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ORAŞUL BACĂU ÎN TIMPUL LUI ŞTEFAN CEL MARE

(1457-1504)
Alexandru Artimon
Pentru cunoaşterea istoriei şi evoluţiei acestui oraş până la preluarea
domniei de către voievodul Moldovei, Ştefan cel Mare, considerăm necesar să
ne referim succint asupra unor aspecte din istoria de început a aşezării urbane.
Din datele istorice, dar mai ales arheologice, reiese ca Bacău! s-a
întemeiat ca centru urban, în a doua jumătate a secolului al XIV -lea, la un vad
al Bistriţei, aproape de vărsarea acestuia, anume acolo unde râul era tăiat de o
ramură a marelui drum transcontinental care, pornind de la Dunăre, mergea de-a
lungul Siretului spre miazănoapte1 Oraşul Bacău se afla situat în partea de est a
subcarpaţilor Moldovei în zona de confluenţă a râului Bistriţa cu Siretuf, la o
altitudine de circa 1 70 m.
Prima menţiune documentară certă a Bacăului, acceptată de majoritatea
istoricilor, o aflăm în privilegiul comercial acordat de voievodul Moldovei,
Alexandru cel Bun la 6 octombrie 1408, negustorilor din Liov. În acest act se
menţionează că negustorii lioveni pentru postavurile pe care le vor duce în Ţara
Românească, vor plăti, în afară de vama principală din Suceava şi o vamă de doi
groşi de grivnă în Bacău. Dacă vor aduce din Ţara Românească, fie piper, fie
lână sau orice, vor plăti pentru 1 2 cântare, o jumătate de rublă de argint "în
Bacău" şi o rublă întreagă în Suceava. Iar dacă vor duce postavuri la Braşov,
atunci vor plăti În Bacău un gros şijumătate. Iar la întoarcere din Transilvania
vor da fiecare povară la Bacău, doi groşi. Dacă vor aduce peşte de la Brăila, vor
plăti la vama de margine Bacău câte un gros şi jumătate de grivnă. În stărşit
pentru ceara care o vor importa din Ţara Românească sau de la Braşov vor da,
de fiecare " piatră " câte un gros la "Bacău "3
Numai este cazul să ne referim la importanţa acestui document pentru
istoria de început a Bacăului.
La fel de valoros este actul dat de voievodul Moldovei, Alexandru cel
Bun, la 6 februarie 1431 prin care dăruieşte M. Bistriţa venitul vămii de la
1 Constantin C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al XIV-lea
până la mijlocul secolului al XVI-lea, Bucureşti, 1967, p.178; Alexandru Artimon,
Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV -XVII (Bacău-Tg.Trotuş-Adjud),

Bacău, 1998, p. 41-60.
2

V. Cucu,

3

M . Costăchescu, Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare, II, laşi, 1932,

p. 631-632.

Oraşele României,

Bucureşti, 1970, p. 183.

6

Alexandru Artimon

Tazlău şi in care precizează că ţine de "vama Bacăului"4
În evoluţia istorică a oraşului relevăm actul emis de Ştefan Voievod la 26
mai 1435 prin care scria judecătorilor din Bacău să vegheze ca să nu mai fie
împiedicaţi şi păgubiţi negustorii braşoveni. Din acest document reiese că
orăşenii din Bacău erau nemulţumiţi de avantajele acordate de domnie
negustorilor străini şi de concurenţa lor5
Merită, de asemenea relevat că voievodul Moldovei, Iliaş întăreşte
mănăstirii Bistriţa, la 1 3 septembrie 1 439, venitul vămii de la Bacău, hotărând
ca nici un negustor moldovean sau străin, să nu fie scutit de plata la această
vamă6•
Un alt document important pentru istoria Bacăului, care s-a păstrat în
original, scris in limba slavonă are următorul conţinut in traducere românească:
"Roman Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al Ţării Moldovei. Scriem
prietenilor noştri iubiţi şi şoltuzului şi pârgarilor şi tuturor negustorilor mari şi
mici. Cunoscut să vă fie că ne-a ajutat Dumnezeu şi am dobândit ocina noastră
adevărată. Pentru aceasta, văzând această carte, veniţi la noi şi în ţara noastră,
cu toate mărfurile şi poverile voastre, netemându-vă de nici o pagubă, căci ţara
noastră vă este deschisă şi nu veţi avea de la noi nici o strâmbătate, ci vă vom
ţine, în acelaşi drept şi lege, cum le-aţi avut pe vremea sfăntrăposatului
părintelui nostru, Alexandru Voievod.
Şi iarăşi avem pace în toate părţile.
Şi la aceasta este credinţa domniei mele, mai sus scrisă, nm Roman
voievod şi credinţa tuturor boierilor noştri mari şi mici.
Scris în Bacău, în anul 6955 ( 1 447) august 4"7
Documentul emis de Roman voievod se adresa negustorilor din Ţara
Bârsei să vină in Moldova şi să facă toate târguielile cu mărfurile lor fără a se
teme de nici o pagubă.
Istoricul Dumitru Constantinescu menţionează că Roman voievod este
fiul lui Alexandru cel Bun şi că rezida la Bacău8
Prin urmare, la 144 7, Bacăul devine reşedinţă domnească ceea ce
presupune că oraşul era un centru important pentru Moldova acelor vremuri.
Din analiza izvoarelor scrise reiese că la mijlocul secolului al XV-lea Bacăul se
prezenta ca un oraş infloritor in care soseau negustori din ţara noastt=ă sau din
alte ţări9 Acest lucru este relevat şi in relaţiile comerciale cu Transilvania care
4

Ibidem, I, Iaşi, 1931, p. 311-312.
Ibidem, II, Iaşi, 1931, p. 677.
6 DRH, A, Moldova, voi. I, p. 283-284.
7 1. Bogdan, Documente moldoveneşti din arhivele Braşovului, Bucureşti, 1905, p. 21-23.
8 Dumitru Constantinescu, Mormântul domnesc din Mănăstirea Neamţului, în
5

Memoriae Antiquitatis, III , Piatra Neamţ, 1971, p. 277-298.
9 Documente privind istoria României, A, Moldova, voi. IV, p. 205.
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cunosc un reviriment deosebit în prima jumătate a secolului al XV -lea, aşa cum
reiese din privilegiile comerciale acordate de domnitorii Moldovei la anii 1 434,
1 437, 1 447, 1 449 şi 1455 1 0
Din izvoarele scrise menţionate mai sus reiese rolul acestui centru urban
pentru istoria Moldovei.
În acelaşi timp merită relevat faptul că aceste documente nu clarifică mai
detaliat istoria localităţii şi vieţii sale urbane. Pe baza studierii lor am ajuns la
concluzia că sunt încă multe aspecte necunoscute din viaţa socială, politică şi
economică a oraşului.
Pentru clarificarea acestor probleme un rol important revine cercetărilor
arheologice, care efectuate în vatra veche a oraşului, pot să ne ofere posibilităţi
multiple asupra genezei şi evoluţiei lui în timp, a construcţiilor edilitar
gospodăreşti şi spirituale, dar şi a dezvoltării sale economice.
În acest context merită să amintim faptul că în perioada anilor 1 967- 1 990
au fost întreprinse ample cercetări arheologice în vatra veche a oraşului, care au
scos la lumină interesante aspecte din cultura materială şi spirituală a acestui
centru urban până la preluarea domniei de către Ştefan cel Mare şi Sfânt1 1
Venirea la domnia Moldovei a lui Ştefan cel Mare, la 1 2 aprilie 1 457, ne-a
oferit posibilitatea să constatăm că oraşul intră într-o nouă fază a dezvoltării sale
şi anume a maturizării trăsăturilor sale citadine.
Pentru zona de sud-vest a Moldovei, unde se născuse şi copilărise
voievodul (pe meleaguri băcăuane, la Borzeşti pe Trotuş), era firesc ca Ştefan
cel Mare să acorde o atenţie specială ţinutului Bacău12•
În atenţia voievodului oraşul Bacău reprezenta un centru strategic
important pentru planurile sale de luptă împotriva turcilor şi ralierii Tării
Româneşti şi Transilvaniei în coaliţia ce o preconiza împotriva Imperiului
Otoman.
În acest oraş Ştefan cel Mare va stabili reşedinţa domnească pentru fiul
său Alexandru şi va construi' un complex de construcţii, numit în literatura
istorică Curtea domnească de la Bacău.
Evoluţia istorică a oraşului în vremea acestui strălucit voievod e
prezentată într-o serie de acte emise de Ştefan cel Mare, unele din ele date chiar
10 Radu Manolescu, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei cu Brasovul (secolele
XIV -XVII), Bucureşti, 1965, p. 66-67.
11 Alexandru Artimon, Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV -XVII (Bacău
Tg.Trotuş-Adjud), Bacău, 1998, p. 41-82.
12 În această direcţie a se vedea lucrarea Ştefan cel Mare şi Sfânt in memoria
băcăuanilor, Bacău, 2004 (Vezi studiile: Gheorghe Burlacu, Ştefan cel Mare:
Borzeştii şi Bacăul, p. 29-72; Alexandru Artimon, Mărturii istorico-arheologice
privind oraşele din sud-vestul Moldovei in vremea lui Ştefan cel Mare, p. 101-156
şi Ioan Mitrea, Ştefan cel Mare in memoria băcăuanilor, p. 231-270).
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în oraşul Bacău. Astfel, încă din primele luni ale preluării domniei, la 8
septembrie 1457, Ştefan voievod emite un interesant document prin care
întăreşte mănăstirii Bistriţa vama şi pietrele de ceară din târgui Bac�u, morile
întemeiate mai sus de oraş. În acest act se menţionează: "dăm şi întărim cu
această carte a noastră dania bunicului nostru, sfântrăposatul Alexandru voievod
cel Bătrân şi de asemenea a înaintaşilor noştri: vama din târgui Bacău cu
pietrele de ceară din târgui Bacău şi cu morile din sus de Bacău" 1 3
La 1 3 septembrie 1 457 Ştefan cel Mare se afla în oraşul Bacău, unde
acordă lui Mihai Logofăt şi fraţilor acestuia un salv-conduct pentru a se întoarce
din Polonia. Voievodul dorea să-I atragă de partea sa pe acest bogat boier, care a
făcut parte din sfatul lui Petru Aran. În acest act se menţionează că a fost scris
la Bacău, de pan Dobrul logofăt (Pisa Bakova)1 4•
La 23 aprilie 1 460 Ştefan Voievod întăreşte mănăstirii Bistriţa vama
mare, vama mică şi numărătoarea de la Bacău 15
La 1 5 mai îl aflăm din nou la Bacău pe Ştefan cel Mare care emite un nou
act, prin care întăreşte Stanei, soţia lui Sima Turluianu, jumătate din satul
Sperleşti, pe care o primise danie de la nepoata sa Marina, iar soţului ei seliştea
Coman, cumpărat de el tot de la Marina. Satul Sperleşti (azi dispărut) se afla pe
Turlui, lângă Bărzuleşti, comuna Sănduleni, judeţul Bacău. Acest act a fost scris
de Steţco (în Bakova)16
Motivul aflării sale la Bacău, la 15 mai 1462, este legat şi de măsurile ce
le-a întreprins pentru apărarea graniţelor ţării, în eventualitatea unui atac turcesc
care, în urmărirea trupelor muntene, puteau uşor trece în Moldova17
La fel de important este şi actul din 15 septembrie 1 462, prin care Ştefan
cel Mare voievod întăreşte mănăstirii Bistriţa morile de la Bacău şi via de la
sare . . . la Bacău, în dealul Sării şi Vlăsineşti mai sus de Bacău şi cu dârsta1 8
Relaţiile dintre regatul maghiar şi Moldova au devenit încordate din
cauza încercării lui Ştefan cel Mare de a cuceri Chilia (fapt ce va deveni
realitate la începutul anului 1 465), dar şi datorită faptului ca Matei Corvin,
regele Ungariei îl sprij inea pe fostul domn Petru Aran, cu care voia să-I
înlocuiască pe marele voievod din domnia Moldovei.
Conflictul dintre Matei Corvin şi Ştefan cel Mare, va duce la război, între cele
două ţări (Ungaria şi Moldova), atunci când trupele ungureşti conduse de Matei
Corvin vor năvăli în Moldova prin pasul Oituz, la sfârşitul anului 1467, cu consecinţe
grek -;i pentru Bacău care va fi incendiat de oştile ungureşti la 29 noiembrie.
13DRtf, A, Moldova, voi . Il ( 1 449- 1 486), Bucureşti, 1976, p. 94-96.
14 Ibidem, p. 97-98.
15 Ibidem, p. 1 32 - 1 3 5 .
16
DRH, A, Moldova, voi. Il, p. 1 47- 1 48.
1 7 Nicolae Grigoraş, Moldova in timpul lui Ştefan cel Mare, Iaşi, 1 982, p. 62.
8
1 DRH, A, Moldova, voi . I l, p. 1 5 1 - 1 52.
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În lupta decisivă dată de oştile lui Ştefan cel Mare cu trupele ungureşti
conduse de Matei Corvin, la Baia, în zilele de 1 4- 1 5 decembrie 1 467 s-a soldat
cu victoria voievodului Moldovei 19
După victoria de la Baia, Ştefan a urmărit să rezolve problema cu
pretendentul la domnie, Petru Aron, ucigaşul tatălui său. În acest scop, în aprilie
1 468, în fruntea a 1 800 cavalerişti, Ştefan a pătruns în Transilvania, încercând
să-1 captureze pe Petru Aron. În iunie 1469, Ştefan cel Mare a pătruns din nou
în Transilvania, prin Bacău, pe Valea Trotuşului unde a devastat regiunea în
care fusese informat că se află Petru Aron, fără a obţine rezultatul scontat20
În schimb, profitând de faptul că Ştefan cel Mare urmăr.;,a pe tătari, care
au năvălit în Moldova, Petru Aron cu o oaste în principal secuiască
("ungurească") a pătruns în Moldova, pe la începutul lui decembrie 1 470,
probabil pe la Trotuş2 1
Bătălia hotărâtoare s-a dat la Orbic-Buhuşi, în ziua de 14 decembrie 1 470
şi s-a soldat cu victoria decisivă a lui Ştefan cel Mare22 •
În evoluţia ulterioară a evenimentelor istorice, în care Bacău! va juca un
rol important, în sensul că Ştefan cel Mare va fi prezent în acest oraş, este legat
de politica voievodului de ralierea Ţării Româneşti, la o coaliţie antiotomană, şi
pentru aceasta dorea să aibă domni loiali şi siguri în această ţară. În acest scop,
în perioada 1 470- 1 474 a întreprins numeroase expediţii în Ţara Românească23
La fel, Ştefan a avut numeroase contacte prin sotiile pe care le-a trimis la Papă,
la regii Poloniei şi Ungariei în realizarea unei coaliţii antiotomane. Cu toate
eforturile întreprinse, aceste demersuri nu au avut prea mare succes, astfel că în
lupta împotriva otomanilor şi apărarea creştinătăţii a rămas aproape singur.
Acest lucru s-a dovedit în 1475 când turcii au pătruns în Moldova cu
scopul înfrângerii oştilor lui Ştefan şi scoaterii lui din domnie. Bătălia decisivă
s-a dat la 1 O ianuarie, la Vaslui şi s-a terminat cu victoria zdrobitoare a lui
Ştefan cel Mare.
Înfrângerea turcilor la Vaslui, l-a determinat pe însuşi sultanul Mahomed
al Il-lea, cuceritorul Constantinopolului, să întreprindă personal o expediţie de
pedepsire a Moldovei lui Ştefan voievod.
Această expediţie a turcilor a avut loc în 1476, când au pătruns în
19

Nicolae Grigoraş, op.cit., p. 74-83.
Ibidem, p. 88.
2 1 Constantin Rezachevici, Cronologia critică a Domnilor din Ţara Românească şi
Moldova, a. 1324-1881, 1., secolele XIV-XVI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 200 1 ,
p. 534.
22 Vezi Alexandru Artimon, Mărturii istorico-arheologice privind oraşele din sud
vestul Moldovei in vremea lui Ştefan cel Mare, în Ştefan cel Mare şi Sfânt în
memoria băcăuanilor, Bacău, 2004, p. 107- 1 08, notele 2 1 -28.
2 3 Ibidem, p. 1 08- 1 09.
20
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Moldova oştile turceşti, care au ars şi distrus numeroase localităţi, printre care şi
Bacăul, iar în lupta finală dată la Valea Albă (Războieni), la 26 iulie 1 476, oştile
lui Ştefan cel Mare au fost înfrânte. În final, încercările oştilor otomane de-a
cuceri cetăţile Ţării Moldovei şi instalarea unui alt domn, loial lor, n-au dat
rezultatele aşteptate. Măcinate de greutăţi, lipsite de provizii, hărţuite permanent
de vitej ii oşteni ai lui Ştefan, trupele otomane s-au retras spre Dunăre, astfel că
până la urmă victoria a fost de partea voievodului moldovean.
În pofida acestor greutăţi, determinate de aceste războaie, în momente de
răgaz şi linişte, în vremea lui Ştefan cal Mare s-au întreprins mari eforturi
pentru refacerea oraşelor, a aşezărilor săteşti, dezvoltarea meşteşugurilor, a
agriculturii, a comerţului, construirii unor edificii de caracter laic şi religios
(curţi domneşti şi boiereşti, mănăstiri şi biserici, locuinţe de orăşeni etc.) pe
întreg teritoriul Moldovei.
În această situaţie se încadrează şi oraşul Bacău, în care se dezvoltă şi
înfloreşte o puternică cultură materială şi spirituală în vremea lui Ştefan cel
Mare, aşa cum reiese din studierea izvoarelor scrise, a cercetărilor arheologice.
Cercetările arheologice întreprinse în vatra veche a oraşului Bacău, au
scos la lumină un bogat material din vremea domniei lui Ştefan cel Mare,
format din ceramică ornamentată (cahle şi plăci de perete cu diverse ornamente
heraldice, figurative, florale, geometrice),
obiecte de fier (unelte
meşteşugăreşti, agricole şi de întrebuinţări gospodăreşti), podoabe şi monede
locale şi străine (ungureşti, poloneze, germane, turceşti etci4•
Un alt aspect din istoria oraşului Bacău îl constituie faptul că Ştefan cel
Mare a hotărât, după războaiele purtate cu turcii la Vaslui ( 1 475) şi Valea Albă
( 1 476) să organizeze administrativ această parte a ţării de sud-vest a Moldovei
şi să stabilească în acest centru urban, reşedinţa pentru fiul său cel mare,
Alexandru,
Pentru aceasta, în zona central estică a oraşului s-a întreprins un vast
program de construcţii, prin preluarea de către domnie a unei întinse zone şi
după eradicarea locuinţelor ce aparţineau orăşenilor, să ridice complexul de
clădiri aparţinând Curţii domneşti.
Prima menţiune documentară despre existenţa unei curţi domneşti la
Bacău o avem în actul emis de Ştefan cel Mare la 20 aprilie 1 49 1 prin care
dăruieşte mănăstirii Tazlău un sat ascultător de aceste curţi25
Referitor la Curtea domnească din Bacău, aveam o singură descriere, a
călătorului străin, Marcus Bandini, care a vizitat acest oraş în 1 646 şi în care
relata că în partea de miazăzi a lui exista un palat domnesc, aflat în ruine26
24

Alexandru Artimon, Civilizaţia medievală urbană , p.4 1 -83.
DRH, A, Moldova, III ( 1 487- 1 504), Bucureşti, 1 980, p. 1 85- 1 86.
2 6 V.A.Urechia, Codex Bandinus, Bucureşti, 1 895, p. 43.

25
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Pentru descifrarea enigmelor legate de construcţiile ce aparţineau Curţii
domneşti de la Bacău, un rol important I-au avut cercetările arheologice
întreprinse, în partea central-estică a oraşului, între anii 1967- 1 968 şi 1 970- 1 990,
care au scos la lumină fundaţiile Casei domneşti şi a turnului locuinţă şi a altor
vestigii istorice27
În primul rând, s-a dezvelit integral fundaţia Casei domneşti ce se afla la
circa 35 de metri est de biserica Precista, care avea dimensiunile la exterior de
17 ,90x8,50 metri, de formă dreptunghiulară, alcătuită din zidărie de piatră,
legată cu mortar8
În al doilea rând s-a dezvelit integral fundaţiile turnului-locuinţă, cu rol
de apărare, al Curţii domneşti, de plan dreptunghiular, cu laturile în exterior de
12,80 X 1 0,80 metri şi ziduri groase de 1 ,40 metri.
Coroborarea izvoarelor scrise cu cele arheologice ne-au condus la ipoteza
că aceste construcţii au fost ridicate după anul 1476.
La fel s-a dovedit că ele au durat până în prima domnie a lui Petru Rareş
( 1 527- 1 53 8), când în Moldova pătrund oştile turceşti conduse de sultanul
Soliman Magnificul, la 1 538, care incendiază palatul voievodal de la Bacău29
Mai merită să relevăm bogăţia şi varietatea materialului arheologic
descoperit la Casa domnească şi Turnul de apărare, care ne dovedeşte gustul şi
rafinamentul existent la Curţile domneşti din vremea lui Ştefan cel Mare,
intensa viaţă spirituală existentă şi contactul cu lumea şi civilizaţia occidentală
şi orientală30•
Pentru înţelegerea corectă a ansamblului domnesc de la Curtea
domnească din Bacău, trebuie să menţionăm ca din el făcea parte şi biserica
Precista, construcţie făcută din piatră şi cărămidă, în stilul specific epocii lui
Ştefan cel Mare. Biserica este foarte bine proporţionată, zveltă, de plan treflat
cu turlă pe naos, având o lungime de 25,68 m, iar lăţimea pronaosului de 9,62m,
lărgimea naosului de 8, 1 2m şi lărgimea în dreptul absidelor de 1 1 ,24m.
Pronaosul este supralărgit, de formă pătrată, cu intrarea spre vest şi două
ferestre spre sud şi nord.
Naosul are absicfe laterale semicirculare în interior şi cu câte cinci laturi
în exterior.
Absida altarului, semicirculară în interior şi cu nouă laturi în exterior, este
27 lulian Antonescu, Curţile domneşti de la Bacău, în Carpica, l i, 1 969, p. 3 3 1 -342;
Alexandru Artimon, Date istorice şi arheologice cu privire la Curtea domnească din
Bacău, în Monumente istorice şi de artă, 2, Bucureşti, 1987, p.3- 1 3 ; idem, Noi
contribuţii arheologice privind Curtea domnească din Bacău, în Carpica, XVIII-XIX,
p.285-300; idem, Civilizaţia medievală urbană , p. 60-84.
28 Detalii complete a se vedea în lucrările de la nota 27.
29 lbidem.
...

30

Alexandru Artimon, Date istorice şi arheologice

. ..

, p. 3 - 1 3 .
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flancată de nişele pronaosului şi diaconicului.
Bolţi moldoveneşti cu arcade piezişe se ridică deasupra naosului. Turla,
cilindrică în interior, prezintă în exterior opt feţe. E aşezată pe o primă bază de
secţiune pătrată, din zidărie de piatră şi cu a doua stelată cu 1 2 vârfuri de
cărămidă.
Pisania din piatră, aşezată în exterior, pe zidul de intrare, în stânga uşii,
reprezintă un document important pentru biserică şi ctitorul ei şi care are
următorul conţinut: "Cu voia Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea
Sfăntului Duh, binecinstitorul şi de Hristos iubitorul Io Alexandru Voievod, fiul
lui Ştefan Voievod, domn al Ţării Moldovei, a zidit această casă în numele
Adormirii preacuratei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria şi s-a
sfărşit în anul 6999 ( 1 49 1 ) , luna ianuarie 1 "3 1
Ctitorul bisericii Precista din Bacău, Alexandru voievod, a avut grijă de
monument, prin acordarea unor proprietăţi şi bunuri materiale lăcaşului sfănt.
În acest sens menţionăm că la 23 aprilie 1 49 1 , Alexandru îi donează un
frumos tetraevanghel lucrat de un mare artist al vremii, Teodor Mărişescul şi
care actualmente se păstrează în Muzeul de Istorie din Moscova32•
La fel este cazul să menţionăm dăruirea de ctitor, pentru biserica Precista
a unui Panaghiar şi care se păstrează astăzi la Muzeal Naţional de Artă din
România33
Numai este cazul să ne referim la evoluţia istorică a bisericii Precista
până în zilele noastre, de care ne-am ocupat şi noi şi alţi cercetători ai istoriei
acestui strălucit monument din vremea lui Ştefan cel Mare34
Asupra vieţii şi activităţii lui Alexandru voievod, fiul lui Ştefan cel Mare,
ctitorul Curţii domneşti şi bisericii Precista din Bacău ne-am referit pe larg într-un
documentat studiu apărut într-o lucrare amplă dedicată lui Ştefan cel Mare cu
ocazia împlinirii a 500 de ani de la trecerea sa în eternitate35
Alte aspecte din istoria oraşului în vremea lui Ştefan cel Mare sunt
relevate de izvoarele scrise, dar mai ales de cercetările arheologice.
Este cazul să ne referim în aceste rânduri la descoperirea fundaţiilor unei
31

G. Balş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1926, p. 6 1 -62.
M. Berza, Trei tetraevanghele ale lui Teodor Mărişescul În Muzeul de Istorie din
Moscova, în Cultt•ra moldovenească În timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964,
p. 589-590.
32

33

Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare,

Bucureşti, 1 958, p. 349-352.
34 Ne referim doar la câteva lucrări: Alexandru Artimon şi Ioan Mitrea, Bacău.
Reşedinţă voievodală, Bacău, 1996, p. 58-60; Alexandru Artimon, Civilizaţia
medievală urbană ... , p. 60-82; Constantin Tomozei şi Elena Tomozei, Biserica
Precista din Bacău, Bacău, 200 1 , p. 57- 1 1 0.
35 Alexandru Artimon, Mărturii istorico-arheologice .. . , p. 1 1 1 - 1 26.
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biserici din această vreme, scoase la lumină de investigaţiile arheologice
întreprinse în perioada anilor 1 97 1 - 1 972 şi 1 983, în zona de nord a actualei
catedrale Sf.Nicolae.
Din observaţiile întreprinse a reieşit că biserica are o lungime de 1 8m la
exterior, iar în interior de 1 5m. Ea este alcătuită din altar, naos şi pronaos.
Absida altarului de formă poligonală este formată din cinci laturi la exterior şi
semicirculară în interior. Pronaosul de formă poligonală are trei laturi atât la
exterior cât şi la interior.
Această dispunere a altarului şi pronaosului corespunde cu cea a bisericii
din Bălineşti - Suceava, ridicată între anii 1494- 1499, de logofătul Tăutu Ion,
mare dregător al lui Ştefan cel Mare.
În partea exterioară a altarului au fost surprinse trei contraforturi,
investigaţiile arheologice au dovedit că biserica avea abside laterale
semicirculare.
În concluzie se poate aprecia că biserica a fost construită la sfărşitul
secolului al XV -lea, în plan treflat cu absidele laterale semicirculare, absidele
altarului şi pronaosului fiind poligonale36
Comerţul cunoaşte o înflorire deosebită în Bacău în vremea domniei lui
Ştefan cel Mare când sosesc negustori străini, fie din Polonia sau alte ţări, fie în
special din Transilvania, cu deosebire de la Braşov cu mărfuri necesare Curţii
domneşti, cât şi desfacerii unor produse pe piaţa oraşului. Aceste tranzacţii
comerciale sunt consemnate în catastihul oraşului37
Ştefan cel Mare acordă la 1 3 martie 1 458 un privilegiu comercial
negustorilor din Transilvania care poposesc şi la Bacău38
La rândul său Matei Corvin, regele Ungariei, acorda la 1473 un salv-conduct
negustorilor moldoveni, printre care şi celor băcăuani, asigurându-i că pot să
vină şi să vândă slobod şi în pace şi să poarte întreg negoţul şi apoi iarăşi să se
întoarcă la ee9
Negustorii băcăuani participă la negoţul cu produse la Braşov, lucru
evidenţiat de registrele vigesimale, precum e Dragoş de pe la 1 50040
36

Alexandru Artimon, Contribuţii arheologice la istoria oraşului Bacău, în Carpica,
XIII, 1 98 1 , p. 20-22; Preot Ion Mareş, Biserica Sf. Nicolae din municipiul Bacău,
1 983, p. 56; Alexandru Artimon, Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec. XIV-xvm,
în Carpica, XXVI, 1 997, p. 1 7- 1 8 .
37 Vezi pentru aceasta un document mai târziu din 1 O februarie 1 6 1 7 (Documente
privind istoria României, A, Moldova, voi. IV, p. 205).
3 8 1. Bogdan,
Documente moldoveneşti din secolele XV şi XVI in Arhivele
Braşovului, Bucureşti, 1 905, p. 36-39.
39 Hurmuzaki, Documente, voi. XV, partea 1, p. 80.
40 N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Drumuri, mărfuri, negustori şi oraşe,
Vălenii de Munte, 1 9 1 5, p. 1 77- 178.
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La 1 503 un băcăuan merge la Braşov cu un transport de mărfuri în
valoare de 1 500 aspri4 1
În perioada lui Ştefan cel Mare, asistăm la o intensă circulaţie monetară,
dovedită de cercetările arheologice. Şi la Bacău s-au descoperit monede emise
de Ştefan cel Mare, dar şi străine: ungureşti, poloneze, raguzane, germane,
turceşti etc.
Pe planul culturii spirituale copiii orăşenilor băcăuani în vremea lui
Ştefan cel Mare plecau la studii în alte ţări, aşa cum este menţionat un anume
Gregorius Francisci ce frecventa la 1 493 Universitatea din Cracovia42 •
Acestea sunt doar câteva aspecte din istoria oraşului Bacău în vremea lui
Ştefan cel Mare şi Sîant.

41

Unii negustorii băcăuani sunt prezenţi şi în Polonia, Ungaria, Germania, Veneţia etc.

42 Radu Manolescu, Cultura orăşenească În Moldova În a doua jumătate a secolului al
XV-lea, în Cultura moldovenească În timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1964, p. 8 1 .
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Gruie Piticar
Moto:

" ... va li!fl din nouri un 6our
tânăr care va suj(a pe nări foc
înoemănat, şi coamefe (ui şi (e va
îrufrepta spre răsărit ".
M. Sadoveanu,

Fraţii Jderi

Sanctificarea, de dată relativ recentă, a voievodului devenit de multă vreme un
mit esenţial al neamului, prin care încercăm să ne definim identitatea naţională, a
stâmit reacţii justificate, în ordinea gândirii fireşti. Era însă suficient, pentru
contestatari, să schimbe perspectiva ori să cerceteze atent datele problemei, pentru a
constata îndreptăţirea hotărârii Sîantului Sinod. Las la o parte argumentul că în
chestiuni religioase e normal să decidă clerul, mirenii neavând nici competenta şi nici
dreptul de a interveni, spre a atrage luarea aminte asupra faptului că biserica n-a făcut
decât să oficializeze voinţa poporului, ce se manifestă la puţin timp după moartea
domnului şi rămâne, probabil, neschimbată până azi. Cronicarul consemnează
,,sfinţirea" spontană a eroului naţional, dând lămuririle necesare: "Ce după moartea
lui, până astăzi îi zicu sveti (sîantul - n.n.) Ştefan vodă, nu pentru sufletu, ce ieste în
mâna lui Dumnezeu, că el încă au fost om cu păcate, ci pentru lucrurile lui cele
vitejeşti, carile niminea din domni, nici mai nainte, nici după aceia I-au ajuns"1
Admiţând ideea lui Mircea Eliade că, în spaţiul istoric, literatura preia funcţia de a
crea miturile, definitorie pentru spiritul uman, vom observa că, în cazul lui Ştefan,
funcţia literaturii se arată deosebit de productivă. Mitul său literar are o dimensiune
fundamental creştină, aşa încât cărţile despre el implică o latură hagiografică. Într-un
fel el este Sîantul cu mai multe Vieţi, istorice şi literare, pe noi interesându-ne aici
cele din urmă, pentru caracterul lor legendar şi pilduitor. Nu ne propunem aprecierea
tuturor textelor inspirate de figura voievodului, ci doar a celor de referinţă, ţinând de
conştiinţa noastră culturală, interesaţi de specificul oglindirii şi, în mod special, de
motivarea prin literatură a sanctificării domnului MoldoveL
Textele clasice care constituie imaginea lui Ştefan cel Mare în literatură sunt, în
ordine cronologică, după cum se ştie, Letopiseţul Ţării Moldovei de Grigore
Ureche, cele nouă legende din ciclul O samă de cuvinte al lui Ion Neculce, legenda
Articol preluat, cu acordul autorului, din volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt in
memoria băcăuanilor, editat de Asociaţia-Culturală "Ştefan cel Mare şi Sfănt", Bacău,

•

Editura Conexiuni, 2004
1 Grigore Ureche, LetopiseţuiŢării Moldove� Bucureşti, ,,Minerva", 1987, p.64.
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lui Alecsandri

Dumbrava Roşie, drama istorică Apus de soare de Barbu Ştefănescu
Fraţii Jderi de Mihail Sadoveanu. Între acestea există o relaţie

Delavrancea. romanul

de continuitate privind caracterul personajului: unele trăsături, fundamentale, se

identifică în toate operele menţionate. Aşa sunt, de pildă, vitejia voievodului în
războaie, credinţa în Dumnezeu sau dragostea de ţară. Asemenea detenninări devin

permanenţe; sunt preluate, dezvoltate, complicate, aprofundate. Esenţa rămânând mai

degrabă neschimbată, diferenţele survin la nivelul aparenţelor şi constau în deplasarea

accentelor, în ponderea elementelor constitutive; sunt diferenţe de complexitate şi,

inevitabil, de proiecţie subiectivă.

În cronica lui Grigore Ureche, descoperim placa turnantă a reprezentărilor

ulterioare .ale domnului. Toate datele utilizate mai târziu se găsesc aici, cronicarul
fiind, în ultimă instanţă, creattoul lui Ştefan cel Mare, un personaj magnific din care

se nasc altele, după chipul şi asemănarea lui. În ea se află celebrul portret moral,

arhicomentat; în ea sunt faptele vieţii, ce completează portretul. De la bun început

Ştefan se arată ca domn al dreptăţii, nevoind să ia tronul fără voia supuşilor: " ...la
locul ce se chiamă Direptate (invocat în Alecsandri, Delavrancea, Sadoveanu- n.n.)

i-au întrebatu pre toţi: ieste-le cu voie să le fie domnu? Ei cu toţii au strigat într-un
glas: «În mulţi ani de la Dumnezeu să domneşti»"2• Apoi, mai ales, ca domn al

războaielor: " ... fiindu Ştefan vodă om războinic, şi de-a pururi trăgându-1 inima spre
vărsare de sânge"3. "Ştefan vodă, fiindu aprinsă inima lui de lucrurile vitejeşti, îi părea

că un an ce n-au avut treabă de războiu, că are multă scădere, socotindu că şi inimile
voinicilor în războaie trăindu să ascut. . . "4 Acest ,Jeu gata spre vânatu " este ,Ja
lucruri de războaie meşter''. În egală măsură, eroul e şi un domn al credinţei, aducând

după biruinţă laudă lui Dumnezeu (fapt pomenit de cronicar în patru rânduri),
" ...cunoscând Ştefan vodă că ajutoriul nu de aiurea i-au fost, ce numai de la
Dumnezeu şi de la preacurata Maica Sa"5 Religiozitatea lui se manifestă complex:

ctitoreşte biserici şi mănăstiri (sunt amintite Putna, bisericile de la Badeuţi, Iaşi,

Hârlău, Suceava) spre slava lui Dumnezeu, are viziuni în timpul unor lupte: ,,zic unii

să să fie arătat lui Ştefan vodă la acest războiu sîantul mucenicu Dimitrie, călare şi

într-armatu ca un viteazu, fiindu-i întru ajutoriu şi dând vâlhvă oştii lui'.6. Din cronica

lui Ureche vine imaginea unui Ştefan legat de ţară, sprijinit de oamenii simpli, care
"
"strângea păstorii din munţi şi argaţii de-i într-arma 7, care răsplăteşte generos vitejia:
" ... acolo (la Hârlău- n.n.) au făcut ospăţ mare tuturor boierilor şi tuturor vitejilor săi
şi cu daruri scumpe i-au dăruit"8; a părintelui ţării, ocrotitor şi apărător: ,.Atâta jale era

2

Ibidem, p. 34.
Ibidem, p. 34.
4 Ibidem, p. 40.
5 Ibidem, p. 38.
6 Ibidem, p. 59.
7 Ibidem, p. 49.
8 Ibidem, p. 59.
3
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(la moartea lui - n.n.) de plângea toţi c a după u n părinte al său, că cunoştiia toţi
că s-au scăpatu de mult bine şi de multă apărătură"9 În aceeaşi scriere se mai pot
recunoaşte: atitudinea antiotomană, de cruciat; hărnicia, agerimea, vigilenţa, dârzenia,
dar şi asprimea neînduplecată a tăietorului de duşmani sau impulsivitatea; în sfărşit,
dimensiunea providenţială a personalităţii voievodului, marcată prin semne divine
(iarnă grea şi geroasă, vară cu "ploi grele" şi mari inundaţii).
Cele inventariate mai sus se cuprind, practic, într-o sintagmă din portret - "om
întreg la fire" - ce favorizează, în acelaşi timp imaginaţia creatoare, fiind o bună
poziţie de plecare pentru aceasta. Viziunea lui Ureche asupra personajului nu
evadează totuşi în legendă, ci denotă simţ al realităţii, moderaţie şi echilibru. Pe
alocuri textul chiar derutează. Autorul umanist nu-i poate ierta, "omului întreg la fire"
crimele de la ospeţe, uciderile fără proba vinovăţiei. Statistica evenimentelor indică
relativ puţine războaie cu turcii1 0 (la Chilia şi la Cetatea Albă, la Vaslui, la Războieni,
la Catlabuga). Restul sunt cu vecinii şi cu tătarii (în două-trei rânduri). Deşi se afirmă
în fmal că Ştefan "au făcut 44 de mănăstiri", textul precizează mai puţin de zece
ctitorii. Discutabilă e şi imaginea voievodului - apărător al ţării, care, în fapt,
organizează adesea expediţii militare în ţările vecine (Muntenia, Transilvania,
Polonia). Memoria colectivă nu a reţinut astfel de lucruri iar urmaşii literari au făcut
tot ce le-a stat în putinţă spre a risipi aceste uşoare umbre de pe chipul luminos al
legendarului domn.
Acesta capătă paloarea legendei încă din opera lui Ion Neculce, povestitor ce
exprimă spiritualitatea populară. El merge cuminte pe urmele predecesorului său,
întărindu-1 şi totodată dizolvând aburos imaginea personajului, spunându-ne cam
aceleaşi lucruri: că Ştefan s-a bătut cu turcii "în câteva rânduri"; că a făcut mănăstiri
(" . . . aşe să aude din oameni vechi şi bătrâni, că, câte războai au bătut, atâte mănăstiri
cu biserici au făcut" 1 1 ); că era oştean aspru, punându-i pe Ieşi la jug; că era credincios
în izbânda de la Dumnezeu dată (o legendă, a patra, evocă întâlnirea cu Daniil
Sihastrul); că era recunoscător şi justiţiar; că a lăsat cuvânt fiului să închine ţara la
turcii ,,mai înţelepţi şi mai puternici" Şi în Neculce unele fapte iscă semne de
întrebare. Trăgând mai tare cu arcul decât Ştefan, pentru alegerea locului de zidire a
sfintei mănăstiri Putna, un copil de casă este pedepsit pe loc prin decapitare (legenda
ill). Fratele bogat din Vaslui nu-i poate împrumuta plugul fratelui sărac decât
duminica, aşa încât unealta agricolă este dăruită de domn săracului, Ştefan
deposedându-1 pe bogatul, totuşi binevoitor (legenda VII). Discordanţele trec aproape
neobservate, autorul fiind atras îndeosebi de neobişnuitul evenimenţial, de detaliul
concret al întâmplărilor sau de latura lor comică.
Se vede uşor în ce direcţie lucrează imaginaţia populară şi, în egală măsură, cea
9
10

Ibidem, p. 64.

11

La moarte, a lăsat fiului Bogdan cuvânt să închine ţara acestora.
Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, "Minerva", 1980, p. 11.
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cultă. Într-un cântec bătrânesc din cunoscuta culegere a lui Alecsandri, Poezii
populare ale românilor, intitulat Movila lui Burcel, subiectul e asemănător celui din

a şaptea legendă a lui Neculce, dar fratele bogat a dispărut, iar săracul este un fost
oştean, pauperizat fiindcă şi-a pierdut un braţ în războaie. Sunt astfel create condiţiile
pentru schimbarea la faţă a voievodului, transformat din justiţiar îndoielnic în
răsplătitor generos: ,,Măi Burcele, fătul meu!/ Iată ce hotărăsc eu:/ Ia-ţi un plug cu
şease boi/ Şi mergi bogat de la noii Ia-ţi movila răzăşie/ Ca s-o ai de plugărie"12• Ca
şi cronicarii, Alecsandri are în vedere, în conceperea personajului, izvoare scrise şi
tradiţia orală (Delavrancea şi Sadoveanu nu vor proceda altfel). Poemul său
Dumbrava Roşie reprezintă prima imagine de referinţă a domnului Moldovei în care
fantezia creatoare operează consistent. Cânticul vechi poporal", inserat într-o
"
manieră nouă şi originală în legenda cultă, susţine ideea centrală a operei - legătura
mistică şi firească deopotrivă dintre voievod şi popor, constituind argumentul liric al
reprezentării din capitolul al cincilea, Ştefan cel Mare. Autorul anonim îl compară pe
războinicul ştiut cu ,,mândrul soare" (asociere preluată de Delavrancea) şi cu un zid
"
de apărare", hiperbolizarea mitică rimând cu perspectiva poemului epic.
Ideea lui Alecsandri de a realiza personajul prin discursul ce formează nucleul
imaginii se va dovedi fecundă, fiind desăvârşită de către Delavrancea, continuatorul
său direct. Poetul combină mijloacele, utilizând, pe lângă citatul folcloric, portretul,
mişcarea epică. Gestul rugăciunii, corespunzător viziunii iconografice, care deschide
capitolul, se recunoaşte în majoritatea scrierilor menţionate (mai puţin la Neculce).
Portretul în schimb accentuează trăsăturile gloriei şi patriotismului, insistând pe latura
providenţială a personalităţii istorice: ,,Fiinţă de-o natură gigantică, divină,/ El e de-acei
la carii istoria se-nchină,/ De-acei carii prin lume, sub paşii lor, cât mergj Las' urme
urieşe ce-n veci nu se mai ştergj A cărora legendă departe mult se-ntinde/ Şi-nchipuirea
lumei fantastic o aprinde./ Măreţ în a sa umbră un timp întreg disparej Căci Dumnezeu
pe frunte-i au scris: Tu vei fi mare"13 Cum se vede, Ştefan se desenează în sens
romantic, ca un geniu acreditat religios. Momentele discursului următor (evocarea
începutului "la Dreptate", enumerarea înfrânţilor, a bătăliilor, lauda învingătorilor,
invocarea unirii creştinătăţii împotriva Semilunii, indicarea imperativului clipei
prezente) se regăsesc aproximativ în monologul, mai cunoscut, al celuilalt Ştefan, din
Apus de soare. Retorica eroului de acum este, deocamdată, naiv maniheistă domnul Moldovei şi ai săi întruchipează binele absolut, în timp ce duşmanii sunt
"Trufaşi cu toţi, sălbatici, lacomi, vicleni şi orbij Care-mpregiurul ţărei, precum un
cârd de corbi,/ Stă gata s-o s:faşie . "1 4 Scriitorul se recunoaşte (şi se proiectează
subiectiv) cu deosebire în iubirea de ţară ("sfântă primăvară") şi în idealul libertăţii ce
îl caracterizează pe mare voievod (erau acestea trăsăturile de caracter ale întregii
. .

Poezii populare ale românilor, Bucureşti, "Minerva", 1982, p. 18 1 .
Vasile Alecsandri, Poezii alese, Bucureşti, "Minerva", 1990, p. 250.
1 4 Ibidem, p. 250.
12

13
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generaţii literare d e l a 1 848): ,,Decât Moldova-o lanţuri, mai bine ştearsă fie/ Decât o
15
viaţă moartă, mai bine-o moarte vie" • Anexa unor scene demonstrative spre finalul

poemului ne apare de prisos din unghiul de vedere

al

poeticii personajului; discursul

epuizează resursele creatoare. Un Ştefan conducând vijelia distrugerii sau asistând

neîmblânzit ·la pedeapsa prin înjugare a leşilor adaugă puţin la imaginea globală a
eroului. Nota specifică a acesteia o dau, în cele din urmă, măreţia şi grandilocventa,
convenţia sublimului, astfel încât uneori retorica devine sufocantă, riscând să
vaporizeze obiectul poetic.

Deoarece Delavrancea e singular prin semnificaţia patriotică pe care o dă

personajului, ar trebui să facem o paranteză de natură să semnaleze dificultatea

actuală de a ne apropia de drama sa istorică. Recitind-o, am avut înfiorarea unui

posibil sf'arşit. O parte importantă a literaturii române, întemeiată artistic pe ideea

naţională, pe trăirea sinceră a sentimentului patriotic, tinde să iasă astăzi din uz.

Americanismul şi europenismul, prost asimilate, şi, dincolo de acestea, un soi de

pornire sinucigaşă inexplicabilă raţional ne provoacă despărţirea de noi înşine.
Cultura noastră a devenit prea strâmtă, s-a învechit ca o haină demodată ce nu-şi

mai găseşte locul nici măcar într-un magazin de second-hand. Simpla invocare a

unui termen din familia lexicală a cuvântului patrie e periculoasă, aducând imediat
după sine aplicarea unei etichete de tipul: naţionalist, antieuropean, antiamerican,
neocomunist etc. A trăi în România un sentiment verificat milenar, precum dragostea

de ţară, e o chestiune himerică. Alecsandri, Bălcescu, Russo, Eminescu, Coşbuc,
Goga, Delavrancea, Sadoveanu par nişte străini care au iubit o patrie necunoscută.

Tradiţia ei folclorică şi religioasă se învăluie în neguri din ce în ce mai dese.

Comentatorul unei opere subminate de sentimentul naţional, care nu se mai joacă în
ultima vreme, se află deci în mare primejdie.

Figura lui Ştefan din piesa scriitorului muntean constituie expresia patosului

patriotic, romantic în esenţă, tumultuos, avântat şi vibrant. Delavrancea izbuteşte o

realizare memorabilă şi deconcertantă prin complexitate. El procedează ca un

dramaturg modem, abandonând principiul mimesis-ului şi imaginând în ordinea
gândirii poetice. Realismul personajului nu se stabileşte prin comparaţie cu realitatea

istorică, ci, pe baza câtorva date psihologice, se înfiinţează ca realism posibil, al

construcţiei ficţionale, motivat prin logica sa internă şi nu prin raportarea exterioară.
Registrul său verbal oscilează între formularea plastică, de tip liric, expresia

înţeleaptă, cu tâlc ("sibilinică'� o numea Călinescu în Istoria literaturii române de la
origini până în prezent) şi jocul de cuvinte gratuit, într-un chip ameţitor. Punctul
forte al rostirii îl reprezintă oratoria, pe care autorul, considerat de Maiorescu cel mai
mare orator al României moderne, o împrumută creaţiei sale.

Numai Ştefan există efectiv în operă, înconjurat de un cortegiu formidabil de
lăudători. Numit ah initio "slăvitul" de către fiica sa Oana, domnul e aşadar cel ce se
15

Ibidem, p. 25 1 .
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cuvine lăudat. Toţi îl laudă: fetele de la curte, doamna Maria, curtenii, boierii, medicii
străini, până şi cârcotaşii (mai cu jumătate de gură); toţi îi sunt devotaţi la modul
absolut, întrucât triada decorativă, fals opoziţionistă, alcătuită din paharnicul Ulea,
stolnicu\ Drăgan şi jitniceru\ Stavăr nici nu poate fi luată în considerare. Iată
apelativele: preaslăvitul nostru stăpân" (Oana); ,,sfântul meu stăpân" (Maria); un
"
"
arhanghel" (Maria); palatinul" (Klingenspom); leul Moldovei", soarele nostru",
"
"
"
părintele nostru" (clucerul Moghilă). Mulţimea de osanale nu distonează, cum s-ar
"
putea crede. Scheletul imaginar al eroului are altă componenţă, comparativ cu
reprezentările anterioare: patriotism, pus în paralel şi identificat cu sentimentul
familiei; voinţă de neînfrânt, asimilată voinţei ţării ( Şi cum vru Moldova aşa vrusei şi
"
16
eu" ), conştiinţă maximă a datoriei şi a dreptăţii, luciditate şi vigilenţă, înţelepciune.
Profilul lui se încheagă conflictual, puterile vii ale sufletului reprirnând cu autoritate
boala, oboseala, bătrâneţea. El îşi declară dedublarea: ,./)oamna Maria: Cum te
simţi?/ Ştefan: Ca doi oameni care ar ieşi din acelaşi om. Unul rănit, celălalt mândru.
Mi-e milă de cel rănit, mă duc după cel mândru .. .''17• Autorul are inspiraţia capitală,
cu efecte tulburătoare, de a confiunta cu moartea un om pe deplin viu. Acesta priveşte
în ochi spectrul morţii (simbolizat de doamna invizibilă ce-i stă mereu în preajmă)
fără teamă, în timp ce îşi pune în rânduială lucrurile vieţii: fixează hotarele ţării, îl
învaţă la domnie pe Bogdan, lăsându-1 să judece diferite pricini şi să conducă bătălia
din Pocuţia, apoi îl înscăunează (nu uită să trimită solia Poartă pentru acreditarea noii
domnii); face ca Oana şi R.areş, copiii nelegitimi, să afle cine le-a fost tată; îşi
pregăteşte piatra tombală; îl ucide preventiv pe Ulea pentru ca rânduiala instituită să
nu fie pusă în primejdie. Curajul lui nu e lipsit de înfiorare.
Anumite accente în înţelegerea personajului se cer evidenţiate. Farniliaritatea
cu supuşii, de care se simte adânc legat, întâmpinaţi adesea cu cuvinte glumeţe, nu
afectează statura grandioasă a voievodului; şi nici copilărirea", uşor teatrală. A-l
"
suspecta de senilitate ni se pare abuziv, iar psihologia lui de om bătrân e relativă.
Ştefan se află, în raport cu ceilalţi, în acelaşi timp aproape şi departe. Politologii
actuali s-ar grăbi să-I declare tătuc" şi s-ar îndoi, logic, de identificarea voinţei lui cu
"
voinţa ţării (teoretic lucrul nu este cu putinţă şi are un iz de dictatură), însă această
identificare e de domeniul harului divin, voinţa ţării fiind, în defmit, voinţa lui
Dumnezeu. Din perspectivă religioasă, el dobândeşte o aură de martir: îndură
cauterizarea rănii de la picior privind icoana răstignirii şi rugându-se (ghicim în
secvenţă o specie de imitatio Christi). Călinescu îşi demonstra ingeniozitatea
încadrându-1 în tipul avarului care nu vrea să înstrăineze nimic din ce-i al său, dar
avariţia presupune egoism şi meschinărie. Or, sensul faptelor lui Ştefan îl constituie
binele patriei, înţeles nu prin deliberare orgolioasă, ci prin inspiraţie dumnezeiască.
16

Apus de soare, în Dramaturgia istorică românească, Il, Bucureşti, "Albatros",

1 974, p. 57.

1 7 Ibidem, p. 68
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De sus îi vin autoritatea supremă, dreptatea şi legea, asprimea pedepsitoare (el ucide
după ce previne, asociază justiţia cu mărinimia, dăruind din ce-i al său).
Prin urmare exemplaritatea personajului se dovedeşte cu prisosinţă. Păstrând
filonul popular al viziunii şi providenţialismul, Delavrancea îi dă un aer baladesc:
,lfera: E înzăoat!/ Neaga: Când s-a născut, 1-a scăldat în sânge de şerpoaică . . ./ Irina:
18
Şi de vultur . .. Să se strecoare şi să se înalţe"
Semne şi minuni îi anunţă apusul
(între acestea, moartea lui Voitiş, calul ce 1-a purtat în bătălii). El o primeşte apoteotic
pe ,,mireasa lumii", cu numele ţării pe buze. Autorul a reuşit o capodoperă, pe nedrept
acoperită de tăcere. Piesa, jucată altădată frecvent de actori iluştri, 1-a impus pe Ştefan
în conştiinţa naţională modernă, mai mult decât alte creaţii. Celelalte două drame care
încheie trilogia istorică, Viforul şi Luceafărul, continuă să-I aibă drept reper originar
şi inaccesibil, centru neschimbător de gravitaţie la care se raportează domniile de mai
apoi (a lui Ştefăniţă şi a lui Petru Rareş).
O situaţie asemănătoare întâlnim în romanele istorice sadoveniene. Fraţii
Jderi reînvie domnia deplină, aşezată şi îndelung stătătoare, vârsta de aur a istorie
neamului, în vreme ce restul cărţilor (Neamul Şoimăreştilor, Şoimii, Nunta
Domniţei Ruxandra, Zodia Cancerului, Nicoară Potcoavă) ilustrează "teroarea
istoriei" (conceptul aparţine lui Mircea Eliade), domniile trecătoare, neaşezate şi
nestatornice, în care Ştefan a rămas o amintire sacră a noroadelor, motivaţia de a trăi,
într-o istorie regresivă, din ce în ce mai îndepărtată de adevăr, nostalgia originarului.
Condiţia eroului în Fraţii Jderi e una specială: el mu este personaj principal din
perspectiva desfăşurării epice. În acest plan, primul loc îl ocupă, ca în basmul popular,
mezinul familiei, ,Jderul cel mititel" Lui Ştefan îi este rezervat locul principal în
pl�ul mesajului operei. Cititorul se întâlneşte temporar cu Ionuţ Jder pentru a rămâne
pentru totdeauna cu Ştefan cel Mare. Acesta se configurează, întâi de toate, ca
prezenţă spirituală, în mintea şi sufletul credincioşilor săi, ale oamenilor simpli, ale
altor personaje, dar şi ca prezenţă concretă, individualizată imaginar. Din ambele
direcţii provine semnificaţia majoră (şi majoritară) a operei, aşa că abia la finalul
lecturii (poate şi mai târziu) ni se dezvăluie cine este adevăratul personaj principal al
romanului, având dimensiunea cea mai amplă, mai profundă şi mai complexă - cartea
înseamnă, fără îndoială, încununarea viziunii literare asupra legendarului om.
Spre deosebire de creaţiile predecesorilor, romanul diferenţiază cultul lui
Ştefan. Nechifor Căliman, bătrânul staroste al vânătorilor domneşti din Neamţ,
precizează: . . . noi cunoaştem că pe măria ta te slăvesc curtenii; dar mai multă şi mai
"
19
mare slavă îţi dă prostimea de la sate" Percepţia populară, mai curând exterioară, e
a unui domn aspru şi blând, măsurat de puternic, judecător infailibil şi părinte ideal:
Se vorbeşte prin sate despre măria sa că-i om nu prea mare de stat, însă groaznic
"
când îşi încruntă sprânceana. Iar când vine la o sfăntă mănăstire [ . . ] măria sa trebuie
.

18
19

p. 1 5 .
Mihail Sadoveanu, Fraţii Jderi, Bucureşti, ,.Cartea românească",

Ibidem,

1 986, p. 1 3 1 .
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să se uite blajin în jurul său. Vede ici un prunc; vede ici o fată; vede dincolo o nevastă.
20
AI cui e pruncul acesta? a cui e nevasta asta?" . Apropiaţii însă ştiu mai multe, văd
chipul lui lăuntric, descoperit numai iniţiaţilor, celor aleşi, oamenilor măriei sale". Ei
"
cunosc, de pildă, că asprimea lui Ştefan e, de fapt, una întoarsă asupra lui însuşi. Între
iniţiaţi, tălmăcitorul cel mai fidel al adevăratului Ştefan se arată a fi arhimandritul
Arnfilohie Şendrea, unchiul şi duhovnicul sfătuitor al voievodului:
. .. deci
"
21
Dumnezeu 1-a ales ostaş al său" ; .. . căci măria sa are pecete pe braţul său drept şi
"
22
legământ stănt"
Spaţiul vast al acestui roman monumental cu elemente de epopee şi de frescă
medievală a permis frecvent intrarea efectivă în scenă a personajului, oglindit de
aproape, cu mare atenţie la unele elemente de portret (bunăoară privirea verde,
tăioasă), la expresia feţei, la gesturi şi îndeobşte la rostire, parcimonioasă nu
discursivă, revelatorie pentru latura sa intimă: Cine nu se pune pe sine jertfă pentru
"
23
credinţă, nu-i vrednic să ţie în stăpânirea sa noroadele" • Cu bună ştiinţă, autorul nu
recurge Ia introspecţie, nu pătrunde în sinea personajului, conservându-i taina şi
legenda. Pe lângă rolul de a-1 concretiza în imaginar, gesturile personajului, de tip
hieratic, îl simbolizează în lumea mai stabilă a ideilor. Din capul locului Sadoveanu
sugerează coordonatele fundamentale ale realizării sale: cea duhovnicească (Ştefan
sărută Evanghelia şi participă la sfanta
'
liturghie) şi cea lumească (trece de îndată la
Î
judecăţi). Botezul unui prunc, numit nălţare cuprinde simbolic amândouă părţile
figurii, parentală şi sacră: înălţând pruncul, şi implicit pe sine, domnul. săvârşeşte actul
creştin arhetipal vestind biruinţa, care va să vie, asupra fiarei apocaliptice.
Din afară înspre înăuntru, despre aşa ceva ne vorbesc şi titlurile. Fraţii Jderi
indică familia ca metodă de guvernare, echivalentă cu patria, unde domnul e părinte şi
stăpân. Ucenicia lui Ionuţ, Izvorul Alb, Oamenii măriei sale semnifică iniţierea ca
experienţă sacră. Primul titlu se referă la familia civică şi, în ultimă .instanţă, la
ipostaza lumească a personajului; celelalte - la familia spirituală, respectiv la ipostaza
duhovnicească a acestuia. Aceasta din urmă e şi problema-cheie a romanului,
argumentând originalitatea viziunii sadoveniene asupra lui Ştefan cel Mare. Scrierea
ar putea fi definită ca Bildunsgroman, pe de-o parte, şi ca roman iniţiatic, pe de altă
parte. În ceea ce-l priveşte pe Ionuţ Jder şi pe ceilalţi bărbaţi ai familiei, ei parcurg
traseul iniţierii militare, continuat de cel al iniţierii duhovniceşti într-o societate
secretă, cavalerească şi sacră, asemănătoare cavalerilor cruciaţi, al cărui Mare Maestru
este Ştefan (pentru Ionuţ experienţa contează şi ca iniţiere maturantă). Iniţiatorul lor,
la nivel înalt, este părintele Arnfilohie. În cazul voievodului, iniţiatismul este strict
spiritual, în cunoaşterea profetică, iar punctul maxim al devenirii trebuie căutat în
episodul vânătorii domneşti, unde schivnicul-mag, iniţiatorul vânat, i se arată lui
!o Ibidem, p. 9.
2 1 Ibidem, p. 348.
22 Ibidem, p. 350.
23 Ibidem, p. 298.
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Ştefan în vis, binecuvântând, de pe înălţimea unui munte pojarul ce va cuprinde
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ţara.

Vânătoarea are un dublu sens arhetipal, cel de-al doilea fiind refacerea condiţiei
strămoşului mitic, reîntemeierea mai pură a Moldovei. Asemenea primului domn,
Ştefan vânează un bour fabulos, de culoare albă - simbol al purificării, lăsându-1 să-i
scape, fiindcă vânătorul adevărat doboară animalul din suflet.
Sadoveanu e temerar în a reflecta, prin personajul său, paradigma completă a
trăirii duhovniceşti - desigur avem în vedere pe omul trăitor în lume. Spiritualitatea
lui, deşi se prezintă, prin formaţie şi prestanţă diplomatică, în felul renascentist, se
dovedeşte în esenţă a creştinului autentic, acesta căutând să aprofundeze înţelesurile
religioase prin lectura Scripturilor, ascultând cântările psaltice sau punând să i se
tălmăcească Apocalipsa. Ştefan practică rugăciunea, înfrânarea, asceza; îşi impune un
regim de viaţă auster. Se mărturiseşte şi se împărtăşeşte, curăţindu-se pentru jertfa cea
"
mare. Adesea se însingurează în reculegere, "cufundat în adânci cugetări 24 • Misiunea
lui sfântă, pentru că este un sfânt militar, activ şi contemplativ totodată, e de a-i alunga

pe păgâni din Constantinopol, cetatea simbolică a dreptei credinţe. Arhetipal, Ştefan

reconstituie îngerul menit să răpună fiara, pe Antihristul apocaliptic purtând semnul
acesteia,

666; este Sfântul Gheorghe zdrobind balaurul, lucrând după asemănarea

Domnului.
Am văzut că opera menţine celelalte aspecte ale personalităţii domnului
Moldovei, complementare, cu care ne-am obişnuit deja. Autorul apasă pe condiţia
judecătorului - drept, nemilos, înţelegător, generos, capabil de iertare, uneori şovăitor.
Recunoaşterea slăbiciunilor lumeşti corectează potrivit legenda.
Am plecat de la cronică umblând prin legenda populară, prin poemul eroic şi
drama istorică pentru a ajunge la roman. Într-un fel, ciclul s-a închis (romanul fiind o
specie modernă de cronică) pentru a se deschide. Soarta oricărui mit e de a deveni
religie. Ştefan cel Mare iese astfel din mitologia literară pentn.i a intra în calendarul
creştin · cu îndreptăţire, urmând ca de acum înainte să fie mai ales subiectul
comentariilor teologice.

