti.
Astfel, Partea I conturează, în două capitole, personalitatea geografică,
geologică şi istorică a aşezării. „Iată o localitate veche, Ştefăneşti, aşezată la Est
faţă de Munţii Carpaţi şi tot în zona estică a Judeţului Botoşani, din care face parte,
întinzându-se pe mănoasa luncă a Prutului şi văile Başeului, împreună cu satele
vecine, care mai apoi i-au aparţinut, după cum au fost hotărârile administrative ale
vremii. Altfel spus, orăşelul-târg este aşezat în estul Câmpiei Jijiei Superioare, la
confluenţa Văii Başeului cu Prutul, lângă lacul de acumulare Stânca - Costeşti” este identitatea geografică a localităţii, conturată de autor. Partea a II-a prezintă, în
alte zece capitole, principalele reperecronologice ale evoluţiei localităţii, din vremea
lui Alexandru cel Bun până la începutul secolului XXI, pe plan factologic evenimenţial, administrativ, politic, heraldic. Primele două părţi sunt completate cu
următoarele două, în care autorul a prezentat izvoare istorice arheologice,
documentare administrative, cronistice, cartografice (Partea a III-a, cu 11 capitole),
documentare interne şi externe româneşti, europene (de cancelarie) - (Partea a IV-a,
cu 6 capitole). Amintitele izvoare istorice oferă informaţii complexe atât despre
Ştefăneşti, cât şi despre aşezările vecine: Bădiuţi, Sebeşani, Bobuleşti, Rângăuţi,
Stânca.
Viaţa economică a Ştefăneştilor şi a zonei învecinate (Partea a V-a, cu 4 capitole)
s-a manifestat prin activităţi meşteşugăreşti, industrie uşoară, comerţ, transporturi,
construcţii civile şi religioase. La aceste categorii de activităţi s-au adăugat cele
agricole, puternic influenţate de formele de proprietate: boierească, ţărănească răzeşească, domnească. Laurenţiu C. Maftei a prezentat şi impactul reformelor agrare
din 1864, 1876, 1921, 1945 asupra proprietarilor agricoli şi ţăranilor din zona
Ştefăneşti.
Activitatea administraţiei publice locale, Primăria Târgului Ştefăneşti, în ultimul
secol, a fost analizată din punct de vedere a organigramei şi funcţionalităţii publice,
bugetelor de venituri - cheltuieli, realităţilor demografice, asociaţiilor şi societăţilor
locale, ONG-urilor, prestaţiilor profesionale ale primarilor, între promisiuni
electorale şi realizări concrete, perceptibile (Partea aVI-a, cu 3 capitole). Autorul a
enumerat datele statistice referitoare la populaţia, clădirile şi terenurile localităţii
Ştefăneşti, conform datelor Recensământului din 2011, publicate în Anuarul Statistic
al României, din 2013.
În Ştefăneşti au locuit, de-a lungul secolelor, majoritarii români şi minoritarii
evrei şi ţigani (romi). Din rândurile acestor minorităţi, cu episoade dureroase de viaţă
în diferite decenii, s-au ridicat diverse personalităţi, pe care autorul le-a prezentat în
partea a VII-a, cu 2 capitole. Evident, din acest peisaj etnic local nu puteau lipsi
românii, ai căror reprezentanţi „cu impact social în viaţa urbei şi în ţară”, numiţi
„personalităţi, portrete şi eroi ştefăneşteni”, din toate categoriile sociale,
profesionale, religioase, militare, au fost prezentate în Partea a VIII-a, cu 3
capitole.„În ceea ce priveşte personalităţile, acest lucru pare o chestiune destul de
controversată. Personalităţi sau persoane? S-a întrebat autorul. Cei care au avut
funcţii în acest mic orăşel au influenţat viaţa localnicilor din Ştefăneşti. În bine sau
în rău. Din păcate, o monografie îi aminteşte şi pe unii, şi pe alţii. Răi sau buni.
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profesionale, religioase, militare, au fost prezentate în Partea a VIII-a, cu 3
capitole.„În ceea ce priveşte personalităţile, acest lucru pare o chestiune destul de
controversată. Personalităţi sau persoane? S-a întrebat autorul. Cei care au avut
funcţii în acest mic orăşel au influenţat viaţa localnicilor din Ştefăneşti. În bine sau
în rău. Din păcate, o monografie îi aminteşte şi pe unii, şi pe alţii. Răi sau buni.
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De la început se impune o precizare istorico - documentaro - terminologică. În
perioada sec. XIV - 1990, membrii etniei rromilor au fost numiţi, în sursele istorice,
„ţigani”. Începând cu 1990, în România a apărut dualitatea terminologică „ţigani” „rromi”, în care primul termen reprezenta numele dat de ceilalţi, de alţii, de gajii,
membrilor etniei; cel de - al doilea termen era numele auto-asumat de reprezentanţii
etniei pentru ei înşişi, în raport cu / în relaţiile cu ceilalţi, cu alţii de altă etnie, cu
gajiii. După 2000, termenii rrom / rromi au fost asumaţi şi folosiţi, ca marcă etnică
identitară, cu intensităţi diferite, de membrii şi reprezentanţii etniei rrome.
Ţiganii au fost originari din India de Nord - Vest, iar limba ţigănească a făcut
parte din grupul / ramura indo - iraniană a limbii indo-europene, subgrupul indic de
Nord - Vest, alături de idiomurile panjabi de Vest (= lahndā), panjabi de Est, sindhi.

Vorbind în general, societatea îi va judeca, mai devreme sau mai târziu. Timpul
lucrează şi cerne adevăruri şi legende”, a precizat Laurenţiu C. Maftei.
Monografia oraşului Ştefăneşti, jud. Botoşani, este completată cu Partea a IX-a,
cu 6 capitole consacrate Învăţământului, Bisericii Creştin - Ortodoxe, artei şi culturii
ştefăneştene. Astfel, au fost prezentate şcolile şi bisericile Creştin - Ortodoxe din
Ştefăneşti şi satele învecinate, apoi vestimentaţia şi portul popular din secolele XVII
- XIX, activitatea cultural - artistică a Corului din localitate, sărbători religioase şi
tradiţii populare, arhitectura ţărănească. Ştefăneşti. Un posibil traseu turistic este un
exemplu de promovare a turismului local în cadrul turismului regional sau naţional.
Informatiile, analizele şi concluziile din cuprinsul lucrării sunt completate cu cele din
peste 100 de hărţi, grafice, tabele, portrete, facsimile, steme heraldice.
În concluzie, o temă vastă geografico - istorică analizată conştiincios şi bine
prezentată de Laurenţiu C. Maftei, pe parcursul celor peste 700 de pagini ale
monografiei. O expunere complexă, uneori cu extensii inutile, a personalităţii unei
aşezări vechi de peste 600 de ani, documentar şi arheologic dovedită, incluzând toate
formele de manifestare a locuirii umane, de la cadrul geografic şi climă până la
arhitectura rurală ţărănească şi trasee turistice. Un proiect geografico - istoric al
memoriei locale, care şi-a atins, în general, obiectivele propuse. Un generos şi
patriotic cadou istoriografic şi omagiu al unui ştefăneştean către toţi ştefăneştenii săi
conurbani, la împlinirea a 580 de ani de atestare documentară a localităţii, în mai
2015. Editarea monografiei trebuie finanţată de Primăria Ştefăneşti, ca un gest de
respect şi de recunoştinţă al Primarului şi al Consilierilor locali faţă de locuitorii cetăţeni ai urbei de pe Başeu, care i-au ales în 2012 şi pe care îi reprezintă şi le
promovează interesele, istoria, identitatea, personalitatea. O carte cu o formă grafică
bine realizată, ce impune respect cititorului. O contribuţie monografică perfectibilă,
ce trebuie procurată şi citită, pe de o parte, ce trebuie să se găsească pe masa de lucru
a cât mai multor istorici, geografi, intelectuali, cetăţeni din Ştefăneşti şi împrejurimi,
din judeţ, din ţară, din diaspora, pe de altă parte...

▬► Alex Mihai Stoenescu, Ţiganii din Europa şi din România. Studiu imagologic,
Editura Rao, Bucureşti, 2015, 448 p.
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Limba ţigănească / rromani este una din cele 27 de limbi neo-indo-ariene după
numărul de vorbitori la nivel mondial şi, în acelaşi timp, alături de alte trei limbi
inrudite (singhaleză, kohistāni şi maldiviană), nu este vorbită astăzi pe suprafaţa subcontinentului indian. Limba ţigănească / rromani se caracterizează prin: fondul
lexical de bază moştenit din limbile indo-ariene vechi, antice; apropierea tipologică
de limbile indo-ariene medii şi noi; sumă de dialecte care au o structură gramaticală
comună conservatoare şi greu penetrabilă, deosebindu-se între ele prin
particularităţile sesizate la nivelul elementelor lexicale. Pe baza acestor caracteristici
lingvistice, la care se adaugă caracterul detaşat sintetic al limbii ţigăneşti / rromani,
deosebit de analitismul pronunţat al celorlalte limbi neo-indiene, mai ales cele din
Centrul şi Estul Indiei, se poate presupune că migrarea strămoşilor ţiganilor din India
s-a desfăşurat într-un interval cuprins între secolele III - X d.Hr.
Pentru o mai bună înţelegere a tipologiei lingvistico - geografice a limbilor neoindo-ariene şi a raporturilor specifice interne dintre ramură / grup lingvistic şi
subramură / subgrup lingvistic, amintesc schema geo - lingvistică în general
acceptată astăzi în literatura rromanistică de specialitate:
1. Grupul indic de Nord (continental), care înglobează toate limbile neo-indo-ariene
din întreg sub-continentul / peninsulă indian şi zonele vecine: Pakistan,
Bangladeş, Nepal, Tadjikistan (dialectul pariya), cu următoarele subgrupuri,
particularizate şi delimitate după criterii lingvistice - structurale fonetice,
morfologice, sintactice:
a. Subgrupul de Vest: sindhi, panjābi, gujarāti, marathi;
b. Subgrupul Central: hindi;
c. Subgrupul de Est: bengali, assami, oriya; în zona de tranziţie lingvistico structurală se situează limba nepali şi dialectele bihāri.
2. Grupul de limbi de Sud (insular) din Ceylon (Sri Lanka), Maldive, Laccadive,
Andaman, Nicobar etc., cu limbile singhaleză, kohistāni, maldiviană;
3. Grupul de dialecte ale limbii ţigăneşti / rromani, „externe” spaţiului geo-istoric
peninsularo - insular amintit la punctele 1 şi 2, s-a dezvoltat treptat, succesiv, în
ultime secole ale mileniului I d.Hr. şi în veacurile mileniului II d.Hr., în timpul şi
după migraţia strămoşilor ţiganilor în Asia Centrală şi de Vest, în Europa, în
Nordul Africii, în America etc.
Migraţia strămoşilor ţiganilor din India de Nord - Vest către Vest, într-o primă
fază, modestă, începând cu secolul III d.Hr., în a doua fază, accentuată, de la
începutul veacului XI d.Hr., s-a desfăşurat în trei direcţii geografice, constituindu-se
treptat tot atâtea ramuri geografico - istorice proto-ţigăneşti:
1. Ramura „lom” - „de Nord”, care s-a deplasat către Caucazia, ţărmul de Est, Nord
şi Vest al Mării Negre, de acolo către Pen. Balcanică, teritoriul românesc, Europa

1. Ramura „lom” - „de Nord”, care s-a deplasat către Caucazia, ţărmul de Est, Nord
şi Vest al Mării Negre, de acolo către Pen. Balcanică, teritoriul românesc, Europa
Migraţia strămoşilor ţiganilor din India de Nord - Vest către Vest, într-o primă
fază, modestă, începând cu secolul III d.Hr., în a doua fază, accentuată, de la
începutul veacului XI d.Hr., s-a desfăşurat în trei direcţii geografice, constituindu-se
treptat tot atâtea ramuri geografico - istorice proto-ţigăneşti:
3. Grupul de dialecte ale limbii ţigăneşti / rromani, „externe” spaţiului geo-istoric
peninsularo - insular amintit la punctele 1 şi 2, s-a dezvoltat treptat, succesiv, în
ultime secole ale mileniului I d.Hr. şi în veacurile mileniului II d.Hr., în timpul şi
după migraţia strămoşilor ţiganilor în Asia Centrală şi de Vest, în Europa, în
Nordul Africii, în America etc.
2. Grupul de limbi de Sud (insular) din Ceylon (Sri Lanka), Maldive, Laccadive,
Andaman, Nicobar etc., cu limbile singhaleză, kohistāni, maldiviană;
a. Subgrupul de Vest: sindhi, panjābi, gujarāti, marathi;
b. Subgrupul Central: hindi;
c. Subgrupul de Est: bengali, assami, oriya; în zona de tranziţie lingvistico structurală se situează limba nepali şi dialectele bihāri.
1. Grupul indic de Nord (continental), care înglobează toate limbile neo-indo-ariene
din întreg sub-continentul / peninsulă indian şi zonele vecine: Pakistan,
Bangladeş, Nepal, Tadjikistan (dialectul pariya), cu următoarele subgrupuri,
particularizate şi delimitate după criterii lingvistice - structurale fonetice,
morfologice, sintactice:
Limba ţigănească / rromani este una din cele 27 de limbi neo-indo-ariene după
numărul de vorbitori la nivel mondial şi, în acelaşi timp, alături de alte trei limbi
inrudite (singhaleză, kohistāni şi maldiviană), nu este vorbită astăzi pe suprafaţa subcontinentului indian. Limba ţigănească / rromani se caracterizează prin: fondul
lexical de bază moştenit din limbile indo-ariene vechi, antice; apropierea tipologică
de limbile indo-ariene medii şi noi; sumă de dialecte care au o structură gramaticală
comună conservatoare şi greu penetrabilă, deosebindu-se între ele prin
particularităţile sesizate la nivelul elementelor lexicale. Pe baza acestor caracteristici
lingvistice, la care se adaugă caracterul detaşat sintetic al limbii ţigăneşti / rromani,
deosebit de analitismul pronunţat al celorlalte limbi neo-indiene, mai ales cele din
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Cuvântul „ţigan” a derivat din termenul (cu variante) medio-grecesc bizantin
„athigganoi /athinganoi / asigganoi”, atestat documentar în secolul XI d.Hr., când
proto-ţiganii au ajuns în Imperiul Bizantin şi au fost percepuţi ca unitate etnică
distinctă de celelalte câteva zeci trăitoare atunci în imperiul împăraţilor
constantinopolitani. Cuvântul „athigganoi / athinganoi / asigganoi” a avut, în
documentele greco - bizantine, două conotaţii: 1.membrul unei „secteeretice”,
pricepuţi ghicitori, descântători, vrăjitori, cititori în stele; 2.persoană
„păgână”,„impură”, nomadă, recomandată creştinilor să fie „de neatins”,
„intangibilă”. De la acest cuvânt - bază s-au format termenii cu care au desemnaţi,
documentar şi colocvial, ţiganii în statele europene (denumirea actuală) între secolele
XIV - XX: ţigani (Bulgaria), cingari (Serbia), aţigani / ţigani (România), czigányok
(Ungaria), ciganie (Polonia), ţigane (Rusia), cikáni (Cehia), cigáni (Slovacia),
Zigeuner (Germania), sigayner (Norvegia), Zingari (Italia), tsiganes /bohemiens
(Franţa), gipsy (Marea Britanie, SUA), ciganos (Portugalia), gitanos (Spania).
În spaţiul istoric românesc (Nistru - Tisa - Dunăre - Marea Neagră - Munţii
Carpaţi), ţiganii au pătruns în a doua jumătate a secolului XIII, ca supuşi, cu unele
drepturi, sau ca robi ai mongolilor / tătarilor, după invazia acestora asupra Europei de
Est şi Centrale şi formarea hanatelor tătăreşti în Răsăritul continentului. Pentru
secolele XIV - XV, în documentele feudale româneşti, expresia „robi tătari” a
denumit, în anumite circumstanţe, pe / şi pe robii ţigani, de diferite categorii. Primele
atestări documentare ale ţiganilor pe teritoriul românesc au fost mai vechi cu un secol
faţă de pătrunderea ţiganilor nomazi, în grupuri mici, de la Est, de la Nordul Mării
Negre, sau / şi de la Sud, din Pen. Balcanică, la Nordul Dunării. Astfel, prima
menţiune a aţiganilor în Ţara Românească o identificăm în documentul de la 3
octombrie 1385, prin care marele voievod şi domn Dan I a reconfirmat Mănăstirii
Vodiţa daniile şi privilegiile anterioare, printre care şi „40 de sălaşe de aţigani să fie
slobozi de toate slujbele şi dăjdiile şi de venitul domniei mele”. În Voievodatul
Transilvaniei, prima menţiune documentară a ţiganilor datează de la sfârşitul
secolului XIV, pentru Ţara Făgăraşului, când Mircea cel Bătrân a donat / a confirmat
boierului Costea mai multe proprietăţi / sate şi 17 ţigani de cort („Ciganus
tentoriatos”). Peste Carpaţii Orientali, în Ţara Moldovei, prima menţiune
documentară clară datează din 1428, când Alexandru cel Bun a dăruit Mănăstirii
Bistriţa 31 de sălaşe de ţigani şi 12 bordeie de tătari, robi sau foşti robi. Menţionarea
împreună a ţiganilor şi tătarilor, deveniţi robi, este o dovadă indirectă a drumului

Centrală şi de Vest; mişcarea lor către Europa de Est şi Centrală a fost favorizată /
impusă de invazia mongolă - tătară, în diferite valuri, după 1220;

3. Ramura „rrom” - „de Vest”, cea mai numeroasă şi mai importantă, care a urmat
traseul: Asia Mică / Anatolia - Constantinopol - Pen. Balcanică sud-dunăreană Europa Centrală - Europa Apuseană - America.

