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POPULAŢIA ORAŞULUI MOLDOVENESC
LA MIJLOCUL SECOLULUI AL XIX-LEA
GH.

PLATON

Demografia reprezintă o disciplină a cărei valoare pentru aprofun
darea stiUdiilor istorice a ofost nu numai odată subliniată. 1 Arhivele noas
tre - cel puţin cele ale Moldovei - conţin
numeroase date privind
populaţia în secolul al XIX-lea, mai ales. ln special recensămintele fis
cale, catagrafiile, oferă bogate informaţii care pot sluji la înţelegerea
mai deplină a unor variate probleme de istorie. Importanţa acestui mate
rbl a fost, de altfel, continuu scoasă în evidenţă 2 Şl nu este necesar săJ mai
stăruim aici.

In comunicarea noastră, pornind de la înţelegerea rolului populaţiei
în desfăşurarea procesului evolutiv al societăţii, ne propunem ca, pe baza
analizei datelor catagrafiei din 1845, să stabilim unele premise de natură
să contribuie la cunoaşterea mai deplină a cauzelor care au imprimat a
nului revoluţionar 1848 in Moldova caracterul său specific, particular.

1. Inainte de a proceda la analiza datelor inserate în. tabelele statistice
care însoţesc lucrarea, socotim necesare cîteva observaţii privind maniera
de lucru.

Catl:J.grafia din 1845 3 nu este o lucrare unitară. Deşi formularul de
bază a fost unic, datele variază în funcţie de înţelegerea manifestată de
fiecare comisie în parte. Cel mai bine - din punctul nostru de vedere,
fireşte - au lucrat comisiile acelor tîrguri sau oraşe care au raportat
datele din 1845 la cele existente în catagrafia anterioară, din 1838. Pro1. Cf. Şt. Ştefănescu, Istorie şt demografie, ,.Studii",
tom
20,
1967, nr. 5,
p. 933-946.
2. L. Boicu, Despre structura socială a oraşului moldovenesc la mijlocul seco
lului al XIX-lea, "Studii" , anul VI, nr. 2. 1963, p. 281-306 şi Gh. Platon, Populaţia
"Analele ştiintifice ale
tîrgului Huşi în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
Universităţi i "Al. 1. Cuza" din laşi" , sect. III (şt. sociale), a. Istorie, tom XI, 1965.

3. Pentru intocmirea tabelelor noastre statistice, am utilizat următoarele con
dici de la Arhive"e Statului din Iaşi : Tr. 1423, op. 1619, nr. 843. 850, 859, 866, 871,
873, 879, 885, 892, 897, 901, 906, 912, 920. 926. 933, 938 940, 947, 951, 952, 956. 962, 975,
'982, 987, 988. 989, 1015, 1 016, 10 17, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1026,
1 027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1 033. Pentru căpătăieri, am utilizat condica nr. 1 0 10,
din a�elaşi transport. Ordinea enumerării respectă ordinea ţinuturilor înscrise în
tabelele statistice.
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cedînd în acest fel, unele comisii ne-au oferit posibilitatea să apreciem,
cu oarecare exactitate, transformările care s-au efectuat in sînul unora
din categoriile fiscale corespunzătoare, în in11ervalul dintre cele două ca
tagrafii şi să stabilim - acolo unde a fost cu putinţă, - provenienţa in
divizilor care, în marea lor majoritate- lucrul nu era posibil altlfel - au
fost consideraţi nominal.
Din nefericire, datele pentru oraşul laşi, care ar fi prezentat cel mai
mare intj2res, lipsesc.
Observînd notaţiile făcute marginal, la fiecare individ în parile, am
putut stjabili provenienţa şi prefacerile din sînul categoriilor de negus
tori, meşteri şi birnici, mai ales, am putut realiza repartizarea pe ramuri
de negoţ şi meşteşugari, atît a negustorilor şi a meşteşugarilor pămînteni,
cît mai ales a evreilor şi a supuşilor stjrăini. CHrele ce le-am obţinut privind numărul de negustori şi meşteri, pe categorii - nu sînt complete.
Totalurile nu corespund cu acele înscrise în tabelele generale pentru ne
gustori şi meşteri deoarece nu intotdeauna se fac specificaţiile corespun
zătoare în dreptjul indivizilor: respectivi. D,e asemenea,, �eori, se face
doar menţiunea generică de "neguţitori", care nu ne oferă posibilitatea
să facem vreo clarificare. Astfel, de pildă, în catagrafia oraşului Bacău,
din 105 negustori, specificaţii se fac doar la un număr de 27. De aseme
nea, la multe din tîrgurile mai mici -am nota, pri.Intre acestea, Podul Iloaiei.
Moineşti şi Tg. Ocna, pentru a nu le pomeni decît pe acestea
negustorii
sînt desemnaţi în bloc, cu denumirea generică. Totodată, sînt şi cazuri
- şi ele nu sînt rare - cînd breasla include negustori sau meşteri de
profil diferit. Astfel ,spre exemplu, la Galaţi, sînt cuprinşi în cadrul ace
-

leiaşi bresle, bogasierii, marchitanii, lipcanii şi braşovenii; argintarii, t]u
fecciii, covacii, căldărarii şi cazangiii. In asemenea cazuri, am inclus
întjl'eg numărul de negustori sau meşteri în categoria specificată prima.
în afară� de aceastja, se produc confuzii - uneori destul de grave -şi
din lipsa unui criteriu unitar, în virtutea căruia anumite profesiuni pot
fi incluse în rîndul negustorilor sau în acel al meşterilor. Astj!el, abagerii,
pot fi şi negustori de abale dar şi meşteşugarii acestui produs ; pascarii
sînt meseriaşi care recoltează produsul sau negustorii care vînd rezulta
tul muncii : harabagiii şi caretaşii pot fi acei care confecţionează produsul
sau cei care efectuează tiransporturi. Aceştia sînt trecuţi, uneori la meş
teri, iar alteori la negustori. Distincţiile sînt cu atît mai greu de făcut
cu cît, lucrul este ştiut, mulţi

dintre

meştleri,

desfăcindu-şi

produsele

muncii, lucrind pentru piaţă, îndeplineau, în acelaşi timp şi calitatea de
negustori 4 •

Deobicei, î n cazurile p e care

le-am

semnalat

mai sus, am urmărit

specificaţiile din catagrafie, fără să ne îngăduim vreo intervenţie care,

de altfel, nu ar fi adus nici o modificare de substanţă fondului problemei.

4. O situatie asemAnătoare, in acest sens, o au, de plidă, casaptt care pot fi şi
meşteri dar pot avea. in acelaşi timp şi calitatea de negustori de vite, care apare.
uneori şi în catagrafie. La fel şi gr4dinarii care pot fi negustorii de legume dar şi
meseriaşi specializaţi în cultivarea florilor. Exemplele pot fi multiplicate.
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Din sumarele notaţii de mai sus, se desprinde constatarea că, practic,
dată fiind lipsa de unitate care a caracterizat lucrările comisiilor, nu se
poate vorbi de o situaţie întru totul exactjă, realizată pe baza analizei da
telor catagrafiei din 1845. In multe cazuri, lipsa de unitate a 'fost dublată
de o lipsă de exactitatje care a impus, la inceputul anului 1846, o nouă
revizuire a categorii lor dajiil.ioe s.
Cunoscînd toate aceste dificultăţi, am încercat totuşi ca, printr-o o
peraţie extrem de migăloasă, prin lectura şi nota.rea t]uturor observaţiilor
marginalii, efectuate în dreptul fiecărui individ, să ajungem la propria
noastră statistică. Aceasta, deşi incompletă, ne oferă totuşi posibilitjatea
să tragem unele concluzii pe care le considerăm pline de interes.
Obiectivele ce le urmărim în expunerea noastră - lucrul trebuie
spus din capul locului - sînt relaffi,v limitate. Făcînd anumite observaţii
referitoare la structura socială a oraşului moldovenesc, la jumătatea se
<:olului al XIX-lea, vom încerca să desprindem unele ir�dicii de natură să
poată sugera măsura in care oraşul putea să participe, prin forţele sale
·sociale, la mişcarea revoluţionară care, la 1848, a cuprins, in vîrtejul său,
întreaga ţărănime 6, Cercetarea ne este uşurată de excelentul studiu al
lui L. Boicu, apărut în 1963, 7 în care - deşi în urma unei cercetări par
ţiale s
s�nt făcute o serie de interesante şi pertinente observaţii. Acestea
au în vedere caracterul precumpănitor al micii producţii de mărfuri, cu
toatje implicaţiile care decurg din existenţa acestei situaţii, procesul de
imigrare al ţăranilor spre tîrguri şi oraşe, deosebirea de interese intre ele
mentele de naţionalitate diferită care alcătuiau burghezia moldovea
nă, .ş.a.
Observaţiile noastre, care se referă strict la p�rioada anterioară anului
1848 9 şi care confinnă, in mare măsură, concluziile lui L. Boicu, sint
efec1juate pe intregul material al lucrării catagrafice din 1845. Acest ma
terial, prelucrat intr-o manieră care să corespundă obiectivului ce ni l-am
propus, a fost inclus in tabelele statistice din anexe. Analiza acestora in
găduie surprinderea unei multitudini de aspecte. Ne vom mărgini să le
reliefăm pe acelea care se incadrează în sfera preocupărilor esenţiale ale
lucrării noastre.
II Inainte de a intra in fondul problemei, socotim necesare citeva
precizări preliminarii, de natură să sugereze, cu mai multă pregnanţă
capacitatea revoluţionară a oraşului moldovenesc la jumătatea secolului
al XIX-lea.
-

5. In calculele noastre, am tinut seama - pentru toate categoriile - de re
zultatele verificării din 1 846, pe care le-am considerat definitive. Condicile din
1846 lnsă, făcute in mare grabă, oferă puţine indicii cu privire la problemele care
au constituit obiectul principal al preocupărilor noastre. De aceea, dacă am con
fruntat şi completat totalurile catagrafiei generale, cu datele din condicile revi
·ziei din 1846, pentru celelalte date, am apelat, in
mod exclusiv, la catagrafia
initială.
6. Gh. Platon, Din lupta maselor ţărăneşti din Moldova in preajma şi in timpul
anuLui revoluţionar 1848, ,.Studii şi articole de istorie" , VII, Buc., 1965.
7. L. Boicu. ap. �cit.
8. Autorul a analizat datele privind principalele cinci orase ale tării : laşi,
Botoşani , Galaţi, Roman, Bacău şi pentru tirgurile Moineşti şi Tg. Ocna.
9. L Boicu işi extinde exemplificarea pină in 1860.
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In primul rînd, majoritatea tîrgurilor şi a tirguşoarelor precum şi <>
bună parte a oraşelor Moldovei continuau să fie încă, în această perioadă,
proprietatlf! feudală. Locuitorii, indiferent de categoria din care făceau
parte, suportau toate consecinţele care decurgeau din această stare de·
lucruri.
Conţinutul învoielilor noi pentru aşezarea de tîrg precum şi acele ce
privesc reînoirea aranjamentelor vechi, vădesc serioasele bariere pe care
proprietatea feudalăi le ridica în calea dezvoltării relaţiilor noi, în calea
creării unei actjivităţi comerciale şi lucrative prospere. Menţinerea şi chiar
întărirea monopolurilor feudale, dreptul exclusiv al proprietarului de a
dispune construirea irnstalaţiilor cu caracter industrial
pentru a nu le
pomeni decît pe acestea - creau serioase dificultăţi în calea tirgurilor
şi oraşelor, constituind un verittabil anacronism. to
In timp ce unele tîrguri se înfiinţau, ca urmare a procesului obiectiv
de dezvoltare a pieţei interne, iar locuitorii acestora încheiau învoieli în
condiţii care c<mtraveneau flagrant direcţiei dezvoltăJrii istorice, populaţia
altora luptja cu hotănre pentru a înlătura cătuşele ce le impunea propri
etatea feudală. Acest fenomen ,deosebit de interesant, pe care nu-l putem
analiza aici în aspectele sale cele mai semnificative, poate fi urmărit de pildă- în perioada care stă in centrul preocupărilor noastjre, în cazul
oraşului Roman, asupra căruia Episcopia îşi mai exercita încă dreptul de
proprietate feudală.
Potrivit învoielii încheiate între părţi, s-a stabilit ca locuitorii pentru a deveni proprietari şi a intjra "în osăbitele drepturi ale tîrgoveţi
lor" - să cumpere vatra tîrgului, cu imaşul şi mahalalele acestuia. Fie
care locuitor trebuia să fie impus în raport cu in11inderea locului ce-l po
seda. De asemenea, vreme de şase ani, tot in acest scop, urmau să se per
ceapă taxe pe vitele comercializate sau pe anurnitje produse din carnE.
Fireşte, repartiţia nu a fost proporţională şi aceasta a dat naştere uno.r
grave abuzuri, de pe urma cărora a avut de suferit populaţia nevoiaşă. 1t'
Calamităţile naturale caracteristP.ce acestei epoci, seceta şi lăcustele,
care au determinat o acută lipsă de alimente, care în condiţiile regimu
lui feudal din Moldova acelor ani, au avut repercusiuni tragice asupra
10. Pentru detalii, vezi Documente privitoare la istoria economică a României
Oraşe şi tîrguri. Moldova, seria A, vol. II, Buc. 1960 (in special. p. 305-354) .