24

Ibidem, p. 128.

*
ŞTEFAN CEL MARE ÎN MEMORIA BĂCĂUANILOR
I oan Mitrea
"
Dacă unul din sensurile cuvântului "memorie este acela de "amintire pe
"1
care posteritatea o păstrează oamenilor iluştri sau evenimentelor de seamă ,
atunci este neîndoielnic că Ştefan cel Mare s-a înscris profund în memoria
românilor.
Marele Voievod şi Domn Ştefan, intrat în istorie sub numele de Ştefan cel
2
Mare, mai târziu fiind numit Ştefan cel Mare şi Sfânt , canonizat de Sfântul

20-21 iunie
1 992, "născut pe la 1 434 la Borzeşti. . . fiind întâiul fiu al Voievodului Bogdan al

Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa sa solemnă din

II-lea şi al Mariei, supranumită Oltea, probabil descendentă a unei familii

boiereşti din zona Bacăului, deşi numele de Vlaicu al tatălui ei pare a indica o
"3
origine muntenească
şi-a legat numele dintr-un început de plaiurile băcăuane,
şi oamenii acestor plaiuri, prin locul naşterii şi ascendenţa sa după mamă.
"
Copilărind pe dealurile şi văile "Moldovei de sub munte , călătorind, alături de

tatăl său în mai multe rânduri pe drumurile din Valea Trotuşului şi Valea
Siretului, iar după victoria de la Doljeşti din

12

aprilie

1 457 împotriva lui Petru

Aron, ucigătorul tatălui său, şi "proclamarea ca domn al Moldovei la 1 4 aprilie
1457" poposind adeseori pe aceste locuri, construind la Bacău, împreună şi
pentru fiul său Alexandru Voievod, o Curte domnească, cuprinzând o casă
domnească, un turn locuinţă, de observaţie şi apărare, precum şi biserica
Precis ta, sfinţită la 1 ianuarie 1 49 1 , impozant ansamblu arhitectonic ce a servit
drept reşedinţă voievodală4 , ctitorind la Borzeşti, împreună "cu prea iubitul său

Articol preluat, cu acordul autorului, din volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt În
memoria băcăuanilor, editat de Asociaţia Culturală "Ştefan cel Mare şi Sfărit" , Bacău,

•

Editura Conexiuni, 2004

1 * * * Dicţionarul explicativ al limbii române (DEX), Bucureşti, 1 975, p. 538, sub
voce "Memorie"
2 Încă Grigore Ureche, în Letopiseţul Ţării Moldovei (cf. ediţia a 11-a, Bucureşti, 1 958,
p. 1 20) nota: "Ce după moartea lui, până astăzi îi zicem sveti (sfântul - n.n.) Ştefan
"
vodă . . . În 1 903 la Focşani a apărut un volum intitulat Ştefan-vodă cel Mare şi Sfânt.
Istorisiri şi cântece populare, strânse la un loc de S. Teodorescu -Kirileanu, în care se
"
găsesc texte mai vechi ce folosesc sintagma "Ştefan cel Mare şi Sfănt În 1 904, la
comemorarea a 400 de ani de la moartea voievodului, ziarul Tribuna din Arad scria:
"Podoaba neamului nostru, măritul voievod Ştefan cel Bun, Mare şi Sfânt..."
3 1. Toderaşcu, Ştefan cel Mare, capitol în Istoria românilor, voi. IV, Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 200 1 , p. 364.
4 Alexandru Artimon, Ioan Mitrea, Bacău - reşedinţă voievodală, Bacău, 1996.
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"
fiu, Alexandru , în anii 1 493- 1 494, biserica "Adormirii Preasfintei Născătoare
"
de Dumnezeu
(cunoscută în mod curent ca biserica "Adormirea Maicii
5
"
Domnului din Borzeşti) , construind în această parte a Moldovei drumuri şi
poduri, purtând lupte, precum lupta de la Orbic din

1 4707

1 4696,

sau mai probabil din

Ştefan cel Mare a reţinut, încă din timpul vieţii, tot mai mult, atenţia

băcăuanilor, iar după sfârşitul vieţii pământene, "după ce domnise «47 de ani,
"8
două luni şi trei săptămâni)) , a intrat tot mai profund în memoria acestora.
Comemorarea a

500 de ani de la moartea marelui domnitor Ştefan este un

prilej nimerit pentru a reaminti generaţiilor de azi ce a însemnat domnia lui
Ştefan cel Mare pentru istoria Moldovei, în fapt pentru întregul neam românesc şi
9
întreaga creştinătate , cum s-a înscris numele marelui înaintaş în memoria
băcăuanilor, precum şi a întregului neam românesc.
Oamenii simpli îl credeau probabil pe Ştefan un nemuritor. Vestea morţii
sale a căzut ca un trăsnet! Deşi şi-a scris opera la un secol şi jumătate de la
moartea marelui domn, Grigore Ureche a simţit profund durerea moldovenilor,
redând în cuvinte alese simţămintele poporului : "Atâta jale era, de plângeau toţi
ca după un părinte al său, că cunoştiia cu toţi că s-au scăpatu de mult bine şi de
"
multă apărătură 10 Se părea că şi natura prevestea dispariţia eroului, fiindcă
după relatarea

Letopiseţului anonim,

preluată de Grigore Ureche, aflăm că

"Fost-au mai înainte de moartea lui Ştefan Vodă într-acelaşi anu iarna grea şi
geroasă, câtu n-au fost aşa nici odinioară, şi peste vară au fost ploi grele şi
"1
povoaie de ape şi multă înecare de apă s-au făcut 1
Cei care I-au cunoscut, sau auzit de el şi de faptele sale, vor fi rămas mult
timp cu amintirea figurii sale luminoase. Cineva care l-a văzut în ultimele zile
"
de viaţă, "când se pregătea prin odihna de aici pentru odihna cea mare , ni-l
înfăţişează ca: " un om foarte cuminte, pe care nu-l poţi lăuda îndeajuns, foarte
5

Ioachim Vasluianul, Biserici ctitorite de către dreptcredinciosul voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt pe teritoriul Eparhiei Romanului şi Huşilor, în Cronica Episcopiei

Romanului şi Huşilor, VI, 1 994, p. 75-79; Constantin Eminovici, Costachi Buzdugan,
Biserica din Borzeşti, în Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, VI, 1994, p. 246-250.
6 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria românilor, voi. II, Bucureşti, 1 976,
p. 1 58.
7 C. Cihodaru, Observaţii pe marginea izvoarelor privind unele evenimente din
istoria Moldovei Între anii 1467-1474, în Studii şi cercetări ştiinţifice, Iaşi, 1 957, nr. 1 ,
p. 15; C. Rezachevici, Cronologia domnilor din Ţara Românească şi Moldova, a. 1324-1881,
voi. 1, secolele XIV-XVI, Bucureşti, 200 1 , p. 534.
8 Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei, Bucureşti, 1 958, p. 1 2 1 ; N. Iorga, Istoria lui
Ştefan cel Mare pentru poporul român, ediţia a II -a, Bucureşti, 1 966, p. 2 1 5 .
9 A se vedea în acest sens şi Ioan Mitrea, Ştefan cel Mare În faţa contemporanilor şi amintirea
poporului român, în Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, VI, 1994, p. 197-205.
10 Grigore Ureche, op.cit., p. 1 20.
1 1 Ibidem, p. 1 2 1 .
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iubit de supuşii săi, fiindcă e plin de îndurare şi judecător drept; e foarte ager şi
darnic şi, dacă n-ar fi boala lui, pentru vârsta ce are, e încă putemic" 1 2 • Când s-a
săvârşit din viaţă Ştefan avea o vârstă înaintată , probabil 70 de ani dacă acceptăm
naşterea sa în 1 434. O asemenea longevitate era rară într-o vreme în care speranţa
de viaţă era în jur de 50 de ani. Să amintim, spre comparaţie, că regele Franţei Carol
al V-lea a murit la 42 de ani, în 1 380, cu reputaţia unui bătrân înţelept1 3 , iar Carol
Quintul când a abdicat în 1 555, la vârsta de 55 de ani, era considerat un moşneag1 4 •
Ştefan cel Mare a rămas în amintirea contemporanilor cu imaginea unui
voievod tânăr, viguros şi viteaz. Această imagine s-a transmis generaţie după
generaţie. Pe bună dreptate s-a remarcat faptul că "multitudinea şi persistenta
portretelor ce reprezintă pe Ştefan, mereu ca un voievod tânăr, viguros, gat& să-şi
apere ţara, constituie omagiul pe care arta 1-a adus unei glorioase domnii,
omagiul pe care arta 1-a adus unui voievod pe care Moldova 1-a vrut, 1-a dorit, 1-a
păstrat mereu tânăr" 15 După moartea marelui voievod, în durerea şi evlavia sa,
poporul i-a închinat memorabile versuri, din care cităm:
"Tristă-i mănăstirea Putna
Mii de clopote dau veste
Ştefan Vodă al Moldovei,
Ştefan Vodă nu mai este" .
Şi în final . . .
"S-arătăm prin fapta noastră
Tuturor necontenit
Că prin neamul său în lume
Ştefan Vodă n-a murit! "
Treptat, după moartea lui Ştefan cel Mare, numele şi faptele sale sunt tot
mai puţin pomenite în scrieri. Ştim că Sigismund, regele Poloniei, care fusese
martor al dezastrului din Codrii Cosminului, într-o scrisoare trimisă în 1 53 1 lui
Petru Rareş, îi dă lui Ştefan titlul de "cel Mare" (Stephanus ilie Magnus) 16 • Apoi

12 N. Iorga, op.cit., p. 2 1 3.
13 Femand Braudel, Structurile cotidianului: posibilul şi imposibilul, Bucureşti, 1 984,
voi.

1,

p. 95.

1 4 Ibidem, p. 95.

15 Marin Matei Popescu, Dan Popa, Consideraţii asupra portretelor contemporane
ale lui Ştefan cţl Mare, în volumul: Vaslui. Ştefan cel Mare 1475. comunicări şi
referate ştiinţifice, susţinute cu ocazia aniversării a 500 de ani de la victoria de la
Podul Î nalt, Vaslui, 1 975, p. 88.
1 6 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Girescu, op.cit., p. 1 9 1 .
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cronicarul Macarie îl numeşte în 1 542 "Ştefan voievod cel Viteaz" . Mult timp a
dăinuit în conştiinţa unor români portretul lui Ştefan cel Mare făcut de Grigore
Ureche. La rândul său, Ion Neculce, culegând câte ceva din gura poporului,
întregeşte imaginea despre Ştefan cel Mare. Dar câţi oameni, mai ales din
mulţimea de rând, aveau acces, în epocă, la aceste scrieri? Aşa se explică
"
"tăcerea impresionantă ce se aşterne peste numele lui Ştefan şi faptele sale de
vitej ie. Poate cei care intrau la Putna ştiau că este ctitoria lui Ştefan şi acolo
domnitorul îşi doarme somnul de veci. Poate unii băcăuani care intrau în
biserica Precista-Bacău şi Borzeşti au mai ştiut că aceste sfinte locaşuri de cult
au fost ctitorite de Ştefan cel Mare. Dar nu avem dovezi în acest sens.
Cât de repede se uită un loc sau un eveniment ne-o demonstrează şi cazul
Curţii domneşti de la Bacău. Când au început cercetările arheologice pentru
dezvelirea resturilor Curţii domneşti, prin 1 967- 1 968, nimeni nu mai ştia, cu
precizie unde au fost aceste edificii. Doar prin sondaje arheologice în diverse
puncte din jurul bisericii Precista au fost identificate zidurile Curţii domneşti,
urmând apoi dezvelirea acesteia.
Abia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cum spune N. Iorga,
duhul
sfânt al iubirii pentru trecutul mare se coborî asupra unui călugăr care a fost
"
cel dintâi cântăreţ al lui Ştefan cel Mare" 17 Ajuns egumen al Putnei pe la 1 762,
arhimandritul Vartolomei, câţiva ani mai târziu, într-o zi de 2 iulie, a lăudat vitejia,
dreptatea şi iubirea de Dumnezeu a lui Ştefan cel Mare, aşa cum remarca N. Iorga, "în
vorbe ce se înşiră ca o cunună de mărgăritare pentru fruntea străbunului" 18• Egumenul
de la Putna "a zugrăvit pe Ştefan, sfăntul Moldovei, aşa cum a fost în adevăr, ca pe un
viteaz fără trufie, «cu picioarele de-a pururi pe piatra ajutorului de sus)), ca pe un
întemeietor, căci «însăşi şi până astăzi ţara aceasta cu dreptele lui aşezări se ţine)), ca
pe un cinstitor al clerului" 1 9
După această înălţătoare evocare a lui Ştefan cel Mare de către
arhimandritul Vartolomei, iarăşi vreme de peste jumătate de secol numele lui
Ştefan nu a mai fost evocat în scrierile româneşti şi cu atât mai puţin în scrierile
străine.
Abia la începutul secolului al XIX-lea, în climatul de redeşteptare naţională,
numele şi chipul lui Ştefan cel Mare sunt readuse în contemporaneitate. O contribuţie,
deşi nu pe măsura eroului, a avut-o Gh. Asachi20•
În timp s-a format iarăşi imaginea favorabilă lui Ştefan şi faptelor sale.
Când în 1 843 M. Kogălniceanu rostea de la catedra sa de la Academia
Mihăileană "evanghelia cea nouă de credinţă în neam"2 1, numele lui Ştefan cel
17

N. Iorga, op.cit., p. 237.
18 Ibidem, p. 240.
1 9 Ibidem, p. 240.
20 Ibidem, p. 24 1 -242.
21 Ibidem, p. 242.
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Mare era pomenit între primele: "inima mi se bate când aud rostindu-se numele
lui Alexandru cel Bun, lui Ştefan cel Mare, lui Mihai Viteazul...'m . Din
momentul în care a început să apară marea culegere a Letopiseţelor, numele lui
Ştefan reapare nu numai în discuţiile cărturarilor şi boierilor luminaţi, dar şi în
mintea oamenilor de rând. Cu publicarea vechilor Letopiseţe, începând cu 1 845,
"Ştefan părea că iese din mormânt, buciumându-şi isprăvile pentru a-şi îndemna
urmaşii ... "23
Tot în 1 845, într-un calendar, M. Kogălniceanu sau Alecu Russo - cum
spune N. Iorga, zugrăvind lupta de la Baia şi victoria lui Ştefan, scria:
"Românul îi atribuie tot ce-i pare curios, mare, vitejesc şi chiar de neînţeles.
Orice cetate, orice zid, orice val, orice şanţ, întreabă-! cine 1-a făcut, el îţi va da
răspunsul: Ştefan cel Mare. Orice pod, orice biserică, orice făntână, orice curte
sau palat vechi, el le va raporta eroului său. Orice bunătate, orice aşezământ ale
căruia rămăşiţe mai trăgănează până astăzi, orice legiuire omenească, orice
puneri la cale înţelepte, Ştefan-vodă le-a urzit"24 Acest text dovedeşte că Ştefan
cel Mare revenise deplin în memoria românilor. Este de acceptat că de la
jumătatea secolului al XIX-lea şi băcăuanii vor fi vorbit iarăşi mai mult despre
Ştefan cel Mare, despre ctitoriile şi faptele sale de vitejie.
Putem presupune că la marile serbări de la Putna din 1 87 1 , organizate de un
comitet din care au făcut parte M. Eminescu, 1. Slavici, A.D. Xenopol, C. Istrati şi alţi
tineri patrioţi, între cei 3.000 de participanţi, vor fi fost prezenţi şi băcăuani,
alături de cei veniţi din toate colţurile pământului românesc. Dacă nu toată
manifestarea prilejuită de împlinirea a 400 de ani de la zidirea mănăstirii Putna,
unde se află şi mormântul lui Ştefan cel Mare, a fost la înălţimea speranţelor
organizatorilor, aşa cum remarca N. Iorga, a impresionat discursul tânărului student
A.D. Xenopol, viitorul mare istoric, primul care ne-a dat o sinteză modernă a
istoriei poporului român (Istoria românilor din Dacia Traiană, 6 volume,
publicate între 1 888- 1 893).
"Ce-a fost mai bun în serbarea de la Putna - spunea N. Iorga - rămâne
discursul, de o mare înălţare de cuget, bogat în icoane nouă şi în gânduri adânci
şi cuminţi, al studentului A.D. Xenopol. Istoricul de mai târziu al românilor a
scos din viaţa lui Ştefan învăţături folositoare, ca acelea de a face <<Unirea prin
gând şi inimă» înainte de a urmări visuri mari, de a întemeia o cultură adevărat
românească şi cât se poate de neatâmată, în care să se înfrăţească toţi românii, de a
nu pripi lucruri mari care vin de la sine altfel şi care, dacă li se face silă, pier ca
iubitul Psichei, picurat de untdelemnul candelei ce se apropiase fără îngăduire de

22 M. Kogălniceanu, Cuvânt pentru deschiderea cursului de istorie naţională rostit
la Academia Mihăileană (24 noiembrie/6 decembrie 1843), în Antologia gândirii
româneşti, secolele XV-XIX, Bucureşti, 1 967, p. 347.
23 N. Iorga, op.cit., p. 243.
24 Ibidem, p. 243-244.
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faţa lui când dormea; de a nu ne înşela asupra stării în care ne aflăm, de a nu ne orbi
noi înşine prin linguşiri şi înălţări peste aceia ce sîntem în adevăr"25 Dincolo de
frumuseţea gândurilor am remarca şi actualitatea lor.
M . Eminescu, sufletul serbărilor de la Putna, din 1 87 1 , mărturisea că
prin
această
manifestaţie s-a ridicat simţul naţional, iar studenţii, care au apărut
"
din toate ţinuturile româneşti vor contribui, după aceasta, într-o largă măsură, la
redeşteptarea poporului român"26 Într-adevăr serbarea de la Putna din 1 87 1 a
rămas în memoria românilor ca un simbol, a contribuit la redeşteptarea spiritului
naţional şi la maturizarea acestui spirit.
Un alt prilej de readucere în memoria românilor a imaginii marelui
voievod I-au constituit festivităţile prilejuite de dezvelirea la Iaşi în 1 884 a unei
statui ecvestre a lui Ştefan cel Mare, împrejurare în care senatorul Petre
Grădişteanu declara că speră ca regele Carol 1 să redobândească "pietrele
preţioase" ce lipseau încă din coroana voievodului moldovean.
La sfârşitul secolului al XIX-lea şi în secolul al XX-lea interesul faţă de
personalitatea marelui Ştefan, în primul rând în domeniul istoriografiei, a crescut.
Este suficient să amintim, în acest sens, contribuţiile lui A.D. Xenopol, N. Iorga,
1. Ursu, C.C. Giurescu etc.
Între 1 888- 1 893 avea să apară marea sinteză a lui A.D. Xenopol, Istoria
românilor din Dacia Traiană. Interesul marelui istoric faţă de epoca lui Ştefan
cel Mare este dovedit de faptul că aproape jumătate din paginile volumului IV
sunt dedicate epocii lui Ştefan. După o analiză a diverselor aspecte ale domniei
marelui voievod, istoricul A.D. Xenopol avea să conchidă că Ştefan cel Mare a
fost "mare general, iscusit om politic, ocârmuitor dibaciu... care întrunea în
persoana lui toate însuşirile unui domnitor . . Într-o ţară întinsă, la un popor
numeros, Ştefan arfifost un alt Cesar sau Carol cel Mare"27
Un alt prilej de a readuce în memoria contemporanilor imaginea şi faptele lui
Ştefan cel Mare a fost anul 1 904, când s-au organizat în toată ţara ample manifestări
cu ocazia comemorării a 400 de ani de la moartea marelui domnitor. Ministerul
Instrucţiunii Publice a emis la 25 februarie, sub semnătura ministrului Spiru Haret,
"Deciziunea privind sărbătorirea celor 400 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare cu
pompa cuvenită în toate şcolile din ţară", şirul manifestărilor urmând a culmina cu o
mare serbare naţională. Festivităţile28 au început la Bucureşti pe 2 iulie 1904. În Piaţa
Victoriei au fost realizate patru tribune decorate cu drapele şi brad. Tribuna oficială
avea şi un baldachin sculptat, reproducând placa de la Putna.
.

25 Ibidem, p. 250.
26
Idem, Legăturile culturale intre Bucovina şi Principatele Româneşti, Bucureşti,
1 9 1 4, p. 9.

27 A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ediţia a II-a, Bucureşti, 1 9 14, p. 1 7 1 .
2 8 Simion Săveanu, Amprentele umbrelor, Bucureşti, 1 983, p. 3 1 .
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Serbarea de la Bucureşti a început cu intonarea imnului lui Ştefan cel
Mare. Au rostit discursuri studentul Victor Raţiu, Ioan Bogdan, decanul
Facultăţii de litere, şi Spiru Haret, ministrul Instrucţiunii Publice. A urmat o
mare defilare şi un cortegiu de evocare a oştirii Moldovei din vremea lui Ştefan
cel Mare, în costume de epocă, create de pictorul Costin Petrescu29
Asemenea serbări au avut loc şi în alte oraşe din ţară, precum Iaşi, Suceava,
Gala�, Brăila, Constanţa etc. Serbări şcolare au avut loc şi în localită�le judeţului
Bacău de azi, în conformitate cu ,,Deciziunea" Ministerului Instrucţiunii Publice,
amintită mai sus. Fără a avea amploarea serbărilor din 1 87 1 , manifestările de la Putna
din 1 904 au re�ut atenţia contemporanilor. Aici, la mormântul lui Ştefan cel Mare, a
răsunat vibrant glasul de îmbărbătare al unor cunoscuţi cărturari, precum istoricii
Dimitrie Onciul şi Eudoxiu Hurmuzaki, sau oameni politici precum N. Filipescu, care
a arătat semnificaţia politică a acestei manifestări pentru poporul român: "Venit-am la
acest mormânt ca la un izvor de viaţă şi virtute, izvor de însufleţire şi îndemn la fapte
patriotice", spunea Dimitrie Onciul. "Venit-am pentru ca, preamărindu-1 pe el, sufletele
noastre să le înălţăm şi să le întărim, neamul să ni-l cinstim şi ţara"30• Chiar
guvernatorul Bucovinei recunoştea că ,,românii din toată lumea cinstesc cu ardoare pe
Ştefan cel Mare apărătorul românismului şi creştinătăţii"3 1 •
Cum Bucovina era sub ocupaţie străină ş i u n pelerinaj de mare amploare
nu era posibil, s-a hotărât ca principala manifestare din 1 904 să aibă loc la
Borzeşti, locul de naştere al marelui voievod Ştefan. După festivitatea de la
Bucureşti, seara, cu un tren special, oficialităţile au plecat spre Borzeşti.
Atmosfera, amploarea şi desfăşurarea festivităţilor de la Borzeşti, din ziua de 4
iulie 1 904, au fost consemnate de un ziarist local, Pompeiu Ioan Popescu,
directorul publicaţiei Vocea Târgu-Ocnei, care în numărul 9 din 1 5 iulie 1 904
prezintă pe larg evenimentul. Iată câteva extrase din această prezentare: " Satul
Borzeşti a fost prefăcut într-un adevărat rai pământesc, fiind decorat cu toată
arta cuvenită, cu arcuri de triumf şi pavilioane... Bogăţia şi măiestria
decoraţiunilor au dat Borzeştilor aspectul cochet şi elegant al feeriei ameţitoare
a unei serbări veneţiene... Ordinea era ţinută de domnul Cantoniari de la Poliţia
Capitalei şi de Jandarmeria rurală sub comanda căpitanului Mardari ... " Între
oficialită�le prezente sunt remarcaţi "...01. ministru Haret cu simpatica doamnă
îmbrăcată în costum naţional, doctorii Istrati şi Hamangiu, domnii Tache Leca,
Aronovici, Sihleanu, Leon Sachelarie, coloneii Tamoschi şi Aslan ... " şi mulţi
alţii. Dintre personalităţile locale sunt menţionate "Dl. Krupenschi - primar, OI.
Budu - judecător, Dl. Ganea de la poştă şi OI. Botez de la gară" Este
menţionată prezenţa corpului didactic în frunte cu "energicul revizor Stoica"
Ibidem, p. 32.
30 Universul, XXIV, din 4, 5 iulie 1 904, apud Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la
statul geto-dac Ia statul român unitar, Bucureşti, 1 983, p. 329.
31 Ibidem.
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Serbarea Naţională d e l a Borzeşti, din 4 iulie 1 904, a început printr-un
Serviciu religios "oficiat de P.S. Episcopul de Roman, asistat de întregul cler al
judeţului Bacău ... Corul preoţilor şi al şcolilor intonează imnuri religioase iar
pentru parastas s-a făcut o colivă mare cu chipul Voievodului " .
Seria discursurilor a fost deschisă de ,,Dl. deputat Radu Porumbaru,
preşedintele Comitetului de organizare", care a adus cuvenitele mulţumiri
participanţilor. A unnat studentul Gh. Ghibănescu din Iaşi, viitorul mare istoric, care
între altele a spus că "serbarea este amintirea trecutului istoric" Apoi dr. Istrati
"
"face în numele Academiei apoteoza faptelor lui Ştefan . Ministrul Instrucţiunii
Publice, Spiru Haret, într-o lungă cuvântare a evidenţiat "însemnătatea serbării
de azi... "
Festivităţile au continuat cu defilarea participanţilor. "În faţa tribunei
înţesată de oficialităţi şi popor - notează ziaristul de la Vocea Târgu-Ocnei
defilează într-o ordine exemplară elevii Liceului «Principele Ferdinand»' din
Bacău, precum şi cei ai şcolilor primare şi de meserii, învăţătorii, primarii,
delegaţiunile satelor de răzeşi" . Acest impresionant spectacol a fost acompaniat
de muzica Regimentului 26 Bacău.
Programul a continuat de la orele 1430 cu Serbările Şcolare, încheindu-se spre
seară "cu un succes enonn" cum notează ziaristul.
Se poate spune că măcar pentru o zi, la 4 iulie 1 904, Borzeştii au fost
capitala sentimentului naţional, locul spre care s-au îndreptat gândurile tuturor
românilor32 Băcăuanii au fost prezenţi în număr mare la Serbarea Naţională de
la Borzeşti, reprezentând marea majoritate în rândurile celor peste 1 0.000 de
participanţi.
Pentru a marca manifestările de la Borzeşti din 1 904, s-au bătut două
medalii. Prima are pe avers chipul lui Ştefan cel Mare cu profilul spre dreapta,
având coroana domnească pe cap, iar părul în bucle alungite îi acoperă umerii.
În exergă are inscripţia: "Ştefan cel Mare şi Sfănt Domnul Moldovei 1454-1 504" Pe
revers este reprodusă silueta bisericii din Borzeşti, având împrejur inscripţia
"
"Sărbătoarea centenarului al 4-lea la Borzeşti, 1 904
A doua medalie are pe avers acelaşi chip al lui Ştefan cel Mare, sub bust
înscris anul 1457, iar în exergă inscripţia " Ştefan cel Mare şi Sfânt Domnul
Moldovei + 1 504" Pe revers, într-un scut este stema Moldovei, sub stemă
inscripţia "Borz..:;şti " În jurul stemei are două inscripţii circulare: "La împlinirea
a 400 de ani de la săvârşirea lui" şi "Marelui strămoş ca semn de recunoştinţă a
neamului, 1 904" O�le două medalii sunt de dimensiuni egale, au diametrul de
25 mm şi grosimea de 1 mm. Medaliile au fost confecţionate, prin turnare, din
bronz. Un număr mic de exemplare au fost executate din metal comun, acoperit
-

32 Victor Marinovici, Borzeşti - 1904, în Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, VI,
1 994,

p.

23 1 -234.
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cu un strat subţire din aur. Medaliile, prinse cu panglică tricoloră, au fost purtate
de unii participanţi la festivităţile de la Borzeşti în 1 90433
În timp, generaţie după generaţie, băcăuanii şi-au reamintit festivităţile ce
au avut loc în ziua de 4 iulie 1 904 la Borzeşti şi urmările acestui eveniment.
Prezenţa ministrului Spiru Haret a avut urmări benefice pentru învăţământul
băcăuan. Cunoscând, mai bine, cu acest prilej, realităţile din învăţământul
băcăuan, Spiru Haret a intervenit direct pentru îmbunătăţirea acestui vital
domeniu de activitate. În scurt timp au apărut noi posturi didactice, iar prin Casa
Şcoalelor s-a început construirea unor noi localuri.
Festivităţile din 4 iulie 1 904 au avut şi alte urmări, dincolo de reamintirea
faptelor domniei glorioase a lui Ştefan cel Mare şi reîmprospătarea imaginii
marelui voievod sau de măsurile luate de Spiru Haret pentru dezvoltarea
învăţământului băcăuan. Aşa de exemplu, dr. C.l. Istrati a publicat, la scurt
timp, în Analele Academiei studiul privind Biserica şi podul din Borzeşti, iar
marele pedagog Grigore Tăbăcaru a publicat, în revista sa Şcoala, din aprilie
1 905, o variantă a legendei stejarului din Borzeşti, pe care mărturiseşte că a
auzit-o "în ziua de 4 iulie 1 904 în satul Borzeşti, de la un ţăran bătrân din
Bogdana"34
Tot în 1 904, când se împlineau 400 de ani de la trecerea lui Ştefan cel
Mare în eternitate, a apărut, la Editura Minerva, lucrarea lui N. Iorga, Istoria lui
Ştefan cel Mare pentru poporul român. Lucrarea lui N. Iorga, bazată pe o largă
documentaţie, a fost scrisă în cea mai curată limbă românească. Din dispoziţia
lui Spiru Haret, ministru al Instrucţiunii Publice, lucrarea lui N. Iorga a fost
împărţită elevilor premianţi, devenind astfel cartea de suflet a numeroase familii.
În multe case ale băcăuanilor, precum în întreaga ţară, cartea lui N. Iorga se afla la
loc de cinste, păstrată deseori "după icoane" Din această carte se citea la
şezători, la serbări şi evocări ale vieţii şi faptelor marelui voievod.
Cu acelaşi prilej , în revista Semănătorul din iulie 1 904, Mihail
Sadoveanu scria următoarele rânduri memorabile despre sfârşitul vieţii marelui
voievod, care vor fi citite şi recitite de generaţii de români, între care şi
numeroşi băcăuani: "Cum au început a vui clopotele, în strălucitoarele turnuri
ale Sucevei, s-a ştiut în norod că Ştefan Vodă s-a dus. Şi din sat în sat, din
clopotniţă în clopotniţă, vaietele de aramă s-au împânzit cu o durere uriaşă peste
întregul pământ al Moldovei. Din piscurile munţilor prinseră a curge spre văi
tânguirile buciumelor de cireş, plăieşii spuneau culmilor şi codrilor şi
drumurilor de ape, tuturor colţuri lor unde se găseau aşezăminte de .vechi ostaşi,
spuneau durerea cea mare, cea fără de îndreptare. Şi pe căile prăfuite, pe malurile
33 Ioan Dogaru,

Ştefan cel Mare in medalistica românească, în Cronica Episcopiei
Romanului şi Huşilor, VI, 1 994, p. 1 24; Vilică Munteanu, Momente , în Cronica
Episcopiei Romanului şi Huşilor, VI, 1 994, p. 2 1 8.
..•

34 Victor Marinovici,

op.cit.,

p. 233.
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râurilor aurite de soarele de iulie, alergau pe cai repezi crainicii plecaţi pe oblâncurile
şăilor, spintecau văzduhul ca nişte păsări îngrozite, suflate din unnă de viforul unei
veşti grozave. A murit Ştefan Vodă! A murit Vodă!... Durerea muşcă din toate
inimile... norodul era bătut de valuri de durere... şi era o jale c.um nu a mai fost de
atunci în ţara Moldovei ...".
Cum s-a văzut, începând de la jumătatea secolului al XIX-lea, numele lui
Ştefan cel Mare a intrat tot mai mult în memoria românilor, a intrat în legendă, a
căpătat valoare de simbol al identităţii româneşti. Românii n-au păstrat doar
amintirea marelui voievod şi faptelor sale de vitejie, amintirea ctitorului de
biserici, a domnitorului apropiat de popor, ci deseori I-au chemat în ajutor, I-au
invocat în cele mai grele încercări prin care au trecut. Aşa de exemplu o
povestire culeasă din satul Hemeiuş-Bacău, la începutul secolului al XX-lea,
redă credinţa existentă în popor că "duhul lui Ştefan cel Mare umblă când şi când
pe pământ, mai ales când naţia noastră-i la cumpănă mare. Aşa zice că la '77 , când
a fost bătălia cu turcul - la Plevna - Ştefan când a văzut că se strânge lume din
munţi şi din câmpii să pornească la război, el s-a sculat din mormânt şi duhul lui a
cârmuit şi povăţuit oştirea noastră, de-a făcut pe turc să mai simtă o dată, trecând
printrânşii spaima de altădată"35
După cum se ştie, M. Eminescu, în celebra-i poezie Doina, după ce
prezintă tabloul sumbru al ţării de la Nistru până la Tisa, în care tot românul
plânsu-i-s-a, cheamă în ajutor pe Măria Sa Ştefan pentru a mântui neamul
românesc:
•

" Ştefane Măria Ta,
Tu la Putna nu mai sta,
Las' Arhimandritului
Toată grija schitului.
Lasă grija Sfinţilor
În sama părinţilor,
Clopotele să le tragă
Ziua' ntreagă, noaptea' ntreagă,
Doar s-a' ndura Dumnezeu,
Ca să-ţi mântui neamul tău! "36
Poetul "pătimirii noastre", Octavian Goga, în poezia La noi, se adresa
marelui Ştefan, arătându-i situaţia dramatică a românilor... din Transilvania
dinainte de 1 9 1 8:
35

Ştefan cel Mare şi Sfânt. Istorisiri şi cântece populare strânse la un loc de S. Teodorescu

36

Poezii de Mihail

Kirileanu, Focşani, 1 903, p. 1 4.

Eminescu, Bucureşti, 1 884, p. 1 77 - 1 78.
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"A noastră moşie frumoasă nespus,
Grumazul şi-a-ntins spre pierzanie,
Căci braţele noastre azi spadă nu strâng
Şi steag ţara noastră nu are ...
Măria Ta!
Suntem bătuţi de nevoi,
La noi în zadar ară plugul,
Căci holdelor noastre cu spicul de aur
Străinul le fură belşugul.
Am vrea să purcedem cu jertfele laudei,
Dar n-avem nimica la casă...
Măria Ta! Toate străinii le duc . . .
Ş i numai c u lacrimi ne lasă. . . "37
Aceste lacrimi, cuprinzând toată Transilvania, aveau să fie şterse abia la 1
Decembrie 1 9 1 8.
În perioada interbelică, Ştefan cel Mare a fost deseori evocat, nu numai în
spaţiul moldav, ci şi în diverse localităţi din România reîntregită. După 1 944 şi
îndeosebi începând cu 1 948, până în 1 989, prezentarea lui Ştefan cel Mare şi a
epocii sale, în lucrări de specialitate, în artă şi în fapt în conştiinţa românilor, a
suportat avatarurile istoriografiei româneşti, marcată de materialismul istoric şi
mitologia naţional-comunistă.
În 1 954 la Borzeşti s-a organizat o manifestare prilejuită de împlinirea a
450 de ani de la moartea lui Ştefan cel Mare. Dincolo de festivismul specific
epocii, să reţinem că s-a bătut cu această ocazie şi o medalie. Aversul medaliei,
prezintă în mijloc într-o frumoasă şi reuşită monogramă numele lui Ştefan cel
Mare (" SCM"), încadrată la stânga de anul " 1504", iar în dreapta " 1 954"
Deasupra monogramei în semicerc are inscripţia: "BORZEŞTI" , iar sub
monogramă "450 de ani de la moarte" Medalia este din bronz şi gravată. Are
diametru) de 30 mm şi grosimea de 2 mm38
După 1 989 un prilej pentru evocarea lui Ştefan cel Mare şi a epocii sale, într
un climat relativ nou, totuşi rămas în mare măsură tributar festivismului din
deceniile comuniste, 1-a reprezentat marcarea a 500 de ani de la sfinţirea Bisericii
din Borzeşti, la 1 2 octombrie 1494, ctitorie a lui Ştefar. cel Mare şi a fiului său
Alexandru39
Cu prilejul aniversării a 500 de ani de la sfinţirea acestei bijuterii a arhitecturii
medievale româneşti, specifice epocii lui Ştefan cel Mare, s-a organizat Simpozionul

J7 Octavian Goga, Opere, 1 , Poezii, Bucureşti, 1 967, p. 40.
38 Ioan Dogaru, op.cit., p. 1 28 .
39 Constantin Erninovici, Costachi Buzdugan, op.cit., p . 246-250.

35

Ştefan cel Mare în memoria băcăuanilor

Naţional ,.Borzeşti

500", în zilele de 30 septembrie-2 octombrie 1994. Paleta

activităţilor ce au avut loc la Borzeşti şi Oneşti, cu acest prilej, a fost deosebit de
bogată40 • În ziua de 30 septembrie 1994 după deschiderea festivă a Simpozionului şi
prezentarea unor comunicări în plen, au urmat vemisajul unei expoziţii de filatelie la
Casa de cultură şi vemisajul unei expoziţii de nurnismatică, la Muzeul de Istorie din
Oneşti.

Sâmbătă,

1

octombrie,

între

orele

9-1 7

s-au

desfăşurat

lucrările

Simpozionului, pe cinci secţiuni şi anume: a) Epoca lui Ştefan cel Mare şi Sfănt, în

lumina cercetărilor arheologice; b) Mărturii istorice despre vremea lui Ştefan cel

Mare şi Sfânt; c) Arta şi cultura în timpul lui Ştefan cel Mare şi Sfănt; d) Ştefan
cel Mare şi Sfânt în universul vieţii spirituale şi e) Ştefan cel Mare în izvoarele
heraldice, sigilare şi în medalistică.
Au fost prezentate peste

60 de comunicări şi referate ştiinţifice.

La sfărşitul lucrărilor Simpozionului, în holul Casei de cultură din Oneşti s-a
deschis o expoziţie de artă plastică. Ziua de l octombrie s-a încheiat la orele

cu Vecemia la Biserica din Borzeşti.

Duminică 2 octombrie, de la orele

1 8,00

8 până la orele 1 8, manifestările

principale s-au desfăşurat la Borzeşti, începând cu slujba arhierească de
resfinţire a bisericii din Borzeşti, continuând cu rostirea unor alese cuvinte de
învăţătură ale unor înalţi prelaţi ai B .O.R., între care P.S. Eftimie, Episcop al
Romanului şi Huşilor; P.S. Petru al Basarabiei; P . S . Pimen al Sucevei; P.S. Ioan
al Harghitei şi Covasnei; P.S. Casian al

Dunării de Jos şi P.S. Ioachim

Vasluianul - Arhiereu vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, devenit ulterior
Episcop al Huşilor. Apoi a avut loc slujba de sfinţire a Muzeului de artă şi
cultură bisericească de la Borzeşti.
Programul de la Borzeşti, din 2 octombrie
spectacol

artistic

sub

genericul

1994, a continuat cu un

"Ştefan - domn cel

Mare", cu

serbarea

câmpenească şi hramul bisericii din Borzeşti.
La manifestările de la Borzeşti şi Oneşti din

30 septembrie-2 octombrie 1994
1 5 .000 de oameni, nu numai

au participat, la diversele momente sărbătoreşti, peste

din zona Borzeşti-Oneşti sau din judeţul Bacău, ci din întreaga ţară, precum şi
din Basarabia şi Bucovina. Au participat numeroşi tineri şi vârstnici, cercetători
în domeniul istoriei, oameni de cultură, oficialităţi judeţene, locale şi naţionale,
înalţi ierarhi ai B . O . R . , deputaţi şi senatori, membri ai Guvernului României,
reprezentanţi ai presei etc. Principalul organizator al manifestări lor a fost
Consiliul Local al Municipiului Oneşti, care a primit un sprij in important din
partea Prefectului judeţului Bacău de atunci, Prof.univ.dr.ing. D. Bontaş, al
Preşedintelui Consiliului Judeţean Bacău, Prof.univ.dr.
40

N. Lupu, al Episcopiei

A se vedea Programul Simpozionului Naţional "Borzeşti 500", 30 septembrie-2
octombrie 1994, în Cronica Episcopiei Romanului şi Huşilor, VI, 1 994, p. 220-224, şi
Gh.T. Mocanu, Măreţia festivităţilor de la Borzeşti, în volumul citat mai sus, p. 306-308.
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Romanului şi Huşilor, prin P.S. Episcop Eftimie şi P.S. Ioachim VCL'duianul - .
Arbiereu vicar, prewm şi sprijinul altor instituţii cu rosturi cultural-ştiinţifice

judeţene şi din municipiul Oneşti. În final se poate spune că manifestările din 30
septembrie - 2 octombrie 1 994 de la Borzeşti şi Oneşti au fost o reuşită.. lată ce
spunea, la incheierea manifestărilor, Prof. Gh.T. Mocanu, unul din principalii
organizatori ai programului: ..Timp de trei zile spiritul lui Ştefan cel Mare şi
S:tănt a dominat almosfera sărbătorească şi plină de pioşenie creată de aniversarea
unei jumătăţi de mileniu de la ctitorirea Bisericii din Borzeşti. Trei zile Ştefiln cel
Mare a fost cu noi la sf.d. Trei zile condeiele iscusite ale oamenilor de ştiintă:
academician Ştef.m Ştefănescu din Bucureşti. academician Mihai Cimpoi din
Chişinău, prof.univ.dr. Mircea Matei din Bucureşti, P.S. Ioachim Vasluianul Arbiereu vicar al Episcopiei Romanului şi Huşilor, prof.dr. Ion Opriş din
Ministerul Culturii şi Cultelor, conf.univ.dr. Maria Dogaru din Bucureşti,
prof.dr. Ioan Mitrea şi doctorand Alexandru Artimon din Bacău, a multor
cercetători şi profesori din centrele culturale ale ţării: Bacău, Cluj. Iaşi,
Suceava, Bucureşti, Braşov. Paşcani, Oneşti; a grupului de oameni de ştiinfă din
Basarabia şi Bucovina de nord, participanţi la această sărbătoare de suflet
românesc, prin lucrările lor de un ridicat nivel ştiinţific, prin rigoarea prelucrării
izvoarelor istorice au pus şi adus in centrul atenţiei noastre cel mai frumos, mai
împlinit şi măreţ timp din istoria Moldovei, domnia de aproape o jumătate de
secol a lui Ştefan cel Mare"" 1 •
Toate materialele scrise, despre festivităţile de la Borzeşti şi Oneşti din
zilele de 30 septembrie - 2 octombrie 1 994, in primul rând comunicările şi
referatele ştiinţifice, au fost publicate, sub genericul ,.La tftmtu-ti � mare
viitor" in volumul VI pe 1 994 al Cronicii Episcopiei Romanului şi Huşilor,
tipărit in 1995, la Imprimeria ,,Bacovia" Bacău. Este un grupaj de 28-1 de pagini
referitoare la Ştefan cel Mare şi epoca sa. În fapt este o carte" cuprinsă ."într-o
"
carte"!, din nefericire puţin cunoscută de iubitorii de istorie dat fiind tirajul
relativ mic al publicaţiei in care au apărut aceste pagini.
Trebuie menţionat că a fost realizată, cu acelaşi prilej. medalia ..Biserica
din 8om:şti - Jubileu 500'"'2• Medalia (fig. 1 ) este de formă cin:ulară" având
diametrul de 60 mm şi grosimea de 4 mm şi este turnată din ,.tombac". Pe avers este
realizată in basorelief silueta bisericii din Borzeşti, flancată de anii jubiliari
1494- 1994, totul încadnd: intr-un cen:. _În partea de sus are înscris ..Biserica din
Borzeşti", iar in partea de jos .Jubileu 500" . Pe revers este tq:Hezeutată în basorelief
figura lui Ştef.m cel Mare şi Sfint, flancată de anii 1457-1504. În partea de sus este
ÎIL<iCris ."Ştef.m cel Mare şi Sfiint", iar în partea inferioată "Domnul Moldovei. Textul
Gh.T. Mocanu, op..cit., p. 306-308.
Medalia "Biserica din Borzeşti - Jubileu 500" - fişă de prezentare. in
Episcopiei Romanului şi Huşilor. VI. 1994. p. 2 1 9.

"1

"2
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reversului., ca şi la avers, este dispus in bandă cin:u1ară. Medalia. având autor pe
Mircea Bănule:scu" a fost realizată cu sprijinul Primăriei şi Comiliului municipal
� precum şi al Episcopiei Romanului şi Huşilor, fiind turnată in 1.000 de
exemplare. Preluând aversul medaliei, a fost realizată, tot din ,.,tombac", intr-un număr
de 10.000 ex�Iare. o insignă jubiliară care a fost inmâna1ă participanţilor la marea
sărbătoare de la 8om:şti din 30 septembrie-2 octombrie 1994.
De-a lungul anilor băcăuanii au etemizat şi in alte feluri numele lui
Ştefan cel Mare, dând numele Marelui Voievod unor străzi, localităţi, instituţii
etc. În toate oraşele avem str. Ştefan cel Mare, in apropiere de Borzeşti avem
comuna Ştefan cel Mare, o prestigioasă instituţie de învăfământ cum este Liceul
Pedagogic din Bacău poartă numele lui Ştefan cel Mare. Dar visul multor băcănani
de a avea in capitala judeţului, in municipiul Bacău, un mooument •qaezen1ativ al lui
Ştefan cel Mare avea să prindă contur şi să devină realitate abia după 1989. Pentru
aceasta un grup de iniţiativă, în frunte cu Prefectul judeţului Bacău de atunci
dr.ing. Dumitru Bontaş şi regrelatul colonel (r) Man:el Celacli, a tiicut, la 1 8 mai
1994, primele demersuri pentru înfiinţarea ,.Asociaţiei culturale Ştefan cel
Mare'", care să aibă drept scop ridicarea în municipiul Bacău a unui monument
ecvestru al Marelui Voievod al Moldovei Ştefan43• Motivaţia reatmirii la Bacău
a unui asemenea ambiţios proiect rezultă şi din cele relatate în rândurile de mai
sus. Reamintim că Ştefan, viitorul domn al Moldovei, s-a născut la Borzeşti
Bacău. La Bacău a ctitorit o Curte domnească şi o biserică, alături de fiul său
Alexăndrel; de plaiurile Bacăului se leagă alte numeroase evenimente ale
domniei lui Ştefan cel Mare; băcăuanii, generaţie după generaţie, i-au păstrat un
adânc respect şi recunoştinţă. . .
După ce s-a primit avizul favorabil din partea Ministerului Cui� în
baza Legii nr. 2 1/1924 s-au depus la Tribunalul Bacău actul de constituire şi
statutul Asociaţiei pentru legalizarea acesteia Prin sentinta judecătorească nr.
56, din 25 octombrie 1994 Tribunalul Bacău a legalizat ,.Asociaţia culturală
Ştefan cel Mare", care a primit calitatea de persoană juridică. Încă din toamna
anului 1994 s-au întreprins şi primele acţiuni pentru strângerea de fonduri
(vânzarea de cocarde, donaţii şi sponsorizări). Primul pas în realizare
monumentului l-a constituit ,,studiul de amplasament". Proiectul a fost întocmit
de arhitecta Rozela Bwnea După o discuţie rodnică la sediul ,.General Proiect"
Bacău, plecând de la mai multe variante, s-a optat pentru amplasarea ·
Toate informaţiile despre infiintarea şi activitatea Asociaţiei culturale Ştefan cel
Mart! . despre eforturile penbu realizarea monumentului-statuie ecvestră a lui ."Ştef.m
cel Mare şi Sf.int" au fost luate din arhiva Asociaţiei, păstrntă la sediul acesteia din
incinta Complexului Muzeal ,.lulian Antonescu" Bacău.

.o
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"

38

Ioan Mitrea

monumentului "Ştefan cel Mare" în piaţa mărginită de Biserica "Sf. Nicolae" ,
viitoarea catedrală "Înălţarea Domnului " şi hotelul "Moldova" . Este un loc
central, situat la intersecţia unor importante străzi, pe drumul european E85
Suceava-Roman-Bacău-Bucureşti.
După stabilirea amplasamentului pentru monumentul ecvestru "Ştefan cel
Mare şi Sfănt", a început cu adevărat greul, pentru realizarea monurnentului, pentru
asigurarea fondurilor necesare etc. În această etapă decisivă greul a fost dus de
prof.univ.dr.ing. Dumitru Bontaş - preşedintele de onoare al "Asociaţiei
Culturale Ştefan cel Mare", regretatul colonel (r) Marcel Cetacli - director executiv
şi ing. Emanuel Sfichi - director tehnic al Asociaţiei. Lor li s-au alăturat mulţi
băcăuani, oficialităţi din conducerea judeţului şi municipiului Bacău, directori
de unităţi economice şi financiar-bancare, conducători ai unor importante
sectoare de activitate, precum învăţământ, cultură, culte, armată etc.
La 1 O iunie 1 995 s-a hotărât lansarea concursului pentru monumentul
ecvestru " Ştefan cel Mare şi Sfănt" . S-a stabilit tema concursului, regulamentul
concursului etc. Conform temei concursului se dorea un Ştefan, cum spune
cronicarul, "purtător de biruinţă" cu chipul cunoscut din Evangheliarul de la
Humor.
Celor zece sculptori care au acceptat participarea la concurs li s-a
distribuit tema de concurs şi· li s-au asigurat fondurile necesare pentru realizarea
machetelor în vederea participării la concurs. Ulterior s-au mai prezentat cu
machete încă doi sculptori.
În iulie 1 995 machetele în ipsos au fost aduse la Bacău şi expuse până pe
3 1 august 1 995 într-o sală a Muzeului de Istorie "Iulian Antonescu", pentru a fi
vizitate de public. S-a făcut, în fapt, un sondaj de opinie. Machetele care au
plăcut mai mult, întrunind cele mai multe opţiuni, au fost ale sculptorilor Mihai
Marcu, Iosif Constantin şi Gheorghe Adoc.
Pe 3 1 august 1 995 un juriu, format din reprezentanţi ai Ministerului
Culturii şi Cultelor, U.A.P., Institutului de Istoria Artelor Bucureşti şi completat
cu patru arhitecţi şi un sculptor din Bacău, a selectat din cele douăsprezece
proiecte admise la jurizare, 5 propuneri de machete ale monumentului realizate
de sculptorii Iosif Constantin (fig. 2), Dan Covătaru (fig. 3), Mihai Marcu (fig. 4),
Vasile Gorduz (fig. 5) şi Al. Gheorghiţă (fig. 6), urmând ca în final Comisia de
Avizare a Ministerului Culturii să stabilească lucrarea ce urma a fi transpusă în
bronz.
În ziua de 1 9 octombrie 1 995, Comisia de Avi zare a Ministerului
Culturii, compusă din experţi în artă monumentală, a reţinut, cu unanimitate de
voturi, lucrarea propusă de sculptorul Vasile Gorduz (fig. 5). În acest punct s-a
creat un moment de criză. Comisia de organizare a concursului şi conducerea
"
"Asociaţiei Culturale Ştefan cel Mare au respins votul şi respectiv hotărârea
Comisiei de avizare a Ministerului Culturii . S-a \nvocat faptul că lucrarea
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propusă de sculptorul Vasile Gorduz nu a ţinut seama de tema concursului, că
imaginea prezentată nu are aproape nimic comun cu imaginea lui Ştefan cel
Mare transmisă din generaţie în generaţie. În sondajul făcut, prin participarea
băcăuanilor, lucrarea sculptorului Vasile Gorduz a întrunit doar 5 opţiuni din
550 exprimate. Asemenea opinii potrivnice au fost prezentate şi în presă. Şi
semnatarul acestor rânduri arăta într-un articol, publicat în presa locală, că deşi
lucrarea propusă de sculptorul Vasile Gorduz are o valoare artistică deosebită,
redând un Ştefan cel Mare într-o nouă viziune plastică, nu reprezintă o alegere
fericită pentru a fi transpusă în bronz, la dimensiuni monumentale, pentru o
locaţie cum era amplasamentul stabilit la Bacău. Ne menţinem părerea că
lucrarea sculptorului Vasile Gorduz este deosebită, reprezentativă pentru
sculptura contemporană românească, aşa cum este statuia "George Bacovia" a
lui Constantin Popovici, dar ar fi nimerit să fie transpusă în bronz pentru un
spaţiu mai mic, poate amplasată lângă biserica din Borzeşti, la dimensiunile
aproximativ naturale ale personajului. Pe scurt lucrarea sculptorului Vasile
Gorduz nu era la nivelul visurilor băcăuanilor, aşa cum era Ştefan în mentalul
opiniei publice, care finanţa, în fapt, prin donaţii şi sponsorizări, realizarea
monumentului de la Bacău.
În momentul de criză prezentat mai sus, ,,Asociaţia culturală Ştefan cel Mare"
a solicitat Ministerului Culturii întrunirea Comisiei de Apel pentru artă monumentală.
În 5 decembrie 1995 Ministerul Culturii comunică ,,Asocia�ei culturale Ştefan
cel Mare", în scris, faptul că întrunită la Bucureşti, Comisia de Apel a constatat că
hotărârea "Comisiei de avizare este întemeiată" şi confirmă decizia acesteia.
În aceste condiţii s-a solicitat sculptorului Vasile Gorduz să facă
propuneri pentru contractarea lucrării. În proiectul de contract, trimis prin UAP,
sculptorul solicita drepturi de autor în valoare de 500.000.000 lei, la care se mai
adăugau comisionul UAP şi T.V.A. Suma totală pentru realizarea lucrării în
faza de ipsos se ridica la 56 1 .750.000 lei. Se mai menţiona că valoarea
contractului se indexează în funcţie de evoluţia cursului leu/dolar. Sculptorul a
cerut un termen de execuţie a lucrării în ipsos de 420 zile. În faţa acestei oferte,
având în vedere suma extraordinar de mare pentru acea vreme şi pentru
posibilităţile Asociaţiei, termenul mare cerut pentru realizarea monumentului şi
nu în ultimul rând faptul că macheta propusă nu corespundea temei de concurs
şi nu era acceptată de majoritatea băcăuanilor, conducerea "Asociaţiei culturale
Ştefan cel Mare" a hotărât să renunţe la oferta sculptorului Vasile Gorduz.
Pentru a ieşi din impas, Asociaţia, conform legilor în vigoare, a cerut
oferte pentru realizarea monumentului sculptorilor Mihai Marcu, Gheorghe
Adoc şi Iosif Constantin, care întruniseră un număr semnificativ de opţiuni la
sondajul făcut în rândul băcăuanilor. De exemplu, lucrarea sculptorului Mihai
Marcu (fig. 4) întrunise 3/5 din totalul opţiunilor exprimate în scris.
Sculptorul Mihai Marcu a prezentat şi oferta cea mai avantajoasă pentru
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Asociaţie: renunţa la dreptul de autor şi solicita ..numai pentru materiale şi
manoperă 1 50 milioane lei. Se obliga să predea monumentul la scara 1 : 1 până la
1 octombrie 1 996 şi să asigure asistenta tehnică la turnarea în bronz şi la
montarea monumentului pe soclu la Bacău, pe amplasamentul fixat.
În aceste condi�i pe 2 aprilie 1 996 s-a redactat şi semnat contractul cu
sculptorul Mihai Marcu. La începutul lunii septembrie 1 996 lucrarea era gata. în
ipsos. La solicitarea sculptorului Mihai Marcu, pe data de 1 7 septembrie 1996 s-a
constituit o comisie "ad-hoc" formată din rectorul Academiei de Artă, critici de
artă, arhitecţi şi reprezentanţi ai conducerii ,,Asociaţiei culturale Ştefan cel
Mare" pentru recepţionarea monumentului, realizat la scara 1 : 1 . Cu câteva
recomandări nesemnificative, lucrarea a fost avizată favorabil. În ziua de 1 5
octombrie 1 996 s-a întocmit şi semnat Procesul-verbal de recepţie a lucrării, la
scara 1 : 1 , realizată în ipsos, bună pentru turnarea în bronz.
În baza contractului nr. 1 98 din 1996, S.C. ,,REC" Bucureşti, reprezentată de
Director General Ing. C. Cocenescu, Ing.ee. N. Murăreci şi Ing. Constansa Brenner, s-a
angajat să asigure turnarea în bronz a monumentului ecvestru al lui Ştefan cel
Mare şi Sfănt, autor sculptor Mihai Marcu, transportul la Bacău şi montarea pe
soclu. Valoarea acestui contract s-a ridicat la suma de 265 milioane lei, urmând
ca Asociaţia să asigure şi o parte din cantitatea de bronz necesară. Tur:narea în
bronz, în atelierele "REC" Bucureşti s-a terminat în februarie 1 997. La 22 iulie
1 997 părţile componente ale monumentului au fost încărcate pentru a fi aduse la
Bacău. Până la 30 iulie 1 997 montajul a fost terminat. Arhitectura soclului şi a
platformei a fost proiectată de arhitect Viorel Boiciuc, iar construcţia a fost
realizată de către S.C. CONBAC S.A. Bacău, director ing. Corneliu Saftiuc. La
baza soclului monumentului, într-un tub de aluminiu s-a depus un "Document" ,
scris pe pergament, în care se face un scurt istoric al realizării monumentului cu
menţionarea celor care au iniţiat, condus şi sprijinit acest proiect (fig. 9- 1 1 ).
Copii ale acestui document s-au depus la Arhivele Naţionale - Bacău şi Muzeul
Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău. Proiectul pentru amenajarea
stradală din zona amplasării monumentului a fost executat de Societatea de
proiectare "Drum Proiect" - Bacău. Menţionăm că Primăria municipiului
Bacău, având ca primar pe Dumitru Sechelariu, a suportat costurile pentru
amenajarea stradală, soclu şi lucrările adiacente, în valoare totală de aproape 500
milioane lei. Costurile totale ale realizării monumentului ecvestru al lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt s-au ridicat la aproape un miliard de lei la cursul anilor 1995-1 997, din
care ·irca 500.000.000 lei au provenit de la persoane fizice, de la mii de elevi,
militari şi diverse categorii de băcăuani care au cumpărat "cocarde cu chipul lui
Ştefan cel Mare" , precum şi de la peste 50 de unităţi economice, bancare,
instituţii de învăţământ, sănătate, unităţi militare, instituţii de stat şi organizaţii
obşteşti care au făcut donaţii şi sponsorizări.
Monumentul ecvestru al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, amplasat într-o zonă
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centrală a municipiului Bacău, mărginită de biserica ,,Sfântul Nicolae", Hotelul
,,Moldova şi Catedrala ,,Înălţarea Domnului", este o lucrare de artă monumentală
reprezentativă pentru sculptura românească de la sfărşitul secolului al XX-lea
Monumentul ,,Ştefan cel Mare şi Sfânt'' (fig. 7-8) are o înălţime de 5 m şi o greutate
de 7 tone, fiind fixat pe un soclu de formă paralelipipedică, realizat din beton armat
placat cu granit de Labrador. La baza soclului s-a construit o platformă rectangulară,
placată cu granit de Satu Mare, suprapusă unei platforme mai mari, circulare,
mărginită de 47 de ventricole din marmură de Ruşchiţa (care fac trimitere la cei 47 de
ani de domnie ai lui Ştefan cel Mare). Pe latura din faţă a soclului a fost fixată stema
Moldovei sub care este scris, cu litere din bronz, Ştefan cel Mare şi Sfânt.
"
1457- 1504". Nu vom face o descriere amănunţită a monumentului, a diferitelor
detalii care se observă in imaginile ce însoţesc acest text, ci vom lăsa cititorul să
privească imaginile din acest volum şi, de ce nu, să privească lucrarea in original,
pentru a-şi face propria-i impresie. Ca şi o pictură sau o lucrare grafică, o sculpbpă
trebuie privită şi nu povestită. Ne vom permite doar câteva remarci.
Dincolo de valenţele artistice ale monumentului, care pot scăpa trecătorului
mai mult sau mai puţin grăbit, lucrarea sugerează privitorului un Ştefan ,,pmtător de
biruinţă ca şi Sf. Gheorghe", un Ştefan apărător al gliei strămoşeşti şi al credinţei
străbune. Sculptorul a reuşit să redea o deplină armonie între om şi cal, să imprime
ansamblului forţă şi monumentalitate. Voievodul călare, cu un chip lmninos, radiind
putere şi atitudine hotărâtă, poartă coroana pe cap, cu mâna stângă struneşte frâul
calului, iar in dreapta ţine in faţă sabia, cu vârful în jos şi mânerul terminat in formă
de cruce în sus. Sabia cu mânerul in formă de cruce in sus, şi vârful in jos, pare a
sugera momentul imediat de după o luptă victorioasă prin care Ştefan a apărat, de
nenumărate ori, creştinătatea şi Ţam Moldovei. Calul într-o poziţie ce sugerează
încordare, strunit din frâu, pare oprit brusc dintr-o alergare. Prin atitudine calul
imprimă dinamică şi mai multă forţă compoziţiei. Reali7Mea sculpturală a marelui
Ştefan călare imprimă întregului ansamblu monumentalitate, monumentalitate
amplificată prin plasarea într-Wl spaţiu generos şi plin de spiritualitate prin prezenţa
celor două lăcaşe de cult
După statuile ecvestre ale lui Ştefan cel Mare de la Iaşi, Suceava şi Podul
Înalt-Vaslui, în ordine cronologică statuia ecvestră a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
de la Bacău este ultima, până acum, şi ne place să credem că este una dintre cele
mai reuşite.
Pentru festivitatea de dezvelire a monumentului s-a bătut şi -o medalie uni:f3tă
cu imaginea monumentului ecvestru Ştefan cel Mare din Bacău (fig. 12). De formă
rotundă, cu diarnetrul de 70 mm şi grosime de 9 mm, are in centru 1Dl disc, pe care
este imprimată imaginea monumentului, mărginit de o bandă cu motive din frunze de
stejar. Deasupra statuii in semicerc este înscris ,,Ştefan cel Mare şi Sfănt'', iar la ba2J1,
pe panglică anii 1457-1504". În faţă şi in spatele statuii ramuri de lauri. Sub medalie,
"
caseta are pe o bandă rnetalică aurie înscris ,,Bacău/ Octombrie 1 99T'.
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La dezvelirea monumentului, în seara zilei de 5 octombrie 1 997, la orele
1 8,00, au fost prezenţi mii de băcăuani, oficialităţi din partea guvernului,
primul-ministru şi alţi miniştri, senatori, deputaţi, oficialităţi din partea
Prefecturii Bacău, a Consiliului Judeţean Bacău, a Primăriei municipiului
Bacău, reprezentanţi ai cultelor, culturii, învăţământului, armatei, veterani de
război, reprezentanţi ai presei centrale şi locale etc.
După o slujbă religioasă de sfinţire a monumentului împlinită de un sobor
de preoţi în frunte cu P.S. Ioachim Vasluianul, azi Episcop al Huşilor, fost mulţi
ani paroh al bisericii Sf. Nicolae din Bacău, apoi Arhiereu vicar al Episcopiei
Romanului şi Huşilor, sufletul acţiunii de ridicare a catedralei "Înălţarea
Domnului" din Bacău, a urmat cuvântul unor oficialităţi, între care Prefectul
judeţului Bacău, ing. Ioan Silviu Lefter, primarul municipiului Bacău D. Sechelariu,
Dr.Ing. Dumitru Bontaş, preşedintele de onoare al "Asociaţiei Ştefan cel Mare
şi Sfănt", Victor Ciorbea, Primul-ministru al României. Apoi a urmat dezvelirea
statuii de către Primul-ministru şi primarul Bacăului, depunerea de coroane, un
program artistic şi o defilare a unor subunităţi din Garnizoana Bacău.
Festivitatea dezvelirii monumentului ecvestru " Ştefan cel Mare şi Sfănt" a fost
o sărbătoare de suflet, un prilej de readucere în memoria băcăuanilor şi a tuturor
românilor a unor pagini glorioase din istoria naţională, a unor fapte intrate în
legendă, puse în slujba credinţei strămoşeşti şi a Ţării Moldovei.
Monumentul ecvestru Ştefan cel Mare şi Sfănt din Bacău a devenit un loc
de referinţă. Zilnic sute de trecători se opresc o clipă pentru a privi figura lui
Ştefan cel Mare. În fiecare an la 2 iulie are loc o festivitate la monument
organizată, în primul rând, de "Asociaţia culturală Ştefan cel Mare şi Sfănt" .
Grupuri de elevi din Bacău, din judeţul Bacău sau din diverse oraşe ale ţării în
trecere prin Bacău se opresc în preajma monumentului pentru a rememora
faptele lui Ştefan cel Mare.
În anul 2004, principala manifestare din Bacău prin care vom marca împlinirea
500
de ani de la trecerea marelui voievod în lumea umbrelor va avea loc la
a
monumentul ecvestru Ştefan cel Mare şi Sfănt. Marelui eveniment ,,Asociaţia
culturală Ştefan cel Mare şi Sfănt" îi dedică şi acest volum. Tot pentru acest
eveniment Asociaţia a realizat o medalie comemorativă (fig. 1 3) turnată din tombac.
De formă circulară, medalia are diametrul de 60 nun şi grosimea de 4
mm. Pe avers este reprezentat în basorelief monumentul ecvestru Ştefan cel
Mare din Bacău, fiind flancat de anii 1 457- 1 504. în partea superioară are înscris
în semicerc "Ştefan cel Mare Domnul Moldovei" În partea inferioară a
medaliei, tot în semicerc este înscris "Asociaţia culturală «Ştefan cel Mare şi
Sfânt» " . Pe fragmentul de soclu reprezentat în medalie este înscris anul "2004",
iar sub soclu "Bacău" Pe reversul medaliei este redată silueta Bisericii din
Borzeşti, care ne trimite la locul naşterii marelui voievod, flancată de anii 1 504-2004,
la baza bisericii este înscris "500 de ani" În partea superioară, în semicerc, este
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înscris "Biserica din Borzeşti" , iar în partea inferioară este înscris, tot în
semicerc "Anul comemorativ Ştefan cel Mare şi Sfănt"
Cele prezentate ilustrează că în memoria băcăuanilor, precum şi a tuturor
românilor, Ştefan cel Mare a devenit o permanenţă. În Ştefan, cum spunea
marele istoric N. Iorga, şi-a găsit "poporul românesc cea mai deplină şi mai
curată icoană a sufletului său . . . "44
Ştefan cel Mare şi epoca sa au intrat în mentalul colectiv ca cea mai st:Iălucită
pagină din istoria Moldovei medievale. La cristalizarea acestei imagini au contribuit
toate legendele, toate povestirile, toate cântecele populare privind pe Ştefan şi faptele
sale, şi nu în ultimul rând lucrările marilor noştri cărturari de la Grigore Ureche la
marii istorici A.D. Xenopol, N. Iorga, C.C. Giurescu etc.
Făcând bilanţul acestei glorioase domnii, istoricii Constantin C. Giurescu
şi Dinu C. Giurescu conchideau: ,/)omnia lui Ştefan cel Mare, de aproape o
jumătate de veac, este cel mai frumos timp din istoria Moldovei. Niciodată ţara
n-a fost mai întinsă, mai bogată şi mai respectată; niciodată faima domnului ei
n-a străbătut atât de departe deopotrivă în apusul creştin şi în răsăritul
mahomedan, provocând admiraţia prietenilor şi respectul duşmanilor;
niciodată nu s-au ridicat atâtea lăcaşuri, civile şi bisericeşti, şi într-o formă
atât de desăvârşită. Întocmai cum grecii cei vechi au avut epoca lui Pericle acel maximum de strălucire politică şi artistică - noi am avut epoca lui Ştefan
cel Mare. Depăşind hotarele Moldovei, el a fost şi rămâne reprezentativ pentru
întreg poporul nostru care şi-a găsit în acest glorios şi gospodar voievod cea
mai înaltă întrupare a sa"45
Ne oprim şi ne vom opri mereu asupra lui Ştefan cel Mare deoarece Marele
Voievod ne este şi azi şi va fi şi în viitor un bun exemplu şi un sfiituitor. Ştefan este
şi rămâne un model, un simbol. Şi încă avem nevoie de asemenea modele şi
simboluri. Cu cât trece timpul figura lui Ştefan cel Mare şi Sfănt devine tot mai
emblematică, mai atrăgătoare şi mai luminoasă. Figura unei asemenea personalităţi
precum aceea a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt nu se estompează prin trecerea timpului,
ci dimpotrivă se conturează ·tot mai clar. Să ne reamintim în acest sens, profunda
viziune a lui Goethe care spunea că personalităţile cu adevărat mari sunt cele pe
care trecerea timpului nu numai că nu le diminuează ci le impune conştiinţei
viitorului, proiectându-le în adevărata lor lumină.
Acum la comemorarea a 500 de ani de la trecerea lui Ştefan cel Mare şi
Sîant în lumea umbrelor, în rândurile strămoşilor noştri cei mai mari şi mai
drepţi, putem spune că Ştefan este şi rămâne o personalitate emblematică a
istoriei neamului românesc.