2. Ramura „dom” - „de Sud - Vest”, care a migrat prin Orientul Apropiat (Siria,
Palestina, Egipt, Africa de Nord, Spania, Europa apuseană);
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comun al acestora prin Nordul Mării Negre, către Ţara Moldovei şi Regatul Polon, în
secolul anterior.
De la sfârşitul secolului XIV până la mijlocul secolului XIX, robii ţigani din
spaţiul românesc au fost împărţiţi în trei categorii, după statutul complex al
proprietarilor lor:
1. Ţiganii robi domneşti, proveniţi din moşteniri, danii, cumpărări, prăzi de război,
confiscări de averi, nomazi fără stăpân, fugiţi aici din statele vecine, strămutări
forţate etc.; ei au fost aşezaţi în sălaşe de ţigani domneşti („vătraşi”), unde
practicau diverse meserii: aurari, rudari, băieşi, lingurari, lăieşii, căldărari,
potcovari, fierari, lăcătuşi, rotari, spoitori, muzicanţi, ursari etc.
2. Ţiganii robi mănăstireşti, sedentarizaţi la vetrele lor („vătraşi”), obţinuţi prin
danii, confirmări de proprietăţi, cumpărări, schimburi, răscumpărări; practicau
unele meserii necesare bunei funcţionări a unui complex monahal;
3. Ţiganii robi boiereşti, aşezaţi la vetrele lor („vătraşi”), proveneau din danii
domneşti, moşteniri, zestre, cumpărări, schimburi, pradă de război, răscumpărări,
daruri; desfăşurau diferite activităţi casnice, meşteşugăreşti, agricole, de transport
etc., pentru asigurarea funcţionării eficiente a curţii / moşiei stăpânului /
proprietarului.
În secolul XVIII, al Iluminismului, dar şi al procesului de eliberare a ţăranilor
dependenţi din starea de servitute anacronică (iobăgie, rumânie, vecinie), şi starea de
robie a ţiganilor s-a aflat în centrul atenţiei domnitorilor reformatori. Ţiganul rob a
fost considerat proprietate mişcătoare a stăpânului, care dispunea de ea după cum
dorea: o silea să muncească, o vindea, o schimba cu alţi robi / animale / proprietăţi, o
despărţea de membrii familiei, o tortura, o abuza. Familia de ţigani nu a fost
considerată o structură a societăţii feudale, membrii ei având un statut juridic
inferior, forţă de muncă şi obiecte de schimb pentru stăpânii lor. În evul mediu
românesc, valorizarea financiară a robilor ţigani s-a făcut după varii criterii, fie în
raport cu altă persoană roabă (o femeie ţigancă costa două treimi din valoarea
bărbatului, iar un copil o jumătate din preţul unui matur capabil de muncă), fie în
raport cu alte proprietăţi, fixe şi / sau mobile, ale stăpânului de robi, fie cu
„echivalenţele valutare” între principalele monede care circulau în anumite perioade
în spaţiul istoric românesc.
De la mijlocul secolului XVIII au apărut primele acte feudale legislative care au
îmbunătăţit punctual, treptat, fără a înlătura abuzurile asupra lor, situaţia juridică,
socială, economică etc. a ţiganilor din spaţiul istoric românesc. Cronologic, aceste
documente au fost:
- 1766: anafora domnitorului Ţării Moldovei, Grigore III Ghica, pentru protecţia
familiilor ţiganilor robi şi interzicerea separării membrilor familiilor de robi
(copiii de părinţi sau soţii între ei);
- 1783, iunie 19: desfiinţarea robiei ţiganilor în Bucovina ocupată de Habsburgi;
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▬►Lucia Borş, Doamna Elena Cuza, ediţia a IV-a, îngrijită de Lucia Cîrţu,
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1785: anafora domnitorului Ţării Româneşti, Alexandru Ioan Mavrocordat, cu
finalitate identică celei din 1766;
1833: lege în Ţara Românească pentru răscumpărarea robilor ţigani de la
particulari, care deveneau ai statului, ulterior urmând să fie eliberaţi (dezrobiţi);
1835: în Moldova a fost retipărit, la ordinul domnitorului Mihail Sturza,
„hrisovulsobornicesc” al lui Alexandru Ioan Mavrocordat din 1785, pentru danii,
schimbări, vânzări şi pentru robii ţigani;
1834: Costache Conachi în Moldova şi Ioan Câmpineanu în Ţara Românească au
eliberat / dezrobit robii ţigani personali;
1839: hrisov domnesc al lui Mihail Sturza în Moldova, prin care s-a acordat
dreptul ţiganilor robi la răscumpărare, dacă plăteau suma cerută de stăpânul lor;
1843, martie 22: lege adoptată de domnitorul Gheorghe Bibescu în Ţara
Românească, prin care un număr mic de robi ţigani a fost eliberat / dezrobit;
1844, ianuarie 31: lege adoptată de domnitorul Mihail Sturza în Moldova, prin
care au fost eliberaţi / dezrobiţi ţiganii robi mănăstireşti şi domneşti;
1847, februarie 11: lege adoptată de domnitorul Gheorghe Bibescu în Ţara
Românească, prin care au fost eliberaţi / dezrobiţi ţiganii robi mănăstireşti şi
domneşti;
1855, decembrie 10 / 22: lege adoptată de domnitorul Grigore Alexandru Ghica
în Moldova - „Legiuire pentru desfiinţarea sclaviei, regularea despăgubirei şi
trecerea emancipaţilor la dare”, prin care robii ţigani ai particularilor au fost
eliberaţi / dezrobiţi, cu despăgubire sau alte forme legale,
1856, februarie 8 / 20: lege adoptată de domnitorul Barbu Dimitrie Ştirbei în Ţara
Românească - „Legiuire pentru emanciparea tuturor ţiganilor din Principatul
Ţării Româneşti”, prin care au fost eliberaţi / dezrobiţi ţiganii robi ai
particularilor, cu despăgubire;
1861: ukaz imperial pentru eliberarea / dezrobirea ţiganilor robi din Basarabia
ţaristă, cu împroprietărirea lor în jurul mănăstirilor şi a localităţilor mai
importante.

- Achim Viorel, Ţiganii în istoria României, Editura Enciclopedică, Bucureşti,
1998;
- Potra George, Contribuţiuni la istoricul ţiganilor în România, text stabilit de G.
Pienescu, Mihai Dascăl Editor, Bucureşti, 2002;
- Grigore Delia, Sarău Gheorghe, Istorie şi tradiţii rrome, Bucureşti, 2006;
- Alex Mihai Stoenescu, Ţiganii din Europa şi din România. Studiu imagologic,
Editura Rao, Bucureşti, 2015, 448 p.
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Afirmaţia că în spatele unui conducător puternic a stat întotdeauna o femeie / soţie
puternică, mai mult sau mai puţin discretă / implicată în actul guvernării a fost
valabilă şi în cazul perechii Alexandru Ioan Cuza - Elena Cuza.
Elena Rosetti, căsătorită Cuza, s-a născut la 17 iunie 1825 la Iaşi, ca fiică a
postelnicului Iordache Rosetti şi a Ecaterinei (Catinca) Sturza, părinţii provenind din
ramuri colaterale ale familiilor domnitoare / de caimacami Ruset (Rosetti) şi Sturza
(Sturdza) din Principatele Române din ultimul pătrar al secolului al XVII-lea - prima
jumătate a secolului al XIX-lea. Mama viitoarei Prime Doamne, Ecaterina (Catinca)
Sturza, o femeie cultă, vorbitoare de limbi străine europene, a asigurat copiilor săi
(Constantin, Dimitrie, Teodor, Elena, Zoe) o educaţie aleasă, de factură şi de
finalitate europeană, cu însuşirea obligatorie a unor limbi europene. Copila Elena şi-a
început educaţia la Palatul familiei de la Soleşti (Vaslui), sub directa supraveghere a
mamei sale, apoi la Şcoala - pension a moşiei Şcheia (jud. Iaşi) a unchiului său
Constantin Sturza, cu profesori străini.
Adolescenta Elena Rosetti era o persoană retrasă, aparent închisă în sine,
melancolică, timidă, blajină, măsurată în gesturi şi fapte, neîncrezătoare în propriile-i
capacităţi şi planuri. Familia i-a aranjat căsătoria cu tânărul şi energicul Alexandru
Ioan Cuza, născut la 20 martie 1820, fiul postelnicului Ioan Cuza şi a Sultanei
Cozadini, cu case şi moşii în zona şi în oraşele Bârlad - Galaţi. Viitorul mire era o
fire şi un caracter opuse structurii psiho - comportamentale a Elenei Rosetti: persoană
de societate, activă, cu liberă exprimare a gândurilor, concepţiilor şi sentimentelor,
curtenitor cu femeile, raţional în general, uneori vulcanic, legist, integru, dezinteresat
material, cu înţelegere şi simpatii pentru ţărănime, liberal moderat în concepţii şi
acţiuni politice. La prima vedere, o incompatibilitate între cei doi viitori soţi. Dar,
după căsătoria încheiată la 30 aprilie 1844 la Iaşi (mirele având 24 de ani iar mireasa
19 ani neîmpliniţi), cei doi soţi s-au completat reciproc caracterial şi atitudinal, el
ocupând diferite funcţii de răspundere la Iaşi şi Galaţi, iar ea devenind stăpâna casei,
desfăşurând activităţile domestice ale vremii şi fiind factor de socializare în
societatea moldavă din deceniile V - VI ale secolului XIX.
După dubla alegere a soţului său ca domnitor al Moldovei, la 5 / 17 ianuarie 1859,
şi al Ţării Româneşti, la 24 ianuarie / 5 februarie 1859, Elena Cuza a devenit Prima
Doamnă / Înalta Doamnă a Principatelor Unite, cu noi şi variate atribuţii şi obligaţii
în „fişa postului / funcţiei”, pentru care nu era pregătită fizic şi psihic, care au
speriat-o şi au îngrijorat-o pe tânăra soţie de domnitor. Mica Unire din 1859 a
aruncat-o pe liniştita femeie din fotoliul comod al unui salon de conac pe fotoliul
unei funcţii cu orizont şi implicare natională. În acest sens, în scrisoarea din 28
ianuarie / 9 februarie 1859 trimisă mamei sale, Ecaterina (Catinca) Sturza, veşnica
confidentă şi dârza sfătuitoare a fiicei sale domneşti, Elena Cuza recunoştea cu teamă
că „Mâine dau o serată şi-ţi mărturisesc că nu-mi mai văd capul [de treburi - compl.
DP]. Am trăit mai totdeauna departe de societate şi nu ştiu nici eticheta, nici
îndatoririle pe care trebuie să le am acum. Sper totuşi că vor fi generoase cu mine
compatrioatele, şi-mi vor ierta naivitatea şi simplitatea”. Serata era partea a doua a
unei zile oficiale, la începutul căreia delegaţia munteană condusă de C.A. Rosetti a
înmânat oficial domnitorului Unirii actul solemn al alegerii lui Al.I. Cuza ca
domnitor al Valahiei. În prima parte a domniei lui Cuza (24 ianuarie 1859 - 24
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ianuarie 1862), domnitorul Unirii Mici a rezidat în palatele domneşti din capitalele
Iaşi şi Bucureşti (Cotroceni), făcând „naveta de serviciu” între ele, cu o anumită
periodicitate sau în funcţie de „agenda de activitate” / atribuţii domneşti / diferite
evenimente regionale etc.
Elena Cuza a rezidat mai mult la Palatul domnesc din Iaşi, în timp ce domnescul
său soţ a guvernat la Palatul Cotroceni din Bucureşti. În condiţiile în care Al.I. Cuza
nu a avut, până în 1859, copii cu soţia sa legitimă Elena Cuza, domnitorul a dezvoltat
o legătură amoroasă cu tânăra şi frumoasa Maria Obrenovici, fiica cea mare a lui
Costin Catargiu (latifundiar şi antiunionist) şi a Smarandei Balş, căsătorită anterior
cu principele sârb Miloş Obrenovici (1858 - 1860), văduvă a acestuia, mama
viitorului principe (1868 - 1882) şi rege (1882 - 1889) sârb Milan I Obrenovici,
bunica viitorului rege Alexandru I Obrenovici (1889 - 1903). Maria Obrenovici, mai
feminină, mai atractivă, cu 10 ani mai tânără decât modesta, dar devotata pe viaţă
Elena Cuza, s-a mutat în Palatul Cotroceni, unde a primit o aripă a clădirii, fiind
foarte apropiată, din toate punctele de vedere, domnitorului Unirii, care a avut
inabilitatea de a nu ascunde această legătură extraconjugală colaboratorilor,
cunoscuţilor, opiniei publice şi, mai ales, presei potrivnice lui Al.I. Cuza. Din acest
motiv, atmosfera din jurul lui Al.I. Cuza era foarte încordată, provocând şi reacţia,
firească şi ortodoxă, a soţiei legiuite, Elena Cuza. Pentru detensionarea situaţiei,
pentru liniştirea opoziţiei anti-cuziste, pentru calmarea spiritelor din familiile Rosetti
- Sturza, pentru salvarea multor aparenţe, majoritatea diplomatice, Al.I. Cuza a
sfătuit-o pe placida sa soţie să plece într-o călătorie de durată la Paris, în toamna
anului 1860, ocazie cu care va rezolva şi diverse probleme ale familiei sale.
Sejurul parizian al Primei Doamne Elena Cuza a însemnat şi o intensă
„perfecţionare” a soţiei domnitorului român în domeniul „standardelor” lumii
mondeno - diplomatice pariziene, ceea ce-i va folosi foarte mult în anii următori
bucureşteni, din vara anului 1862 înainte, ca stăpână a Palatului Cotroceni, pentru
onorurile Curţii domneşti diplomatico - mondene. De la Paris s-a întors o altă Elena
Cuza, pe care nimeni nu o mai recunoştea, nici soţul său domnesc, nici mai frumoasa
sa rivală la inima lui Al. I. Cuza, Maria Obrenovici, care a fost nevoită, în faţa noii
„personalităţi” a Primei Doamne legitime, să se retragă discret, să părăsească
camerele sale din Palatului Cotroceni şi să se mute într-o casă de pe Str. Amzei,
lângă Podul Mogoşoaiei (astăzi Calea Victoriei). Elena Cuza Doamna, stăpâna
feminină şi fermă a Palatului Cotroceni, organiza primiri şi serate diplomatico mondene, desfăşura activităţi politico - socialo - filantropico - pioase „de culoare
roşie”, adică liberal - radicale, ceea ce l-a determinat pe Cuza să-i precizeze clar lui
C.A. Rosetti: „Măi Rosetti, am aici în palat o persoană mai roşie decât tine, pe
Domniţa mea!”. În calitatea de Prima Doamnă a Principatelor Unite, aşa cum
impunea protocolul şi uzanţele diplomatice, Elena Cuza a avut la Palatul Cotroceni
tronul său, cu stema statului şi monogramă, sigilii de bronz şi de argint cu stema de
stat, coroana princiară şi iniţialele „E(lena) D(oamna)”, „E(lena) C(uza)” şi
„H(elène) C(ouza)” pe obiectele personale, de la vestimentaţie la veselă de masă.
De-a lungul anului 1863, Prima Doamnă a Principatelor Unite s-a implicat mai
intens în activitatea publică - mondenă, a luat parte activă la desfăşurarea balului
organizat de Municipalitatea Bucureşti la Primărie şi la Palatul Cotroceni, la 24
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ianuarie / 5 februarie (stil nou) 1863, cu ocazia sărbătoririi a 4 ani de la alegerea lui
Al.I. Cuza ca domnitor al Valahiei. La acest bal domnesc, Elena Doamna a purtat,
conform informaţiilor mondene ale vremii, o rochie albă, împodobită cu dantele albe,
pe mai multe jupoane, cu buchete de camelii naturale, albe şi roşii, în păr şi în mâini,
a dansat cinci cadriluri, primul cu decanul Corpului consular de la Bucureşti,
ambasadorul austriac, contele Eder, cu care a conversat în limba germană.
În paralel cu activitatea politico - diplomatico - mondenă, Elena Cuza a desfăşurat
activităţi sociale - filantropice - pioase, punând bazele şi finanţând Azilul „Elena
Doamna” din Bucureşti (din 1862 înainte) şi impulsionând reorganizarea şi
finanţarea Orfelinatului de fete din Galaţi, oraşul în care a locuit în tinereţea sa,
aşezământ social - educativ înfiinţat de Elena Ghica încă din 1860. Referitor la
clădirea Aşezământului „Elena Doamna”, principesa Cuza a scris preşedintelui
Consiliului de Miniştri al Principatelor Unite, d-rul Nicolae Kretzulescu, precizând
că „(...) m-am convins de neapărata trebuinţă de a se da acestui stabiliment
mijloacele trebuincioase pentru a se putea dezvolta şi corespunde prin urmare, cu
adevăratul scop pentru care este creat. Doresc cu tot dinadinsul, domnule preşedinte
al Consiliului, ca fundamentele unui nou azil să poată fi lângă acela ce există astăzi,
cu anexul lui, pe costiţa de lângă Palatul Cotroceni. Cu chipul acesta voiu avea sub
ochii mei tinerii copii deveniţi protejaţii mei, pe care-mi propun a-i vizita adesea,
rezervându-mi supravegherea personală şi specială a acestui stabiliment, unde vor
găsi îngrijirile părinteşti şi căldura sânului familiei”.
De asemenea, Elena Doamna l-a însoţit pe domnescul său soţ în călătorii prin
regiunile Principatelor Unite, cum a fost călătoria din Moldova, din martie - aprilie
1863, pe ruta: Bucureşti - Brăila - Galaţi - Bârlad - Iaşi. Din capitala Moldovei,
probabil la propunerea locotenent - colonelului – aghiotant domnesc Nicolae
Pisoschi, botoşănean de origine, Al.I. Cuza a vizitat şi târgul Botoşani, cum rezultă
dintr-o scrisoare a prefectului de Botoşani, Teodor Buzdugan, din aprilie 1863, către
Comunitatea armeană din localitate, prin care se anunţa domneasca vizită şi era
invitată etnia conlocuitoare la manifestările respective.
În perioada octombrie - noiembrie 1863, Doamna Elena Cuza a efectuat o nouă
călătorie la Paris, în perioada în care rivala sa, Maria Obrenovici, l-a născut pe
Alexandru, primul fiu al lui Al.I. Cuza cu ea. A revenit în decembrie 1864 la
Bucureşti, reluându-şi atribuţiile de Prima Doamnă a Principatelor Unite şi de
stăpână legiuită a Palatului Cotroceni. În consecinţă, la 1 ianuarie 1864 Alexandru şi
Elena Cuza au primit în audienţă solemnă pe membrii Senatului şi Camerei
deputaţilor, la ora 14,00, ulterior pe membrii corpului diplomatic acreditat la
Bucureşti, împreună cu şefii cultelor religioase din ţară, la ora 15,30. În ziua
următoare, la 2 ianuarie 1864, ora 14,00, Elena Doamna a primit, singură, în Sala
Tronului Palatului Cotroceni, pe reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale
din Bucureşti. Doamna Elena Cuza s-a deplasat frecvent şi s-a îngrijit de moşia şi
Palatul de la Ruginoasa (jud. Iaşi).
În toamna anului 1864 s-a născut al doilea fiu al lui Cuza cu Maria Obrenovici,
Dumitru, numit astfel în amintirea fratelui mai mic al domnitorului, mort tânăr întrun accident de călărie. Orgoliul şi furia Elenei Cuza, incapabilă de a fi mamă, s-au
împletit cu resemnarea şi sentimentul matern al Primei Doamne, care i-a luat în grijă
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A murit la Piatra - Neamţ femeia ideal de bună şi de modestă care a fost Măria
Sa Doamna Elena, tovarăşă lui Vodă Cuza.
Sunt sicrie pe care nu se depun nici florile cele mai din inimă închinate. Orice
laudă, orice semn de durere par nepotrivite faţă de măreţia simplicitate a fiinţii
pământeşti care, trăind între noi, cei plini de neajunsuri şi păcate, a dus curată
vieaţă cerească, asemenea îngerilor.
Odihnească în pace în acel pământ al ţerii despre care spunea că numai cine s-a
născut în cuprinsul lui poate să-l iubească!