11. La 1 martie 184ti, cei 41 membri ai breslei
ciubotarilor,
mentionind şi
abuzurile comisiei care a intocmit catagrafia, notează că au fost trecuti la cate
gorii incompatibile cu starea lor materială. In acelaşi timp, in conditiile in care
"alijverişurile cele mai insămnate acestui oraş s-au inchis", pentru răscumpă
rarea oraşului, ,,prin aspre execuţii, ni să împlineşte odată tot bezmănul pe 20 ani
viitori" . Arătînd că o parte dintre dînşii nu au nici piinea necesară traiului zil
nic, ei cer să fie incluşi din nou in categoria birnicilor. Altfel, subliniază aceştia,
in incheierea jalbei lor, ... . . alt chip nu mai avem decit doară copiii nostri să-i
vindem robi sau noi de vii să ne aruncăm de vii (sic) in morrnînturi şi aşa numai
să putem scăpa de un aşa cumplit jug ... " . Arh. St. Iaşi,
Tr.
1764,
op. 2013.
nr. 1447/2156, f. 1-29. Potrivit listelor anexate, locuitorii sint impuşi să plătească
sume variind intre 6 şi 77 lei. Pentru litigiile mănăstirei Neamt cu locuitorii din
Tg. Neamţ, vezi Documente privitoare la isto.ria economică a Romdniei, op. cit
p. 350 şi urm.
.•
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populaţiei satelor, au afectat serios şi populaţia din tîrguri şi oraşe şi mai
.ales acea parte pent1ru care agricultura constituia sursa principală de
existenţă. Din aceste cauze, în perioada anterioară. anului 1848, asistăm
la o deplasare masivă a unei părţi a populaţiei orăşeneşti spre sate - în
mar':! majoritate temporar, fireşte
cu scopul de a-şi asigura hrana.
Huşul, de pildă, cuno�1te un mare număr de oameni deplasaţi în acest
scop. 12 De asemenea, ca urmare a abuzurilor şi incorect)itudinilor săvîr
.şite de comisiile care au alcătuit catagrafia din 1845 şi a rig�dităţii siste
mului feudal de impunere, din cazua lipsei de stabilitate a unei însem
nate părţi a populaţiei orăşeneşti, locuitorii tîrgurilor şi ai oraşelor au fost
supuşi unei verit13.bile opresiuni fiscale.
Secătuită de •foame şi - adeseori - în imposibilitate de a-şi achita
propriile îndatoriri fiscale, populaţia nevoiaşă a multora din tîrguriile şi
oraşele Moldovei - în virtutea sistemului feudal de răspundere colec
tivă - a fost impusă să plătească şi dările acelora - destul de numeroşi,
de altfel - care, deşi figurau în tabelele catagrafice alcătuitle de comisii,
fiind morţi, fugiţi sau în imposibilitatea de a-şi plăti birul, nu mai erau
solvabili. In asemenea cazuri, pentru a evita evaziunea, se recurgea la
măsuri severe de constrîngere.
Documentele atestă, spre exemplu, t�ragica situaţie în care se găseau
locuitorii bimici din Huşi, care, de altfel, au adoptat o atitudine deosebit
de dîrză în aceste împrejurări, 13 cei din Roman, unde abuzurile comi
siei catagrafice, după aprecierile ispravnicului, au fost "nepilduite" pre
(!Um şi cei din Botpşani, Bacău, Fălticeni, Tg. Neamţ sau din alte oraşe
şi tîrguri ale ţării- "'
Sărăcia şi mizeria populaţiei unora din oraşele şi tîrgurile Moldovei
au fost accentuate în urma distrugerilor provocate de numero3.se incen
dii, frecvente in epoca asupra căreia stăruim. Astfel, spre exemplu, în
urma incendiului care s-a produs la Huşi, la 21 iulie 1844, au fost mis
tuite de flăcări un număr de 191 case şi 50 dugheni, pagubele materiale
fiind considerabile. t5
Din cele relatate pînă acum, chiar din notaţiile sumare la care am
fost constrînŞ i să ne limităm, se pot desprinde unele constatări cu carac
ter general :
Calamităţile naturale, care s-au abătut asupra Moldovei ,începînd din
anul 1846
am menţionat seceta şi invazia lăcustelor - au acţionat
___.

-

Populaţia tirgului Huşi in

cit., p. 58-59. Locuitorii se stabileau pe moşii

12. Gh. Platon,

XIXI-lea... loc.

prima

jumătate a

secolului

al

boiereşti, incheind

contracte de muncă cu proprietarii respectivi .
1 3. Ibidem, p. 56-60. Locuitorii erau incărcati cu dările unui număr de 173
·oameni.
14. Gh. Platon, Situaţia masalOT pop'IJ4are din Moldova in preajma şt in timpul
.anului revoluţionar 1848, II. .,Analele ştiinţifice ale UniversitAtii .,Al. 1. Cuza" din
laşi, secţ. III, a Istorie, tom. XIII, anul 1 967, p. 65-67. Locuitorii din Botoşani erau
·rncărcaţi cu dările unui număr de 426 oameni, iar cei din Roman suportau dările
altor 83.
1 5. Gh. Platon, Populaţia tirgului Huşi, · l oc. ctt. p. 59. La laşi, de asemenea,
trei incendii succesive, survenite la 21, 22 şi 28 iulie 1844, au provocat pagube eva
hate la 3.520.900 lei. Arh. St. I aşi, Eforia, dosar nr. 38/1844, f. 2 1 -40.
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cu maximă eficienţă şi asupra populaţiei sărace a tîrgurilor. Opresiunea
fiscală a accentuat consecinţele funeste ale foametei dînd naştere unor
puternice frămîntări, prezente - aşa cum materialul o dovedeşte - în
multe din oraşele şi ijrgurile ţării. Era evident - în primul rînd, pentru
populaţia aşezărilor cu caracter urban - că, in mare parte, situaţia era
agravată din cauza incapacităţii orînduirii economice şi sociale în fiinţă
de a face faţă noilor condiţii istorice.
Foametea, de care clasele posedante nu erau atinse, era provocată nu
numai de acţiunea directă a factorilor naturali ci, în primul rînd, de re
partiţia proprietăţii, de forţarea continuă a exportului de către proprie

tari. Ţăranii, ca şi o anumită parte a locuitorilor din tîrguri, s-au con

vins - dacă nu ajunseseră pînă acum la înţelegerea acestui tfapt - că.
eforturile supraomeneşti pe ca,re au fost constrînşi să le facă, de pildă,
in timpul inutilei campanii de stîrpire a lăcustelor, 16 era urmarea ne
putinţei şi anacronismului unei întocmiri
economice şi sociale care-i
reducea la inapoiere şi foamete cronică. Împrejurările din aceşti ani au
conturat, credem, mult mai clar necesitatea organizării statului pe baze
moderne, au demonstrat - în special, prin exemplul oraşelor - cît era_
de acută necesitatea unui regim de libertate pentru comerţ, meserii şi
industrie şi repartizarea echitabilă a sarcinilor fiscale.
Este cert că anii anteriori lui 1848 au pus la dispoziţia celor ce-l că
utau un preţios material pentru pregătirea programului revoluţionar.
Situaţia materială a locuitorilor birnici din :tjîrguri oferea acestora
suficiente motive de nemulţumire. Această nemulţumire s-a manifestat,
mai ales, prin o avalanşă de petiţii adresate organelor admini.'>trative
şi prin adoptarea, uneori, aşa cum a fost cazul în Huşi, spre exemplu, a
unei atjitudini mai ferme, care silea ocîrmuirea la concesii. Lupta aceasta
insă nu a fost organizată. Cauzele care provocaseră adîncirea sărăciei şi
mizeriei claselor şi păturilor de jos, au constituit - se poate spune pentru alte categorii de locuitori ai tîrgurilor, prilej de creştere a cîştigu
rilor. In orice caz, după ci� se pare, împrejurările pe care le-am menţio
nat nu au acţionat in �aşi mod şi asupra tuturor categoriilor de negus
tori şi meşteri. Cazurile în care aceşt\ia se plîng de greutăţile pricinuite
de plata dărllor sint mai puţin numeroase şi se referă la săracii aparţi
nînd acestor categorii. Pe acest teren, deci, nu s-a putut realiza un front
comun între locuitorii birnici ai ijrgurilor - asupra cărora opresiunea
fiscală era mai accentuată - şi negustorii şi meşterii care - în general
beneficiau şi de un alt
vorbind - fiind stabili in locurile de aşezare,
sistem de plată a dărilor.
Din cauza specificului ocupaţiei, cazurile în care se ·făcea uz de răs
pundere solidari!, in plata banilor acelora care lipseau din breslele res
pective, nu erau atît de frecvente şi nici nu ridicau atîtea probleme ca in
16. Gh. Platon. Situaţia maselot" populare din Moldova, loc. cit., tom. XII, anur
1966. Locuitorii satelor, precum ei birnicii tirgurilor, trebuiau să curete pămintu
rile proprietarilor, fie ingropind ouăle de lăc;uste, fie omorîndu-le prin lovire cu.
lmblăciile. Munca era, de altfel. zădarnică. Materialul documentar ilustrează evi
dent inutilitatea eforturilor de acest gen, ce oglindeau gradul de inapoiere a tArii..
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-cazul bimicilor. In afară de aceasta ,comisiile catagrafice - lucrul era
firesc - se arătau mai circumspecte în înscrierea negustorilor şi a meş
terilor, decît în acea a bimicilor sau căpătăierilor, categorii in care indi
vizii erau înscrişi, adeseori, după criterii care nu aveau nimic comun cu
logica. 17

Bimicii - din care, o mare parte, în majoritatea tîrgurilor şi oraşelor,

tşi făceau ind din agricultură sursa principală a existenţei lor - in peri
oada care face obiectul atenţiei noastre, au încercat să soluţioneze proble
mele cu care erau confruntaţi deplasîndu-se temporar sau chiar definitiv

la sate, pentru a-şi cîştiga hrana, pe moşiile acelor proprietari care aveau
nevoie de braţe de muncă. La această soluţie au recurs, in parte şi unii

-dintre negustori şi meşteri, acei mai săraci, fireşte, care, constant, erau
nevoiţi să-şi completeze necesarul hranei prin pracUicarea

agriculturii.

Aceştia aveau poziţiile cele mai apropiate de ale locuitorilor bimici.
Diversitatea de poziţie şi interese care, uneori, se crea doar în mod

artificial, prin regimul fiscal deosebit, constituia un impediment care nu

favoriza ca populaţia orăşenească! să se situeze pe o platformă comună în
lup� împotriva feudalismului. Asupra acestui fapt vom stărui în conti

nuare, cu prilejul analizei statisticelor privind categoriile de locuitori din
tîrguri şi oraşe.

In primăvara anului 1848, in condiţiile în care admitem că s-ar fi

realizat o platformă comună şi revoluţionarii moldoveni ar fi urmărit cu
perseverenţă realizarea acestui obiectiv, s-ar fi puttut obţine - lucrul era
posibil - o oarecare solidarizare a populaţiei orăşeneşti de partea revoluţiei. Aproape toate clasele şi păturile societăţii, în limit1e şi din cauze care vari
au erau interesate în lupta împotriva feudalismului. In vară insă lucrul nu
mai era posibil deoarece populaţia tuturor oraşelor şi tîrgurilor din Mol
dova trăia sub spaima cumplitului flagel care a fost epidemia de holeră.
La aceasta s-a adăugat şi ocupaţia ţării de către trupele străine.

Aglomerările orăşeneştli, mai ales, au dat un mare tribut de victime.

In afară de aceasta, majoritatea populaţiei - potrivit indicaţiilor Comi
tetului sănătăţii - şi din spirit de autoconservare - a părăsit tîrgurile
:şi oraşele şi s-a stj'ibilit fie în sate, fie în împrejurimi, in aşezări impro
vizate, în bordeie şi bărăci. Contemporanii descriau situaţia in imagini
pline de un tragism zguduitor.
17. Astfel, spre exemplu, potrivit declaraţiei ispravnicului de Roman, din 11
noiembrie 1846, comisia a inscris la bir, mai ales in cazul căpătăierilor, ,,betegi ce
zac prin ospitaluri, slugi de prin casele boiereşti, băeţi
numai intilniri prin drumuri, sirguindu-se a afla numai
.Iaşi,

Tr.

1352,

op.

1535,

nr.

143,

f. 33-34, 43.

nevirsnici,

oameni după

numele lui...". Arh. St.
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In unele oraşe şi tîrguri, mortalitatea a fost, de-a dreptul înspăimîn
tătpare. In perioada de vîrf, în oraşele Iaşi şi Botoşani, numărul morţilor
a depăşit cifra de

200

pe zi. 18 Un mare tribut de victime 1-a dat populaţia

săracă precwn şi negustorii şi meşterii de starea sau treapta a treia. 19 In
asemenea condiţii, posibilităţile de realizare a unei acţiuni revoluţionare
concertate era cu desăvîrşire exclusă.
Analiza datelor statistice din tabelele noastre vor reliefa - credem şi alte aspecte privind capacitatiea
populaţiei orăşeneşti de a participa

la o ridicare revoluţionară cu caracter general.
III In general vorbind, negustorii - ne referim, deocamdată, la cei
pămînteni - acei care, după expresia lui Lenin, reprezentau elementul
activ care contribuia la dezvoltarea pieţei interne, dînd comerţului un
caracter unitar şi organizat 20, la data cînd s-a înfăptuit catagrafia repre
zentau, aproximatri.v, 1/8 din totalul populaţiei tirgurilor şi oraşelor. Ma
rea majoritate o constituiau negustori'i de starea III-a şi calfele. Aparţi
neau stărilor superioare, I-a şi a II-a, un număr de 429 oameni, din totalul
general de 6633 (anexele 1, II).
Chiar aşa incompletie cum sînt, cifrele dovedesc puternica fluctuaţie
din sînul categoriei negustorilor pămînteni, în intervalul de şapte ani din
tre cele două catagrafii. In afara scăderilor naturale, înregistrate prin
decese sau pierderea capacităţii de practicare a negoţului, constatăm un
importan� număr de fugiţi sau strămutaţi 2 1 - chiar din unele centre

mari - precum şi numeroşi indivizi trecuţi în rîndul altor categorii. A
ceastă instabilitate - constatarea. rămîne valabilă şi în cazul celorlalte

categorii sociale - reflectă slaba potenţă a oraşului de a se adapti'Sl. cu re
peziciune noilor condiţii ale dezvoltării istorice.
Puţini dintre negustori - doar trei - în intervalul dintre cele două
catagrafii, au căpătat ranguri de boierie; numărul fusese mai mare în pe
rioada anterioară, fapt care determinase o putjemică opoziţie a boierilor
împotriva acest�i practici, deosebit de avantajoasă pentru Mihail Sturza
şi importantă pentru consecinţele sale pe plan social.
Instabili�tea ref.lectă, într-un anumit sens, şi neputinţa multora din
tre negustori de a rezista ingerinţelor autorităţilor administrative şi con
curenţei nimicitoare a celor mai avuţi sau a celor care erau apăraţi de
aceste ingerinţe. Trecerea ]n rindul supuşilor străini a unui 'Însemnat
număr de negustori pămînteni probează veridic aceastji stare de lucruri.

18. Iată numărul "dajnicilor" morti din citeva din oraşele şi tîrgurile Moldo
vei. (Cifrele nu includ femeile ,copiii şi bătrinii, al căror număr. în unele cazuri,
depăşea pe cel al dajnicilor. Calculele Vistieriei erau pur fiscale).
Iaşi - ·2.311, Bacău - 424, Roman - 200, Birlad - 369, Fălticeni - 354. Pia
tra Neamt - 390, Dorohoi - 511, Tg. Neamt - 372. Podul Iloaiei - 237. Boto
şani- 2.268 (sint incluşi copiii, femeile şi bătrînii). Un număr mare de victime a
dat, in special. popul atia evreiască din Iasi. Botoşani şi alte centre. Cf. Gh. Platon,
Situaţia maselor populare din Moldova..•, II, loc. cit., (statisticile din anexe).