44

N. Iorga, op.cit., p. 2 1 5 .
45 Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, op.cit., p . 1 54.
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Fig.

L Medalie realizată in

1994cu ocazia sărbiilutirii a 500 de ani de la sfinţirea
bisericii din Borzqti

45

Fig. 2.

Macheta IIMRIUIIICidulu ecveslrU ..Ştefan cel Mare şi Sfiint", propusă de
sruiptorul Iosif Conslantin
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F ig. 3. Macheta monument u l u i ecvestru

Ştefan cel Mare şi Sfănt " , propusă de
"
sculptorul Dan Covătaru
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Fig.

4.

Macheta monumentu lui ecvestru "Ştefan cel Mare şi Sfânt " , propusă de
scul ptorul M i hai Marcu
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Fig. 5. Macheta monumentului ecvestru "Ştefan cel Mare şi Sfănt'', propusă de
sculptorul Vasile Gorduz
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Fig. 6. Macheta monumentului ecvestru " Ştefan cel Mare şi Sfânt" , propusă de
sculptorul Al. Gheorghiţă
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Fig.

7.

Monumentul ecvestru "Ştefan cel Mare şi S fânt", opera scu lptorului Mihai
Marcu (Vedere frontală)
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F i g . 8 . Monumentul ecvestru "Ştefan cel Mare şi S fânt", opera sculptorului M ihai
Marcu (Vedere din profil )
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Ştefan cel Mare în memoria băcăuanilor
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Fig. 1 2. Medalie realizată în
1 997 cu ocazia dezvelirii
monumentului ecvestru "Ştefan
"
cel Mare şi Sfănt din Bacău
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Ioan Mitrea

Fig. 1 3 . Medalie comemorativă "Ştefan cel Mare şi Stănt" realizată în 2004 (avers şi revers)

UN CONTRACT INEDIT PRIVITOR LA ARENDAREA A
ŞASE MOŞII DIN FOSTUL ŢINUT CERNĂUŢI PE
PERIOADA 1801-1806
I oan Murariu
Contractele de arendare

a moşiilor din secolele XVIII-XIX oferă multe

şi importante informaţii pentru cei ce studiază istoria agriculturii româneşti.

Asemenea izvoare istorice, păstrate în arhive într-un număr relativ mic, au fost
analizate de mulţi istorici şi cercetători români, mai ales în a doua jumătate a
secolului al XX-lea, care şi-au publicat concluziile în monografii, studii şi
articole. În această problemă ne-am adus şi noi o modestă contribuţie, prin
publicarea a două articole 1 • Dar cea mai importantă şi mai cuprinzătoare este
cartea cercetătoarei Ioana Constantinescu, publicată în anul

1 985 2 •

Descoperirea şi valorificarea altor documente inedite de acest gen poate
să aducă elemente de noutate sau să confirme concluziile la care deja s-a ajuns.
Un astfel de document inedit se păstrează în filiala Bacău a Arhivelor
Naţionale3• Este un

Contract prin care marele logofăt moldovean lordachi Canta
1 80 1 - 1 806, moşiile Vericeanca, lujăneţ, Şişcăuţi,
Samuşnu, Martineşti (numită şi Ocna) şi Părăul Negru, pe care încă le mai
stăpânea în Bucovina anexată de Imperiul Austriei în anul 1 775.
Prin acest Contract c u 16 articole, arendaşul, a l cărui nume nu-l

îşi arenda, pe perioada

cunoaştem, îşi asuma următoarele obligaţii:
a.

Să-i achite logofătului în fiecare an câte 2.000 de galbeni olandezi. La

cursul banilor de atunci, un galben (monedă de aur) era egal cu circa

8 lei4•

Suma de 80.000 de lei a arenzii pe cei cinci ani era foarte mare, căci reprezenta

1 3 .300 chile (adică 4. 1 00 de tone) de popuşoi, sau a
1 . 1 00 de boi, sau a 800 de cai, sau a 26.000 de oi5

valoarea de atunci a cea.

1 Ioan Murariu, Un contract inedit privind arendarea moşiei Bizigheşti din ţinutul Putna
pe perioada 1830 - 1833 (rezumat), în voi. Al XV-lea Simpozion naţional de istorie şi

retrologie agrară a României, publicat de filiala Arad a Societă�i de Istorie şi Retrologie
Agrară din România, 1995; Idem, Un contract inedit privind arendarea a şase moşii din
Moldova în perioada 1818 - 1824, în Carpica, Bacău, XXVI/2, 1997.
2 Ioana Constantinescu, Arendăşia în agricultura (ării Româneşti şi a Moldovei până la
Regu)amentul Organic, Bucureşti, Editura Academiei, 1985.
3 Arhivele Na�onale din Bacău, Colecţia de Documente, III/109.
4 Ioan Murariu, Preţurile cu care se vindeau unele mărfuri în Moldova la sfârşitul sec. al
XVID lea şi începutul sec. al XIX lea, în Carpica, Muzeul judeţean de istorie şi artă
Bacău, VII, 1975, p . l47, Anexa nr. 2.
5 Ibidem, p. 134 şi urm.
-

-
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Să-i trimită (probabil din Imperiul Austriei) la Iaşi, în fiecare an la data
de 1 0 aprilie, câte 2.000 coţi de pânză, 1 50 ocă de zahăr, precum şi alte mărfuri.
c.
Impozitul funciar, precum şi alte eventuale dări pe care le-ar putea pune
stăpânirea austria�, să cadă în sarcina arendaşului.
d. Să întreţină bine iazurile, morile şi crâşmele de pe acele moşii, şi să le
predea logofătului în stare bună, la sfârşitul perioadei de arendare.
e.
Să repare bisericile şi să nu pretindă dijmă de la preoţi.
f.
Să îngrijească şi să asigure paza pădurii tinere.
Să menţină neschimbate hotarele tuturor moşiilor.
g.
h.
Logofătul să aibă voie să anuleze tocmala (contractuJ) în oricare din cei
cinci ani, dacă arendaşul nu va respecta fie şi numai o singură clauză.
i.
Cerealele de pe terenul însămânţat în toamna anului 1 805 să fie
recoltate de arendaş în anul următor.
j . Cu un an înaintea expirării contractQlui, să-1 înştiinţeze pe logofăt dacă
intenţionează să încheie un nou contract de arendare.
Pentru istoricii şi cercetătorii preocupaţi de trecutul agriculturii româneşti
redăm mai jos Contractul încheiat la 14 mai 1799, pe care l-am transliterat din
grafie chirilică în grafie latină.
b.

A n e x ă
<CON>TRACT

Adeverezu prin acest contract al mieu la măna dumisale lordachi Cant
vei logofăt, precum să s<e> ştii că am cumpărat de la dumnealui venitul
moşiilor dumisale din Cordonu înpărătesc, anumi Vericeanca, Jujăneţul,
Şişcăuţii, Samuşnu, bez Podul Onutul de Sus, Martineştii, ce-i zic şi Ocna, şi
Părăul Negru, pe cinci ani, cu tocmală ca aceasta şi cu preţul mai gios arătat,
adecă:
1. Doî mii galbini olandeji, iar nu argint.
2.
Doî mii coţi de pănză, însă una mii coţi mai supţiri, defuior, iar una mii
coţi mai groasă, cu cot din Eşi, cu pecete gospod.
3.
Una sută cinzăci ocă de zăhar.
4.
Una bucată pânză de Olanda, întreagă, bună, supţări.
5. Cinsprezăci săftieni.
6.
Cinsprezăci meşini.
7.
Patru ocă de chiperiu.
Aceste toate de sus arătate pe fiiştecare anu să aibu a le da dumisale
logofătului la zăci a lunii lui april, triimiţăndu-le la Eşi la dumnealui fără
sminteală şi fără a-i arăta vreo cheltuială sau a să supăra dumnealui cât de
puţinu la ceva.
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8. Cu fasii şi orice alte cheltueli împărăteşti vor fi acmu, �au vor mai
naşte, sau vreo pricină de giudecată de va naşte pentru ceva asupra moşiilor
acestora, logofătul să nu fii supărat întru nimică, ce toate cheltuielile ce să vor
face a meli să fii, de la mini, dumnealui să nu să superi cu nimică.
9. Toate câte sânt acmu pe moşii, iazuri, mori, crâcime, şi orice alte
lucruri, să le tocmescu bine, cum şi câte altile orice aş mai face eu din nou
pentru adaosul venitului moşiilor, tot cu cheltuiala me să fii, şi la împlinire
anilor datoriu să jiu a le da toate buni, fără a arăta vreo cheltuială cât de
puţinu dumnealui, şi să rămâi toate a moşiilor.
1 0. Preuţii de pe la bisărici să nu aibu a-i supăra cu dejmă, pentru ca să
caute de bisărici, şi de a trebui undeva şi vreu� meremet la bisărici, eu să jiu
datoriu, cu a me cheltuială să s<e> tocmască.
11. Cereteii şi apărături de păduri pe unde sânt, să s<e> păzască şi să
s<e> grijască bini prin purtare me de grijă, ca să s<e> adaogă pe tot anul.
12. Hotarăle, movili ce sânt la fiiştecare moşii, să aibu datorii a puni pe
ţărani lăcuitori ca să le înnoiască pe tot anul şi să s<e> păzască bine peste tot
locul de cătră mini, ca să nu nască pricini.
13. Cu aceste de sus arătate tocmeli am cumpărat de la dumnealui
logofătul venitul moşiilor acestora, şi să aibu a le stăpâni cu tot venitul din tot
locul, după obiceiul ce este acum sau va maifi de acmu în Cordonu, iar când eu
nu v-aş păzi pe tot anul întocma măcar una din aceste tocmeli, atunce ori în
care anu dintr-aceşti cinci ani ce am tocmală ca să le ţin să va întâmpla a nu
urma întocma şi v-aş face sminteală la vreuna, să rămâi<e> răsujlată această
tocmală, şi dumnealui logofătul să fii voinic îndată a-ş vinde venitul moşiilor
dumnealui altora, cui va vre, fără a ave eu cuvânt de răspunsu şi fără a mi să
da ori la ce giudecată vreo ascultare, pentru ori ce mai mică pretenţiia sau
arătare v-aş face, ce încă mai ales mă îndatoresc să plătesc şi spraf doî sute
galbini, şi să jiu şi socotit de om necinstit când n-oi păzi întocma păn la cel mai
mic lucru toate celi ce să arată prin acest contract, şi orice va fi străcat şi nu
voiu împlini dintr-aceste arătate, să jiu datoriu a plăti păr la cel mai mic lucru,
fără cuvănt de răspunsu.
14. Sămănăturile de păine ce voiu face eu pe aceste moşii în toamna anului
de pe urmă a vadelii contractului, să jiu voinic a le strânge cum voiu pute, cu a
me cheltuială, ca pe o a me dreaptă averi, dând numai obicinuita dijmă.
15. Cu un anu mai înainte de împlinire contractului, de voiu voi ca să mai
ţin eu moşiile aceste, să jiu datoriu a veni la dumnealui ca să mă aşăzu, iar
nevenind, protimisis să nu aibu a mai ceri, vănzăndu-să altora.
16. Şi fiindcă eu cu osăbit contract am să mai stăpânesc venitul acestor
moşii în vreme de doi ani, adică păn la anul 1801 apr<i/ie> 23, drept această,
stăpânire acestui contract să începi de la sfărşit a întăiului contract, adică de la
1801 april<ie> 21 şi să sfărşăşte la anul 1806 april<ie> 23. Şi pentru credinţă
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am iscălit cu însuşi a me iscălitură, întărind şi cu pecete mea. S-au scris în Eşi,
1 799, maiu 14.
Mihalachi Cemeaschi, secretar.
GLOSAR
ACMU = acum.
APĂRĂTURĂ = pădure tânără care, potrivit legislaţiei din epocă, trebuia ocrotită.
AŞEZA (a se) = a se înţelege într-o anumită problemă.
BEZ = fără.
CERETEI = pădurice.
CHIPERI = piper.
CORDON IMPĂRĂTESC = Bucovina românească, anexată de Imperiul Austriei
anul 1 775.

COT = veche măsură de lungime, egală cu 0,63 - 0,68 metri.
EŞI = oraşul Iaşi.
FASIE = impozit funciar în Bucovina în timpul stăpânirii austriece ( 1 77 5 "FĂRĂ SMINTEALĂ" = Iară lipsă (la cântar sau la numărare).
MEREMET = reparaţie.
MEŞINI = piei tăbăcite (de capră sau de oaie).
OCĂ = veche măsură de greutate, care în Moldova era egală cu 1 ,283 kg.
PĂZI (a) = a respecta clauzele contractului.
PROTIMISIS = întâietate la cumpărare, arendare etc.
RĂSUFLAT = document (contract) care şi-a pierdut valoarea.
SĂFTIENI = piei subţiri, de animale domestice.
"SĂMĂNĂTURI DE PÂINE" = semănături de cereale.
SPRAF = 1 . Amendă; 2. Despăgubire.
TOCMALĂ (TOCMEALĂ) = 1 . Învoială agricolă; 2. Contract.
VADEA = termen (dată calendaristică).
VOLNIC = om liber de a face ceva.
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A rhivele Naţionale d i n Bacău,

Colecţia de documente,

P. III/1 09, f. 1 , l v şi 2.

I.C. BRĂ TIANU ŞI PROBLEMA ROMÂNEASCĂ
Liviu Brătescu
Istoriografia română a acordat atenţia meritată activităţii politice
desfăşurate de I.C. Brătianu şi contribuţiei acestuia la procesul de modernizare a
societăţii româneşti. Proces suprapus, dar şi complementar unei alte laturi a
acţiunii marelui om politic. Efortul acestuia de modificare a imaginii şi a
statutului juridic al românilor nu s-a bucurat însă de interesul necesar,
neexistând încă nici o monografie consacrată activităţii diplomatice a liderului
liberal. Pentru că un asemenea demers ar depăşi cadrul unui studiu cum este cel
de faţă, în rândurile următoare vom prezenta doar câteva aspecte din activitatea
desfăşurată de I.C. Brătianu în perioada 1 848- 1 859.
Prezent la Paris, în momentul izbucnirii revoluţiei de la 1 848, alături de
alţi români aflaţi la studii, I.C. Brătianu a pregătit împreună cu aceştia
declanşarea unei mişcări similare în Principatele Române. Sosit în ţară, după o
perioadă în care avusese posibilitatea să ia contact cu ideile "liberale şi
patriotice" , el îşi exprima speranţa într-o revoluţie care să schimbe chiar forma
de guvernământ a statului, ce trebuia, în opinia sa, să fie structurat pe două
principii: libertate şi autonomie completă 1 •
Aflat în Franţa începând cu anul 1 848, I.C. Brătianu are posibilitatea ca
pe lângă cursurile urmate la "College de France" şi "Şcoala Politehnică" să
intre în contact cu mari personalităţi ca: Jules Michelet, Louis Ulbach, Paul
Batailard, Edgar Quinet, ce se vor remarca prin susţinerea puternică a cauzei
româneşti. Nu lipsite de importanţă, erau relaţiile pe care le stabileşte cu ziariştii
de la Les Ecoles, National, Debats sau Refonne care vor face cunoscută
problema românească publicului francez.
Participarea la revoluţia ce va izbucni în Ţara Românească, trebuie văzută
atât din perspectiva dorinţei lui de instaurare a unui regim care să permită o
largă participare la viaţa politică2, dar şi a sprijinului pe care spera să-I
primească mişcarea românească din partea Franţei revoluţionare.(Discuţia avută
cu Lamartine se înscrie în această direcţie).
Ideea unei alianţe cu revoluţionarii ce preluaseră conducerea unor
guverne europene3 , alături de aplicarea rapidă a programului adoptat la Islaz,
1 Constantin Răutu, I.C. Brătianu. Omul, Timpurile, Opera (1821-1891), Tumu
Severin, Institutul Tipografic "Datina" , 1 940, p. 33.
2 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, p. 66, C.Răutu, op.cit., p. 3 4 .
3 Şerban Rădulescu-Zoner, Gheorge Cliveti, Gheorghe Onişoru, Dumitru Şandru,
Apostol Stan, Istoria Partidului Naţional Liberal, Bucureşti, Ali, 2000, p. l l .
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convocarea unei Adunări naţionale şi propunerea de apropiere faţă de
elementele orăşeneşti contribuie la alăturarea lui I.C. Brătianu unui grup din
care mai făceau parte: C.A. Rosetti, N. Bălcescu, 1. Ghica4•
Deşi modul în care acţionează stîrneşte uneori nemulţumirea unora din
revolu�onari: ,,Rosetti şi Brătianu s-au făcut tribun!. "Şi aranje� mereu publicul în
�
Câmpia Libertăţii, făcând felurite necuviinţe" (N. Bălcescu către A.G. Golescui,
implicarea lui în acţiunile de contracarare a forţelor conservatoare a fost de
fiecare dată necesară6
O altă caracteristică a comportamentului său din timpul revoluţiei a fost
neacceptarea nici unei intervenţii străine ce at fi putut afecta drepturile
românilor. Dacă Regulamentul Organic, la a cărui ardere a participat pe 6
septembrie, era considerat o expresie a interpunerii Rusiei în Principatele
Române7, scrisoarea de mulţumire trimisă de unii revoluţionari lui Soliman
Paşa, pentru acceptarea locotenenţei domneşti, o vedea ca "un act de înjosire ce
ar jertfi autonomia ţării "8 Soluţia pe care el o propunea, era aceea a unei
rezistenţe militare împotriva intervenţiei otomane9•
Speranţa că Franţa va sprij ini revoluţia română, a fost şi motivul pentru
care, împreună cu C. A. Rosetti, I.C. Brătianu trimite o scrisoare lui Edgar
Quinet în vara lui 1 848. Pe lângă invocarea rolului pe care Franţa îl avea în
Europa şi menţionarea contribuţiei avute de ea la formarea lor intelectuală,
revoluţionarii denunţau protectoratul exercitat de Rusia, nedorit de români, care
afecta dreptul acestora de a se administra singuri. În ciuda convingerii lor că:
"
"Franţa nu-şi va uita fii 10,statul francez nu a acordat nici un sprijin la nivel
guvernamental, în pofida unor intervenţii cum a fost cea a deputatului
L'Herbette care declara pe 1 7 iulie 1 848 în Parlament că "Franţa ca
reprezentantă a principiilor liberale trebuie să susţină mişcarea revoluţionară a
românilor împotriva Rusiei: " 1 1 Intervenţia aceasta era remarcabilă în primul
rând prin indicarea puterii ţariste ca principal adversar al revoluţionarilor. În
4

Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1 996, p. 66.
5 Eugen Lovinescu, op.cit., p. 90.
6 Ibidem, p.93, 1. Ghica, Amintiri din pribegia-mi după 1848, volumul 1, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, f.a .. , p. 37.
7 I.C. Brătianu (1821-1891 ) Studiu Biografic, Bucureşti, Editura Ziarului Generaţia
"
nouă", 1 896, p. 1 7.
8 A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România. De la origini până la 1866,
Bucureşti, Editura Albert Baer, 1 9 1 O, p. 272.
9 Eugen Lovinescu, op.cit., p.94, I.Ghica, op.cit., p. 45 .
10
Din scrierile şi �uvântările lui I.C.Brătianu (1821-1891), Bucureşti, Editura Carol
Gobl, 1 903, p. 1 3 .
11
Eugen Lovinescu, op.cit., p. 95.
·
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condiţiile lipsei ajutorului aşteptat de români, o declaraţie cum era cea făcută de
Michelet în decembrie 1 848, "aţi făcut mare lucru să puneţi o naţie în calendarul
lumii " 12, avea mai mult un rol moralizator.
Dezamăgit pentru că "barbaria şi corupţia au învins soldaţii revoluţiei " ,
I.C. Brătianu era convins, în timp ce părăsea ţara, de efectele pozitive ale
acţiunii la care luase parte declarând "printre baionete se strecoară libertatea
unui popor redeşteptat" 1 3 • Această convingere 1-a determinat să continue în exil
promovarea intereselor româneşti prin memorii către oficialităţi, dar şi să
menţină legătura cu foştii revoluţionari alături de care spera să poată declanşa o
nouă acţiune.
În timp ce fratele său, Dimitrie, solicită în februarie 1 849 o audienţă la
preşedintele Franţei, pentru a-i prezenta un memoriu din partea emigraţiei
româneşti, în care se protesta faţă de ocupaţia Principatelor de către trupele
ruseşti şi cele ale Imperiului otoman14, I.C. Brătianu era primit cu răceala în mai
1 849 de cercurile politice engleze15
Dorind să lupte împreună cu Bem împotriva armatelor ruso-austriece,
I.C. Brătianu, sub numele de "1. Mariosse Boghos", cerea acum o recomandare
de la lordul Dudley Stuart" 16• Această solicitare apărea ca urmare a unui plan de
organizare a tuturor emigranţilor pe care-I realizase împreună cu Ubicini17, lui
revenindu-i sarcina de a forma o legiune românească în Transilvania (această
idee fusese formulată înainte chiar de 1 848 şi consta în realizarea unei alianţe a
românilor cu ungurii conduşi de L. Kossuth)18•
Ceea� ce au înţeles revoluţionarii români încă din acest moment a fost
necesitatea unei informări periodice şi exacte a guvernelor şi a presei străine în
legătură cu problema românească. Orgoliile existente în cadrul exilului
românesc, dar şi opiniile diferite faţă de strategia ce trebuia adoptată, făceau ca
această acţiune să se desfăşoare cu mare greutate. Astfel, românii ce se aflau la
Paris, se împărţeau, în opinia lui 1. Maiorescu, în două "secte" . În timp ce prima,
din care făceau parte: D. şi I.C. Brătianu, C.A. Rosetti, Voinescu, considera că
trebuie adoptată o atitudine intransigentă faţă de turci, a doua, formată din fraţii
Golescu, Grădişteanu, Alecsandri, credeau că se poate colabora cu Imperiul
Otoman pentru rezolvarea revendicărilor româneşti19 Chiar dacă ideea formării
12

Note intime scrise zilnic de C.A. Rosetti, adnotate şi publicate de Vintilă C.A. Rosetti,
voi. II 1 848- 1 859, Bucureşti, lmprimeriile Independenţa, 1 9 1 6, p. 1 7.
13 D.A. Sturdza, I.C. Brătianu (1821-1891), Bucureşti, Cartea Românească, f.a., p. 1 5 .
14 Nicolae Iorga, Istoria românilor, voi. IX, Unificatorii, Bucureşti, 1 938, p. 209.
15 C. Răutu, op.cit., p. 42.
1 6 N. Iorga, op.cit., p. 2 1 0.
17 Note intime - scrise zilnic de C.A. Rosetti , p. 79.
18
C. Răutu, op.cit., p. 42
19 Ion Ghica, op.cit. voi. 1, p. 1 60.
-
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în iunie 1 849, a unui Comitet Democratic Român a fost primită cu rezerve, (unii
emigranţi, de exemplu Ion Ghica, considerau că prin însuşi titlul pompos pe
care şi I-au ales, iniţiatorii vor paraliza orice acţiune)20, grupul din care făcea
parte I.C. Brătianu, dorind să-şi consolideze relaţiile şi cu ceilalţi emigranţi, îl
deleagă în aprilie 1 85 1 pe D. Brătianu să-I reprezinte pe lângă Comitetul
Central Democratic European2 1
Din dorinţa de a vedea care este pulsul ţării, I.C. Brătianu soseşte în
Sibiu pe 5 august 1 850. Aici are ocazia să intre în legătură cu membrii
Comitetului Naţional Român22, alături de care va desfăşura o puternică
activitate propagandistică, ajutat fiind şi de împiegatul Nicolae Barbu de la
cancelaria guvernatorului Wohlgemuth23 Informaţiile pe care le capătă aici sunt
transmise şi lui 1. Ghica prin intermediul lui N. Bălcescu: "I.C. Brătianu a scris
de la Sibiu şi e tare mulţumit de duhul românilor de acolo, cum şi de ţărani. El
zice că în ţară toate partidele se pleacă spre noi şi ne stimează"24
Deplasarea la Sibiu avea şi rolul de a pregăti o mişcare ce urma să
izbucnească în Transilvania şi Ţara Românească. Proiectul pregătit de multă
vreme cu C.A Rosette5, este abandonat şi datorită unor informaţii primite de la
familia prusacă, de Galhau, care bine informată în privinţa situaţiei de la Paris îi
recomanda să abandoneze planurile sale primejdioase26 Fiindu-i cunoscută
activitatea pe care o desfăşura în Transilvania27, Brătianu pleacă de la Sibiu,
ajungând în primăvara lui 1 85 1 din nou la Paris.
Intenţia lui C.A. Rosetti de a redacta proclamaţia către ţară, în care să se
arate motivele intrării ruşilor în Principate, este greu materializată în mai 1 8 5 1
tot datorită neînţelegerilor din cadrul emigraţiei române28 Cel c e a contribuit la
mediatizarea documentului amintit a fost I.C. Brătianu, datorită căruia şase
jurnale franceze (printre care Presse, Eveniment, Siecle, National) îi acordau
spaţii ample. Realizarea mai multor broşuri propagandistice ce vor fi trimise lui
Rosenthal în Transilvania, pentru a fi răspândite printre români29, va reprezenta
o altă latură a activităţii lor.
Anul 1 8 5 1 poate fi considerat ca anul de început al activităţii publicistice
20

Ibidem, voi. Il, p. 93.
Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Bucureşti, Humanitas, 1 996, p. 340.
22 C. Răutu, op.cit., p . 45 .
23 Din amintirile altora şi ale mele de Ionel I.C. Brătianu, Bucureşti, Editura Carol
Gobl, 1 922, p. 9.
24
I.C. Brătianu. Viaţa şi faptele sale (1821-1891). F. 1, lmprimeriile Independente, f.a., p. 17.
25 Ibidem, p. 1 6.
26 Din amintirile altora şi ale mele de Ionel I.C. Brătianu, p. 10.
27 I.Ghica, op.cit., p. 284, p. 300.
28
Note intime-scrise zilnic de C.A. Rosetti, p. 74-78.
29 Ibidem, p. 79.
21
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şi memorialistice. Mijloacele financiare reduse, nu I-au împi_edicat ca împreună
cu C.A. Rosetti să editeze la Paris primul număr al revistei Republica Română,
cel de-al doilea apărând la Bruxelles doi ani mai târziu. Articolul program
intitulat Republica Română, era semnat în numele redacţiei de I.C. Brătianu.
Ţinând cont de faptul că publicaţia urma să fie trimisă şi în ţară, apelul la o
frazeologie religioasă în prima sa parte, nu este întâmplătoare. Invocarea
divinităţii, fapt observat şi în documentele revoluţiei, avea rolul de a asigura o
mai mare accesibilitate mesajului politic ce se dorea a fi transmis. Pentru
Brătianu, o societate ideală era aceea în care "era asigurată libertatea
individului, unitatea naţională, moralitatea familiei, legătura intimă cu naţiunile
de aceeaşi seminţie şi solidaritatea cu toate popoarele'.3° Dincolo de acest
model de societate, el îşi e:X:pr·imă convingerea că trecutul istoric, putea fi un
imbold puternic pentru realizarea unui stat independent, format din 1 0 milioane
de români, care alături de celelalte state latine, avea o misiune în această parte a
lumie 1 În ciuda tonului optimist al acestui material, autorul nu scapă ocazia de
a-i critica pe revoluţionarii care au preferat să caute sprijinul diplomaţiei în loc
să îndemne poporul la luptă32• Referirile la drepturile românilor din Transilvania
nu sunt întâmplătoare, în condiţiile în care Brătianu desfăşurase anterior aici o
vie propagandă.
Articolul intitulat România, apărut în acelaşi număr, dădea colonizării
Daciei o interpretare romantică cu scopul de a explica dorinţa de libertate a
urmaşilor. România reprezenta, singură îri Orient, în viziunea lui I.C. Brătianu,
principiul democraţiei, atât prin tradiţia din veacuri cât şi prin dezvoltarea în
sensul unei civilizaţii occidentale, pe care nu o aveau statele vecine. Acestea ar
fi trebuit să vadă în România "o soră care doreşte să le ridice la credinţa ei" .
Pentru Brătianu, trecutul pe care-I invocă, este unul care chiar dacă nu a fost
direct, are prin evocarea sa puterea unui exemplu, ce poate şi trebuie urmat.
Nota critică la adresa compatrioţilor ce au şovăit la 1 848 sau care ar fi tentaţi să
realizeze anumite înţelegeri cu puterile vecine nu lipseşte din acest articoe3
Evenimentele ce au loc în 1 852 în Franţa îi determină pe revoluţionarii
români să editeze al doilea număr al Republicii române în 1 853 la Bruxelles.
Dezamăgirea provocată de înlănţuirea republicii dar şi influenţa cercurilor
politice franceze pe care le frecventează sunt câteva din explicaţiile posibile ale
tonului său radical ce se poate observa în noul articol intitulat Naţionalitatea.
După ce face o pledoarie pentru necesitatea declanşării unei noi revoluţii,
care să ducă la reorganizarea Europei în naţionalităţi distincte şi instaurarea unei
30

Dan Simionescu, Din istoria presei româneşti. Republica Română Paris, 1 85 1 Bruxelles, 1853, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1 93 1 , p. 1 7 .
3 1 Din sc rierile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 2 1 .
32 Ibidem, p. 23.
33 Ibidem, p. 1 1 3, 1 1 4.
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republici universale, I.C. Brătianu proiectează un stat utopic în care să nu existe
diferenţe între cetăţenii săi, dar care să beneficieze de cât mai multe drepturi34
Intuind că poate fi acuzat de comunism, el respinge orice apropiere de aceasta,
deoarece sistemul amintit "suprirnă libertatea individului iar socie�tea devine o
mănăstire"35
Apropierea de unii adversari politici ai împăratului Napoleon al III-lea,
aveau să-I afecteze în perioada următoare. După ce în septembrie 1 853 este
acuzat că este şeful unei societăţi secrete dar şi pentru că deţine o tipografie
clandestină, pe 16 ianuarie 1 854, Tribunalul corecţional al Senei, îl condarnnă la
trei luni închisoare, 3000 lei amendă şi pierderea drepturilor civile pentru că ar
fi luat parte la complotul de la "Hipodrome et de !'Opera comique"36 Cel ce l-a
apărat în acest caz a fost Jules Favre. Închis mai întâi la St. Pelagie, este mutat
după prescrierea medicului, la Passy, în casa de sănătate a doctorului Blanche37,
unde are ocazia să-I cunoască pe prinţul Jerome Bonaparte38•
După 1 853, se poate vorbi de o adevărată epocă a memoriilor, protestelor,
articolelor de jurnal asupra politicii generale europene, căutând a se reliefa rodul
Principatelor în problema orientală şi soluţia favorabilă pe care ar prezenta-o
unirea lor în determinarea politicii continentale pentru viitor39 Acesta este
contextul în care I.C. Brătianu îi trimite împăratului francez mai multe memorii.
După ce în unul din ele încearcă să-I cointereseze în problema românească,
invocând avantajele economice şi strategice pe care Franţa le-ar dobândi dacă i-ar
sprijini pe români40, Brătianu în Memoriu asupra românilor invoca originea
latină, lupta pentru apărarea Europei şi arăta că singura soluţie pentru rezolvarea
problemei orientale era "existenţa unui stat românesc puternic pe malurile
Dunării care poate să existe fără a atinge drepturile Porţii otomane" . Chiar dacă
solicita ajutorul francez pentru realizarea dorinţei românilor de a se uni,
dezamăgirea pentru lipsa acestuia până în acel moment era prezentă şi ea'.41
Izbucnirea războiului Crimeii, ocuparea Principatelor şi refuzul
otomanilor de a accepta ca o legiune românească să lupte alături de ei împotriva
ruşilor reprezintă un nou eveniment faţă de care I.C. Brătianu simte că trebuie
să ia atitudine. În condiţiile în care o parte a cercurilor politice occidentale
acreditau ideea apartenenţei Principatelor Române la Imperiul Otoman,
34 Ibidem, p. 36.
35 Ibidem, p. 42.
36

C. Răutu, op.cit., p.46.

37 Sabina Cantacuzino., Din viaţa familiei I.C. Brătianu, Bucureşti, Albatros, 1 993, p. 9.

38 C. Răutu, op.cit., p. 46.
39 N. Corivan, Din activitatea emigranţilor români În apus (1853-1 857), Scrisori şi
memorii, Bucureşti, "Cartea Românească", 1 93 1 , p. 7.
40 Ibidem, p. 45.
4 1 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 7 3 .
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scrisoarea intitulată Despre rolul românilor din Principate în războiul actual
( 1 854), respingea categoric această teorie insistând asupra faptului că relaţiile
românilor cu turcii presupun drepturi şi obligaţii reciproce mai ales că aveau şi
un puternic duşman comun: Rusia42 Aserţiunea potrivit căreia românii au
acceptat de bună voie protectoratul Imperiului otoman, "pentru a se bucura de
pace", este întâlnită frecvent în "memoriile" lui Brătianu. Ea reprezenta o
modalitate prin care încerca să demonstreze justeţea cererilor sale. În acelaşi
timp, el consideră de datoria sa să-1 avertizeze pe "protectorul românilor" de
politica duplicitară a Rusiei şi Austriei ce urmăreau aceeaşi politică şi anume:
îndepărtarea Franţei din Orient',43
Plecarea din casa de sănătate a doctorului Blanche avea loc în primele
zile ale anului 1 856. Primul obiectiv pe care şi-1 propunea împreună cu alţi
revoluţionari era acela al revenirii în ţară şi al implicării în lupta politică de aici.
Acţiunea nu era tocmai uşor de realizat în condiţiile în care existau demersuri
cum ar fi cel al lordului Otway, menite să blocheze întoarcerea revoluţionarilor
de la 1 84844 Atitudinea aceasta poate fi explicată şi prin existenţa unei idei ce
circula în mediile diplomatice potrivit căreia reîntoarcerea lui Brătianu şi a
celorlalţi exilaţi ar duce la izbucnirea unor noi conflicte45 •
Hotărârile luate de Congresul de la Paris îi dau ocazia unor noi intervenţii
realizate de data aceasta de pe poziţia unui delegat al judeţului Argeş46, în
Adunarea ad-hoc a ţării. Reproşul formulat de Mihail Kogălniceanu pe 28
noiembrie 1 857, potrivit căreia radicalismul său ar putea compromite unirea47 ,
nu-l împiedică să condamne emiterea abuzivă de firmane48 dar şi lipsa unui
delegat român la amintitul Congres. În acelaşi timp în Memoriul asupra
situaţiei Moldo-Valahiei după tratatul de la Paris ( 1 857) îşi exprima
satisfacţia faţă de faptul că Europa a dat posibilitatea românilor să-şi ocupe
,
locul în rândul naţiunilor ce alcătuiesc "republica europeană' 49
Tonul critic faţă de neimplicarea puterilor apusene în problema orientală
este abandonat după ce acestea hotărăsc la Paris consultarea românilor în
privinţa unirii, motive ce-l determină să-i considere pe raportorii Comisiei
42

I.C. Brătianu, Acte şi cuvântări . ., p. 59.
43 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Bratianu, p. 178, 1 79, 1 82.
44 C. Răutu, op. cit., p. 53.
4 5 Gh. Platon, Lupta românilor pentru unitatea naţională, Ecouri in presa
europeană, 1855-1857, laşi, Junimea, 1 974.
46 Şerban Rădulescu-Zoner (coordonator), op. cit., p. 1 2.
47 Apostol Stan, Mircea Iosa, op. cit., p. 69.
48 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu , p. 256.
49 A.D. Xenopol, op.cit., p. 327.
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"
" 1
"părinţi ai patriei 50 , iar actul adoptat de aceştia îl numeşte "scut 5 Susţinător
până atunci al ideilor republicane52 , I.C. Brătianu îmbrăţişează şi el ideea
aducerii unui prinţ străin pe tronul României, poziţie pe care şi-o explica prin
faptul că: "Europa întreagă e organizată în monarhii bazate pe principiile
cuprinse în Convenţia de la Paris"53 Opţiunea românilor pentru un principe
străin era explicată de I.C. Brătianu prin dorinţa acestora de a elimina
instabilitatea existentă până atunci dar şi dobândirea de către noul stat a unei
poziţii respectabile între statele europene54 •
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Române nu a
însemnat trecerea într-un con de umbră a lui I.C. Brătianu. Programul de
reforme prezentat în februarie 1 859 domnitorului55 şi planurile comune din vara
aceluiaşi an ce priveau declanşarea unei ample acţiuni româna-maghiare cu
sprij in italian şi francei6 demonstrează aceasta.
Neînţelegerile ce au apărut între liberalii radicali şi domnul Unirii I-au
determinat pe I.C. Brătianu să se alăture şi el în 1 863, coaliţiei politice ce avea
drept obiectiv aducerea unui prinţ străin. Rezervele pe care le avusese anterior
faţă de această problemă, le explica acum prin posibilitatea ca datorită
contextului internaţional în locul lui Cuza să fi apărut un principe moscovit,
austriac sau chiar un paşă turc57 de la care nu se putea aştepta aplicarea unui
program liberal. Pe parcursul anilor 1 863- 1 866 aveau să apară noi contradicţii
între I.C. Brătianu şi Al.I. Cuza ce erau rezultatul viziunilor diferite ale celor doi
asupra modului de organizare al statului român.
Din momentul îndepărtării lui Alexandru Ioan Cuza şi al aducerii la tron al lui
Carol 1 începe un alt capitol al vieţii dar şi al activităţii politice a lui I.C. Brătianu.

50

Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 29 1 .
Ibidem, p.297.
52 Gh. Platon, op.cit., p .66.
53 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 327.
54 Ibidem, p. 326.
55 Gh. Brătianu, Sfatul domnesc şi adunarea stărilor În Principatele Române,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 995, p. 28.
56 Al. Marcu, Conspiratori şi conspiraţii În epoca renaşterii politice a României
(1848-1877), Bucureşti, Editura "Cartea Românească", 1 930, p. 209-227.
57 Keith Hitchins, op.cit., p. 373.
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LIBERALISMUL POLITIC ÎN ROMÂNIA PÂNĂ LA
MAREA UNIRE (Il)
Mihai Vasiliu
Liberalismul ideologic reprezintă, în concepţia noastră, o fază distinctă

superioară, anunţată de acumulările teoretice şi de experienţa practică, de până
atunci, din societatea românească 1 Dar aceste premise nu erau de ajuns pentru
evoluţia liberalismului în ansamblu, dacă la transformările produse în societatea
românească, la tendinţele ei de modernizare şi la influenţele primite treptat din
impactul cu Occidentul nu ar fi avut loc revoluţia română de la 1 848, care a
propulsat toate elementele definitorii ce au realizat textura doctrinară a
liberalismului. Deşi a fost apreciată în mbd diferit în istoriografia românească2,
revoluţia română de la 1 848- 1 849, a fost o componentă a revoluţiei europene,
particularizată prin cauze, obiective, desfăşurare şi consecinţe de celelalte
acţiuni de pe continent, chiar dacă se acceptă astăzi că ea (revoluţia europeană
de la 1 848 n.n), "e o consecinţă a deciziilor areopagului masonic"3 Urmărind
să realizeze obiective sociale, politice şi naţionale, revoluţia română a fost
înfăptuită de boierimea liberală, sub conducerea sau prin participarea
nemij locită a tineretului intelectual, format sau în curs de formare la Paris, care
a dat în contextul de atunci "impresia aceea de duplicitate, de fluctuaţie, de
pactizare veselă între adversari, de trădări şi schimbări inexplicabile. Toţi bunii
români voiau acelaşi lucru pe felurite căi, acoperindu-se ori descoperindu-se
după temperamentul propriu, nu fără a căuta uneori să-şi satisfacă şi ambiţiile
personale"4 •
-

1 Ion Lungu, Şcoala Ardeleană. Mişcare ideologică naţională iluministă, Bucureşti,
Editura Minerva, 1 978, p. 428.
2 Vezi: Opinia Naţională, Nr. 208, din 23 martie 1 998, p. 5; Dan A. Lăzărescu,
Introducere in istoria liberalismului european şi in istoria Partidului naţional
liberal din România, Bucureşti, Editura Viitorul Românesc, 1 996, p. 58-69; Florin
Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, Bucureşti, Univers Enciclopedic,
1 997, p. 220-228; Lucian Boia, Istorie şi mit in conştiinţa românească, Humanitas,
Bucur,·şti, 1 997, p. 1 86- 1 87; Mihail Roller, Anul Revoluţionar 1848, Bucureşti,
EditUI "l Eminescu, 1 948, p. 69-96.
3 Z. Omea, Puterea secretă a masoneriei, în Dilema, Anul III, Nr. 1 5 1 , 1 - 1 7 decembrie 1 995,
p. 14; Radu Comănescu, Emilian M. Dobrescu, Istoria Franc-Masoneriei (1926 - 1960),
voi. 1-11, Bucureşti, Editura Tempus S.R.L., 1 993, p. 3 1 .
4 G . Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până in prezent, Bucureşti,
Editura Minerva, 1 982, p. 1 35 .
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Revoluţia de la 1 848, a fost, aşa cum pe drept s-a apreciat, o ,1dezvoltare
progresivă" a celei din 1 82 1 , un rezultat al procesului de creştere a societăţii
româneşti, dar în alte împrejurări istorice şi sub alte dimensiuni cunoscute de
societatea românească5 • Desfăşurate într-un context european ce părea favorabil
într-o primă fază6, vecinătatea marilor imperii, în special a Rusiei, a exercitat o
presiune directă asupra desfăşurării evenimentelor în Moldova şi Ţara
Românească, determinând, şi ca urmare a stărilor anterioare, fobia rusă7 • În
Transilvania, unde evenimentele sunt strâns legate de desfăşurarea revoluţiei din
Imperiul habsburgic, efortul s-a îndreptat spre "o luptă politică obştească,
urmărind (alături de alte naţiuni - n.n.) aceleaşi scop al dezrobirii de sub jugul
maghiar" 8 , fapt ce explică atitudinea diplomatică faţă de Viena, devenită o
monarhie constituţională, şi prin care se urmărea a se realiza "unirea tuturor
românilor din statul austriac într-o singură naţiune independentă sub sceptrul
Austriei, ca parte întregitoare a imperiului"9 Fruntaşii revoluţiei au trebuit să-şi
adapteze şi să-şi orienteze principalele obiective în acest cadru internaţional,'
nevoia de compromis, de moderaţie, având drept conotaţie legalismul, ca
expresie a unei linii tactice comune, cu particularităţile locale, provinciale,
inerente 1 0 Nu au lipsit nici soluţiile fanteziste în derularea evenimentelor,
printre acestea figurând şi intenţia de a lansa din Transilvania sau Bucovina un
atac asupra frontierei Moldovei, fapt ce ar fi atras, firesc, intervenţia Rusiei 1 1 •
"Izbucnită separat, desfăşurată provincial, din cauza condiţiilor deosebite şi a
împrejurărilor politice, treptat, revoluţia s-a înscris firesc în orizontul românesc
căruia-i aparţinea, definind existenţa unei naţiuni unitare pe întreg teritoriul
Daciei" 1 2 • Caracterul ei unitar s-a format, treptat, în anumite laturi, ca expresie a
unităţii lumii româneşti, dar fiecare componentă şi-a păstrat individualitatea în
substanţa ei, în formele de manifestare. Elementele cele mai numeroase de
convergenţă le întâlnim în caracterul liberal al revoluţiei, prezent atât în
programele, presa, corespondenţa dintre fruntaşi paşoptişti, în mentalitatea elitei

5 Gh. Platon, Moldova şi inceputurile revoluţiei de la 1848, Chişinău Universitas"
1 993, p.395-396; România. Documente străine despre români, Ediţia a 11-a,
Bucureşti, 1 992, p. 1 25 .

6 Jean Carpentier, Francois Lebrun, Istoria Europei, Bucureşti, Humanitas, p.284-285.
7 Gh. Platon, op.cit., p. 39 1 .
"
8 1. Lupas, Istoria Românilor, Bucureşti, Funda�a Culturală Regală ,,Principele Carol , p. 252.
9 Vasile Netea, Lupta românilor din Transilvania pentru libertate naţională (1848-1881),
Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 974, p. 39.
10
Gh. Platon, Istoria Modernă a României, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1 985, p. 1 20.
11 Apostol Stan, Revoluţia română de la 1848. Solidaritate şi unitate naţională,
Bucureşti, Editura Politică, 1 987, p.78 - 79.
12
Gh. Platon, Moldova şi inceputurile revoluţiei de la 1848, p. 385.
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conducătoare, ca şi în difuzarea ideilor ei în rândul populaţiei, atât cât se putea
recepta la mijlocul secolului al XIX-lea 1 3 Nu putem să omitem nici accentuarea
distanţelor dintre cele două laturi a partidei naţionale, conservatoare şi liberală,
probabil, mai evidente în aceste condiţii 1 4, când problematica socială intră în
actualitate, şi se impune treptat pe tapetul unor discuţii din cadrul revoluţiei 1 5
Aspectul naţional exprimat atât de clar, era pentru generaţia paşoptistă condiţia
indispensabilă a înseşi supravieţuirii şi propăşirii "sufletului " naţional,
convingere exprimată atât de plastic în cuvintele lui Nicolae Bălcescu: "Dacă
naţionalitatea este sufletul unui popor, dacă câtă vreme el păstrează acest semn
caracteristic al individualităţii sale, acest spirit de viaţă, el este investit cu
dreptul neprescriptibil de-a trăi liber, unitatea naţională este chezăsuirea
libertăţii lui, este trupul lui trebuincios ca sufletul să nu piară şi să amorţească,
ci din contra să poată creşte şi a se dezvolta" 1 6• Experienţa avea să învedereze că
împlinirea acestui ideal, realizarea unităţii statale va fi un proces care se va
desfăşura în etape, fiecare dintre ele presupunând utilizarea unei anumite tactici
menite să ofere certitudinea izbânzii finale. Înfrângerea revoluţiei din 1 848, de
către forţele reacţiunii externe, a amânat realizarea acestor obiective, analizate,
cântărite şi sintetizate în programele revoluţiei, dar, ca oricare altă revoluţie, a
însemnat însă un pas uriaş înainte pe calea maturizării ideilor şi concepţiilor
pentru împlinirea cărora s-a ridicat naţiunea la luptă 1 7

Mişcarea revoluţionară paşoptistă din Ţările Române a fost precedată de
o îndelungată pregătire ideologică 1 8, ale cărei preliminarii se situează în mod
nemij locit în deceniul premergător evenimentelor 19 Grăitor în acest sens este şi
faptul că periodicele publicate acum purtau titluri care voiau să indice cu
claritate ideea unităţii naţionale: Arhiva românească, Curierul românesc, Dacia
literară, Magazin istoric pentru Dacia. Ţara era încă divizată în cele trei mari
părţi : Ţara Românească, Moldova şi Transilvania, dar numele comun dat
locuitorilor lor era cel de român şi conştiinţa acestei comunităţi începe să se

13 ldem, Istoria Modernă a României, p. 1 29; Apostol Stan, Propaganda
revoluţionară la sate În revoluţia de la 1848 din Ţara Românească, în Revista de
istorie, Tomul 3 1 , Nr.5, mai 1 978, p. 77 1 .
14 Apostol Stan, Mircea losa, Liberalismul politic În România, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1 996, p. 52.
15 C . Corbu, Ţărănimea din România În perioada 1848-1864, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1 973, p. 1 32- 1 33.
1 6 Antologia gândirii româneşti, secolele XV-XIX, Bucureşti, Editura Politică, 1967, p. 28 1 .
1 7 Revoluţia d e l a 1848 În Ţările Române. Culegeri de studii, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 974, p. 92.
18 Nicolae Liu, Revoluţia franceză moment de răscruce În istoria umanităţii,
Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 994, p. 333-334.
19 Revoluţia de la 1848 În Ţările Române. Culegeri de studii, p. 26.
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manifeste cu tot mai multă tărie20• Pornind de Ia conştiinţa naţională, de Ia ideea
de unitate, dominantă în această perioadă, s-au structurat şi principalele
componente liberale, atestate atât în programe cât şi în presă, în scrisorile şi
memoralistică, în acţiunile fruntaşilor revoluţiei2 1 La români, însă, liberalismul,
având şansa Revoluţiei şi a întrepătrunderii profunde a idealului ortodox cu cel
naţional, s-a putut manifesta cu deosebită vigoare, instrumentându-se politic
(prevalent constructiv) în determinarea reaşezării, sub imperativele epocii
moderne, a raportului dintre stat şi societate22 • De aceea, dacă nu exista încă
România ca stat unitar, ea exista în cugetele şi simţirile întregii naţiuni,
dezideratul unităţii naţionale fiind exprimat fără echivoc de gânditorii vremii.
Mihail Kogălniceanu, de pildă, sublinia că patria reprezintă toată acea întindere
"
de loc unde se vorbeşte româneşte", şi ca istorie naţională, istoria Moldovei, a
"
Valahiei şi a fraţilor din Transilvania"23 Era o idee care se baza, deriva chiar
din cea de naţionalitate, asupra căreia gânditorii paşoptişti au făcut o serie de
aprecieri24 Nicolae Bălcescu arăta că libertatea fără de naţionalitate este o
iluzie25 Simion Bărnuţiu, la rândul său, punea în relief, într-un limbaj plastic,
valoarea naţionalităţii : Ce este apa pentru peşti, aerul pentru zburătoare şi
"
pentru toate vieţuitoarele, ce este lumina pentru vedere, soarele pentru creşterea
plantelor, vorba pentru cugetare, aceea e naţionalitate pentru oarecare popor"

Ca în final, Bărnuţiu să conchidă: libertatea cea adevărată a oricărei naţiuni nu
"
poate fi decât naţională"26 O componentă fundamentală a acesteia o constituie
limba - limba unică vorbită de români de pe întreg teritoriul vechii Dacii, limbă
ce-i uneşte pe toţi cu o legătură dulce, frăţească", după expresia lui Simion
"
Bărnuţiu27 Aprecieri în acest sens întâlnim Ia majoritatea fruntaşilor paşoptişti,
sunt teze care explică de ce, atât în planul luptei politice cât şi în acela al
dezbaterilor de idei, s-au făcut mari eforturi pentru păstrarea limbii române în
administraţie, şcoală, biserică, pentru demonstrarea însemnătăţii limbii
naţionale. Problema s-a pus mai acut în Transilvania, unde, înainte de revoluţie,
în anul 1 842, se întocmise de către cercurile conducătoare maghiare, proiectul

2° Carnii Mureşanu, Europa modernă. De la Renaştere la sfârşit de mileniu, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1 997, p. 6Ş-66.
21 Gheorghe Cliveti, Liberalismul românesc. Eseu istoriografic, Iaşi, Editura
Fundaţiei "Axis" , 1 996, p. 78.
22 Ibidem, p. 90.
23 Mihai Kogălniceanu, Texte social-politice alese, Bucureşti, Editura Politică, 1967, p. 1 08.
24 G.D. lscru, Formarea naţiunii române, Bucureşti, Casa de Editură şi Librărie
"
"Nicolae Bălcescu , 1995, p. 1 6-20.
25 G. Zane, N. Bălcescu. Opera. Omul. Epoca. Bucureşti, Editura Eminescu, 1 975, p. 1 7.
26 Corneliu Albu, Simion Bărnuţiu, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi· Enciclopedică,
1 985, p. 69-8 1 .
27 Ibidem, p. 8 1 .
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de introducere a limbii maghiare ca limbă unică obligatorie în toate şcolile28 Cu
multă hotărâre, gânditorii vremii au subliniat atunci că popoarele trebuie să se
dezvolte fiecare pe calea sa firească, deoarece toate naţiunile îşi aduc contribuţia
specifică la cultura universală. Simion Bămuţiu releva că "mintea cea sănătoasă
şi istoria arată că dacă şi-au croit limba oarecare popor trebuie lăsat ca să
păşească în cultură pe calea pe care şi-au făurit-o"29 Această atitudine de
înţelegere a importanţei limbii ca trăsătură caracteristică a naţionalităţii era
însoţită de sublinierea originii daco-romane a poporului nostru. Iată ce scria în
acest sens Ioan Maiorescu: "Noi vedem, că tocmai în România se află câţiva
români, de ajunsu pentru un girnnaziu sau două, români carii în cercetările lor
asupra limbei române au dat pe faţă cea mai solidă cunoştinţă de limbă latină,
încâtu nu credem să se poată măsura mulţi frânci cu dânşii"30 • Gânditorii
paşoptişti au apărat cu admirabilă stăruinţă ideea descendenţei romane a
românilor, pentru că acest argument servea scopurilor nobile de îmbărbătare în
lupta pentru emancipare şi unitate naţională. "Că energia cea romană a
poporului (sublinierea noastră) n-a fost niciodată stinsă, am însernnatu mai sus,
şi ca şi în viitor poporul va răspunde misiunei sale în Răsăritul Europei, promite
spiritul ce însufleţeşte astăzi pe partea cea luminată din ambele principate şi
masa cea sănătoasă şi necuruptă a ţăranului"3 1 Mihail Kogălniceanu sublinia, la
fel ca Ioan Maiorescu, că "legile, obiceiurile, că limba noastră se trag din
romani; istoria de mult a vădit aceste adevăruri "32 • Aproape aceleaşi cuvinte
citim în Gazeta de Transilvania a lui George Bariţiu: "Cum că ne tragem din
romani, n-avem trebuinţă de multe dovezi. Limba noastră, obiceiurile noastre,
numele ţării noastre, al poporului nostru, ba chiar şi al fieştecăruia individ, ne
dovedeşte şi istoria ne adevereşte . . . "33 Mihail Kogălniceanu atrăgea totodată
atenţia asupra pericolului "de a măguli o manie ridiculă", anume exagerarea
până la absurd a originii romane comune a tuturor românilor în sensul
suprapunerilor istorice. Şi chiar dacă mai târziu s-au făcut exagerări latinizante
(T. Cipariu, A. Treboniu Laurian, S . Bămuţiu) sau italienizante (1. Heliade
Rădulescu) acestea erau exagerări plecate de la o idee corectă, adevărată:
28 Vasile Curticăpeanu, Revoluţia din Transilvania: Obiective sociale şi naţionale, în

Era Socialistă, 5 iunie, 1 1 / 1 978, p. 1 2- 1 3.
29

S. Bămuţiu, O tocmeală de ruşine şi o lege nedreaptă 1 1842, în Foaie pentru minte,
inimă şi literatură, XVI, Nr. 39/ 1 953.