pe cei doi băieţi ai lui Cuza, adoptaţi de acesta, pe care ea însăşi nu i-a putut dărui
domnitorului, crescându-i ca pe proprii săi fii. În noaptea de 11 / 23 februarie 1866,
când Alexandru Ioan Cuza a fost silit să abdice de pe tronul Principatelor Unite (pe
care poporul român îl aşezase prin voinţa naţională), ca urmare a uneltirilor
„Monstruoasei Coaliţii”, Elena Obrenovici s-a aflat în dormitorul princiar, în timp
ce Elena Doamna veghea la somnul inocent al fiilor domnitorului. La sfârşitul lunii
februarie 1866 fostul domnitor Al.I. Cuza a părăsit Muntenia şi a plecat, prin
Transilvania, la Viena, însoţit de Elena Doamna şi de cei doi fii ai săi, Alexandru şi
Dumitru.
Elena Cuza, împreună cu cei doi fii adoptaţi, l-a însoţit aproape tot timpul pe soţul
său în exilul acestuia din Austria (Viena), Polonia (Lemberg), N Italiei (Florenţa),
Germania (Heidelberg), cu excepţia drumurilor în Moldova, la Ruginoasa - Iaşi, unde
avea de rezolvat treburile moşiei / ale familiei. După moartea soţului său, la
Heidelberg, la 3 / 15 mai 1873, victimă a unei galopante afecţiuni cardiace, Elena
Cuza l-a înmormântat pe fostul domnitor în cimitirul de la Ruginoasa, apoi, în 1880,
în cavoul bisericii moşiei. A avut grijă să orânduiască creştineşte pomenirile
canonice necesare, să păstreze vie memoria Domnitorului Unirii şi să o apere de
orice calomnie. În ultimele decenii de viaţă, Elena Cuza desfăşurat şi a finalizat
diverse activităţi filantropice - caritabile, atât pentru ajutorarea unor copii
defavorizaţi social, cât şi pentru conservarea amintirii personalităţii şi „faptelor cele
mari” ale fostului său soţ domnesc. S-a stabilit în liniştitul, pitorescul şi patriarhalul
oraş Piatra Neamţ, unde a trăit într-un veşnic doliu, în solitudine şi în semi-anonimat.
A avut fericirea să sărbătorească, la 24 ianuarie 1909, în universul ei rememorativ şi
în cadrul manifestărilor omagiale locale, semicentenarul Unirii Principatelor Române
şi a întronării soţului său. A murit la 2 aprilie 1909, la Piatra Neamţ, la aproape 84 de
ani, fiind înmormântată, conform propriei dorinţe ferm exprimate, la conacul de la
Soleşti - Vaslui al familiei sale, Rosetti, fără funeralii naţionale (la care avea dreptul
prin lege!), fără persoane şi discursuri oficiale, transportată cu carul cu boi, slujită de
un singur preot, condusă pe ultimul drum de ţăranii moşiei, cu lacrimile omagiului şi
recunoştinţei în ochi.
Concluziile acestui medalion comemorativ sunt ale lui Nicolae Iorga, care a
evocat personalitatea principesei Elena Cuza, la moartea sa din aprilie 1909, în seria
Oameni cari au fost.
Doamna Elena Cuza
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Pentru noi, cei ai pământului acestuia, ea n-a murit: icoana ideală s-a ridicat
numai, prin cea din urmă, dacă nu şi cea mai grea suferinţă, ceva mai sus, şi un glas
din timpurile mai bune a tăcut.
(...) Ea primi găzduirea unei familii din Piatra - Neamţ, care-i puse la dispoziţie o
căsuţă curată şi veselă, în care ai fi crezut mai degrabă că se sălăşluieşte primăvara
unei familii de funcţionari săraci decât că în ea se adăposteşte aceea care a fost
Doamna ţerii. Multă simplicitate şi la primirea de către personalul strein care
înconjura pe Măria sa. Şi multă cuviinţă rezervată, multă linişte rece. Mi se părea că
intru într-un cavou şi că dincolo de uşa închisă, în odaia pe care o prevedeam tăcută
şi îngheţată, voi găsi o umbră din acelea care multă vreme încă flutură în jurul
mormintelor mari, fără plâns, fără glas.
Şi nu, în acea odăiţă neagră, în care se desluşia, în fundul unui fotoliu, dintr-o
săracă rochie de doliu veşnic, supt un cauc de călugăriţă acoperit cu un văl simplu
de lână, o figură măruntă săpată fin în fildeş palid - în odaia aceea era o vieaţă care
ştia, cetea, afla, care unea amintirea întreagă a trecutului cu cunoştinţa desăvârşită
a celor de astăzi, era o cugetare singură şi cuminte, era o inimă care cătea pentru tot
ce e nobil şi ochi în cari nu secase izvorul lacrimilor acelora care ţin vii durerile
cele mari, ascunse de lume, pe care ele n-o privesc.
(...) Doamna se ridică, sprijinindu-se greu pe bietele mâni bătrâne, care făcuseră
odată atâta bine şi care tremurau slăbite în mânecile de lână neagră. O vedeam
acum limpede: era o femeie micuţă de stat, foarte delicată, pe care o simţeai însă că
putuse sta odinioară alături de un Domn - şi ce Domn! Îndrăznii a mă uita în ochii ei
- mari, luminoşi, adânci în vechile portrete, care răzimau de fotoliul scump, stema
ţerii. În orbitele adânc săpate, pline afund de o umbră tristă, ochiul rămăsese, în
liniştea lui împăcată, viu şi puternic, uneori cu căutătură stăpânitoare, alteori
înduioşat, bun, plin de binecuvântare.
Când se auzi pomenindu-se numele şi faptele aceluia [Cuza - Vodă – n. DP]
pentru care avuse toată iubirea femeii şi o iertare pe care puţine o pot da, acest ochi
privi undeva, departe, unde mergea şi gândul tuturor celor de faţă. Apoi, în
arcuitura de jos a orbitei adânci, o lacrimă mare se strecură încet. După patruzeci
de ani ea putea să plângă încă pentru dânsul [Cuza -Vodă – n. DP]. (...) Şi, în felul ei
de a vorbi, ştia să amestece două elemente care nu mai merg împreună azi, dar care
prin unirea lor făceau şi marele farmec al elocvenţei marelui ei soţ: cea mai
desăvârşită simplicitate şi cea mai autentică maiestate. (...) Fireşte, a pomenit de
mai multe ori pe Domnul Unirii, îl înfăţişa ca pe un om lipsit de toată iubirea pentru
pompă, simplu ca orice om de rând dintre supuşii săi; nu, mai simplu, mult mai
simplu, străbătând stradele, pierdut în mulţime.
(...) Şi a mai spus altele pe care le ţin pentru mângâierea şi îmbărbătarea mea în
luptă, precum ţin cu sfinţenie rândurile dictate de dânsa şi iscălite cu mâna ei
tremurătoare, în care, ca amintire pentru o intervenţie în vederea serbării după
cuviinţă a semicentenarului Unirii [în1909 - n. DP], ea dădea binecuvântarea ei, de
octogenară şi de doamnă, copiilor mei. Aşa am cunoscut o clipă, o lună de zile
înaintea bolii care a răpus-o, pe soţia lui Alexandru Ion I-iu, pe Doamna Elena a
României. Am crezut că nu am dreptul să mă opresc de la comunicarea acestei
amintiri.
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Maria Obrenovici

(Text preluat din: Nicolae Iorga, „Doamna Elena Cuza”, în vol. Oameni cari au
fost, I, Ediţie critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Studiu
introductiv de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2009, pp. 216 - 219.)
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În încheiere, şi Portretul în cuvinteal lui Nicolae Iorga conduce la concluzia că
Sufletelemari trăiesc în trupuri mici, firave, că Prima Doamnă a Principatelor Unite,
Elena Cuza a fost o femeie emblematicăa familiei şi a ţării sale, Epoca Unirii şi a
reformelor lui Alexandru Ioan Cuza având şi o componentă feminină, uitată sau
ignorată astăzi.
Bibliografie selectivă complementară:

- Borş Lucia, Doamna Elena Cuza, Bucureşti, ediţia a III-a, Bucureşti, 1941, 345
p.; Giurescu Constantin C., Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, 509 p.;
- Istoria României în date, coordonare: Dinu C. Giurescu, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007;
- Iorga Nicolae, „Doamna Elena Cuza”, în vol. Oameni cari au fost, I, Ediţie
critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Studiu
introductiv de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2009, pp. 216 - 219;
- Doamna Elena Cuza - un destin pentru România, coordonatori: Aurica Ichim,
Mircea Ciubotaru, Sorin Iftimi, Palatul Culturii, Iaşi, 2011, 150 p.;
- Dinu Ştefania, „Doamna Elena Cuza”, în Magazin Istoric, anul XLIX, serie nouă,
nr. 1 (586) - ianuarie 2016, Bucureşti, pp. 21 - 26;
- Elena Cuza, în Wikipedia, preluare fotografii;
- Maria Obrenovici, în Wikipedia, preluare fotografii;
- Alexandru Ioan Cuza, în Wikipedia, preluare fotografii.

- Borş Lucia, Doamna Elena Cuza, Bucureşti, ediţia a III-a, Bucureşti, 1941, 345
p.; Giurescu Constantin C., Viaţa şi opera lui Cuza Vodă, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, 509 p.;
- Istoria României în date, coordonare: Dinu C. Giurescu, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2007;
- Iorga Nicolae, „Doamna Elena Cuza”, în vol. Oameni cari au fost, I, Ediţie
critică, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Studiu
introductiv de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2009, pp. 216 - 219;
- Doamna Elena Cuza - un destin pentru România, coordonatori: Aurica Ichim,
Mircea Ciubotaru, Sorin Iftimi, Palatul Culturii, Iaşi, 2011, 150 p.;
- Dinu Ştefania, „Doamna Elena Cuza”, în Magazin Istoric, anul XLIX, serie nouă,
nr. 1 (586) - ianuarie 2016, Bucureşti, pp. 21 - 26;
- Elena Cuza, în Wikipedia, preluare fotografii;
- Maria Obrenovici, în Wikipedia, preluare fotografii;
- Alexandru Ioan Cuza, în Wikipedia, preluare fotografii.

Bibliografie selectivă complementară:
În încheiere, şi Portretul în cuvinteal lui Nicolae Iorga conduce la concluzia că
Sufletelemari trăiesc în trupuri mici, firave, că Prima Doamnă a Principatelor Unite,
Elena Cuza a fost o femeie emblematicăa familiei şi a ţării sale, Epoca Unirii şi a
reformelor lui Alexandru Ioan Cuza având şi o componentă feminină, uitată sau
ignorată astăzi.
Maria Obrenovici
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Basarabia românească sub ocupaţie ţaristă: 204 ani de la raptul din
1812.Ocuparea abuzivă a Basarabiei de către ruşii imperiali începând cu anul 1812 a
devenit o chestiune naţională a poporului român, cu urmări negative ce se manifestă
şi astăzi, generând consecinţe ce stârnesc valuri politice, diplomatice, militare,
naţionale, ideologice, religioase destul de periculoase la nivel central - estic european
şi în zilele noastre. Soarta a fost tragică pentru Basarabia, teritoriu românesc dintre
Prut şi Nistru, după 1812. Astfel, între 1812 - 1829 Basarabia a devenit oblastie
(provincie privilegiată), fiindu-i recunoscută, de către conducerea ţaristă, autonomia
provinciei de frontieră şi guvernarea acesteia conform obiceiurilor vechi româneşti.
Conacul Rosetti - Solescu de
la Soleşti - Vaslui

Mormântul Elenei Cuza
de la Soleşti - Vaslui

Piatra funerară de pe
mormântul Elenei Cuza

▬►Basarabia - 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale, Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 14 - 16 mai 2012, Chişinău - Iaşi,
Coordonatori: prof. univ. d-r Gheorghe Cliveti şi conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, 1116 p.
Palatul Familiei Cuza de la
Ruginoasa - Iaşi

Alexandru Ioan şi Elena Cuza ctitorii bisericii de la Ruginoasa

Palatul Familiei Cuza de la
Ruginoasa - Iaşi

Alexandru Ioan şi Elena Cuza ctitorii bisericii de la Ruginoasa

▬►Basarabia - 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale, Materialele
Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 14 - 16 mai 2012, Chişinău - Iaşi,
Coordonatori: prof. univ. d-r Gheorghe Cliveti şi conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru,
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014, 1116 p.
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de la Soleşti - Vaslui

Piatra funerară de pe
mormântul Elenei Cuza

Basarabia românească sub ocupaţie ţaristă: 204 ani de la raptul din
1812.Ocuparea abuzivă a Basarabiei de către ruşii imperiali începând cu anul 1812 a
devenit o chestiune naţională a poporului român, cu urmări negative ce se manifestă
şi astăzi, generând consecinţe ce stârnesc valuri politice, diplomatice, militare,
naţionale, ideologice, religioase destul de periculoase la nivel central - estic european
şi în zilele noastre. Soarta a fost tragică pentru Basarabia, teritoriu românesc dintre
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DAN PRODAN, RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)
https://biblioteca-digitala.ro

489

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE
https://biblioteca-digitala.ro