1 9.

Ibidem.

20.

V.

1. Lenin, Opere, vol. IU, Buc.

1951,

p.

336-337.

21. De obicei, prin termenul de .. strămutaţi" sint indicati acei stabiliţi în locuri
cunoscute Vistieriei.
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Interesant în acest sens este cazul - mai apropiat de perioada pe
care o analizăm - a unor negustori bulgari din Bîrlad. Aceştia, pentru
că nu aveau dugheni, deşi plăteau toate t]axele corespunzătoare calităţii
lor, prin abuz, au fost supuşi la o serie de sarcini suplimentare care, nor
mal, reveneau asupra populaţiei birnice. Cazul acesta, discutat în cele mai
înalte foruri ale administraţiei de stat, a oferit prilejul să se constate că
abuzurile admbistraţiei aduceau grave prejudicii negustorilor pămîn
teni şi determinau trecerea unui important număr dintre aceştia sub
protecţia străină. 22 Vistieria aprecia - fără să precizeze data de cînd
indivizii in discuţie au devenit supuşi străini - că numărul total se ri
dică la 4000 oameni. 23
22. Răspunzînd Sfatului ocîrmuitor. care comunicase hotărîrea domnitorului
in legătură cu negustorii bulgari din Bîrlad, Vistieria, într-un amplu raport, din
2 mai 1843, nota că, în eventualitatea în care aceştia vor fi supuşi unor obligaţii
incompatibile cu situaţia lor, vor intra sub protectii străine sau vor părăsi tara,
,, ... cu care s-ar da o invitare obştească şi la alti de asărnine de care sînt în Mol
dova mai multe mii. Toată îndemnare ce au dat unui atît de însănlnători număr
de negustori şi locuitorii cei mai fruntaşi ai ţării a să supune cătră streine pro
tecsii, n-au fost nici iaste alta fără numai săngură pricină rălei trataţii ce să în
trebuintază cătră fiiştecare persoană dajnică de cătră dregători, politmaiştri. comi
sari şi privighetori, încă şi ceilalţi subalterni şi slujitori ai lor, acesta fiind un abuz
atît de insemnători, că neguţătorii şi toate celelante trepte, nimică stînjănindu-să
de plata birului şi a patent.ilor de ori ce clasis, să înfioară numai de nerespec
tuirea şi de atacul ce li să face cinstei. căci nici unii din aceşti dregători nu pre
tuesc persoana neguţitorească, fie aceala cît de înstărit ;
dacă iaste rae nu au
intru nimică la cel întăi prilej a intinde ce mai aspră măsur� asupră-le şi pentru
aceea. fiişticare, cu mare jărtvire s-au silit şi să silesc de au priimit şi priimesc
streine protecsii, cătră care plătesc înzăcite sume cu havaetul pe toate jalobile şi
altile dar cinste lor o cunosc ferită şi răspectuită. Sînt mai multe pilde - se no
tează în continuare în raport - iar mai vîrtos a neguţitorilor din Focşani, acii mai
însămati ce să găsăsc supuşi streini, că prin formularnică jalobă. s-au gătit mai
de multe ori a ceri de la cîrmuire punire lor supt a ei ocrotire,
după pravilele
locului şi cu toate îndatoririle cerşute de dînsăle, cu această conditie insă ca su
punere lor să fie numai cătră Eforie. fără să aibă drit de amestecare asupră-le is
pravnicii şi cialanti dregători şi zapcii. propunere care, fiind potrivită cu printi
piile păzite cătră corposul neguţitoresc în toate ţările cele mai civilizate, introdu
cîndu-se şi aiCi ar aduce un rod în ramul comerţului şi a industriei, atît de folo
sitoare şi infloritoare pre cît el după împregiura.re să găsăşte mai mult căzut şi
împărţit sau tinut numai de cătră streinL. si cu atit mai mult prin aceasta să pă
gubeşte însuşi statul, căci numărul supuşilor străinilor curti. dintre pămînteni cu
llrcuinta în Printipat. numai moldoveni, greci şi armeni, trece peste patru mii şi
dare ce plătesc către hazne ca sudeţi : fumărit, goştină, desătină, vădrărit şi qoto
cărit. care este regularisită după pilda anului 1827, nu să suie decit pin la 27.000
lei pe an... in vreme cînd, dacă ei ar plăti dare de patente... s-ar sui peste 400.000
lei Pe an"". Arh. St. Iaşi, Tr. 1352, op. 1535, nr. 415 ,f. 1-10.
Pentru tratamentul
aplicat negustorimii pămîntene, vezi şi Arh. St. Iaşi, Tr. 1772, op. 2020, nr. 14.410.
23. Ibidem. In tabelul nostru (anexa IX), la rubrica •.Moldoveni trecuţi sub o
protecţie străine", figureazăl
un număr de 484
indivizi. Considerînd
chiar şi pe
supuşii străini ce aveau domiciliul la sate, credem că cifra indicată de Vistierie este
exagerată.
Hotărîrea finală a Sfatului cirmuitor avea în vedere nu problema generală, in
făţişată atît de sugestiv in raportul Vistieriei, ci doar cazul in spetă. Inaltul for
dispune. la 31 mai 1843, ca noua catagrafie - aceea care avea sA! se facă in 1845 să inscrie in categoria patentarilor din tirgurt şi oraşe ., ...numai pe acei ce specu
larisăsc cu dugheni şi cu meserii, iar nu şi pre acei ce să strămut de prin sate şi
să specularisăsc au plugărie şi c.u cărăuşie". Ibidem, :fi. 10.
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Dacă număJrul negustorilor scăzuţi în intervalul cuprins între cele
două catagra.f.ii este relativ mare, demonstrînd, în general vorbind, greu
tăţile cu care era confruntat procesul firesc de dezvoltare a vieţii orăşe
neşti, sporul realizat în aceeaşi perioadă (anexa I) verifică adevărul că, în
pofida obstacolelor de tot felul, pe care feudalismul le opunea progre
sului, acesta, ca un proces obiectiv, deşi încet şi cu limite, îşi contlinua
drumul său firesc. Numărul celora care inttrau în! categoria negustorilor
depăşea pe acel al scăzuţilor. Noii încadraţi in această categorie prove
neau - aşa cum se desprinde din datele noastre statistice - fie de pe
urma sporului normal, specific în interiorul fiecărei bresle, fie din acei
care, în urma diferenţierii, atît de puternică în această epocă, se detaşau
din rîndul categoriei llor, realizîndu-şi o si'fjuaţie /mai avantajoasă. Am
incadra aici pe acei - destul de numeroşi - indicaţi a proveni dintre
însurăţei, dintre birnici şi .căpătăieri şi pe cei originari din sate. Un în
semnat număr dintre aceştia - aşa cum vădeşte tabelul statistic (anexa
I) - sînt indicaţi - faptul este sernnif.icativ - in satele care obţinuseră
recent dreptul de tîrg (Bereşti, Folteşti, Pechea, Plopana ş.a.). 24
Oricît de incomplete ar fi datele, ele ne oferă, totuşi o imagine de
ansamblu asupra prefacerilor survenite in interiorul breslelor de negus
tori. Prosperitatea unora sau, mai ales, sărăJcir�a altora, este atestată - în
intervalul de timp dintre cele două catagrafii - de trecerile de la o stare
la alta (anexa I).
Negustorii pămînteni, însă, alcătuiau numai o parte şi nu cea mai
consistentă din totja.lul populaţiei negustoreşti din tîrgurile şi oraşele Mol
dovei. Alături de ei îşi desfăşurau activitatea negustorii de rit mozaic,
"raiele" sau "sudiţi" precum şi supuşii străini, aflaţi sub jurisdicţia dife
ritelor puteri. Alături de 3901 pă:rnLnteni, dis1ingem 6049 negustori evrei
(anexa X) 25 şi 1066 supuşi străini (anexa IX).
Pentru capitală, raportul era de 2022 negustori evrei şi 267 supuşi
străini, faţă de 425 pămînteni (anexele I, IX, X). Pămintenii deţineau
majoritatea absolutji doar în privinţa numărului de calfe. 26
Repartizarea pe ramuri de negoţ - pe care am realizat-o, în cele mai
dese cazuri, prin considerarea nominală a fiecărui individ - conduce la
unele observaţii deosebit de interesante. In primul rind, pe plan general,
pămîntenii sînt indicaţi ca profesînd 24 ramuri de negoţ, supuşii străini
40 iar evreii 41 (anexa III). Evreii şi supuşii străini dominau copios co
merţul cu băuturi, cel mărunt în general, comerţul cu lipscănii, deţineau
în exclusivitate schimbul monedelor - zaraflîcul - unii avînd calitatea
24. Cei inseraţi la rubrica : .. din alte categorii, din alte ttrguri sau locuri sau
din supuşii străini", erau, in primul caz, in majoritate, trecuti din categoria meş
terilor in a negustorilor - calfe, mai ales - iar in celelalte două erau tot negus
tori veniti din alte tirguri sau Chiar de peste hotar .
25. Nu intotdeauna, aşa <;wn se desprinde din tabel, calfele sint diferenţiate
de negustori sau meşteri. In cifra de mai sus, este inclus. probabil şi un mare nu
măr de calfe.
26. Pe plan general, la 2732 calfe ale
negustorilor pAminteni, avem 233 ale
evreilor şi 61 ale supuşilor străini, in timp ce in capitalA' raportul era de 763 la
325 (numAr in care sint cuprinse şi slugile) şi respectiv 47 (anexele III-IV).
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recunoscută de bancheri, precum şi oficiul de mijlocitori. De asemenea, în
special in Galaţi, unii din supuŞ�ii străini d�ţin::au stabilimente industriale,
monopolizînd, după cît se pare, comerţul cu cherestea şi grine (anexa III).
Pentru capitala laşi, situaţia înfăţişează, aproximativ, acelaşi ra
port : la 9 ramuri pe care le profesau autoh1pn.ii (în acestea sînt incluse
comerţul practicat de lipoveni şi transporturile efectuate de droşcari}, su
puşii străini sînt indicaţi în 25, iar evreii în 1 1 ramuri. Şi aici negustorii
evrei dominau comerţul mărunt, cel de băuturi, deţinînd, în exclusivitate,
of.iciile de schimb (anexa IV). Comerţul exercitat de supuşii străini se dis
tinge prin varietate.
Din notaţiile făcute mai sus, pe baza datelor statistice, se desprinde
o observaţie deosebit de imporfJintă pentru problema care ne interesează
în mod special. Negustorimea, parte componentă a burgheziei moldovene,
era lipsită de unitatea atît de necesară luptei împotriva feudalismului, nu
atît pentru faptul că elementele ei componente erau divizate în grupări
cu origine etnică deosebită. Regimul feudal, prin practicile sale, menţinea
şi întărea această separaţie prin tratamentul ·fiscal şi juridic deosebit apli
cat celor trei catjegorii în discuţie.
Tratamentul deosebit accentua concurenţa care opunea diferitele cor
poraţii negustoreşti, care - şi ele - oglindeau deosebirile de ordin etnic.
In asemenea împrejurări - observaţia are valabilitate numai pe plan
general, fireşte - deosebirea de regim care menţinea şi accentua, ade
seori, concurenţa dintjre categoriile etnice aparţinînd, în fond, aceleiaşi
clase burgheze, nu putea determina o atitudine unitară, fermă, faţă de
orlnduirea feudală, de regimul şi de reprezentanţii acestuia.
Alături de negustori şi împreună cu aceştia, meşteşugan"i erau aceia
care imprimau tîrgurilor şi oraşelor funcţia lor principală. Aşa cum s-a
observat 27 şi cum tabelele noastjre statistice o probează, faptul că aceştia,
în marea lor majoritate, erau de treapta a III-a, dovedeşte, ca şi în cazul
negustorilor, că în oraşul moldovenesc domina mica producţie de măr
furi.
In oraşele şi tîrguri!� principale ale Moldovei - în cea mai mare
parte a cazurilor - fără a face distincţie de origine etnică, negustorii şi
meşterii depăşeau pin punctj de vedere numeric celelalte categorii de lo
cuitori. La laşi, dintr-Uil'l număr total de 1 3.731 familii, 8570 erau de ne
gustori şi meşteri ; la Botoşani, Piatra Neamţ, Tecuci şi Bîrlad, raportul
este de 321 1 din 5658, 997 din 1 615, 575 din 992 şi, respectiv, 1794 din
2896, pentru a nu mai lua cazul ttrguşoarelor - multe din ele recent
înfiinţate pe moşii boiereştji - unde, adeseori, populaţia de meştteri şi ne
gustori deţinea o majoritate absolută (anexa V).
Şi in cazul meşterilor - aşa cum am constatat şi in acel al negusto
rilor - din aceleaşi cauze, instabilitatea, - accentuată şi aici de lipsa de
libertate, pe care oraşele şi tr.rgurile nu o ofereau 28 - este la fel de pu
ternică. In intervalul dintre cele două catagrafii, ca urmare a_ deceselor,
27. L. Boiau,
28. Ibidem, p.

op. cit.,

p. 284,.