30 Aurelia Florescu, Dacoromânia. Idealul naţional al tuturor românilor în revoluţia
de la 1848, Craiova, Editura Oltenia, 1 992, p. 1 73.
31 Ibidem, p . 1 70.
32 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 1 09.
33 Gazeta de Transilvania, nr. 75-77/ 1 3-20 octombrie 1848.
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originea şi latină a poporului şi a limbii sale, origine şi limbă considerate a fi
definitorii pentru caracterizarea naţionalităţie4 Gânditorii noştrii au abordat şi o·
altă problemă legată de caracteristicile naţiunii, anume aceea a religiei, având în
vedere contextul istoric al existenţei românilor. Se ştie astfel că, în împrejurările
date din Transilvania, diferenţierile confesionale se suprapuneau aproape cu
exactitate pe acele naţionale. În demonstrarea necesităţii unirii românilor era
invocată şi unitatea de religie. "Închină-se unii la Moscva or la Bizanţ, alţii la
Capitol or la Vatican, unii la Meca, alţii la Cuba. . . Eu ştiu numai una, şi aceasta
"
e românească, principiu românesc: sângele nu se face apă 35• În preajma anului
1 848, biserica ortodoxă română din Transilvania era într-o situaţie precară,
datorită stării politice în care se afla poporul român. Aceasta nu era recunoscută
de Constituţia ţării, cu toate că era, ca religie, cea mai veche din acest teritoriu,
iar credincioşii săi erau cei mai numeroşi. Era persecutată de către organele
locale ale administraţiei cât şi de Curtea de la Viena. În acest ultim sens, George
Bariţiu sublinia cu temei că "popoarele subjugate şi apărate şi-au căutat pururea
oareşicare scăpare în copişti şi temple, la altarele zeilor; vezi însă că
pretutindeni, apărând şi păstrând religia, se încordau să-şi apere fiin a şi
existenţa naţională sau cel puţin speranţa de a se mai reorganiza vreodată" 6 În
procesul tot mai accentuat de conceptualizare a noţiunilor utilizate, naţiune,
naţionalitate, rasă, definite acum printr-o sumă întreagă de termeni, este tot mai
mult înţeleasă drept trăsătură care distinge popoarele, care le personalizează iar
unitatea naţională condiţia existenţei nestingherite a poporulue7 În discursul
rostit de Nicolae Bălcescu la Paris în faţa tinerilor revoluţionari munteni şi
moldoveni aflaţi la studii în Franţa, acesta afirma: "Ţinta noastră, domnilor,
socotesc că nu poate fi alta decât Unitatea Naţională a Românilor.
Unitate mai întâi şi sentimente, care să ducă apoi cu vremea unitatea
politică, care să facă din munteni, din moldoveni, din transilvăneni, din
bănăţeni . . . să facă un trup, o naţie românească, un stat de şapte milioane de
români. La crearea acestei naţionalităţi, la o reformare socială a românilor,
bazată pe sfintele principuri ale dreptăţii şi ale egalităţii, trebuie să ţintească
toate silinţele noastre... "38 Acelaşi lucru îl preconiza, în mod realist şi Mihail
Kogălniceanu în Dorinţele partidei naţionale în Moldova, când arăta că: "Pe

j

34 Ligia Bârzu, Stelian Brezeanu, Originea şi continuitatea românilor. Arheologie şi
tradiţie istorică, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 99 1 , p. 55-56.
35 Nicolae Bănescu, V. Mihăilescu, Ioan Maiorescu. Scriere comemorativă cu prilejul
centenarului naşterii lui. 1811-1912, Bucureşti, "Tipografia românească", 1912, p. 72.
36 Gazeta Transilvaniei, XVI, nr. 371 1 853.
37 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă,
voi.

1.,

laşi, Editura Universităţii " ALI. Cuza", 1 995, p. 1 26.

38 Ştefan Pascu, Liviu Maior, Culegere de texte pentru Istoria României, voi.
Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 977, p. 1 64- 1 65.

1,
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lângă toate aceste radicale instituţii, singurele care ne pot regenera patria , apoi
partida naţională mai propune una, ca cunună tuturor, ca cheia boltei, fără care
s-ar prăbuşi tot edificiul naţional; aceasta este Unirea Moldovei cu Ţara
Românească, pe temeiul puncturilor de mai sus şi care se vor putea modifica de
către Adunarea obştească constituantă a ambelor ţări unite; o unire, dorită de
veacuri de toţi românii cei mai însemnaţi, ai amânduror Principatelor. . . "39 Se
releva, la un nivel elevat de gândire, ideea comună cugetării progresiste,
liberale, a vremii: legătura indestructibilă dintre existenţă, libertate şi unitate
naţională, idee izvorâtă din însăşi istoria naţională, din realităţile societăţii
româneşti; poporul român născându-se "cu conştiinţa unităţii, la care n-a
renunţat niciodată, cu toate vicisitudinile istoriei'.-4° Pe bună dreptate se
apreciază că liberalismul românesc, a căpătat încă de la geneza sa, o coloratură
naţională, trăsătură definitorie pentru toată epoca modernă, fapt caracteristic şi
pentru următoarele decenii în care obiectivul suprem al dezvoltării era înfăptuirea
idealului naţional4 1 • Trecând peste aspectele conjuncturale, de tactică şi compromis
(nu toate programele au cerut unitatea românilor - n.n.), sentimentele românilor
convergeau spre crearea regatului dacic, despre care C. Roman scria: "Toţi ne strigă
că voim să formăm o Dacie; pentru ce să mai ascundem pisica în sac?"42
În cadrul ideologiei paşoptiste, pe linie evolutivă, în afirmarea ideologiei
politice româneşti, transformările interne operate în structura şi suprastructura
societăţii româneşti, impuneau forme şi rânduieli politice compatibile cu noul
stadiu al dezvoltării istorice "cu exactitate şi sobrietate, programele
revoluţionare s-au situat în limitele acestui stadiu"43 Instrumentul fundamental
prin care fruntaşii revoluţiei vedeau schimbarea, modernizarea structurilor
politice şi sociale, şi sensul evoluţiei, era elaborarea unei constituţii moderne,
care să pună temelia unei construcţii sigure, viguroase şi româneşti. Pe această
linie Mihail Kogălniceanu arăta că "partida naţională cu întreagă şi plină
convicţie arată că Regulamentul Organic nu poate nici într-un chip să facă
fericirea ţării şi ca puternică dovadă despre aceasta este ispita de şeaptesprezece
nenorociţi ani . . . " , aducând ca argumente articolul adiţional ce împiedica orice
modificare (reformă
n.n.) ce contravenea aşezământului, ca şi faptul că el
(Regulamentul Organic
n.n.) "ne-a tăiat toată relaţia cu trecutul, fără a ne
întemeia prezentul. O lege fundamentală a ţării trebuie însă să fie o plantă

39 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 1 54.
40 Gh. Platon, De la constituirea naţiunii la Marea Unire. Studii de istorie modernă, p. 127.
41 Cum s-a Înfăptuit România modernă. O perspectivă asupra strategiei
dezvoltării, Iaşi, Editura Universităţii "ALI. Cuza" , 1 993, p. 15 1 .
42 Comelia Bodea, Lupta românilor pentru unitatea naţională 1834-1849, Bucureşti,
1 967, p. 1 50.

43 Cum s-a Înfăptuit România modernă. O perspectivă asupra strategiei dezvoltării, p. 72.
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indigenă, expresia năravurilor şi nevoinţelor naţiei "44 Şi, în continuare, Mihail
Kogălniceanu cerea elaborarea unei constituţii româneşti, adaptate la instituţiile
şi la trebuinţele epocii45, fără să socoate "cineva că sînt imitaţii şi împrumuturi,
un plagiat al propagandei democratice şi socialiste, cum ar vre nota Cabinetului
rusesc din 1 9 iulie să le numească'>46• Iar în Poporul Suveran se puncta:
"Trebuie să arătăm şi cu pace şi cu demnitate, că fără Constituţie nu mai e
bucurie, nu mai sânt zile vesele pentru români"47 În stilul caracteristic Vasile
Alecsandri, avea să-i scrie mai târziu prietenului său Nicolae Bălcescu:
"Trebuie să te înştiinţez că dorul cel mai înfocat al nostru (cât şi) a unei mari
partide din Moldova este Unirea Moldovei cu Valahia, sub un singur guv.em şi
sub aceeaşi Constituţie'>48 Se observă, aproape obsesiv, ideea de legalism, de
raportare şi de legare la trecut a fruntaşilor paşoptişti, indiferent de provincia
istorică în care au avut loc evenimentele; ceea ce, în condiţiile situaţiei
internaţionale, trebuie să prevină o intervenţie extemă49 Proiectele de
constituţie50, principiile constituţionale înscrise în programe5 1 , articolele
publicate în presă, ne dau posibilitatea să consemnăm, dincolo de unele
neclarităţi sau ambiguităţi de formulare52, limite inerente într-o astfel de
încleştare de forţe, soliditatea unor principii liberale, specifice ideologiei
paşoptiste53, circumscrise obiectivelor urmărite. De la modul cum trebuia să fie
elaborată constituţia54, până la formularea atentă a dispoziţiunilor cu valoare de
norme juridice, toate sunt atent obiectivizate, ordonate şi subordonate unui
sistem, e drept inspirat, fie din Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului
din 1 78955, cât şi din Declaraţia aşezată în fruntea Constituţiei franceze din
44 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 143- 144.
45 D.V. Bamoschi, Originele democraţiei române. "Cărbunarii". Constituţia
Moldovei de la 1822, laşi, "Viaţa Românească" , 1 922, p. 14.
46 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 1 45 .
4 7 Poporul suveran, nr.26 din 1 1 septembrie 1 848, apud Revoluţia d e la 1848 În Ţările
Române. Culegere de studii, Bucureşti, Editura Academiei, 1 974, p. 40.
48 Gândirea social-politică despre Unire (1859), Bucureşti, Editura Politică, 1 966, p. 43.
49 V. Cristian, Contribuţia istoriografiei la pregătirea ideologică a revoluţiei române
de la 1848, Bucureşti, Editura Academiei, 1 985, p. 1 78.
50 Anul 1848 in Principatele române. Acte şi documente, voi. Ill, Bucureşti, 1 902, p. 1 3 1 -134.
51 Vezi: Mihail Kogălniceanu, op.ciL, p. 141-156; Ştefan Pascu, Liviu Maior, op.ciL, p. 166-184;
Probleme fundamentale ale istoriei patriei şi P.C.R. Tematică, bibliografie,
crestomaţie, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 198 1 , p. 232-238.
52 Tudor Drăganu, I nceputurile şi dezvoltarea regimului parlamentar În România
f: ână În 1916, Cluj, Editura Dacia, 1991, p. 83.
3 Anastasie Iordache, Apostol Stan, Apărarea autonomiei Principatelor române
1821-1859, Bucureşti, Editura Academiei, 1 987, p. 1 05 .
5 4 Pagini d e istorie. Culegere de texte. Istoria Românilor, voi. III, Bucureşti, 1993, p . 134-135.
55 Culegere de texte pentru istoria universală. Epoca Modernă. Voi. 1 1640-1848,
.

Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1 973, p. 146- 148.
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1 79356, în încercarea de adaptare la condiţiile din Principate. Credem că, în
privinţa principiului referitor la separarea puterilor în stat, de care prof. Tudor
Drăganu se referă în discutarea Proclamaţiei de la Islaz, acest document,
urmând să fie discutat de "Adunanţe generale extraordinare constituante", putea
să aducă corijările de rigoare, mai ales că la punctul numărul 4 şi 5 sunt deja
nuanţate elementele de separaţie57 În acest context, Constituţia capătă
dimensiunea mesianică aşa după cum se exprima un comisar de propagandă:
"Eu sunt încredinţat că tot românul adevărat, tot fiul patriei noastre, pe un astfel
de fariseu şi amăgitor, când îl va auzi pângărind şi vorbind în potriva tinerei
noastre Constituţii, în potriva mântuirii patriei noastre, îl va lega cu mâinele
îndărăt şi ca pe un criminal îl va aduce înaintea tribunalului "58 • Era firesc, dacă
ne gândim, că printre elementele componente sunt înscrise principii ce vorbesc
despre "suveranitatea poporului" de a-şi elabora "legile civile" şi de a desemna
pe şeful puterii executive59, prin desfiinţarea "orice ranguri şi privileghiuri
"
personale sau de nascere"60 şi "egalitatea drepturilor politice 6 1 şi în care
"naţiunea română răzimată pe principiul libertăţii, egalităţii şi fraternităţii
pretinde independenţa sa naţională, în respectul politic, ca să figureze în numele
său ca naţiune română. . . "62 • Sunt precizate şi alte drepturi şi libertăţi ce decurg
din calitatea de cetăţean: "dritul iniţiativ şi de petiţie pentru adunare" ca şi
"
"închezăşluirea libertăţii individuale şi a domiţiliului asociate cu "instrucţie
"
egală şi gratuită pentru toţi românii în condiţiile în care ponderea celor
neştiutori de carte era covârşitoare63 Tot aici, în Petiţia-Proclamaţie, adoptată
la Iaşi, la 28 martie 1 848, se adâncea cazuistica, intervenind la punctul 2 1 :
"Libertatea tuturor arestaniilor în pricini politice atât civile cât şi militare;
reîntoarcerea driturilor politice a celor cărora li s-au ridicat nedrept pentru
asemene pricini "64 Libertatea absolută a tiparului, cerută în Proclamaţia de la
Islaz65 , era asociată în Moldova cu "Ridicarea censurei în privirea tuturor
56 Ibidem, p. 1 60 - 164; vezi şi Nicolae Liu, Revoluţia franceză moment de răscruce
în istoria umanităţii, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 994, p. 332-333.
5 7 Tudor Drăganu, op.cit., p.83-84.
58 Anul 1848 în Principatele române, Acte şi documente, voi. II,Bucureşti, 1 902, p. 218-219,
a.pud Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Culegere de studii, p. 37.
5 G. Zane, op.cit., p.205-206.
60 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 1 50.
61
Pagini de istorie. Culegere de texte. Istoria Românilor, voi. III, Bucureşti, 1993, p. 134.
62 Probleme fundamentale ale istoriei patriei şi P.C.R. Tematică, bibliografie,
crestomaţie, p. 238.
63 Mihail Kogălniceanu, op.cit, p. 146.
64 Probleme fundamentale ale istoriei patriei şi P.C.R. Tematică, bibliografie,
crestomaţie, p. 233.
65 Ştefan Pascu, Liviu Maior, op.cit., p. 168.
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trebilor ş i a intereselor din lăuntrul ţărei"66, pentru ca în Transilvania ea să
capete, ca de altfel toate obiectivele urmărite, conotaţiile naţionale: Naţiunea
"
română cere libertatea de a vorbi, de a scrie şi a tipări fără de nici o cenzură,
prin urmare pretinde libertatea tiparului pentru orice publicare de cărţi, de
jurnale şi de altele, fără sarcină cea grea a cauţiunii, care să nu se ceară nici de
la jurnalişti, nici de la tipografi"67 Toate drepturile civile şi politice unite cu
măsurile şi prevederile vizând reforma justiţiei, ridicarea morală şi socială a
"
clerului", ca şi garda naţională" urmăreau, alături de obiectivele sociale, să
"
creeze acel element fundamental de solidaritate naţională" atât de necesar
"
pentru modernizarea societăţii în ansamblu. Solidaritatea între clasele şi
categoriile sociale, între toţi românii păstrând însă diferenţele existente şi
evitând uniformizarea. Să mai remarcăm spiritul de toleranţă faţă de celelalte
minorităţi, în special asupra evreilor, dar şi pentru orice compatrioţi de altă
"
credinţă"68

Interesante şi în acelaşi timp foarte necesare erau măsurile de
restructurare economică, gândite şi argumentate pe linia liberalismului, punând
în evidenţă cerinţele modernizării şi în acest segment al organismului naţional.
Dacă în Petiţia-Proclamaţie de la laşi se stipula desfiinţarea taxelor vamale ca
"
una ce este vătămătoare agriculturii şi comerţului ţării" , constituirea instituţiilor
de credit modem şi "Îmbunătăţirea portului Galaţi, ca cel mai mare canal al
înfloririi comerţului şi agriculturii ţărei"69, în pro§ramul muntean se preconiza
instituirea unei bănci naţionale cu capital intem7 • În Transilvania, programul
românesc este cel mai interesant prin sugestiile pe care le creează: "Naţiunea
română pofteşte libertatea industrială şi comercială cu ridicarea ţehurilor şi a
privilegiilor şi a tuturor piedicilor şi a stavilelor comerţului în ţările convecine,
de care se ţine desfiinţarea vămilor la graniţă"7 1 , urmărind limpede năzuinţa
spre o aderare transilvană la piaţa unică a Moldovei şi Ţării Româneşti, care-şi
înfăptui seră uniunea vamală începând cu 1 ianuarie 1 84872 • Programul
economic preconizat de Mihail Kogălniceanu este cel mai dinamic, cerând
intervenţia statului (a unui stat bazat pe o economie rudimentară
n.n.) în
desfiinţarea taxelor asupra exportaţiei productelor naţionale" şi preconizarea
"
66

Probleme fundamentale ale istoriei patriei şi P.C.R. Tematică, bibliografie,
crestomaţie, p. 233.
67 Ştefan Pascu, Liviu Maior, op.cit., p. 1 82.
68 Ibidem, p. l 69; Ioan Massoff, D�
1 Bally revolutionat de la 48, Editura "Cultura
poporului" , p. 57.
69 Probleme fundamentale ale istu.
patriei şi P.C.R. Tematică, bibliografie,
crestomaţie, p. 233.
70 Anul 1848 în Principatele române, vol. 1, p. 178.
71 Ştefan Pascu, Liviu Maior, op.cit., p. 1 82.
72 Revoluţia de la 1848 în Ţările Române. Culegere de studii, p. 52.
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unui plan ce să cuprindă "înlesnirea comerţului şi libertăţii muncii "73
Problemele sociale au fost dominate de problema ţărănească,
fundamentală prin implicaţiile ei asupra alianţelor în desfăşurarea
evenimentelor, prin consecinţele pe care le avea asupra modernizării structurilor
organismului naţional, pentru progresul societăţii în ansamblu74 Pe bună
dreptate N. Bălcescu aprecia, în numele generaţiei de la 1 848, că "Toţi câţi
suntem bogaţi sau săraci, mici sau mari, proprietari sau nu (ştim) că pentru a
avea o patrie, spre a o putea apăra şi apăra naţionalitatea noastră, este de
neapărată trebuinţă a face pe ţăran proprietar. Fără aceasta nu e viitor, nu e
naţionalitate"75 Deşi a fost abordată în mod diferit, de la o formulare vagă în
Petiţia-Proclamaţie, "Grabnica îmbunătăţire a stărei lăcuitorilor săteni atât în
relaţia lor cu proprietarii moşiilor, cât · şi în acelea cu cârmuirea . . . " fără să se
specifice modalităţile de realizare76 la "Emancipaţia clăcaşilor ce se fac
proprietari prin despăgubire" (Proclamaţia de la Islaz şi Dorinţele partidei
naţionale din Moldova n.n.)77 până la desfiinţarea clăcăşiei (iobăgiei) şi
"
"înpropietărirea locuitorilor săteni fără nici o răscumpărare din partea lor
(Petiţia Naţională şi Programul de la Braşov - n.n.), rezolvarea era cerută de
toţC8 Acuitatea problemei agrare a fost recunoscută de toţi fruntaşii revoluţiei,
dar, fiind şi proprietari, o abordare dincolo de latura teoretică, sau "discuţii pe
această temă", nu a fost posibilă. Credinţa celor mai mulţi din conducătorii
acţiunii, era că o cramponare de chestiunea ţărănească ar fi dezbinat boierimea
aflată în fruntea revoluţiei, ar fi fost interpretată ca un atac asupra ordinii de
drept. Pe bună dreptate, M. Kogălniceanu făcea apel la proprietari să înţeleagă
gravitatea problemei ţărăneşti declarând că "Omenirea, dreptatea, interesul ţării
şi chiar interesul proprietarilor de moşii cer dar neapărat îmbunătăţirea radicală
a acestei stări prin desfiinţarea boierescului şi prefacerea ţăranilor în mici
proprietari, dându-li-se pământurile pe care le-au înrodit cu sudorile lor" , iar în
final, profesând ameninţarea ce putea să vină: "iar întâmplările din Galiţia să le
sluj ească de o cumplită şi mântuitoare pildă"79 Nerezolvarea problemei
ţărăneşti îşi va pune amprenta asupra evoluţiei societăţii româneşti, atât în
profunzimea modernizării cât şi în lipsa unei clase de mij loc cu efecte negative
în toată istoria românească. O problemă ce rezultă din contextul programelor şi
din presa vremii este problema proprietăţii, unde filonul liberal de judecată este

73 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 1 49- 1 50.
74 C. Corbu, op.cit., p. 1 8.
75 Gh. Platon, Istoria Modernă a României, p. 1 30.
76 Probleme fundamentale ale istoriei patriei şi P.C.R. Tematică, bibliografie,
crestomaţie, p. 232.
77 Ibidem, p. 235 .
78 Ştefan Pascu, Liviu Maior, op.cit., p. 1 66.
79 Mihail Kogălniceanu, op.cit., p. 1 52- 1 53.
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întru totul probat. Astfel, Mihail Kogălniceanu face o legătură indestructibilă
între proprietate - progres - ţară (patrie) afirmând că: "Interesul ţării, pentru
proprietate este cel mai puternic instrument de civilizaţie şi, dacă vroim serios
să ne civilizăm ţara, trebue să avem mulţi proprietari. Numai o ţeară ce are mulţi
proprietari este tare; căci numai acolo unde este răspândit(ă) iubirea pământului,
este răspândit(ă) şi iubirea patriei"80 Pe aceeaşi dimensiune se află şi N. Bălcescu
care vorbeşte, chiar de un drept istoric al ţăranului asupra pământului, ca
fundament legal şi moral, al reformei agrare8 1

Desigur c ă discutarea ideologiei paşoptiste a evidenţiat, consistenţa
filonului liberal în cadrul revoluţiei, dar nu putem omite nici elementele de
liberalism practicate în conducerea acţiunii, ca dovadă concludentă a unei
mentalităţi în formare, a fruntaşilor revoluţiei. Am remarca, cu această ocazie,
spiritul de toleranţă faţă de diversitatea ideilor exprimate82 , ca şi în atitudinea
faţă de adversarii politici, asociate cu respectul faţă de punctul lor de vedere.
"Din aceste motive se pleda pentru o societate deschisă, în care să fie preluate
critic toate ideile, inclusiv realizări politice mai vechi"83 Ilustrează această
afirmaţie un articol din Pruncul Român publicat la 26 iunie 1 848, prin care se
semnala că, deşi s-a promis ca articolul 1 3 va fi soluţionat de Adunarea
Naţională, până la convocarea acesteia erau purtate discuţii publice. Necesitatea
acestora decurgea din "dreptul de gândire şi de publicaţie liberă spre luminarea
reciprocă" 84

Foarte importantă şi lăudabilă, în acelaşi timp, este formarea unei noi
mentalităţi la clasa politică aflată la putere, în privinţa asigurării libertăţii de
exprimare, a înlăturării cenzurii şi a asigurării cadrului de libertate. Din aceste
motive, revoluţia tindea să instaureze libertatea pentru toţi membrii societăţii, să
înfăptuiască chiar o armonie între aceştia prin aplicarea principiului egalităţii.
Un asemenea obiectiv părea întru totul posibil deoarece românii câştigaseră
libertatea nu "cu urme de sânge şi siluire" , ci prin "frăţie" , prin asocierea celor
mai mulţi locuitori ai ţării la timpul unei cauze comune85 Un element clar de
manifestare a liberalismului a fost atitudinea faţă de putere, cei care au luat
puterea considerându-se "un depozitar al acesteia, înzestrat cu o funcţie
tranzitorie, de pregătire a condiţiilor prin care puterea să fie redată unor
organisme legal constituite"86 Din aceste motive, şi din condiţiile care rezultau
80

Ibidem.
G . Zane, op.cit., p. 224.
82 Apostol Stan, Mircea Iosa, op.cit., p. 52.
83 Ibidem, p. 53.
84
Anul 1848 În Principatele române. Acte şi documente voi. Il, p. 359 - 360, apud;
Apostol Stan, Mircea Iosa, op.cit., p. 53.
85
Anul 1848 În Principatele române. Acte şi documente voi. Il, p. 306.
86 Apostol Stan, Mircea Iosa, op.cit., p. 59.
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din situaţia externă existentă87, conducerea revoluţiei a amânat să aplice
punctele controversate ale programului, deferindu-le Adunării Naţionale şi
organelor alese de acestea prin consultarea electorală. În toată perioada cât s-a
aflat la putere guvernul a aplicat o serie de măsuri parţiale, ce urmăreau să
pregătească opinia publică în spiritul ideilor de libertate şi egalitate88 şi a
asigurat un climat adecvat pentru dezbaterea liberă a modalităţilor de
concretizare practică a unor principii ce se impuneau din program89

Nu putem omite în această analiză şi spiritul liberal ce domină dialogul
permanent şi în variate forme (tribunii în Transilvania, comisarii de propagandă
în Ţara Românească, răspândirea programelor, manifestelor şi broşurilor,
adunările plebiscitare
n.n.) între fruntaşii revoluţiei şi naţiunea română, în
comunicarea şi explicarea obiectivelor revoluţiei, tocmai pentru înţelegerea
acestora, în vederea realizării şi apărării lor. Scopul lor final era "să facă pe
popol să-şi simtă marea sa putere"90 •
Dincolo de accentuarea diferenţelor ideologice ce se semnalau între
conservatori şi liberali, mai ales pe problemele sociale, pe adâncimea acestor
prefaceri, şi în ritmul impus modernizării, chiar în conştiinţa "acestui liberalism
luminat" se manifestau distincte atitudini. Ele se bazau pe imaginea diferită pe
care o aveau aceşti fruntaşi ai revoluţiei, asupra situaţiei existente în Principate,
asupra programelor realizate, a obiectivelor prioritare şi, în special, a
modalităţilor de realizare a principiilor preconizate. Nu putem omite nici
viziunea diferită în privinţa colaborării cu boierimea conservatoare. În fapt, s-au
conturat trei curente, trei direcţii politice distincte, unele chiar divergente.
Grupul de fruntaşi care se plasează pe "o poziţie" moderată, avându-1 ca
exponent principal pe Ion Heliade Rădulescu9 1 • În jurul lui Nicolae Bălcescu92 şi
A.G.Golescu93 s-a închegat, la nivelul conducerii, alt grup politic animat de
ideea unei atitudini mai ferme faţă de adversarii revoluţiei, a aplicării imediate a
87 Gh.

Platon, Principatele române în relaţiile internaţionale în perioada
Regulamentului Organic (1830-1853) în Românii în Istoria Universală, voi. III � >
Iaşi, Universitatea "AI.I. Cuza" , 1 988, p. 1 89.
88
Neagu Dj uvara, Î ntre Orient şi Occident, Ţările române la începutul epocii
moderne (1800-1848), Humanitas, 1 995, p.33 1 , apud, Istoria Parlamentului şi a vieţii
�arlamentare din România până la 19 18, Bucureşti, Editura Academiei, 1983, p. 64.
9 Istoria Parlamentului şi a vieţii parlamentare din România până la 1918,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 983, p. 70-7 1 .
90 Anul 1848 în Principatele române. Acte şi documente voi. III, p. 107.
9 1 Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 979, p. 433.
9 2 G. Zane, N. Bălcescu, Opera. Omul. Epoca, Editura Eminescu, 1 975, p. 1 4- 1 5 .
93
Anastasie Iordache, Alexandru G. Golescu (1819-1881), Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1 974, p. 43.
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unor puncte din programul acţiunii, chiar a împroprietăririi ţăranilor, dar nici nu
excludeau posibilitatea compromisului. Grupul fraţilor Brătianu, Ion C. Brătianu94 şi
D. Brătianu95 , C.A. Rosetti96 se constituie, într-o altă tendinţă politică, radicală,
propunând măsuri ferme, de punere în aplicare a programului şi de înarmare a
poporului pentru apărarea revoluţiei. Se pare că acest grup avea şi cele mai
multe şi stabile legături cu masoneria. Aceste trei principale tendinţe care s-au
manifestat în revoluţia munteană, le întâlnim şi în celelalte revoluţii, la Iaşi sau
la Blaj, ele conturând, în fapt tendinţa liberalismului de a se manifesta plenar şi
autentic într-o perioadă în care spiritul romantic este foarte puternic97 Dincolo
de aceste manifestări în această etapă a liberalismului ideologic, se conturează,
clar o ideologie liberală, fundamentală şi nuanţată de generaţia de la 1 848, care
va sta la baza constituirii României moderne. Toate ideile acestei generaţii,
experienţa lor într-o perioadă când "boala secolului este liberalismul ",
introducerea " instituţiilor liberale" şi modernizarea structurilor erau condiţii
indispensabile "ca progresele veacului să fie introduse şi în ţara noastră"98
Forţa de atracţie a soluţiilor liberale a făcut să apară aceste grupări liberale,
Mihail Kogălniceanu le şi menţionează în mod evident99, acţiunile organizate de
aceste grupări punându-şi amprenta asupra revoluţiei. Ideologia liberală de la
1 848 dincolo de aspectul ortodox şi romantic, te impresionează prin mistica
progresului şi cultul pentru ştiinţă, şi în special un cult pentru popor care va
genera un populism naiv, ce apare chiar în timpul revoluţiei 100 Contestatarii
liberalismului, chiar din această perioadă 1 0 1 nu-şi dau seama că acesta este un
concept general, pentru a spune vag, complex în tot cazul şi foarte variabil, cu o
evoluţie surprinzătoare, dincolo de un mănunchi de principii ferme şi formule
aplicabile oriunde. Or, în cazul nostru, la începutul secolului trecut, liberalismul
a fost o formulă de gândire şi de comportare adaptată în cadrul unui vast şi
drastic proces de reinnoire a ţării, a legilor şi mentalităţii, ceea ce s-a făcut sub
imperativul necesităţilor naţionale, de emancipare socială şi naţională. Asta în

94 Apostol Stan, Ion C. Brătianu şi liberalismul român, Bucureşti, Editura Globus,
1 993, p. 42-43; O. Sumea, Ion C. Brătianu, Sibiu, Editura "Asociaţiunii", 1 922, p. 24.
95 Anastasie Iordache, Pe urmele lui Dumitru Brătianu, Bucureşti, Editura Sport-Turism,
1984, p. 93-94.

96 C.A. Rosetti, Jurnalul meu, Cluj Napoca, Editura "Dacia" , 1 974, p.243.
97 Jean Touchard, Histoire des idees politiques, 2. Du XVIII e sie de a nos jours,
Presses universitaires de France, p. 580.

98 AL Zub, Mihail Kogălniceanu. Istoric. Iaşi, Editura Junimea, 1 974, p. 700.
99 Ibidem, p. 70 1 .
100
Jean Touchard, op.cit., p .58 1 -582.
101
C. Rădulescu-Motru, I n vremurile noastre de anarhie. Scrisori către tineri,
Editura Anima, 1 992, p. 1 8- 1 9; D. Drăghicescu, Din psihologia poporului român,
Bucureşti, Editura Albatros, 1 995, p.348-349.
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timp ce liberalizarea în ţările ei de baştină a pornit de la un conflict social şi
mental lăuntric 1 02 , al câştigării unor drepturi ca nişte privilegii pentru seniori şi a
libertăţii de gândire prin înlăturarea tutelei Bisericii, apoi a absolutismului
monarhie, în fine a Coroanei. Democraţia occidentală, ca şi liberalismul"
. a<liaeent sau subsecvent nu au fost dominate de ideea eliberării unei ţări de sub
j ugul străin. În aceasta s-a manifestat principala diferenţă între liberalismul
occidental şi cel românesc, în timpul genezei aspectului doctrinar. Şi o ultimă
constatare, cei înfrânţi în anii 1 848- 1 849 103 vor reveni, transformaţi în
politicieni reformatori pretutindeni, inclusiv în Principate, ocupând spaţiul
public şi trecând la realizarea programului pentru care militase generaţia
paşoptistă 1 04

102

John Gray, Liberalismul, Bucureşti, Editura Style, 1 998, p. 38; Ralf Dahrendorf,
Conflictul social modem, Eseu despre politica libertăţii, Editura Humanitas, 1 996, p. 29;
Constantin Nica, Liberalismul şi societatea modernă, Bucureşti, Editura Noua
Alternativă, p. 5 1 ; Philippe Brand, Grădina Deliciilor democraţiei, Bucureşti, Editura
Globus, p. 88.
1 0 3 Revoluţia de la 1848 şi Ţările Române. Culegere de studii, Bucureşti, Editura Academiei,
1974, p. 142; Apostol Stan, Constantin Vlăduţ, Gheorghe Magheru, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1969, p. 99; Costache Negri, Scrieri social-politice, Bucureşti, Editura Politică, 1978,
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PROTOIEREUL ŢHEODOR ZOTTA,

SLUJITOR AL BISERICII PRECISTA DIN BACĂU
Constantin Leonte
Pământul sfânt al ţării noastre este împodobit cu numeroase monumente
ce consfinţesc hărnicia, talentul şi dragostea de muncă şi progres al acestui
minunat popor creştin aflat la răscrucea furtunilor din Europa de sud-est. Ce
poate fi mai înălţător decât dragostea de frumos şi pietate a marilor voievozi ai
neamului şi a iscusiţilor ctitori ce au pecetluit în piatră opere de neasemuită
frumuseţe (cetăţi şi palate domneşti, biserici şi mănăstiri), ce s-au păstrat până
astăzi şi avem datoria să le transmitem mai departe urmaşilor noştri? Toate
acestea nu s-ar fi realizat dacă nu ar fi existat acei slujitori devotaţi lui
Dumnezeu, Bisericii şi neamului, prin care s-a transmis credinţa, această putere
mobilizatoare de a face binele ce dăinuie peren.
Paginile puse la dispoziţie de revista Zargidava ne oferă posibilitatea să
aducem un omagiu de suflet acestor ctitori de neam şi de ţară, ce s-au născut şi
au vieţuit pe meleagurile Bacăului. Din rândul lor se distinge şi personalitatea
fostului protoiereu Theodor Zotta, slujitor al altarului Bisericii Precista din
Bacău. Istoricul slujitorilor Bisericii Precista din Bacău este foarte bogat şi
merită amintit. Până la anul 1 882 nu s-a putut descifra corect pisania bisericii,
aşezată de ctitorul ei, Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare. Până în a
doua jumătate a secolului al XIX-lea s-a consemnat tradiţia că locaşul ar fi fost
ctitorit de Alexandru cel Bun ( 1400- 1 432) şi soţia sa, Ana. Istoricul băcăuan
Dumitru Zaharia aprecia că populaţia oraşului păstra ideea că, în oraşul de pe
Bistriţa, cea mai veche clădire era opera lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare.
Acelaşi istoric se referă, într-un documentat studiu, la eforturile lui Titu
Maiore�cu, Ministrul Instrucţiunii Publice, care, la 6 iulie 1 874 s-a ocupat cu
problema conservării monumentelor istorice. S-a raportat la Bucureşti că în
Bacău se afla un monument istoric de mare vechime, şi anume Biserica Precista,
zidită de Ioan Alexandru Voievod, fiul lui Ştefan cel Mare, în anul 1 46 1 (6979),
luna august. Inscripţia de pe piatra aşezată pe frontispiciul monumentului a fost
tradusă astfel: "Cu voia Tatălui şi ajutorul Fiului şi săvârşirea Sfântului Duh,
binecredinciosul şi de Hristos iubitorul Ioan Alexandru voievod, fiul lui Ştefan
Voievod şi Domnul Ţării Moldovei, a făcut această biserică în numele
Adormirei Curatei Născătoare de Dumnezeu, pururi Fecioarei Maria şi a
isprăvit în anul 6979 luna august" Data terminării construcţiei a fost
interpretată greşit pentru că, la anul 1 46 1 , Alexandru nici nu se născuse.
Cel care a tradus corect inscripţia a fost Melchisedec Ştefănescu, fost
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Episcop al Romanului, într-un studiu publicat în Biserica Ortodoxă Română,
Bucureşti, 1 882, nr. 1 1 . Istoricii Nicolae Iorga şi Ioan Ursu, dar şi băcăuanii
Preot Theodor Zotta şi Grigore Tăbăcaru, au atestat data construirii sfântului
locaş, Ia 1 ianuarie 1 49 1 .
În ceea ce priveşte istoricul slujitorilor Bisericii Precista, documentele
scrise nu sunt suficiente pentru a lămuri această problemă, în special pentru
secolele XV-XVIII. Cea mai veche ştire despre existenţa Ia Biserica Precista a
unui preot, Ion, o avem din vremea voievodului moldovean Petru Şchiopul
( 1574- 1 577, 1 582- 1 59 1 ). Într-un act din 29 iunie 1 628 este menţionat preotul
Gheorghie de la Biserica Domnească din Bacău. De asemenea, în actele din 30
noiembrie şi 21 septembrie 1 632 apare numele preotului Gheorghie. După anul 1 848,
se găsesc mult mai multe izvoare scrise în care apar nume de slujitori. De pildă, în
anul 1 833 slujea ca îngrijitor Gheorghe Nicolau, urmându-i preotul Gheorghe Albu.
Urmează preotul Nicolai Rezolea (1 866-1 875), preotul Ion Climescu, preotul Ioan
Enea ( 1885- 1 887) şi preotul Gheorghe Atanasiu (1 887-1907).
Din anul 1 907 vine Ia conducerea Bisericii Precista preotul Theodor
Zotta, un om energic de vastă cultură. EI s-a străduit să aducă îmbunătăţiri
administrării bisericii, restaurării şi conservării monumentului istoric. În anul
1 9 1 9 s-a reparat acoperişul bisericii de Comisiunea Monumentelor Istorice.
Meritul incontestabil privind istoria monumentului îi revine acestui ales slujitor
al bisericii. Preotul paroh, sachelarul Theodor Zotta a publicat în anul 1 9 1 1 o
valoroasă monografie dedicată acestei biserici de mare valoare istorică.
Monografia are titlul: Istoricul Bisericii Precista din oraşul Bacău. Este
relevat faptul că în anul 1 882 s-a stabilit cu adevărat ctitorul bisericii, în
persoana lui Alexandru, fiul lui Ştefan cel Mare. Inscripţia ce menţionează
numele ctitorului a fost tradusă corect de episcopul de Roman, Melchisedec
Ştefănescu. Totodată, cartea cuprinde date importante despre ziditorii bisericii,
alţi ctitori şi făcători de bine, despre averea mobilă şi imobilă a bisericii,
întreţinerea şi administrarea bisericii, îngrijitorii şi reparaţiile făcute bisericii,
starea bisericii, parohia, enoriaşii şi personalul bisericii.
Biserica Precista a fost declarată monument istoric la 1 iulie 1 907.
Preotul Theodor Zotta a înaintat un amplu raport Ministerului Cultelor, prin care
a solicitat să se ia măsurile necesare pentru întreţinerea monumentului. În urma
, acestui raport, Casa Bisericii a trimis Ia Bacău pe arhitectul N. Ghica, care, la
rândul său, a constatat că pictura efectuată în 1 854 ajunsese într-un grad avansat
de degradare. Tot pe timpul pastoraţiei preotului Zotta, în anul 1 9 1 1 , arhitectul
Virgil Drăghicescu a efectuat cercetări pentru dezvelirea mormintelor din
interiorul bisericii. Acum s-a descoperit vechea pardoseală de cărămizi a
bisericii.
Î n Biserica Precista au existat icoane vechi, donate de enoriaşi, de mare
valoare istorică. Iată ce a descifrat preotul Th. Zotta de pe o icoană mare, veche,
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a Maicii Domnului: ,,Această icoană, fiind veche, de la anii 7259 ( 1 7 5 1 ) în
zilele D. Mihai Cehan Racoviţă V.v. ; acum a doua oară au zugrăvit-o cu
cheltuiala d. Madama Smaranda Soroianu cu soţul ei Vasile şi cu fiicele d.,
Catinca 1. Marghioala în oblăduirea dumnealui Grigorie G.G. V.V. la anul 1 850
august 1 3 . M. Zugrav" . Menţionând aceste valoroase obiecte de cult în
monografia sa, autorul ev!denţia semnificaţia deosebită ce o reprezenta donaţia
acordată de enoriaşii din trecut şi până în prezent pentru sfântul locaş.
Preotul Theodor Zotta a avut o grijă deosebită faţă de averea mobilă a
bisericii. În 1 907 el enumera detaliat următoarele obiecte: o salbă la icoana
"
"Maicii Domnului compusă din: doi lefţi; două mahmudele de aur; un stâlpar
turcesc de aur; opt galbeni austrieci; nouă ruble din aur; şase monede mici de
aur; un irmilik de aur; patru inele de aur din care trei cu felurite pietricele şi
unul cu persole albe împrejur şi verzi la mijloc; una verigă simplă de aur; două
cruciuliţe de aur, din care una cu perosele şi o mică floare de aur cu mărgean; o
brăţară de aur emailată; trei perechi cercei de aur, din care o pereche cu pietre
albastre, o pereche format vechi cu pietre verzi şi albe şi o pereche simplă; o
cheiţă de aur; două broşe de aur, din care una emailată; un bold cu floare de
argint; patrusprezece şiraguri în formă de mărgăritare; un şirag de mărgele;
două braţilete hurmuz; una medalie de argint din 1 868 şi una pereche metanii de
sidef, cusute cu pluş împrejur. Observăm meticulozitatea cu care părintele
vrednic de pomenire cunoştea averea mobilă a bisericii pe care o păstorea. În
arhiva actuală a bisericii se păstrează documente importante (acte, procese
verbale etc.) care scot la lumină obiectele, din care unele de mare valoare cu
care a fost înzestrată biserica de-a lungul vremii de către oameni de mare suflet
şi credinţă în Dumnezeu.
Aşa cum a fost preotul paroh Theodor Zotta care, pentru meritele sale, în
februarie 1 922, a fost avansat protoiereu şi transferat în interes de serviciu la
biserica " Sfântul Nicolae" din Bacău, unde a funcţionat până în anul 1 94 7.
Începea un alt capitol din viaţa sa, la fel de bogat ca şi până acum. Despre
pastoraţia acestui ales slujitor al lui Dumnezeu şi al poporului drept-credincios,
protoiereul Theodor Zotta, la biserica "Sfântul Nicolae" din Bacău, vom vorbi
într-un număr viitor al acestei reviste.
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APA - ELEMENT PRIMORDIAL ŞI SIMBOLURILE EI
ÎN RELIGII
Livia Liliana Sibişteanu
În anul 198 1 Barbieri reunea sub denumirea de teorii ale genotipului,
concepţiile care au la bază caracterul primordial al ADN-ului. Conform acestei
teorii, viaţa a apărut de la câteva gene <<nude», respectiv de la molecule de ADN
1
ivite spontan în oceanul primitiv
Ideea că primele fiinţe au fost marine (deci viaţa a apărut în apă,
provenind din molecule individuale şi universale), a fost lansată în anul 1 748,
de filosoful francez B. de Maillet în lucrarea Telliamed2 •
De fapt, filosofii greci anticipau încă din sec. VII-VI î.e.n. că în apă au
apărut primele forme de viaţă. Astfel, doctrina lui Thales din Milet era "apa este
începutul tuturor lucrurilor"3 , iar aceea a lui Anaximandru era că "pământul a
fost acoperit de mare, viaţa apărând din a'pa evaporată de soare"4
Apa, ca element primordial alături de pământ, foc şi aer, nu I seşte din
doctrinele marilor filosofi greci din sec. V-IV î.e.n.: Anaxagora , Platon6,
8
Aristotee , Pitagora , Empedocle9 etc.
Ceea ce fi losofii au anticipat în trecut şi ceea ce oamenii de ştiinţă au
demonstrat în timpurile noastre, religiile le-au socotit ca fiind singurele
adevăruri. În multe religii, apele sunt fonts et origo", matricea tuturor
"
posibilităţilor. Într-un text indian (Bhavisyiottarapurana, 3 1 , 1 4) se invocă:
apă, tu eşti izvorul tuturor lucrurilor şi tuturor fiinţelor" 1 0
"
În diferite religii apa simbolizează substanţa primordială din care se nasc
şi se întorc toate formele prin regresiune sau prin cataclism. Apa este

T

1 Dr. Gheorghe Mohan, dr. Petre Neacşu, Teorii, legi, ipoteze şi concepţii în biologie,
Bucureşti, Editura "Scaiul", 1 992, p. 1 7 .
2 Ibidem, p . 1 07 .
3 Diogenes Laertios, Despre vieţile ş i doctrinele a filozofilor, Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Populare Romîne, 1 963, p. 1 32.
4 Dr. Gheorghe Mohan, dr. Petre Neacşu, op.cit., p. 1 05 .
5 Diogenis Laerteos, op.cit., p. 157.
6 Ibidem, p. 222.
7 Ibidem, p. 268.
8 Ibidem, p. 40 1 .
9 Ibidem, p. 5 14.
10
Apud, Mircea Eliade, Tratat de istorie a religiilor, Bucureşti, Editura Humanitas,
1 992, p. 1 83.
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germinativă, cuprinzând virtualităţile tuturor formelor. Aceste funcţii se
regăsesc în diferite cosmogonii, mituri, ritualuri, iconografie. Apa conferă o
nouă naştere, printr-un ritual iniţiatic, vindecă printr-un ritual magic, asigură o
nouă renaştere post mortem printr-un ritual funerar. Prin toate aceste ritualuri se
demonstrează că apa devine simbol de "viaţă" 1 1 •
Apa este opusă focului, este yin - principiul feminin - la chinezi (deşi în
unele religii este în armonie cu focul), corespunde nordului, frigului, solstiţiului
de iarnă, rinichilor, culorii negre, trigramei k'an (abisul) 12, lunei 13, iar în alfabet
litera M este simbolul ei (aceeaşi literă este simbolul mamei şi matricei 1 4 ,
farmaciei).
1. Apele primordiale
Î n majoritatea miturilor cosmogonice (care se referă fie la transformarea
unei părţi din Haos în Cosmos fie la crearea treptată a întregului Cosmos, sunt
menţionate "Apele Primordiale" Nu vom relata toate aceste mituri, ci vom
alege, spre exemplificare, două dintre ele, care sunt complexe prin simbolistica lor.
a) Cosmogonia română
La baza cosmogoniei române stau miturile celor patru ramuri ale
poporului român: dacoromânii,
macedoromânii, meglenoromânii
şi
istroromânii.
Conform acestor mituri, înainte de a fi creat Cosmosul, a fost un hău
pustiu şi întunecat care alcătuia Haosul, în care plutea un ocean de ape
înnegurate "Apele Primordiale" Deasupra acestora se plimbau, fiiră să-şi
găsească locul, două făpturi: Fărtatul - Luminatul şi Nefărtatul - Întunecatul 1 5 ,
"două ipostaze spirituale ale uneia şi aceleaşi personalităţi divine, sau dublă
personalitate a aceleiaşi divinităţi primare. Fărtatul şi Nefărtatul erau de fapt
expresii ale tendintelor contradictorii proprii haosului"16 Plictisiţi de atâtea
rătăciri peste ape, Fărtatul şi Nefărtatul s-au hotărât să facă ceva. Primul lucru
creat de cei doi, din Apele Primordiale a fost Arborele Cosmic, probabil bradul,
care a devenit axa cosmică în jurul căreia s-a construit mai apoi întreaga lume.
O dată cu Arborele Cosmic a fost creat şi Şarpele Cosmic. După primele creaţii
cei doi demiurgi au alcătuit din Apele Primordiale, prin experimentări repetate,
care arătă nepriceperea lor de a face ceva perfect, datorită colaborării lor
1 1 Ibidem, p. 1 84.

12

Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, Dicţionar de simboluri, Bucureşti, Editura
Artemis, 1 994, p. 1 09.
1 3 Mircea Eliade, op.cit., p. 159.
14
Solas Boncompagni, Lumea Simbolurilor. Numere, litere şi figuri geometrice,
Bucureşti, Editura Humanitas, 2003, p. 24 1 .
15 Romulus Vulcănescu, Mitologia română, Bucureşti, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, 1 987, p. 224.
16 Ibidem, p. 240.
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antagonice: Cosmosul, pământul, apele, munţii, animalele, plantele culminând
cu omul. Cele mai multe experimente le-au făcut cu oamenii, care au fost
recreate de mai multe ori 17 •
În acest mit Apele Primordiale nu sunt doar o realitate fizică, concretă
substanţă unică sau şi multiplă (magnetică), care precede creaţia 18 , ca şi
elementul primar din care cuplul divin - Fărtate şi Nefărtate - a extras toate
celelalte substanţe creatoare, fără de care nu poate exista nici un fel de viaţă 19
În ceea ce priveşte Arborele Cosmic, acesta nu este Axis Mundi ori legătura
între Pământ şi Cer, între profan şi sacru, între oameni şi zei, mijloc de
ascensiune celestă folosit în riturile iniţiatice, ca în miturile popoarelor
amerindiene de nord sau ale celor din Asia Centrală şi Siberia20, ci el reprezintă
inima realităţii, a vieţii, el conţine întreg Universul, pentru că în jurul lui a fost
creat Pământul din Apele Primordiale, prin imersiune: Fărtate a extras de pe
fundul apei, germenele virtual - mâlul
încă nematurizat, pentru a-l
transforma, prin prelucrare, într-o turtiţă pe care a aşezat-o sub Arborele
Cosmic, în aşa fel încât să cuprindră jur-împrejurul trunchiului2 1 • Interesant este
faptul că într-un mit brahmanic, crearea Pământului din Apele Primordiale se
face după acelaşi ritual. Î n acel mit, Prajapate (Brahma), luând forma unui
mistreţ, s-a scufundat în Apele Primordiale, de unde a rupt o bucată de pământ
pe care a întins-o pe frunza lotusului - care are aceeaşi funcţie ca Arborele
Cosmic - realizând astfel germene le din care se va ridica pământue2 •
Simbolistica Şarpelui Cosmic din miturile cosmogonice româneşti este
diferită de simbolistica altor mituri şi aceasta este dată de modul în care şarpele
se încolăceşte, majoritatea miturilor Şarpele Cosmic, născut din Apele
Primordiale, stă încolăcit pe Arborele Cosmic sau pe Axis Mundi în cerc ca un
Oroboros (şarpe ce-şi muşcă propria coadă). Înconjurând creaţia cu un cerc,
Şarpele Cosmic împiedică dezintegrarea acesteia. Fiind un Oroboros el
simbolizează manifestarea şi resorbţia ciclică, veşnica prefacere a morţii în
viaţă23 •
În miturile cosmogonice româneşti, Şarpele Cosmic complotează
împotriva Fărtatului, sfătuindu-1 pe Nefărtat să-I înnece pe acesta, în somn.
Aflând de toate acestea, Fărtatul l-a prins de coadă, l-a învârtit de trei ori şi l-a
zvârlit în hău zicându-i: " Să te încolăceşti în jurul pământului de nouă ori şi să-I
17 Ibidem, p. 242-244.

18 Traian D. Stănciulescu, Miturile creaţiei - lecturi semiotice, Iaşi, Editura
"

"Performantica , 1 995, p. 93.
19 Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 475 .
20 M ircea Eliade, Naşteri mistice, Bucureşti, Editura Humanitas, 1 995, p. 1 2 1 .
21 Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 444.
22 Traian D. Stănciulescu, op.cit., p. 94
23 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 3, p. 300.
.
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aperi de prăpădul apelor" Însă şarpele nu s-a încolăcit în cerc ca un Oroboros în
jurul Pământului, ci pe cer în spirală cu nouă volute, forrnând Calea Lactee. În
acest mit spirala este concepută, după Romulus Vulcănescu, ca o "imagine
schematică a Cosmosului, care se întinde în spaţiu şi creşte pe măsură ce se
desface, pierzându-şi un capăt în Haos ( . . . ). Centrul spiralei a devenit centrul
potenţial al Cosmosului, al delimitării dezordinii de ordine, al mişcării
progresive a lumii spre periferia haosului, care simbolizea:ză mitic puterea
creatoare a cosmocratului principal, Fărtatul, şi a extinderii treptate a puterii lui
în Haos"24 Adăugăm la interpretarea lui Romulus Vulcănescu, faptul că a fost
benefică neascultarea Şarpelui Cosmic de a se încolăci de nouă ori în jurul
Pământului, dacă luăm în consideraţie părerea unor autori că nouă simbolizează
Pământul animat de un spirit rău (Şarpele Cosmic s-a dovedit a fi un spirit rău la
început) şi aşezarea lui în spirală pe cer, dacă luăm în consideraţie părerea altor
autori care consideră numărul nouă ultima cifră din şir compusă dintr-o cifră,
anunţând sfârşitul unui ciclu , dar şi începutul altui ciclu de două cifre (numărul
nouă este comparabil cu o moarte, după care urmează o nouă naştere25 , deci
viaţa veşnică). Prin această interpretare Şarpele Cosmic, încolăcit în spirală cu
nouă volute are acelaşi simbol ca al unui Osoboros. Nemulţumit de rostul
pozelor pe care Fărtatul l-a dat Şarpelui în Cosmos, desfăşurat în spirală,
Nefărtatul a adoptat spirala, pe pământ în sens distructiv, creând vârtejul sau
uraganul, bulboana sau sorbul apelor.
Simbolismul mitic al şarpelui Cosmic născut în Apele Primordiale îl
găsim în Şarpele Ghlykon (conceput în apele Mării Negre), protector al
corăbierilor şi al pescarilor, mit care reeditea:ză unul mai vechi, tracic, al
Şarpelui Apelor Primordiale26

b) Cosmogonia asir-babiloniană
Asiro-babilonienii au creat mai multe mituri cosmogonice, dar
. cel mai
complex este "Enuma Eliş" Se spune în acest mit că la început nu exi sta nimic,
nici chiar zei. În acest neant au apărut Apele Primordiale alcătuite din principiul
masculin Apsu (apa ·dulce, oceanul) şi principiul feminin Tiamat (apa sărată,
marea). Î n sânul Apelor Primordiale, au ieşit prin emanaţie, zeii. Cu timpul zeii
s-au înmulţit şi au devenit rebeli: este revolta zeilor mai tineri împotriva zeilor
mai bătrâni. În lupta dintre zei, Apsu a murit şi Tiamat a început războii pentru
a răzbuna moartea lui Apsu. Tinerii zei speriaţi I-au luat pe Marduk în luptă,
Marduk a ucis-o pe Tiamat iar din trupul ei a creat Universul. Din sângele
generalului Tiamat, zeul Kingu, Marduc i-a făurit pe oameni27 Acest mit, scris
24 Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 246.
25 Solas Boncompagni, op.cit., p. 1 1 2 şi 1 22.
26 Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 246.
27 Constantin Daniel, Athanase Negoiţă, Gândirea asiro-babUoniană in texte, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică, 1 975, p. 1 1 -60.
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pe şapte tăbliţe, era recitat de Marele Preot, după o jertfă prealabilă, în fiecare
an, în ziua a patra a Anului Nou, dinaintea statuii zeului Marduk, din templul
Ezacil din Babilon28 , ca o repetare a creaţiei, pentru a împiedica distrugerea
actului creaţiei, pentru a pţ::rpetua la începui de an, veşnicia
Mitul "Enuma Eliş" se înscrie în miturile creaţiei de tip sacrificial, după
clasificarea făcută de Traian Stănciulescu29 Noi vedem în acest mit un dublu
sacrificiu al Apelor Primordiale: primul sacrificu a fost făcut prin uciderea lui
Apsus - principiul masculin, apa dulce, oceanul - simbol al inteligenţei
primordiale30, iar al doilea sacrificiu a fost făcut prin uciderea lui Tiamat,
principiul feminin, apa sărată, marea-simbol al dinamicii vieţii, al zămislirilor şi
al renaşteri e 1 • Prin acest mit asiro-babilonienii au vrut să ne transmită
numeroase mesaje, greu de descifrat. Probabil prin uciderea Apelor Primordiale
au vrut să zidească lumea reală, spaţiul în care au trăit (spre exemplu din ochii
lui Tiamat au izvorât Tigrul şi Eufratul, din piept au fost înălţaţi munţii şi din
crăpăturile acestora au ţâşnit izvoarele - Tăbliţele IV-V), a vrut să considere
Universul divin, deoarece a fost construit din substanţa divină. Oamenii sunt
creaţi din sânge divini şi sunt astfel egali cu zeii, şi nu numai atât, sunt şi ei,
indirect (prin Kingu) rezultatul emanaţiilor Apelor Primordiale. Prin uciderea
inteligenţei primordiale şi a vieţii veşnice s-a construit o lume care îşi făureşte
destinul şi care trebuie să descopere singură cunoaşterea şi să-şi zidească
nemurirea (vezi mesajul " Epopeei lui Gilgameş", creaţie a aceleiaşi culturi
asiro-babiloniene32 ).
Nu întâmplător "Enuma Eliş" a fost scrisă pe şape tăbliţe şi era recitată a
patra zi Anului Nou, pentru că şapte reprezintă totalitatea Universului în
mişcare (şapte este alcătuit din suma lui patru - Pământul cu trei - Cerul), al
totalităţii umane, deopotrivă feminină şi masculină, reprezintă cele şapte culori
ale curcubeului, corespunde celor şapte trepte cereşti.
II. Simbolurile apei
Apele, după natura lor se clasifică în patru tipuri:
1 . apa celestă, aflată în suspensie în natură care provoacă ploaia adusă de
râurile celeste, care purtau şi seminţele plantelor din pământ;
2. apa purificatoare, formată din roua dimineţii, precum şi prin efectele
condensării, folosite în special pentru purificării;
3 . apa comună din oceane, râuri, mări, fluvii, râuri, izvoare puse
întotdeauna sub protecţia unei zeităţi tutelare; o parte din această apă are virtuţi
28 Constantin Daniel, Ion Acsan, Tabliţele de argilă. Scrieri din Orientul antic,
Bucureşti, Editura Minerva, 1 98 1 , p. 48.
29

Traian D. Stănciulescu op.cit., p. 1 05 .
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 2 , p . 362.
31 Ibidem, p. 23 9
32 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 3, p. 280-293.
,
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creative;

4. apa volatilă, adică lichidele care se evaporă, precum esenţele în
miresmate, folosită în diferite ritualuri33
Indiferent de tipul apei, aceasta este duală fiind benefică (germinativă,
creează viaţa) sau malefică (distruge, dizolvă, separă). Dualitatea apei este
reprezentată în iconografie prin spirala dublă34 •
Simbolistica apei este diversă: de la apele primordiale, germinativă,
fecundatoare, la apa moartă, de la apă dătătoare de viaţă la apă distrugătoare
care duce la distrugerea lumii. De asemenea, apa simbolizează inteligenţa
divină, viaţa, nemurirea, reprezintă mijloc de purificare, de vindecare sau de
renaştere. În orice religie apa este în puterea divinităţilor, nu poate fi stăpânită
de oameni, de aceea, aceştia prin diferite rituri şi ritualuri săvârşite atât 'în
cultele apelor, dar şi în cele lunare, ale fertilităţii şi fecundităţii, funerare (toate
aceste culte sunt legate de credinţele în nemurire şi de viaţa de dincolo de
moarte), încearcă să îmbine apa sau să-i confere puterea pe care şi-o doresc.
Apa ca simbol al înţelepciunii divine, substanţă prin intermediul căreia
omul se spiritualizează se găseşte în diferite religii.
În Biblie apare apa înţelepciunii pe care Dumnezeu a creat-o când a făcut
lumea (Iov, 28: 25-26, Pildele, 3: 8 ; Ecleziastul, 1 , 2-4). Înţeleptul este asemuit
cu o făntână în inima căruia sălăsluieşte apa (Pildele 20, Ecleziastul, 2 1 ) şi
vorbele lui au forţa unui şuvoi (Pildele, 1 8), pe câtă vreme cel lipsit de
înţelepciune are o inimă din care cunoaşterea se scurge ca dintr-un vas crăpat
(Ecleziastul, 2 1 ). Teologii medievali, pornind de la credinţa Părinţilor Bisericii
conform căreia Duhul Sfănt împarte harul înţelepciunii, deşărtându-1 în inimile
însetate, afirmau că înţelepciunea are apele ei, iar sufletul este spălat de apele
înţelepciunie5� Dorul după ape, indică în Biblie nevoia spirituală (Psalm 42: 1 ; 63: 1 ).
"
"Rig Veda preamăreşte apele care te spiritualizează "Voi ape care
învioraţi, aduceţi-ne forţa, măreţia, bucuria, iluminarea" (VEDV 1 3i6•
Apa este mitul înţelepciunii taoiste, căci nu poate fi contestată de nimeni.
De asemenea, la dagoni apa este şi lumină, cuvânt, verb generator al cărui
avatar mitic este spirala de aramă roşie. În apele uscate şi în cuvântul uscat se
află gândirea, potenţialitatea, pe care Amma, zeul suprem uranian, le păstrează
pentru sine (gândirea primordială care nu se poate exprima). Omului i-a dat
doar gândirea din apele umede şi cuvântul umed (gândirea care se poate
exprima)37·
33 Jean Vertemont, Dicţionar al miturilor indo-europene, Timişoara, Editura
Amarcord, 2000, p. 49.
34 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi.
35 Ibidem, p. 1 1 1 .
36 Ibidem, p. 109.
37 Ibidem, p. 1 1 4.