490

Statutul Basarabiei, încă permisiv şi liberal, a situat oblastia pruto - nistriană pe
aceeaşi treaptă politico - administrativă cu Polonia, Finlanda şi Georgia, în cadrul
Imperiului ţarist. În etapa următoare, 1829 - 1871, prin Regulamentul lui
Voronţov, guvernatorul militar al Basarabiei, aprobat de ţarul Nicolae I Romanov în
februarie 1829, autonomia Basarabiei a fost desfiinţată, iar guvernatorul general a
preluat întreaga putere locală, exercitând-o în numele autocratului rus. Limba rusă a
înlocuit brutal limba română din activităţile publice oficiale. Cunoaşterea limbii ruse
a devenit obligatorie pentru angajarea şi promovarea în aparatul de stat rusesc din
Basarabia. Eliminarea regimului autonomiei Basarabiei a fost în strânsă legătură cu
prevederile Tratatului ruso - otoman de la Edirne (Adrianopol) din 2 / 14
septembrie 1829, prin care Moldova carpato - pruteană şi Ţara Românească au intrat
sub protectoratul Rusiei ţariste.
Două decenii după revoluţia de la 1848 - 1849, Basarabia rusească şi-a păstrat
statutul de oblastie, în paralel cu rusificarea accentuată a administraţiei interne. Prin
Tratatul de pace de la Paris (18 / 30 martie 1856) sudul Basarabiei (judeţele Cahul,
Ismail, Bolgrad) a fost reintegrat Moldovei, din dorinţa puterilor europene
învingătoare în Războiul din Peninsula Crimeea de a îndepărta Rusia de la gurile
Dunării. În 1871 Basarabia ţaristă a fost transformată din oblastie în gubernie,
asimilată astfel cu celelalte provincii ale Imperiului ţarilor. Integrarea Basarabiei în
structurile administrativ - teritoriale ruseşti era terminată, rusificarea şi-a atins
obiectivele, limba română a fost eliminată din administraţie, justiţie, sistemul
educaţional, biserica ortodoxă. În 1878, prin tratatele de pace de la Yeşilköy (San
Stefano, lângă Istanbul) şi Berlin, sudul Basarabiei a revenit Rusiei, care a
„reîntregit” astfel abuziv teritoriul guberniei dintre Prut şi Nistru, până în martie
1917, când s-a prăbuşit ţarismul în Rusia imperială.
Izbucnirea Primului război mondial a influenţat puternic şi Basarabia. 300.000 de
„basarabeni”, marea majoritate români, au fost concentraţi în armata ţaristă, Rusia
fiind un membru important al Taberei Antantei. Revoluţiile ruseşti din 1917 au avut
puternice ecouri şi în Basarabia.Astfel, după izbucnirea revoluţiei burgheze din
februarie 1917, căderea ţarismului şi proclamarea republicii, mişcările social-politice
au izbucnit şi în Basarabia.Congresul general al cooperativelor săteşti, desfăşurat
între 6-7 aprilie 1917, a solicitat autorităţilor burgheze ruseşti autonomia
administrativă, religioasă, economică, şcolară, convocarea unei adunări legislative
locale. Partidul Naţional Moldovenesc, înfiinţat la 3 aprilie 1917, cu ziarul Cuvânt
Moldovenesc, a militat pentru autonomie naţională şi teritorială. În octombrie noiembrie 1917, după declanşarea loviturii de stat bolşevice a comuniştilor lui V.I.
Lenin, Congresul ostăşesc din Chişinău a proclamat autonomia Basarabiei şi alegerea
Sfatului Ţării. La 2/15 decembrie 1917, Sfatul Ţării (Parlamentul Basarabiei) a
proclamat Republica Democratică - Federativă Moldovenească, în cadrul federaţiei
ruse, puterea executivă fiind încredinţată unui Consiliu Director (Guvern).
În ianuarie 1918 conducătorii Basarabiei au solicitat sprijinul armatei române,
pentru a lichida anarhia şi dezordinea provocate de trupele ruseşti bolşevizate, în
retragere haotică de pe frontul românesc. La 24 ianuarie/6 februarie 1918, Sfatul
Ţării de la Chişinău a votat în unanimitate independenţa Republicii Moldoveneşti, în
relaţiile cu Rusia bolşevică. Trebuie subliniată coincidenţa de zi şi lună cu 24
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În ianuarie 1918 conducătorii Basarabiei au solicitat sprijinul armatei române,
pentru a lichida anarhia şi dezordinea provocate de trupele ruseşti bolşevizate, în
retragere haotică de pe frontul românesc. La 24 ianuarie/6 februarie 1918, Sfatul
Ţării de la Chişinău a votat în unanimitate independenţa Republicii Moldoveneşti, în
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ianuarie 1859 (Unirea Moldovei cu Ţara Românească) şi, totodată, cu simbolistica
politică, naţională, socială, ideologică etc. a Unirii din timpul lui Alexandru Ioan
Cuza. Peste două luni, la 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul Ţării a votat, cu majoritatea
parlamentarilor, unirea condiţionată a Basarabiei cu Regatul României, realizându-se
astfel primul pas către România Mare. A doua unire, necondiţionată, s-a proclamat în
decembrie 1918, după faptul istoric de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.
Ulterior, între martie 1918 - iunie 1940 şi iunie 1941 - martie 1944, Basarabia a
făcut parte din România Mare, în prima perioadă, apoi din România ciuntită abuziv
în 1940, în a doua perioadă. Tot cronologic caracterizând evoluţia Basarabiei, între
martie 1944 - august 1991 a făcut parte, ca republică de graniţă, cu numele de
Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, din URSS. După prăbuşirea colosului
ex - sovietic în 1991, Basarabia şi-a proclamat independenţa, cu numele Republica
Moldova, încercând să se desprindă de umbra ex - comunistă, încă destul de
puternică, prin vestigiile sale pruto - nistriene, şi şă-şi croiască un viitor sigur şi
liniştit, între blocuri politico - militare, partide şi ideologii diferite, politici
economico - sociale contradictorii şi parţial diferite, între Est şi Vest etc.
Toate aceste evoluţii ale trecutului basarabean în ultimele două secole au fost
analizate de un colectiv de autori din 10 ţări europene, în cea mai importantă
monografie consacrată Basarabiei în anul 1812: premize, desfăşurare şi urmări în
spaţiul românesc şi central - european în epoca modernă şi contemporană: Basarabia
- 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale, Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 14 - 16 mai 2012, Chişinău - Iaşi, Coordonatori: prof. univ.
d-r Gheorghe Cliveti şi conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2014, 1116 p. Manifestarea ştiinţifică internaţională şi masivul
volum au fost proiectate, desfăşurate şi realizate în urma colaborării fructuoase
dintre: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Stat şi Drept Chişinău; Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” - Iaşi; Institutul
Cultural Român „Mihai Eminescu” - Chişinău.
Lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale au reunit specialişti renumiţi în:
istorie modernă şi contemporană, istoria relaţiilor internaţionale din secolele XVIII (începutul) XXI, dreptul naţional şi internaţional al popoarelor, din 10 ţări: 37 din
Republica Moldova, 34 din România, 6 din Rusia, 2 din Italia şi din Lituania, 1 din
Austria, Finlanda, Letonia, Polonia, Turcia, Ucraina. În total: 87 de comunicanţi, cu
81 de contribuţii, în 4 limbi: română, engleză, rusă, franceză, toate articolele şi
studiile având şi rezumate în engleză (dar fără cuvinte - cheie), ceea ce le face
accesibile oricărui istoric şi / sau interesat de istorie, indiferent de limba pe care o
vorbeşte sau o utilizează. Studiile şi articolele cărţii au fost structurate, cronologico tematic, în 3 mari capitole, intitulate sugestiv: I. Preliminariile şi consecinţele
războiului ruso - turc din anii 1806 - 1812. Anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru
(Basarabia) la Imperiul Rus, în context internaţional (18 contribuţii); II. Basarabia
în sistemul Imperiului Rus. Politica Imperială şi mişcarea de emancipare naţională
(31 contribuţii); III. Basarabia şi coordonatele unităţii naţionale româneşti, ale
terorii bolşevice şi ale postcomunismului democratic. Interpretări istoriografice
contemporane (28 contribuţii).

ianuarie 1859 (Unirea Moldovei cu Ţara Românească) şi, totodată, cu simbolistica
politică, naţională, socială, ideologică etc. a Unirii din timpul lui Alexandru Ioan
Cuza. Peste două luni, la 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul Ţării a votat, cu majoritatea
parlamentarilor, unirea condiţionată a Basarabiei cu Regatul României, realizându-se
astfel primul pas către România Mare. A doua unire, necondiţionată, s-a proclamat în
decembrie 1918, după faptul istoric de la Alba Iulia, de la 1 Decembrie 1918.
Ulterior, între martie 1918 - iunie 1940 şi iunie 1941 - martie 1944, Basarabia a
făcut parte din România Mare, în prima perioadă, apoi din România ciuntită abuziv
în 1940, în a doua perioadă. Tot cronologic caracterizând evoluţia Basarabiei, între
martie 1944 - august 1991 a făcut parte, ca republică de graniţă, cu numele de
Republica Socialistă Sovietică Moldovenească, din URSS. După prăbuşirea colosului
ex - sovietic în 1991, Basarabia şi-a proclamat independenţa, cu numele Republica
Moldova, încercând să se desprindă de umbra ex - comunistă, încă destul de
puternică, prin vestigiile sale pruto - nistriene, şi şă-şi croiască un viitor sigur şi
liniştit, între blocuri politico - militare, partide şi ideologii diferite, politici
economico - sociale contradictorii şi parţial diferite, între Est şi Vest etc.
Toate aceste evoluţii ale trecutului basarabean în ultimele două secole au fost
analizate de un colectiv de autori din 10 ţări europene, în cea mai importantă
monografie consacrată Basarabiei în anul 1812: premize, desfăşurare şi urmări în
spaţiul românesc şi central - european în epoca modernă şi contemporană: Basarabia
- 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale, Materialele Conferinţei
Ştiinţifice Internaţionale, 14 - 16 mai 2012, Chişinău - Iaşi, Coordonatori: prof. univ.
d-r Gheorghe Cliveti şi conf. Univ. d-r Gheorghe Cojocaru, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2014, 1116 p. Manifestarea ştiinţifică internaţională şi masivul
volum au fost proiectate, desfăşurate şi realizate în urma colaborării fructuoase
dintre: Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Institutul de Istorie, Stat şi Drept Chişinău; Academia Română, Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” - Iaşi; Institutul
Cultural Român „Mihai Eminescu” - Chişinău.
Lucrările Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale au reunit specialişti renumiţi în:
istorie modernă şi contemporană, istoria relaţiilor internaţionale din secolele XVIII (începutul) XXI, dreptul naţional şi internaţional al popoarelor, din 10 ţări: 37 din
Republica Moldova, 34 din România, 6 din Rusia, 2 din Italia şi din Lituania, 1 din
Austria, Finlanda, Letonia, Polonia, Turcia, Ucraina. În total: 87 de comunicanţi, cu
81 de contribuţii, în 4 limbi: română, engleză, rusă, franceză, toate articolele şi
studiile având şi rezumate în engleză (dar fără cuvinte - cheie), ceea ce le face
accesibile oricărui istoric şi / sau interesat de istorie, indiferent de limba pe care o
vorbeşte sau o utilizează. Studiile şi articolele cărţii au fost structurate, cronologico tematic, în 3 mari capitole, intitulate sugestiv: I. Preliminariile şi consecinţele
războiului ruso - turc din anii 1806 - 1812. Anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru
(Basarabia) la Imperiul Rus, în context internaţional (18 contribuţii); II. Basarabia
în sistemul Imperiului Rus. Politica Imperială şi mişcarea de emancipare naţională
(31 contribuţii); III. Basarabia şi coordonatele unităţii naţionale româneşti, ale
terorii bolşevice şi ale postcomunismului democratic. Interpretări istoriografice
contemporane (28 contribuţii).
DAN PRODAN, RECENZII ŞI NOTE BIBLIOGRAFICE (V)

https://biblioteca-digitala.ro

491

AMS, XIV – XV, 2015 – 2016, SECŢIUNEA A V-A: NOTE BIBLIOGRAFICE

Alexandru Zub, „Basarabia: periplu istoriografic”, pp. 23 - 26;
Andrei Eşanu, Valentina Eşanu, „Ofensiva imperială rusă în Sudul şi Sud - Estul Europei în secolele
XVII - XIX (de la acţiuni sporadice la strategii militaro - politice)”, pp. 27 - 38;
3
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4
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6
Sorin Liviu Damean, „Rusia şi Principatele Române la sfârşitul secolului XVIII şi la începutul
secolului XIX”, pp. 89 - 93;
7
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State”, pp. 93 - 98;
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10
Alexei Agachi, „Organizarea administrativă a Ţării Moldovei sub ocupaţia militară rusă (1806 1812)”, pp. 113 - 135;
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Ion Jarcuţchi, „Între Giurgiu şi Bucureşti: negocierile şi încheierea Tratatului din 16 (28) mai 1812”,
pp. 136 - 158;
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Stoica Lascu, Marin Zidaru, „Tratativele ruso - turce şi interesele britanice, în lumina corespondenţei
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În studiile, articolele şi comunicările prezentate au fost analizate şi expuse diferite
aspecte şi probleme ale temei radiografiate ştiinţific, şi anume: 1. Statutul politico juridic al Ţării Moldovei în cadrul Imperiului Otoman şi pe plan internaţional
central şi estic - european, în secolul XVIII şi la începutul celui următor; 2.
Anexarea Basarabiei din Ţara Moldovei la Imperiul Rus (1812). Geneza şi evoluţia
problemei Basarabiei în context naţional românesc şi internaţional central şi estic european; 3. Unirea Basarabiei cu România (1918). Interpretările acestui fapt
istoric în istoriografia universală contemporană; 4. Basarabia şi teritoriul din
stânga Nistrului (Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească) în
perioada interbelică; 5. Agresiunea sovietică împotriva României, ocuparea
Basarabiei de către URSS (la 28 iunie 1940) şi consecinţele acestui act.Statutul
Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti în cadrul URSS; 6. Secesiunea de URSS
şi evoluţia Republicii Moldova în contextul integrării europene.
În capitolul I, intitulat: Preliminariile şi consecinţele războiului ruso - turc din
anii 1806 - 1812. Anexarea Moldovei dintre Prut şi Nistru (Basarabia) la Imperiul
Rus, în context international (pp. 22 - 241), au fost incluse18 contribuţii, structurate
în 3 teme „interne”: 1. penetrarea Rusiei ţariste în Europa centrală - sudică în
secolul XVIII - (început) XIX, preliminariilerăzboiului ruso - otoman din 1806 1812, analizate în contribuţiile lui Alexandru Zub 1, Andrei Eşanu - Valentina Eşanu2,
Pavel Parasca3, Sergiu Tabuncic4, Constantin Ungureanu5, Sorin Liviu Damean6,
Kurt Scharr7; 2. cauzele, desfăşurarea şi sfârşitul războiului ruso - otoman din 1806
- 1812, pacea de la Bucureşti (1812), studiate de Farih Iyiyöl8, E.V. Mezenţev9,
Alexei Agachi10, Ion Jarcuţchi11, Stoica Lascu - Marin Zidaru12; 3. Urmările imediate
/ de durată ale păcii de la Bucureşti (1812), prezentate în contribuţiile ştiinţifice
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semnate de E.P. Kudreavţeva13, Florin C. Stan14, Gheorghe Cliveti15, Vladimir
Mischevca16, Mihai Cimpoi17, Davide Zaffi18.
Secţiunea următoare, a II-a a cărţii, denumită Basarabia în sistemul Imperiului
Rus. Politica Imperială şi mişcarea de emancipare naţională, adună 31 de
contribuţii, grupate în 7 secvenţe tematice: 1. Basarabia autonomă în Imperiul Rus şi
raporturile cu Principatele Române (1812 - 1830), prezentate de: Demir Deagnev19,
Maria Danilov20, V.Y. Grosul21, Vladimir Morozan22, Valentin Tomuleţ23, Ion
Chirtoagă - Valentina Chirtoagă24, Valentin Ciobanu25; 2. proprietăţi funciare în
Basarabia rusească şi soarta lor, lămurită de Pavel Cocârlă26, Mihai - Ştefan
Ceauşu27, Valentin Constantinov28; 3. Anexările unor provincii lagraniţa
esticăţaristă şi impactul asupra populaţiilor cucerite, analizate de Ilkka Liikanen29,
Dumitru Grama30, Ion Gumenâi31; 4. Basarabia rusească în a II-a jumătate a
secolului XIX: varii forme de manifestare a stăpânirii ţariste şi a rusificării forţate în
13

E.P. Kudreavţeva, „Buharestskij mir 1812 goda - prorîv Rosii na Balkanî (Pacea de la Bucureşti din
1812 - pătrunderea Rusiei în Balcani)”, pp. 176 - 187;
14
Florin C. Stan, „Scurte consideraţii privind Basarabia în contextul geopolitic al ascensiunii
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15
Gheorghe Cliveti, „Anexarea Basarabiei de Rusia şi «tăcerea Europei»”, pp. 196 - 209;
16
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- 224;
17
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pp. 228 - 242.
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22
Vladimir Morozan, „Bessarabija v 1821 - 1828 gg.: kurs na likvidaţiju avtonomnîh prav kraja
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23
Valentin Tomuleţ, „Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus: proteste şi revendicări ale
populaţiei (1812 - 1828)”, pp. 341 - 375;
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pp. 228 - 242.
19
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20
Maria Danilov, „Anul 1812 şi criza anexării. „Le grande peur” (un document secret în arhiva
senatorilor ruşi)”, pp. 261 - 273;
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Valentin Tomuleţ, „Impactul anexării Basarabiei la Imperiul Rus: proteste şi revendicări ale
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26
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Valentin Constantinov, „Încercarea fiilor lui Matei Cantacuzino de a recupera averile acestuia după
anul 1812”, pp. 392 - 400;
29
Ilkka Liikanen, „Finland as political space within Russian Empire, 1809 - 1917: State, nation and
sovereignty in Finnish nation - building”, pp. 309 - 318;
30
Dumitru Grama, „Impactul raptului Basarabiei din 1812 asupra realizării drepturilor românilor
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31
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semnate de E.P. Kudreavţeva13, Florin C. Stan14, Gheorghe Cliveti15, Vladimir
Mischevca16, Mihai Cimpoi17, Davide Zaffi18.
Secţiunea următoare, a II-a a cărţii, denumită Basarabia în sistemul Imperiului
Rus. Politica Imperială şi mişcarea de emancipare naţională, adună 31 de
contribuţii, grupate în 7 secvenţe tematice: 1. Basarabia autonomă în Imperiul Rus şi
raporturile cu Principatele Române (1812 - 1830), prezentate de: Demir Deagnev19,
Maria Danilov20, V.Y. Grosul21, Vladimir Morozan22, Valentin Tomuleţ23, Ion
Chirtoagă - Valentina Chirtoagă24, Valentin Ciobanu25; 2. proprietăţi funciare în
Basarabia rusească şi soarta lor, lămurită de Pavel Cocârlă26, Mihai - Ştefan
Ceauşu27, Valentin Constantinov28; 3. Anexările unor provincii lagraniţa
esticăţaristă şi impactul asupra populaţiilor cucerite, analizate de Ilkka Liikanen29,
Dumitru Grama30, Ion Gumenâi31; 4. Basarabia rusească în a II-a jumătate a
secolului XIX: varii forme de manifestare a stăpânirii ţariste şi a rusificării forţate în
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Alexandru
Ghişa, „Basarabia şi riveranitatea Rusiei la Dunăre”, pp. 456 - 466;
33
Ela Cosma, „Rapoartele consulare austriece despre armatele ţariste în Basarabia şi Moldova la 1848
- 1849”, pp. 467 - 500;
34
Constantin
Ardeleanu, „Sfârşitul Războiului Crimeii şi chestiunea Basarabiei - 1856”, pp. 501 - 516;
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Vitalie Văratic, „Politica de modernizare a României în Basarabia meridională (1857 - 1878)”, pp.
517 - 526;
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Ion I. Solcanu, „Înfiinţarea de şcoli în sudul Basarabiei reîntrupat la ţara - mamă (1856 - 1858)”, pp.
527 - 544;
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M. Cojocariu, „Câteva aspecte cu privire la (ne)integrarea „coloniilor bulgare” din sudul
Basarabiei în societatea românească (1857 - 1858)”, pp. 545 - 561;
38
Dumitru Vitcu, „Sudul Basarabiei în ecuaţia schimbului teritorial impus României în anul 1878”, pp.
562 - 582;
39
Ion Bulei, „Vechiul Regat al României şi Basarabia”, pp. 583 - 588;
40
Nicolae Chicuş, „Dinamica mortalităţii în Basarabia în ultimile două decenii de ocupaţie ţaristă.
Studiu de caz: Slobozia Bolohanului, judeţul Orhei”, pp. 418 - 427;
41
Dinu Poştarencu, „Contactele între românii de pe ambele maluri ale Prutului în perioada ţaristă”,
pp. 589 - 630;
42
Vasile Bahnaru, „Meandrele culturii româneşti din Basarabia de sub ocupaţie ţaristă”, pp. 631 654;
43
Diana Eţco, „Probleme şi soluţii în cadrul şcolii teologice basarabene”, pp. 675 - 682;
44
Gheorghe
Negru, „Limba română şi politica de rusificare în Basarabia”, pp. 655 - 662;
45
Ilie Gulica, „Strategii şi practici de rusificare aplicate în şcoala rusă din Basarabia (a doua jumătate
a secolului XIX - începutul secolului XX)”, pp. 663 - 674;
46
Nicolae
Cazacu, „Mai, 1912. Condamnarea raptului Basarabiei din 1812”, pp. 683 - 689;
47
Elena Aramă, „Legile locale şi obiceiurile din Basarabia în interpretarea instanţelor judiciare ale
Imperiului Rus (cazul protimisisului)”, pp. 690 - 700;
48
Vitalie Ciobanu, „Basarabia în sistemul militar rus”, pp. 700 – 712;
49
Vasili V. Kashirin (Kaşirin), „Voennîe planî russkogo Genştaba po oborone Bessarabii v nacale XX
veka (Basarabia în strategiile defensive ale Statului Major Rus la începutul secolului XX)”, pp. 713 727;
50
Paul
E. Michelson, „Ion Nistor and Bessarabia, 1917 - 1918”, pp. 744 - 756;
51
Ionuţ Cojocaru,„Basarabia: de la lupta pentru independenţă la Unirea cu România”, pp. 757 - 764;
52
Malgorzata Willaume, „L’activité de Ion Pelivan durant la Première Guerre Mondiale en faveur de l’
union de la Bessarabie avec le Royaume de Roumanie (1919 - 1920)”, pp. 765 - 773;
Nicolae Enciu, „Evoluţia Basarabiei în cadrul civilizaţiei româneşti interbelice”, pp. 774 - 792;
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Vitalie Văratic, „Politica de modernizare a României în Basarabia meridională (1857 - 1878)”, pp.
517 - 526;
36
Ion I. Solcanu, „Înfiinţarea de şcoli în sudul Basarabiei reîntrupat la ţara - mamă (1856 - 1858)”, pp.
527 - 544;
37
M. Cojocariu, „Câteva aspecte cu privire la (ne)integrarea „coloniilor bulgare” din sudul
Basarabiei în societatea românească (1857 - 1858)”, pp. 545 - 561;
38
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Elena Aramă, „Legile locale şi obiceiurile din Basarabia în interpretarea instanţelor judiciare ale
Imperiului Rus (cazul protimisisului)”, pp. 690 - 700;
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Vitalie Ciobanu, „Basarabia în sistemul militar rus”, pp. 700 – 712;
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Vasili V. Kashirin (Kaşirin), „Voennîe planî russkogo Genştaba po oborone Bessarabii v nacale XX
veka (Basarabia în strategiile defensive ale Statului Major Rus la începutul secolului XX)”, pp. 713 727;
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Paul E. Michelson, „Ion Nistor and Bessarabia, 1917 - 1918”, pp. 744 - 756;
51
Ionuţ Cojocaru,„Basarabia: de la lupta pentru independenţă la Unirea cu România”, pp. 757 - 764;
52
Malgorzata Willaume, „L’activité de Ion Pelivan durant la Première Guerre Mondiale en faveur de l’
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Nicolae Enciu, „Evoluţia Basarabiei în cadrul civilizaţiei româneşti interbelice”, pp. 774 - 792;
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contextul României vecine, studiate de: Alexandru Ghişa32, Ela Cosma33, Constantin
Ardeleanu34, Vitalie Văratic35, Ion I. Solcanu36, M. Cojocariu37, Dumitru Vitcu38, Ion
Bulei39; 5. Stăpânirea ţaristă în Basarabia şi reverberaţii în demografie, cultură,
educaţie, identificate de Nicolae Chicuş40, Dinu Poştarencu41, Vasile Bahnaru42,
Diana Eţco 43; 6. Reacţia românească basarabeană la ocupaţia ţaristă şi la rusificare,
evidenţiată de Gheorghe Negru 44, Ilie Gulica45, Nicolae Cazacu46, Elena Aramă47; 7.
Basarabia ţaristă militară, documentată de Vitalie Ciobanu48 şi Vasili V. Kashirin
(Kaşirin)49.
Al treilea capitol al monografiei, sintetizat în forma: Basarabia şi coordonatele
unităţii naţionale româneşti, ale terorii bolşevice şi ale postcomunismului
democratic. Interpretări istoriografice contemporane, reuneşte 28 de contribuţii,
distribuite în 5 sfere tematice: 1. Basarabia independentă unită cu România, fapt
istoric explicat de Paul E. Michelson50, Ionuţ Cojocaru51, Malgorzata Willaume52; 2.
Basarabia în România interbelică: probleme interne, provocări externe, enumerate
de: Nicolae Enciu53, Bogdan - Alexandru Schipor54, Eriks Jékabsons55, Ioan C.