290.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

16

GH. PLATON

insolvabilităţii fiscale, a trecerii în r"îndul altor categorii sau a cîştigării
calităţii de supuşi străini, au fost scăzuţi un mare număr de oameni (ane
xa VI). In schimb însă, ca un element compensatjoriu, care - şi în cazul
acesta - reflectă procesul obiectiv de dezvoltare al aşezărilor orăşeneşti,
numărul celor care s-au adăugat este mai mare. Cei sporiţi, ca şi în cazul
negustorilor, provin, în cea mai mare parte, din rîndul însurăţeilor, din
acel al birnicilor şi căpătăierilor, care au izbutit să-şi modifice starea
socială. Un insemna� contigent îl alcătuiau acei proveniţi din sate. Aşa
cum s-a remarcat 29 şi cum vom avea şi noi prilejul să subliniem, în con
tinuare, atunci cînd vom face unele observaţii privitoare la siuaţia birni
cilor din tîrguri şi oraşe, stabilirea în asemenea centre presupunea, în
primul rînd, o oarecare stare materială, fiind condiţionată de probarea
existenţei proprietăţii 'imobile.
Procesul intim de transformare în infleriorul breslelor, in conformi
tate cu care unii, îmbunătăţindu-şi situaţia, trec în categorii superioare,
iar alţii, dimpotrivă, sărăcesc, este la fel de vizibil şi în cazul meşterilor
(anexa V1I).
Analiza d'=!taliată, pe ramuri de meserii, ne conduce şi de această dată
la observaţii care solicită a fi comunicate.
In primul rînd, marea varietate a ramurilor meşteşugăreşti probează
o activitate economică prosperă. In privinţa apartenenţei etnice, raportlUl
numeric nu diferă prea mult de cel constatat la categoria negustorilor.
Pe plan general, alături de 4620 meşteri pămînteni, în zdrobitoare
majoritate de treaptj3. a III-a (4275) (anexa VI}, întîlnim un număr de
5153 evrei (anexa X) şi 1091 meşteri dintre supuşii străini (anexa IX).
Autohtonii deţineau majoritatea doar la numărul de calfe : 3718, faţă de
545 şi respectiv de 45. Faptul este interesan� şi ar putea sugera conclu
zia potrivit căreia, dacă nu sub raport numeric, pămîntenii dominau, cel
puţin, în ceea ce priveşte volumul comerţului şi al atelierelor meşteşugă
reşti . Observaţia este valabilă, în egală măsură şi în privinţa negustprilor
pămînteni. Considerăm că negusorii şi meşterii pămînteni - constatarea
are in vedere ansamblul general, fireşte - deţineau majoritatea prăvă
liilor sau atelierelor meşteşugăreşti care pot fi considerate ca aparţinînd
cooperaţiei capitaliste simple. 30
Pentru capitala Iaşi, raportul numeric, de asemenea, nu este în fa
voarea pămîntenilor. Alături de cei 536 pămînteni, îşi exercitau meşteşu
gurile un număr de 2281 patentari evrei ş i 448 supuşi străini (anexa V).
29. Ibidem, p. 288-289.
30. Astfel, cata.grafia indică 75 negustori de starea 1-a şi 35' starea a II-a, pre
cum şi 80 meşteri treapta 1-a şi 265 treapta a II-a (anexele 1, VI). Datele catagra
fiei vădesc negustori pămînteni care posedau un insemnat număr de calfe. Ele ve
rifică observatiile făcute mai sus . Astfel. de pildă, Haralarnbie Iftimiovici, negus
tor din Hîrlău (marchitan), "pămintean din Brătuleni-Roman", posedă 6 dugheni şi
"unelteşte şi alte negustorii cu deridicata in lăuntru tării şi peste hotar" Arh. St.
Iaşi, Tr. 1 423, op. 1 619, nr. 868, f. 360.
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Raportul cantitativ nu prezintă importanţă considerat numai prin el
însuşi. Repartizarea pe ramuri de meserii oferă posibilităţi mai largi de
investigaţie şi sugerează observaţii mai apropiatle de realitate.
In limitele îngăduite de natura materialului, tabelul general al re
partizării pe meserii este deosebit de sugestiv. In timp ce pămîntenii erau
angajaţi în 61 ramuri, iar evreii în 85, supuşii străini, deşi mul� inferiori
numericeşte, acopereau o gamă alcătuită din 101 ramuri (anexa VII}. In
capit ală, în general, proporţia este păstrată. La 24 ramuri practicate de
meşteşugarii pămînteni şi doar la

11

practicatJe de evrei, care aveau însă
448 supuşi străini erau angajaţi în
nu mai puţin de 66 meşteşuguri (anexa VIII}.
Deosebirea de interese, accentuată şi de regimul juridic şi fiscal deo
sebit, care determina, în acelaşi timp şi o extindere artificială a concu
renţei, nu cred.em că a putut duce, nici în cazul meşterilor, la o unitate
de vederi în lupta împotriva feudalismului. Chiar dacă admitem că ma
rea majoritate a meşterilor şi a negustorilor de altă origine etnică sau
naţionalitote - cu excepţia supuşilor străini, fireşte - luptau la fel de
greu pentru existenţă şi, fiind, mai ales, de starea sau treapta a treia,
erau supuşi aceloraşi fluctuaţii şi regim instabil pe care particularităţile
de dezvoltare ale oraşului le oferea tuturor--documentele doved�sc adevă
rul acestpr constatări-subliniem din nou, deosebirea de tratament crea
o separaţie care, adeseori adîncită artifcial, impiedica adoptarea unei a
titudini comune, ferme, în lupta împotriva orînduirii feudale.
'
Supuşii• .străini. Potrivit datelor catagra:mei noastre, în 1:6rgurile şi
oraşele Modovei se aflau un număr de 3187 supuşi stjrăini, în marea lor
majori tate (1 277} sub proecţia Austriei. Din cifra totală, un număr de 484
reprezintă pe moldovenii care, pentru a scăpa de ingerinţele administra
ţiei, feudală în esenţa sa, au preferat - în perioada de timp cuprinsă
între cele două catagrafii, probabil - să treacă sub protecţii stjrăine 31. Cel
mai mare număr de supuşi străini - sudiţi - se aflau în Galaţi şi in capi
tală, la Iaşi. Majoritatea acestora, aşa cum am constatat,
se ocupau cu
negoţul şi meşteşugurile, bucurîndu-s� de regimul preferenţial de exte
ritorialitrlte, ce le era acordat prin capitulaţii 32. lndeplineau, de asemenea,
o zdrobitoare majoritate numerică, cei

în special la Galaţi, o serie de funcţii, legate de activitatea comercială a
portuJ.ui moldovean. Totodată, unii dintre dînşii.
practicau alte diverse
profesiuni, erau artişti, medici, ingineri, avocaţi, arhitecţi, profesori de
limbi străine sau de muzică ş. a. (anexa IX}. Un număr redus îşi cîştli.ga
existenta prin munca mîinilor, angajaţi ca slugi,
muncitori sau hamali,
cîţiva fiind încadraţi în serviciile publice.
Dată fiind situaţia privilegiată pe care o ocupau, supuşii străini, cu
foarte rare excepţii, care nu se recrutau, in nici un caz, dintre negustori
31. Cf. supra, nota

nr.

22.

32. Astfel, de pildă, negustorii supuşi străini care vindeau marfa "cu toptanul"

erau scutiti de impozitul patentei. Pentru detalii, vezi N. Corivan, Organizarea fi
nanciară a Moldovei de la 1832 la 1849. in ..Anuarul Institutului de istorie şi ar
heologie" , Filiala din Iaşi a Academiei R.S.R., t. XIII. 1966. p. 1 82 .
4

-

Carpica
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sau meşteri, au făcut front comun cu forţele in1jerne care luptau împo
triva feudalismului.
Evreii. Statistica noastră (anexa X) ne indică un număr de 1 7.087
familii, stabilite în tîrguri şi oraşe, cifrăl în care sînt incluşi nevolnicii,
precum şi văduvele. Dintre aceştia, majoritatea zdrobitoare o alcătuiau
negustorii şi meşterii - 1 1.202 (6049+5153) - la care se adaugă 1460
calfe. In cifra de 1313 inclusă la rubrica "alte profesiuni", sînt cuprinşi
hahamii, rabinii, profesorii, ciauşii, staroştii, 'ljaxierii ş. a.
Din totalul general, un număr de 1437 erau sudiţi. In capitală se
aflau concentrate un numă1r de 6.1 78 familii, reprezentînd ceva mai mult
de o treime din totalul general.
Cu excepţia acelora care beneficiau de regimul privilegiat aplicat}
supuşilor străini, restul populaţiei evreeş.ti era supusă unui alt regim
care, deşi nu de excepţia, diferea d� acel aplicat pămîntenilor. Astfel,
dările lor, indiferent de natura obligaţiilor fiscale (patenta de negustor
sau meştjer şi birul obişnuit) se plăteau separat. De obicei, în fiecare tîrg
sau oraş, luat în parte, aceste dălri erau arendate unor pesoam.e care achi
tau cu anticipaţie către Vistierie sumele corespunzătoare, ce se recupe
rau apoi prin impunere individuală. Taxierii, acei care erau răJspunzători
de strîngerea sumelor, ·fie că arendau ei inşişi veniturile, fie că le strîn
geau doar în folosul arendaşului principal 33•
Prezintji mai puţină importanţă - mai ales ÎIIl contextul nostru şi
pentru obiectivele ce le avem în vedere - discutarea modalităţii de per
cepere a dărilor. Interesează mai mult, aici, consecinţele sistemului.
Evreii, în marea lor majoritate, nu aveau de loc o situaţie privile
giată, de invidiat. Trăiau în aglomerările urbane, adeseori, in condiţii
tragice. Nu esfle întîmplător faptul că epidemia de holeră a făcut ravagii
înspăimîntătoare în rindul populaţiei sărace evreieşti, din tîrgurile şi
oraşele Moldovei . Rapoartele taxierilor sînt cît se poate de semnificative
în această privinţ.ăj 34. Numai la Botoşani, aproximatji.v, un sfert din în
treaga populaţie evreiască
562 capi de familie, din ft:>talul de 2232
au căzut victimă flagelului. La Iaşi, de asemenea, proporţia a fost de
1/5-1 220 capi de familie, din totalul de 6178 35.
Abuzurile şi nedreptăţile nu lipseau nici în cazul populaţiei evre
ieşti, după cum concurenţa şi lupta pentjru existenţă în sînul breslelor
constituia, de asemenea, un fenomen la fel de firesc 36• Fără ca indatori-

33. Atît raielile, cit şi sudiţii, alcătuiau o singură categorie impozabilă. Evreii
erau impArtiti in bresle însă nu şi pe stări. Cf. N. Corlvan, op. cit., p. 182.
34. Gh. Platon, Situaţia maselo.r populare din Moldot1a, Il, loc. cit p. 55-56.
35 . Ibidem. Vezi tabelele statistice din anexe.
1851, caracteri
36. Am semnala. aici, un document care, deşi este din anul
zează o anumită situatie din interiorul breslelor evreieşti şi din perioada ante
rioară. In decembrie 1851 , reprezentanţii breslei! crlşmarilor evrei din Iaşi, intr-o
cerere adresată Vistieriei, arătau că li s-au atribuit un număr de 750 "bileturl" de
impunere, ,,care intre noi nu ne găsim atttt. .. nu putem cunoaste de unde să putem
scoate bani în cuprindere bileturllor cerute... care arătăm el tn speculaţia aceasta
să găsăşte in breasla noastră croitori, cibotarl, argintari, stoleri, giuvaergii şi toti
de asămine au deschis şi ei formalnice crîşme cu care nu destul că ne-au luat ptine
.•
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rile acesteia s ă fie întotdeauna mai uşoare, ea era, atît prin sistemul de
impunere, cît şi prin regimul juridic, separată de pămîntteni şi această
separaţie care, de multe ori, crea suspiciuni - adeseori gratuite - în
treţinea un climat nefavorabil pe care, în cazul negustorilor şi meşterilor,
concurenţa îl adîncea 37.
Regimul fiscal şi juridic deosebit, întreţinut - poate nu înt(lmplă
tor - separaţia dintre grupările etnice, promovate de regimul feudal, nu
puteau favoriza, desigur realizarea unei alianţe care să aibă în vedere
răsturnări revoluţionare, deşi, pretutindeni, pe plan local, în lup'Q'l directă
împotriva piedicilor feudale, o unitate parţială s-a realizat. 38
Birnicii alcăJtuiau o importja.ntă parte a populaţiei din tîrguri şi oraşe
şi, dat fiind profilul semiagrar al multora dintre acestea, o bună parte
dintre dînşii se ocupau cu agricultura.
Mai mult decît în celelalte cazuri, catagrafia din 1 845 ne oferă o se
rie de informaţii care ne permit observaţii mai comple�e şi mai sigure
privind prefacerile survenite în cadrul acestei categorii. Observaţiile pri
vesc, mai ales, provenienţa şi ocupaţiile locuitorilor birnici (anexa XI).
In primul rînd, în cazul birnicilor, se constată o mai puternică insta
bilitate. In perioada de şapte ani 1 838-1845, din cei 4323 birnici au fost
scăzuţi un număr de 3190. In afara celor radiaţi din tiabelele Vistieriei din
cauze de deces, incapacitate fizică sau din alte motive depinzînd de sis
temul de impunere, a căror număr se ridica la 1449, sînt indicaţi 1363
fugari şi strămutaţi, 313 - fapt important, care merită să fie reţinut care au twecut �n categoria negustorilor, meşteşugarilor şr calfelor şi un
numălr mai redus trecuţi în cadrul altor categorii.
Şi in cazul birnicilor, în timpul aceluiaşi interval, sporul a depăşit
numărul celor scăzuţi. Au fost adăugaţi 3475 oameni, majoritatea dintre
fiii de birnici, care îndeplineau condiţiile pentru a fi înscrişi la dare pre
cum şi un număr. destul de ridicat
640 - proveniţi de la sate 39.
Afluxul birnicilor spre tîrguri, în perioada care •face obiectul aten
ţiei noastre, cu toate condiţiile excepţionale, constituia o realitate, viu
-

noastră din mină, dar apoi nici să supun plătit acestor bileturi" .
Arh. St. Iaşi.
Tr. 1352, op. 1535, nr. 279, f. 889.
Docum�ntele atestA, in egală măsură, conflictul de interese dintre suditii evrei.
recrutaţi, in marea lor majoritate, dintre fruntaşi, şi raielile impuse să plătească
.,taxia" foarte ridicată. Astfel, de pildă, in 1 842, evreii din Fălticeni se pling că bi
rul li s-a intreit . ca urmare a ridicării cuantumului taxiei. Ibidem, Tr. 1764, op.
2013, nr. 2175, f. 2 şi dosar nr. 2361, f. 2. Consulii puterilor d.e care depindeau su
ditii intervin continuu pentru ca aceştia să: nu fie impuşi să plătească la un loc cu
ceilalti. Ibidem, dosar nr. 998. f. 42, 90 etc. In 1 845, taxia evreilor este soorită cu o
cincime. N. Cori.van. op. cit., p. 184.
37. N. Corivan, op. cit., p. 185.
38. Este semnificativă in acest sens rezistenta comună a negustorilor pămîn
teni şi evrei din Bodeştii Buhuşoaiei-Neam1t impotriva privilegiilor proorietarei,
Anica Buhuş. Cf. Gh. P:aton, Izgonirea ţăranilor răzvrătitort de pe moşii Contri
butii la cunoaştATea frămîntă.rilor ţărătneşti din Moldova în prima ;umătatp a se
colului a.: XIX-lea. ,.Analele Universităţii , . Al. 1. Cu za" din Iaşi", sect. III a Isto
ri-e, Monografii, I, 1966, p. 75-76. Cazul nu este singular.
•.