1, p.
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Existenţa unui
izvor al înţelepciunii este consemnată în miturile
germane. Acest izvor ţâşneşte din una dinte cele trei rădăcini ale Frasinului
Lumii, Yggdrasil, ascunzând în el ştiinţa şi înţelepciunea. Acest izvor este păzit
de Mimir zeul uriaş, unchiul dinspre mamă al lui Odin. Acesta este nespus de
înţelept şi bea din apa izvorului cunoaşterea tuturor tainelor din vremuri
străvechi. Însuşi Odin a venit cândva la Mimir şi i-a cerut voie să bea din apa
atotştiinţei, lăsând în schimb, ca jertfă, unul din ochii săe 8 , ceea ce ne sugerează
că drumul spre cunoaştere este greu, cerând sacrificii.
Apa, pentru că este un dar al cerului este un simbol universal de
fecunditate şi fertilitate.
În apele primordiale este fecundat Oul Cosmic în miturile egiptene39,
feniciene40, finlandeze4 1 , este fertilizată sămânţa lui Maui42 (eroului civilizator
al maurilor, cel ce le-a adus focul, erou care îmbină atât calităţile lui Prometeu
dar şi ale lui Hercules prin isprăvile săvârşite). Apa este nu numai sursă de
fecundare a Oului Cosmic, ea fecundează şi fertilizează deopotrivă pământul şi
oamenii. Principiul masculin al apei are rol fecundator, în timp ce principiul
feminin al apei are un rol fertilizator. Î n simbolismul erotico-cosmogonic, Cerul
îmbrăţişează şi fecundează Pământul prin ploaie, simbolism păstrat în hoate
hilogeniile43 •
La azteci apa, care fecundează anual pământul are culoarea roşie, prin
44
echivalentul simbolic al sângelui, pentru că poartă în ea viaţa •
La vechile popoare fino-ungrice există o Mamă - Apă căreia femeile i se
adresează pentru a fi dăruite cu copii, iar tătăroaicele sterile îngenunchează şi se
roagă lângă o baltă45 •
Zeiţa iraniană Ardvi Sura Anahita (în traducere "Cea care e umedă,
eroică, imaculată), zeiţa apelor este numită "cea sfăntă care înmulţeşte turmele,
bunurile, bogăţia, pământul, care purifică sămânţa tuturor bărbaţilor, matricea
tuturor femeilor, care le dă laptele de care au nevoie46•
Din atributele Anahitei se desprinde alt simbol al apei, cel al purificării
(lustrării).
Aproape în toate religiile apa serveşte la purificări rituale: prin apă se
38

Walhalla şi Thule, Mituri şi legende vechi gennanice, Bucureşti, Editura Minerva,
1 977, p. 2 1 .
39 Constantin Daniel, Gândirea egipteană în texte, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 975, p. 45.
4° Constantin Daniel, Gândirea feniciană in texte, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 975, p. 33.
4 1 Elias Lomot, Kalevala, Bucureşti, Editura Minerva, 1 977.
42 Peter Buck, Vikingii de la Soare Răsare, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 969, p. 69.
, p. 1 87.
43 Mircea Eliade, Tratat de istorie
44 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 1, p. 1 1 4.
45 M ircea Eliade, op.cit., p. 1 86- 1 88.
46 Ibidem, p. 1 89.
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purifică zeii, preoţii, credincioşii, casefe, drumurile, corăbiile şi diferite obiecte.
Sunt izvoare şi fluvii sacre, se sfinţesc izvoare sau ape sunt făntâni cu apă vie.
Baia sacră a statuilor unor zeităţi era practicată la indieni, la fenicieni, cretani,
greci la începutul Anului Nou, numai pentru zeităţile feminine: baia Afroditei în
apele mării, la Paphafos (semnalată de Homer în Odiseea), baia Atenei cântată
de Calimach sau băile Cibelei pentru a invoca ploaia47 (îmbăierea sau stropirea
unor statui reprezentând sfinţi pentru a nvoca ploaia se practică şi astăzi în
Franţa: la 20 iulie Sfânta Margareta în regiunea Haoute - Gascogne, la 1 0
august Sfântul Laurent în regiunea Garonne, la 1 3 august, Sfânta Radegonde la
Valentine)48 • În zona Pirineilor se mai săvârşesc şi astăzi ritualuri prin purificare
prin apă în zilele de 2, 3, 4 şi 5 februarie, în paralel cu ritualul de purificare prin
foc, care ţin de riturile legate de viaţă şi moarte49
În Egipt, Mesopotamia, Asia Occidentală, preoţii se purificau prin spălare
pentru a-şi spăla păcatele, înainte de a începe ceremoniile religioase50 •
La evrei preoţii îndeplineau ritualul "apei de curăţire" (Num. 1 9: 1 - 10),
de asemenea, acest ritual de curăţire de pângărire ceremonială îl practicau toţi
oamenii (Luca 1 1 : 40; 15: 5). Preo�i erau spălaţi când erau consacraţi (Exod 29: 4) iar
leviţii erau stropiţi cu apă (Num. 8: 7).
La musulmani, rugăciunea rituală calat nu poate ţi făcută cum se cuvine,
decât dacă cel ce se roagă s-a curăţit prin abluţiuni rituale, a căror îndeplinire
este statomicită de reguli minuţioase5 1 În faţa fiecărei moschei există o făntână
şi înainte de a intra în moschee, musulmanul trebuie să se spele pe picioare.
La români se păstrează obiceiul spălării în ziua de Paşti cu apă proaspătă
în care e pus un ou roşu şi un ban de argint, atât în scop purificator cât şi
regenerator2, iar în zilele de Paşti şi de Bobotează, în acelaşi scop, băieţii
stropesc fetele cu apă, respectiv femeile pe bărbaţi.
Purificări periodice se fac de către credincioşii multor religii, fie prin
scăldarea în ape sau izvoare sacre (cel mai cunoscut ritual de purificare este cel
al budiştilor, în apa sacră a Gangelui, care se săvârşeşte anual la Varanasii
(Benares)
Oraşul Luminii, unde Gautama Budha a ţinut prima cuvântare.
Câţiva stropi din apa Mamei Ganga sunt de ajuns pentru spălarea păcatelor unei
vieţi întregi)53 , fie prin înghiţirea sau stropirea cu agheasmă. De la purificarea
prin imersiune în izvoarele şi apele Iordanului săvârşită în antichitate de iudei
pentru a se elibera de păcat, de pângăririle, pentru a regăsi perfecţiunea
47 Pr. Philippe Seringe, Les symboles, Geneve, 1 988, Helios, p. 272.
48 lsaura Gratacos, Calendier pyreneen, Touluse, Editions Privat, 1 995, p. 220-225 .
49 Ibidem, p. 75.
50 Pr. Philippe Seringe, op.cit., p. 272.
51 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 1, p. 1 1 3.
52 Lucia Berdan, Toteism românesc, laşi, Editura Universităţii "ALI. Cuza", 2001 , p. 53.
53 James Harpur, Atl�sul locurilor sacre, Oradea, Editura Aquila, 1 993, p. 189- 1 90.
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originală, s-a ajuns în creştmtsm la purificarea prin ape la sărbătoarea de
Bobotează pentru a accede la noua credinţă. La români riturile de purificare au
loc atât în ziua de Bobotează, cât şi în ziua următoare a Sfăntului Ioan
Botezătorul, numită popular Iordanul cel Mic. Timp de şase săptămâni de la
Bobotează se consideră că toate apele sunt curate şi sfinţite şi te poţi purifica cu
ele. Agheasma mare de Bobotează înseamnă o reactualizare a botezului, a
trecerii de la profan la sacru, de la timpul obişnuit la timpul purificat54 •
Un ritual de purificare este spălarea mortului. Înainte de a începe
ritualurile care pregătesc riturile funerare, riturile de trecere în Lumea de
Dincolo.
Nu numai la intrarea în lumea veşnică este purificat omul ci şi la intrarea
în viaţa pământeană, prin botez. Imersiunea sau stropirea cu apă la naştere, ca
instrument de purificare şi regenerare, este întâlnită în tradiţia multor popoare,
dar a fost împlinită cu noi valenţe în creştinism55 •
Câteva texte irlandeze menţionează un botez druidic, fără a se menţiona
în ce consta56• Prin botez, maiaşyi scufundau în apă noul născut, consacrându-1
zeiţii apei Chalchiuitlycue Chalcchiuhtlatonac. Înainte de a fi scufundat în apă
se spunea: "Fie ca această baie să te spele de păcatele părinţilor tăi. " Apoi,
atingând gura, pieptul şi capul cu apă se adăuga: "primeşte-o copile pe mama ta,
Chalcchiuhtlatonac, zeiţa apei"57
Botezul lui Ioan este un botez al pocăinţei (Matei 3 : 1 1 , Marcum 1 : 1 4,
Luca 3: 3) care ar trebui privit ca o adaptare a spălării rituale a evreilor, cu unele
influenţe a sectei de la Qumran. De asemenea, prin acceptarea botezului lui
Ioan, persoane care se botezau acceptau pocăinţa. Prin botez Iisus a îndeplinit
voia lui Dumnezeu şi se dedica lucrării care-i stătea înainte, fiind parte a
expresiei, a identificării Sale voluntare cu propriul Său înaintea lui Dumnezeu.
După botezul Său, Duhul a venit peste Iisus (Matei 3: 16, Marcu 1 : 10, Luca 3: 2 1).
Mulţi au văzut aici arhetipul botezului creştin: botez în apă şi în Duh. Botezul
primilor creştini este o expresie a pocăinţei şi credinţei, pentru iertarea păcatelor
(Fapt. 2: 38, 10: 42, 22: 1 6, 26: 1 8) este îndeplinit în Numele lui Iisus" şi
"
funcţionează ca ritual de intrare sau de iniţieri în cadrul celor care chemau
Numele lui Iisus58 • Ceea ce înseamnă botezul pentru generaţiile care au urmat,
acesta ar fi unirea spirituală cu Iisus în moarte (prin scufundarea în apă) şi
învierea (în scoaterea ·la suprafaţă) prin care este transmisă viaţa, dar nu poate
54 Lucia Berdan, op.cit., p. 1 80- 1 8 1 .
5 5 James Harpur, op.cit., p . 1 89.

56 Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 1, p. 200.

57 Mircea Eliade, op.cit., p. 1 86.
58 Dicţionar biblic, Oradea, Societatea Misionară Română, Editura "Curtea Creştină",
1 995 , p. 165.
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da viaţă acolo unde nu este prezentă credinţa59
Alte simboluri ale apei sunt de regenerare, vindecare sau judiciare.
În majoritatea religiilor sunt izvoare sacre, generatoare (spre exemplu
izvorul Zem-Zem la arabi), ape sacre (Nilul, Tigrul, Eufratul, Gangele,
Dunărea) sau izvoare cu atribuţii de regenerare, de vindecare, izvoare şi tăntâni
ale tămăduirii. Toate acestea erau patronate de zeităţi, lor li se aduceau jertfe,
pentru ele săvârşeau o serie de ritualuri. Este cunoscută, de asemenea, Apa Vie
care în basme promova "tinereţea fără bătrâneţe şi viaţa fără de moarte" , sau
Apa Moartă (nu este vorba de apa moartă, apa murdară care curge sau ţâşneşte
din pământ la săparea unei tăntâni) cu calităţi terapeutice, care lipeşte oasele
eroului zdrobit de Zmeu. Aceleaşi calităţi curative a are şi Apa Sâmbetei din
mitologia românească, fiind calea de exorcizare a bolilor şi altor rele (Apa
Sâmbetei izvorăşte de sub Arborele Cosmic ca apă curată, iar după ce
înconjoară Pământul după 3,7 sau 9 ori ca un şarpe, se îndreaptă spre Iad.
Această apă fierbe necontenit, pentru că este matca tuturor apelor, este calea de
comunicare între vii şi morţi pentru că prin ea se trimite de Paştele Blajinilor,
Rohmanilor ouă şi pască60
În Noul Testament, Apa Vie are cu totul altă semnificaţie. Iisus i-o
promite Samarineancăi: "apa pe care i-o voi da Eu, nu va mai usca în veac, căci
apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţa
veşnică" (Ioan 4 : 1 4) este apa din Izvorul Mântuirii (Isaia 1 3 :3), este simbolul
Sfântului Duh.
În Apocalipsă este descris fluviul vieţii care ţâşneşte din tronul lui
Dumnezeu (Apocalipsa 1 2 : 1 ). Există şi o Apă Vie de judecată (substanţă
mirifică care încheia judecata în cetele de păstori). Aceasta era apa luată în zori
de la izvor sau tăntână de cel ce trebuia să fie judecat. Tot la Apa Vie recurgeau
şi ordaliile de apă, în faţa unei asistente care trebuia să fie martoră la pedeapsa
celui vinovat prin scufundare în apă61 (aici apa are un simbol judiciar).
Canibalii erau scufundaţi cu capul în apă sărată în timpul ritualurilor de
iniţiere, şamanii beau apă sărată pentru intensificarea căldurii interioare62•
După cum am menţionat mai sus apa este duală: benefică şi malefică iar
zeii ţin apele sub control, ei hotărăsc dacă o dăruiesc oamenilor cu atributele ei
benefice sau o folosesc ca instrument de judecată pentru neascultare. În Biblie,
apa care curgea pe sub prag, simbolizează revărsarea nestingherită a
binecuvântărilor lui dumnezeu pentru poporul Său (în vedenia pe care o are
Ezechiel cu privire la Casa lui Dumnezeu - 47: 1 : 1 1 ). Ieremia l-a descris pe
59

Ibidem, p. 698.
lvan Evseev, Enciclopedia semnelor şi simbolurilor culturale, Timişoara, Editura
Amarcord, 1 999, p. 42.
6 1 Romulus Vulcănescu, op.cit., p. 480-48 1 .
62
Mircea Eliade, Naşteri mistice, p. 1 1 5 .
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Dumnezeu ca "Izvorul apelor vii " (2: 1 1 , 1 7 : 1 3), expresie care este repetată şi
pentru Sfântul Duh (Ion 7 : 38).
Apa prezintă un pericol pentru oameni, cum sunt apa poluată din Egipt (Exod
7: 17), apele de la Mara (Exod 1 5 : 23 ), apa din fântâna de la Ierihon (2 Împ. 2: 19).
Lipsa apei este o pedeapsă dată de Dumnezeu pentru neascultare ca "apa
întristării " împărţită cu porţia (Plâng. 5 : 4, Ezechiel 4: 1 1 ) ca şi apa în exces
cum este Potopul sau înnecarea egiptenilor în Marea Roşie. Potopul este prezent
în multe religii şi este dat oamenilor de Dumnezeu pentru ca aceştia erau pornite
spre lumea veche (gen. 6:5), de Enlil care nu mai suporta hărmălaia oamenilor
("Epopeea lui Gilgameş" , "Anunnaki ") sau de zeiţa Nu Ua pentru că oamenii
căutau nemurirea ( " Peticirea cerului'.63).
Indiferent care au fost cauzele care au determinat pe zei să

declanşeze Potopul, motivul era acelaşi: prin Potop se pedepsea omenirea
care nu se comporta după regulile impuse de zei. Potopul distruge
vechiul şi ce este rău, este un cataclism trecător şi Dumnezeu ori zeii dau
posibilitatea reînceperii unei noi epoci, cu o nouă umanitate. Potopul
arată cum viaţa poate fi pusă în valoare de o altă conştiinţă decât cea
umană "viaţa omului apare ca un lucru fragil care trebuie să dispară
periodic, pentru că destinul tuturor formelor este de a pieri pentru a putea
apărea din nou'>M.

<d
C>.J

Lu Sin, Mituri repovestite, Bucureşti, Editura Albatros, 1 976, p. 4.
Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, op.cit., voi. 3, p. 1 25 .

CULTUL LUI MITHRAS ŞI RĂSPÂNDIREA SA
ÎN LUMEA GRECO-ROMANĂ
Simona Farcaş
După politeismul grec, supraîncărcat, şi în contextul sincretismului roman
religiile orientale cu mistere au cucerit inimile anticilor prin caracterul lor
salvator. Prefigurare a monoteismului creştin, mithraismul nu a făcut decât să
pregătească terenul adevăratului Deus lnvictus, Isus Cristos. Cu o istorie la fel
de veche ca cea a religiei semitice Mithras a fost, pentru scurt timp, stăpânul
panteonului roman.
Numele de Mithras provine din rădăcina mei ce implică ideea de schimb,
îmbinată cu un sufix instrumental. Deci este vorba de o modalitate de schimb,
de "un contract" ce reglează raporturile umane şi stă la baza vieţii sociale. În
sanscrită mitra semnifică "prieten" sau "prietenie", ca şi mihr în persană. În
zend mithra desenmează cu precizie "contractul", ce a sfârşit prin a fi divinizat.
Îl găsim invocat alături de Varuna într-un acord încheiat spre 1 380 a.C. între
regele hitiţilor, Subbiluiluma, şi regele din Mitanni, Mativaza 1 • Mithras este
aşadar o divinitate ariană ale cărei origini urcă în epoca în care strămoşii
perşilor şi hinduşilor erau încă un singur neam şi nu este surprinzător să găsim
referinţe despre el în documentele din vechea Indie şi din Iran. În Veda, cartea
sacră a indienilor, este pomenit deseori Mithras ca şi în A vesta, cartea sfântă a
persanilor. În ambele lucrări Mithras este asociat cu fiinţa supremă Varuna sau
Abura-Mazda şi participă la atributele lor. În panteonul persan făcea parte din
suita lui Ahura-Mazda care domnea asupra regatului sublim al luminii în timp
ce zeităţile întunericului erau asociate lui Ahriman. Cele două tabere erau într-o
perpetuă opoziţie, iar ziua în care cele două forţe se vor înfrunta trebuia să vină.
În această luptă Mithras are statut de yazata, adică de aliat; el este zeul luminii
care în India era privit ca Soarele, ca şi homericul Helios, răzbunător al
nedreptăţii şi responsabil cu ordinea universală2 El apare ca un zeu solar, "al
aurorei ce se ridică de pe muntele Hara şi îmbrăţişează cu privirea toată ţara
arienilor" Această viziune a luminii născânde din spatele unui vârf pietros
prefigurează imaginea lui Mithras petrogenitul, răsărit din stâncă, cu spada şi cu
torţa sa. Mithras este celebrat ca responsabil al ploii fecundatoare şi al
prosperităţii încă din timpul domniei lui Cyrus cel Bătrân, adică din secolul al
1

Robert Turcan,

1 998, p. 225 .

2

Cultc!c orientale în lumea romană, Bucureşti, Editura Enc iclopedică,

M . J . Vcrmascrc n ,

Mithra, the secret Good, London, 1 963,

p. 1 3 .
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VI-lea a.C. 3 Zeu al luminii biruitoare asupra întunericului, al adevărului şi al
justiţiei, devine apărător al sufletelor după moarte când spiritele tenebroase şi
celeste îşi dispută sufletele, el asigurând celor drepţi fericirea în spaţiile
luminoase ale cerului4
Problema principală care se pune este cea a legăturii dintre vechile religii
persane şi misterele mithraice romane. De mult timp a ieşit în evidenţă diferenţa
profundă dintre Mithras roman şi cel avestic. Poziţia pe care o ocupa vechea
divinitate ariană în sistemul avestic, redusă la un rol modest de yazata, nu poate
fi comparată cu cea a zeului occidental, subiectul unui cult puternic, Sol
lnvictus, creator şi răscumpărător al lumii. Aceasta este explicată de
transformările prin care au trecut vechile credinţe persane înainte de a pătrunde
în lumea latină. Propagându-se de pe platoul iranian până pe malurile mării
Mediterane, după căderea ahemenizilor şi până la venirea cezarilor, cultul
persan s-a complicat cu numeroase elemente semitice, capadociene, frigiene,
elenistice încât natura sa s-a transformat complet şi mithraismul nu mai avea
decât urme imperceptibile din antica religie5•
În timpul perioadei elenistice mithraismul se constituie ca o religie adultă,
deoarece în Imperiul Roman Iiturghia şi dogma erau deja fixate. Cunoaştem din
păcate prea puţine elemente din istoria acestei epoci ca să putem identifica
influenţele care au concurat la formarea acestei noi religii. Mithraismul a fost
supus în primul rând acţiunii doctrinelor chaldeene, de unde a împrumutat
adorarea astrelor divinizate. Î n Asia Mică se va combina cu anumite culte
indigene fiind asimilat cu Attis şi Men fără a-şi pierde individualitatea. Este
puţin probabil ca mithraismul să fi căpătat caracter misteric prin imitarea celor
greceşti. Magii au fost întotdeauna o castă şi, stabiliţi în mijlocul populaţiilor
Asiei Mici, nu acordau niciodată străinilor permisiunea de a participa la
ceremoniile lor, decât după o iniţiere prealabilă. În Italia, zeul a fost adorat mai
întâi, după cum spune Plutarh (Vit. Pomp. 24), de către piraţii cilicieni6.
Aceştia îndeplineau sacrificii străine pe Olimp, un vulcan al Lyciei, şi practicau
rituri oculte, între care şi pe cel al lui Mithras7 "Republica piraţilor" era
compusă din fugari veniţi din tot Orientul precum şi din foşti soldaţi ai lui
3

Robert Turcan, op.cit. , p. 226.

4 F. Cumont, Les religions orientales dans le paganisme romain, Paris, 1 929, p. 207,
227-235; Ljubica Zotovic, Les cultes orientaux sur le territoire de la Mesie
S uperieure, Leiden 1 966, p. 4, 56-58.
5 F. Cumont, Textes et monuments figures relatifs aux mysteres de Mithra, tom 1,
Bruxeles, 1 899, p. 3.
6 Dictionaires des antiquites greques et romaines; Mm. Ch. Daremberg, Edm. Saglio,

Edm. Pottiere, tom. III partea a II-a (L-M), Paris, 1 904, p. 1 944.
, p. 223.

7 F. Cumont, Les religions
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Mithridate care practicau cultele iraniene8 • Se consideră deja că în timpul lui
Cezar Mithras îşi recrutează primii fideli. F. Cumont comparând diaspora
iraniană cu cea a evreilor îi imagina pe mithriaşti implantaţi undeva în
Trastevere admiţând că nu aveau o influenţă prea mare. Trebuie aşteptată epoca
lui Nero când, după opt ani de război între Roma şi parţi, aceştia recunosc
suzeranitatea împăratului asupra Armeniei, al cărei rege, Tiridates, consimte să
vină la Roma pentru a fi încoronat de Nero, în anul 6ff p.C. După Pliniu cel
Bătrân 1 0, regele de descendenţă arsacidă era însoţit de magi care I-ar fi iniţiat pe
împărat în banchetele" lor. Atunci Tiridates s-a prostemat la picioarele
"
împăratului şi l-a salutat ca pe zeul" său, dându-i numele de Mithras 1 1 •
"
Împăratul i-a oferit lui Tiridates consacrarea puterii regale, al cărei garant divin
rămâne Mithras. Începând cu acest moment, Mithras pătrunde şi în armata
romană prin recruţii luaţi din Galatia şi din Cappadocia, prin contactele
prelungite ale legionarilor cu Armenia şi prin staţionarea trupelor în
Commagena, unde zeul îşi avea credincioşii săi ereditari. Vespasian aduce în
Moesia legiunea a V -a Macedonica ce luptase de asemenea contra parţilor, apoi
contra evreilor, şi ai cărei ofiţeri îşi manifestaseră ulterior pietatea faţă de Sol
Invictus. În sfărşit, legiunea a II-a Adiutrix, înfiinţată în 69-70 p.C. şi care era
recrutată în mare parte din liberţi de origine asiatică, va servi în Britania, înainte
de a fi stabilită de Traian la Aquincum, pe Dunăre. Din nou (ca şi în cazul
cultelor egiptene şi siriene) sclavii sosiţi din orient în urma campaniilor lui
Corbulo şi ale lui Titus par să nu fi fost străini de romanizarea zeului iranian,
elenizat în Anatolia1 2 •
Spre deosebire de alte religii de origine orientală, mithraismul nu
comportă ceremonii publice. Puteai participa la sărbătorile lui Attis şi ale Isidei
fără a fi iniţiat sau integrat în corpul sacerdotal. La aceste religii chiar dacă
unele rituri erau celebrate în secret de către preoţi, pentru consacrarea sau
iniţierea unui mist, o mare parte a cultului se deschidea periodic populaţiei.
Sanctuarele Cybelei şi ale zeilor egipteni îşi aveau locul în oraş printre celelalte
edificii sacre. Cultul mithriaştilor, deşi era închinat salvării împăratului şi a
Imperiului, era ascuns. Ei nu îl onorează pe Mithras decât printre iniţiaţi, iar
iniţierea îi ataşează imediat unei ierarhii sacerdotale. Mithraea nu erau deschise
oricărui neavenit, ci doar bărbaţilor consacraţi în prealabil, fiind vorba de
lăcaşuri de un tip particular ce nu seamănă cu templele obişnuite şi care sunt
câteodată implantate în afara oraşelor, în plină natură, dar şi în oraşe sau în
8

D.A., p. 1945 .
9 Robert Turcan, op cit., p. 234.
1 0 Pliniu cel Bătrân, Istoria naturală, XXX, 17; după Robert Tuncan, op. cit., p. 234.
1 1 Cassius Dio, Istoria romană, 63, 5, 2; după Robert Turcan, op.cit., p. 234.
12
Robert Turcan, op.cit., p.235.
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cazărmi fortificate 1 3• Mithraea, numite şi spelaeum, trebuiau să fie boltite, acolo
unde orice tip de peşteră lipsea trebuia să fie construit din zidărie un plafon
boltit pentru a da iluzia că imită firmamentul 1 4 •
Spelaeum-ul vroia să reamintească fidelilor grota în care s-a născut zeul,
locul în care Mithras târâse taurul înainte de a-l sacrifica şi de a consuma carnea
victimei în compania Soarelui. Mithriaştii se reuneau pentru a reactualiza acest
banchet arhetipal. Sanctuarele lor au o structură asemănătoare cu a unei săli de
masă după modelul antic, adică echipată cu podia pe care se întindeau convivii,
cu un spaţiu central pe unde circulau servitorii cultului. Uşor înclinate spre
pereţi aceste podia sunt în general dublate de o bordură destul de largă pe care
să poată fi aşezate recipiente de hrană şi băutură. Mithriaştii erau pe jumătate
culcaţi, oblic, cu chipul îndreptat către centrul criptei unde strălucea imaginea
pictată sau sculptată a lui Mithras jertfind taurul. Locul unde era zeul, era uneori
structurat în formă de firidă deasupra unui soi de tribună, la care se ajungea cu
ajutorul câtorva trepte. În faţa şi dedesubtul idolului puteau să fie instalate mese,
sau un soi de tej ghele, pentru consacrarea alimentelor ce urmau &\ fie distribuite
membrilor comunităţii 1 5•
Dimensiunile reduse ale capetelor dovedesc faptul că colegiile de
mithriaşti se reuneau într-un număr redus de membri, iar dacă o confrerie se
16
dezvolta peste măsură ea se scinda şi se construia un nou spelaeum
În mitologia zeului, domniei lui Saturn îi succede cea a lui Jupiter, care
primeşte din mâinile tatălui său arma absolută, fulgerul, de care se serveşte de
îndată pentru a-i da gata pe uriaşii anghipezi care în numele unei puteri malefice
caută să pună stăpânire pe lume. Sarcina Creaţiei, pe care spiritul cel rău încerca
să o împiedice cu ajutorul secetei şi al setei, îi va reveni altui zeu. Acest zeu
salvator este Mithras, pe care îl vedem apărând în mod miraculos dintr-o stâncă.
De acum încolo el are responsabilitatea cosmosului. Mulţumită arcului său,
dintr-o lovitură de săgeată, el face să ţâşnească apa din care beau cu lăcomie
păstorii însetaţi. Arborii rodesc fructe pe care zeul le culege, iar câmpiile, grâu
pe care acesta îl recoltează.
Dar lumea rămâne ameninţată de această umiditate ce se transmite, pare-se, de
la Lună într-un taur. Animalul ce deţine substanţa vitală îi scapă la început lui
Mithras. Zeul trebuie să dea foc casei în care taurul se refugiase pentru a-l
obliga să iasă din ea şi astfel să-I poată prinde. Mithras înhaţă animalul, îl
struneşte ca pe un cal domolit, îl încalecă sau îl târăşte pe umerii săi ţinându-1 de
copitele din spate, cu capul în jos . Mithras taurofor îndeplineşte astfel proba
"trecerii " , asemenea atâtor mithriaşti iniţiaţi, soldaţi şi funcţionari, sclavi sau
13
14
15
16

D.A.,

p.

p. 246.
1 949.

D.A.,

p.

1 948.

Ibidem,
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negustori ce îşi poartă povara.
Zeul învingător se duce la grotă pentru a ucide taurul, urmând ordinul
zeilor, · transmis se pare cu ajutorul unui corb, mesager al soarelui. Imobilizând
animalul, ţinându-i nările cu o mână şi sprij inindu-se cu piciorul drept pe
omoplatul său, el îşi înfige cuţitul în grumazul taurului. Abia ţâşneşte sângele
din rană că un şarpe şi un câine se şi precipită să îl lingă, în timp ce un scorpion
şi, câteodată, un crab se îndreaptă spre părţile genitale ale victimei. Din rană şi
din coadă îi răsar spice. Deseori, un leu se apropie de vasul în care curge
sângele. Arborii par a creşte şi a se ramifica în jurul taurului, toate creaturile
animale şi vegetale par a profita de sacrificiu.
Pe mai multe panouri pictate sau sculptate, vedem o rază provenind de la
Soare (figurat sub formă de bust deasupra grotei) ce îl atinge pe Taurocton, a
cărui privire este orientată spre astru. Prin numele de Sol Invictus suntem
îndreptăţ i să presupunem că dobândeşte, prin faptele sale, prerogati.'vele
Soarelui 1

�

Mediul iconografie al tauroctoniei îi subliniază dimensiunea cosmică.
Soarele are pereche Luna, de unde emană principiul umed al cărui deţinător este
taurul. Capetele vânturilor principale (Eurus, Zephyrus, Notus şi Boreas)
figurează adesea în cele patru colţuri ale panoului. Marginea boltită a grotei este
suprapusă câteodată de şapte busturi planetare, dar adesea şi de orbita
constelaţiilor zodiacale ce încadrează sau chiar încercuieşte scena sacrificiului.
Cele şapte busturi planetare corespund celor şapte zile ale săptămânii precum şi
celor şapte grade iniţiatice. Mithras este flancat cu regularitate de două
personaj e îmbrăcate, ca şi el, după moda persană cu pantaloni, tunică scurtă
ridicată sau strânsă cu o centură şi bonetă frigiană. Unul dintre ei ridică torţa,
celălalt o coboară. Este vorba de Cautes şi Cautopates care personifică răsăritul
şi apusul soarelui urmând revoluţia sa diumă şi anuală. De asemenea, imaginea
primului este figurată sub bustul solar, iar a celuilalt sub bustul lunar. Între
Cautes şi Cautopates, Mithras putea să apară ca soarele de miazăzi sau de
prânz 1 8.Plutarh îl califică drept Mesites sau Mediatorul" între cele două lumi,
"
cea de sus şi cea de jos, funcţie ce îi era atribuită lui Mercur (cu care Mithras a
fost câteodată identificat) 1 9
O liturghie obişnuită, poate cotidiană, îi reunea pe mithriaşti în jurul
mesei, servită după amiaza sau seara, după activităţile publice sau profesionale.
Acest banchet pare să fi fost precedat de o şedinţă de instruire, asemenea
euharistici în cadrul slujbei creştine ce urmează lecturii comentate a textelor
sacre sau liturghiei. În mai multe mithraea s-au descoperit stele sau plăci cu
1"1
18
IY

Robert Turcan, op. Cit., P- 252.
•

Ibidem, p. 2 5 5 .
Isis şi Osiris, 46, după

Plutarh.

Robert

Tmcan, op.dt.,

p. 263.
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două feţe ce pivotau în funcţie de momentele celebrării. Unele dintre aceste
reliefuri duble povestesc isprăvile Tauroctonului pe o parte, iar pe cealaltă
banchetul jurământului lui Sol şi Mithras. Aceste două feţe corespund probabil
celor două faze ale ceremoniee0•
Echinocţiile şi solstiţiile trebuie să fi fost sacralizate. Echinocţiu} de
primăvară marca aniversarea sacrificiului ce reînsufleţea lumea, iar naşterea din
stâncă a lui Mithras era celebrată în timpul solstiţiului de iarnă (25 decembrie).
Pentru a participa la liturghii, candidatul trebuia să fie acceptat în grup
prin intermediul unei ucenicii cultuale şi în urma unor probe ritualt?1 •
Mithriaştii aveau c a practici rituale u n gen de botez, abluţiune sau scufundare,
destinat să spele mizeria păcatelor morale. Ei administrau pentru cei din
categoria miles un gen de confirmare, leii şi perşii erau purificaţi cu ajutorul
mierii, ungându-se în primul rând pe limbă, deoarece această hrană a fericiţilor
le conferea nemurirea. Conform tradiţiilor mazdeene, ei consacrau pâinea şi
apa, cu care amestecau vin, şi această băutură sacră avea rolul de a produce
efecte supranaturale22 •
Integrarea în comunitate implica o ierarhie iniţiatică formată din şapte
grade. Ei erau succesiv Corb" (Corax), Logodnic" sau ,,Proaspăt căsătorit"
"
"
(Nymphus), Soldat" (Miles), Leu" (Leo), Pers" (Perses), Heliodrom" sau
"
"
"
"
Curier al Soarelui" (Heliodromus), Tată" (Pater). Fiecăruia din aceste grade îi
"
"
corespundea o planetă tutelară: Mercur pentru Corb, Venus pentru Nymphus,
Marte pentru Soldat, Jupiter pentru Leu, Luna pentru Pers, Soarele pentru
Heliodrom, Saturn pentru Tată. Aceste diferite etape ale ascensiunii misterice
comportau fi ecare un ritual specific23 Miştii se înveşmântau în costume de
culori simbolice corespunzătoare gradului Io?4, iar între acestea existau şi
distincţii. Iniţiaţii din primele trei grade se pare că erau similari cu catehumenii
creştini, purtau numele de servantes şi nu erau admişi să celebreze misterele;
numai cei care trecuseră de leontica deveneau participanţi. Credincioşii, care
purtau numele de fraţi, erau coordonaţi de Peres care aparţinea conducerii
generale a cultului. Pater Patrum se pare că se numea şeful spiritual al tuturor
comunităţilor dintr-un oraş25•
În simbolistica misterelor lui Mithras se folosea scara cu şapte trepte,
formată din şapte metale diferite, a opta treaptă evocând ascensiunea sufletelor
dincolo de sferele planetelor; Fiecare metal era în raport cu una dintre planete.
Simbolul scării e de origine mesopotamiană şi are aici cu siguranţă valoare de
20

Robert Turcan, op.cit., p. 264.
Ibidem, p. 266.
22 D.A., p. 1 949.
23 Robert Turcan, op.cit., p. 266.
24 Ibidem, p. 270.
25
D.A., p. 1 948.
21
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emblemă a iniţierie6•
Cauzele obişnuite de propagare a misterelor orientale se confundă şi este
dificil, de determinat pentru fiecare regiune, care dintre ele a fost cea mai
importantă. Dar cu siguranţă nicăieri nu se regăsesc reunite ca la Roma toate
condiţiile favorabile succesului lor. Orientalii: negustori sau sclavi, trupe
numeroase şi veterani, ce veneau în capitală să se stabilească în număr mare, au
favorizat succesul obţinut de cultul persan27 Dintre toate cultele orientale, nici
unul nu oferă un sistem atât de sigur ca acesta, nici unul nu avea un nivel moral
atât de înalt şi nu s-a bucurat de un atât de mare efect asupra spiritelor şi
inimilor8 În societatea romană atât de bulversată prin amestecul de religii,
civilizaţii şi culturi atât de diferite, o religie care promova şi respecta reguli
stricte a avut un succes neaşteptat, cu atât mai mult cu cât, sub anumite aspecte,
convenea de minune autorităţii de stat. Predilecţia pe care împăraţii o
manifestau faţă de această religie străină era fără îndoială cauzată de doctrina
puterii divine a regilor, doctrină care le aducea o justificare a teologiei
despotice29 Ca urmare a acestei susţineri zeul luminii va ajunge cărăuşul la
ceruri al împăraţilor consacraţi30
Aruncând o privire asupra descoperirilor mithraice se poate face o
distribuţie a sirurilor datorită concentrării lor în patru arii geografice: Ostia
Roma, Germania Superioară, Pannonia-Noricum şi Moesia-Dacia. În afară de
Ostia-Roma, toate celelalte centre sunt frontiere ale provinciilor sau zone din
vecinătatea frontierelor 1 •
Lăcaşurile sale de cult s-au răspândit în Italia începând cu sudul: la Capua
(unde s-a descoperit un frumos şi important sanctuar al lui Mithras ce a
funcţionat din secolul al Il-lea)32 şi în Sicilia la Siracusa33, în porturile
Campaniei, în insulele Capri, Ischia34 şi Ponza, care a servit ca staţiune pentru
flota romană în secolul al IV-lea şi unde erau trei porturi35, pentru a se concentra
26
M. Leglay, Le simbolism de l'echeUes sur les steles africaines dediees a Satume,
în Latomus, tom. 23, fasc. 2, 1 964, p. 236.
27
D.A., p. 1 947.
28
F. Cumont, op.cit p. 249.
29
D.A., p. 1 947.
30 D.M. Pi ppidi, Studii de istorie a religiilor antice, Editura Universitas, Bucureşti,
1 998, p. 1 83 , nota 56.
31 Wolf Liebeschuetz, The expansion of mithraism among the religious cults of the second
century, în voi. Studies in Mithraism, edited by John R. Hinnells, Roma, 1994, p. 199.
32 M.J. Vermaseren, Mithraica 1. The mithraeum at S. Maria Capua Vetere, Leiden,
1 97 1 , p. 5 1 .
33 Giulia Ssfameni Gasparo, l culti orientali in Sicilia, Leiden, 1 973, p. 1 56.
34 Robert Turcan, op. cit., p. 237.
35 M.J. Vermaseren, Mithraica II. The mithreum at Ponza, Leiden, 1 974, p. 3.
•
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la Ostia înspre marea Tireniană şi în jurul Romei, în Latium, dar şi în Umbria.
De aici în Etruria meridională, în Gallia Cisalpină, de-a lungul marilor căi de
comunicaţie, începând cu epoca antonină şi până la începutul secolului al IV-lea p.C.
Roma trebuie să fi numărat câteva sute de mithraea, iar Ostia circa două zeci
din care cele mai vechi sunt datate în timpul domniei lui Antonius Pius (pe la
150- 1 60 p.C.)36 Spre deosebire de zonele de graniţă aici dedicanţii sunt de obicei
liberţi sau sclavi, pe lângă veterani şi soldaţe7 • La sfărşitul secolului al IT-lea
Comodus s-a iniţiat în misterele sale, şi această convertire a avut un imens
răsunet. O sută de ani mai târziu, puterea lui Mithras era atât de mare încât la un
moment dat îşi putea eclipsa rivalii din orient şi occident şi să domine lumea
romană în întregime. În 307 p.C. Diocleţian, Galeriu şi Liciniu întruniţi într-o
reuniune solemnă, la Camuntum pe Dunăre, i-au consacrat un sanctuar lui
Mithras, fautori imperi suP8•
Descoperirile privitoare la acest cult în Peninsula lberică sunt sporadice
deoarece Spania s-a bucurat în secolele II-III p.C. de o perioadă de pace,
tulburată doar de câteva evenimente izolate, astfel că nu a avut nevoie de forţe
de ocupaţie sau de gamizoane numeroase care să menţină ordinea39 Vestul şi
nord-vestul Galiei nu par să fi fost atinse deloc de fenomenul mithraic40 ci doar
valea Rhonului, mai ales pe malul stâng, şi de-a lungul drumurilor militare care
asigurau legiunilor controlul Alpilor şi accesul la limesul renan4 1 Geografia
descoperirilor din valea Rhonului permite presupunerea că în implantarea
noului cult aportul legiunilor germanice şi danubiene a fost important42 • Britania
avea mai multe sanctuare, mai mult sau mai puţin dotate, mai ales în sud-est şi
pe limesul lui Hadrian43 • În Africa a fost atestat doar în zona Laubese, unde era
cantonată legiunea a III-a şi în punctele în care patrulele supravegheau
defileurile care marcau marginea Saharei44• Dar densitatea cea mai importantă a
descoperirilor se află pe frontiera germanică şi în provinciile danubiene.
Implantarea lui Mithras este şi mai clară şi mai densă în cele două Pannonii, al
căror teritoriu ocupa o mare parte a fostei Iugoslavii, Austriei şi a Ungariei
actuale45, în special în oraşele întărite de-a lungul Dunării, dar şi în oraşele din
36

Robert Turcan, op. cit., p.

237.

37 M . Floriani Squarciapino, 1 culti orientali ad Ostia, Leiden, 1962, p. 58.
38 F. Curnont, op. cit., p. 234.
39 A. Garda y Bellido, Les religions orientales dans I'Espagne romaine, Leiden,
l 9G7. p. 2 1 .
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Robert Turcan, op. cit., p. 238.
Robert Turcan, Les religions de l'Asie dans la Vallee du Rhone, Leiden
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interiorul teritoriului, Aquincum şi Camuntum, datorită legiunii XV Apollinaris
adusă de Vespasian în Panonia în 7 1 p.C. după ce a petrecut opt ani în orient46
Malurile şi interiorul Dalmaţiei au fost receptive pătrunderii mithraice,
spre deosebire de Macedonia unde mărturiile cultului sunt sporadice, iar cele
din Grecia propriu-zisă sunt şi mai rare; ca şi cum provincia ar fi fost refractară
la acest cult47 Grecii nu au acceptat decât cu greutate şi foarte târziu zeul
duşmanului ereditar şi marile centre de civilizaţie elenistice au scăpat acţiunii
sale. Mithras a trecut direct din Asia Mică în lumea latină48 , aceasta şi datorită
faptului că în Grecia nu au fost cantonate trupe romane.
Cultul lui Mithras nu a cunoscut o răspândire foarte .mare în Pontul
Septentrional deoarece populaţia elenistică de aici, ca şi alţi greci, nu a
manifestat nici o înclinaţie pentru acest cult iranian. Pe de altă parte, legiunile
romane care au favorizat, într-o mare măsură, difuziunea mithraismului în
provinciile romane în secolele II-III p.C., nu au reuşit să aibă o influenţă prea
mare în viaţa religioasă a regiunii. Mithraismul a fost adus de la Trapezunt la
Panticapeea în prima jumătate a secolului I a.C. , dar nu s-a putut implanta decât
sub aspectul lui Mithras protector al forţelor fecunde ale naturii ceea ce a dus la
sincretismul cu Attis. Un pic mai târziu, în secolul al II-lea p.C., partea
inferioară a bazinului dunărean a devenit punctul prin care mithaismul a pătruns
în nordul Mării Negre, aceasta deoarece vexillationes din legiunea I Italica, XI
Claudia au ajuns pe coasta meridională a Crimeei şi s-au instalat în fortăreţele
romane de la Charax. Dar cultul zeului nu s-a bucurat de un prea mare succes în
rândul populaţiei locale din Taurida. Ca şi în celelalte centre din Pontul
Septentrional la Olbia, după epoca lui Antoniu cel Pios, a fost o garnizoană
romană formată din vexillationes din legiunea I Italica, V Macedonica, XI
Claudia. Nici aici Mithras nu s-a bucurat de o largă difuziune în rândul
populaţiei autohtone deoarece, după părăsirea acestor oraşe de către trupele
romane, cultul lui Mithras a dispărut definitiv49
În Asia Mică, în general, recolta de dovezi mithraice are de ce să îi
decepţioneze pe istorici, dând impresia că mithraismul în calitate de religie
iniţiatică s-a dezvoltat şi iniţiat în afara vetrei sale de origine, în favoarea
emigranţilor săi. Căci emigrând alături de fidelii săi, el avea mai multă nevoie
de o structură misterică. Un grad precum perses nu avea sens decât în afara
Persiei sau a orientului iranizat50
Religia mithraică nu avea nimic din intoleranţa mazdeismului sasanid. Ea

46

D.A., p. 1 945 .

47 Robert Turcan, op. cit., p. 244.

48 F. Cumont, op. cit., p. 233.
49 W. Blawatsky, G. Kochelenko, Le culte de Mithra sur la cote septentrionale de Ia
Mer Noire, Leiden 1 966, p. 35 şi urm.
5° F. Cumont, op. cit., p. 237-245.
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adopta în fiecare provincie zeii care erau onoraţi introducându-i în doctrina sa.
A rămas în strânse relaţii cu commagenul Jupiter Dolichenus şi era în strânsă
legătură cu Magna Mater care a introdus în liturghiile sale ceremonia
tauroboliului. Între preoţii Cybelei şi ai lui Mithras s-a produs o veritabilă
alianţă care a facilitat legitimizarea cultului lui Mithras. S-au produs simbioze
cu Attis, ca aceea de la Panticapeea51 • Şi Dionysos a avut legături cu zeul ce se
disting printre omamentele dionysiace ce apar pe basoreliefuri ale lui Mithras52•
Legăturile dintre mithraism şi Cavalerii traci sunt dovedite de un sarcofag
descoperit la Galaţi care ne prezintă un Mithras în atitudine similară cu cea a
Cavalerului trac�3 •
Sub influenţa sincretismului care domnea în secolul al III-lea p.C.,
datorită politicii de toleranţă religioasă a autorităţilor romane, se poate înclina a
vedea în Mithras asimilat cu Sol Invictus zeul unic adorat sub nume multiple
potrivit diverselor sale aspecte54• Silviu Sanie însă consideră că Sol Invictus şi
Mithras, deşi au multe elemente în comun (de cult, de dogmă şi simbolism), nu
sunt una şi aceeaşi divinitate55•
În Dacia şi în cele două Moesii, atât la nord cât şi la sud de Dunăre, pe
parcursul său inferior până la vărsarea în Marea Neagră, sunt nenumărate
mithraea56• Divinitatea favorită a soldaţilor este atestată în Dacia încă de la
începutul cuceririi romane, şi continuă să fie atestată până la triumful
creştinismului, prin numeroase monumente sculpturale şi epigrafice, �a şi prin
lăcaşuri de culr7 Intensitatea cultului mithraic este firească dacă luăm în
considerare numărul mare de colonişti, veterani şi soldaţi aduşi aici din toată
51 W. Blawatsky, G. Kocheleko, op. cit., p. 34.
52 A. Bri.ihl ,Liber pater. Origine et expansion du culte Dionysiaque a Rome et dans
le monde Romain, Paris , 1 953, p. 254.
53 Maria Alexandrescu-Vianu, Les sarcophages romains de Dobroudja, în Revue des

etudes sud-est Europeennes, tom 2, 1 970, p. 295.
54 D.A., p. 1 954.
55 S ilviu Sanie, Culte orientale in Dacia romană. 1. Culte siriene şi palmiriene,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 98 1 , p. 1 24.
56 M.J. Vermaseren a menţionat în Corpus Inscriptoinum el Monumentorum
Religionis Mithriacae, voi. 1-11, Haga, 1 956- 1 960, 400 de reliefuri şi inscripţii
referitoare la Mithras la care se adaugă descoperirile ulterioare.
57 Din numeroasa bibliografie menţionez: C. Daicoviciu, Contribuţii la sincretismul religios
în Sarmizegetusa, în Anuarul Institutului de Studii Clasice pe anii 1928-1932, Cluj , 1 932,
p. 8 1 -88; Octavian Floca, 1 culti orientale nella Dacia, în Ephemeris Dacoromana, tom. 6,
1935, pp. 204-239; L. Mărghitan, Două noi reliefuri mithraice de la VIpia Traiana
Sarmizegetusa, în SCN, tomiS, voi IV, 1 967, p. 693-700; D. Tudor, Oltenia romană,
Bucureşti, Editura. Academiei, 1978; C.C. Petolescu, Le mithraeum de Slăveni (Dacia
Malvensis), în Dacia, N.S., tom. 20, 1976, p. 259-274; C. Daicoviciu, Noi monumente
privind cultele orientale in Dacia romană, în Studii clasice, tom. l 7, 1977, p. 153-1 59.
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lumea romană58.Cele mai importante monumente au fost descoperite la
Sarmizegetusa, Apulum, Potaisa, Napoca, Diema, Tibiscum, Drobeta, Romula
şi Sucidava59 Mithraismul danubian are originalitatea sa în ceea ce priveşte
relieful de cult. Spre deosebire de marile stele de pe limesul renan, ce-l
înfăţişează pe Taurocton între doi pilaştri cu compartimente împodobite cu
decoruri de episoade din poemul divin, micile panouri dunărene se
caracterizează prin două registre ce se derulează deasupra şi dedesubtul
sacrificiului salvator, dar se mai întâmplă ca imaginile să figureze în stânga şi în
dreapta registrului superior. Ele sunt deseori arcuite, sau decupate în formă de
medalioane60•
Monumentele referitoare la cultul lui Mithras în Moesia Superioară sunt
concentrate în principal în regiunile danubiene, pe drumul Singidunum-Ratiaria.
S-au mai găsit şi în interiorul provinciei dar numai monumente izolate61
În Moesia Inferior, M.J. Vermaseren a identificat 68 de monumente
mithraice din. care 39 pe teritoriul Schytiei Minor, reliefuri şi inscrirţii care
trădează prezenţa într-o întreagă serie de localităţi fie a unor credincioşi izolaţi,
fie a unor comunităţi dispunând de lăcaşuri construite în chip de peşteri.
Mărturii ale cultului iranian au putut fi relevate în cel puţin zece puncte diferite
între Dunăre şi mare, dar asociaţii mai puternice par să fi existat în secolele al
II-lea şi al III-lea mai ales la Troesmis, marea tabără legionară a cărei
garnizoană a constituit timp de veacuri principala apărare a Moesiei Inferioare62,
la Acbunar63 , la Ulmetum64, la Tropaeum Traiani65, la Tomis66 şi la Histria.
Etapele şi aspectele principale ale cultului zeului Mithras în Dobrogea antică
sunt legate de cultul solar prin sincretismul Sol-Mithras şi suprapunerea cultului
imperial peste cultul solar mai vechi67
Tezaurul de sculpturi de la Tomis conţine o placă ce reprezintă scena
obişnuită a lui Mithras Tauroctonul68• O descoperire remarcabilă este cea a
58 D.A., p. 1 945
59 Cloşca 1. Băluţă, La pem!tration et la difusion du mithraicisme en Dacie,

reflechies par l'epigraphie, în voi. Studies in Mithraism, editet by John R. Hinnells,
Roma, 1 994, p. 20, 25, 26.
60 Robert Turcan, op.cit., p. 243
61 Ljubica Zotovic, op.cit., p. 6.
62 D. M. Pippidi, op. cit., p.348; CIMRM, II, nr. 2278 şi 2279.
63 CIMRM, II, nr. 2288-2293.
64 Ibidem, nr. 2276; ISM, voi. V,nr. 7 1 .
65· CIMRM, II, nr. 23 1 1 .
66 Ibidem, nr. 2297-2302.
67 Zaharia Covacef, Arta sculpturală În Dobrogea romană, secolele 1-ill, Cluj-Napoca,
Editura Nereamia Napocae, 2002, p. 1 67.
68 V. Canarachi, A. Aricescu, V. Barbu, A. Rădulescu, Tezaurul de sculpturi de la
Tomis, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 963, p. 104
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gemelor scoase la iveală în complexele funerare tomitane şi callatiene ce pot fi
asociate cultului lui Mithras. Ele îndeplineau rolul de talismane şi aveau
reprezentat gradul de iniţiere la care ajunseseră posesorii lor69 În oraşul Histria
şi în teritoriul său au fost descoperite patru reliefuri mithraice, două fragmentare
şi două întregi70, şi şase inscripţii71 Majoritate reliefurilor prezintă tipul
"
"danubian : o imagine centrală cu reprezentarea clasică a lui Mithras Taurocton
într-o grotă înconjurat de o serie de scenete, realizate în mici casete, în tendinţa
de a reuni într-un singur monument ilustrarea completă a întregii doctrine
mithraice72. Din cele şase inscripţii dedicate lui Mithras se remarcă cea
descoperită de V. Pârvan care conţine lista celor care au contribuit la
amenajarea în Histria a unui templu al zeului73 atestând astfel existenţa unui
mithreum în această cetate. Printre cei care au subscris se află şi personalităţi de
marcă ai gerusiei din 1 38 p.C. 74 •
În grota "La Adam", din teritoriul histrian, s-au descoperit două reliefuri
mithraice lângă numeroase dedicaţii. Este vorba de piese mithraice ce conţin
scena lui Mithras Taurocton, două altare şi o placă prismatică - masa pe care se
puneau opaiţele ca să lumineze icoana principală a zeuluC5• M.J. Vermaseren
consideră că această descoperire a scos la iveală un spelaeum76, dar D.M. Pippidi
pune la îndoială această interpretare datorită lipsei de amenajare a peşterii; în cel mai
rău caz ea a servit cultului doar în condiţii excepţionale, în caz de război
religios77 Legiunea a V -a Macedonica a fost foarte strâns legată de istoria
ţinuturilor de la Dunărea de Jos. Se presupune că a fost adusă pe teritoriul
Moesiei în timpul lui Augustus; în mod cert este atestată sub Tiberiu, literar şi
epigrafic. În 62 p.C., legiunea pleacă în Orient unde rămâne până în 7 1 p.C.,
când este readusă în Moesia de Rubius Gallus şi cantonată la Oescus, localitate
de reşedinţă pe care nu a părăsit-o până la războaiele dacice, când este instalată
la Troesmis de unde va fi transferată de către Marcus Aurelius în Dacia, la
69 Constantin Chera, Reprezentări mitologice În inventarele funerare din Tomis,
secolele I-IV p.C., În Pontica, tom. 30, p. 223
70

Maria Alexandrescu-Vianu, Histria IX. Les statuies et les reliefs en pierre,
Bucureşti-Paris, Editura Enciclopedică, 2000, p. 1 36- 1 38, nr. 1 89- 1 92
7 1 D.M. Pippidi, Inscripţii din Scythia Minor, Voi. I, Histria şi Înprejurimile,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 983, nr. 1 37, 146, 374, 375, 376, 377.
72 Zizi Covacef, Tradiţii şi inovaţii În iconografia votivă din Dobrogea, În Pontica,
torn. 27, 1 994, p. 1 1 1
73 V. Pârvan, Fouiles d'Histria. lnscriptiones: troisieme serie, în Dacia, torn. 2, 1 925, p. 218
7 4 D.M. Pippidi, 1 983, p. 272, nr. 1 37
75 M. Duţescu, Cronică, în Studii clasice, torn. 8, 1 966, p. 390, nr . 3
76 M.J. Verrnaseren, Corpus inscriptionum et monumentorum religionis mithriacae,
Haga, 1 960, voi. 2, nr. 2303-2309
77 D.M. Pippidi, Î n jurul descoperirilor mithraice din peştera Adam, în Studii
clasice, tom. 13, 1 97 1 , p. 144
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Potaisa. În 27 1 p.C., după retragerea aureliană din Dacia, legiunea revine în
vechiul ei cantonarnent de la Oescus. Legiunea a II-a Claudia a fost adusă la
Durostorum de Traian şi veteranii acesteia, ca şi ai mai multor ale, au fost
atestaţi în cetăţile pontice; flota dunăreană, Classis Flavia Moesica, avea drept
de intervenţie la Histria, sub controlul ei intrând o parte din litoralul vestic al
Pontului Euxin, de la gurile Dunării până la Histria şi în nord până la Chersones.
În timpul lui Diocleţian au fost instalate în Scythia Minor două legiuni la
Troesrnis, legiunea a II-a Herculeea şi legiunea a 1-a Iovia la Noviodunum78
Acest aflux de militari în zonă justifică o largă răspândire a cultului.
Mithras s-a răspândit în Imperiul roman datorită soldaţilor, sclavilor şi
negustorilor. Dacă la Ostia-Roma ca propagatori ai cultului pot fi luate în
considerare toate aceste categorii, pentru celelalte centre se poate afirma totuşi
că elementul militar a avut un rol predominant în răspândirea cultului prin
intermediul soldaţilor care şi-au făcut datoria în orient şi veteranilor proveniţi
din aceleaşi zone. Faptul că în oraşele care nu a avut legături cu armata romană
nu s-au descoperit decât puţine dovezi mithraice, iar în unele zone adorarea
zeului a încetat odată cu plecarea trupelor romane sunt dovezi în acest sens.
Religie masculină se adapta perfect caracterului soldaţilor, fiind astfel uşor de
găsit în acelaşi loc un număr suficient de mare de persoane care să aibă aceleaşi
opinii religioase pentru a forma o comunitate.
Deşi similar creştinismului prin numeroase aspecte, cultului mithraic i-a
lipsit geniul de a deveni universal, datorită toleranţei manifestate faţă de alte
religii, a sincretismului său, sfărşind prin a fi înlăturat de o religie necruţătoare
în ceea ce priveşte politeismul. Prin excluderea unei jumătăţi a populaţiei din
imperiu, femeile, a dispărut, supravieţuind doar împrumuturile pe care le-a făcut
creştinismului datorită caracterului său misteric şi iniţiatic.
Prescurtări:
D.A. - Dictionnaire des antiquites greques et romaines; Mm. Ch. Daremberg,
Edm. Saglio, et Edm. Pottiere.
SCIV - Studii şi Cercetări de Istorie Veche.
CIMRM
- M.J. Vermaseres, Corpus Inscriptionum et Monumentorum
Religionis Mithriacae, Haga 1956 - 1960.
,

78 Andrei Aricescu,

Armata in Dobrogea romană, Bucureşti, Editura Militară, 1977, p. 32, 71.