contextul României vecine, studiate de: Alexandru Ghişa32, Ela Cosma33, Constantin
Ardeleanu34, Vitalie Văratic35, Ion I. Solcanu36, M. Cojocariu37, Dumitru Vitcu38, Ion
Bulei39; 5. Stăpânirea ţaristă în Basarabia şi reverberaţii în demografie, cultură,
educaţie, identificate de Nicolae Chicuş40, Dinu Poştarencu41, Vasile Bahnaru42,
Diana Eţco 43; 6. Reacţia românească basarabeană la ocupaţia ţaristă şi la rusificare,
evidenţiată de Gheorghe Negru 44, Ilie Gulica45, Nicolae Cazacu46, Elena Aramă47; 7.
Basarabia ţaristă militară, documentată de Vitalie Ciobanu48 şi Vasili V. Kashirin
(Kaşirin)49.
Al treilea capitol al monografiei, sintetizat în forma: Basarabia şi coordonatele
unităţii naţionale româneşti, ale terorii bolşevice şi ale postcomunismului
democratic. Interpretări istoriografice contemporane, reuneşte 28 de contribuţii,
distribuite în 5 sfere tematice: 1. Basarabia independentă unită cu România, fapt
istoric explicat de Paul E. Michelson50, Ionuţ Cojocaru51, Malgorzata Willaume52; 2.
Basarabia în România interbelică: probleme interne, provocări externe, enumerate
de: Nicolae Enciu53, Bogdan - Alexandru Schipor54, Eriks Jékabsons55, Ioan C.
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Bogdan - Alexandru Schipor, „Problema Basarabiei în relaţiile româno - britanice (1939 - 1941)”,
pp. 818 - 831;
55
Eriks Jékabsons, „Latvian - Romanian Relations during interwar period: Context of Bessarabia”, pp.
832 - 838;
56
Ioan C. Popa, „Alexandru Boldur: statutul internaţional al Basarabiei în perioada interbelică”, pp.
839 - 844;
57
Stanislav Kulciţki, „Golod 1931 - 1933 gg. v Moldavskoi ASSR (Foametea din anii 1931 - 1933 în
RASS Moldovenească)”, pp. 845 - 859;
58
Ion Şişcanu, „Formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti: conjunctură, scop,
consecinţe”, pp. 860 - 872;
59
Gh.
Buzatu, „La bicentenarul raptului Basarabiei - Nicolae Iorga: un studiu de caz”, pp. 733 - 743;
60
L.Y. Ghibianskiy, „Problema Bessarabii i protivorecjija mejdu SSSR i Rumîniej v obşcem kontekcte
territorialnîh peredelov i sovetsko - ghermanskih otnoşenij v Ijugo - Vostocinoj Evrope na nacialnom
etape Btoroj Miroboj Vojnî (Chestiunea Basarabiei şi contradicţiile sovieto - române în contextul
general al împărţirilor teritoriale şi al relaţiilor dintre URRR şi Germania în Sud - Estul Europei în
etapa iniţială a celui de-al Doilea Război Mondial)”, pp. 793 - 817;
61
Alberto Basciani, „Annus horribilis. 1940 - 1941. Basarabia între sovietizarea forţată şi revenirea la
România”, pp. 873 - 889;
62
Mariana S. Ţăranu, „Organizarea acţiunilor informative sovietice referitoare la situaţia din România
(1940 - 1941)”, pp. 890 - 904;
63
Paul Octavian Nistor, „Propaganda externă a României în favoarea Basarabiei (1941)”, pp. 905 912;
64
Pavel Moraru, „Aspecte din viaţa politică a Basarabiei în timpul regimului Antonescu”, pp. 913 925;
65
Dan Berindei, „Academia Română şi Basarabia”, pp. 729 - 732;
66
Mariana Bagrin, „Cooptarea presei din RSSM (ziarelor) în sistemul de propagandă oficial în primii
ani după reanexarea Basarabiei la URRS (1944 - 1948)”, pp. 926 - 937;
67
Mihai Taşcă, „Manifestări de rezistenţă antisovietică şi anticomunistă în RSS Moldovenească după
moartea lui Stalin”, pp. 938 - 969.
68
Saulius Grybkauskas, „The Soviet „General Governor”. Second Secretaries of CC of Communist
Parties in Baltic Reoublics and Moldavia in 1953 - 1990”, pp. 970 - 982,
69
A.S. Stîcalin, „K voprosu o naţionaljnoj identicinosti rumînojazîcjnogo naselenija Sovetskoj Moldavii
v 1960-e godî i kontaktah naselenija po obe storonî Pruta (na osnove arhivnîh dokumentov) – (Cu
privire la problema identităţii naţionale a populaţiei româneşti din Moldova sovietică în anii 1960 şi la
contactele populaţiei de pe ambele maluri ale Prutului, pe baza documentelor de arhivă)”, pp. 983 996;
Elena Negru, „Campanii antiromâneşti din RSSM în perioada 1960 - 1980”, pp. 997 - 1010;
Vasile Buga, „Problema Basarabiei în relaţiile româno - sovietice (1964 - 1989)”, pp. 1011 - 1036;
71

Popa56, Stanislav Kulciţki57, Ion Şişcanu58; 3. Basarabia în războiul anti - sovietica
fost particularizată de Gh. Buzatu 59, L.Y. Ghibianskiy60, Alberto Basciani61, Mariana
S. Ţăranu62, Paul Octavian Nistor63, Pavel Moraru64; 4. Basarabia sovietică
postbelică a fost prezentată de Dan Berindei 65, Mariana Bagrin66, Mihai Taşcă67,
Saulius Grybkauskas68, A.S. Stîcalin69, Elena Negru70, Vasile Buga71; 5. Basarabia
(Republica Moldova) post - sovietică independentă: căutări interne şi reflexii externe
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Popa56, Stanislav Kulciţki57, Ion Şişcanu58; 3. Basarabia în războiul anti - sovietica
fost particularizată de Gh. Buzatu 59, L.Y. Ghibianskiy60, Alberto Basciani61, Mariana
S. Ţăranu62, Paul Octavian Nistor63, Pavel Moraru64; 4. Basarabia sovietică
postbelică a fost prezentată de Dan Berindei 65, Mariana Bagrin66, Mihai Taşcă67,
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(Republica Moldova) post - sovietică independentă: căutări interne şi reflexii externe
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Gheorghe Cojocaru, „Implozia URSS şi definirea coordonatelor istorice ale Republicii Moldova (din
perspectiva celor 200 de ani de istorie)”, pp. 1037 - 1043;
73
Dan Dungaciu, „Bessarabia (1812 - 2012). Russification, sovietization and identity discourses in the
Republic of Moldova”, pp. 1044 - 1054;
74
Rasa Čepaitiené, „The problem of the leadership succession in the post - soviet transition”, pp. 1055 1068;
75
Valeriu Cuşnir, „Premisele sociale, economice şi juridice ale reintegrării localităţilor din stânga
Nistrului în cadrul Republicii Moldova”, pp. 1069 - 1084;
76
Miruna Mădălina Trandafir, „Tratatul de colaborare, bună vecinătate şi prietenie. Impactul şi
consecinţele lui asupra Republicii Moldova”, pp. 1085 - 1095;
77
Ruslana Grosu, „Relaţiile Republicii Turcia cu Republica Moldova după proclamarea independenţei,
în lumina documentelor diplomatice”, pp. 1096 - 1116.
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72

au fost conturate de Gheorghe Cojocaru72, Dan Dungaciu73, Rasa Čepaitiené74,
Valeriu Cuşnir75, Miruna Mădălina Trandafir76, Ruslana Grosu77.
Monografia Basarabia - 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale este
un model de analiză ştiinţifică şi de prezentare istoriografică a unui fapt istoric în
matrice braudel-iană, a duratei lungi istorice: premize: începutul penetrării ruseşti în
zona carpato - nistriană, prin politica şi campania militară a ţarului Petru I Romanov
(1711), urmată de ocupări temporare şi cuceriri militare succesive de teritorii la
nordul Mării Negre, de la Est la Vest; desfăşurare: războiul ruso - otoman (1806 1812) şi pacea de la Bucureşti, prin care ruşii agresivi şi expansionişti au ocupat
Basarabia românească; urmări: Basarabia provincie rusească, românească, comunistă
bolşevică, statalitate independentă (din 1991). Trei secole de influenţă rusească, din
care peste un secol şi jumătate de ocupaţie efectivă ţaristo - comunistă, au influenţat
puternic destinul unei provincii româneşti de graniţă, între romanitate şi slavism,
între două lumi cu priorităţi, evoluţii şi interese diferite. Din punct de vedere tehnic,
solida monografie ştiinţifică trebuia completată cu: necesarele cuvinte - cheie lângă
rezumate, hărţi tematice pentru secolele XVIII (început) - XXI (început), indice
general, bibliografie selectivă, fotografii ale personajelor istorice care au influenţat
istoria Basarabiei, în bine sau în rău, în cele trei secole acoperite de carte.
Conferinţa Ştiinţifică Internaţională şi cartea prezentată în aceste rânduri au
contribuit la studierea şi reconstituirea obiectivă a trecutului, la o înţelegere adecvată,
realistă, ştiinţifică a istoriei moldovenilor dintre Carpaţii Orientali şi Nistru, pe
multiple planuri, pe plan intern, conexat cu cel internaţional central - şi estic european, la eliminarea erorilor de percepţie a faptului istoric negativ pentru români
din 1812, la dezvoltarea unei conştiinţe istorice realiste, obiective, fundamentată pe
izvoarele istorice şi adevărul ştiinţific. Doresc foarte mult ca impactul ştiinţific al
volumului prezentat în aceste rânduri să fie major în istoriografia românească şi
internaţională a problemei Basarabiei în 1812. Invit istoricii şi cetăţenii preocupaţi de
istorie să citească acest masiv volum, calitativ şi cantitativ, cu creionul în mână şi cu
hărţile geografice - istorice alături. Câştigul ştiinţific şi psihologic va fi evident!
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La 23 aprilie 2016, la aniversarea a 64 de ani de la
naştere şi de ziua prenumelui, d-l prof. univ. d-r Gheorghe
Cliveti, principalul coordonator al volumului Basarabia 1812. Problemă naţională, implicaţii internaţionale,
Materialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale, 14 - 16
mai 2012, Chişinău - Iaşi, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2014, 1116 p., a primit calitatea respectabilă de
Cetăţean de Onoare a oraşului său natal, Darabani, Jud.
Botoşani, acordată de Primăria şi Consiliul Local Darabani.
Gheorghe Cliveti s-a născut la 23 aprilie 1952, la
Darabani, jud Botoşani, a urmat şcoala generală (1959 1967) şi liceul (1967-1971) din Darabani, jud. Botoşani,
ulterior Facultatea de Istorie şi Filosofie (1971 - 1975),
Prof. univ. doctor
Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, şef de promoţie şi
Gheorghe Cliveti
licenţiat în Istorie (1975).
Activitatea profesională a domnului Prof. univ. d-r Gheorghe Cliveti s-a
desfăşurat pe următoarele coordonate:
- 1975-1978: istoric/cercetător la Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional (Direcţia
Monumentelor Istorice) - Bucureşti;
- 1978-1979: istoric/muzeograf la Complexul Muzeal (Palatul Culturii) Iaşi;
- 1980-1989 - asistent universitar la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza”
din Iaşi;
- 1990-1991 -Visiting Professor (bursier Fulbright) la Universitatea Statului
Nebraska-Omaha, SUA;
- 1991-1993: lector la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi;
- 1994-1996: conferenţiar la la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din
Iaşi;
- 1997 … profesor la Facultatea de Istorie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi;
- 2000 … conducător de doctorat, în domeniul Ştiinţelor umaniste, specializarea
Istorie Modernă;
- expert-evaluator, din 2005, al CNCSIS;
- membru, din 2006 …, în Comisia de specialitate a CNATDCU pentru confirmarea
titlurilor de doctor şi a calităţii de IOSUD;
- 2008 ... Director ştiinţific adj. al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi;
- 2009... Director/Coordonator al Programului de cercetare România în relaţiile
internaţionale(secolele XVIII-XXI), la Institutul de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi;
- 2010... Director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi; din 2014... al
doilea mandat.
La Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi, d-l Prof.
univ. d-r Gheorghe Cliveti a susţinut următoarele cursuri/seminarii:
-România modernă/Curs, Anul II/Sem. I - Europa modernă/Curs, Anul II/Sem. II;
-Introducere în studiul relaţiilor international/Curs şi seminar, Master, Anul I, Sem.
I - II;
-Tripla Alianţă şi Antanta.Originele Primului Război Mondial/Curs şi seminar,
Master, Anul I/ Sem. I;
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Alte date ale activităţii profesionale - ştiinţifice a d-lui Gheorghe Cliveti:
- membru în Colegiul de redacţie al revistei Cercetări istorice din Iaşi, din 1992;
- din 1998 Şef al Catedrei de Istorie Modernă - membru în Colegiul de redacţie al
revistei Analele Ştiinţifice ale Universităţii <Al.I. Cuza> din Iaşi, Secţiunea Istorie;
- 1996-1998 – Şef al Catedrei de Istorie Universală, la Facultatea de Istorie,
Universitatea „Al.I.Cuza” din Iaşi;

-Românii şi Concertul European/Curs şi seminar, Master, Anul II/Sem. I;
-„Chestiunea evreiască” în România/Curs şi seminar, Master, Anul II/Sem. I;
-Izvoarele istoriei/Curs/Şcoala doctorală, Anul I/Sem. I;
-Idei şi curente politice/Curs/Şcoala doctorală, Anul I/Sem. II, Domenii de interes:
-Istoria modernă, teme magistrale (Istoria Românilor şi Istoria Europei); Istoria
relaţiilorinternaţionale, concepţii istoriografice, surse documentare, teme; Istorie
politică şi instituţii, idei şi curente politice, stat şi societate; Istoria socială,
concepte, metodologii, studii.

Premii academic şi publicaţii ştiinţifice:
- 1988: premiul „Nicolae Bălcescu” al Acamiei Române pentru cartea România şi
Puterile Garante (1856-1878), Editura Universităţii „Al.I.Cuza” din Iaşi, 1987;
-8 cărţi de autor, peste 100 de studii de specialitate.

D-l Gheorghe Cliveti a urmat şi a absolvit diverse stagii de cercetare în
străinătate:
- 1983 - bursier al Universităţii „Albert-Ludwig” din Freiburg im Breisgau,
Germania;
- 1985 - bursier al Universităţii „Albert-Ludwig” din Freiburg im Breisgau,
Germania;
- 1990 - bursier DAAD, în Germania (la Universităţi din München, Frankfurt am
Main şi Düsseldorf);
- 1990-1991 - bursier Fulbright, în SUA;
- 2006 - program Socrates-Tempus la Université de Bourgogne, Dijon, Franţa;
- 2010 - program POSDRU la Universitatea Konstanz, Germania.