39. Tot din sate provin. cu siguranţă, o bună parte din acei înscrişi la ruo::ica
din alte locuri şi tîrguri" (anexa XI).
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ilustraţă de materialul documentar. 40 Stabilindu-se în tîrguri şi oraşe,
locuitorii nu căutau numai libertatea de care nu puteau beneficia la sate.
ci şi posibilităţi mai largi de cîştig.
Rapoartele autorităţilor vădesc faptJul că locuitorii din sate se stabi
leau în tîrguri cu scopul de "a s:ăpa de boeresc şi celelcilte a lor îndato

riri după aşezămînt". u

Se strămutau în tîrguri - şi faptul prezintă un deoesbit intleres, mulţi dintre birnicii fruntaşi care, avînd vite, puteau ca, atît cu plugăria,
cît mai ales cu cărăuşia, să-şi realizeze o situaţie prosperă. Aceştia, se nota
într-un anafora a Sfatului cîrmuitor, adresată domnitorului, la 2 1 aprilie
1843, . . . . . să trag la tîrguri, unde fără a da vreun agiutoriu cu mesăria lor,
numai pe dînşii singuri se folosăsc" ; aluzia la faptul că, adeseori, fiind
încadrati în categoria negustorilor, nu participau la sarcinile care, firesc,
reve:1eau birnicilor din oraşe. 42
Fenomenul este caracteristic Şi capitalei . Printre cei 1 264 birnici în
scrişi în catagrafia recentăJ, nota ispravnicul, într-un raport adresat Vis
tieriei, la 1 5 augustl 1 845, " ... sînt o mare parte veniţi de curind, de pe la
satele din cuorinsul ţării, înţălegîndu-să urmare în scopos de a să cruţa
la havalele, de boerescuri şi de a păgubi grămezile săteşti de cislele lor,
căci au vite şi alţ" mijloacE: cu care aice fac feluri de alijverişuri şi că
rătjUri, iarăşi satele au rămas lipsite de fruntaşii Şi de mijlocaşii lor. . . " 43•
Cu toate căJ Vistieria era de acord cu muoarcerea la urmă a acestor
locuitori şi' solicita aprobarea domnitorul�i în acest sens :44, lucrul ni.J.
putea fi înfăptuit cu uşurinţă. Cei care izbuteau să-şi gasea�că garanţi
(închezăşluitori), care să răspundă de dînşii, erau lăsaţi pe loc 45•
Dirni,cii fruntaşi rea1iku,� adeseori, l_o, sitjuaţie materlala prosperă.
Unii dintre dînşii, se constată! într-un document .... scot cîte două şi trei
40. Cf. Gh. Platon, Contribuţii la cunoaşterea frămîntărilor ţărăneşti din Mo�
dova în preajma �i în timpul anului revoluţionar 1 848. Strămutarea locuitorilo�
,,Studii şi articole de istorie" , voi. IV, Buc. 1962.
(Sublinierea este a noastră) .

41. Ibidem, p. 31.
42. Arh. St. I aşi, Tr . 1352, op. 1535. nr. 415, f. 2. Pentru a se evita această si·
tuaţie, se dispune ca în cata grafia din 1845, să fie însă şi în rîndul negustorilor şi
a meşterilor "numai acei ce specularisăsc cu dugheni şi cu mesării, iar nu şi PrE'
acei ce să strămut de prin sate şi să specularisăsc cu plugărie şi cu cărăuşie" . C�
in această privinţă nu s-a realizat nimic, ne este probat de faptul că, în preajma
catagra.fiei următoare. din 1 8 5 1 , situatia rămăsese
aceea.si. Si în catagrafia din
mulţi
dintre
1845. au fost trecuţi in rîndul "breslelor" de negustori şi meşteri,
birnicii ma i înstăriţi, care posedau mijloace de transport. Sînt. probabiL unii dintre
cei înscrişi la caretaşi, harabagii sau căruceri. Ibidem, dosar, nr. 279, f. 309, 312 şi
Tr. l fl2 1 . op. 1 854, m-. 1 75, f. 180.
43. Arh. St. I aşi . Tr. 1352, op. 1 535. nr. 1 33 f. 107 şi Gh. Platon Contribuţii la
cunoaşterea frămîntărilor ţărăneşti.... loc. cit. In august
1840, staretul mănăstirii
Neamţ, referindu-se la aceeaşi problemă. nota : .,multi
din locuitorii birnici de
prin sate, părăsindu-şi locuintele lor spre a scăpa de boeresc. au alergat în acest
tîrg (Tg. Neamt). cumpărindu-şi cu ori ce pret binale şi locuri de la tîrf.(oveti . fără
ştire mănăstirii... " . Cf. Documente referitoare la
istoria
economică a Rom4niei,
Moldova, seria A, vol . r.I, Buc. 1960, p. 351.
44. Arh . St. laşi, Tr. 1 352, op. 1535, nr. 1 33, f. 1 1 8.

45. Ibidem.
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cară din ogrăzile lor, îngiugate şi cu argaţi şi altile, de-şi caută intere
sul de hrană . . ' ' 46.

Pentjru a scăpa de obligaţiile ce le reveneau în calitatea lor de harnici 
în special de prestaţii şi havalele-mulţi dintre cei mai 1nstăriţi intrau
în diverse servicii publice, ale eforiei orăşeneşti sau ale adminisrtaţiei de
stat 47•

In tîrguri însă, nu se stabileau numai locuitorii fruntaşi. Marea ma
joritat)e o constituiau săracii care căutau să-şi agonisească! hrana. Aceştia,
cînd puteau, se stabileau aici, îngroşînd rîndurile argaţilor şi slugilor sau
rămîneau numai temporar. Continua fluctuaţiei-mai ales, în rîndul acestei
categorii a populaţiei-crea, în special, în perioada recensărnintelor fiscale,
multe 'incurcături. Comisiile le rezolvau, în cele mai dese cazuri, înscriind
în rîndul birnicilor pe toţi cei care erau găsiţi în oraşe. Mulţi dintre
aceştia însă, după o perioadă de vreme, se întorceau la locurile de origine,

fapt care dete:rm.ina creşterea obligaţiilor locuitorilor bimici ai oraşelor 48•
Deşi continuu, afluxul ţăranilor spre oraşe nu era de proporţii. Oraşul,
slab dezvoltat sub nport mdustlrial, nu putea absorbi o cantitate impor..
tantă de 'forţă de muncă. De aceea, acei dintre bimicii satelor care aveau
mijloace, fie că intrau în rîndul patentarilor sau îşi creau o situaţie pri
vilegiată! între birnicii din aşezările orăşeneşfli, fie că - în cazul celor mai
săraci - în limita locurilor, intrau în serviciile pubUce
în slujba
sau
domestică. Pentru mulţi din locuitorii satelor însă, tîrgul şi oraşul ofereau.
in virtutea insăşi a funcţiei lor, posibilitatjea realizirii unor cîştiguri tem
porare, sezoniere, absolut indispensabile. Aceasta vădeşte - şi aspectul nu
este singular - măsura în care, prin existenţa şi funcţia pe care o înde
plineau, tîrgurile şi oraşele adînceau breşele care aveau să facă atît de ne
cesară înlăturarea feudalismului.
Populaţia birnică, deşi, relativ, puţin numeroasă - în capi�alăl, de
pildă, ea număra

1 264

familii (anexa XI) - puternic stratificată şi anga

jată în profesiuni diverse, care presupuneau o atitudine dif.erită faţă de
46. Ibidem, Tr. 1316, op_ 1488, nr. 186, f. 31 (raportul vornicului ciastiei 1-a din
din 21 aprilie 1 839).
47. Ibidem, f. 214- 2 1 5, 336-337. Astfel, spre exemplu, la revizia din 1 840, printre

laşi,

slujitorii postelniciei, sînt indicati indivizi care au un insemnat
număr de vite :
doi cu cîte trei vite, doi cu patru vite, trei cu şase vite, unul cu şapte iar altul cu
10 vite. Ibidem, dosar nr. 188, f. 191.
48. In octombrie 1 839, Vistieria raporta Sfatului că, în timpul alcătuirii cata
grafiei, .,fiind multi lăcuitori di pi afară veniti aici in oraş pentru a lor alijveriş
cu alt fel de
i cu salahoria, altii cu meşteşugul chetrăriei şi a teslăriei şi altii
speculaţii... precum de asăminea şi mai ales in timpul verii
totdeauna să găsăsc
veniti in oraş, comisia ... pe unii ca aceştia, i-au inscris pe unde i-au găsit muncind
fără să-i arate de unde aceia ar fi. in vreme cînd ei, după ce ş-au mîntuit specu
latia s-au întors fiişticare pe la locurile lor, de unde au fost veniti" . Arh. St. Iaşi,
Tr. 1 316, op. 1488, nr. 1 1 4 1 , f. 164, 184 şi passim. I n 1845, procedeul acesta a de
terminat numeroase abuzuri. I n 1 85 1 , comisia care urma să facă recensămîntul în
oraşul Botoşani, cerînd a se lua măsuri pentru evitarea acestui neajuns, nota că
..... in acest oraş purure urmează a veni lăcuitori de prin satele
megieşite sau şi
mai in depărtare, cu feluri de impre�iurări in agonisirea hranii lor şi... a scăpa de
Tr. 1 332, op. 1535,.
inscriere... " Ibidem, Tr. 1 772, op. 2020, nr. 43.209, f. 25, 28 şi
nr. 279, passim.
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autorif!:1tea constituită 49, era, desigur, o apreciabilă forţă anti-feudală,
constituind, în acelaşi timp, veriga de legătură, cu lumea satelor. Bimicii
erau legaţi încă de aceasta din urmă prin multe aspiraţii şi concepţii, în
strlnsă legătură cu agricultjura pe care, mulţi dintre dinşii, erau constrÎIIlşi
s-o practice pe moşiile tîrgurilor
Alături de bimici, căpătăier�i constituiau o altă categorie de locuitori
care popula oraşele şi tîrgurile Moldovei. In condica specială, care face
parte int)egrantă din catagrafia anului 1 845, sînt înscrişi un numălr de 8369
indivizi aparţinînd acestei categorii, din care, 2855 erau în oraşe şi tîr
guri - 1 267 numai în capitală - iar restul 'în sate. 50
Căpătăierii nu aveau domiciliu stabil. Deobicei, se angaj au temporar
cu contract, şi părăseau aşezarea la expirarea acestuia. Din aceasflă cauză,
îndatoririle către fise li se reglementau într-o manieră specială,
prin plata individuală a birului. Pentru a evita evaziunea, provo
catăt de sustragerea unei însemnate părţi a aces�ei categorii de la plata
impozitelor, comisiile din 1 845 au primit dispoziţia săl-i inscrie pe căpă
tăieri alături de birnici, în sate şi oraşe şi să-i facă responsabili solidar
pe aceşttia cu plata dărilor ce reveneau asupra căpătăierilor. Procedeul,
-care avea să aibă consecinţe deosebit de grave asupra populaţiei dajnice,
a stîrnit proteste unanime, prilej cu care s-au remarcat boierii vasluieni,
·care aveau să-i opună lui M. Sturza o rezistenţă! ce se voia transformată
in insurecţie armată. 51,
Majoritatea căpătiăierilor stabiliţi în tîrguri - mulţi dintre ei se în
cadrează în categoria acelor flotanţi, sezonieri, de care pomenesc conti
nuu rapoartele autorităţilor administrative - sînt încadraţi în servicii
domestice slugi, argaţi, ciobani sau vieri la boieri . muncitori la diverse
tnflreprinderi sau servicii publice 52 (anexa XII). Unele din aceste înde
letniciri. cel puţin acele din serviciile publice şi din atelierele meşteşu�ă
reşti şi intreprinderile industriale, presupunind mai multă stabilitate, de
terminau fixarea cvasi-definitivă a multora dintre căpătăieri.
Căpătăierii nu constituiau o catjegorie omogenă şi - în consecinţă 
nu puteau să ofere revoluţiei un contigent compact. Aceasta, mai ales
pentru faptul că - cu excepţiile pe care le-am amintit - funcţiile ce le
in.deplineau cu precădere ii apropiau mai mult de reprezentanţii lumii
·