LUMEA DE CURIOZITĂŢI A CHINEI REFLECTATĂ ÎN
PRESA PAŞOPTISTĂ
Diana I oana Melian
China, celălalt pol al experienţei umane, tărâm incitant prin exotismul
său, provoacă la meditaţie, exerciţiu al spiritului, dar şi la acţiune, cercetare
metodică a unei alte realităţi, cercetare care suferă de .un handicap: obsedantul
punct de vedere al europeanului, un păgân în templul sacru al unei ţări care a
ştiut să se retragă din istorie pentru a rămâne în istorie.
Cultura chineză merită mai mult decât un interes iscat din curiozitate.
Poate părea singulară, dar în ea se află o mare cantitate de experienţă umană.
Nici o alta nu a servit, timp îndelungat, de legătură atâtor oameni. Atunci când
se pretinde a se vorbi în numele umanismului nu poate fi ignorată o tradiţie atât
de bogată în atracţii şi valori durabile.
În mod inevitabil noi abordăm cultura chineză pornind de la eşaloanele
noastre mentale, dar a fost şi este ea, oare, condamnată să rămână la stadiul de
exotism? Oricât de mult am dori să o cunoaştem, ceea ce este important, şi
totodată cel mai greu, este să învăţăm să o respectăm în specificul ei, să-i
adresăm întrebări, dar să avem şi deschiderea pentru a-i primi răspunsurile.
După cum subliniază Jacques Gemet, "lucrul cel mai dificil este să fii clar
atunci când trebuie să faci cunoscută o cultura ce-ţi este total străină, ancorată
într-o imensă tradiţie. Riscul asimilărilor abuzive este mare ... " 1, mai ales în
cazul unui spaţiu clasic uman.
China reprezintă ideea unui univers cultural absolut, care la începutul
secolului al XIX-lea era în esenţă necunoscut lumii occidentale, fără a fi încetat
să-i stâmească curiozitatea, visele. Informaţii despre originalul spaţiu cultural
oriental şi-au găsit astfel locul lor firesc în presa vest-europeană.
Intelectualitatea română a primei jumătăţi a secolului al XIX-lea era, şi ea,
sistematic informată despre ceea ce părea să fie realitatea culturală extrem
orientală, prin ştiri preluate din ziarele occidentale. Deschizându-şi larg paginile
reflectării spiritualităţii chineze, presa paşoptistă câştiga în planul celor două
deziderate, de a fi plăcută şi utilă.
Atmosfera chinezească statică, preferinţa pentru menţinerea echilibrului
firesc şi, în consecinţă, rezervele faţă de înnoiri au atras luarea de minte a
străinilor. Tot ceea ce era prezentat drept "ciudăţenie chinezească" nu concorda
1 J. Gemet, L 'Intelligence de la Chine. Le social et mental, apud An ne Cheng, Istoria
gândirii chineze, Iaşi, 200 1 , Editura Polirom, p. l 6.
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cu modul de gândire şi cu practica europeană. Lumea de curiozităţi a Chinei
beneficiază de o imagine foarte clară în presa paşoptistă.
Interesul europeanului a fost trezit de către statutul femeii în societatea
chinezească. Ea nu era decât un mij loc pentru perpetuarea familiei, simplu
receptacul al vieţii. Presa reţine cu precădere "deprinderea" chinezilor de a
deforma picioarele fetelor. "Copii se supun chinurilor foarte barbare, îndoindu
li-se degetele şi strângându-li-se piciorul în scări de plumb, spre a împiedica
creşterea căputei" Această deprindere insufla europenilor o optme
"
"nepricinoasă despre hinezi 2• Piciorul mic al femeii era socotit un criteriu al
valorii personale. În general, piciorul deformat indica rangul înalt al femeii.
Fiind permisă poligamia la chinezi, soţiile cu "picioare proaste" erau supuse
voinţelor soţiei cu picioare mic? În China, fiicele se negustoresc de către
părinţii lor. Exista chiar o lege "întemeiată pe împoporarea peste măsură a ţării",
care dădea părinţilor "dreptul de a îneca pre fiicele lor nou-născute" . În
împărăţia aceasta a înţelepciunei, "după cum îşi închipuiesc ei de sine'"',
uimeşte un astfel de drept.
Când un chinez dorea să se căsătorească, negocia pentru logodnică fără să
o fi văzut. Uneori se mai întâmpla să-şi vadă viitoarea soţie, prin mijlociri
secrete ale "roabelor bătrâne" Bărbatul primeşte pe logodnica sa, după ce
plăteşte un preţ de cumpărare. În ziua nunţii, logodnica, închisă într-o
palanchină şi însoţită de muzicanţi şi purtători de făclii, se aduce la casa
viitorului soţ. El o întâmpina pe la jumătatea drumului, într-un car de boi. Aici i
se dă cheia de la palanchină şi mireasa i se înfăţişează pentru prima dată. Dacă
nu-i plăcea, o trimitea înapoi la părinţi şi pierdea banii daţi pentru cumpărarea
. fetei. "Despre vreo plecare de mai nainte, despre plăcerile stărei căsătoreşti,
despre · vreo iubire din suflet, [ .. ] nu se ştie nimica! "5 Sosind în casa
logodnicului, fata se aşeza lângă el, rosteau împreună, prin diferite mişcări,
rugăciunea numită Tien şi beau un pahar de vin. De acum înainte ea devine
soţie şi va fi subordonată soţului, aşa cum înainte fusese subordonată tatălui.
Prin căsătorie ea părăseşte familia naturală, se absoarbe în cea a soţului,
devenind aproape o străină pentru ai săi. Înrudirea prin femei se numea wai-tsin,
înrudire străină, iar copiii fiicei se numeau wai-tcheng-tseu, născuţi străini6
Soţiile nu cunosc viaţa socială, nu au voie "să însufleţească prin ale lor
.

2 Albina Românească,

XI

( 1 840), nr. 40, 5 mai; vezi şi Icoana Lumei, 1 84 1 , nr. 25, 22

iunie, p. 1 95 .
3 Ibidem.
4

5

6

Foae pentru minte, inimă şi literatură, 1 838, nr. 26, 24 decembrie, p. 207.
Icoana Lumei, 1 84 1 , nr. 25, 22 iunie, p. 1 95.

E. Hove1aque, Les peuples d'Extreme Orient. La Chine, Paris, Flammarion, 1 923,
p. 1 25 ; vezi şi M. Negru, China şi poporul chinez de la origini până azi, Bucureşti,
Editura Universul, 1937.
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conversaţii soţietăţile bărbaţilor" Socrul, din ziua cununiei, nu are voie să-şi
mai vadă nora. Aceasta trebuia să se întoarcă în altă parte dacă, din întâmplare,
I-ar fi întâlnit prin casă7 Înspăimântătoare rigoare, cu atât mai mult cu cât exista
credinţa că "lucrarea este paznicul nevinovăţiei femeilor, nu le lăsaţi vreme a fi
fără treabă"8 Pricinile divorţului puteau fi multiple. "Numai vorbirea multă, în
zadar a unei femei este pricină întemeiată a despăţirei lor" La un popor care
considera că a vorbi puţin este calea firească a universului9, nu pare a fi o
curiozitate acest motiv de divorţ. Nefiindu-le încuviinţată nici învăţătura1 0,
situaţia femeii poate fi socotită ca o artă fără perspectivă. Doar fiicele celor
înavuţiţi primeau oarecare învăţătură, în casele părinteşti.
Deşi numai bărbaţii aveau dreptul să înveţe, şcolile începătoare erau într-un
număr foarte mare. "Nici o provincioară nu este în care să nu fie vreo şcoală" .
În China, învăţarea ştiinţelor începătoare era tuturor îngăduită. Oricine dorea să
deschidă o şcoală "începătoare", nu trebuia să înfăţişeze nici o diplomă. Cu
toate acestea, mandarinul ţinutului trimitea examinatori "spre cercetarea
învăţăturilor" Cei care nu prezentau diplome, erau nevoiţi să-şi închidă şcolile.
Chinezii aveau şi şcoli particulare, numite "Kio-Kuan" , unde copiii plăteau o
sumă de bani în funcţie de starea părinţilor. În oraşele mari, pe lângă şcolile
începătoare erau aşa-numitele "şcoli de sară" (le-xio), ale meşterilor. Guvernul
susţinea financiar doar şcoala soldaţilor din Peking, aşezământ înfiinţat pentru
"familiile tatare, a căror fii toţi se nasc militari " Guvernul mai plătea "saloanele
examenelor, . numite şcoalele cele înalte, unde se fac în timpuri hotărâte
concursuri pentru ştiinţele literare şi fiindcă aceste concursuri produc candidaţi
în treburile administraţiei" Ambiţia fiecărui chinez era să aibă în familia sa un
funcţionar. "Cea mai înaltă cinste, toată naţia o dă persoanelor învăţate" 1 1 Un
european, Lordul Vitmor, a fost martor la un examen anual, "în care se cercetau
şcolerii şi acei vrednici căpătau titlu de mesagerii minţii " Occidentalului i s-a
părut "metodul ecsaminării, dişenţat" Era un examen pentru cei care studiaseră
timp de 33 de ani, filosofia. "Mădular al Academiei şi reprezentant al neştiinţei"
a fost numit cel care a răspuns cu următoarele cuvinte: "Nu ştiu, nici nu sper să
ştiu! " 12 Părea a fi un examen al imposibilităţii cunoaşterii.
Motiv de mirare pentru europeni este şi Marele zid chinezesc, care
îmbrăţişează cu construcţia sa tot nordul imperiului chinez antic, iar temporal,
ca vreme de zidire, o durată de câteva sute de ani. Zidul este "cu bună samă cea
mai mare zidire făcută de oameni [ . . . ]. Acest vecinic monument a energiei
7 Icoana Lumei, 1 84 1 , nr. 25, 22 iunie, p. 195.
8 Curier de ambe sexe, Periodic II ( 1 838- 1 840), nr. 1 0, p. 1 52.
9 Vezi Cartea căii şi a virtuţii, p. 102.
1 0 Albina Românească, XI ( 1 840), nr. 40, 23 mai, p. 1 64.
1 1 Ibidem, p. 1 65.
1 2 Ibidem, XVI ( 1 845), nr. 58, 26 iulie, p. 230.
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omineşti şi a despotizmului, care să înalţă plin de mândrie, pe munţi unde nu
calcă nici odinioare pasul călătoriului, ţânteşte privirea unui străin carile îi este a
mirare şi nevrând să acufundă în serioază cugetare, asupra unii ecstraordinare
alcătuiri a unui popor curioz" 1 3 Zidul beneficiază de o descriere poetică,
susţinută de date istorice. În occident, în viziunea istoriei culturii, Marele zid a
devenit emblema spiritului închis, defensiv. Se uită însă unele similarităţi de
comportament, de strategii, pe diferite scene istorice ale lumii. China antică era
un mare imperiu agricol, care se apăra de năvălitorii din stepe. În Europa, ceva
mai târziu, Roma a fost şi ea silită să-şi apere posesiile prin construcţii militare,
valuri de pământ, mai puţin impunătoare decât zidul chinezesc, dar identice ca
funcţie. Şi în cazul Chinei, şi în cel al Romei, se apărau două universuri
constituite şi stabile.
Locuinţele chinezilor au "o mare asemănare cu acele descoperite la
Pompei" . "Ele obişnuit sunt despărţite în mai multe odăi, care se luminează prin
ferestre ce sunt aşezate spre ogradă [ . . . ]. În lăuntrul politiilor au lăcuinţele
asupra pământului încă un rând, iar despre case cu 5-6 rânduri, precum sunt în
multe politii din Evropa, nu au hinezii nici o idee [ . . . ] Locuinţele hinezilor se
preţuiesc după întinderea locului ce ele cuprind şi după numărul odăilor" 14•
Chinezii aveau convingerea că, fiind tot timpul în contact cu pământul, îţi
menţii sănătatea, iar dacă te distanţezi de el, te poţi îmbolnăvi. Ne amintim de
mitologia greacă şi de uriaşul Anteu, care căpăta putere prin simplul contact cu
pământul. Casele oamenilor bogaţi sunt cu precădere descrise în presa
paşoptistă. Camerele erau luminoase, zugrăvite în roşu, culoarea binelui şi a
fericirii. Pereţii erau împodobiţi cu suluri de hârtii, ce conţineau sentinţe
moral�15• La mijlocul secolului al XIX-lea, când Europa era bântuită de
analfabetism, China i-a părut părintelui Huc, drept o mare bibliotecă:
"sentinţele, maximele, au năpădit totul. Faţadele tribunalelor, pagodele, toate
uşile caselor, interiorul lor, totul e plin de cele mai frumoase citaţii din autorii
cei mai buni" 16
Un principiu fundamental al arhitecturii chineze este armonizarea cu
natura. Pe baza acestuia se justifică întrebuinţarea unor elemente de decoraţie
exterioară în culori vii. "Zugrăveala hineză e cunoscută prin voioşia
vopselelor" Lin Yutang considera că "arhitectura de cea mai înaltă calitate este
1 3 Ibidem, IX ( 1 838), supliment la nr. 24, 24 martie, p. 1 0 1 , vezi şi Icoana Lumei, 1 84 1 ,
nr. 14, 6 aprilie, p . 1 1 .
14 Ibidem, X ( 1 839), nr. 76, 24 septembrie, p. 3 1 3 .
15 Ibidem, XI ( 1 840), nr. 86, 3 1 octombrie, p. 347; XVI ( 1 845), nr. 53, 8 iulie, p. 2 1 1 ;
nr. 54, 1 2, iulie, p. 2 1 4; vezi şi O. Drâmba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Bucureşti,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 985, voi . 1, p. 330.
1 6 Paul Anghel, O clipă în China. Eseu despre eternitatea culturii chineze, Bucureşti,
Editura Economică, 200 1 , p. 1 77 .
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aceea care se pierde în peisajul natural, se confundă cu el şi îi aparţine. Este
aceea care nu te face să simţi unde se termină natura şi unde începe arta" 17• Djn
această cauză ideea de verticalitate nu intră în conceptul de spaţiu chinezesc.
Verticala, munte sau deal, este certată prin mustrările planurilor orizontale, care
o calmează. În acest spaţiu n-ar fi putut să răsară nici catedrale gotice, nici
piramide egiptene. Verticala este admisă în adâncime. Nu linia reală, ci
prelungirea ei în apă. Aşa este jocul cu iluzia, iar chinezii se joacă de câteva
milenii cu apa. Se foloseşte curgerea lucrurilor în apă, jocul secund, refracţia,
care adânceşte perspectiva.
Lumina, deşi nu este cuprinsă în elementele fundamentale (lemn, foc,
pământ, metal, apă), ţine probabil de apă, un derivat al apei sau al cerului.
Misionarul francez Huc a fost uimit de feeria lampioanelor la sate, feerie care
transporta noaptea în fantastic. Fiecare casă are trei uşi de intrare. Uşile laterale
sunt luminate "cu fânare" (felinare), pentru a se putea citi şi noaptea numele
proprietarului înscris deasupra uşii 18• La începutul anului se organiza "serbarea
fânarelor" , o izbândă a luminii. Chinezii erau şi mari utilizatori de artificii, pe
care le foloseau cu diferite ocazii.
Mulţumită bucătăriei naţionale descoperim din nou China cea cu
obiceiuri stranii şi cu originalităţi descumpănitoare. Gastronomia chineză a
împins până la o limită mult mai îndepărtată catalogul materiilor prime utilizate
pentru stomacul uman: cuiburi de rândunică, "ce este mâncare împărătească şi
cea mai aleasă a hinezilor" , aripioare de rechini, viermi de mare, cai, mâţe,
lăcuste, şerpi. La fiecare fel de mâncare "era folosit untul de ricin, atât de plăcut
chinezilor, dar care provoca o adevărată revoluţie stomacului european" 19
Bucatele erau foarte delicat pregătite, dar cu tot străine pentru occidentali.
Chinezii mâncau cu două beţişoare (kuai zi), care se transformau în "beţe
răzvrătite" , dacă erau folosite de către europeni. Invitaţi la masă, musafirii
străini riscau să rămână flămânzi, jucând "rolul cel neplăcut al cocostârcului la
ospăţul vulpei", scăpând bucăţica luată, tocmai de la gură. Descrierile realizate
de către englezi, cu privire la ospeţele chinezeşti, sunt pline de umor şi de spirit
de observaţie. Chinezii nu beau decât ceai, "aspru la gust şi sec" şi "cam-şu" , un
fel de vin alb dulce-acrişor, făcut din orez şi mei, pe care-I serveau cald.
Englezul ar fi dat "foarte mult pentru a be ceva pahare de apă, însă pâinea şi apa
sunt cu totul streine la mesele hineze"20• Se · surprinde, în paginile presei
paşoptiste, insolitul şi luxul chinezesc. Informaţiile sunt numai de la nivelul
vârfurilor societăţii, omul de rând nu-beneficia de astfel de "răsfăţuri" culinare.
17 O. Drâmba, op.cit., p. 365.
18

Albina Românească, X ( 1 839), nr. 24, septembrie, p. 3 1 1 .

1 9 Ibidem, XI ( 1 840), nr. 85, 3 1 octombrie, p. 20 1 , XVI ( 1 845), nr. 8, 28 ianuarie, p. 3 1 ;
vezi şi Icoana Lumei, 1 840, nr. 1 , 29 septembrie, p. 1 .
20 Ibidem, XI ( 1 840), nr. 86, 3 1 octombrie, p. 348.
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Tot la capitolul curiozităţi au inclus englezii limba chinezilor şi muzica
lor. "Limba chinezească nu are alfabet, o literă nu însărnnează un ton, ce o idee,
un lucru"2 1 • Rostirea chinezească este "un fel de cântec, foarte puţin
armonioasă, ba încă pentru urechea europeană nu se poate afla un sunet mai
neplăcut decât acele tonuri ţipătoare şi pe nas şi se poate zice cu dreptul, că
organul armonie al hinezilor se află în nasul lor"22• În ·China muzica este "încă
în copilăria ei sau mai bine zice în barbarie; cânticele chinezilor sunt toate
monotone", sunând, pentru urechea englezului, ca o "muzică motănească'm.
Muzica chinezească era foarte complexă şi plină de simboluri, ce nu puteau fi
descifrate de către europeni. Dacă în plină iarnă se dorea să revină vara, era
suficient să răsune acele note din gamă, care sunt emblema verii, a roşului, a
24
mmezn .
Corolarul ciudăţeniilor este însăşi firea chinezilor, văzută de către englezi
ca fiind "o amestecare de mândrie, cerşitorie, vicleşug, prostie şi seriozitate"25•
"De pildă, să văd doi chinezi mici certându-se amarnic pentru o portocală:
schimele lor, răcnetul glasurilor, mânia, ochii lor scânteietori ar face a se socoti
că ei se vor înjunghia. Nici cum! În minutul când vrei a-i despărţi, se aşează
unul lângă altul şi împart în linişte portocala". În altă parte se văd nişte oameni
"
"îndeletnicindu-se cu luare aminte a şuera la păsările pe care le poartă cu
dânşii în colivii de bambus. Deseori îi vezi alergând prin câmpuri spre a prinde
muşte pentru hrana "înaripaţilor lor mai mici muzicanţi"26• Oameni în vârstă,
"ba şi cu barbe cărunte, se întrec în joaca cu dracii zburători (zmei) şi caută cu a
lor ghibăcie să dee acea a megieşului lor, ca să cadă paserea pe pământ", spre
râsul copiilor, care se mirau de dibăcia moşilor lor. Există o reţetă universal
valabilă pentru nemurire: păstraţi copilăria în suflet şi nu veţi muri niciodată.
Străinii care au pătruns pe pământul Chinei par şi ei a fi nişte copii care
ajungând într.:.o lume mirifică, îşi iau mâinile de la ochi şi se minunează de tot
ceea ce văd. Descrierile lor sunt elogioase, în general surprind insolitul, dar nu
conţin sesizări de nuanţă şi nu ajung să exploreze şi zone mai îndepărtate pe
linia adâncimii şi a descifrării de sensuri.
Primele ziare şi reviste româneşti şi-au deschis de la început paginile
reflectării vieţii chineze sub toate aspectele sale, necunoscute lumii, ca o
expresie a romantismului românesc întârziat, manifestat şi prin interesul pentru
exotismul chinez. Estompată, în etapele de flux revoluţionar, de preocupările
•

· ·

21 Icoana Lumei, 1 840, nr. 1 , 29 septembrie, p. l .
22 Albina Românească, XI ( 1 840), nr. 30, 5 mai, p. 89.
23 Ibidem; vezi şi XVI ( 1 845), nr. 53, 8 iulie, p. 2 1 1 .
24 Marcel Granet, La Pensee Chinoise, Paris, 1 934, p. 88.
25 Icoana Lumei, 1 840, nr. 1, 29 septembrie, p. 6.
26 Albina Românească, XI ( 1 840), nr. I, 4 ianuarie, p. 6.
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referitoare la destinele neamului românesc, spiritualitatea chineză îşi găseşte
ecouri îndepărtate în presa secolului al XIX-lea, ca o anticipare a gradului înalt
de receptare, din secolul al XX-lea.
E greu să desprinzi o clipă din eternitatea de rocă a timpului chinez, chiar
dacă este o clipă apropiată de epoca noastră. Este ca şi cum ai încerca să citeşti
într-o aşchie de jad culoarea cerului sau într-un strop limpede culoarea
oceanului. China reprezintă una dintre mările primordiale ale umanităţii, apărută
pe nişte sedimente foarte vechi, urcând spre noi în ritmuri line sau năvalnice.
Câţiva stropi, câteva unduiri aeriene de aburi sau de aromă au ajuns din timp în
timp şi până la noi, ne-au atins faţa. Dar, chiar contactele directe şi îndelungi
isprăvesc prin a spune puţin. Cine poate pretinde că stăpâneşte subiectul chinez,
netrăind măcar un secol în China? Cu câţi oameni, dintre cei peste un miliard de
chinezi, trebuie- să stai de vorbă ca să cunoşti chinezul?
În prima jumătate a unui secol de zgomot şi furie, secolul al XIX-lea,
chinezii ajungeau la cotitura unei istorii continue de peste 3000 de ani. Politicul
şi cultura chineză erau încă capabile să se hrănească din propria lor tradiţie? Ce
putea să comunice esenţial lumea chineză românilor din timpurile moderne?
Mişcarea ideilor literare româneşti era dominată de un spirit datorită
căruia se favorizau traducerile, apreciate ca necesare pentru formarea gustului
literar. Tot atunci, presa paşoptistă prelua masiv informaţii din ziarele
occidentale, cu privire la evenimentele politice şi la cultura ţărilor orientale.
Interesul românesc pentru exotismul chinez s-a manifestat în cadrul mai larg al
dorinţei deschiderii de noi orizonturi. Informaţiile despre China, politice şi
culturale, au fost preluate, cu precădere, din presa engleză. Evenimentele
anterioare conflictului armat şi războiul în sine, dintre Anglia şi China, numit al
opiului ( 1 840- 1 842) au determinat publicarea constantă de informaţii
consistente despre China, în presa occidentală. Ziarele şi revistele româneşti au
preluat aceste informaţii, răspunzând dorinţei intelectualităţii de a-şi lărgi sfera
cunoaşterii. Ştirile fiind doar preluate, nu şi comentate, exprimă punctul de
vedere al occidentalilor.

"

INCEPUTURILE POLITICII COLONIALE ITALIENE.
ECOURI DIPLOMATICE ROMÂNEŞTI
Gabriel Leahu
Unificarea naţională dificilă, dezvoltarea capitalistă lentă au adus târziu
Italia în competiţia colonială. Analiza făcută primelor două decenii după Unire
ne arată o Italie "esenţialmente agricolă şi ţărănească, cu o economie industrială
anemică, cu o mare lipsă de capital, cu o burghezie în formare, cu o clasă
conducătoare încă legată de valorile Risorgimento-ului" 1 •
Colonialismul italian a fost definit c a "atipic"2, fenomen "mimetic", "de
imitare şi de emulaţie îndreptat mai ales spre a satisface ambiţiile de prestigiu
pe tărâm intemaţional"3 Cu alte cuvinte, singura problema a colonialismului
italian era tocmai originea sa italiana4• Dincolo de aceasta, nu putem trece cu
vederea dorinţa de a rezolva problema penitenciară5, de "urgenţa de a sprijini şi
moderniza flota comercială italiană"6• Numeroşi savanţe, Camere de comerţ8,
societăţi geografice (al căror obiectiv explorator era în primul rând Africa9)
1 G.B. Naitza, Il colonialismo nelle storia d'Italia, 1882-1949, Firenze, La Nuova
Italia Editrice, 1 975, p. 9.
2 A. Gramsci, op.cit., p. 77.
3 Naitza, op.cit., p. 3.
4 H. Wesseling, Le partage de 1' Afrique, 1880-1914, Paris, Denoel, 1 996, p 3 1 9.
5 Închisorile italiene erau suprapopulate (în 6000 celule fiind închişi 45000 deţinuţi) ca urmare
a reprimării brigandajului meridional. Creşterea frecvenţei evadărilor a dus la căutarea unei
soluţii radicale a problemei, văzută în deportarea delicvenţilor în colonii situate cât mai departe
de Italia. Din acest motiv sunt întocmite proiecte pentru eventualele concesionări de la
Portugalia (Angola, Mozambic), de la Anglia (i. Falkland), de la Rusia (i-le Aleutine), de la
Danemarca (i. Nikobar din Oceanul Indian). Vezi pe larg în R. Battaglia, La prima guerra
d' Mrica, Torino, Einaudi, 1 958, p. 66-77.
6 R. Ciasca, Storia coloniale dell'ltalia contemporanea, Milano, Hoepli, 1 940, p. 67-70.
7 Leone Carpi scria în lucrarea Delle colonie e dell'emigrazione degli italiani, apărută
în 1 87 1 , "fără colonii şi fără numeroase aşezări ale conaţionalilor noştri în exterior, nu
putem spera în înflorirea comerţului, industriei, dezvoltării schimbului, care în ultimă
"
analiză, trebuie să reanime producţia naţională . Apud Naitza, op.cit., p. 6.
8 La 1 6 martie 1 866, Camera de Comerţ din Genova scria guvernului: "Istoria ne
demonstrează că, din antichitate şi până în zilele noastre, marina şi coloniile sunt legate
între ele. Noi dorim (. . .) ca Italia să-şi procure, în zone des frecventate de drapelul
nostru, sau care vor fi în viitor
porturi în care cetăţenii noştri să poată avea
asistenţă, ajutor şi dreptate" Apud Ibidem, p. 6-7.
9 Intre 1 857 şi 1 876, Carlo Piaggia explorează Nilul Superior; timp de zece ani ( 1 859- 1 869)
Giovanni Miani caută izvoarele Nilului, ratând de puţin descoperirea lor; Romalo Gessi, între
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solicită insistent achiziţionarea de colonii.
Dată fiind această configuraţie generală, primele iniţiative coloniale vor fi
anacronice pentru a doua jumătate a secolului al XIX-lea, datorita evidentelor
tendinţe mercantile. În 1 869, este achiziţionat golful Assab, la Marea Roşie1 0 •
Iniţiativa a venit din partea Societăţii de navigaţie Rubattinol l , care dorea să
organizeze linii de navigaţie şi în Oceanul Indian. In aprilie 1 870, soldaţii
kedivului 12, sub a cărui autoritate se afla zona, reiau în stăpânire proprietatea
Rubbatino şi-1 pedepsesc pe sultanul danakil1 3 , care acceptase târgui cu
italienii14•
Problemele interne, cauzate de conflictul cu Vaticanul, datorat anexării
Romei, efectele crizei economice din 1 873, dificila situaţie internaţională din
anii 1 870- 1 87 1 , care nu permitea iniţiative care sa afecteze echilibrul european,
la care se adaugă reţinerea manifestată de Angliei, faţă de prezenţa sa pe
ţărmurile Mării Roşii, determină Italia să se rezume numai la proteste
diplomatice şi să abandoneze temporar problema golfului Assab15• In plus, este
observabilă o mare prudenţă a guvernului italian în a se implica în conflicte
externe "din dorinţa de a afirma, în ochii Europei, caracterul paşnic al noului
regat" 16
Izbucnirea revoltei mahdiste, în 1 88 1 , determină Anglia să fie "mai puţin
intransigentă", încurajând prezenţa italienilor în zonă17, care prefera ca acest
punct important al comerţului cu sclavi şi arme să fie controlat de Italia, nu de
un adversar. Motivată şi de marea deziluzie creată de ocuparea Tunisiei de către
francezi ( 1 88 1 ), Italia cumpără golful Assab de la Compania Rubbatino18• Prin
legea din 5 iulie 1 882, teritoriul cumpărat este transformat în colonie politică,
sub suveranitate italiană, "nu fără a încheia un acord cu Anglia de renunţare la
orice stabilire militară" 19
1 874-1881, face comerţ în Sudanul egiptean cu Gordon şi-i unnăreşte pe sultanii care făceau
comerţ cu sclavi. Vezi pe larg în R. Battaglia, op.cit., 95- 1 10.
1 0 R. Battaglia, op.cit., p. 83-87.
1 1 N avele lui Raffaelo Rubbatino transportaseră în 1 860 cele 1000 de Cămăşi Roşii
conduse de Gariba1di.
1 2 Numele dat guvematorilor ereditari ai Egiptului, provincie otoman ă autonomă.
Statutul său era reglementat prin Convenţia de Ia Londra, din 1 84 1 .
13 Populaţie africană din nord-estul Africii, cunoscută şi sub numele de "afar".
14
R. Battaglia, op.cit., p. 80-8 1 .
1 5 Ibidem, p. 95-96. Vezi şi Carlo Zaghi, L'Africa nella coscienza europea e
l'imperialismo italianoNapo1i , , Guida, 1 973, passim.
16 J.
L. Miege, op.cit., p. 26.
1 7 Ibidem, p. 1 44- 1 45 .
1 8 Suma era de 416000 lire, de patru ori mai mare decât preţul de achiziţionare. Ibidem, p. 145.
Vezi textul Convenţiei de cumpărare, din 10 martie 1 882, în Naitza, op.cit., p. 5 1 -55.
1 9 Naitza, op.cit., p. 1 0 .
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"
"Mare debuşeu nordic al Etiopiei 20, colonia Assab s-a dovedit rapid
ineficientă ca escală maritimă şi bază de penetrare comercială spre interior,
demonstrând "limitele reale ale capacităţii burgheziei italiene de a opera într-un
spaţiu prea îndepărtat şi prea diferit de piaţa naţională"21
Unii istorici au exagerat importanţa înfiinţării coloniei Assab, în care au
văzut "prologul concret al activităţii coloniale"22• Abia ocuparea portului
Massaua în 1 885, în urma unei acţiuni militare, poate fi considerată începutul
expansiunii coloniale23
În prezentul articol nu ne propunem să facem o analiză exhaustivă a
începuturilor colonialismului italian. Dorim doar să prezentam modul in care a
fost surprins fenomenul de Legaţia română de la Roma şi în ce măsură analizele
diplomaţilor au fost confirmate de evoluţia ulterioară a evenimentelor. Pentru
aceasta am utilizat corespondenţa diplomatică dintre ambasadele României şi
Bucureşti, aflată în Arhiva istorică a Ministerului Afacerilor Externe.
Rezolvarea crizei tunisiene în favoarea Franţei, care-şi impune
protectoratul în 1 88 1 24, a demonstrat clasei politice slăbiciunea şi mai ales
izolarea în care se găsea Italia, agravate de conflictul cu Vaticanul, în spatele
căruia erau bănuite forţe externe. In acest sens, legaţia română de la Roma relata
că "la început, polemica iniţiată de Vatican nu a produs nici o emoţie în cadrul
guvernului italian. Neliniştea începe să domine spiritele după abandonarea de
către Bismarck a politicii "Culturkampf' şi a debutului negocierilor cu partidele
catolice germane şi apoi cu Vaticanul, şi chiar a discuţiilor pentru stabilirea
relaţiilor diplomatice între Germania şi Vatican. In ciuda dezminţirilor
germane, guvernul italian bănuia în spatele atitudinilor tranşante ale
papalităţii încurajări externe şi chiar un sprijin"(subl . n.)25 Ambiţia naţională
de a fi considerată în rândul Marilor Puteri şi convingerea că izbucnirea unui
mare război era inevitabilă şi iminentă, împing Italia spre o activă cursă a
înarmărilor, sporind efectivele militare, ridicând fortificaţii şi dezvoltând marina
de război26 Aproape certată cu Franţa, interesată să îndepărteze de Vatican
puterile catolice (Germania şi Austro-Ungaria) şi să obţină sprijinul necesar
"marii politici" , Italia semna la 20 mai 1 882 tratatul Triplei Alianţe. Inca din
20

P. Guichonnet, L'ltalie. La monarchie liberale, 1870-1922, Paris, Hatier Universite,
1 969, p. 43 .
2 1 Naitza, op.cit., p. 1 1 .
22 Battaglia, op.cit., p. 1 47- 148.
2 3 Naitza, op.cit., p. 1 1 .
24 Vezi pe larg în J. Ganiage, op.cit.
25 Arhiva MAE, fond Arh.istorică, voi. 263, f. 55-58, Raport al Legaţiei României În
Italia din 2/14 ian 1882 (reprodus Ia Anexe, doc. IV.2).
26 Ibidem, f. 62-65, Raport al Legaţiei României În Italia din 1/13 martie 1882
(reprodus la Anexe, doc. IV.3).
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toamna anului 1 88 1 , ministrul român la Viena, 1. Bălăceanu, confirmă noua
orientare externa a Italiei. "Ceea ce a hotărât Italia să se alăture deschis alianţei
austro-germane este convingerea că succesiunea Turciei nu va întârzia să se
deschidă şi dorinţa legitimă de a-şi avea partea. Patrioţii italieni au înţeles în
sfărşit că există o politică mai bună decât de a-ţi abandona prada pentru a alerga
după umbră"27
Era o perioadă favorabilă unei iniţiative coloniale. Pe plan intern, alături
de intensificarea activităţii societăţilor geografice, menţionăm dezvoltarea
economiei italiene şi creşterea semnificativă a emigraţiee8 Importante pături
ale populaţiei sunt câştigate de propaganda colonială, care utilizează argumente
economice (coloniile sunt o soluţie în condiţiile evoluţiei protecţionismului),
politice (dacă nu te poţi manifesta colonial eşti o putere de mâna a doua),
umanitare (Italia nu poate neglija misiunea civilizatoare a omului alb)29
Pe plan extern, intrarea lui Bismarck pe scena colonială, intensificarea
prezenţei Marilor Puteri în Africa, pregătirea Conferinţei coloniale de la Berlin,
au fost tot atâtea motive care au determinat Italia să dorească să se afirme ca
"3
"
"mare putere şi să facă, de acum, mult aşteptata, "mare politică 0 Tot mai
multe voci afirmau că dacă Italia mai aşteaptă mult, în câţiva ani terenul va fi
ocupat de alţii, momentul fiind apreciat de răscruce: "ori ne afirmăm imediat în
politica colonială, ori renunţăm pentru totdeauna"3 1 Nu trebuie să uităm
27

Ibidem, f. 52, Telegrama cifrată a Legaţiei României la Viena din 12/24
octombrie 1881.
28

Dacă până în 1 880 emigra�a se cifra la aproximativ 120000 de persoane plecate anual, în
perioada următoare cifrele ajung Ia 1 55000 de persoane. Din aceste totaluri, înainte de 1 880,
plecările defmitive reprezentau l 00/o, pentru ca apoi ele să depăşească 30%, media anuală fiind
de 6000.0 Vezi J.L. Miege, op.cit., p. 28-32.
29 Discursurile ministrului de externe Mancini sunt reprezentative, în ele regăsindu-se toate
aceste teme. Astfel, în discursul rostit la I l aprilie 1 883 în Senat, ministrul de externe spunea
răspicat că politica colonială şi ini�ativele unor na�uni europene de a se extinde în zone
limitrofe bazinului mediteranean, "nu pot găsi Italia indiferentă datorită pozi�ei geografice,
numeroaselor colonii comerciale, nevoii de expansiune pentru o popula ţie în creştere şi în fme,
datorită vocaţiei date de natură unei naţiuni navigatoare şi maritime. O politică de resemnare şi
de abandon ar merita să fie calificată politica sinuciderii, un delict de leJ"patrie"(s.n.) (a se
vedea argumentele foarte asemănătoare utilizate de Jules Feny în justificarea politicii coloniale
franceze). G. Perticone, op.cit., p. 865. Argumentele pro-coloniale sunt reluate în amplu) său
răspuns Ia o interpelare, în şedinţa Camerei Deputaţilor din 25 ianuarie 1 885: "Cum am putea
tolera ca Italia să se mulţumească numai să asiste, cu o trândavă indiferenţă, la acest tip de
cruciadă paşnică, contemplând-o de departe, refuzând să-şi plătească contribu�a la lupta
civilizaţiei împotriva barbariei ? Dacă nu ieşim din această inerţie ( ...), noi nu suntem demni a fi
"
în rândul marilor naţiuni civilizate . Ibidem, p. 90 1 . Pentru întregul discurs vezi p.896-9 19.
30 Naitza, op.cit., p. I l ; vezi şi R. Battaglia, op.cit., p. 1 49- 155.
3 1 Apud Naitza, op.cit., p. 1 2.
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modificările produse în echilibrul mediteranean, prin permanentizarea ocupaţiei
engleze în Egipt ( 1 882- 1 884) şi prin încercarea Franţei de a ocupa Marocul în
1 88432 • Specific pentru Italia era, în acest context, împletirea problemei
coloniale cu aceea mediteraneană, după ce multă vreme ele au evoluat separat.
Desfăşurarea ulterioară a evenimentelor, şi mai ales tentativa franceză din
Maroc, a demonstrat că politicienii din Peninsulă legau problema colonială de
spaţiul mediteranean33
Cu această ocazie, Italia a observat evidenta incapacitate a Triplei Alianţe
de a o sprij ini în Mediterana, "accelerând în mod definitiv procesul de apropiere
de Anglia"34, care stopase iniţiativele franceze în Maroc, şi cu ajutorul căreia se
spera desfăşurarea unei intense activităţi coloniale. Interesat de realizarea unei
apropieri de Franţa, Bismarck reţine Italia atunci când Mancini, pentru a
menţine echilibrul de forţe în Mediterana, era gata să ocupe Benghazi şi Tripoli,
chiar dacă acestea erau posesiuni otomane35 De aici o răcire a relaţiilor sale cu
aliaţii germani.
Apropierea de Anglia, realizată pe temeiul sprijinirii poziţiilor britanice
în Egipt şi Sudan, chiar şi în dezacord cu atitudinea Puterilor Centrale, a dat
roade în toamna anului 1 8 84, lordul Granville propunând Italiei "să substituie"
garnizoana egipteană din Massaua36• Explicaţia bunăvoinţei manifestate de
britanici se afla în dorinţa de a umple vidul politic apărut pe coasta occidentală a
Mării Roşii în urma retragerii Egiptului din Sudan datorită răscoalei mahdiste.
Prezenţa Italiei, "naţiune inofensivă şi încă «virgină)) ca putere colonială" era
preferată de Marea Britanie pentru a umple acel gol, blocând în acest fel calea
Franţei spre Sudanul nilotic37 La 22 decembrie 1 884, oferta engleză a devenit
oficială şi a fost acceptată de Mancini "cu scopul de a da satisfacţie
deziluzionaţilor susţinători ai ocupării oraşului Tripoli" , dar şi pentru că Marea
Roşie era considerată "cheia Mediteranei"38 In plus, Mancini credea că
"prezenţa trupelor noastre într-o parte a teritoriului egiptean ne va uşura
32 Ibidem, p. 1 54 - 1 5 5 .
33 Ibidem, p. 1 56- 1 57.
34 R. Battaglia, op.cit., p. 1 62.
35 Ibidem, p. 1 64.
36 Vezi Lettera confidenzia1e dell'ambasciatore italiano a Londra C. Nigra al
ministro degli esteri P.S. Mancini, relativa alia possibilita di una occupazione
militare di Massaua da parte dell'ltalia, în Naitza, op.cit., p. 55-57.
37 H.G. Marcus, Imperialism and expansionism În Ethiopia, 1865-1900, în Gann, Duignan,
Colonialism in Africa, voi. 1 ( 1 870- 1 960), p. 424. Vezi şi R Battaglia, op.cit., p. 164.
38 ,,Dar de ce nu doriţi să recunoaşteţi că în Marea Roşie, cea mai aproape de Mediterana, am

putea găsi cheile acesteia din urmă, calea care ne-ar pell11ite o tutelă eficace împotriva oricăror
noi încercări de modificare a echilibrului său". Vezi discursul rostit de Mancini în Camera
Deputaţilor la 25 ianuarie 1 885 în G. Perticone, op.cit., voi 11-2, p. 9 1 1 .
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participarea la evoluţia fazelor ulterioare ale Egiptului"39
In acest fel s-a realizat transferul interesului colonial italian din Marea
Mediterană în Marea Roşie, la originea căruia s-a aflat tot necesitatea menţinerii
echilibrului de forţe, ameninţat şi aici de Franţa.
Ocuparea militară a portului Massaua (4 februarie 1 885), pregătită într-un
secret deplin40 şi realizată în ciuda protestelor Turciei şi Egiptului, a constituit o
schimbare semnificativă în politica externă italiană, fapt observat imediat de
ministrul român la Roma4 1 • 1. Obedenaru considera că trimiterea trupelor în
Marea Roşie marca evidenta apropiere de Anglia, "dorită de politicienii italieni
de câţiva ani" . Alianţa cu Anglia era motivată prin nevoia pe care aceasta ar
resimţi-o de a avea un aliat cu armată continentală "şi cum acest rol nu-l mai
putea juca Austro-Ungaria", respectivii oameni politici s-au gândit "să-i ofere
Angliei această colaborare" . Din perspectiva lor, avantajele Italiei erau foarte
evidente, de la "vom fi mai respectaţi într-o asemenea frumoasă companie", la
sprijinirea intereselor strategice în Mediterana şi a celor coloniale în Marea
Roşie42• De asemenea, ministrul român observa desincronizarea intereselor
membrilor Triplei Alianţe. "Cele două Puteri germane sunt interesate de
menţinerea statu quo-ului în Europa continentală; ele nu au nici o grijă faţă de
ceea ce s-ar întâmpla în Mediterana, cu excepţia circulaţiei prin istmul Suez.
Dacă Franţa va anexa, mai mult sau mai puţin direct Marocul şi Tripolitania,
Italia ar avea cel mai mult de suferit din această tulburare a echilibrului din
Mediterana ( ... ). Italia trebuie să poată ajunge la un acord cu o Putere interesată
în menţinerea statu quo-ului în Mediterana. In mod inevitab.il ea va trebui să se
lase atrasă de Anglia"(subl.textt3
Preocuparea italienilor de a avea colonii era, în viziunea ministrului
român la Roma, în strânsă legătură cu apariţia "febrei colonizării'M Din acest
motiv, "toate păturile societăţii sunt tulburate", apărând planuri şi obiective din
cele mai fanteziste. "S-a spus că alianţa cu Anglia s-a făcut, că Italia trebuie să
ocupe Egiptul şi să lupte împotriva lui Mahdi, că armata italiană trebuie să
ocupe Khartoum, unde-i va înlocui pe englezi. Cei mai întreprinzători visează la
39 Ibidem, p. 894.
40 "Dove andremo? A Zeila, a Zula, a Beilaul, a Tripoli?" se întrebau participanţii la
expediţie. Vezi R. Battaglia, op.cit., p. 1 73. Ministrul român la Roma credea că trupele
au fost trimise în golful Assab. Arhiva MAE, fond A�hiva ist., voi. 264, f. 3-6, Raport
al Legaţiei României in Italia din 20 ianuarie/1 februarie 1885.
41 "Trimiterea de trupe în golful Assab (sic !) pare a marca o nouă direcţie a politicii
italiene" . Raportul din 20 ianuariellfebruarie 1885.
42 Ibidem.
43 Ibidem.
�4 "Odată cu apariţia febrei colonizării şi extinderea ei pretutindeni, spiritele cele mai
întreprinzătoare au cerut o colonie, bineînţeles africană" Ibidem.
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o alianţă italo-engleză în scopul de a stopa Franţa, Tripolitania urmând a fi
preluată de Italia. Ziarele au insinuat că Anglia a remis deja guvernului italian
banii necesari pentru organizarea expediţiei45 Toate aceste zvonuri au
determinat, firesc, interpelări în Cameră. Mancini a răspuns că "expediţia în
Marea Roşie are ca scop îndepărtat să împiedice orice tulburare a echilibrului în
Mediterana, obiectivul imediat fiind inaugurarea unei politici coloniale pe
măsura mij loacelor de care dispune Italia, insistând asupra avantajelor pe care le
poate avea un mare stat pe seama coloniilor"46• Obedenaru sublinia cu acest
prilej că Italia a dus o politică ce a încercat să menţină mereu intacte relaţiile cu
Imperiile Centrale, concomitent cu dovezile de prietenie date Marii Britanii,
"menite a asigura sprijinul pentru ţelurile italiene în Marea Roşie'..t7
După ce prezintă atât faptele cât şi zvonurile dezvoltate pe seama lor,
diplomatul român face câteva consideraţii personale foarte interesante asupra
visatei alianţe italo-engleze în special şi a colonizării în general. În primul rând,'
se întreabă dacă se poate încheia un acord cu Anglia "pe atât de eficace pe cât se
spune" , fără ca italienii să fie obligaţi să facă apel la armată. "În virtutea lui do
ut des, Anglia nu va putea garanta statu quo faţă de şi împotriva orice ar fi, fără
a cere ceva în schimb. Din acest motiv se vorbeşte că Italia ar putea fi chemată
să înceapă expediţii în contul altcuiva în Africa. Ea s-ar putea trezi astfel pe o
pantă alunecoasă pentru că nu se ştie niciodată când se încheie o expediţie într-o
ţară barbară" , ceea ce putea avea consecinţe grave într-o ţară cu finanţe atât de
şubrede48 Pe de altă parte, continua ministrul român, apărea întrebarea firească
unde ar putea fi utilizate forţele italiene "căci Marea Britanie este prea avizată
pentru a lăsa ca Egiptul să fie ocupat de altă Putere" . După înfrângerea completă
a lui Mahdi şi preluarea Khartoum-ului, dacă s-ar avea în vedere să se
încredinţeze trupelor italiene misiunea să se ocupe Sudanul şi să se împiedice
acţiunile partizanilor lui Mahdi, "se pare că Italia va refuza o sarcină atât de
ingrată'..t9 Ceea ce i se pare evident ministrului român este că "evenimentele îşi
vor urma evoluţia lor, şi nu se ştie unde se vor opri" Oricum, după părerea lui
Obedenaru, acordul era îndreptat împotriva Franţei, care ar trebui să-I privească
45 Ibidem. Despre atitudinea opiniei publice italiene faţă de acţiunea din Massaua vezi
pe larg în R. Battaglia, op.cit., p. 170- 1 80.
46 Ibidem. Vezi răspunsul lui Mancini la interpelare în şedinţa Camerei Deputaţilor din
25 ianuarie 1 885 în G. Perticone, op.cit., p. 896-9 19. Despre avantajele economice ale
colonizării Mancini afirma cu acest prilej " ...scopul tentativelor coloniale este de a
converti aceste vaste teritorii în largi pieţe şi noi centre de consum" Ibidem, p. 900.
47 Arhiva MAE, fond Arhiva lst., voi. 264, f. 3-6, Raportul Legaţiei României în

Italia din 20 ianuarie/lfebruarie 1885.

48 "Italia a suprimat cursul forţat, plătindu-şi datoria către Banca Naţională şi când apăruse
posibilitatea unei conversii de 5%, iată că ea se angajează în necunoscut". Ibidem
49 Ibidem. Vezi şi R. Battaglia, op.cit., p. 1 88- 1 92.
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drept un avertisment50
Referindu-se la "febra generală a colonizării" , Obedenaru observa, pe
bună dreptate, că presiunea exercitată de spiritele atinse de acest "morb" asupra
guvernului, l-a împins la o acţiune "care nu va fi urmată de o activitate
disproporţionată cu slabele mijloace ale Italiei" . Precizarea este urmată de
sublinierea faptului că Italia era conştientă de lipsa capitalurilor, de care era
absolută nevoie pentru a desfăşura o activitate colonială, "chiar şi pentru a
organiza companii care exploatau căile ferate s-a recurs la împrumuturi
externe"5 1 . Se observă, încă o dată, şi prin informaţiile oferite de reprezentantul
României, caracterul veleitar şi mimetic al colonialismului italian.
Pentru Obedenaru era evident interesul guvernului în stabilirea
protectoratului asupra Abisiniei, "o ţară care pare fertilă şi ocupată de locuitori
uşor de guvernat" , cu atât mai mult cu cât teritoriul acesteia fusese parcurs
sistematic de călători italieni "sprijiniţi de stat" . Ministrul român considera că
dincolo de acest interes sau de voinţa politică, italienii sunt împinşi la acţiune
chiar de prezenţa lor la Assab şi Massaua, pentru că ocuparea lor fără să se
extindă în Abisinia "ar fi o inutilă pierdere de bani şi de vieţi omeneşti"
Concluzia raportului, confirmată şi de desfăşurarea ulterioară a evenimentelor,
era că în viitor guvernul va acţiona cu fermitate pentru instaurarea
protectoratului asupra unui regat african, ţinta fiind Abisinia52•
Din nefericire pentru Mancini, artizanul iniţiativelor în domeniul
expansiunii coloniale, susţinătorii iniţiali şi-au domolit cu rapiditate ardoarea
când au înţeles că ea este avantajoasă numai pentru grupuri restrânse de
financiari şi industriaşi, precum şi pentru monarhie. Criticile devin şi mai
evidente când discuţia este pusă în termenii politicii externe ( "Cum poate
prezenţa italiană în Marea Roşie să influenţeze poziţia sa în Marea
Mediterană?") sau ai eficienţei ocupării portului Massaua ("0 fortăreaţă izolată,
înlănţuită pe o stâncă în Marea Roşie, fără teritorii în interiorul
continentului?" )53 În aceste condiţii, Mancini a pierdut chiar şi sprijinul
guvernului, fiind obligat să demisioneze în iunie 1 885.
5°

Cu acest prilej, diplomatul român reaminteşte c ă în discursul din aprilie 1 884,
Mancini a spus în Parlament că Italia ar fi puternic lezată dacă Franţa ar lua în stăpânire
Marocul. "Franţa ne-a dat asigurări că nu se va atinge de această ţară musulmană, dar să
ne reamintim că vecina noastră ne-a declarat de asemenea că ea nu va ocupa niciodată
Tunisia" . Din acest motiv, Obedenaru emite ipoteza, foarte verosimilă, că apropierea
Italiei de Anglia s-ar dori un avertisment pentru ca Franţa să se oprească în Maroc.
Ibidem. Vezi declaraţia lui Mancini în Perticone, op.cit., p. 866-867.
51

52

Ibidem.

Arhiva MAE, fond Arhiva lst., voi. 1 92, f. 77-78, Raport al Legaţiei României în
Italia din 28 mai/8 iunie 1885.
53 Vezi pe larg discuţia în R. Battaglia, op.cit., p. 1 86-206.
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Modificarea de atitudine survenită în opinia publică este reflectată prompt
de Legaţia română, Obedenaru remarcând că "Deprentis, primul-ministru l-a
sacrificat pe Mancini pentru a-şi salva guvernul, nemulţumirile fiind concentrate
asupra lui "54 Cu ocazia întrevederii avute cu Deprentis, ministrul român este
informat asupra poziţiei reticente a primului-ministru faţă de politica colonială,
care "nu poate aduce nici un folos Italiei în condiţiile economice de astăzi ale
regatului" Pentru a-şi argumenta poziţia, Deprentis arată că "emigranţii italieni
prosperă în coloniile obţinute cu banii şi soldaţii altor naţiuni mai mari"55
Răspândirea de către "spiritele aprinse", care aveau exemplul "naţiunilor cu
adevărat mari" , a ideii că Italia nu va conta ca naţiune mare dacă nu are colonii,
a împins majoritatea alegătorilor spre colonii. În acel moment, relata
Obedenaru, "domnul Deprentis s-a lăsat să-I ia apa, ca să complacă majorităţii",
însă a fost pentru o politică colonială "în doză homeopatică", pentru a reduce pe
cât posibil cheltuielile. Diplomatul român observa că prezenţa în Africa a stâmit
un entuziasm facil, mulţi crezând că "din primul an au să se constate fructele
noii politici" , făurindu-se multe vise frumoase. "Case de comerţ italiene fondate
la Marea Roşie; dinţi de elefant şi pene de struţi pentru milioane, cumpărate de
numeroşi italiene de la negri şi revândute în Europa cu mari beneficii; Abisinia
pusă sub protectoratul ltaliei şi colonizată, etc., etc .... "56
Marile aşteptări au dat naştere la deziluzii şi mai mari în faţa realităţilor din
Massaua, diplomatul român surprinzând dificultăţile imense ale noii colonii, dar şi
iniţiativele rizibile ale întreprinzătorilor, care s-au grăbit să exploateze zona. ,,Din
Italia sunt trimise scânduri pentru barăci şi făn pentru cai; cu cheltuieli mari se ţin
două nave engleze ca să facă gheaţă şi să distileze apa, căci la Massaua apa este
infectă etc., etc... Soldaţii şi mateloţii sunt lăsaţi sunt loviţi de friguri grave; cei
sănătoşi Bunt de o debilitate descumpănitoare. Abisinia nu se lasă a fi cucerită. Un
industriaş· italian s-a dus la Assab şi a început fabricarea sării marine, însă
indigenii n-au cumpărat produsul , pentru că în nisipuri se află gnmji de sare în
abundenţă"57 La aceste dezamăgiri s-a adăugat şi cea mai mare legată de alianţa cu
Anglia, "când domnul Gladstone s-a lepădat de Italia" Concluzia lui Obedenaru este
limpede: iluziile au împins la acţiunea colonială, neîmplinirea aşteptărilor a schimbat
atitudinea faţă de politica colonială, Mancini fiind "ţapul ispăşitor"58
54 Arhiva MAE, fond Arhiva ist., vol.264, f. 1 0- 1 3, Raportul Legaţiei României în
Italia din 25 iunie/7 iulie 1885.
55 "În Algeria sunt mai mulţi italieni decât francezi; în America de Sud, coloniştii tot
"
italieni rămân şi după două, trei generaţii Ibidem.
56 Ibidem.
57 Ibidem.
58 "Totul a căzut pe bietul Mancini, care n-a făcut decât să aplice deciziile întregului

Cabinet, şi acesta nu a făcut decât să urmeze - şi încă de departe - impulsul dat de mai
toate grupurile Camerei. Domnul Deprentis, ca om abil, a decis să arunce pe un coleg
afară din corabie şi să scape echipajul " Ibidem.
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Demisia lui Mancini a marcat un moment de recul al expansiunii italiene
în Abisinia, reluată în forţă de către guvernul Francesco Crispi, în timpul celor
două guvernări ( 1 887- 1 89 1 şi 1 893- 1 896), eşuată lamentabil prin dezastrul de la
Adua ( 1 896).
Legaţia romana de la Roma s-a arătat foarte interesata de implicarea
Italiei in expansiunea coloniala datorita consecinţelor pe care le putea avea
asupra relaţiilor internaţionale. Pericolul izbucnirii unui conflict general
determina privirea cu atenţie a oricărui eveniment care putea altera si mai mult
climatul internaţional, balanţa puterii, foarte fragile in ochii contemporanilor si
datorita concurentei pentru coloniile africane.
Parcurgând documentele diplomatice rornaneşti referitoare la începutul
expansiunii coloniale italiene, putem aprecia capacitatea trimişilor noştri de a
surprinde cauzele fenomenelor coloniale, consecinţele acestora societăţii italiene si a
relaţiilor internaţionale (adversităţi, apropieri, alianţe conjuncturale).
In concluzie, consideram ca diplomaţii romani au avut o viziune clara
asupra fenomenului, ca au fost observatori foarte avizaţi ai fenomenului
colonial, fapt confirmat si de relatările ulterioare ale evenimentelor.

GANDHI DUPĂ GANDHI!
Viorel Cruceanu
Istoria Indiei din ultimul pătrar al veacului trecut a fost dominată de
asasinarea a două ilustre personalităţi politice, mamă şi fiu: Indira Gandhi,
respectiv Rajiv Gandhi. Comisiile de anchetă, ce au investigat condiţiile
producerii atentatelor, au exclus tezele "vendetei politice" (lupta pentru putere,
cauza atâtor lovituri de stat îm "lumea a treia") sau a "conspiraţiei externe"
(amestecul serviciilor secrete străine, în special al CIA). Ele au evidenţiat
profunde particularităţi locale: de factură religioasă (în cazul Indirei) şi de
factură etnică (în cazul lui Rajiv). După o îndelungată gestaţie, aceste tensiuni s-au
dezlănţuit aproape spontan, ţinta lor fiind factorii decidenţi ai momentului.
Indira Gandhi se numără, indubitabil, printre personalităţile politice care
au marcat istoria secolului al XX-lea. Frumoasă, elegantă şi spirituală, Indira
poseda acel patos intrinsec din care se plămădesc destinele excepţionale.
Dincolo de calităţile individuale, ea a împrumutat câte ceva şi din măreţia a
două puternice caractere: Mahatma Gandhi, întâmplarea voind să-i poarte
numele, şi Jawaharlal Nehru, ilustrul său tată. Copilăria petrecută în preajma lui
Gandhi şi ascendenta familială i-au pecetluit, a priori, soarta. Fără a se pune
problema unei alte opţiuni, ea a fost asimilată, încă din copilărie, " istoriei
politice a Indiei " 1 , reprezentând cea de-a "treia generaţie a unei familii angajate
de timpuriu în mişcarea pentru independenţa ţării"2 • Precedentul 1-a creat
bunicul său, Motilal Nehru, membru "al unei familii de brahmani foarte
bogaţi "3 , devenit un eminent membru al "Congresului Naţional Indian "
(CNI), fondat în 1 885, la Bombay. În momentul naşterii nepoatei4, el era deja
un apropiat colaborator al lui Mahatma Gandhi, abia reintors din Africa de Sud
(unde a activat, ca tânăr jurist, în slujba comunităţii indiene de aici, în perioada
1 893- 1 9 14). Gandhi a trăit în Afiica5 mai multe experienţe umilitoare, fapt ce 1-a
condus spre elaborarea unei doctrine originale: "rezistenţa pasivă" sau
"
"nonviolenţa 6• Sprij init şi de Motilal Nehru, Gandhi a reuşit, treptat, să impună
1

Stephanie Tawa Lama, L'Inde a l'epreuve de la democratie: Le cas Indira Gandhi,
în L 'Histoire, no. 25 1 , fevr. 200 1 , p. 60.