Principalele reuniuni ştiinţifice internaţionale la care a participat d-l prof.
univ. d-r Gheorghe Cliveti au fost:
- 1980: Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice, Bucureşti, România;
- 1985: Congresul Internaţional de Ştiinţe Istorice, Stuttgart, Germania;
- 1985: colocviul româno- german de istorie, Freiburg im Breisgau, Germania;
- 1993: The International Congress in Romanian Studies; The Society for Romanian
Studies – USA;
- 1996 - The International Conference: Romania and the Western Civilization, The
Society for Romanian Studies - USA, Iaşi, România;
- 2006 - colocviul româno-francez de Istorie, Craiova, România;
- 2012 - Cimpozionul Internaţional 200 de ani de la ocuparea Basarabiei de către
ruşi – consecinţe şi ecouri - Bucureşti - Chişinău – mai 2012.
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- 2003 ... membru al Comisiei de Istoria relaţiilor internaţionale, sub egida
Comitetului Internaţional de Ştiinţe Istorice;
- 2008 ... Redactor şef adj. al Anuarului Institutului de Istorie <A.D. Xenopol> din
Iaşi;
- 2010... Director al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” din Iaşi; din 2014... al
doilea mandat.

satul Dersca, jud. Botoşani. Lucrarea este fundamentată pe izvoare istorice
identificate în arhiva Parohiei Dersca, laserviciile judeţene ale Arhivelor statului din
Botoşani şi Iaşi, la Mitropolia de la Iaşi, la diverşi particularietc. Autorul a insistat

LA MULŢI ANI CU SĂNĂTATE ŞI NOI ÎMPLINIRI ISTORIOGRAFICE,
STIMATE DOMNULE PROF. UNIV. D-R GHEORGHE CLIVETI!
▬►Hapău Dumitru, Istoria Bisericii din Dersca, jud.Botoşani, Prefaţă de prof.
d-r Dan Prodan, Suceava, 2016, 121 p.;
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Botoşani, Prefaţă de prof. d-r Dan Prodan, Suceava, 2016, 121 p., reperele
cronologice, documentare, arhitectonice, funciare, administrative - financiare, de
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asupra momentelor şi evenimentelor reprezentative din istoria satului şi bisericii din
Dersca, pentru că satul ca aşezare rurală, sătenii ca locuitori băştinaşi şi biserica
(instituţie spirituală, clădire, preoţi) sunt indisolubil legate atât în evoluţia complexă
a unei comunităţi umane rurale, cât şi în studierea tematică multi-sectorială a
amintitei evoluţii.
Astfel, parohul din Dersca a prezentat informaţii despre satul Dersca (atestat
documentar în 1470, august 25) şi biserica acestuia în evul mediu şi la începutul
epocii modern (Satul Dersca şi Biserica, pp. 7 - 18), despre paharnicul Petrache
Cazimir, proprietarul moşiei Dersca şi ctitorul bisericiide piatră, zidită în 1806,
despre următorii proprietari Petre Mavrogheni, Pavel Stoianovici, Iosif Uhrinovschi,
Hector de Burbure (Petrache Cazimir şi următorii proprietari, pp. 18 - 36). Apoi,
evoluţia satului şi bisericii în timpul PrimuluiRăzboi Mondial (PrimulRăzboi
Mondial, pp. 36 - 48), în perioada interbelică (Rezidirea actualei biserici, 1929 1933, pp. 41 - 48) – (Dosarul Parohiei Dersca -1938, pp. 48 - 56), în timpulcelui Deal Doilea Război Mondial (Războiul 1944 - 1945 – Refugiul), revenireala Dersca din
refugiul la Dragodana, jud.Dâmboviţa, perioada post - belică (Reîntoarcerea din
refugiu şi perioada comunistă, pp. 59 - 78), informaţii despre biserica din Vitcani
(Monografia Bisericii Vitcani, pp. 79 - 91). Un document destul de important a fost
Dosarul Parohiei Dersca (1938), care radiografiază starea bisericii (arhitectură,
instituţie creştină, sursă de educaţie religioasă - morală - civică), a credincioşilor
ortodocşi, activitatea preotului Valerian Brânzei în ultimul an de pace al perioadei
interbelice. Postfaţa prof. d-r Gheorghe - Florin Ştirbăţ completează informaţia
tematică expusă de autorul cărţii (pp. 93 - 96).
În Anexele documentare autorul a introdus 26 de izvoare istorice diverse
(documente, manuscrise, fotografii, cărţi poştale etc.) referitoare la tema studiată, pe
care, de altfel, se fundamentează ştiinţific prezentarea trecutului bisericii din Dersca.
Prezentarea autorului este cronologică, curgătoare, de la document la fapte,
implicaţii,urmări, de la cauză la efect, de la credincioşii ortodocşi şi sat la biserică,
preoţi, viaţă cotidiană, de la naştere, botez şi nuntă la sărbători, moarte şi pomenire.
Oamenii şi preoţii s-aunăscut, au muncit, s-au bucurat, au construit, apoi au murit, în
urma lor rămânând construcţii, biserici, cimitire, morminte, cruci, documente,
mentalul colectiv, amintiri de familie etc. Mulţi enoriaşi ai Parohiei Dersca, jud.
Botoşani, se vor regăsi, prin înaintaşii lor şi prin ei înşişi,direct sau indirect, în
monografia părintelui paroh Hapău Dumitru. Din acest motiv, cât şi din altele, printre
care mândria de gospodar rural şi de fruntaş al satului, sunt ferm convins că această
carte trebuie să se găsească în casa şi sub icoana de pe perete a fiecărui credincios
ortodox al Parohiei Dersca.
Cartea preotului Hapău Dumitru este o lucrare de istorie parohială, o contribuţie
la cunoaşterea trecutului unei comune din jud. Botoşani, o invitaţie la meditaţie
religioasă - civică rurală, un exemplu aplicat de pedagogie şi morală creştină
ortodoxă cetăţenească. Ea este, de asemenea, o modestă contribuţie de istorie locală,
în vremuri în care tineretul, maiales, dar şi maturii ori bătrânii, îşi pierd uneori
reperele morale, civice, cetăţeneşti, ortodoxe, plutind pe ape tulburi care, de cele mai
multe ori, trag violent în adâncuri sufletele rătăcite şivulnerabile, de puţine ori
aruncând pe maluri persoane cu exerciţiul raţiunii în derivă. Elementele punctuale
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perfectibile ale cărţii, în text şi la notele de subsol, cunoscute şi auto-asumate de
cucernicul părinte, vor fi îndreptate, fără tăgadă, într-o viitoare ediţie, trudită cu mai
multă atenţie şi cu neîngrădită răbdare.
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▬► O nouă culegere de documente referitoare la Nicolae Iorga şi familia sa

Comemorarea a 75 de ani de la uciderea mişelească a lui Nicolae Iorga, în
noaptea de 27 / 28 noiembrie 1940, la Strejnicu (Prahova), a fost marcată, la Muzeul
Judeţean Botoşani, şi prin lansarea unui nou volum de izvoare istorice despre Iorga şi
familia sa, timp de trei generaţii, realizat de istorici, muzeografi şi arhivişti
botoşăneni: Memoria arhivelor botoşănene. Nicolae Iorga, ediţie de documente
întocmită de: Sergiu Balanovici, George Arhip, Rodica Crăcană, Editura Axa,
Botoşani, 2015, 180 p. Cartea cuprinde diferite categorii de documente istorice,
inedite şi edite, dar puţin cunoscute şi utilizate în istoriografia problemei, despre o
temă vastă, imensă ca un latifundiu, conform expresiei acad. Alexandru Zub de la
Iaşi, atotcuprinzătoare: omul Iorga, opera sa diversă şi prolifică, familia sa cu trei
generaţii, relaţiile sale cu localitatea natală, etc., surse istorice de la Serviciul
Judeţean al Arhivelor Naţionale din România.
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Volumul documentar include un Cuvânt - înainte semnat de Gheorghe Median, o
Notă asupra ediţiei, alcătuită de autori, interesante Repere cronologice. Nicolae
Iorga şi Botoşanii, Lista documentelor, în limba română, engleză şi franceză,
Documentele propriu - zise, grupate, inspirat, în patru mape tematice (I. Acte de stare
civilă şi notariale / 21 documente; II. Documente şcolare / 14 documente; III.
Documente administrative. Corespondenţă. Însemnări / 36 documente; IV. Articole
din presa locală / 46 documente), Indice de persoane, Fotografii. Cele 4 mape
tematice acoperă o perioadă istorică generoasă, de peste un secol, 1837 - 1941, din
istoria documentată a familiei lărgite Iorga, în general, a familiei Nicolae Iorga, în
particular. Este foarte greu a selecta cele mai importante documente din fiecare
secţiune tematică. Dacă se impun nişte criterii de selecţie şi acestea devin operabile,
gradul de subiectivitate a procedurilor respective este interpretabil şi oricând pot
interveni modificări sau ajustări din varii cauze. Personal, risc o astfel de selecţie,
asumându-mi deplina responsabilitate.
Astfel, priorizându-mă pe familia Titanului Nicolae Iorga, evidenţiez: doc. n-rul
1: Extras privind naşterea lui Nicu C(ostache) Iorga, tatăl lui Nicolae Iorga; doc. nrul 5: Actul de naştere al lui Nicolae Iorga; doc. n-rul 6: Actul de naştere al lui
Gheorghe Iorga, fratele savantului; doc. n-rul 11: Actul de deces a lui Nicu Iorga,
tatăl istoricului. Tatăl istoricului s-a născut „Necolai Costache Iorga”, la 5
octombrie 1837 la Botoşani (p. 43), ulterior fiind cunoscut şi numit Nicu C. Iorga;
istoricul s-a născut „Nicu N. Iorga”, la 5 iunie 1871, la Botoşani (pp. 45 - 46),
cunoscut şi numit apoi Niculai / Neculai / Neculae / Nicolae Iorga; concluzionez că
prenumele „Nicu” şi „Neculai / Nicolae” erau des folosite în epocă şi că alternanţa
diminutiv - formă normală a prenumelui era folosită cu anumită detaşare, nonşalanţă
şi indiferenţă chiar în documentele oficiale ale primăriilor vremii. Însuşi istoricul a
semnat majoritatea contribuţiilor sale ştiinţifice în forma „N. Iorga”, iar autografe şi
fotografii cu forma „Niculai / Nicolai / Neculai / Necolae Iorga”. Fratele savantului,
Gheorghe / George Iorga, s-a născut la 25 noiembrie 1872 la Botoşani, şi nu în
„1873”, cum a pretins Barbu Theodorescu, probabil pe baza documentelor din
familia Iorga (în monografia Nicolae Iorga, 1871 - 1940, vol. I, EŞE - EM,
Bucureşti, 1976, p. 16).
Documente şcolare ale fraţilor Iorga, majoritatea inedite, oferă informaţiile
necesare pentru conturarea viitoarelor trasee profesionale ale celor doi: meteoric al
lui Nicolae, obişnuit al lui Gheorghe (George) – (pp. 70 - 80). În cadrul secţiunii
Documente administrative. Corespondenţă. Însemnări, sunt importante cele
referitoare la colectarea fondurilor necesare cumpărării casei unde a copilărit Nicolae
Iorga şi a declarării clădirii „monument istoric” al oraşului Botoşani (1931 - 1938).
Nu mai puţin importante sunt documentele n - rele 31 - 34, referitoare la posteritatea
imediată a personalităţii lui N. Iorga (1940 - 1943), analizate într-un nou context
spaţio - temporal, conturat de ultima contribuţie a iorgologului bucureştean Valeriu
Râpeanu, N. Iorga 1940 - 1947. Reconstituire cronologică, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Antologie, îngrijirea ediţiei, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi
Sanda Râpeanu, Introducere de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2016, 711 p.
Astfel, la 7 decembrie 1940, şeful Poliţiei din Dorohoi a primit un ordin personal
- confidenţial de la Direcţiunea Generală a Poliţiei din România, prin care i s-a cerut
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Nemărginită a fost durerea şi indignarea în sufletele românilor conştienţi, atunci
când s-a răspândit ştirea odioasei asasinări a profesorului Iorga.
Şi indignarea a fost cu atât mai mare, cu cât îi era interzis oricui a vorbi despre
meritele unui om care ne-a dus faima până departe în lume.
Dar adevărul nu poate fi încătuşat şi conştiinţele nu pot fi multă vreme siluite.
Ruşinea ce plana asupra noastră şi care trebuia să rămână doar numai unor fanatici
a fost spălată prin hotărârea Academiei Române de a cinsti memoria celui mai
genial membru al ei, dând prin asta posibilitatea şi întregii suflări româneşti a
dovedi că nu este nici ingrată, nici barbară.
Pentru noi, botoşănenii, figura de apostol a lui Iorga ne mai este concretizată şi
prin anii copilăriei şi primei sale tinereţi, care se leagă de paşnicul nostru oraş,
unde oamenii au dovedit, cu săptămâni în urmă, că nu-şi uită fiii care-i fac cinste.
Aceste meleaguri au purtat durerile şi visurile copilului care, la 6 ani cunoştea
Cronicile Moldovei şi ştia pe de rost „Fabulele” lui Florian şi „Orientalele” lui
Hugo, şi care la 13 ani scria articole de politică externă. De aici a luminat pentru
tânărul sărac fulgerul conştiinţei menirii lui. Şi când, la Universitatea din Iaşi, a
minunat pe profesori prin înşuşirile-i excepţionale şi când, ca urmare, a luat drumul
străinătăţii (Berlin, Lipsca, Paris) pentru potolirea setei de ştiinţă, cu el a mers şi
icoana oraşului acesta. Mai târziu, ca preşedinte al Ligii Culturale sau pentru a

supravegherea fostului deputat naţionalist - democrat - iorghist Ion Duzinski din
Darabani, care a trimis o telegramă de condoleanţe Ecaterinei Iorga, văduva marelui
istoric (pp. 106 - 107). La data respectivă România fusese declarată „stat naţional legionar” ... La 16 martie 1941, la Catedrala „Uspenia” din Botoşani s-a oficiat „un
parastas pentru odihna sufletului celui care a fost şi de-a pururi va rămâne Neculai
Iorga” - (p. 107). Peste câteva săptămâni, membrii Asociaţiei Foştilor Elevi ai
Liceului „A.T. Laurian” din Botoşani au solicitat aprobarea Prefecturii Jud. Botoşani
pentru strângerea fondurilor necesare ridicării unui bust al lui N. Iorga, amplasat în
sala de intrare a liceului (pp. 107 - 108), iniţiativă restitutivă şi cerere repetate la 8
decembrie 1943, la două zile după sărbătoarea Sf. Nicolae, pentru ridicarea unei
statui a lui Iorga „ (...) în Botoşani, în faţa liceului unde şi-a făcut primele studii, ca
semn de mare admiraţiune pentru marele dispărut” - (pp. 108 - 109).
Câteva exemple de Articole din presa locală (pp. 118 - 165) reflectă imaginea lui
Iorga în mentalul colectiv botoşănean, perceput ca cel mai mare istoric, profesor
universitar, literat, ziarist, om politic născut la Botoşani, cel mai valoros al ţării şi
unul dintre cei mai cunoscuţi ai lumii. Iorga a păstrat şi a dezvoltat toată viaţa
puternice legături cu oraşul natal, principalele momente ale vieţii şi familiei şi
realizări în varii domenii ale Titanului se regăsesc prezentate şi comentate în
ziaristica locală. Pentru restituţia personalităţii lui Iorga, după tragica sa asasinare,
într-o perioadă de calm relativ intelectual - cultural, trebuie să evidenţiez articolul
Nicolae Iorga, scris de N.D. Andrieş şi publicat în periodicul local Botoşanii, anul
III, n-r 71 / 18 mai 1941, Botoşani, pe care îl reproduc in extenso:

„Nicolae Iorga

„Nicolae Iorga
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Pentru noi, botoşănenii, figura de apostol a lui Iorga ne mai este concretizată şi
prin anii copilăriei şi primei sale tinereţi, care se leagă de paşnicul nostru oraş,
unde oamenii au dovedit, cu săptămâni în urmă, că nu-şi uită fiii care-i fac cinste.
Aceste meleaguri au purtat durerile şi visurile copilului care, la 6 ani cunoştea
Cronicile Moldovei şi ştia pe de rost „Fabulele” lui Florian şi „Orientalele” lui
Hugo, şi care la 13 ani scria articole de politică externă. De aici a luminat pentru
tânărul sărac fulgerul conştiinţei menirii lui. Şi când, la Universitatea din Iaşi, a
minunat pe profesori prin înşuşirile-i excepţionale şi când, ca urmare, a luat drumul
străinătăţii (Berlin, Lipsca, Paris) pentru potolirea setei de ştiinţă, cu el a mers şi
icoana oraşului acesta. Mai târziu, ca preşedinte al Ligii Culturale sau pentru a
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vedea undeva o icoană sau vreun document, nu rareori şi-a purtat paşii prin
Botoşani, stăpânit de melancolia vremurilor duse.
Savant emerit, literat fecund, patriot mare, pe scurt personalitate titanică de
enciclopedist - „pregătirea enciclopedică nu e nicăieri o mai mare nevoie decât
pentru istoricul vrednic de acest nume”, spunea el - Iorga este însăşi esenţa
naţionalismului nostru creator pe plan de eternitate.
Patimi şi ură, semne negre de veac transformator de lume vor cădea la fund,
împreună cu toţi cei ce le-au purtat în suflet, iar peste toate se va ridica mustrător
Iorga, pentru a cărui sfârşit i se potrivesc atât de bine propriile cuvinte spuse despre
uciderea lui Miron Costin: „ar fi putut, în 1691, să nu-i îngăduiască timpul de
rugăciune slujitorii lui Cantemir, căci asupra bătrâneţelor sale îşi mântuise
sufletul, ridicând către Dumnezeu rugăciunea acestei fapte bune faţă de neamul
său”.
N.D. Andrieş”. (p. 157)
Un adevărat portret în cuvinte al Titanului, realizat de botoşăneanul, uitat astăzi,
pe nedrept, N.D. Andrieş, în spiritul celor creionate atât de realist, de sugestiv, de
plastic, de inspirat de însuşi N. Iorga, în galeria devenită deja celebră, paradigmă a
genului literar evocativ, Oameni cari au fost, vol. 1 - 3, ediţie critică integrală, note şi
comentarii de Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, studiu introductiv de Valeriu
Râpeanu, Bucureşti, 2009 - 2012.
Anexa fotografică cuprinde 19 reproduceri alb - negru şi sepia ale unor
documente, fotografii şi tablouri fundamentale referitoare la viaţa şi opera lui Nicolae
Iorga şi a familiei sale, unele izvoare istorice inedite, altele devenite deja clasice în
istorigrafia temei de studiu. Notele explicative ale fiecărui capitol - grupaj
documentar, deşi aşezate incomod la sfârşitul secţiunii tematice respective, oferă
informaţii interesante despre subiectul explicitat şi despre trecutul zonei Botoşani, cu
fostele judeţe Botoşani şi Dorohoi. Un Indice (doar) de persoane oferă o orientare
rapidă în câmpul antroponimic al volumului. El trebuie completat cu repere
toponimice, hidronimice, oronimice, instituţionale, tematice etc., căci Universul
Nicolae Iorga este nelimitat... Un volum reuşit, care se cere completat cu
următoarele, căci mai există surse istorice tematice în arhivele botoşănene care
aşteaptă să fie descoperite / pregătite pentru tipar şi editate.
Ca urmare, aşteptăm cu interes apariţia vol. II al seriei tematice deja inaugurate în
2015, care va continua călătoria ştiinţifică pe urmele altor surse istorice relevante
pentru Nicolae Iorga şi Botoşani şi nu numai...
▬► Nicolae Iorga: Posteritatea imediată (1940 - 1947)
Valeriu şi Sanda Râpeanu au realizat şi au publicat o nouă introspecţie a
tribulaţiilor posterităţii imediate a lui Nicolae Iorga, în anii tragici şi schimbători
1940 - 1947. Mă refer aici la o contribuţie fundamentală în analiza şi cunoaşterea
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Au rezultat, astfel, douăsprezece capitole tematico - temporale, precedate de o
Introducere (pp. 5 - 14) şi de un Argument (pp. 15 - 16), succedate de referinţe
bibliografice: Valeriu Râpeanu - Scrieri despre N. Iorga, toate trei semnate de
Valeriu Râpeanu: I. Preludiu tragic (pp. 18 - 34); II. Asasinarea morală (pp. 36 59); III. Asasinarea [fizică a] lui N. Iorga (pp. 61 - 111); IV. 1941: Opinia publică
omagiază personalitatea lui N. Iorga (pp. 113 - 217); V. 1942: Continuitate şi
contestare (pp. 219 - 277); VI. 1943. Culminaţia prezenţei postume a lui N. Iorga
(279 - 401); VII. 1944: Răscrucea: începutul ofensivei împotriva lui N. Iorga (pp.
403 - 541); VIII. 1945: Sub semnul celor cinci ani de la asasinare (pp. 544 - 573);
IX. 1946: Exegeze ştiinţifice şi prevestiri sumbre (pp. 575 - 647); X. 1947: Cortina
cade pentru mai bine de un deceniu (pp. pp. 649 - 675); XI. 1944 - 1947: Presa
partidelor istorice şi N. Iorga (pp. 679 - 680); XII. 1948: Epilog dramatic: Opera lui
N. Iorga interpretată de Siguranţa Generală a Statului (pp. 681 - 687). Fiecare
capitol are o mini - prefaţă lămuritoare.
Valeriu Râpeanu, unul dintre cei mai mari iorgologi români ai ultimei jumătăţi de
veac, cât „o viaţă de om” – re - citând formula lui Iorga, atotcuprinzătoare temporal,
tematic, ideatic, a argumentat astfel motivaţiile şi caracteristicile demersului său
restitutiv: „1940, 1947: doi ani fatidici pentru Nicolae Iorga şi, deopotrivă, doi ani
fatidici pentru istoria României. (...) Aşa cum în timpul vieţii numele lui Nicolae
Iorga a fost implicat, prin scrisul şi faptele sale, în cinci decenii de istorie
românească, tot aşa moartea şi declinul postum al operei sale au fost condiţionate şi
se explică prin seismele aceleiaşi istorii. (...) A fost asasinat de extrema dreaptă

elementelor matricei complexe Iorga după Iorga în anii precizaţi anterior: N. Iorga
1940 - 1947. Reconstituire cronologică, ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Antologie,
îngrijirea ediţiei, note şi comentarii Valeriu Râpeanu şi Sanda Râpeanu, Introducere
de Valeriu Râpeanu, Bucureşti, 2016, 711 p. Cum indică şi titlul, abordarea
restitutivă, ediţie secundă a celei primare din 2001 - 2002, a fost concepută şi
realizată binomial, timp - tematică. Astfel, pentru fiecare an din intervalul decupat
anterior a fost nominalizat şi explicitat aspectul uman - factologic al unităţii de timp
respective.
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omul care a avut de la primii paşi ai scrisului şi înfăptuirilor sale vocaţia rostirii
adevărurilor în care credea mai presus de conjuncturi, iar numele şi opera i-au fost
interzise mulţi ani de extrema stângă, pentru că sensul vieţii şi operei veneau în
contradicţie cu ideologia care se aşternea peste ţară din 1944. Cele două extreme au
acţionat în aceeaşi direcţie: una suprimând omul, cealaltă interzicând opera care
exprima tumultul ideilor sale” (p. 5). În consecinţă, a argumentat Valeriu Râpeanu,
„Această reconstituire cronologică nu reprezintă o simplă culegere de texte dedicate
lui N. Iorga în perioada 1940 - 1947, ci prima tentativă de a oferi cititorului o
perspectivă ştiinţifică, întemeiată pe cunoaşterea directă a surselor, a textelor din
ultimii şapte ani ai existenţei sale postume. Epocă marcată de seisme privind
întreaga noastră societate” (p. 15).
Antecedentele uciderii fizice a lui N. Iorga, în noaptea de 27 / 28 noiembrie 1940,
s-au produs şi s-au adunat latent în deceniile trei şi patru ale veacului trecut şi s-au
manifestat făţiş şi agresiv în presă şi în justiţie în timpul domniei autoritare a regelui
Carol II, fostul student şi aparent discipol al marelui savant - pedagog de generaţie:
polemica dintre istoric şi Nae Ionescu, mentorul politic şi ideologul mişcării
legionare, scrisoarea lui Corneliu Zelea Codreanu către N. Iorga (din 26 martie 1938)
– (pp. 23 - 25), scrisorile de răspuns ale „bradului bătrân”, publicate în aprilie - mai
1938, procesul şi condamnarea Căpitanului legionar la 6 luni de închisoare, cu
executarea pedepsei (pp. 25 - 31).
Asasinarea morală a lui Nicolae Iorga a început pe plan intern în septembrie 1940,
concomitent cu distrugerea iremediabilă teritorialo - demografică etc. a României
Mari, pe plan extern. Formarea statului naţional - legionar condus de generalul Ion
Antonescu, având ca „tovarăşi de drum” pe subordonaţii de idei şi fapte ai lui Horia
Sima, a impulsionat pe duşmanii lui Iorga, şi acesta avea foarte mulţi în România
ciuntită, „formaţi” şi „activaţi” într-o „viaţă de om”, să-l atace şi să-l denigreze în
scris şi prin diferite gesturi sub - urbane, pregătind uciderea psihico - morală a
oponentului vertical, în paralel cu cea fizică - trupească. Valeriu Râpeanu a adunat
şapte poziţionări anti - Iorga, una aparţinând şi tânărului simpatizant legionar pe
atunci, Constantin Noica, cu două răspunsuri ale marelui savant (Să nu fim mojici şi
Viitorul), în care a lămurit netemeinicia acuzelor din articolele defăimătoare.
Uciderea fizică a urmat izolării şi asasinării morale. În noaptea de 27 / 28
noiembrie 1940, la marginea Comunei Strejnicu, Jud. Prahova, Nicolae Iorga a fost
asasinat mişeleşte de o echipă legionară a morţii, condusă de Traian Boeru. Încă o
dată, glonţul a frânt cuvântul! Au urmat atitudini şi conduite faţă de abominabilul
asasinat! Oficiale, semi – oficiale, particulare, interne şi externe. Realizatorii
volumului le-au adunat în cinci firide tematice, intercondiţionate între ele, cu titluri
semnificative: O tăcere impusă de Guvernul Antonescu şi de echipele violente de
legionari; Gânduri cunoscute decenii mai târziu, cu selecţii punctuale din memoriile,
jurnalele, notele, însemnările zilnice ale unor contemporani ai anului 1940: Ioan
Hudiţă, Alice Voinescu, Victor Slăvescu, G.I. Duca, ex-regele Carol II, Maria
Cantacuzino - Enescu, Raoul Bossy, Mărgărita Ioana Vulcănescu; Ecouri de peste
hotare, omagii - evocări ale lui Henri Focillon, Mario Roques, Hans W. Hartman; O
consecventă devoţiune postumă: Gheorghe I. Brătianu, paradigmatică de altfel, din
decembrie 1940; câteva Necrologuri întârziate, din perioada decembrie 1940 - aprilie
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În anul următor, 1942, atitudinea intelectualităţii şi a opiniei publice româneşti
faţă de N. Iorga a pendulat între Continuitatea omagierii şi Contestarea
personalităţii omului şi a operei sale complexe, multi - direcţionale. Au continuat să
fie publicate Mărturii, Evocări, Amintiri, Interpretări, numere speciale de publicaţii
periodice referitoare la savant, s-au organizat pomeniri şi parastase ortodoxe
periodice ale lui Iorga, a continuat activitatea Institutului de Istorie Universală din
Bucureţti şi a Universităţii de Vară de la Vălenii de Munte. În paralel, contestarea
continuă, cu preopinentul decedat: cazul lui Simion Mehedinţi este revelator, pe
fondul unei duşmănii personale vechi de patru decenii.
Culminaţia prezenţei postume a lui N. Iorga s-a atins în anul următor, 1943,
bazată pe coordonatele de manifestare ale celui precedent, 1942. În plus, pe scena
Teatrului Naţional din Bucureşti s-a jucat piesa de teatru Tudor Vladimirescu a lui
Iorga, au fost tipărite primele volume postume ale istoricului, a început ciclul de
conferinţe radiofonice N. Iorga. Evident, nu au lipsit nici atitudinile polemice la
adresa operei lui N. Iorga. Cea mai cunoscută a fost Polemica dintre Pompiliu
Constantinescu şi Barbu Theodorescu, primul fiind un critic analist al contribuţiilor
literare şi de istorie literară iorghiste, iar al doilea unul dintre cei mai consecvenţi şi
statornici discipoli ai celebrului său Magistru.

1941, semnate de Nicolae Cartojan, C.C. Giurescu, G.G. Mironescu, I.I. Stoica,
Gheorghe I. Brătianu.
Anul 1941 este cel al unei relative relaxări şi deschideri politice - intelectuale culturale - civice faţă de fapta şi opera Titanului asasinat, an în care Opinia publică
omagiază personalitatea lui N. Iorga: 1. Elogiul Academiei [15 mai 1941] ridică
lespedea interdicţiei; 2. Când N. Iorga ar fi împlinit 70 de ani [la 6 / 18 iunie 1941];
3. N. Iorga în viziunea lui G. Călinescu; 4. Redeschiderea Institutului de Istorie
Universală „N. Iorga”; 5. Încetarea din viaţă a Ecaterinei Iorga; 6. Un moment al
continuării publicaţiilor întemeiate de N. Iorga; 7. Mărturii. Evocări. Interpretări.
Informaţiile în general cunoscute lumii intelectuale de ieri şi de azi se împletesc cu
cele foarte puţin ştiute, din viaţa personală a savantului şi a familiei sale, sau inedite.
Dintre ultimele am selectat doar Ultima poezie a lui N. Iorga, celelalte putând fi uşor
citite în paginele masivului volum reconstitutiv. A fost scrisă la 26 noiembrie 1940,
în preziua uciderii sale năprasnice şi inutile, publicată ulterior în ziare, în martie, apoi
în august 1941. Fără titlu, nefinisată literar - stilistic, scrisă dintr-un singur avânt al
ultimei inspiraţii sau, poate, al premoniţiei sumbre a tragediei de peste zi, cuprinde
două strofe (p. 213):

„Vueşte pădurea de vânt
Răsună sălbatecu-i cânt
Venind de la mii de organe
Cu vuet de hoarde duşmane
Opreşte-te, barbare vânt
Destul răzbunarea ţi-o simt!
Din fund de pădure îmi place
Să-mi vie solia de pace”.
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Evenimentele politico - militare de pe frontul anti - sovietic din prima jumătate a
anului 1944 şi urmările lor în România din a doua jumătate a anului au determinat,
punctual, Răscrucea. Începutul ofensivei împotriva lui N. Iorga. Coordonatele
manifestărilor pro - Iorga sunt aceleaşi din anii anteriori, 1941 - 1943. A fost
publicată ediţia a III-a a Generalităţilor cu privire la studiile istorice, Bucureşti,
1944, iar Lucreţiu Pătrăşcanu a realizat prima perspectivă marxistă asupra operei
istorice a lui Iorga, defavorabilă conceptual - interpretativ istoricului, una din
motivele interzicerii, începând cu 1948, a contribuţiilor istorice, filosofice, literare,
ziaristice etc. ale savantului ucis în 1940.
1945 a fost, referitor la posteritatea lui Iorga, anul aflat Sub semnul celor cinci ani
de la asasinare, în contextul european al sfârşitului celui de-al Doilea Război
Mondial, cu victoria zdrobitoare a coaliţiei Naţiunilor Unite, din care a făcut parte şi
URSS a lui I.V. Stalin, iar pe plan naţional ascensiunea brutală a forţelor Partidului
Comunist din România (total obedient ţarului roşu de la Moscova), sub masca
acţiunilor Frontului Naţional Democrat. Atitudinile pro- şi anti-Iorga din 1945 au
avut caracteristicile deja cunoscute din anii anteriori, cu „variaţiuni pe teme
politice”: Încercări de anexare politică a memoriei lui N. Iorga (pp. 557 - 561) şi
Opoziţia împotriva dezvelirii bustului de la Vălenii de Munte (pp. 543 - 546),
manifestată de membrii Uniunii Patrioţilor - Prahova, „organizaţie cripto comunistă”, conform caracterizării lui Valeriu Râpeanu.
Anul următor, 1946, a fost, pentru România, ultimul an de aparentă democraţie şi
primul an de reală dictatută comunistă făţişă, iar pentru memoria lui Iorga, Exegeze
ştiinţifice şi prevestiri sumbre. În acel context, Ultima ediţie a Cursurilor de Vară de
la Vălenii de Munte, Jud. Prahova (pp. 575 - 582) şi diverse Mărturii, Evocări,
Interpretări (pp. 622 - 647) au conservat o tradiţie încetăţenită de mulţi ani şi au
omagiat o personalitate omnivalentă, asupra căreia factorul politic comunist impunea
noi restricţii ideologice. În 1947, Cortina cade pentru mai bine de un deceniu,
izolând, până prin 1965, personalitatea şi opera lui N. Iorga de curiozitatea şi
interesul ştiinţific al intelectualităţii democratice, cu gândire liberă, româneşti.
Institutul de Istorie Universală din Bucureşti a marcat Sfârşitul unui deceniu de
activitate ştiinţifică (pp. 649 - 665), Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte şia închis uşile (pp. 666 - 668), au fost publicate tot mai puţine Mărturii, Evocări,
Interpretări (pp. 668 - 685).
În perioada 1944 - 1947, interstiţiul între două dictaturi, relaţia dintre Presa
partidelor istorice şi N. Iorga s-a caracterizat prin omagierea personalităţii marelui
savant în ziarele de partid, deşi reprezentanţii liberalilor şi ţărăniştilor au criticat
concepţia şi prestaţia politică ale omului politic N. Iorga, în special colaborarea cu
regele Carol II, între 1938 - 1940. „Din 1947, a precizat Valeriu Râpeanu, opera lui
Iorga nu mai are circulaţie publică. Chiar corespondenţa în jurul ei şi studiile
despre savant tipărite în străinătate devin obiect de supraveghere din partea
serviciilor secrete” (p. 683). În acele condiţii, anul 1948 a înregistrat un Epilog
dramatic: opera lui N. Iorga interpretată de Siguranţa Generală a Statului,
predecesoarea Securităţii cea de tristă faimă, în condiţiile în care istoricul a avut
dosar de supraveghere la Siguranţa din Bucureşti încă de la începutul secolului XX.
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Masivul volum reconstitutiv şi restitutiv, trudit şi îngrijit de Valeriu şi Sanda
Râpeanu, este fundamental în orizontul temei receptării şi atitudinii faţă de
personalitatea uriaşă a lui N. Iorga, în posteritatea imediată, 1940 - 1947, între anii de
început a două regimuri politice autoritare diametral opuse ideologic: primul,
naţional - militar, al lui Ion Antonescu, aliat cu Germania lui A. Hitler, pentru
obiective recuperatorii teritoriale româneşti; al doilea, comunist stalinist, multi obedient Moscovei, cedant al Basarabiei, Bucovinei de Nord şi al Ţinutului Herţei.
N. Iorga, democrat constituţional convins, a fost adept al progresului societăţii prin
aplicarea de reforme complexe, graduale, paşnice, dar duşman declarat al revoluţiilor
brutale, violente, sângeroase, care ar fi „ars etape” ale evoluţiei istorice a societăţii,
cu mii şi milioane de victime nevinovate. În consecinţă, marele istoric a criticat şi a
respins ambele forme, extremiste de altfel, ale sistemului politic autoritar şi de
manifestare a acestora. În sens invers, sistemele politice autoritare s-au răzbunat pe
amintirea şi posteritatea lui Iorga, în perioada lor de consolidare guvernamentală
(Antonescu între septembrie 1940 - aprilie 1941, comuniştii între 1947 - 1965), căci
Omul fusese deja asasinat în noiembrie 1940.
Ulterior, în etapa următoare a exerciţiului guvernamental - ideologic, sistemele
politice amintite anterior au permis o relaxare a atitudinii, uneori restitutive, faţă de
personalitatea lui Iorga (mai 1941 - 1944, 1965 - 1989). Nici unul dintre sistemele
politice avute în vedere nu putea ignora realitatea obiectivă că N. Iorga aparţinea,
prin om şi operă, poporului român, şi că valorificarea personalităţii „Bradului
bătrân” se dovedea benefică, în anumite situaţii conjuncturale - temporale
favorabile, interne şi / sau externe. Perioada dintre cele două sisteme autoritare,
august 1944 - decembrie 1947, a produs lumini şi umbre asupra bustului lui Iorga, la
apusul democraţiei şi, concomitent, la răsăritul dictaturii roşii comuniste - staliniste.
Iorga după Iorga 1940 - 1947, prin izvoarele istorice de diferite categorii adunate,
îngrijite şi editate de Valeriu şi Sanda Râpeanu, sintetizează formele de manifestare a
instituţiilor şi opiniei publice faţă de omul, personalitatea şi opera pluri - valentă ale
lui Iorga în jumătatea de secol de creaţie multi - direcţională iorghistă, anterioară
uciderii sale din noiembrie 1940, şi prefigurează cele patru decenii de dictatură
comunistă în România, în care percepţia şi atitudinea faţă de „Bradul bătrân” a
evoluat, gradat şi cinic, de la index şi damnare la recuperare şi reintegrare naţională.
Prezenta carte a soţilor Valeriu şi Sanda Râpeanu reuneşte foarte multe ecouri ale
receptării personalităţii şi posterităţii lui Iorga, atât de către factorii politici, cât şi de
intelectualitatea românească şi străină. Alte mărturii aşteaptă să fie descoperite şi
integrate în ansamblul tematic deja realizat. Elementele perfectibile (Introducerea
sau un rezumat în limbă europeană de circulaţie, fotografii, indice antroponimic,
toponimic, hidronimic etc.) pot fi rezolvate şi introduse într-o eventuală ediţie a III-a.
Îmi doresc ca activitatea restitutivă a celor doi neobosiţi şi perseverenţi cercetători
bucureşteni în cadrul Universului N. Iorga să continue, chiar cu munca în echipă
extinsă, pentru că orizontul tematic este imens. Aştept cu interes şi nerăbdare
viitoarea carte restitutivă a soţilor Râpeanu. Va fi o altă revelaţie documentară, o altă
plăcere istoriografică de savurat.