49. Avem in vedere aici. mai ales, pe acei angajaţi in serviciile publice şi cei
serviciul domestic.
50. Arh. St. Iaşi, Tr. 1423, op. 1619, nr. 1 0 1 0. Tovarăşului profesor C. Turcu,
care. cu amabilitate, ne-a pus la dispoziţie lucrarea D-sale - aflată' in manuscris
Oamenii fără căpătăi sau căpătăierit, ii multumim călduros şi pe această cale.
5 1 . Cf . Gh. Ung•.Lreanu, Frămîntă'rt social-politice premergătoare mişcării re1JOlutionare din 1848 în Moldova, .. Studii" , anul X):. nr. 3, 1958,
52. Astfel, din cei 1 .267 că'pătăieri din Iaşi, 975 erau angajaţi in servicii do
mestice, la diverşi boi.eri sau negustori, 47 erau in servicii publice : fanaragii, la
grajdurile domneşti, la Academie, la şcoala de fete, la şcoala de la Trei-Ierarhi
-etc. Din cei 83 muncitori la diverse intreprinderi din capitală, distingem ' 26 la
diferite mori. 13 la tipografia lui Gh. Asaki. 1 1 la cea a lui M. Kogălniceanu. 1 2
la fabrica d e site. 3 l a berărie, 4 la fabrica de fidea, 6 I a fabrica d e luminări. 7 l a
"heraseul d e pavele" Arh. St. Iaşi, Tr. 1423, op. 1 6 1 9, nr . 1010, passim. C. Turcu,
op. cit.
din
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vechi decit de adversarii acesteia. Ei puteau fi cîştigaţi de partea revolu
ţiei prin adeziune individuală.
In sfîrşit, pentru a încheia sumara trecere în revistă ce am întreprins-o,
d.Jnintim oăJ în rindul populaţiei orăşeneşti dajnice trebuie incluşi şi
bejenar;ii şi ţiganii (anexa XII). Primii, în număr total de 420, cu sau fără
dare, in funcţie de perioada de cind veniseră de peste hotare, depinzînd,
unii, de boierii care îi aduseseră pe bază de privilegiu, se ocupau, fie cu
grădinăria, aşa cum era cazul celora din Bîrlad sau Focşani, fie cu altje
ramuri de negoţ, apropiate de natura ocupaţiilor lor (Anexa III). Cei de
al doilea, robi ai , mănăstirilor şi ai statului, mai ales, în număr relativ
restrîns -665- dintre care 285 numai în Iaşi, erau, în majoritate, meş
teri practicind meseriile fjradiţionale (anexele VII-VIII). Ambele categorii
nu jucau un roL important in viaţa socială.
O a doua categorie de locuitori care popula tîrgurile şi oraşele Mol
dovei - deosebirea este de natura pur fiscalăl - o constituiau stările
nesupuse la dări. In numărul acestj')ra intrau slujitorii bisericeşti, privi
Jigheţii care, în schimbul avantajelor fiscale, îndeplineau anumite servicii
în administraţia de stat, f'cupind un loc intermediar intre cele două ca
tegorii principale ale orînduirii feudale şi cei apăraţi cu ciirţi�e ocîrmuirii,
recru:taţi, mai ales, dintre indivizii de alte confesiuni, care îmbrăţişaseră
orf:i1doxismul. De asemenea, in cadrul acestei categorii figurează slugile
de prin ogrăzile boiereşti, bătnnii nevolnici, văduvele precum şi cei 997
oameni din Tg. Ocna şi din împrejurimi, in serviciul Cămălrii 'Ocnelor
(anexa XIII).
La stărUe )nesupuse dărilor trebuie adăuga.ţi - catagralfia Mastră
nu-i cuprinde - funcţionarii şi boierii 53, Ace�tia din unnă, aşa cum se
desprinde dintr-un document ulterior 54 - cel puţin în capitală, deţineau
numeroase prăvălii ; desfăşurînd o bogată activitate economică dar, în
acelaşi timp, fiind scutiţi de toate taxele ce reveneau asupra celorlalte
categorii şi bucurîndu-se şi de toate privilegiile regimului, făieeau o con
curenţă nimicitoare. In aceeaşi situaţie se aflau şi dughenile proprietate.
mănăsffirească 55.
Din rindul boierilor şi al funcţionarilor s-au desprins acei intelec
tuali care aveau să formeze elementul conducător, activ, al mişcării re
voluţionare moldovene.
53. Pentru capitală avem statistica lui N. Sutu din 1 849 care, însă, aşa cum
se poate constata (anexa XIV) este alcătuită după alte criterii decit cele oficiale_
Aici, figurează 600 boieri, fii de boieri, precum şi 300 funcţionari fără rang.
54. Listele caselor şi a dughenilar capitaliei, laşi 1853, partea a Il-a.
55. Vezi, in acest sens, observaţiile judicioase ale lui L. Boicu, op, cit., p. 300.
Trebuie retinut faptul că mulţi dintre braşovenii şi crişmarii de starea a III-a sau
calfe din Iaşi sint indicati a fi în dughenile unor boieri : în acele ale vornicului
V. Ghica, logofătului D. Sturdza, vornicului 1 . Ghica ş. a. Majoritatea sînt in du
ghenile altora sau in dugheni cu chirie. De asemenea, unii sint tovarA:şi cu anumiţi
boieri. Astfel, de pildă, un brasovean starea 1-a este tovarăş cu sărdarul D. Nică.
Cf. Arh. St_ Iaşi, Tr. 1423, op. 1619, nr. 1017, f. 15. 38 şi urm.
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In elaborarea observaţăilpr generale, sugereate de datele stati.Gti.ce
extrase din catagrafia din 1 845 (anexa II, tabloul general), trebuie avut
]n vedere, continuu, că raportul dintre categoriile sociale din oraşe şi
tîrguri nu este acelaşi peste tot. El variază de la oraş la tîrg, in funcţie
de prof.ilul aşezării, de funcţia acestteia, elemente care impuneau o greu
tate specifică anumitor factori 56.
Nu avem pretenţia că. în notaţiile de mai sus, am epuizat s uma ob
servaţiilor ce se pot face pe baza analizei da�elor statistice incluse în
tabelele noastre, alcătuite pe baza catagrafiei din 1 845. Nici nu am ur
mărit acest lucru. Incă de la început!, am pornit de la convingerea că,
în
liniile lor · generale, concluziile care au fost trase pînă acum
sînt
j udicioase şi rezist]ă. 57 Unele din elti! sînt confirmate de materialul pre
zentat de noi. Credem insă că munca extrem de rnigăloasă pe care am
fost constrînşi s-o efectuăm va fi utilă1 nu numai pentru încheierile ce ni
le-am propus noi să le desprindem, ci va folosi şi altor cercetări. Analiza
datelor statistice poate sugera alte observaţii importante.
Populaţia orăşenească, în ansamblul ei, a lupf]at continuu şi pretu
tindeni împotriva rîn:iuielilor feudale. Birnicii împotriva sarcinilor nu
meroase la care erau constrînşi, negustorii şi meşteşugarii Impotriva pri
vilegiilor de breaslă - care mai puneau încă serioase piedici - şi a inge
rinţelor administraf]ive în producţie şi desfacere. Lupta aceasta însă era
mai mult spontană, !ngustă, fără orizont şi perspective largi.
Populaţia orăşenească - observaţia este valabilă nu numai pentru
capit]ală, ci şi pentru celelalte principale oraşe ale Moldovei - deşi putea
determina frămintări serioase. 'izbucniri spontane a intereselor comune
antifeudale - la începutul anului 1 846 fusese o asemenea izbucnire nu se putea ridica pînă la persoectivele unei revoluţii de anvergură. Fră
mîntările din Iaşi, din perioada anterioară mişcării din ma::tie, de-;; i pu
ternice, nu au putut f.i adîncite şi extinse.
Lipsa de omogenit]ate, datorită intereselor
contradictorii.
izvorîte
dintr-un tratament fiscal şi juridic inegal 58, nu îngăduia coalizarea pe
baza unei platforme comune. Aceasta a fost, credem.
una din gravele
probleme cu care a fost confrunt1'ltă mişcarea revoluţionară moldoveană
şi care explică, in parte, şi tactica adoptată1
de
conducerea
mişcarn .
Populaţia orăşenească, masa de negustori şi meşteri, mai ales - burghe
zia, în speţă - nu-şi putea da adeziunea spontrmă la mişcarea revoluţio
nară, aşa cum s-a întîmplat în Ţara Românească. De altf.el, aceastăl lipsă
de unitate va caracteriza şi perioada ulterioară anului 1 848, constituind
o particularit]3.te caracteristică Moldovei, cu consecinţe importante pentru
situaţia socială şi politică de mai ffirziu 59•
Luind in discuţie şi aceste elemente nu mai putem considera ca o

€lementară greşeală de natură tacticăl faptul că nu s-a apelat], din capul
56. L.

Boicu,

SJ. Ibidem.

op.

cit.,

p. 301-304.

58. Ibidem, p. 303.
59. Cf. Istoria Romdniei,

vol.

IV,

Buc.

1964,

p . 535, 537 .
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locului, la sprijinul negustGrimii, de pildă 60• Nu mai pare bizar faptul că.
deşi revoluţia a fost pregătită mai înainte, în comun şi la Paris şi în ca
drul "Frăţiei" , prin contactle şi consultări continui 6 \ in cursul cărora s-a
discutat, desigur, şi problema antrenării unor categorii mai largi, că1reia
revoluţionarii din Ţara Românească i-au dat curs practic, moldovenii să
nu se fi gindit la aceasta decit după eşecul din martie.
Sint! necesare aici unele explicaţii in legătură cu anumite eveni
mente petrecute in timpul desfăşurării mişcării revoluţionare din martie.
Acestea se referă la aşa-numitele "încercări de ridicare a populaţiei din
capitală la lupta revoluţionară!.
�·
Dacă sub raport tactic în mişcarea revoluţionară moldoveană a pre
valat! calea legală aceasta nu înseamnă, desigur, că nu au fost adepţi ai
unor mişcări mai radicale. Aceştia însă nu s-au putut impune. Este inte
resant însă faptul că - aşa cum se pare - majoritatea participanţilor
la mişcarea revoluţionară înţelegeau săi facă şi ei uz de o demonstraţie de
forţă, dar numai in ultimă instlanţă, cu scopul de a-1 forţa pe domnitor
să aprobe programul de revendicări. Nu putem şti dacă elementele mai
radicale au propus şi un alt program, nu numai o altă cale.
In sensul celor însemnate mai sus, sînt semnificative declaraţiile fă
cute de C. Moruzi 62• Acesta notează că " . . . acei ce azvirliră mişcarea in
aceast1ă1 cale revoluţionară, cu proiecte de baricadă şi năvăliri cu mină ar
mată, au fost tinerii de curind sosiţi de la Paris " 63• Acţiunea de forţă
cel puţin atit cit se desprinde din mărturiile acuzaţilor, care trebuia să
fie îndeplinită de un grup puţin numeros, aflat sub conducerea lui Zaha
ria Moldoveanu, trebuia să aibă loc doar în caz extrem.
La refuzul domnitorului de a subscrie "Petiţia proclamaţie" , Grigore
Cuza a declarat "norodului" adunat la Copou, la casele lui A. Mavrocordat,
că trebuie să ne jertfim" , obţinînd deplina adeziune 64• Vorbitorul - in
�istî:nd asupra utilizării căii legale pînă la ultimele sale consecinţe -"au zis
ca săi se împrăştie norodul pe acasă şi să se adune cu toţii adaozi dimi
neaţa la Mitropolie, ca dimpreună şi cu mittropolitul să meargă la înăl...

60. In broşura Mihail Sturza, partida naţională şi Comisia vorbindu-se de ati
tudinea pasivă pe care au manifestat-o negustorii din laşi fată de mişcarea din
martie, se notează că, în momentul în care se redacta broşura . .. . .. aceştia îşi cu
nosc acum amăgirea că ei n-au trebuit să se amestece şi să dea mîna cu acei ce
s-au sculat împotriva obstescilor abuzuri. Acum sufer greu rătăcirea lor ; ei sînt
cei întăi astăzi care doresc o schimbare în bine, căci altfel să afanisesc" . Cf. Anul
1 848 în Princj,patele Romdne, tom 1, p. 434.
61. Comelia Bodea, Lupta romdnilor pentru unitate naţională 1834-1 849, Buc.,
1 967, p. 33-95 passim.
62. Acesta, după ce relatează amploarea organizării şi intentiile tinerilor fu
gari în ţinuturile muntoase ale ţării, declară că ,.reforma de căpetenie ce ei vroiau
să facă era de a îmbunătăţi soarta ţăranilor pentru a feri vreo răzvrătire" . Anul
revoluţionar 1848 în Moldova. 1, 1950, p. 8 1 .
63. Ibidem. Sint menţionaţi Catargieştii, fiii logofătului St. Catargiu, Casimi
reştii şi .,ceilalti" .
64. Ibidem, p. 93. "Aceasta au zis şi tot acel norod"

(Din interogatoriul

lui D. Rainer) .
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ţime sa spre a le sprij ini întărirea unor asămi�e punturi" 65. î n eventuali
6•

tatea eşuării şi a acestei tentative, trebuia să se recurgă la forţă 6
Lovitura de forţă însă tjrebuia să1 fie dată nu prin ridicarea în masă a
populaţiei din Iaşi, care nu fusese pregătită în acest sens, ci de o mînă de
oameni, străJini, in marea lor majoritatje, atraşi mai mul t, după cît se des
prinde din documente, de bani şi de perspectivele j afului. Se presupunea
doar că, după începerea acestjei mişcări, care avea să provoace grave dezor
dini în capitală, "norodul" se va a1ăltura insurecţiei, de partea căreia era
cîştigată o parte din miliţie, la care trebuia să $e adauge - conform pro65. Ibidem. Cu acelaşi prilej, potrivit relatării lui G. Sion, Vasile Ghica ar fi
declarat : ., ... nu trebue să perdem vremea. Să ne inarmăm cu mari şi mici şi miine
la 8 ceasuri, luind pe Mitropolitul in fruntea noastră să mergem asupra baionete
lor tiranului. Să ne scăldăm in singele nostru si al său pentru ca să ne mintuim
tara de despotism" " . Racliş, la rindul sAu, declara : "Mai bine să murim intr-un
ceas trăind, decît să mai trăim 14 ani murind". Ibidem, p, 47. Domnitorul însă .
după cum se ştie, a preferat să nu mai aştepte pînii. a doua zi, ci a inceput ime
diat represiumea.
66. La interogatoriu, Franz Herman declara Printre altele : .....au inceput să ne
spui că ei, o mulţime de boieri si mitropolitul avind agiutor asemini de pi afară si
că au să facă nisci condiţăi pe cari de li va întări Inălţimea sa. rămîne bine. Iar
de nu, au să ei alte măsuri, cind atunci trebui să fiu si eu de agiutor" . Ibidem,
p. 139. Felix Bodnar, la rindul sAu, relata el Z. Moldoveanu, stlplnul său, i-a spus
că " ... planul lor este ca să facă republica fran. (sic) fiindcă ei ar fi uniţi vreo două
sute şi că la sf. Spiridon, intr-o pivnitA ar ave o mulţă.me de nemţi asămine uniti
şi că indată ce vor incepe bontul, sint siguri că vor sAri tot norodul. Pintru care
mi-au şi zis stăpinul meu ca sA mai ftăSescu oameni de a uni. Făgăduinţa aceasta
a fost aşa - continua el
c4 dup4 izbidntn am aue slujbe si că fiind din cei mai
mari uniţi au aueTe de unde a4 ne mulţă.mească." . Ib·idem, p. 139-40.
că
M. Zisman declara in acelaşi sens că ..... făgăduinţa ni s-au dat aceasta
dacă inA.ltimea sa nu să va uni a iscăli nisci punturl ce au boierii uniţi prin sclrea
şi mitropolitului, apoi atuncea au să ni să dei poroncă ca umf să. mea.rgi! spre
ucdieri, alţă.i spre t4ere in jtdovi şi pră.dare. Şi alţii. a da foc la spitali.e, spre care
sfirsit boierii complotisti au sA aducă toti lăcuitorli moşiilor lor, ba şi tiganii şi
că 1>i militia ar fi unită cu ei". Ibidem, p. 131. In acelaşi sens este şi declaraţia lui
L. Vişlnski. Ibidem, p. 25�
De asemenea. polonezul L. Marosievlcz relatează In următorii termeni propu
nerile ce i-au fost făcute de Z. Moldoveanu : ..... au Inceput să zică că toti boierii
sint uniti de a face nisci hărtii şi pi cari dacă lnlltimea sa n-a vroi să li iscă
leascA, spre a faci frair ca in tara UngureascA şi franţuzească. apoi au să să. ră
dice asupra sa cu toţi lăcuitorii moşiilOI" lor şi cu ţăganii fiind că şi mel!iţia cu
dănşii dinpreună. Şi atunce inălţime sa rămiind săngur, noi am alunga pe jidani
şi-i va rămine indestul bani" . Si lui i s-a spus să mai recruteze prozeliti, lucru pe
care 1-a şi făcut. "Şi aşa cu totăi, stam asceptind făgăduinţa că întăiu avem să
mergem la tară si apoi să ne întoarcem cu toate satele" . Ibidem, P. 146-147.
M. Zisman. strecW'at in rindul complotistilor. după propria sa mărturisire.
pentru a-1 tine la curent pe beizadea D. Sturza cu desfăşurarea evenimentelor, de
clara : . ..Toată acea adunătură de nemti fie ln":'ita unul pe altul să fie cu curaj si
să stea cu armele în mînă, fiind toti inarmati in ajutorul part.i riei revolutionari
lor asupra ocirmuiri i , zicînd că ori să piară toţi cu armele in mînă sau să: Izbuteas
că in favorul revoltantilor si cel mai de căpetenie al lor plan era ca mai intăî să
năvălească asupra tunului militiei şi astupindu-i tişteriul cu un chiron, apoi luind
c ea mai de căpetenie putere a miliţiei să năvălească cu furie asupra el, sl-1 hn
pusce şi să-i taie pînă la cel din urmă soldat" . Ibidem, f. 101. Sublinierile sint ale
noastre.
-