2 Ibidem.
3 Cf. Le Nouvel Afrique-Asie, no. 175, avril 2004, p. 78.
4

Indim s-a născut pe 19 noiembrie 19 17, la Allahabad, cu trei decenii înainte de independenţă.
5 Vezi Viorel Cruceanu, Gandhi şi Africa, în Dosarele Istoriei, nr. 6/82, iun. 2003, p. 38-4 1 .
6 Despre doctrina lui Mahatma vezi: Johanna McGeary, Mohandas Gandhi, în Time
International, voi . 1 54, no 27, December 3 1 , 1999, p. 90; J . Nehru, Descoperirea
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tactica sa şi celorlalţi lideri ai Congresului. În spiritul pacifist al lui Gandhi s-a
format şi fiul lui Motilal, avocatul de mare perspectivă, Jawaharlal Nehru.
Acesta s-a afirmat atât de repede încât, din 1 928, Mahatma i-a transmis
conducerea CNI, Nehru junior devenind executorul testamentului politic al
marelui gânditor (în momentul independenţei Indiei, la 1 5 august 1 94 7,
Jawaharlal Nehru a preluat funcţia de prim-ministru; Mahatma, care s-a dedicat
"
"educării poporului , a sfârşit asaninat, la 30 ianuarie 1 948, victimă a unui
fanatic hindus).
Datorită activismu1ui politic, tatăl Indirei a făcur în repetate rânduri
cunoştinţă cu închisorile coloniale, totalizând nouă ani de detenţie, în perioada
1 92 1 - 1 944. Moartea prematură a soţiei sale, Kamala Kaul, în februarie 1 936, a
transformat-o pe Indira, unicul copil, în "stăpâna casei " Nehru. A fost ucenicia
politică a adolescentei care îi cunoaşte direct pe toţi liderii CNI. În paralel cu
găzduirea şedinţelor conspirative ale partidului, Indira urmează cursurile
Universităţii, unde are ca profesor pe marele filosof şi poet Rabindranath
Tagore (laureat al Premiului Nobel pentru Literatură, în 1 9 1 3). Apoi, pleacă în
Anglia ( 1 93 7), pentru a studia istoria şi antropologia la Oxford. Aici l-a
cunoscut pe Feroze Gandhi, alesul inimii sale, cei doi tineri căsătorindu-se în
1 940, după reîntoarcerea în patrie. Aparţinând micii comunităţi parsi (originară
din Iran), Feroze era, printr-o simplă coincidenţă, purtătorul unui nume venerat.
Prin mariaj , Indira a moştenit patronimicul, onorându-1 ca pe un sacerdoţiu,
inclusiv după divorţ7 (împreună au avut doi fii: Rajiv, născut în 1 944, şi Sanjay,
născut în 1 946). Ea s-a folosit, peste ani, de numele Gandhi, chiar ca beneficiu
politic. Se spune că, în faţa mulţimilor de ţărani, lndira evita să recunoască
faptul că omonimia cu Gandhi "se datora doar hazardului" determinat de
"
"căsătoria cu un obscur student 8
După modelul tatălui său, Indira s-a implicat în acţiunile contestatare ale
CNI (la care a aderat în 1 936, imediat după decesul mamei). Englezii nu au
cruţat-o şi, ca intimidare, au aruncat-o în temniţă (septembrie 1 942-mai 1 943).
Cele două naşteri succesive i-au impus retragerea temporară din viaţa publică.
La scurt timp, India a devenit independentă sub conducerea lui Nehru.
Evenimentele din 1 947 s-au transformat din sărbătoare în tragedie, fosta "perlă
a Coroanei britanice" deşirându-se, într-o baie de sânge, în două state suverane:
India hinduistă şi Pakistanul musulman9 (acesta din urmă divizat, la rândul său,
în Pakistanul de Vest şi Pakistanul de Est, aflate la 1 .700 kilometri distanţă şi
Indiei, Bucureşti, Editura de Stat pentru Literatura Politic ă, 1 956, p. 490; Mihai Martiş,
De la Bharata la Gandhi, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 987, p. 3 1 O.
7 Cei doi s-au despărţit de facto, dar nu şi de jure, în 1 952; Feroze a murit în 1 960.
8 Cf. L ' Evenement du Jeudi, no. 342, du 23 au 29 mai 1 99 1 , p. 42.
9 Despre orori le acelor momente vezi excelentul roman al lui Manohar Malgonkar,
Meandrele Gangelui, Bucureşti, Editura Univers, 1 988, 448 p.
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separate de ... India).
Nehru a dobândit rapid statura unuia dintre cei mai proeminenţi lideri din
lumea
a treia" (de altfel, alături de egipteanul Nasser şi iugoslavul Tito, a fost
"
cofondator al "Mişcării de Nealiniere" , concepută drept o opţiune de

respingere a blocurilor). În tot acest timp, Indira a rămas în umbră, dedicându-se
cu entuziasm "responsabilităţilor sale domestice" 10 Numai că, Nehru, care-şi
cunoaştea foarte bine progenitura, a decis altceva: în 1 959, Indira a fost numită
preşedintă a CNI. Cunoscătorii afirmă că "este dificil de înţeles de ce Nehru,
atât de ataşat principiului alegerilor democratice, şi-a promovat astfel fiica" ".
Prin această mişcare, Indira dobândea o nouă efigie: "încă de atunci apărea ca
moştenitoarea politică a lui Nehru" 12 Totuşi, ascensiunea ei nu a fost
fulminantă. În 1 964, la moartea lui Nehru, obţinea do�r portofoliu) informaţiilor
şi radiodifuziunii în guvernul format de Lai Bahadur Shastri, apropiat
colaborator al tatălui său. Indira ar fi rămas multă vreme în poziţii subalterne
dacă popularul şi competentul Shastri 1 3 nu s-ar fi stins din viaţă la numai 62 de
ani, în ziua de I l ianuarie 1 966, datorită unui atac de cord (rezultat al epuizării
acumulate în timpul intenselor negocieri de pace, purtate la Taşkent, în
Uzbekistanul sovietic, cu preşedintele Pakistanului, feldmareşalul Mohammad
Ayub Khan, în urma conflictului indo-pakistanez din 1 965). Dispariţia
neaşteptată a lui Shastri a generat o surpriză în plus: propulsarea fiicei lui
Nehru, la 1 9 ianuarie 1 966, în fotoliul de prim-ministru. La numai 48 de ani,
femeia de o "nobleţe imuabilă" 14, prelua conducerea unei naţiuni de
500.000.000 de suflete. Dovedindu-se extrem de abilă "ea a dominat cu
autoritate, timp de două decenii, scena politică internă" 15, perioadă ce a inclus
două guvernări: 1 9 ianuarie 1 966-22 martie 1 977 şi 14 ianuarie 1 980-3 1
octombrie 1 984.
Prima guvernare a lndirei s-a circumscris, în mare măsură, unei mode
specifice epocii: apelul la ideile de inspiraţie socialistă. Acest fapt a însemnat:
naţionalizarea principalelor ramuri industriale şi a marilor instituţii bancare,
repetate reforme agrare, reforme sociale şi culturale etc. 1 6, iar în plan extern,
susţinerea consecventă a Mişcării de Nealiniere. Tot pe plan extern, Indira a
întreţinut "relaţii privilegiate" cu URSS, reliefate de semnarea, împreună cu
Leonid Brejnev, în 1 97 1 , a "Tratatului de pace, prietenie şi cooperare" Actul
10 S. Tawa Lama, op.cit., p. 62.
1 1 Ibidem.
12 Ibidem.
13 "Shastri" este de fapt un titlu, acordat posesorilor diplomei universitare în filosofia sanscrită.
14 Cf. Temps Nouveaux, no. 46, nov. 1987, p. 14.
15

Time International, voi. 1 5 1 , no. 1 5, April l 3, 1 998, p. 47.

16 B. Jordan, A. Lenz, 100 de personalităţi ale secolului - politicieni, Bucureşti, Editura AII,
2000, p. 66; vezi şi M. Martiş, op.cit., p. 326; Lumea, nr. 3, 12 ian. 1978, p. 13.
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avea menirea, fără nici o îndoială, să consolideze o durabilă alianţă, politică şi
militară, indo-sovietică. Unii observatori nu au ezitat, din aceste considerente,
să eticheteze India drept "un satelit" 17 al URSS. Era o apreciere pripită şi
exagerată, puterea de la Kremlin mulţumindu-se să constate că «India nu va
aluneca spre dreapta» 18 În fapt, lndira promova o "Realpolitik", moştenită
chiar de la Nehru. În 1 964, cu puţin timp înainte de a muri, tatăl său, "speriat de
China [după conflictul dramatic de frontieră, soldat cu pierderi teritoriale, din
1 962
nota.ns.], s-a orientat către Moscova, cerând armele pe care Statele
Unite i le refuzase" 1 9 Apropierea ioda-sovietică a dus la crearea unei "axe"
Washington-Pekin-Islamabad ce avea să reprezinte marea dilemă de politică
externă a Indirei. Deşi a !'llenajat SUA, relaţiile fiind normale (dar nu cordiale!),
observatorii occidentali au ţinut să evidenţieze că şefa guvernului de la New
Delhi era "mult mai promptă în a critica SUA, decât în a condamna URSS "20
Acest context geopolitic a făcut-o să acorde o atenţie specială politicii de
înarmare, principalul partener fiind, lesne de înţeles, URSS. Indira a avut o mare
ambiţie: să introducă India în "clubul" restrâns al puterilor nucleare. Visul a devenit
realitate în 1 974 când a fost efectuată prima explozie nucleară indiană. În replică,
americanii şi chinezii au ajutat Pakistanul să dobândească un statut similar.
Eforturile pentru înarmare au determinat, la jumătatea anilor şaptezeci,
simultan cu primul "şoc" petrolier, o degradare accentuată a ambientului social:
inflaţie, greve interminabile (în special la căile ferate, fapt ce deregla întreaga
economie), apariţia unei mişcări maoiste în estul ţării etc. La acestea s-a adăugat
un element ce a şifonat imaginea primului ministru: acuza de fraudă electorală,
în timpul alegerilor din 1 97 1 , într-o circumscripţie electorală din statul Uttar
Pradesh. Târâtă prin tribunale (ianuarie-iunie 1 975), de adversarul său politic,
Raj Narain, Indira a pierdut procesul, fiind declarată neeligibilă pe o perioadă de
şase ani21 Tensiunea la care a fost supusă a condus-o spre două grave erori
politice: instituirea stării de urgenţă şi sterilizarea forţată a bărbaţilor în scopul
reducerii naşterilor.
Nesigură de rezultatul alegerilor programate pentru 1 976, Indira a recurs
la un gest fără precedent în istoria Indiei independente: decretarea stării de
urgenţă în noaptea de 25/26 iunie 1 975. Actul a fost justificat patetic: «Este de
datoria noastră să salvăm unitatea şi stabilitatea naţională într-un moment în
care un program de dezordine a fost pregătit pentru a zdruncina legea şi ordinea
-

17 Cf. L 'Express, no. 1 488, 1 9 jan. 1 980, p. 50.
18 Ibidem.
1 9 Ibidem; despre relaţiile cu URSS, respectiv R.P. Chineză, vez1 Michel Boivin,
Istoria Indiei, Bucureşti, Editura Corint, 2003 , p. 1 1 8.
20 L 'Express, no. 1 488, p. 50.
21 Lumea, nr. 26, 26 iun. 1 975, p. 32.
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în ţară))22• Amintind de asasinarea ministrului căilor ferate şi de atentatul la viaţa
procurorului suprem al Indiei, premierul adăuga că guvernul este obligat să
stopeze «tendinţele spre haos politic şi economic ale forţelor de dreapta şi
extremiste))23 • Numai că, prin "forţe de dreapta" şi "extremiste", Indira înţelegea
întreaga opoziţie, cu excepţia P.C. Indian (pro-sovietic). Măsurile excepţionale
au însemnat: amânarea alegerilor, interzicerea manifestaţiilor publice,
suspendarea activităţii celor 26 de partide politice (inclusiv a celui de-al doilea
partid comunist, dar pro-chinez), instituirea cenzurii presei şi arestarea a peste
600 de lideri ai opoziţiei.
Presa occidentală a reacţionat, în cea mai mare parte, negativ. Astfel, pe
un ton din care lipsea politeţea, se afirma că "Indira Gandhi are pielea mai aspră
decât vacile sacre din Delhi"24, apreciindu-se, de o manieră voit exagerată, că
întreaga sa operă politică a fost "o lovitură de stat permanentă"25• Asemenea
atitudini ostile au fost încurajate şi de stângăciile serviciului de imagine al CNI.
Detaşându-se de realitate, acesta a promovat o variantă locală de cult al
personalităţii, încununat de sloganul «<ndira is India and India is Indira))26•
"
"Programul controlat al naşterilor a fost inspirat premierului de Sanjay
"
Gandhi, considerat "fiul preferat şi "principala sa slăbiciune"27 Indira dorea,
precum odinioară Nehru, ca prin Sanjay să asigure continuitatea "dinastiei"
Gandhi. Aşa se explică de ce, fiul său cadet juca "un rol tot mai mare pe scena
politică indiană"28• Ideea lui Sanjay a condus la sterilizarea a milioane de
indieni (de altfel, uşor de indus în eroare), dar şi la o depreciere pe măsură a
popularităţii mamei sale, în special în rândurile electoratului feminin. În ciuda
tuturor semnalelor, Indira nu a reuşit să evalueze corect "gradul de degradare al
propriei imagini "29 Trecând peste obiecţiile lui Sanjay, a ridicat starea de
urgenţă şi a restaurat libertăţile democratice, în ianuarie 1 977. Mai mult, fiind
convinsă că acum va ieşi învingătoare, a convocat noi alegeri la 1 6-20 martie
1977. Rezultatul a surprins doar pe Indira: CNI a cunoscut o înfrângere
usturătoare ( 1 53 mandate, faţă de cele 27 1 ale coaliţiei "Bharatiya Janata
Party"), prima în cei 30 de ani de independenţă ai Indiei (CNI îşi adj udecase
toate consultările electorale anterioare: 1 952, 1 957, 1 962, 1 967 şi 1971 i0 •
În opoziţie viaţa nu a fost uşoară, dar Indira s-a adaptat repede. Aşa cum
22 Idem, nr. 27, 3 iul. 1 975, p. 23.
23 ldem, nr. 28, 10 iul. 1 975, p. 20; vezi şi idem, nr. 9, 24 febr. 1 977, p. 1 3 .
24 Cf. L 'Evenement du Jeudi, no. 342, du 23 au 2 9 mai 1 99 1 , p . 42.
25 Ibidem.
26 S. Tawa Lama, op.cit., p. 63.
27 Ibidem, p. 64.
28 Lumea, nr. 27, 3 iul. 1 980, p. 39.
29 S. Tawa Lama, op.cit., p. 64.
30

Vezi Lumea, nr. 1 5 , 7 apr. 1 977, p. 30.
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în noiembrie 1 969 a depăşit cu bine sciziunea elementelor conservatoare din
CNI, la fel, în ianuarie 1 978, ea a evitat marginalizarea pregătită de "baronii"
partidului, creându-şi propriul "congres" : CNI-I (I de la Indira). Aleasă deputat,
într-un scrutin parţial din 1 978, fostul premier a declanşat o operaţiune de
seducţie a electoratului după o "reţetă" al cărei secret îi aparţinea în
exclusivitate. Acţiunea i-a fost facilitată de atitudinea revanşardă (ameninţată cu
trimiterea în închisoare) şi, mai ales, guvernarea dezastruoasă a BJP, în frunte
cu Morarji Desai (fost veteran CNI, şeful transfugilor din 1 969). Prin urmare, în
ianuarie 1 980, gruparea ,,Janata" s-a văzut nevoită să convoace alegeri
parlamentare anticipate. În timpul campaniei electorale, desfăşurată sub
sloganul Salvaţi India" , Indira a justificat excesele perioadei de excepţie.
"
Apelând la un registru variat, ea a pornit de la argumente sentimentale: «Asupra
mea au fost aruncate tot felul de învinuiri mincinoase, dar poporul indian mă
cunoaşte din copilărie. Întrega mea viaţă a fost pusă în slujba poporului»3 1 ,
pentru ca,în final, s ă facă loc reflecţiei politice: starea d e urgenţă a reprezentat
«un tratament de şoc necesar într-o situaţie de excepţie, care nu este necesar să
se repete» 32• Alegerile s-au finalizat cu o victorie spectaculoasă a CNI(I): 42,7
din voturi (care i-au asigurat peste 2/3 din locurile Parlamentului), comparativ
cu doar 1 9% pentru coaliţia Janata33 S-a vorbit chiar de o strălucită revanşă a
Indirei care declara euforic: «numele meu a fost suficient pentru a asigura
succesul partidului»34• Începea cea de-a doua guvernare ( 1 980- 1 984) care, în
mod normal, trebuia să dureze până în 1 985.
Dacă în timpul primului mandat al Indirei piatra de încercare a guvernării
a reprezentat-o Caşmirul (generator a trei conflicte armate indo-pakistaneze), în
schimb, în cel de-al doilea mandat, ea s-a confruntat cu o sfidare nouă, dar nu
mai puţin gravă: tendinţele centrifuge ale comunităţii sikh. Noul focar de
tensiune se situa în NE Indiei, în statul Pundjab, unde sikhii reprezentau 80%
din populaţia de 1 2.000.000 locuitore5• Denumirea de "sikh" nu are o conotaţie
etnică ci una religioasă: "sikh" se traduce prin "discipol", adică adept al unui
"
"
"
"
"guru ( "guru fiind un "învăţător , o "somitate spirituală hinduisă). Întemeiat
la cumpăna secolelor XV-XVI, curentul sikh s-a delimitat de hinduism, din care
se trăgea, respingând tradiţionalul sistem al castelor. O altă deosebire consta în
faptul că, sub influenţa islamului, sikhismul a adoptat monoteismul. De
asemenea, condamnând prejudecăţile misogine ale hinduismului şi islamismului
(com l erate pentru aceasta drept "religii severe"), succesivii guru sikhi s-au
situat le poziţii înaintate în ce priveşte statutul femeii. Ei apreciau că "femeile
Idem, nr. 27, 3 iul. 1 975, p. 23.
ldem, nr. 5 1 , 1 3 dec. 1 979, p. 1 3 ; vezi şi idem, nr. 3, 17 ian. 1 980, p. 10.
33 M. Boivin, op.cit., p. 1 27.
3 4 L 'Express, no. 1488, p . 5 1 .
35 Cf. Jeune Afrique L 'intelligent, no. 2 1 80-2 1 8 1 , du 2 1 oct. au 3 nov 2002,
31
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p.
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erau esenţiale pentru umanitate şi că până şi cel mai important bărbat trebuie să
fi fost născut de o femeie" . Or, peste timp, tocmai doi "discipoli" aveau să
curme viaţa unei femei strălucite precum Indira Gandhi.
Trebuie spus că, totuşi, "mulţi [sikhi] s-au integrat societăţii indiene"36,
un exemplu demn de menţionat fiind Giani Zail Singh, ce exercita funcţia de
preşedinte al Republicii exact în această perioadă ( 1 982- 1 987). Î ndemânatici, ei
practicau numeroase meserii, excelând în domeniul militar. Deşi, aparent,
reprezentau o comunitate monolitică, în realitate se manifestau şi curente
divergente, fiind "dezbinaţi de lupta pentru supremaţie în provincie"37 Mai
mult, la începutul anilor ' 80, o însemnată facţiune sikh s-a radicalizat şi,
impunându-se în partidul ,,AkhaU Dai" (creat încă în 1 925), pretindea
proclamarea unui stat propriu (în esenţa sa o teocraţie), numit Khalistan.
Extremităţile sikh au încercat să-şi impună dezideratele ocupând, în iulie 1 982.
"
"Templul de Aur din Amritsar (întemeiat către 1 600, de gurul Arjan), locul
sfănt al sikhismului. Pe bună dreptate s-a afirmat că lăcaşul de cult s-a
transformat în "statul major al activităţilor teroriste"38 , care acum depăşeau
chiar şi graniţele Pundjabului. Mai trebuie scos în evidenţă faptul că nu au lipsit
nici coliziunile externe, extremiştii sikh fiind activ susţinuţi de regimul
islamisto-dictatorial din Pakistan, al generalului Mohammad Zia-ul-Haq. De
altfel, pe teritoriul ţării vecine li s-a facilitat deschiderea a nu mai puţin de 22
tabere de antrenament militar39
Indira, "grijulie de unitatea unei Indii pe care o dorea laică'.4°, nu putea
tolera la infinit acest focar secesionist. Din ordinul său, armata indiană a
declanşat, la 5 iunie 1 984, operaţiunea "Biue Star" ( "Steaua albastră"): luarea
cu asalt a "Templului de Aur" A fost un adevărat masacru: armata indiană a
pierdut 700 de oameni, iar extremiştii au înregistrat 1 .000 de morţi.
Răzbunătorii "discipoli" nu au iertat impietatea Indirei şi, pe bună dreptate s-a
spus că, prin ordinul dat, premierul indian "şi-a semnat propria sentinţă de
condamnare la moarte"4 1 • Într-adevăr, ea s-a prăbuşit sub gloanţe, cinci luni mai
târziu, la 3 1 octombrie 1 984.
Filmul asasinatului este extrem de interesant. El poate fi refăcut datorită
celor 1 8 luni de anchetă ale "Comisiei Thakkar", finalizate cu un raport
cuprins în patru volume. Analiza începe cu zilele premergătoare atentatului,
când Indira s-a aflat înrtr-un turneu electoral în statul Orissa. Î n mod
36 Ibidem.
37 Lumea, nr. 48, 23 nov. 1 978, p. 32; despre "problema" sikh vezi şi M Boivin, op.cit.,
p. 1 29.
38 Temps Nouveaux, no. 25, juin 1 988,

39
40
41

p.

14.

Ibidem.
Jeune Afrique L 'intelligent, no. 2 1 80-2 1 8 1 , p. 72.
L ' Evenement du Jeudi, no. 342, p. 42.
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premonitoriu, pe 30 octombrie, a rostit o frază, care a atras atenţia post-factum:
«Sunt sigură că fiecare picătură din sângele meu va face naţiunea indiană mai
tare şi mai putemică'.42•
În aceeaşi seară, la orele 2 1 00, lndira a revenit la New Delhi; a doua zi, o
aştepta un-program foarte încărcat. De la cameristul său, comisia a aflat că, pe
3 1 octombrie, Indira se trezise înainte de orele şapte dimineaţa. Şi-a făcut pe
îndelete toaleta (coafat şi machiat), după care a urmat o înregistrare TV pentru o
emisiune animată de cunoscutul regizor şi actor britanic, Peter U stinov. Odată
încheiată întrevederea cu Ustinov, ea a părăsit reşedinţa oficială de pe
Safdarjung Road", nr. 1 , îndreptându-se, printr-o curte interioară, spre un alt
"
pavilion, situat'în imediata apropiere, pe Akbar Road", nr. 1 , locul obişnuit de
"
audienţe matinale. Pe această scurtătură, folosită zilnic, se aflau postate două
din gărzile sale de corp, de origine sikh: Beant Singh şi Satwant Singh.
Interesant este faptul că, la scurt timp după evenimentele de la Amritsar,
şefii serviciilor de informaţii au decis înlăturarea persoanelor sikh din
dispozitivul de securitate al premierului. Acţiunea avea să fie zădămicită chiar
de Indira care, conform depoziţiei asistentului său, R.K. Dhawan, a decis, după
numai zece zile, reîncadrarea celor concediaţi. Ea şi-a motivat gestul prin aceea
că (<primul ministru nu are dreptul moral să dea exemplul de intoleranţă
religioasă»43 Cert este că, după intervenţia premierului nu s-a întâmplat nimic
suspect, deşi serviciile de informaţii emiteau, în continuare, analize alarmiste.
Trecerea lunilor de vară, fără incindente, a adormit vigilenţa şefului
serviciului de protecţie al primului ministru, comisarul de poliţie H.D. Pillai. De
aceeaşi manieră s-a comportat, în fatidica zi de 3 1 octombrie, şi inspectorul
Raghuraj Singh (totuşi, un sikh!), care nu a mai procedat la verificarea de rutină
a posturilor de pază şi a persoanelor din fiecare post. Dacă şi-ar fi făcut datoria,
el ar fi constatat că Satwant Singh a preluat "postul nr. 4" fără a fi autorizat şi
că, Beant Singh, complicele său, i s-a alăturat, deşi era în tură liberă. Pe bună
dreptate Raportul "Comisiei Thakkar" apreciază că "dacă persoanele
însărcinate cu asigurarea protecţiei primului ministru şi-ar fi îndeplinit corect
atribuţiile, atunci tragedia sângeroasă nu ar mai fi avut loc"44•
Ultimele clipe de viaţă ale Indirei sunt relatate de R.K Dhawan: «Doamna
Gandhi a părăsit reşedinţa îndreptându-se spre ,,Akbar Road", nr. 1 . Tocmai
îmi vorbea, apropiindu-se cu paşi hotărâţi de porţile ce despărţeau cele două
reşedinţe. Mă aflam în spatele ei, la o distanţă de 6 la 9 degete, uşor spre stânga.
Ofiţerul de poliţie, Narain Singh [un alt sikh - nota.ns.], care ţinea o umbrelă
deasupra primului ministru, se găsea la doi paşi spre dreapta, puţin în urmă.
42 La meurtre d'Akbar Road, în Temps Nouveux, no. 45, 7- 1 3 nov. 1 989, p. 20.
43 Ibidem, p. 2 1 .
44 Ibidem.
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Schimbând cele câteva cuvinte cu Indira Gandhi, priveam ţintă, în pământ,
înaintea mea. În momentul în care ne aflam la vreo zece paşi de poartă, am auzit
un sunet metalic. Am ridicat brusc ochii şi, privind în jur, am încercat să
localizez zgomotul. Î ngrozit, l-am văzut pe inspectorul Beant Singh trăgând cu
un revolver asupra primului ministru. În acelaşi moment, am văzut şi pe ofiţerul
Satwant Singh năpustindu-se spre Indira Gandhi, care se prăbuşea deja, trăgând
o rafală de mitralieră. După câteva secunde au aruncat armele şi au ridicat
mâinile strigând: noi am făcut ceea ce voiam; acum, faceţi voi cu noi ce vreţi))45
Cei doi asasini "au tras douăsprezece gloanţe, din care opt au lovit-o pe
Indira în piept, abdomen şi coapsă"46• Asasinatul s-a petrecut la 9 şi 1 8 minute.
Mother India" a fost transportată imediat la "Institutul medical" din New
"
Delhi (situat la cinci kilometri de locul dramei), unde a sosit în jurul orelor 9 şi
30 minute. Indira "sângera abundent"47, era "inconştientă şi nu mai respira"48 •
Pulsul imperceptibil şi pupilele dilatate, ce nu reacţionau la lumină, indicau o
realitate sumbră: "ea era în stare de moarte clinică"49 Cu toate acestea, 1 2
medici chirurgi au procedat la o operaţie de urgenţă, sperând într-un miracol, ce
nu avea să se producă. La orele 12 şi 30 de minute, o ţară întreagă, redusă la
tăcere, afla cu stupefacţie de moartea celei supranumite şi "ultima împărăteasă a
Indiilor"50 Legenda ţesută încă din timpul vieţii era încununată, dramatic dar
grandios, cu aura martiriului !
*

Am văzut în rândurile de mai sus preocuparea constantă a Indirei de a
asigura continuitatea "dinastiei" Nehru-Gandhi. La jumătatea anilor şaptezeci,
ea a considerat că este oportun să-I promoveze în structurile de conducere ale
CNI(I), pe fiul său mai mic, Sanjay. Acesta dovedea certe calităţi de om politic,
dar destinul i-a fost potrivnic: în dimineaţa zilei de 23 iunie 1 980 (orele 8 şi 1 5
minutei 1 , micul avion ce-i agrementa "plimbarea de dimineaţă" s-a prăbuşit
chiar în grădina reşedinţei oficiale a primului ministru. Dispariţie stupidă sau
atentat? Un răspuns exact nu s-a putut oferi nicicând. Totuşi, de câte ori se fac
referiri la moartea lui Sanjay, se apelează la exprimări eufemistice precum
"
"accident produs în condiţii neelucidate 52 Există însă o certitudine: în ciuda
vârstei tinere, personajul acumulase un "lot" bine garnisit de adversităţi şi
inamiciţii ...
45 Ibidem.
46 Jeune Afrique L 'intelligent, no 2 1 80-2 1 8 1 , p. 72.
47 Ibidem; vezi şi idem, no. 2089, du 23 au 29 jan. 200 1 , p. 1 4.
48 La meurtre , p. 2 1 .
49 Ibidem.
50 Jeune Afrique L 'intelligent, no. 2 1 80-2 1 8 1 , p. 72.
...

5 1 Lumea, nr. 27, 3 iul. 1 980, p. 39.
52 Idem, nr. 22, 30 mai 1 99 1 , p. 7.
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Zdrobită de durere, Indira s-a orientat, mai mult pasional decât raţional,
către celălalt fiu, Rajiv, pentru continuarea trediţiei familiale. Pilot de cursă
lungă la Air India", Rajiv "nu era pregătit pentru jungla politicii"53 , cu atât
"
mai mult cu cât nu moştenise "ambiţiile politice ale familiei "54 Cu siguranţă că
noul "moştenitor" nu ar fi ajuns prea departe, dacă nu intervenea brutala
dispariţie a mamei sale, la 3 1 octombrie 1 984. La numai trei ore de la decesul
Indirei, Rajiv, care nu avea funcţii guvernamentale, s-a văzut obligat să depună
jurământul ca prim-ministru, "împins de soartă pe scena pe care ani de zile a
încercat să o evite"55
Trebuie recunoscut că Indira, pe lângă excepţionalele sale calităţi politice,
s-a dovedit şi o mamă responsabilă, o adevărată "Cornelia" . Rămasă singură, ea
a supravegheat cu atenţie evoluţia celor doi fii. Despre Rajiv se spunea că, deşi
nu a fost un elev strălucit (nu şi-a încheiat nici studiile universitare, începute la
Londra! ), totuşi era "un temperament onest" iar "educaţia sa civică a fost
desăvârşită"56 Forţat de împrejurări să intre în politică, el şi-a asumat povara
guvernării "celei mai mari democraţii a lumii" cu un remarcabil curaj şi
devotament. Tânăr (avea doar 40 de ani în momentul numirii ca premier), a vrut
să sincronizeze politicianimul tradiţionalist (întruchipat inclusiv de mama sa),
cu elanul caracteristic generaţiei sale. De aceea, sloganul guvernării lui (3 1
octombrie 1 984-2 decembrie 1 989) a fost: «să asigurăm intrarea Indiei în
secolul al XXI-lea»57 Rajiv avea şi un model: "tigrii asiatici " (Singapore, Hong
Kong, Taiwan şi Coreea de Sud) care, prin politici economice liberale şi
atragerea capitalului străin, au progresat rapid, dobândind statutul de «noi ţări
industrializate». De aceea, Rajiv a promovat o nouă generaţie de politicieni,
"8
"îndepărtând pe foştii aliaţi ai mamei sale 5 şi renunţând chiar la fetişul
"
"socialismului indian , inaugurat încă de bunicul său, Jawaharlal Nehru. Prin
politica de "modernizare accentuată", cu nuanţe «thatcheriene»59 , rata de
creştere a produsului naţional brut a depăşit 1 0% în 1 989, accentul fiind pus pe
producţia de ordinatoare (cu o creştere de 70%, în acelaşi an), articole
electronice (64% creştere), automobile etc. Tot acum, ca o dovadă a
potenţialului tehnico-militar atins, India a plasat pe orbită propria rachetă
balistică, numită «Agni». Cu toate efectele pozitive, «uraganul schimbărilor»60
a fost .resimţit ca o încercare mult prea îndrăzneaţă de către straturile rurale,
53
54
55
56

Jeune Afrique L 'intelligent, no. 2 1 80-2 1 8 1 ,
Lumea, nr. 22, 1 99 1 , p. 7.

Ibidem.
Ibidem.

p.

72 .

Cf. Temps Nouveaux, no. 5 1 , 1 9-25 dec. 1 989, p. 1 5 .
Lumea, nr. 22, 1 99 1 , p . 7 .
59 Vezi Une dynastie assassim!e, î n L 'Express, no. 208 1 , 3 0 mai 1 99 1 , p . 2 1 .
60 Temps Nouveaux, no. 5 1 , 1 989, p. 1 5 .
57
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conservatoare, ale societăţii indiene. De aici, un anume impact social şi psihologic,
ce va eroda poziţiile CNI(I), până la alegerile de la sfărşitul anului 1 989.
O altă preocupare a tânărului premier o reprezenta asigurarea păcii
interne a Uniunii, tot mai ameninţate, după moartea Indirei, de conflicte etnice
şi confesionale, multe inducând tendinţe separatiste (Caşmir, Pundjab, Assam).
Rajiv a acordat prioritate dezamorsării "problemei sikh" (3.000 de sikhi au fost
linşaţi în capitală, în zilele ce au urmat asasinatului din 3 1 octombrie 1 984).
După intense pertractări, el a semnat la New Delhi, la 24 iulie 1 985, un acord cu
liderul moderat al ,,Akhali Dai" , Horchand Singh Longowal. Numai că,
aplicarea acordului "a fost pur şi simplu torpilată de aripa extremistă a
comunităţii sikh"61 prin asasinarea lui Longowal, la mai puţin de o lună (20
august 1 985). Extremiştii au preluat din nou iniţiativa şi au aplicat metoda deja
experimentată anterior: reocuparea Templului de Aur" din Arnritsar. De
"
această dată, autorităţile de la Delhi au procedat mult mai precaut. Ele au
declanşat operaţiunea Biack thunder" ( "Tunetul negru"), dar forţele de ordine
"
n-au mai luat cu asalt templul, ca în 1 984, ci l-au asediat, oblig�ndu-i pe
ireductibilii sikhi să se predea după zece zile. În plus, soldaţii "s-au abţinut să
intre în templu pentru a nu răni sentimentele religioase ale populaţiei sikh"62•
Un asemenea comportament a avut un efect moral considerabil, astfel încât,
operaţiunea Tunetul negru" a marcat începutul "unui proces ireversibil de
"
izolare şi neutralizare graduală a extremismului sikh"63
Rajiv Gandhi a continuat politica externă a mamei sale, India rămânând un
punct de reper în relaţiile internaţionale. El a probat perseverenţă chiar acolo unde
lndira manifestase suspiciune. Prin urmare, la sfărşitul anului 1 988, convingerea sa
în virtuţile diplomaţiei l-a purtat în vizite oficiale la doi incomozi vecini: R.P.
Chineză (primul "summit" indo-chinez după 34 de ani) şi Pakistan (abia revenit la
un regim democratic, sub conducerea celei dintâi femei prim-ministru dintr-o ţară
musulmană, Benazir Bhutto, fiica fostului premier Zulfikar Ali Bhutto, executat
prin spânzurare, la 4 aprilie 1 979, din ordinul dictatorului-militar Zia-ul-Haq). S-a
amorsat, de o manieră pozitivă, un proces de reconciliere a trei ţări care, împreună,
reuneau două miliarde din oamenii planetei.
O adevărată sfidare pentru politica externă a cabinetului Rajiv Gandhi o
reprezenta situaţia din insula vecină, Sri Lanka. De fapt aici ar trebui căutate
firele atentatului ce au pus capăt, prematur, vieţii politicianului indian. Insula
era zguduită de un sângeros război civil între două populaţii cu obârşii indiene:
singalezii (majoritari - circa 80%, cu tenul mai deschis, consideraţi urmaşi ai
arienilor indoeuropeni) şi tamilii (minoritari, din nordul şi estul insulei, cu tenul
6 1 Idem,

62

no. 25, juin 1 988, p. 14.

Ibidem.
63 Ibidem.
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închis, urmaşi ai dravidienilorr Neînţelegerile au mers până acolo încât,
reprezentanţi ai tamililor extremişti "au reclamat constituirea unui stat separat,
Eelam, în nordul şi estul insulei"65 Cum era de aşteptat, conflictul a reverberat
şi în sudul Indiei, unde trăieşte o impresionantă comunitate tamilă, de 50
milioane persoane (statul Tamil Nadu).
Sensibil la atrocităţile din ţara vecină, Rajiv a considerat că este moral ca
India să intervină. Din nefericire, nu a calculat cu exactitate în ce viespar s-a
lăsat atras. Iniţiativa lui a fost salutată de octogenarul preşedinte sri lankez,
Junius Richard Jayawardene, căruia situaţia îi scăpa, cu fiecare zi, de sub
control. Cei doi lideri au semnat, la 29 iulie 1 987, un "Acord de restaurare a
păcii, legalităţii şi ordinii în nordul şi estul Republicii Sri Lanka" . Deşi
interpretările au fost diferite, de la aprobare la dezaprobare, totuşi acordul s-a
dovedit bine conceput. Astfel, forţele indiene aveau statutul de "forţe de
menţinere a păcii" Rolul lor era de a dezarma pe "tigrii tamili " intraţi în
rebeliune, în paralel cu obligaţia retragerii forţelor armate sri lankeze şi
recunoaşterea unui statut de autonomie pentru teritoriile locuite de tamili66
Prezenţa indiană s-a prelungit până în 1 990, crescând constant, de la 1 5.000 la
45.000 soldaţi. Acordul nu a fost agreat nici de extremiştii singalezi, nici de cei
tamili. Refuzul extremiştilor tamili de a se supune înţelegerii a iritat orgoliul
puternicului vecin continental. După numai trei luni, de la semnarea
documentului, armata indiană s-a lăsat antrenată în operaţiuni militare împotriva
"
"tigrilor tamili Încercarea de pacificare cu forţa a provocat grave resentimente
tamililor. Pentru ei India s-a transformat în "agresor" iar Rajiv în "trădător" . De
aici, fixarea unui nou obiectiv prioritar: răzbunarea "trădării " . Interesant este şi
faptul că deşi noul preşedinte sri lankez, Ranasinghe Premadasa, ales în 1 989, a
cerut în repetate rânduri retragerea indienilor67, Rajiv a tergiversat constant, în
pofida eşecului evident. Armatele indiene vor fi retrase în 1 990, abia după
înfrângerea lui Rajiv, în alegerile din noiembrie 1 989.
Ce s-a întâmplat la scrutinul din toamna lui 1 989? Am văzut mai sus că
terapia liberală a produs o stare de tensiune socială. La aceasta s-au adăugat şi
unele scandaluri de corupţie (precum "afacerea Bofors" - importul de arme din
Suedia; unele medii au considerat respectiva "afacere" drept o reuşită intoxicare
a CIA, ce a lovit atât India, cât şi Suedia, a căror politică externă nu era agreată
la Washington), cu implicaţii asupra imaginii guvernului. Rezultatul a fost uşor
paradoxal: CNI(I) a ieşit pe primul loc, pierzând însă majoritatea parlamentară.
În aceste condiţii, Rajiv a preferat să treacă în opoziţie, decât să încerce o
Vezi un scurt istoric al celor două comunităţi în Le Nouvel Afrique-Asie, no. 1 03, avril
1 998, p. 42.
65 Lumea azi, nr. 24, 14 iun. 1 990, p. 32; vezi şi M. Boivin, op.cit., p. 1 32- 1 33.
66 Vezi Temps Nouveaux, no 43, oct. 1987, p. 20-2 1 ; idem, nr. 2, 10- 1 6 jan. 1989, p. 15- 1 6.
67 Cf. Asie et Afrique aujourd 'hui, no. 3, mai-juin 1990, p. 58-59.
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soluţie minoritară. A rezultat o complicată aritmetică parlamentară redată foarte
plastic de un ziarist occidental: «Rajiv Gandhi a pierdut dar nimeni nu a
câştigab>68 Consecinţa: la conducerea Indiei au urmat două guverne heteroclite
a căror fragilitate a condus, în mod inevitabil, spre alegeri anticipate (mai 1991).
Noua campanie electorală avea să consemneze încă o dramă: moartea
violentă a lui Rajiv Gandhi. Fiul Indirei a încercat să-şi depăşească
"
"temperamentul rece , cu atât mai mult cu cât "i s-a reproşat că în timpul
campaniei pentru alegerile din 1 989, pierdute, a fost prea distant cu
mulţimile"69 . De această dată, Rajiv a abordat o campanie în stil american, vie şi
colorată, foarte apropiată de electorat. A trăit chiar experienţe inedite, li�erul
CNI(I) povestind cu umor apropiaţilor despre înţepăturile, loviturile şi
îmbrâncelile suportate în contactul direct cu alegătorii. Faptul că nu i s-a
întâmplat nimic, deşi un obiect ascuţit sau contondent ar fi fost suficient pentru
un asasinat, i-a dat încredere. Şi totuşi, moartea hâdă îl aştepta, pe 20 mai 1 99 1 ,
l a Sriperumpudur (statul Tamil Nadu), tocmai în ultima deplasare electorală.
Totul se desfăşura firesc. Mulţimi de oameni treceau prin faţa fiului Indirei şi-1
salutau. Rajiv avea braţele încrucişate la piept când în faţa lui s-a oprit o tânără
tamilă, cu un buchet de flori în mâini. Un tablou aproape idilic. Rajiv zâmbea
fericit. Numai că, în jurul taliei, tânăra avea disimulată o centură plină cu
explozibil. În timp ce executa reverenta de rigoare, ea a declanşat şi mecanismul
sinucigaş. Explozia a fost devastatoare: instantaneu "cincisprezece corpuri
sfârtecate zăceau împrăştiate pe o rază de şase metri"7° Cât priveşte ex-prernierul,
agenţia "Press Trust of India" (PTI) zugrăvea o imagine de coşmar: "capul lui
Rajiv a fost smuls de forţa deflagraţiei"7 1 • Mai mult, un poliţist, martor ocular al
tragediei, întrebat de ziarişti unde este corpul victimei, a răspuns uluit: «n-a mai
rămas nimic»72 •
Cu acest asasinat abominabil, revendicat de o grupare a "tigrilor tamili ",
s-a pus capăt, cel puţin pentru moment, "dinastiei Gandhi " . Rajiv a lăsat în urmă
un fiu, Rahul, şi o fiică, Priyanka. Văduva sa, Sonia Gandhi, de origine italiană,
este total ostilă ideii ca fie Rahul, fie Priyanka, să se aventureze în politică. Şi
totuşi, în cercurile apropiate CNI(I), tânăra Priyanka este prezentată ca
viitoarea... Indira Gandhi. Ar fi o confirmare a faptului că, în India, ciclul
natural viaţă-moarte-viaţă înseamnă, Gandhi după Gandhi!
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Lumea azi, nr. 42, 1 8 oct. 1 990, p. 1 5 .
Une dynastie , î n L 'Express, no. 208 1 , p . 2 1 .
70 Ibidem, p . 20.
7 1 Ibidem.
69

72 Ibidem.
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MARI CUCERITOR! AI LUMII
(CURS OPŢIONAL - CLASA A VII-A)
Maria Coroi
Argument
Cursul opţional de faţă îşi propune să folosească interesul pentru
personalităţi celebre pe care îl au elevii la acestă vârstă. Prin intermediul
istoriei, geografiei, culturii civice, religiei se urmează un parcurs cognitiv care
să permită elevilor să reflecteze asupra statutului personalităţilor, vizându-se
dezvoltarea competenţelor de comunicare, a spiritul critic faţă de ceea ce este
fără de valoare, deprinderilor de înţelegere şi preţuire faţă de: cutezanţă,
umanism, creaţie, eroism, raţiune, inteligenţă, tenacitate, onoare.
Opţionalul dă elevilor posibilitatea de a-şi alege subiectele de discuţie în fimcţie
de materialele informative la dispoziţie şi de înclinaţia lor spre anwnite celebrităţi.
Obiective de referinţă
1 . Să prezinte cariera unei
personalităţi celebre.

2. Să stabilească sacrificiile
ce trebuie făcute pentru o
carieră de excepţie
3. Să identifice motivele
pentru care o persoana are
succes
4. Să recunoască impactul pe
care îl au personalităţile asupra
comportamentului propriu, al
colegilor, al oamenilor
5 . S ă facă diferenţă între
valoare şi non-valoare

Activităţi de Învăţare
1 . Exerciţii de căutare şi selectare de
informaţii despre personalităţi din diferite
surse (reviste, film, Internet)
2. Exerciţii de redactare a unui interviu cu o
personali tate
3. Joc de rol: fan-vedetă
1 . Exerciţii de identificare a sacrificiilor
cerute de o carieră de excepţie

1 . Proiect cu colegul de bancă pe tema
succesului
2. Joc de rol-elevul trebuie să se pună în
situaţia unei vedete
1 . Realizarea unui sondaj pe tema influenţei
exercitate de celebritate
1 . Realizarea de liste conţinând exemple ale
valorii şi non-valorii
2. Exerciţii de trecere a temei în discuţie în alte
coduri lingvistice sau non-lingvistice(verbal,
iconic, muzical, mişcare corporală)

1 45

Mari cuceritori ai lumii

6.
Să
stabilescă
dacă
celebrităţile constituie modele
de urmat

1 . Schimb de opinii despre calităţile şt
defectele unor personalităţi
2. Redactarea unor eseuri.

Conţinuturi:
1 . Introducere: prezentarea cursului
2. Situaţia socială şi evoluţia spre celebritate
- dificultăţile afirmării,
- talent, muncă, şansă.
3. Preţul succesului
- cum se crează o imagine,
- imaginea publică şi personalitatea.
4. Adolescenţii şi idolul lor - influenţe pozitive şi negative
- comportamentul,
- principii de viaţă.
5. Mituri şi legende
- portrete de celebrităţi
- valori umane şi artistice.
Modalităţi de evaluare:
- probe orale, probe scrise,
- referate,
- proiecte,
- portofolii.
Bibliografie:
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

H.G. Wells, Istoria Lumii, Iaşi, Editura Alfa, 2000.
Ovidiu Drimba, Istoria Culturii şi Civilizaţiei, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 990.
Adriana Botez Crainic, Istoria Artelor Plastice, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1 999.
F. Braunstein, J.F. Pepin, Ghid de Cultură Generală, Bucureşti, Editura
Orizonturi, Editura Lider, 1 99 1 .
Carnii Mureşan, Alexandru Vianu, Preşedinte la Casa Albă, Bucureşti, Editura
Politică, 1 974.
Dumitru Tudor, Femei Vestite din Lumea Antică, Bucureşti, Editura Ştiinţifică,
1 972.
Colecţia Cuceritorii, Bucureşti, Prietenii Cărţii, 1 999.

LOCUL EDUCAŢIEI RELIGIOASE ÎN PEDAGOGIE
Mioara Lica
Omul este fiinţa cea mai deosebită de pe pământ, coroana creaţiei. De la
începutul existenţei sale, omul dispune de însuşiri, capacităţi şi funcţii esenţiale
prin care se deosebeşte radical de animale şi cu atât mai mult de celelalte
vieţuitoare de pe pământ. Omul este înzestrat fiinţial cu raţiune (minte,
inteligenţă, fantezie), voinţă liberă şi sentimente nobile.
Cu o asemenea zestre nativă sufletească, la care se adaugă un trup cu
particularităţi anatomice pe măsură, omul este dintru început o fiinţă conştientă
de sine, gândeşte logic, creează, evaluează şi ierarhizează, iubeşte, miluieşte şi
se jertfeşte pentru ceilalţi oameni.
Cultura şi civilizaţia umană sunt produsul acestor puteri omeneşti, iar
creaţia este una din vocaţiile principale ale omului zidit de Dumnezeu după
chipul Său, urmând ca prin virtuţi, prin exerciţii spirituale antrenate de voinţă,
să ajungă la asemănarea cu Dumnezeu şi sfinţenie.
Eul uman, gândirea logică şi axiologică a omului, conştiinţa sa morală şi
liberul arbitru, întreaga trăire spirituală a omului n-au putut fi elucidate de
anatomişti, biologi şi informaticieni, nici de alţii, plecându-se de la ipoteza că
ele ar fi produse ale materiei, funcţiuni ale creierului în corelaţie cu mediul
social. Această presupusă relaţie cauzată n-a fost dovedită nicicum. Toate aceste
stări şi activităţi postulează existenţa unui suflet uman spiritual. Spiritul e cel
care gândeşte, cel care aspiră spre Adevăr, Bine şi Frumos şi impulsionează
spre viaţa duhovnicească, morală şi estetică.
Până în pragul vremii noastre, cele mai curate, mai alese şi mai înalte
idealuri ale omenirii au fost zămislite, ocrotite şi stimulate în spiritul şi sub
scutul religiei, tocmai pentru că ele sunt chemări, răsfrângeri şi atracţii ale
dumnezeirii în suflete.
Ce este Religia?
Religia este comunicarea fiiască de iubire sfăntă dintre om şi Dumnezeu,
trăită înlăuntrul inimii şi manifestată în afară prin credinţă dreaptă, cult
duhovnicesc, virtuţi morale şi fapte bune.
Religia creştină e mama educatoare a omenirii. Are locul întâi în viaţa
public I şi privată la multe dintre popoarele lumii şi nu lipseşte din nici unul
dintre marile sisteme pedagogice ale popoarelor civilizate şi creştine. Toţi marii
pedagogi ai omenirii, din toate veacurile şi locurile, în sistemele lor de educaţie
şi instrucţie, dau religiei locul şi rolul cel mai important.
De la Confucius care viaţa întreagă s-a ocupat de perfecţionarea
caracterului uman prin şcoală şi carte, de la Mântuitorul lisus Hristos - Unicul
"
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Învăţător" al omenirii (Matei 23, 8) - care a învăţat oamenii să fie desăvârşiţi ca
Dumnezeu (Matei 5, 48); de la Sfântul Ioan Gură de Aur care spunea despre
copiii neînvăţaţi la bine şi neîndreptaţi prin religie că sunt barbari" şi orbi" şi
"
"
de la Fr. Rabelais ( 1 493- 1 554) - care zicea că Ştiinţa fără conştiinţă e ruina
"
sufletului " - şi până în zilele noastre, pedagogii şi educatorii cei mai de seamă
au considerat religia cel mai bun mij loc de educaţie al omenirii, şcoala clasică
de formare a caracterelor morale şi de perfecţionare spirituală a insului şi a
societăţii omeneşti.
/.A. Comnenius ( 1 592- 1 670), în opera sa capitală Didactica Magna,
afirmă că idealul educaţiei e viaţa veşnică şi că religia e mijlocul cel mai perfect
prin care obţinem îmbunătăţirea omului, desăvârşirea societăţii şi fericirea
veşnică în comuniune cu Dumnezeu.
John Locke ( 1 632- 1 740) recomandă, în vederea educaţiei morale şi
religioase, deprinderile cu rugăciunea Tatăl nostru", Crezul", Decalogul",
"
"
"
sentinţele biblice şi practicile liturgice. În sistemul său pedagogic religia are un
rol esenţial, central.
Fr. Fenelon ( 1 65 1 - 1 7 1 5) se ocupă în special de educaţia fetelor şi arată
rolul religiei în educaţie. ,,Religia e grija cea dintâi" în educaţie.
J.J. Rousseau ( 1 7 1 2- 1 778) - celebrul pedagog consideră religia ca o
preocupare esenţială în educaţia lui Emil, fiul său. Uitarea religiei duce la
"
uitarea datoriilor omului"
lm. Kant crede în Dumnezeu şi în sufletul nemuritor şi aderă la principiul
după care copilul va putea înţelege mai bine pe Dumnezeu după ce a înţeles
legea morală.
l.H. Pestalozzi - vede în educaţia morală şi religioasă "cheia întregului
său edificiu pedagogic"
/. W. Goethe susţine că menirea educatorilor e să facă din pământ o
comuniune a sfinţilor adică a celor mai buni şi mai înţelepţi în gradul suprem"
"
l. G. Fichte ( 1762- 1 8 1 4), autorul vestitelor Cuvântări către naţiunea
germană propune ca ideal pentru educatori dezvoltarea energiei spirituale şi
înnoirea oamenilor pe baze şi etice.
J. Paul Richter ( 1 763- 1 825) - pedagogul iubirii - susţine că pentru a
pregăti copiii pentru viitor, trebuie să însufleţim în ei trei forţe: voinţa, iubirea şi
religia. Forţa voinţei şi a iubirii se armonizează prin religie.
l.Fr. Herbart susţine că educaţia morală trebuie să conducă pe tânăr
după principii corecte", drepte şi serioase.
"
Fr. Fraebel ( 1 782- 1 852) - întemeietorul grădiniţelor de copii şi a
învăţământului prin joc - spune: Educaţia trebuie să călăuzească şi să conducă
"
pe om spre claritate asupra sa, spre pace cu natura şi spre unirea cu Dumnezeu:
de aceea ea trebuie să ridice pe om la cunoaşterea sa proprie şi a omului la
cunoaşterea divinităţii şi a naturii şi la cunoştinţa unei vieţi curate, sfinte . . . "
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Încheiem seria marilor pedagogi ai omenirii care şi-au zidit sistemele lor
educative şi instructive pe temelia creştinismului cu Fr. W. Foerser. După
Foerser şcoala adevărată a omenirii e şcoala Evangheliei, marele pedagog
mântuitor e Iisus Hristos, iar misiunea şi metoda desăvârşirii omului este
iubirea. Aici e cheia şi secretul educaţiei. Iubirea creştină disciplinează indivizii,
formează caracterele morale şi înnoieşte societatea. Viaţa începe şi se sfârşeşte
cu Dumnezeu. Tot aşa şi educaţia... nu poţi face educaţie serioasă pe temeiul
părerilor şi ipotezelor individuale. Pentru păreri şi ipoteze nimeni nu aduce
jertfe. "Numai adevărul sfânt şi veşnic poate scoate un caracter dintr-o făptură
şovăitoare" .
Din toate numele consacrate şi textele alese din lucrările marilor
pedagogi, care se pot continua şi înmulţi, ne putem încredinţa de rolul important
pe care cei mai competenţi bărbaţi de şcoală, îl dau religiei în operele şi
sistemele lor pedagogice, desigur din convingerea neclintită că religia prin toate
puterile şi idealurile ei este educativă, melioristă, optimistă şi deci prin
excelenţă progresistă.
Pedagogii contemporani sunt de aceeaşi părere; din acest motiv obiectul
Religie are şi este hin� să aibă astăzi un loc central, bine determinat între
celelalte discipline de învăţământ pentru că Religia este ştiinţa ştiinţelor, care
descoperă elevului pe Dumnezeu - Adevărul absolut.
Dar pentru ca acest obiect să ajungă la inima şi sufletul elevului, să-I
transforme şi să-I zidească sufleteşte, este necesar ca profesorul de religie să
aibă strânse legături cu familia, cu Biserica, cu preotul paroh, cu colegii de la
celelalte discipline pentru ca împreună să găsească metode şi mijloacele cele
mai eficace în vederea atingerii obiectivelor propuse fiecărei unităţi de conţinut.
Este bine ca profesorul de religie să aibă o personalitate deosebită. Un
educator adevărat poate fi numai acela care se implică în viaţa socială, fiind
stăpânit de o mare iubire pentru Dumnezeu şi pentru oameni.
El trebuie să fie un educator cu vocaţie, cu multă dragoste faţă de elevii
săi, să fie smerit, să aibă îndelungă răbdare, blândeţe, să fie un bun psiholog, să
aibă tact pedagogic, să cunoască Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi cultura
profană, să stăpânească metodele de educaţie şi modalitatea de utilizare a
acestora, să-şi formeze o cultură generală care să-I ajute în interdisciplinaritate
şi în utilizarea mijloacelor de învăţământ, să aibă capacitatea de autoevaluare a
activităţii sale, să fie sincer, bun, evlavios să aibă simţul umorului, să fie
optimist, să fie un model pentru elevii săi. Numai un profesor care posedă astfel
de însuşiri poate cu adevărat să-I facă cunoscut pe Iisus Hristos ca Mântuitor şi
Răscumpărător al lumii.