Masivul volum reconstitutiv şi restitutiv, trudit şi îngrijit de Valeriu şi Sanda
Râpeanu, este fundamental în orizontul temei receptării şi atitudinii faţă de
personalitatea uriaşă a lui N. Iorga, în posteritatea imediată, 1940 - 1947, între anii de
început a două regimuri politice autoritare diametral opuse ideologic: primul,
naţional - militar, al lui Ion Antonescu, aliat cu Germania lui A. Hitler, pentru
obiective recuperatorii teritoriale româneşti; al doilea, comunist stalinist, multi obedient Moscovei, cedant al Basarabiei, Bucovinei de Nord şi al Ţinutului Herţei.
N. Iorga, democrat constituţional convins, a fost adept al progresului societăţii prin
aplicarea de reforme complexe, graduale, paşnice, dar duşman declarat al revoluţiilor
brutale, violente, sângeroase, care ar fi „ars etape” ale evoluţiei istorice a societăţii,
cu mii şi milioane de victime nevinovate. În consecinţă, marele istoric a criticat şi a
respins ambele forme, extremiste de altfel, ale sistemului politic autoritar şi de
manifestare a acestora. În sens invers, sistemele politice autoritare s-au răzbunat pe
amintirea şi posteritatea lui Iorga, în perioada lor de consolidare guvernamentală
(Antonescu între septembrie 1940 - aprilie 1941, comuniştii între 1947 - 1965), căci
Omul fusese deja asasinat în noiembrie 1940.
Ulterior, în etapa următoare a exerciţiului guvernamental - ideologic, sistemele
politice amintite anterior au permis o relaxare a atitudinii, uneori restitutive, faţă de
personalitatea lui Iorga (mai 1941 - 1944, 1965 - 1989). Nici unul dintre sistemele
politice avute în vedere nu putea ignora realitatea obiectivă că N. Iorga aparţinea,
prin om şi operă, poporului român, şi că valorificarea personalităţii „Bradului
bătrân” se dovedea benefică, în anumite situaţii conjuncturale - temporale
favorabile, interne şi / sau externe. Perioada dintre cele două sisteme autoritare,
august 1944 - decembrie 1947, a produs lumini şi umbre asupra bustului lui Iorga, la
apusul democraţiei şi, concomitent, la răsăritul dictaturii roşii comuniste - staliniste.
Iorga după Iorga 1940 - 1947, prin izvoarele istorice de diferite categorii adunate,
îngrijite şi editate de Valeriu şi Sanda Râpeanu, sintetizează formele de manifestare a
instituţiilor şi opiniei publice faţă de omul, personalitatea şi opera pluri - valentă ale
lui Iorga în jumătatea de secol de creaţie multi - direcţională iorghistă, anterioară
uciderii sale din noiembrie 1940, şi prefigurează cele patru decenii de dictatură
comunistă în România, în care percepţia şi atitudinea faţă de „Bradul bătrân” a
evoluat, gradat şi cinic, de la index şi damnare la recuperare şi reintegrare naţională.
Prezenta carte a soţilor Valeriu şi Sanda Râpeanu reuneşte foarte multe ecouri ale
receptării personalităţii şi posterităţii lui Iorga, atât de către factorii politici, cât şi de
intelectualitatea românească şi străină. Alte mărturii aşteaptă să fie descoperite şi
integrate în ansamblul tematic deja realizat. Elementele perfectibile (Introducerea
sau un rezumat în limbă europeană de circulaţie, fotografii, indice antroponimic,
toponimic, hidronimic etc.) pot fi rezolvate şi introduse într-o eventuală ediţie a III-a.
Îmi doresc ca activitatea restitutivă a celor doi neobosiţi şi perseverenţi cercetători
bucureşteni în cadrul Universului N. Iorga să continue, chiar cu munca în echipă
extinsă, pentru că orizontul tematic este imens. Aştept cu interes şi nerăbdare
viitoarea carte restitutivă a soţilor Râpeanu. Va fi o altă revelaţie documentară, o altă
plăcere istoriografică de savurat.
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O NOUTATE EDITORIALĂ:
Pr. Dumitru Hapău, Istoria bisericii din Dersca, judeţul Botoşani

În seria lucrărilor dedicate istoriei diferitelor comunităţi locale din judeţul
Botoşani a văzut recent lumina tiparului cartea cu titlul Istoria bisericii din Dersca,
judeţul Botoşani, Suceava, Imprimeria S.C. ROF IMP. S.R.L. Suceava, 2016, 114 p.,
semnată de Pr. Dumitru Hapău, structurată astfel: Prefaţă, Cuvântul autorului,
Capitolul I: Satul Dersca şi biserica, Capitolul al II-lea: Petrache Cazimir şi
următorii proprietari, Capitolul al III-lea: Primul Război Mondial, Capitolul al IVlea: Dosarul Parohiei Dersca pe anul 1938, Capitolul al V-lea: Al Doilea Război
Mondial. Refugiul, Capitolul al VI-lea: Întoarcerea din refugiu şi perioada
comunistă, Capitolul al VII-lea: Monografia bisericii Viţcani, Încheiere, Anexe
documentare.
Demersul monografic al pr. Dumitru Hapău asupra trecutului parohiei Dersca pe
care de altfel o şi păstoreşte, se încadrează preocupărilor de gen care îi animă pe
oamenii care se identifică cu locurile unde s-au născut sau în care activează şi care
resimt necesitatea studierii trecutului ca pe o datorie în faţa comunităţii. Părintele,
slujitor de douăzeci de ani în respectiva parohie, ne mărturiseşte că motivaţia unei
astfel de întreprinderi i-a oferit-o ,,respectul faţă de înaintaşii care în vremuri extrem
de grele au biruit vicisitudinile vieţii şi ne-au transmis nouă, celor de astăzi, această
biserică atât de frumoasă”. (p. 91)
Instituţie fundamentală a poporului român încă de la formarea sa, Biserica
Ortodoxă s-a aflat mereu în centrul vieţii comunităţilor. Şi, de-a lungul timpului, nici
biserica din Dersca nu s-a îndepărtat de acest adevăr, oferindu-i autorului un câmp
vast de investigaţie, definit de el însuşi prin cuvintele ,,oameni şi fapte din mult
iubitul nostru sat Dersca”. Căci, polarizând în jurul ei întreaga suflare a locului,
Biserica, ca subiect de cercetare, i-a deschis părintelui perspectiva asupra evoluţiei
istorice a întregii aşezări.
Efortul de documentare al autorului a inclus consultarea unor variate categorii de
izvoare istorice, publicate dar şi inedite. Au fost cercetate o serie de documente
publicate, utile asupra începuturilor aşezării şi ale bisericii din Dersca, precum:
Documente privind istoria României. Moldova. Sec. al XV-lea, M. Costăchescu,
Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare (1933), Teodor Bălan, Documente
bucovinene (1934), Documentae Romaniae Historica. Moldova, vol. 19 (1969).
Aceste surse au fost completate cu informaţiile desprinse din lucrările cu caracter
general sau special consacrate istoriei Bisericii şi nu numai, între care, selectiv,
putem menţiona: Ion Ionescu de la Brad, Agricultura românească în judeţul Dorohoi
(1866), Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române (1987), Ştefan
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Ciubotaru, Istoria Bisericii Ortodoxe botoşănene (2000), Pr. Ioan Canciuc,
Protopopiatul Dorohoi – Contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericii şi
învăţământului (2013). De asemenea, date importante relative la subiectul abordat au
fost obţinute în urma parcurgerii diferitelor periodice precum ,,Anuarul Arhivei
Iaşilor”, ,,Candela Moldovei”, ,,Dacia literară,”, ,,Magazin istoric”, ,,Monitorul
Oficial”, ,,Progresul”, ,,Revista Institutului Diplomatic Român”, ,,Revista română”.
Utilizând în propria metodă investigativă raţionamentul deductiv, autorul s-a
aplecat ulterior asupra surselor inedite identificate în diferite locaţii ca: Arhivele
Naţionale Istorice Centrale, consultând parte din Fondul Ministerului de Război,
Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, în care a parcurs Fondul Vistieriei, în
marginile subiectului abordat, Serviciul Judeţean Botoşani, din care a valorificat
informaţii din fondurile Documente şi Personale şi familiale (Paul Gore). Alături de
acestea, este de înţeles că nu puteau lipsi datele furnizate de arhiva parohială Dersca,
fundamentale pentru reconstituirea trecutului bisericii locale.
Sistematizând, analizând, interpretând, pr. Dumitru a realizat o incursiune în
istoria localităţii şi a bisericii sale pe un interval cronologic vast, început din sec. al
XVI-lea şi continuat până în anii regimului comunist din România. Autorul a
identificat momentele de început ale vieţii bisericeşti locale, un preot Procopie la
Dersca fiind atestat în 1515 în timpul domniei domnitorului Moldovei, Bogdan al IIIlea (1504-1517). În secolul al XVII-lea, la Dersca funcţiona un schit de călugări
având o biserică de lemn, iar în anul 1806, proprietarul moşiei, Petrache Cazimir, va
construi biserica de zid cu hramul ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”, reabilitată de-a
lungul timpului de mai multe ori.
Documentele de arhivă consultate i-au permis autorului să urmărească evoluţia
moşiei şi a relaţiilor de proprietate, aspecte strâns legate biserica locală, ştiut fiind
faptul că proprietarii au fost ctitorii şi ajutătorii lăcaşurilor de cult. Aflăm aşadar că,
de-a lungul timpului, Dersca a fost stăpânită de Petre Mavrogheni, cunoscut
economist şi om politic conservator, de P. Stoianovici, pe seama şi în timpul căruia a
fost aplicată legea rurală prin împroprietărirea ţăranilor în anul 1864, Iosif
Uhrinovschi, Hector şi fiul său, Eduard de Bürbure de Wesembeek, proprietari de
origine belgiană.
Crâmpeiele de istorie locală au inclus firesc şi activităţile părinţilor slujitori ai
bisericii din Dersca, notabile în momente de mari încercări ale poporului român. Pr.
D. Hapău a identificat 106 eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial. Jertfa de
sânge a oamenilor locului a fost completată de activitatea spirituală şi nu numai a
parohului Ion Danalache decorat cu ,,Medalia comemorativă”. Lui îi revine meritul
efectuării lucrărilor de reabilitare a bisericii între 1929 - 1933.
Autorul a insistat apoi asupra suferinţelor oamenilor locului şi evident asupra
consecinţelor dramatice pentru viaţa bisericească a Derscăi pe care le-a implicat
ocupaţia sovietică din cel de-Al Doilea Război Mondial. Au fost prezentate
perioadele refugiului din anul 1940, a evacuării din 1944, când preoţii, fie au activat
provizoriu, fie au fost nevoiţi să plece din faţa tancurilor inamice, împreună cu arhiva
parohiei, la Mănăstirea Govora, jud. Vâlcea. Şi în acest război, 91 de eroi dintre fiii
Derscăi au căzut pe cîmpurile de luptă, conform datelor furnizate de autor.

Ciubotaru, Istoria Bisericii Ortodoxe botoşănene (2000), Pr. Ioan Canciuc,
Protopopiatul Dorohoi – Contribuţii monografice asupra aşezărilor, bisericii şi
învăţământului (2013). De asemenea, date importante relative la subiectul abordat au
fost obţinute în urma parcurgerii diferitelor periodice precum ,,Anuarul Arhivei
Iaşilor”, ,,Candela Moldovei”, ,,Dacia literară,”, ,,Magazin istoric”, ,,Monitorul
Oficial”, ,,Progresul”, ,,Revista Institutului Diplomatic Român”, ,,Revista română”.
Utilizând în propria metodă investigativă raţionamentul deductiv, autorul s-a
aplecat ulterior asupra surselor inedite identificate în diferite locaţii ca: Arhivele
Naţionale Istorice Centrale, consultând parte din Fondul Ministerului de Război,
Serviciul Judeţean Iaşi al Arhivelor Naţionale, în care a parcurs Fondul Vistieriei, în
marginile subiectului abordat, Serviciul Judeţean Botoşani, din care a valorificat
informaţii din fondurile Documente şi Personale şi familiale (Paul Gore). Alături de
acestea, este de înţeles că nu puteau lipsi datele furnizate de arhiva parohială Dersca,
fundamentale pentru reconstituirea trecutului bisericii locale.
Sistematizând, analizând, interpretând, pr. Dumitru a realizat o incursiune în
istoria localităţii şi a bisericii sale pe un interval cronologic vast, început din sec. al
XVI-lea şi continuat până în anii regimului comunist din România. Autorul a
identificat momentele de început ale vieţii bisericeşti locale, un preot Procopie la
Dersca fiind atestat în 1515 în timpul domniei domnitorului Moldovei, Bogdan al IIIlea (1504-1517). În secolul al XVII-lea, la Dersca funcţiona un schit de călugări
având o biserică de lemn, iar în anul 1806, proprietarul moşiei, Petrache Cazimir, va
construi biserica de zid cu hramul ,,Sfinţii Voievozi Mihail şi Gavril”, reabilitată de-a
lungul timpului de mai multe ori.
Documentele de arhivă consultate i-au permis autorului să urmărească evoluţia
moşiei şi a relaţiilor de proprietate, aspecte strâns legate biserica locală, ştiut fiind
faptul că proprietarii au fost ctitorii şi ajutătorii lăcaşurilor de cult. Aflăm aşadar că,
de-a lungul timpului, Dersca a fost stăpânită de Petre Mavrogheni, cunoscut
economist şi om politic conservator, de P. Stoianovici, pe seama şi în timpul căruia a
fost aplicată legea rurală prin împroprietărirea ţăranilor în anul 1864, Iosif
Uhrinovschi, Hector şi fiul său, Eduard de Bürbure de Wesembeek, proprietari de
origine belgiană.
Crâmpeiele de istorie locală au inclus firesc şi activităţile părinţilor slujitori ai
bisericii din Dersca, notabile în momente de mari încercări ale poporului român. Pr.
D. Hapău a identificat 106 eroi căzuţi în timpul Primului Război Mondial. Jertfa de
sânge a oamenilor locului a fost completată de activitatea spirituală şi nu numai a
parohului Ion Danalache decorat cu ,,Medalia comemorativă”. Lui îi revine meritul
efectuării lucrărilor de reabilitare a bisericii între 1929 - 1933.
Autorul a insistat apoi asupra suferinţelor oamenilor locului şi evident asupra
consecinţelor dramatice pentru viaţa bisericească a Derscăi pe care le-a implicat
ocupaţia sovietică din cel de-Al Doilea Război Mondial. Au fost prezentate
perioadele refugiului din anul 1940, a evacuării din 1944, când preoţii, fie au activat
provizoriu, fie au fost nevoiţi să plece din faţa tancurilor inamice, împreună cu arhiva
parohiei, la Mănăstirea Govora, jud. Vâlcea. Şi în acest război, 91 de eroi dintre fiii
Derscăi au căzut pe cîmpurile de luptă, conform datelor furnizate de autor.

512

GHEORGHE - FLORIN ŞTIRBĂŢ, O NOUTATE EDITORIALĂ

513

După război, viaţa comunităţii din Dersca şi a bisericii parohiale a fost marcată de
instaurarea regimului comunist. Între dramele individuale care au însoţit acest proces
se înscriu şi cele ale preoţilor slujitori, autorul descriind acest cortegiu al suferinţelor
care includea transformarea casei parohiale în post de Miliţie, impunerea la cote
obligatorii, anchetarea şi torturarea de către Securitate.
Parcurgând lucrarea pr. Dumitru Hapău, consacrată istoriei bisericii din Dersca,
ne îndreptăţeşte să considerăm efortul sfinţiei sale ca fiind unul meritoriu. Nefiind un
specialist al istoriei, părintele încearcă, după cum el însuşi mărturiseşte, ,,regretul” că
nu ar fi făcut ,,cât trebuia”. Dar munca domniei sale este evidentă, iar entuziasmul,
unul pe măsură. Credem totuşi că regretul încercat poate fi anulat în perspectivă
printr-o reaplecare asupra subiectului abordat, când unele aspecte pot fi iarăşi
analizate, interpretate, completate. Mai ales că istoria ne oferă această posibilitate.
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