..
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misiunilor - ţăranii şi ţiganii pe care boierii urmau să-i aducă din satele
lor.
Faptele sînt cît se poate de semnificatjive pentru problema care ne
interesează. In primul rînd, - aşa cum rezultă, fără excepţie, din toate
declaraţiile celor arestaţi, lăsînd la o parte unele contradicţii şi inadver
tenţe - nu se contJa pe o ridicare a populaţiei orăşeneşti. In afara pamfle
telor şi libelelor ce înfierau abuzurile domniei lui M. Sturza, care fuseseră
răspîndite în capitală, nu a fost făcută nici o încercare serioasă de a atrage
populaţia orăşenească pe calea unei insurecţii generale. Dimpotrivă, celor
chemaţi să creeze dezordinele in timpul cărora domnul urma să fie răs
turnat, li se promiţea că se vor putea îmbogăţi pe seama unei părţi a
asemănarea este, într-adeăvr, izbi
acestei populaţii. Se preconizau aici
toare - aceleaşi metode care trebuiau să le utilizeze şi complotiştii din
1839, în. fruntea cărora se afla I . Popovici 67•
Se presupunea că, în urma provocării acestjor dezordini, norodul, fără
a se preciza din cine urma să fie alcătuit acesta - se va alătura mişcării.
Zaharia Moldoveanu, care avea conducerea preg·ăltirilor în această di
recţie, nu acţiona izolat. Mişcarea iniţiată de dînsul nu reprezintă o ma
nifestare - deşi rămasă doar la stadiul de intenţie - a aripei radicale a
"partjidei" naţionale moldovene. Ea constituia, credem, rezerva prin inter
mediul căreia, în ultimă instanţă, domnitorul trebuia convins să cedeze 6,
Că lucrurile stau aşa ne este confirmat de faptul că majoritatea acelora
care trebuiau să provoace dezordinile erau simpli mercenari, oameni plă·
tiţi, care nu acţionau în numele unor idei.
Deci, considerăJm noi, nici în cazul împrej urărilor la care ne-am re
feriti nu rezultă că revoluţionarii - sau cel puţin cea mai mare parte a
acestora - ar fi intenţionat să adîncească mişcarea, prin antrenarea cel
puţin a unei părţi a populaţiei orăşeneşfji. la alte acţiuni în afară de aceea
care avea în vedere prezentarea revendicărilor de către o mulţime impu
nătoare. Eşuată acum, această iniţiativă! va fi reluată şi pusă in practdcă
mai tîrziu, cînd, în timpul verii, au fost prezentate comisarilor puterilor
suverană şi protectJoare cererile de refomă.
Neangajarea maselor care - din motive asupra cărora am stăruit în
altă parte 6 9 - făcea parte integrantă din linia tactică adoptată de revolu-

67. In planurile lor, complotiştii urmă·reau prinderea domnitorului şi a miniş
trilor, fie prin şiretlic, fie în timpul panicei ce urma să fie provocată în oraş prin
incendiile puse în diferite părţj ale capitalei. In acelaşi timp, evreii, mai ales acei
care ar fi refuzat să se boteze, urmau să fie jefuiti sau ucişi. Asupra acestei miş
cări vom reveni intr-o lucrare aflată in curs de pregătire.
68. De altfel, acesta, împreună cu ceilalti partic ipanti la mişcare. se afla la
casele lui Mavrocordat din dealul Copoului in seara represiunii, in aşteptarea celei
de-a doua zi, cînd avea să se producă marea manifestare populară. Anul revoluţio
nar 1 848 în Moldova, I, p. 13.
Trebuie retinut faptul că Z. Moldoveanu, in paginile "Gazetei de Transilvania" ,
a dezminţit ştirea, apărută in "Albina Românească", in conformitate cu care el
ar fi incercat să organizeze o răscoală in capitala Moldovei, in noaptea de 29 mar
tie. Cf . Bibliografia analitică a periodicelOT rom4neşti, vol. 1, p. 1-a, (1790-1850).
p. 326.
69. Gh. Platon, Probleme privind mtşcctrea revolutionarii de la 1848 din Mol
dova, "Studii şi articole de istorie" , nr. XII, 1968.
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ţionarii moldoveni, a fost constant urmărită şi în cazul populaţiei orăşe
neşhi, a capitalei, mai ales. O încercare de ridicare a maselor orăşeneşti,
dată f.iind structura socială, regimul juridic şi fiscal deosebit al diferitelor
grupări etn.ice, nu putea să aibă aceeaşi eficienţi! ca în Ţara Românească,
unde situaţia era alta. In Moldova însă se mai adăuga un fapt deosebit de
importlant. Spiritele nu fuseseră pregătite în prealabil, aşa cum se făcuse
în ţara soră de dincolo de Milcov şi nici programul revoluţionar - ne re
ferim la cel din martie, fireşte - în limtele impuse de considerentele de
ordin tactic, nu prevedea şi nici nu putea să prevadă revendicări de na
tură să permită populaţiei orăşeneşti, eterogenă sub rapOiitul apartenen
ţei etnice, intereselor economice şi sociale, să se situeze pe o platformă co
mună de luptă.
Se impun a fi făcute aici unele precizări de natură să explice am
ploarea adunării de la Hotel P,etiersburg.
Izvoarele contemporane şi mărturiile vremii atestă agitaţia existentă
în capitala Moldovei, in preajma evenimentelor de la sfîrşitul lunii mar
tie 70. Mişcarea nemulţumiţilor luase o asemenea amploare încît, pe de o
parte, a determinat pe "înşişi conservativii societăţii" săi ia parte "în a
mestec" 7 \ iar pe de altă parte, 1-a silit pe do:nmitor să acceptJe ţinerea
unei adunări, prilej cu care ocîrmuirea trebuia să ia cunoştinţă de reven
dicările generale.
La adunare au participat, potrivit relatărilor lui G. Sion, "boierii cei
mari t,oţi, Mitropolitul cu clerul său, neguţătorii de toate treptele şi de
toate naţtae, boierii mai mici, profesori, avocaţi şi doctori, de deosebite
sciinţe au iscălit actul... strigînd toţi în unanimitate "Reformă ! " . Nu
mă:rul semnatarilor s-a ridicat la aproape 2.000 72• Mulţi dintjre boierii din
ţinuturi veniseră special ÎII1 capitală pentru a asista la dezlegarea crizei.
Aşa cum rezultă din toate mărturiile în care sînt descrise împrejură
rile din aceste zile, nu a fosţ vorba de o organizare care să presupună
participarea reprezentanţilor tuturor categoriilor sociale. Negustorii şi me
seriaşii au participat la evenimente, le-au urmărit cu deosebită a�nţie,
de3arece - faptul apare firesc - erau interesaţi in deznodămîntul favo
rabil al crizei. Participarea la aceste evenimente a unui însemnat număr
de negus�)ri, meseriaşi sau alţi reprezentanţi ai păturilor oi'ăşeneşti, nu
probează însă, în acelaşi timp şi o organizare, după cum nici apelul pa
tetic al lui V. Ghica nu putea determina o ridicare armată 73•
Agitaţia din Iaşi era provocată de reacţia spontană a unei însemnate
părţi a populaţiei orăşeneşti, care avea suficiente motlive de nemulţumire,
173-174,
70. Cf. Anul revoluţionar 1848 în Principatele Române, t. 1, p. 139-140,
227-230 şi passim .
71. Anul revoluţionar 1848 în Moldova, I, p. 45 (scrisoarea lui G. Sion adresată
lui Gh. Bariţ, la Braşov, din 2 aprilie. Informaţia este confirmată de N. Suţu.
pentru a co:: Juce mişcarea pe
Acesta notează că boierii mari au semnat petiţia
un făgaş legal. Memoires du prince Nicolas Soutzo. ., Vienne, 18<19, p. 154.
72. Anul Tevoluţionar 1848 în Moldova, I, p. 45.
73. Cf. supra, nota nr. 65. Este cunoscut faptul că victime ale represiunii dom
neşti nu au fost numai boierii, ci şi .. . .. negustorii de toate treptele" precum şi alţi
locuitori ai capitalei. Ibidem, p. 47.
.
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faţă de evenimentele revoluţionare care ajunseseră la graniţele Moldovei 74•
Ea proba faptul că regimul 'feudal, patronat cu atîta autoritate de M. Stur
za, întlîmpina ostilitatea deosebită a tuturor categoriilor de cetă!ţeni ai ora
şelor, indiferent de apartenenţă etnică sau de confesiune. Nemulţumirea şi
ostilitatea maselor orăşeneşti puteau fi canalizate pe făgaşul unei lupte
revoluţiOIIlare organizate, numai cu condiţia ca programul de revendicări
să rezolve sau să răspundă - într-o manieră satdsfăoărtoare - acelor pro
bleme care întreţineau separaţia între diferitele categorii de locuitori.
aparţin.ţnd unor confesiuni sau naţionaliăţi deosebite. Nici "petiţia procla
maţie" şi nici revoluţionarii moldoveni nu au mers însă atit de departe.
Desigur, în explicarea deosebirilor dintre desfăşurarea evenimentle
lor din Moldova şi Ţara Românească, fără săi atribuim vreun rol determi
nant factorului temperamental, trebuie avută în vedere şi tradiţia revo
luţionară.
Lupta socială şi naţională din 1 821 - faptul estle astăzi de netăgăduit
- a avut un profund ecou în toate provinciile româneşti. Românii de
pretutindeni au vibrat la chemările revoluţionare ale lui Tudor. Acestea
corespundeau unor interese care depăşeau graniţele strîmt regionale, men
ţinute arbitrar de regimul feudal şi de stă1pînirile străine. Tradiţia a fost
tnsă mai vie şi mai durabilă în Ţara Românească. Mişcările ulterioare aşa cum consemna şi Bălcescu - nu au făcut decît să adapteze şi să com
pleteze programul din 1 82 1 . Şi mişcarea din 1 840 ca şi "Frăţia" au pus pe
primul plan problema propagandei revoluţionare, a antrenării pe făgaşul
revoluţiei a unor mase largi ale populaţiei ţărăneşti şi orăşeneşti.
Mişcările din Moldova însă, nici prin program şi nici prin orientare
tactică, chiar acele mai apropiate de anul 1 848 - cele din 1 846, în speţă 
nu şi-au propus realizarea dezideratelor care, fireşte, erau aceleaşi pe
această cale. Deci, în această privinţă, anul revoluţionar 1 848 a avu4 - in
fiecare din cele două principate - linia sa proprie de pregătire, iar izbuc
nirea revoluţionară s-a desfăşurat în conformitate cu linia tactică\ pe care
mişcările din anii anteriori o definiseră. Concluzia aceasta se desprinde
chiar şi din simpla considerare logică a faptelor şi evenimentjelor.
Nu mult mai tîrziu, doar peste 1 4 ani, în imprejurările în care prin
Unirea celor două Principate s-a format statul naţional român, populaţia
tîrgurilor şi oraşelor din Moldova care, ca structură, nu se deosebea fun
damental de cea din 1 845, deşi nu în bloc, a îmbrăţişa4 cu căldură Unirea.
Ne sînt cunoscute adeziunile înflăcă!I'ate la cauza naţională şi entuzias
mul nemărginit cu care a fost primită alegerea primului domnitor al Prin
cipatelor Unite. Evenimentul însă a fos4 indelung pregătit pe plan intern.
Solicitate să-şi spună cuvîntul, elementele naţionale din tîrgurile şi ora
şele Moldovei au oferit un strălucit exemplu de unita4e şi patriotism, fiind
unul din factorii cei mai activi în lupta pentru promovarea noului.
74. La Galaţi, de asemenea, raporta colonelul Mişcenco, ,.duhurile nesupunerii
'>O 3.000
fierb" . Cu prilejul transportării revoluţionarilor spre Măcin, .. s-au strins vr...
de norod" nota ofiţerul, care aprecia situatia ca fiind ,,critică" . Ibidem. p. 56-57.
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Tradiţia revoluţionară nu poate explica însă - numai prin ea însăşi
- linia tactică deosebită! adop�ată de revoluţionarii din cele două ţări ro
mâneşti. In orice caz, ea nu poate fi invocată ca singura în măsură să
explice mersul diferit al evenimentelor. Situaţia revoluţionară din Mol
dova nu mai avea nevoie de tradiţie pentru a se transforma în revoluţie,
în preajma şi în tr.mpul anului 1 848.
Fără îndoială că, în Moldova, faţă de Ţara Românească, situaţia era
deosebită!. Boierimea era mai puternică şi mai conservatoare, iar Mihail
Sturza, adversar ireductibil al oricărei mişcări cu caracter innoitor, s-a
dovedit în stare mai mult decît confraţii săi din Ţara Românească să apere
principiile sale şi ale Clasei pe care o reprezentfl. De asemenea, Rusia
ţaristă era mai aproape de laşi decit de Bucureşti. Toţi aceşti factori tre
buie avuţi în vedere în explicarea deosebirilor de ordin tactic, caracteris
tice anului revoluţionar 1848. Considerarea tuturor ne apropie mai mult;
de înţelegerea cauzelor pentru care revoluţia anului 1 848, deşi avînd ace
eaşi ideologie şi pregătită unitar, sub raport tactic a avut o des'.făşurare
deosebită, care nu reflectjă cîtuşi de puţin o deosebire de n.i.vel pe plan
ideologic.
Materialul pe care l-am analizat în lucrarea noastră oferăl posibilităţi
mai largi de înţelegere a problemelor enunţate mai sus. El schiţează mai
clar - credem - contururile anului revoluţionar 1 848 în Moldova.
THE POPULATION OF THE MOLDAVIAN TOWN IN THE MID 19 TH CENTURY

S u m m ary
In writing the present work, the author started from the
data of the fiscal
census carried ont in Moldavia in 1845. Tbese data, worked up
in a particular
manner, bave enabled tbe author to elaborate his own statistics wbich render tbe
social composition of the Moldavian town at the middle of the 19 th century.
By considering the notes referring to eacb individual in turn it bas been po
ssible to state provenance of tbe mercbants, craftsmen or
tax-payers. Moreover,
the changes occurred within tbese social categories between tbe last two censuses
(1838-1845) could ba established to a certain extent, as resulting from tbe evidence.
At the same time, a distribution of the native merchants and craftsmen as well
as of tbe Jewis and foreign subjects according to various brancbes of trade and
craft bas been attempted.
Through a juridica! and fiscal policy unequally applied to the various cate
gories of inbabitants, the feudal system artificially maintained and deepened the
dissensions and the competition between tbe categories of citizens, wicb were di
vided also by criteria of faith.
Estmating the revolutionary capacity of the Moldavian town and the possibi
lities of the population's participation in a large-scale revolution, the author rea
ches a few linteresting conclu.sions.
The city populaţion, as a whole, fought aiways and everywhere against
the
feudal order. The tax-payers struggled against the numerous
tasks
tbey
were
burdened with, the merchants and craftsmen against the privileges of tbe guilds
and the

administrative

encroacbments

on prod��on

and sale.