DoiNA CIOBANU, EXPLOA TAREA SĂRII ÎN PERIOADA MARIWR
MIGRA ŢII (SEC. l-Xlll E.N.) ÎNSPA ŢIUL CARPA T()-DUNĂREAN,
BmLIOTECA MOUSAIOS, 3, BUZĂU, EDITURA ALPHA, 2002, 242 P.
Pentru cunoaşterea, cât mai deplină, a tabloului istoriei comunităţilor
umane din spaţiul carpato-danubiano-pontic, în perioada "marilor migraţii" , un
aspect important îl reprezintă remodelarea activităţilor şi structurilor economice.
Cât de necesare şi importante sunt asemenea lucrări pentru reconstituirea şi
înţelegerea fenomenului economic, ca latură esenţială a vieţii omeneşti, privind
o epocă atât de importantă cum este aceea a "mileniului întunecat" ne-o
dovedesc câteva lucrări apărute în ultimii ani, între care Meşteşugurile la
nordul Dunării de Jos în secolele IV-IX d.Hr., Iaşi, 1 996, de Dan Gh. Teodor,
şi Societatea carpato-dunubiano-pontică în secolele IV-XI, Bucureşti, 1 997,
(capitolele privind viaţa social-economică de Ştefan Olteanu).
Sarea, folosită de oameni din preistorie, a devenit treptat un element
indispensabil în hrana comunităţilor umane şi nu numai. Omul a folosit sarea nu
numai în alimentaţia sa cotidiană, dar şi pentru conservarea alimentelor, în
hrana animalelor crescute în gospodărie, în tratarea unor afecţiuni etc.
Dacă pentru epoca modernă şi contemporană s-au scris ceva mai multe
lucrări privind extragerea şi folosirea sării, pentru perioadele mai vechi
preocupările sunt sporadice şi de dată recentă. S-au intensifica! în ultimii ani
preocupările privind obţinerea şi folosirea sării de către comunităţile străvechi,
ca de exemplu de către comunităţile neolitice şi eneolitice, dar pentru o epocă
atât de importantă precum aceea a marilor migraţii, preocupările privind o
lucrare monografică au fost sporadice, ca să nu spunem că au lipsit cu totul, aşa
încât o lucrare de sinteză pe această temă era mai mult decât necesară. Şi-a
asumat această sarcină, deloc uşoară, distinsa muzeografă-cercetător ştiinţific
Doina Ciobanu, de la Muzeul Judeţean Buzău, care la capătul unor strădanii a
realizat o teză de doctorat ce a văzut lumina tiparului sub titlul Exploatarea
sării în perioada marilor migraţii (sec. I-XIII e.n.), în spaţiul carpato
dunărean, Biblioteca Mousaios, 3, Buzău, Editura Alpha, 2002, 242 p.
Dintr-un început evidenţiem că această carte era necesară. Oricâte noi date se
vor aduce, oricâte noi comentarii şi interpretări se vor face, şi aceasta este firesc în
logica evoluţiei cercetării ştiinţifice, Doina Ciobanu are meritul, pe care nimeni nu i-l
poate contesta sau uzurpa, "de a fi reuşit" - aşa cum remarca într-un Cuvânt înainte,
prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor, conducătorul de doctorat al autoarei şi respectiv cel
care a dat girul ştiinţific lucrării - "să prezinte pentru prima oară în literatura
arheologică românească o veritabilă sinteză asupra unor aspecte economice cu
multiple implicaţii în evoluţia societăţii carpato-dunărene" (p. 8).
Realizarea Doinei Ciobanu este cu atât mai importantă dacă avem în
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vedere că se referă la o epocă încă insuficient cunoscută, o epocă de răscruce în
istoria spaţiului carpato-dunărean şi respectiv în destinul istoric al geto-dacilor,
care prin romanizare au dat naştere poporului român, într-un chip pentru unii
·
încă miraculos dacă avem în vedere că românii reprezintă "o insulă de latinitate
într-o mare slavă"
Cercetând şi analizând cu atenţie şi minuţiozitate puţinele izvoare scrise şi
încă sărăcăcioasele rezultate ale cercetării arheologice, completând deseori
datele deja cunoscute cu rezultatele cercetărilor sale de teren efectuate în multe
puncte cu resurse de sare, şi folosind o bogată bibliografie, îndeosebi
românească, adusă la zi, dr. Doina Ciobanu a reuşit să remodeleze un tablou
sugestiv şi credibil cu privire la exploatarea sării în perioada secolelor I-XIII în
spaţiul carpato-danărean.
Lucrarea structurată în patru capitole, precedate de un Cuvânt înainte, amintit
deja, datorat prof.univ.dr. Dan Gh. Teodor, şi un succint Argument al autoarei,
urmate de Anexe care includ un necesar şi substanţial rezumat în limba engleză, un
Catalog al izvoarelor sărate, al malurilor cu sare şi al minelor de sare exploatate
în spaţiul carpato-dunărean în perioada marilor migraţii, o bogată Bibliografie, o
Anexă cu Lista zăcămintelor de sare din formaţiunea saliferă inferioară şi Lista
zăcămintelor de sare din formaţiunea saliferă superioară; câteva hărţi cu răspândirea
zăcămintelor de sare pe glob, sau cu "acumulările de sare" de pe teritoriul României,
o hartă cu principalele descoperiri arheologice din secolele ill-VIII, preluată din
Istoria românilor de la începuturi şi până în secolul al VIII-lea, coordonator
M. Petrescu-Dîmboviţa, având ca autori şi pe H. Daicoviciu, D.Gh. Teodor şi Ligia
Bârzu şi Florentina Preda (pl. 1 2), Bucureşti, 1 995, neînsoţită însă de lista cu
denumirile celor 1 68 de localităţi numerotate pe respectiva hartă; la care se
adaugă 1 9 planşe cuprinzând o iconografie adecvată temei.
Capitolul 1, intitulat Introducere, prezintă pe larg problematica ,,sării" (p. 1 1-29),
plecând de la natura mineralului respectiv, depozitele de sare, folosirea lor etc.,
mergând până la evidenţierea rolului spiritual al sării alături de cel economic.
Capitolul Il, cel mai substanţial al lucrării (p. 30-86) intitulat Rolul
zăcămintelor de sare în istoria politico-militară a spaţiului carpato-dunărean în
secolele I-XIII, aduce în discuţie pe lângă rolul economic şi spiritual al sării şi
pe cel politic. În prima parte a acestui capitol autoarea zăboveşte şi asupra
începuturilor exploatării sării în spaţiul carpato-dunărean, începând cu epoca
preistorică până la începutul mileniului 1 d.Hr.
Numeroase date aduse în discuţie relevă locul şi rolul exploatărilor de
sare în vremea stăpânirii romane în Dacia. Pe lângă resursele aurifere, şi pe
lângă grânele sale, sarea a fost probabil unul din punctele de atracţie ce a
determinat cucerirea Daciei de către romani în vremea lui Traian. Pe baza a
numeroase mărturii autoarea subliniază că "sarea extrasă în Dacia romană era
expediată în toată lumea romană şi barbară" (p. 41 ) ; acest produs, alături de
•
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altele, au făcut posibilă integrarea provinciei romane Dacia, de timpuriu, în
circuitul economic al Imperiului Roman, aşa cum observase încă V. Pârvan.
Sarea a continuat a fi extrasă ÎQ Dacia şi după părăsirea acestor teritorii de
către administraţia romană, respectiv în epoca marilor migraţii, epocă care
constituie obiectul principal al· studiului monografie de care ne ocupăm. Toţi
migratorii, fără excepţie, au avut nevoie de sarea din Dacia. Nu este întâmplător
că mulţi migratori, între care avarii, slavii şi mai târziu maghiarii, au avut drept
ţintă Podişul Central al Transilvaniei, atât de bogl).t în resurse de sare.
Semnificativ este şi faptul că după cucerirea Transilvaniei, în cea mai mare
parte, de către maghiari, salinele au devenit proprietatea regilor maghiari.
Să menţionăm că în acest capitol, inevitabil, autoarea face şi numeroase
observaţii, în special pe baza unei bogate bibliografii consultate, cu privire la
prezenţa unor migratori în spaţiul carpato-dunărean, (de la sarmaţi, goţi şi huni,
până la gepizi, avari, slavi, bulgari şi maghiari), evidenţiind, în special unele
aspecte privind relaţiile dintre aceşti migratori şi populaţia autohtonă (daca
romană în secolele 11-IV, romanică în secolele V-VINII şi respectiv
românească din secolul al VIII-lea). Deseori sarea a constituit un element de
legătură între autohtoni şi alogeni. Reţine atenţia faptul că autoarea sesizează
corect preferinţa migratorilor de a se aşeza în preajma salinelor, precum şi
încercarea acestora de a obţine controlul asupra acestor zăcăminte. Într-o
perioadă în care moneda dispăruse aproape cu totul, sarea a devenit nu doar o
sursă de plată, dar şi o monedă de schimb.
Al III-lea capitol al lucrării intitulat Tehnici, metode şi unelte folosite în
extragerea sării în spaţiul carpato-dunărean în secolele /-XIII (p. 87- 1 23) este
dedicat, cum spune şi titlul, prezentării tehnicilor, metodelor şi uneltelor folosite
pentru extragerea sării. Perfecţionarea tehnicii, metodelor şi uneltelor era
impusă permanent de creşterea cererii de sare. Sporul demografic, evident în
anumite etape, ale epocii romane de exemplu sau chiar .ale epocii migraţiilor,
solicită tot mai mari cantităţi de sare, iar această cerere în continuă creştere
impune perfecţionarea tehnicilor şi metodelor de extragere a sării. Având în
vedere� lipsa aproape totală a informaţiilor scrise privind aceste aspecte legate
de exploatarea sării în epoca marilor migraţii, autoarea a recurs la metoda
realizării unor comparaţii cu situaţia din epoca romană şi în special la
comparaţii cu metodele populare actuale. Consideraţiile autoarei, chiar în aceste
condiţii, devin totuşi în ansamblu credibile. Fireşte noi cercetări şi noi
descoperiri vor confirma sau infirma unele din afirmaţiile autoarei, fără a
modifica însă radical "construcţia" de ansamblu.
Ultimul capitol, al IV-lea, al lucrării, intitulat Concluzii (p. 1 24- 1 36),
subliniază încă o dată capacitatea autoarei de a desprinde şi evidenţia liniile
directoare ale demersului său ştiinţific. Reluând unele observaţii făcute şi în
capitolele anterioare, la concluzii autoarea reţine şi subliniază câteva constatări
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care să evidenţieze stadiul actual al cercetărilor privind exploatarea sării în
spaţiul carpato-dunărean în secolele I-XIII, rolul şi locul acestei activităţi în
viaţa oamenilor, în structurile economice, spirituale şi politice ale epocii
amintite. Conştientă de caracterul încă lacunar al documentaţiei privind
exploatarae sării în epoca secolelor I-XIII, de unde şi imposibilitatea de a
formula concluzii temeinice şi pe deplin acceptabile, în stadiul actual al
cercetărilor, autoarea face "un apel către cercetătorii mileniului întunecat să-şi
întoarcă privirile şi mai mult asupra acestui aspect, a aurului alb, care a
determinat, mai mult sau mai puţin, de la epocă la epocă, viaţa politică,
economică şi culturală a spaţiului devenit românesc" (p. 1 36). Cunoscând cel
mai bine problematica abordată, situaţia reală a bazei documentare, considerăm
că autoarea avea menirea şi responsabilitatea să facă un asemenea apel. Rămâne
de văzut cum vor răspunde cei care se ocupă de epoca marilor migraţii. Dacă nu
se va merge mai mult pe teren, aşa cum a făcut autoarea în ultimul deceniu,
dacă vor continua unii să facă arheologie din birou, din ce au scris doar alţii, şi
nu vor efectua mai multe periegheze, sondaje arheologice şi cercetări de mai
mare amploare, inclusiv în zona marilor saline, chemarea Doinei Ciobanu va
rămâne un strigăt în pustiu, iar demersul său ştiinţific de acum va rămâne
singular.
În aşteptarea unei noi ediţii, în condiţiile îmbogăţirii surselor documentare
îndeosebi prin noi cercetări arheologice, semnalăm câteva mici inexactităţi şi
facem câteva sugestii. În primul rând majoritatea cercetătorilor români şi străini,
încadrează epoca marilor migra ţii (s.n. I.M.) în secolele III-VII (şi nu în
secolele I-XIII care este întradevăr "epoca migraţiilor" , marile migraţii încep cu
goţii şi se încheie cu avarii şi slavii). Organizarea Provinciei Dacia s-a făcut în
1 06 şi nu în 1 07. Poate era necesară o mai mare aplecare spre bibliografia
străină, în special asupra lucrărilor care se referă la exploatarea sării în zone ale
Europei foarte bogate. Dincolo de aceste mici observaţii, care nu ştirbesc în
esenţă valoarea de ansamblu a lucrării, remarcăm efortul autoarei de "a face
lumină" asupra unei perioade atât de îndelungate (secolele I-XIII) şi puţin
cunoscute în ansamblu, dar mai ales din punctul de vedere al temei abordate.
Prin această lucrare dr. Doina Ciobanu dovedeşte că a ajuns la stadiul
maturităţii ştiinţifice. Fără îndoială că această lucrare umple, în mare măsură, un
gol în istoriografia epocii secolelor I-XIII, fapt pentru care îi mulţumim autoarei
şi pe această cale, dorindu-i succese în alte asemenea viitoare demersuri
ştiinţifice.
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D. PROTASE, 0BREJA. AŞEZAREA ŞI CIMITIRUL DACO-ROMAN,
SECOLELE 11-IV. DOVEZI ALE CONTINUITĂŢII ÎN DACIA,
C LUJ-NAPOCA, EDITURA NEREAMIA NAPOCAE, 2002, 360 P.
De peste o jumătate de secol în literatura de specialitate privind epocile
romană şi postromană în Dacia, s-a impus treptat un nume devenit astăzi de
referinţă în cercetarea istorico-arheologică a epocilor amintite. Este numele
Prof.univ.dr. D. Protase, reprezentant de frunte al şcolii clujene de istorie antică
şi arheologie, cunoscut şi apreciat în ţară şi străinătate pentru contribuţiile sale
ştiinţifice.
Bogata listă a lucrărilor de specialitate, datorate distinsului cercetător
clujean, s-a îmbogăţit recent cu o nouă monografie intitulată: Obreja. Aşezarea
şi cimitirul daco-roman, secolele 11-IV. Dovezi ale continuităţii În Dacia,
Cluj-Napoca, Editura Nereamia Napocae, 2002, 360 p. (text şi ilustraţii + două
planşe cu Planul săpăturilor efectuate în aşezarea daco�romană de la Obreja şi
respectiv planul cimitirului daco-roman de la Obreja).
Studiul monografie, asupra căruia stăruim în cele ce urmează, valorifică
ştiinţific rezultatele cercetărilor arheologice efectuate la Obreja, în aşezarea daco
romană (cercetări efectuate în anii 1961-1973) şi în cimitirul comunităţii săteşti care a
trăit în aşezarea de la Obreja în secolele II-IV (cercetat în anii 1 967-1 97 1 ).
Dincolo de bogăţia şi semnificaţia istorico-culturală a materialelor
descoperite şi valorificate exemplar în studiul monografie de care ne ocupăm,
am remarca şansa distinsului arheolog clujean de a fi descoperit şi cercetat
metodic alături de aşezare şi cimitirul comunităţii săteşti daco-romane care a
trăit în aşezarea de la Obreja din sec. 11-IV. Această şansă de a fi descoperit şi
cercetat sistematic atât aşezarea, cât şi cimitirul corespunzător aşezării, foarte
rar întâlnită nu numai la noi, pentru epoca romană târzie şi epoca postromană,
ca şi pentru alte epoci ale istoriei străvechi şi vechi, a dus, aşa cum subliniază
autorul monografiei "la obţinerea unor rezultate bune, temeinic fundamentate
sub raport cronologic, stratigrafic şi etno-cultural. Completarea unor lacune în
cunoştinţele referitoare la aşezare, cum ar fi stabilirea cronologiei ceramicii, a
uneltelor de muncă şi a altor obiecte, se datorează tocmai recoltei bogate
obţinute prin dezvelirea cimitirului" (p. 1 6) . Ca unul care cunoaştem, cât de cât,
epoca şi care am cercetat mai multe aşezări din secolele IV-VIII în spaţiul est
carpatic al României, dar nu am avut şansa identificării şi cercetării cimitirelor
aparţinând acelor aşezări, împărtăşim întrutotul aprecierea autorului care
notează: " Cazurile când şi aşezarea şi cimitirul unei comunităţi de populaţie
rurală au fost descoperite şi investigate sistematic, şi concomitent de acelaşi
cercetător sunt pe cât de fericite, pe atât de rare în câmpul explorării
arheologico-istorice (s.n. - I.M.). În atare situaţii, cultura materială şi spirituală,
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viaţa comunităţii de populaţie cercetată în ansamblul ei apar într-o lumină mai
clară" (p. 1 6).
Structura lucrării urmează "canoanele clasice" ale unei monografii
consacrate unui "sit" arheologic. După o succintă "Introducere" , în care se
subliniază importanţa şi "poziţia oarecum specială a complexului arheologic de
la Obreja" (p. 6), în ansamblul descoperirilor din secolele II-IV, se face o scurtă
dar necesară prezentare a poziţiei geografice a sitului antic, de lângă localitatea
de azi Obreja. Considerăm necesar să preluăm informaţia din care rezultă că
"
"situl arheologic de la Obreja se află la cea. 20 km nord-est de Alba Iulia, şi
precizarea că de la aşezarea daca-romană de la Obreja "până la drumul imperial
roman - care de la Apulum se îndreaptă spre Potaissa şi Napoca, trecând prin
Teiuş şi Aiud - distanţa era de cel mult 1 2 km" (p. 7). Am preluat aceste
informaţii privind poziţia geografică a aşezării antice de la Obreja, pentru a
evidenţia locul favorabil în care s-a dezvoltat aşezarea rurală daca-romană, loc
situat "într-o regiune bine populată, unde a pulsat o intensă viaţă social
economică, politică şi culturală romană, legată în primul rând de legiunea şi
marele centru urban de la Apulum" (p. 8).
Î n Istoricul cercetărilor se consemnează condiţiile descoperirii
întâmplătoare a complexului arheologic de la Obraja, în 1 957, prezentându-se şi
campaniile de săpături care au avut drept rezultat dezvelirea aşezării şi
cimitirului din secolele 11-IV.
Prin cercetările arheologice efectuate între anii 1 96 1 - 1 973 în perimetrul
aşezării de la Obreja, de-a lungul a 1 3 campanii de săpături sistematice "s-au
secţionat ori dezvelit integral 1 1 locuinţe de suprafaţă, 36 bordeie şi 86 gropi de
provizii, majoritatea covârşitoare datându-se în sec. II-IV şi aparţinând
populaţiei autohtone" (p. 1 6). În afară de locuinţele şi anexele gospodăreşti care
formează aşezarea din secolele 11-IV, în suprafaţa cercetată s-au găsit şi resturi
de locuire aparţinând epocii neolitice (cultura Petreşti), epocii bronzului
(culturile Sighişoara-"Wietenberg" , Coţofeni şi Noua), precum şi Hallstatt-ului
timpuriu. Din epoca ulterioară aşezării din secolele 11-IV, s-au descoperit două
locuinţe (una de suprafaţă şi un bordei), precum şi două gropi. În aceste
complexe s-au găsit fragmente ceramice aparţinând epocii medievale timpurii
(sec. X-XI). Deşi puţine, aceste mărturii sunt grăitoare pentru dovedirea
prezenţei la Obreja a unei comunităţi săteşti, la sfârşitul mileniului I şi începutul
celui de-al doilea mileniu.
Î n continuare sunt prezentate, cu toate detaliile, înregistrate în timpul
săpăturilor, locuinţele de suprafaţă, bordeiele, gropile de provizii, precum şi
cuptoarele de copt cu calotă de lut cotlonite şi vetrele de foc.
Rematcând faptul că autorul, pe bună dreptate, a renunţat la denumirea
improprie de "semibordei" (p. 47), reţinem şi prezenţa cuptoarelor din lut cu calotă,
de tipul celor atât de frecvente şi în regiunile extracarpatice în secolele V-VII.
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Analiza atentă şi minuţioasă a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti, a atributelor
intrinseci ale inventarului descoperit, în primul rând a celor şase fibule şi ceramicii, au
permis o încadrare cronologică şi o atribuire etno-culturală plauzibilă a aşezării de la
Obreja. Toate datele prezentate şi toate consideraţiile istorico-arheologice
formulate de autor susţin concluzia acestuia, pe care o cităm: ,,Aşadar, aşezarea
de la Obreja, aparţinătoare unei comunităţi de populaţie dacică locală, dislocată
de romani d�n altă parte a Provinciei, a luat fiinţă, pe loc nou, în timpul domniei
lui Hadrian şi a durat, pe aceleaşi amplasamente, peste 200 de ani, până în
ultiinul sfert al secolului IV, când locuitorii ei au abandonat-o în condiţii relativ
paşnice, fapt indicat de lipsa urmelor de incendiu general ori de distrugere
violentă" (p. 98).
Î ntr-un capitol consistent (p. 99- 1 68) este prezentat cimitirul de la Obreja,
începând cu identificarea pe teren, în urma unor descoperiri întâmplătoare din
1 967. Cercetările sistematice, efectuate în anii 1 967- 1 97 1 , au evidenţiat că
necropo1a daco-romană de la Obreja este situată la 400 m de marginea vestică a
aşezării. Este o necropolă plană, în care prin săpături sistematice s-au descoperit
240 de morminte. La cele 240 de morminte descoperite prin săpături
sistematice, autorul adaugă şi cele cea. 25-30 de morminte descoperite
întâmplător în 1 967, precum şi cea. 50-60 de morminte distruse prin lucrările
agricole dintr-o grădină învecinată, în perioada interbelică, ajungându-se la un
total de minimum 320-330 de morminte.
Dacă avem în vedere întinderea aşezării contemporane necropolei,
numărul de locuinţe şi prin urmare de familii, dimensiunile medii ale unei
familii în mediul rural din secolele 11-IV, şi în special din secolele II-III care a
fost o epocă de stabilitate politico-militară şi de prosperitate economică;
speranţa de viaţă din acea vreme şi nu în ultimul rând durata aşezări de cea. 250
de ani, putem aprecia că numărul celor înmormântaţi în necro.pola de la Obreja a
fost mult mai mare. Fie că o parte din morminte au fost distruse, fără a fi fost
semnalate, prin lucrările agricole din perioada interbelică, fie că de pe la
mij locul secolului al IV-lea, din diverse motive, greu de conturat în stadiul
actual al cercetărilor, se va fi înfiripat un nou cimitir în microregiunea în care se
afla şi fiinţa încă aşezarea de la Obreja, şi în care au fost îngropaţi (şi) cei
dispăruţi din cadrul comunităţii săteşti de care ne-am ocupat.
După prezentarea sistematică a tuturor datelor priyind cele 240 de
morminte descoperite prin cercetări metodice, autorul face unele precizări şi
observaţii importante privind riturile şi ritualurile de înmormântare, inventarul
funerar, un substanţial comentariu arheologic şi istoric încheind acest capitol cu
unele date privind încadrarea cronologică a necropolei de la Obreja.
Din cele 244 de morminte înregistrate (240 descoperite prin săpături
sistematice şi 4 morminte recuperate din cele descoperite întâmplător în 1 967),
237 de morminte sunt de incineraţie, iar 7 morminte sunt de înhumaţie (4 de
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copii şi 3 de oameni maturi). Din cele 237 morminte de incineraţie, 1 1 9 sunt de
tipul mormintelor de incineraţie cu urnă, iar dintre acestea 95 au uma acoperită
cu un capac oarecare, în vreme ce 1 1 8 sunt de tipul mormintelor de incineraţie
fără urnă, respectiv în groapă simplă. Din acest punct de vedere, al riturilor şi
ritualurilor funerare, necropola de la Obreja are analogii numeroase în epocă în
aria lumii dacilor liberi de la est de Carpaţi.
La Obreja este atestată prezenţa "obolului pentru Charon" , pe lângă alte
dovezi ale influenţei romane, dar nu lipsesc elementele de tradiţie şi factură
dacică. Deşi creştinismul începuse a se răspândi şi în Dacia romană, "toată
populaţia înmormântată aici în sec. II-III se dovedeşte a fi păgână" (p. 1 62).
Pe baza observaţiilor din teren şi analizei materialelor descoperite,
autorul afirmă că "cimitirul daco-roman de la Obreja a început foarte probabil în
a doua parte a domniei lui Hadrian... şi se încheie, ca şi aşezarea, la invazia
hunilor" (p. 1 63). Cu probitatea ştiinţifică caracteristică, autorul precizează
totuşi că "partea din cimitir cu mormintele ulterioare lui Gallienus nu a fost
cercetată, deoarece, aflându-se prin grădinile şi ogrăzile satului actual,
presupunem că a putut fi distrus - cel puţin în parte - de lucrări din epoca
medievală-modernă" (p. 1 63 )
După prezentarea cercetărilor arheologice din aşezare şi cimitir, care
formează nucleul monografiei, într-un alt capitol sunt prezentate "materialele
descoperite în aşezare şi cimitir" , începând cu cele 4 monede (2 de la A. Pius şi
2 monede de la Marcus Aurelius), cele 26 de fibule (dintre care 19 de bronz şi 7
de fier), ceramica, cu detaliile caracteristice acestui tip de inventar; cercei şi
pandantive, din bronz, argint şi aur; inele şi brăţări de bronz, mărgele, oglinzi,
pahare de sticlă, un lacrimarium, cuţite, cuie şi verigi din fier; aplici şi plăcuţe
de bronz; un depozit de unelte agricole şi meşteşugăreşti; străpungătoare şi ace
de os etc. Am menţionat toate categoriile de obiecte de inventar pentru a
evidenţia bogatul material arheologic descoperit în aşezarea şi cimitirul de la
Obreja şi importanţa acestor descoperiri în completarea şi cunoaşterea
conţinutului culturii materiale din lumea rurală a Daciei romane şi a epocii
postromane.
În câteva pagini sunt consemnate consideraţiile autorului privind
semnificaţia
culturii materiale în procesul de romanizare", urmate de unele
"
.

Consideraţiifinale.

Este important de reţinut că deşi ne aflăm într-o aşezare şi cimitir aparţinând
unei comunităţi rurale de epocă romană, la Obreja ,,maifa romană de toate
categoriile se găseşte în proporţie de circa 90%faţă de cea autohtonă" (s.n. - I.M.,
p. 203). Pe lângă prezenţa ceramicii dacice, singura categorie de inventar de factură
autohtonă în ansamblul culturii materiale, "o persistenţă dacică masivă se remarcă
numai în domeniul habitatului, al sistemului funerar şi al unor practici rituale
specific dacice. În rest, totul este roman provincial" (p. 203).
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Aşezarea şi necropola de la Obreja au fost atribuite elementului autohton
dacic pe cale de romanizare.
Analiza atentă şi multiplă a tuturor descoperirilor din aşezarea şi cimitirul
de la Obreja demonstrează că aici "în secolele 11-IV, trăia şi se înmormânta o
populaţie dacică locală - amestecată într-o proporţie neprecizabilă şi cu
colonişti - populaţie care şi-a păstrat o bună parte din patrimoniul culturii
materiale şi spirituale, preluând şi asimilând produse şi unele forme de
civilizaţie romane, de nivel mijlociu, aduse în Dacia de coloniştii romani din
diferite părţi ale Imperiului" (p. 207). Cercetările arheologice de la Obreja
permit reconstituirea habitatului unei comunităţi de daci în curs de romanizare,
daci care trăiau în mediul rural. Important este de reţinut că la retragerea
aureliană comunitatea sătească de la Obreja şi-a continuat viaţa, aşezarea
dăinuind până spre al treilea sfert al secolului al IV-lea. Încetarea locuirii în
aşezarea de la Obreja şi strămutarea comunităţii săteşti de aici într-un alt loc,
probabil din aceeaşi microregiune, poate fi pusă în legătură cu invazia hunilor.
Consemnând că monografia se încheie cu un substanţial rezumat în limba
franceză şi o bogată ilustraţie, de o calitate exemplară, care se constituie într-un
suport temeinic al consideraţiilor teoretice şi concluziilor de ordin arheologic şi
istoric, felicităm ,,Asociaţia tinerilor arheologi «Fortuna»" şi Editura Nereamia
Napocae, pentru iniţiativa de a publica astfel de lucrări. O asemenea
monografie, pentru care autorul merită toate mulţumirile şi felicitările noastre,
se constituie în repere fundamentale ale istoriografiei româneşti pentru
cunoaşterea celei mai importante epoci ale începuturilor istoriei noastre, epoca
formării poporului român. Lectura acestei noi monografii datorate Prof.univ.dr.
D. Protase ne-a dus cu gândul la reflecţiile lui V. Pârvan privind rolul
monografiilor istorice: "Din marmura cioplită a monografiilor se va ridica
monumentul istoriei generale, de judecată şi înţelepciune a neamului. Precum
fără pietrele frumos săpate nu s-ar fi putut niciodată zidi templele vechilor greci,
nici săpa divinele chipuri ale oamenilor dumnezei adoraţi de dânşii, tot aşa fără
luminile aduse de monografiile istorice, niciodată istori'cii culturali ori politici,
ori economici, ori altfel, sau filosofii istoriei nu vor putea face un pas mai
departe în stabilirea încheierilor lor generale"
Având în �edere şi contribuţiile anterioare ale distinsului arheolog şi
istoric D. Protase, putem aprecia, la dimensiunile sale reale, marea sa
contribuţie la cunoaşterea istoriei mileniului 1 d.Chr., care este mileniul naşterii'
şi afirmării poporului român, o insulă de latinitate într-o mare slavă.
Am mai spus-o şi o repetăm: prin contribuţiile sale ştiinţifice, prin echilibrul
judecăţilor de valoare şi al concluziilor formulate istoricul D. Protase este un model;
un model demn de urmat dar greu de egalat. Nu am intenţionat să-i ridicăm un
monument distinsului arheolog şi istoric D. Protase. Acest lucru nu este necesar,
nici din partea mea, nici din partea altcuiva, deoarece, rearnintindu-ne butada lui
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Heine despre Goethe, putem spune că Profesorul D. Protase şi-a ridicat singur
monumentul prin ceea ce a făcut în cele opt decenii de viaţă, din care mai mult
de j umătate de secol s-a dedicat arheologiei şi istoriei.
Aşteptând noi realizări ştiinţifice din partea Prof.univ.dr. D. Protase, care
cu siguranţă vor veni, avem certitudinea că încă de pe acum numele său s-a
înscris definitiv în rândurile reprezentanţilor de frunte ai arheologiei şi
istoriografiei româneşti, un nume apreciat şi stimat de specialiştii în domeniu
din ţară şi străinătate.
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ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNTÎN MEMORIA BĂCĂUANIWR
(COORDONATORI: PROF.DR. IOAN MITREA, PROF.DR.
ALEXANDRU ARTIMON), EDITURA CONEXIUNI, BACĂU, 2004, 270 P.
Anul acesta, inima românismului pulsează la Putna, acolo unde odihneşte
de cinci veacuri marele Ştefan al Moldovei. Comemorarea zilei de 2 iulie 1 504
are menirea să demonstreze, în special celor care încearcă să ne
depersonalizeze, că avem un trecut cu adevărat glorios, ce reprezintă temeiul
menirii noastre istorice. A venit vremea ca, liberi pe gând şi cuvânt, să ne
eliberăm de fobiile pseudo-elitiste, ce ne-au complexat, în mod injustificat, în
ultimii cincisprezece ani, şi să (re)valorizăm tot ce este înălţător în moştenirea
noastră istorică. Adevărata demnitate naţională nu se dobândeşte schimonosind
feţele ilustre ale trecutului, de dragul unor interioare de alcov, ci tocmai
evidenţiind acele modele, caractere, şi, de ce nu, genii creatoare, care ne
obligă să nu ne complacem în mediocritate. Iar Ştefan este un exemplu
copleşitor! Pornind de la un asemenea deziderat, "urmaşii urmaşilor şi urmaşii
urmaşilor urmaşilor săi băcăuani" s-au gândit să-I omagieze printr-un gest de
profundă nobleţe intelectuală: volumul comemorativ Ştefan cel Mare şi Sfânt
În memoria băcăuanilor, elaborat de Asociaţia culturală ce poartă numele
ilustrului domn şi realizat cu largul concurs al filialei judeţene a "Societăţii de
Ştiinţe Istorice din România". Editat în condiţii grafice de excepţie, volumul a văzut
lumina tiparului datorită pasiunii şi abnegaţiei celor doi coordonatori, remarcabili
truditori ai "Muzei Clio" : prof.dr. Ioan Mitrea şi prof.dr. Alexandru Artimon.
Volumul transcede "memoria băcăuanilor" fiind, în fapt, o reflexie a
"
"memoriei istorice colective Aceasta pentru că, prin concepţie, el a captat şi
opiniile unor mari personalităţi în domeniu: acad. Ştefan Ştefănescu şi
prof.univ.dr. Ştefan Olteanu (ambii de la Bucureşti), precum şi doi reprezentanţi
ai fostei cetăţi de scaun a Moldovei - cercet.dr. Paraschiva-Victoria Batariuc şi
prof.univ.dr. Vasiie M . Demciuc. Un triunghi spiritual visat, poate, şi de Ştefan:
Bucureşti-Bacău-Suceava.
Tematica volumului este variată. Pentru a facilita lecturarea, aceasta ar
putea fi structurată în trei compartimente:
1 . Articole fundamentate pe tematici generale. Seria este deschisă de un
excelent studiu al acad. Ştefan Ştefănescu, Ştefan cel Mare - domn al
Moldovei şi al tuturor românilor (p. 1 1 - 1 8), în care autorul reliefează
veritabila politică panromânească a marelui Domn. Astfel, se subliniază că
"dacă Ţara Românească nu a intrat în stăpânirea turcilor în a doua jumătate a
secolului al XV -lea aceasta se datoreşte în bună măsură rolului politic jucat de
Ştefan cel Mare, cu toate că în mare parte domnii impuşi de el pe tronul
Munteniei au renunţat la luptă împotriva turcilor şi în unele cazuri i-au însoţit pe
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duşmani împotriva Moldovei" (p. 1 2). Cât despre politica sa ardeleană, se
apelează la un sugestiv apel lansat de braşoveni: «Parcă ai fi fost ales şi trimis
de Dumnezeq pentru cârmuirea şi apărarea Transilvaniei . . . » (p. 12). Prin faptele
sale, răspândite de-a lungul unei jumătăţi de veac, Ştefan s-a impus, cel puţin,
ca un lider regional: "mândru, cu un pronunţat simţ al demnităţii, dat de
încrederea în el şi supuşii săi, Ştefan cel Mare a întruchipat în cel mai înalt grad
calităţile adevăratului şef de stat, care ştie să impună respect" (p. 1 4).
Un alt oaspete de seamă al volumului este prof.univ.dr. Ştefan Olteanu, ce ne
oferă interesante Consideraţii privind raporturile Moldovei cu republicile
italiene în vremea lui Ştefan cel Mare (p. 1 9-28), în special cu Veneţia ce
cunoştea, atunci, "o strălucită epocă din trecutul ei medieval" (p. 21 ). Autorul
evidenţiază că "linia comună de interese şi acţiune împotriva pericolului otoman a
făcut ca între Moldova lui Ştefan cel Mare şi senatul Veneţiei să se poarte o vie
activitate diplomatică" (p. 2 1 ), ambele state punându-se "în slujba unei cauze
generale europene" (p. 22). Dincolo de aspectele politico-diplomatice, sunt
menţionate şi inedite prezenţe din Peninsula italică: meşterii veneţieni ce au
contribuit la ,,renovarea" Cetăţii de Scaun, medicii veneţieni ai lui Ştefan, bărbierul.
său genovez, dar şi meşterul de arcuri (p. 26) şi probabilul "om de litere" (p. 27),
aceştia din urmp primiţi, pentru locul de veci, în pământul Moldovei.
La aceeaşi tematică se încadrează şi profesorii Tatiana Cruceanu şi Didi
Alistar ce abordează un subiect delicat: Chilia 1 462: o ecuaţie cu mai multe
necunoscute în raporturile tensionate Ştefan-Ţepeş (p. 9 1 - 1 00). În demersul
lor, coautorii abordează surse clasice, dar şi surse bibliografice de ultimă oră.
Un loc special revine exerciţiilor de logică istorică, scopul fiind evident:
desprinderea unor concluzii cât mai pertinente. Prin urmare, concluzia finală
este grăitoare: "atacul din 1462, asupra Chiliei, a fost cea mai mare greşeală
politică a lui Ştefan, din lunga sa domnie. Prea multă vreme în istoriografia
noastră s-a impus «soluţia de compromis» şi trebuie să admitem, în stărşit, că
«<mul politic» Ştefan putea să greşească. Recunoaşterea erorii, chiar în cazul
unei personalităţi de mare anvergură istorică precum Ştefan, se înscrie în spiritul
dreptei judecăţi istorice şi nu ştirbeşte cu nimic din măreţia celui de la a cărui
dispariţie s-a scurs, iată, o jumătate de mileniu" (p. 1 00).
Dr. Paraschiva-Victoria Batariuc ne descrie, inclusiv cu ajutorul
reproducerilor (p. 1 68- 1 72 ), Motive decorative pe cahle datând din timpul
domniei lui Ştefan Cel Mare la Cetatea de Scaun a Sucevei (p. 1 57- 1 72).
Autoarea întocmeşte o tipologie a cahlelor şi fragmentelor de cahle la care adaugă,
cum e şi firesc, amănunte despre tehnologia de producere a acestora (p. 1 58). O
însemnată parte a articolului este consacrată subiectelor reliefate de cahle: scene
religioase (inclusiv catolice), scene inspirate de eposul cavaleresc sau viaţa la
curte (p. 1 60), imagini inspirate de romanele cavalereşti şi de "lirica de curte" ,
dar şi de motive decorative zoomorfe sau de inspiraţie heraldică (p. 1 62- 1 63).
-
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Având în vedere destinaţia acestor cahle, ni se pare interesantă concluzia din
rândurile finale: sobele din Cetatea de Scaun reprezentau "varianta
moldovenească a sobei gotice târzii în formă de turn de cetate" (p. 1 67).
Relaţii matrimoniale În timpul lui Ştefan cel Mare (p. 1 73- 1 88),
reprezintă subiectul abordat de prof. Maria Berceanu. De la început suntem puşi
în temă că "trăind într-o epocă în care căsătoria la nivelul claselor «de sus» avea
importante implicaţii politice, domnul o va folosi (cel puţin la nivelul familiei
sale) pentru a-şi consolida propria poziţie (şi implicit a statului pe care-I
conducea) în raport cu statele vecine" (p. 1 73), exemplificându-se cu
amănuntele de rigoare, căsătoriile contractate de Ştefan cu Evdochia de Kiev,
respectiv Maria de Mangop. În continuare, autoarea ne captează atenţia cu
interesante notaţii despre sistemul succesiunii la tron (p. 1 74- 1 76) şi bineînţeles,
despre intensitatea vieţii personale a marelui voievod (p. 1 83 - 1 85).
Consideraţii pline de substanţă ne oferă şi universitarul sucevean, prof.dr.
Vasile M. Demciuc, Moldova - "Această poartă a Creştinătăţii" (p. 1 89- 1 92),
unde "epopeea apărării Moldovei" este considerată, şi pe bună dreptate, chiar
"
"epopeea apărării întregului Sud-Est European (p. 1 89). Prezentând această
"
mică ţară drept "poartă a Creştinătăţii , aşa cum afirma însuşi Ştefan, autorul
evidenţiază că "spada sa a fost şi cruce" (p. 1 90), conchizând că "neobosita sa
strădanie de a organiza rezistenţa în faţa agresiunii semilunei otomane, curajul
de a fi încercat şi reuşit să se ridice împotriva cuceritorului Constantinopolului
bizantin, toate acestea fac din Ştef�n cel Mare un lider al Europei" (p. 1 90).
Acest prim compartiment al volumului se încheie cu reflecţiile col.(r)
Paul-Valerian Timofte, Arta militară În vremea lui Ştefan cel Mare (p. 193-200).
Autorul întăreşte un adevăr cu valoare de paradigmă: "voievodul Moldovei ne
apare ca un mare gânditor militar, un strateg şi un tactician care supraveghea
direct organizarea oastei şi antrenarea ei în luptă" (p. 1 93). Aserţiunea este
demonstrată prin analiza amănunţită a organizării oastei Moldovei (p. 1 93- 1 95),
dar şi prin abordarea, până la detaliu, a "formelor de ducere a războiului" (p. 196),
cu exemplificările de rigoare ce conduc la o concluzie deloc surprinzătoare:
"specialistul militar este uimit şi astăzi de armonia şi unitatea campaniilor
conduse de Ştefan cel Mare" (p. 1 97).
2. Studii cu o tematică particulară, ce reliefează locul şi rolul ţinuturilor
băcăuane în vasta arie a înfăptuirilor lui Ştefan. Astfel, prof. Gheorghe Burlacu,
ne oferă un consistent studiu, intitulat Ştefan cel Mare - Borzeştii şi Bacăul
(p. 29-72). După un expozeu al copilăriei lui Ştefan, petrecută la Borzeşti,
urmează o documentată prezentare a rolului economic al localităţii şi al zonelor
învecinate, regrupate, în epocă, în "Ocolul domnesc Trotuş" (p. 33-37). Partea a
doua a materialului ne prezintă, cu lux de amănunte o legătură indisolubilă:
"
" Ştefan cel Mare şi· Bacău! Aici, urbea moldavă, !o<; de popas "la vaduri de
"
ape (p. 38), dar şi un important punct vamal pe "drumul moldovenesc" (p. 41 ) , ne
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apare ca martoră a unor momente cruciale din viaţa lui Ştefan: trecerea oştilor
maghiare în drumul lor spre Baia, repetatele popasuri ale lui Ştefan (inclusiv
înaintea bătăliei de la Vaslui) etc. În partea a treia a investigaţiei sale, autorul se
opreşte pe îndelete asupra bătăliei de la Lunea Mare, "un Termopile al Moldovei"
(p. 57). În sf'arşit, partea a patra este consacrată ,,Realizărilor Ştefaniene", cu un
accent deosebit pe ridicarea bisericii domneşti din Bacău (sfinţită la l ianuarie
1 49 1 ) şi a bisericii de la Boxzeşti (începută în 1493, încheiată în 1494).
La rândul său, prof. Corneliu Stoica ne oferă un summum de date şi fapte
despre Valea Trotuşului În timpul lui Ştefan cel Mare (p. 73-90), zonă pe
care autorul o include între "marile zone ale spiritualităţii medievale româneşti"
(p. 73). Cititorul întâlneşte o excelentă prezentare a habitatului în timpul lui
Ştefan, în acest areal, descrierea fiind fericit completată de tabele cu satele
atestate în timpul domniei marelui domn (p. 80-8 1 ). Acribia semnatarului
studiului ne aduce la cunoştinţă că, atunci, gradul de urbanizare se ridica doar la
2,59% (numai două aşezări urbane: Adjud şi Trotuş), comparativ cu peste 97%
pentru mediul rural (spaţiu reunit după 1 475 în "Domeniul Ocnei", devenit
domeniu domnesc). Parcurgerea rânduri lor îţi provoacă impresia că Ştefan este
aievea, impresie sporită prin apelul la un citat din Al. Vlahuţă: «Aici în valea
liniştită şi frumoasă toate-ţi vorbesc de el. Legendele, podul, numele satelor,
hrisoavele răzeşilor, toate păstrează amintiri scumpe din zilele lui Ştefan» (p. 75).
Aşa cum ne-a obişnuit. prof.dr. Alexandru Artimon ne oferă, într-un
studiu de largă respiraţie, Mărturii istorico-arheologice privind oraşele din
sud-vestul Moldovei În vremea lui Ştefan cel Mare (p. 1 0 1 - 1 56). Autorul
începe cu un excurs în glorioasa domnie a lui Ştefan, în care ne întâlnim cu
momente precum Baia (precedat de incursiunea oştilor lui Matei Corvin prin
Trotuş, Bacău, Roman, Tg. Neamţ, localităţi pe care maghiarii le-au incendiat),
sau precizări menite să aducă mai multă claritate asupra momentului şi locului
capturării lui Petru Aron (p. 1 08). Ca un veritavil exeget al domeniului, autorul ne
implică într-un vast istoric al Curţii Domneşti de la Bacău, cu amănunte inedite
despre ctitorul ei, Alexăndrel, considerat "un adevărat guvernator al părţii de sud a
Moldovei" (p. 1 2 1 ). În sprijinul consistenţei de idei degajate de text, vine un
remarcabil set de reproduceri alcătuit din: vederi de ansamblu sau parţiale (Curtea
domnească), schiţe de plan ale Casei domneşti şi a Turnului-locuinţă, imagini cu
obiecte de ceramică (de uz casnic, ornamentată) ş.a. (p. 1 37- 1 56).
Prof.dr. Ioan Mitrea se opreşte asupra unui subiect ce reprezintă chiar tematica
volumului omagia!: Ştefan cel Mare În memoria băcăuanilor (p. 23 1 -270). După
un panoptic istoric şi istoriografic al domniei lui Ştefan, autorul evidenţiază că
principala manifestaţie din 1 904" (când s-au împlinit 400 de ani de la moartea
"
marelui domn), a avut loc pe meleaguri băcăuane, în Boxzeştii natali ai lui
Ştefan. Este evocat un ziarist local care, cu o efuziune firească, spunea: «satul
Boxzeşti a fost prefăcut într-un adevărat rai pământesc» (p. 239-240). În
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continuare sunt menţionate şi alte acţiuni omagiale, în special după 1990, o atenţie
specială fiind acordată istoricului executării şi amplasarării monumentului ecvestru
"Ştefan cel Mare şi Sfănt" (vezi şi iconografia, p. 258-270).
3 . Materiale conexe, pline de încărcătură spirituală, ce evidenţiază de ce
Ştefan este o personalitate indisolubil legată de ethos-ul românesc. În acest
sens, publicistul Cornel Galben ni-l prezintă pe Ştefan cel Mare şi Sfânt, între
legendă şi adevăr (p. 201 -2 1 0). Este un subiect palpitant, în care apelul la
mitologie (vezi la p. 201 - lupoaica, lupii, ursul), face loc, ulterior, descrierii cu
rigoare a faptelor, aşa cum s-au petrecut ele în realitate. Abordarea victoriilor
obţinute de marele Ştefan oferă un excelent pretext autorului de a enumera
bisericile şi mănăstirile ridicate, pentru a cinsti numele lui Dumnezeu, ce 1-a
ajutat în încleştările cu armatele năvălitoare (p. 208).
O perspecivă din plan filologic ne este adusă de prof. Gruie Piticar, cu Ştefan
cel Mare în literatura română (p. 2 1 1 -222). Pornind de la premisa că Ştefan este
"
"un rnitesenţial al neamului (p. 2 1 1 ), autorul ne îndeamnă la un excurs al cărui punt
de plecare îl reprezintă cronicarii Gr. Ureche şi 1. Neculce, pentru a ajunge apoi în
modernitate, la Alecsandri, Delavrancea şi Sadoveanu. Fragmentele de text selectate
sun adesea completate cu păreri personale şi comentarii extrem de pertinente. Pornind
de la mesajul plin de fervoare patriotică a lui Delavrancea, autorul face o proiecţie
actuală ce poate fi, cel puţin, un subiect de meditaţie: "0 parte importantă a literaturii
române, întemeiată artistic pe ideea naţională, pe trăirea sinceră a sentimentului
patriotic, tinde să iasă astăzi din uz. Americanismul şi europenismul, prost asimilate,
şi, dincolo de acestea, un soi de pornire sinucigaşă inexplicabilă raţional ne provoacă
despărţirea de noi înşine. Cultura noastră a devenit prea strâmtă, s-a învechit ca o
haină demodată ce nu-şi mai găseşte locul nici măcar într-un magazin de second
hand. Simpla invocare a unui termen din familia lexicală a cuvântului patrie e
periculoasă, aducând imediat după sine aplicarea unei etichete de tipul: naţionalist,
antieuropean, antiamerican, neocomunist etc. A trăi în România un sentiment verificat
rnilenar, precum dragostea de ţară, e o chestiune himerică" (p. 2 1 6-21 7).
În încheiere, graţie unor rânduri pline de spiritualitate creştină, preotul dr.
Constantin Leonte reuşeşte o simbioză adecvată între argumentele istorice şi
cele teologice, investigând inclusiv filiera morală (recomandată celor care mai
exprimă încă îndoieli!), pentru a ne oferi o interpretare onestă, lipsită de
prejudecăţi, privind Canonizarea Binecredinciosului Voievod Ştefan cel
Mare şi Sfânt (p. 223-230).
Volumul Ştefan cel Mare şi Sfânt în memoria băcăuanilor reprezintă,
fără nici o îndoială, un eveniment editorial de excepţie pentru urbea noastră. El
poate fi considerat o întâlnire peste timp între generaţii şi, mai ales, o legătură
spirituală între contemporani şi simbolurile lor nepieritoare.
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ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT - 500. E VOCĂRI BĂCĂUANE,
BACĂU, 2004
Din Bacău porneşte astăzi o nouă carte ce se înscrie în suita lucrărilor
care şi-au propus să omagieze personalitatea marelui domn al Moldovei. Ea a
apărut la Editura Conexiuni sub egida Consiliului Judeţean care a finanţat
lucrarea şi sub îngrijirea Complexului Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău.
Frumos legată, având pe coperta 1 un fragment din pictura Bisericii din
Borzeşti, înfăţişându-i pe Ştefan cel Mare şi pe fiul său Alexandru, iar pe
coperta a IV-a Biserica din Borzeşti, ctitorie a lui Ştefan cel Mare, cartea are
1 99 de pagini.
Pagina a treia prezintă primul act emis din Bacău de Ştefan cel Mare, iar
pe pagina a cincea se află imaginea singurei ctitorii băcăuane, Biserica Precista
şi Pisania pusă de Alexandru voievod, fiul lui Ştefan cel Mare.
Cuprinsul reuneşte un număr de 1 8 articole şi studii care se remarcă prin
diversitatea tematică.
Lucrarea este onorată de o Predoslovie semnată de dr.Ioachim Băcăuanul,
Arhiereu-V icar al Episcopiei Romanului, care, avizându-ne asupra conţinutului
cărţii, se dezvăluie ca un bun cunoscător al istoriei poporului român şi cu
deosebire a activităţii şi personalităţii lui Ştefan cel Mare. Domnia sa apreciază
că Ştefan "nu s-a lăsat dominat de vitregiile vremii. S-a angajat cu toată fiinţa sa
în a aborda, cu abilitate toate domeniile. Astfel a devenit cea mai proeminentă
personalitate a Europei timpului său" (p. 1 2)
O serie de studii şi articole evidenţiază faptul că Ştefan a fost ziditor de ţară
luptându-se pentru a lăsa urmaşilor o Moldovă independentă: Raporturile de
vasalitate faţă de Poartă În vremea lui Ştefan cel Mare (Mihai Vasili!l, p. 62-67),
Moldova În relaţiile internaţionale. Război şi pace la Chilia (a doua
j umătate a secolului al XV-lea) (Laurenţiu Stroe, p. 84-94), Florilegiul
"Ştefaniadei băcăuane". Dialog imaginar (Jean Ciută, p. 1 40- 1 46).
Alte studii şi articole îl prezină pe Ştefan drept ziditor-ctitor de lăcaşuri
sfinte şi "apărător neînfricat al credinţei " : Observaţii asupra evoluţiei
domeniului Mănăstirii Putna În timpul domniei lui Ştefan cel Mare (Adrian
Horodnic, p. 29-38), Monument ecleziastic băcăuan din epoca lui Ştefan cel
Mare (Dumitru Zaharia, p. 49-6 1), Imagini ale arhitecturii de lemn din epoca
lui Ştefan cel Mare şi Sfânt (Dorinel lchim, p. 39-45), Ştefan cel Mare şi
Episcopii Romanului (Florin Ţuscanu, p. 1 04- 1 1 1 ), Ştefan cel Mare şi Sfânt
şi Cuviosul Daniil Sihastrul (Constantin Leonte, p. 1 47- 1 62).
Din vremea lui Ştefan cel Mare "ne-au rămas unele din cele mai
frumoase manuscrise" Despre Tetraevanghelul de la Humor ne vorbeşte în
Arta miniaturii În epoca lui Ştefan cel Mare (Silvia Iacobescu, p. 62-67).
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Ce a reprezentat Ştefan pentru posteritate?- "steaua spre care s-au
îndreptat ochii românilor doritori de o soartă mai bună" (p. 1 9).
Starea de spirit a românior din epoca lui Ştefan şi până astăzi est�
dezvăluită de Maria Berceanu în Posteritatea lui Ştefan cel Mare (p. 1 12- 1 2 1 ),
Miluţă Th. Bortă în Evoluţia stării de spirit româneşti generate de
personalitatea şi epoca lui Ştefan cel Mare (p. 1 22- 1 3 1 ) , Victor Mitocaru în
Marginalii la o comemorare (p. 1 96- 1 99) şi Relu Zamfir Stoian în Ştefan cel
Mare şi Sfânt, domnul Moldovei, Mihai Eminescu domnul literelor
româneşti (p. 1 83 - 1 90).
La ceas aniversar Jean Ciută aduce argumente pentru O posibilă şi necesară
reconsiderare hermeneutică a «Portretului lui Ştefan cel Mare» (p. 23-28), iar
Grigore Codrescu în Imaginea lui Ştefan cel Mare in drama istorică Apus de
Soare de Barbu Delavrancea realitate istorică şi mit (p. 1 32- 139) consideră că
dintre toate operele literare create drama istorică Apus de Soare "se distinge de
departe, marcând cu tinereţea ei intersecţia trecutului cu prezentul, adică
valorile moral-estetice intangibile după cinci veacuri de la intrarea în eternitate
a lui Ştefan cel Mare"
Omagierea lui Ştefan cel Mare s-a realizat, în timp, şi prin medalii,
plachete, timbre, cărţi poştale. Un studiu minuţios întocmit de Elena Artimon şi
Lăcrămioara Marin-Stratulat: Ştefan cel Mare reflectat În medaliile din
colecţiile Complexului Muzeal «<ulian Antonescu» (p. 1 63- 1 82) prezintă 1 2
din cele 2 1 de exemplare aflate la Bacău, "adevărate «documente» în metal ce
ne oferă informaţii ştiinţifice, fiind în acelaşi timp adevărate opere de artă" (p. 1 64).
Ioan Catană ne dezvăluie în articolul Ştefan cel Mare şi Sfânt - omagiu
filatelic pasiunea de colecţionar şi reuşitele la concursurile filatelice cu o
colecţie ce cuprinde "2 1 5 piese, pe 75 de pagini de expunere"
Lucrarea apărând la Bacău, înserează în mod firesc cercetarea făcută de
Ion Ungureanu în O Învoială dintre membrii familiei Tudor Întărită de
Ştefan cel Mare, privind stăpânirea satelor Tebeş şi Drăgeşti (p. 95- 1 03)
care urmăreşte situaţia celor două localităţi de la atestare până la jumătatea
secolului al XIX-lea.
Ca o concluzie se poate afirma că lucrarea recenzată constituie o
contribuţie valoroasă la completarea şi cunoaşterea personalităţii lui Ştefan cel
Mare, care, aşa cum scrie poetul anonim,:
"Seamăn pe lume nu are
Decât numai mândrul soare"
-

Maria Coroi

S TUDII ŞI ARTICOLE DE ISTORIE,

LXVIII, BUCUREŞTI,

EDITURA PUBLISTAR, 2003, 270 P.
A intrat în tradiţia revistei Filialei Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice,
Zargidava (apariţie recentă, valoroasă şi ritmică, deja la al treilea număr), ca la
fiecare nouă apariţie să prezinte şi o scurtă recenzie a publicaţiei Studii şi
articole de istorie, care este " portdrapelul " la nivel naţional al activităţii
ştiinţifice, a " Societăţii de Ştiinţe Istorice din România" .
Numărul LXVIII al publicaţiei Studii şi articole de istorie, apărută în anul
2003 la Bucureşti, la Editura Publistar are 270 pagini şi prezintă studii semnate de
personalităţi consacrate în studierea şi cercetarea istoriei, grupate pe următoarele
capitole; De la medieval /a modern (p. 5-78); Metodologie şi didactică (p. 79- 1 30);
Istoria învăţământului (p. 1 3 1 -1 68); Miscelaneea (p. 1 69- 260) şi Puncte de vedere
(p. 261 -270).
Dintre studiile primului capitol, (6 la număr) amintim, în mod deosebit,
pe cele semnate de Florin Constantiniu - membru corespondent al Academiei
Române, Feudalismul românesc. Tipotogie, unitate, diversitate (p. 5- 1 2) şi
Bogdan Murgescu - profesor la Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie,
Mihai Viteazul - medieval sau modern? (p. 1 3-24), în care autorii, nume cu
"
"greutate în istoriografia naţională şi nu numai, aduc contribuţii însemnate la
elucidarea unor aspecte foarte importante din istoria românilor.
După ce dă definiţia feudalismului, prezintă caracteristicile specifice
acestei perioade, în general, academicianul Florin Constantiniu - insistă asupra
particularităţilor feudalismului românesc - respectiv domeniul feudal şi
structurile feudo-vasalice, se va opri în finalul articolulu� asupra fărămiţării
feudale. Autorul subliniază că fărămiţarea feudală s-a manifestat prin "pluralism
statal - care se întâlneşte în mai toată Europa medievală, de la Atlantic la Urali
şi, în unele cazuri, ca în spaţiul german sau cel italian, el s-a prelungit până în a
doua jumătate a sec. al XIX- lea" (p. 1 0).
"La obârşia sa - spune autorul -, pluralismul statal este generat, de
regulă, de factori economici precum economia naturală, corelată cu existenţa
unor centre economice locale şi drumurile de negoţ. Teoria potrivit căreia au
existat două state româneşti - Ţara Românească şi Moldova (cucerirea
Transilvaniei de către regatul ungar a imprimat o evoluţie diferită în interiorul
arcului carpatic) - pentru că au existat două drumuri comerciale, oferă o cheie
pentru înţelegerea pluralismului statal românesc. Statul, ca factor de garantare a
securităţii căii de negoţ, este o realitate istorică greu de contestat" (p. l 0).
Autorul subliniază că, fărămiţarea feudală a însemnat totodată trecerea
prerogativelor autorităţii centrale stăpânilor de domenii, trecere care s-a făcut
atât pe cale legală cât şi abuziv.
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În articolul Mihai Viteazul - medieval sau modern?, prof.univ. Bogdan
Murgescu, după ce face o radiografie a domniei marelui voievod în ·special sub
aspect economic şi politic, conchide că " . . . Mihai Viteazul a reprezentat o
îmbinare de elemente medievale cu unele elemente moderne, în dozaje care nu
erau specifice numai lui ca persoană, ci erau cele ale epocii . . . În ciuda meritelor sale
incontestabile, Mihai Viteazul nu şi-a depăşit epoca, ci a fost un exponent al Europei
sfărşitului de secol XVI, sau altfel spus, al epocii moderne timpurii" (p. 23).
Cele patru materiale din capitolul "Metodologie şi didactică" , semnate
de profesori care predau la gimnaziu şi licee au menirea de a ne prezenta date
legate de modernizarea învăţământului românesc ( ex. folosirea calculatorului la
lecţiile de istorie), noi informaţii despre întocmirea unui proiect didactic şi în
mod deosebit modul cum a evoluat după 1 989 relaţia profesor - elev.
Prof.dr. C-tin 1. Stan într-un studiu foarte bine documentat face o
radiografie a învăţământului românesc din perioada 1 9 1 7/ 1 9 1 8 .
Autorul evidenţiază activitatea susţinută de u n grup d e intelectuali
patrioţi, între care amintim pe O. Ghibu, Şt. Ciobanu, P. Halippa, A. Mateevici,
Gh. Năstase, arhimandritul Gurie, Elena Alistar-Romanescu, V. Harea, R. Cioflec,
Liviu Mari an ş.a care mi litau în numeroase ocazii (congrese, întruniri, petiţii,
memorii etc) pentru folosirea limbii moderne (limbii române/moldoveneşti) pe
întreg teritoriu Basarabiei, pentru înfiinţarea de şcoli (începând . cu şcoala
primară până la universităţi) cu predare în limba moldovenească (românească),
precum şi pentru drepturi şi libertăţi democratice.
Strădaniile lor au fost încununate parţial de succes, astfel încât în
relativ la organizarea gimnaziilor din Basarabia», din 1 4-27
«Proiectul
"
august 1 9 1 8, potrivit căruia din cele 38 de instituţii de învăţământ secundar au
fost destinate instruirii copiilor români 27, 4 celor de origine ucraineană, 3
cehilor, 2 ruşilor şi 2 bulgarilor. De asemenea, în seminarul teologic din
Chişinău existau clase atât pentru elevii români, cât şi pentru cei ucraineni sau
bulgari" (p. 1 67).
Pentru perioada respectivă era un pas important, contribuind la integrarea
treptată a învăţământului basarabean, în cadrul sistemului şcolar din România
(p. 1 60).
Capitolul Miscelaneea cuprinde un număr de 7 articole, care tratează
aspecte diverse din istoria românilor. Amintim în mod deosebit articolele
semnate de Marian Curculescu, Mentalităţi şi realităţi În România la
Începutul perioadei interbelice (1918-1921) (p. 1 99-2 1 2) şi dr. C-tin Olteanu,
Din intimităţile Tratatului de la Varşovia. Atitudinea României faţă de
problema exercitării conducerii, la pace şi război, asupra forţelor armate
unite ale Tratatului de la Varşovia (p. 22 1 -230).
În articolul "Mentalităţi ", prof. Curculescu arată că în primii ani de
după Marea Unire în cadrul societăţii româneşti, o problemă sensibilă a
...
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constituit-o lipsa unităţii sufleteşti, dintre Vechiul Regat şi teritoriile unite în
1 9 1 8, situaţie determinată de mai mulţi factori, între care menţionează lipsa
unităţii administrative, legislative şi monetare, dificultăţile economice cauzate
de război, nivelul diferit de cultură, influenţele externe, pasiunile politice etc. În
continuare autorul precizează că "în Vechiul Regat, unii trăiau cu mentalitatea
că teritoriile unite «n-au nimic bun» şi că ele trebuiau supuse necondiţionat
legilor şi dispoziţiilor venite de la Bucureşti" (p. 1 99).
În cuprinsul articolului, autorul vine cu exemple concrete asupra modului
cum a fost percepută Marea Unire de către o parte din populaţia (chiar şi unii
politicieni) din Transilvania, Basarabia şi Bucovina.
După realizarea Marii Uniri, trebuia înfăptuită "sudura definitivă" a
teritoriilor (pe plan administrativ, legislativ, economic, cultural, etc.), pe care să
se clădească unitatea sufletească şi să se elimine "spiritul local" . Pentru
atingerea acestui deziderat, spune autorul articolului, acţionau politicienii,
oamenii de cultură, intelectualii, studenţii, presa, etc.
Astfel, încă din nov. 1 9 1 8, Nicolae Iorga atrăgea atenţia că românii ,,stau
de acum în aceeaşi casă şi trebuie să le-o facem locuibilă", iar Iuliu Maniu
declara în oct. 1 9 1 9, că trebuie "cât mai curând să înlăturăm cu totul
particularismul provincial atât din gândirea noastră cât şi din întocmirile de
stat şi din instituţiile lui" (p. 207-208).
Tot la capitolul Miscelaneea, prof. Bogdan Teodorescu sub titlu
Biografle (p. 253-260), face o prezentare succintă a ultimelor apariţii editoriale
referitoare atât la istoria românilor cât şi la istoria universală.
Din categoria lucrărilor referitoare la Istoria românilor semnalează
apariţia în prima j umătate a lunii martie 2003 a volumelor V-VIII din Tratatul
de Istoria românilor (sec.VII-XIX şi primii 40 de ani ai sec.XX), apoi lucrările
semnate de: Stelian Brezeanu, Identităţii şi solidarităţii medievale.
Controverse istorice, Editura Corint, 2002; Louis Roman, Radu Vergatti,
Studii de demografie istorică românească, Editura Enciclopedică, 2002 - aici
subliniind îndeosebi aportul primului autor la aprofundarea studiilor
demografice şi intenţia de a elabora o mare sinteză, în 3 volume despre
Populaţia României, însă moartea prematură a prof. Louis Roman (aug.200 1 ) a
făcut ca doar primul volum să fie terminat ( 1 994); Lucian Leuştean, România,
Ungaria şi Tratatul de la Trianon, Editura Polirom, 2002, şi Lily Marcau,
Regele trădat, Editura Corint, 2003 - o nouă prezentare a unui suveran
controversat, căreia de data aceasta i se pun în valoare îndeosebi calităţile.
Referitor la istoria universală, sunt amintite numeroase lucrări foarte
importante apărute în special la editurile Corint şi Curtea Veche în ultimele 2-3
decenii ( vezi p. 256-257, spaţiul tipografic nepermiţându-ne enumerarea lor),
iar din ultimii doi ani amintim: 3 volume semnate de Eric Hobsbawn, Era revoluţiei
(1789-1848); Era capitalului (1848-1875) şi Era imperiului (1875-1914), Editura
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Corint, 2000, în care prezintă imaginea marilor schimbări pe care le-a cunoscut
societatea în sec. XIX începutul sec. XX; Alain Joxe, Imperiul haosului,
Editura Corint, 2002, în care autorul oferă un nou punct de vedere
fundamentelor clasice ale Statului, afirmând că prin rolul său protector, inclusiv
economic, acesta desfiinţează treptat ,,războiul contra tuturor" Astfel, S.U.A.
nu sunt preocupate nici de cucerirea lumii, nici să ofere protecţie "cetăţenilor",
ci doar să asigure prin coaliţii de circumstanţă buna funcţionare a dezordinii.
Europa, crede autorul, este capabilă să se opună, prin republicile sale acestui
"
"haos imperial (p.258); volumul Omul secolului al XIX-lea şi Omul secolului
XX'', Editura Polirom, 2002, coordonate de Ute Frevert şi Heinz-Gerhard Haupt,
precum şi numeroase reviste ce ne oferă o multitudine de informaţii de înaltă ţinută
ştiinţifică, începând cu istoria veche până la cea contemporană.
Ultimul material al revistei încadrat la capitolul Puncte de vedere
cuprinde articolul Locul istoriei în şcoală azi, semnat de Constantin Vitanos,
Bogdan Teodorescu şi Angela Bălan, profesori de liceu.
Cei trei profesori îşi exprimă unanim nemulţumirea pentru reducerea
orelor de istorie din programele şcolare şi pledează cu argumente solide pentru
acordarea atenţiei cuvenite acestei discipline; revenirea la 2 sau chiar 3 ore/
săptămânal, acolo unde se impune şi introducerea obligatorie la examenele
naţionale de capacitate şi bacalaureat.
,,Aplecarea către tainele trecutului presupune studierea şi înţelegerea de
către elevi a complexului proces care a condus la formarea lumii contemporane.
Marile transformări social-politice care au loc în prezent pe scena internaţională
pot fi înţelese mai bine în condiţiile în care lecţiile secolelor anterioare au fost
însuşite temeinic. Cât despre latura civică, «se poate spune că studierea
evoluţiei democraţiei, cu toate fazele sale, este cea mai sigură cale către
formarea unui spirit civic modem»" , precizează prof. Angela Bălan (p. 1 68).
În concluzie, supliniem că şi acest număr al revistei prezentate are
articole diverse, bine documentate, cu informaţii multiple, demonstrând o dată
în plus că este necesară şi foarte utilă pentru toţi cei ce doresc să afle noutăţi din
domeniul istoriei.
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SCRISOARE DE MULŢUMIRE

Apariţia acestui număr al publicaţiei ZARGIDA VA - Revistă de istorie
(III, 2004) a fost posibilă numai datorită sprijinului generos al conducerii
unor societăţi comerciale, instituţii de cult şi persoane fizice.
Mulţumim sponsorilor şi celor care au făcut donaţii, venind în
întâmpinarea apelului nostru. Pe toţi ne face plăcere să-i menţionăm şi aici,
într-o ordine aleatorie: S. C. " Micromedica " S.R.L. Piatra Neamţ, Director
General Dorel Botez; S. C. INTER TOUR S.R.L. Bacău; Protopopiatul
Bacău-Nord, Protopop Constantin Tomozei; Parohia " SJ. Gheorghe " Bacău,
Protopop Vasile Radu; Decanatul Romano-Catolic Bacău, Monsenior Ştefan
Erdeş; S. C. General Tectonic S.R.L., arhitect Ştefan Boiciuc; Prof.dr. Livia
Liliana Sibişteanu şi Prof. Maria Coroi.
Un gând de mulţumire conducerii Editurii CONEXIUNI Bacău,
director Prof.dr. Gabriel Leahu; doamnei ing. Eugenia Adam şi iscusiţilor
tipografi de la Imprimeria " BA CO VIA " Bacău, care au realizat lucrarea în
bune condiţii grafice.
Mulţumim, şi nu în ultimul rând, autorilor care au colaborat la acest
număr âl revistei şi tuturor celor care au fost alături de noi.
A ceastă solidaritate pentru un proiect cultural-ştiinţific este o dovadă a
faptului că mai există încă, din fericire, iubitori ai muzei CL/0.
În numele
COLEGIUL UI DE REDA C ŢIE

Prof.dr. Ioan Mitrea