This struggle, however, was spontaneous and narrow, with a l!imited horizon
and lacking in perspeQtlve.
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1. Mulţi sint elin rindul meşterilor. Numeroşi meşteri, st. II-a sint trecuţi la calte lcte negustori . La Focşanl, de pildă, 43 sint proveniţi dtn meşteri tr. III.
2. Morţii sint trecuţi impreună cu cei fugiţi.
3. Calfele de negustori sint trecute impreunA cu cele de meşteri.
4. Numărul se dă in total Nu se face nici o distincţie.
5. Meşterii sint la .un loc cu negustorii.
6. Am inclus aici şi negustorii armeni şi pe cei lipoveni, care, In catall'all e, alnt no taţi aeparat. Datele privind provenienţa atnt numAI el• 1 11 l lpovl'fll ,1 nrm"'l
1. 18 au fost sporiţi · (rinduri, rinduri,) 40 cllntre insurlţel tl veniţi d1D alte locuri. Nu M dau I nhttp://www.cimec.ro
dicaţii apeclale.
/ http://cmiabc.ro
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1. Meşterii sint trecuţi la un loc cu negustorii. FigureazA numai un crlşmar şi un
2. In dreptul indivizilor �pectlvi se face menţiunea : ,.spomiqJ." .
'
3. Morţii şi :tugiţii sint treo.uţl impreunA
r
4. Reprezintă Cifra total§!.
5. Sint adliugaţi lipovenii şi annenU care, In catagrafie, apar separat. Scliderile se
numai pentru meşterii creştini.
6. Se adaugă global, fără distincţie : "s-au sporit, rinduri. rinduri, tnsurAţel.l şi v ţi de pe alte •locuri"i.
7. Totalizările pe orizontali şi pe verticală nu corespund intotdeauna. De altfel, le- a
inclus numai conven�onal, pentru a obţine imaginea generală necesarA conclu zllhn
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1. In ordinea enumerArii oraşelor, printre cei incluşi la aceastA eate go e distingem : 4 vatavi, un vechii de moşie, 2 comisionert la. m _.gine, 2 proprietari de moşii, 8 căprari Ia starostie, 6 dascăli de copii, 2 dascăli "cu dialect frs ţuzesc", 1 servitor, 4 vizitii, 1 doctor de vite, 1 arhitect.
La Galaţi deosebim, 15 funcţionari la consulat, 1 bancher, 6 �u servici\ in port, 7 'la slujba Brateşului, 61 samsari la magazie, 10 marin iri, 1 maistru
de croitorie, 36 speditori la vapoare, 6 curieri şi comisionari, 22 magaz.loneri, 11 cu Ivite şi plugărie, 1 proprietar de cirlaciu, 2 caprari dei agenţie, 1 dascăl de
•
3 limbi, 3 dascăli, 25 că:ruceri.
La Iaşi deosebim, 1 91 arnăuţi, 3 muzicanţi, 2 claverişti (1 clavir mais tn , 1 profesor, 1 doctor, 6 comedianţi, 8 caprari la agenţia austri lică, 14 vizitii,
paştelor, 2 controlori ai fabricii de lumin Jri, 8 ciobani.
lbist, 2 căpitani la casa/ http://cmiabc.ro
7 gramatici, 2 arhitecţi, 12 dascăli, 1 la Academie,
4 funcţionar,i 1 inginer, 1 lir http://www.cimec.ro
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2

784
1437

50
2022
6049

1

1

2

3

6
12
3

187

997

2

2
3

2281

5153

1
691

1460

233

1313

18

22

3
4

sint indicaţi drept ,,negustori şi meşteri".

/ http://cmiabc.ro
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•) Distincţia am realizat-o considerind separat. in cele mai dese cazuri, fiecare individ. In general, cu foarte rare excepţii, calfele nu
separat Aceleaşi categor ii - zarafii, spre exemplu - sînt incluse, uneori şi la negustori şi �a meşteri.

1 . La revizuirea din 1846, toţi sînt specificaţi drept negustori. Cei de la Herţa.
2. In sumă slnt incluse şi văduvele.
3. Trei dintre dînşii sint bancheri .
http://www.cimec.ro
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1. Dorohot.
184 87 30 38 19
144 241 75 39
28
2. Tg. MihAilenl
67
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5
8
2
2
2--�4��-------------------- -----------------�Tg. H�
�------------------�10�5��50��1=5--�2=9��6�������--------------�2�4��79��1�2--�5�----�5���
-4.
Botoşani
586 50'1 127 176 36 137
20 52
136 1) 134 ,
474 692 2) 105 82
5, Tg. HtrlA'u
130 3) 48 15 23
8
171
34
13
8. Fălticeni
96 90 41 42
13
24!
7
12
97 106 47 22
2 30
7. Tg. Lespezi
85 81
16 39
8
1
16'
16
4
59 52 15
8. Piatra iNeamţ
140 144 37 91 20
4
168 164 37 47
9. Tg. Buhuşoaiei
20
5
10. Tg. Neamţ
185 146 42 73 31
76
3
179 223 25
12 76 4)
11. Roman 5)
10 29
143 353
12. BacA'u
336 297 37 125
17
2
2
15
37 52
231
13. Tg. Maineştl
129 69 13 19 12
3
18
2
28 104 16
4
7
9
14. Tg. Odna
35 44
8
14
3
14
5
6
2
3 35
4
177 166 20 50
15. Tg. CAluti
17
10
6
2
1
6
14
3
1
16. Valea Rea
5
60
2 15
17. Focşani
185
2
15
8
18. Tecuci
261 217 16 21 22
90
7
98 154 38 26
6
2
19. Tg. Nicoreştl
3
12 11
7
8
10 '
41
52 12 26
2
20. Galati
41
32
729 608 145 305 29 25
8
2 77 26 36 1)
493 662 93 46
5 20 435 24 la
278 223 41 150 16
30 86
21. Blrl.ad
12
168
4
6 110
305 360
4
22. Vaslui
138 86 24 28 16
42
200 102 172 30
93
23.
9
88 22
3
40 26
4
Tg. CodAeştl
1
35
24. Tg. Negreşt!
157 7'l 33 29
8
2
5
25 100 16
43
25. Pungeşti
134 61
17 32
8
3
98 132
20
8 15 51
1
·1
3
26. Huşi
485 88 47
27.
15
9
9
Tg. FAlclu
111
46
80 40 13 21
6
69
67 105
28. Tg. Frumos
313 210 74 72 21
33
2
294 397 113
9
4
4
28
63 13 12
88 45 14 16
3
29. Tg. Podul IloaJel
3
61
2
2
10
14
10
2
6
4
20
16
2
30. Tg. Sculeni
31. Ttrgusorul de peste apa
2
3
2
8
30
Nicollnel
177 21
6
341 1294 64
Oras Iasi
32.
8 20 49
1 1 289 244
84
6
37
4323 3190 887 1383 295 172
95 313 63 38 20 3475 7098 928 640 1 2 707 807
Total

1. Mulţi sint doar mutaţi tot in interiorul oraşului, veniţi din altA ,.clastie'". Feno men111 este valabil, fn mare parte şi pentru Galaţi.
2. 134 s-au adăugat dupA revizia din 1846.
3� Cal:culul se face n,umai pentru o ciastie din cele douA cite avea tirgul.
4. Mulţi dintre aceştia, veniţi din Transilvania, la intervale variind Intre 6-40 ani, au 'patente, fiind negustori de oi sau ţesAtori de sumane.
5. Cifra reprezintli numArul stabilit dupA revizuirea din 1846. In condica Inscrierii din, 1845, sint incluşi /400 bimici şi 58 cApAWerl.
6. Deşi aceastA ocupaţie se specificA - aşa cum se poate constata, In cazuri rare - fe ştie că majoritatea bimicilor se ocupau fncă de agridultură.
:;
7. Dintre aceştia, un numAr de 20 au devenit supuşi strAini.
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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1. Numărul căpăWerilor l-am extras din catagrafia special alcAtuitA pentru această categOrie - Cf. Arh. St. Iaşi, Tr. 1423, op. 1621, nr. 101!),
raport cu cele cuprinse ln catagMfia rn care slnt incluse şi celelalte categorii (le- am a4lugat rn paranteză) . Din aceasta din urmă, am extras datele privind provenienţa şi ocupatia.
2. Dintre aceştia. 51 slnt plndart sau slugi la vii. La 1 dintre dtnşii, se face menti unea .,La viile lor" .
3. Nu am inclus pe acel - foarte multi - care, deşi Intri tot ln această catego rie, au indicaţia doar a persoanei la care se află, fără specificaţia e resA a ocupaţlei. Dintre clpătăieril din Galaţi, 3 mal slnt notati ca muncitori, unul calfA, 8 ln casa lor şi unul ln dugheana luJ.
4. 50 ţigani mănăstireşti şi 15 ai statului.
1. 98 dintre ţig�ii mlnAstlreşti, 108 dintre desroblti.
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1. In această cifrA, sint incluşi 897 ,.liuzi" moldoveni, ,.şavgăi" , ., lăturaşi
şi ,.alte bresle" , precum ş i 100 ţigani desrobiţi. A eştia locuiau in .,ceastia roşie" , maha
laua Giosani, Vatra Tirgului, Vîlcelele, Firu l ţigănci i şi , .c eastia albastră"
Cotu na, Viişoara, Trotuş , Gura Slănicului, ,,sp
Borvizu", cotuna Tisăştiloro şi cotuna
Buzaţi. Arh. St. Iaşi, Tr. 1 423, op. 1619, nr. 91 2.
"
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NOTA EXPLICATIVA ANEXE :
Anexa Il

In loc de "cei apăruţi in cărţile odrmuirii " , se va citi : cei apăraU cu
cărţile ocirmuirW.
La Tg. Mihliileni, In loc de 5 preoţi, se vor considera 3.
La Tg. Ştefăneşti in loc de 2 privil igheti nu se va considera nici unul.

Anexa V

La oraşul Vaslui, in locul cifrei 375 de la total, se va considera cifra 373.
La Tg. Moineşti şi Tg. Ocna, in loc de 25 negustori, se vor considera 24
şi respectiv 23.
Anexa VI

La totalul general, in locul cifrei 8580, se va consit' era 80.

Anexa X
La
La
La
La

rubrica 3, in loc de Rasele se va citi Raiele.
rubricile 3-4 in loc de Ap ar·t anenta se va citi Apartenenta.
nr. crt. 10 in loc de Tg. Salitoaia, se va citi Tg. Sulitoaia.
nr. crt. 1 9, in loc de Tg. Bodeştii Buhuroaiei se va citi Bodeştii Bu
huşoaiei.
La nr. crt. 54, in loc de Tg. Bungeşti se va citi Pungeşti.

t\nexa XI

La rubrica nr. 26, in loc de erorie se va citi eforie.
La nr. crt. 10 - Tg. Neamt, la rubrica 1 6, in locul cifrei 25, se va
considera cifra 23.
La nr. crt. 1 1 , oraşul Roman, se va considera numai cifra înscrisă la
rubrica : "înscrişi in catagrafia din 1 845". 333 in loc de 353. Celelalte cifre
( 1 0, 29, 1 43) apartin aceloraşi rubrici şi apartin oraşului Bacău.
La nr. crt. 12 - qraşul Bacău - in afara cifrelor notate mai sus, la
rubrica "din alte locuri şi tirguri " , se va adăuga cifra 54.
La nr. crt. 18 - Tecuci - !a rubrica nr. 5, in loc de 16 se va consi
dera 60.
La nr. crt. 1 9 - Tg. Nicoreşti - Ia rubrica nr. 17 ("veniti din sate " ), in
loc de 26 se va consic'era 23. De asemenea, cifra 1 de la rubrica urmă toare
("de peste hotar e " ) dispare.
La nr. crt. 20 - Galati - la rubrica nr. 8 ( "scrişi de două ori • ), in locul
cifrei 25 se va considera 23.
La nr. crt. 22 - Vaslui - la rubrica nr. 12 ( " locuitorii unor cătune că
rora li s-a deosebit birul " ), in locul cifrei 200 se va considera 20.
La nr. crt. 23 - Tg. Codăieşti - cifra 3 de la rubrica nr. 1 8 ( "de peste
hotare " ), va fi trecută la rubrica următoare, nr. 1 9.
La nr. crt. 24 - Tg. Negreşti - la rubrica nr. 1 4, in locul cifrei 25 se
va considera 23.
La nr. crt. 32 - oraş laşi - la rubrica nr. 1 5, in locul cifrei 1294 se va
considera 1 264. De asemenea, cifra 64 de la rubrica nr. 16 va fi trecut:i �a
rubrica 1 7 ( "veniti din sate " ).
La rubricile nr. 5, 16 şi 1 7 de la Total, In locul cifrelor 887, 928 şi 640,
se va considera 867, 863 şi, respectiv, 714.
Anexa XIII

La nr. crt. 20
sidera 28.

-

Galati - la rubrica nr. 5, In locul cifrei 26 se va con

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

31

POPULAŢIA ORAŞULUI MOLDOVENESC LA MIJLOCUL SECOLULUI XIX

The absence of homogeneity owing t o contradictory interests, a s the result of
an unequal juridica! and fi.scal treatment. rendered a coalition on a common plat
form impossible. This, the
author points out, was one of
the serious problems
the revolutionary movement in Moldavia was faced with, and which account, to
a certain extent, for the tactic.s adopted by the heads of the movement.
These are observations thaţ result from the interpretaUon of
the statistics
accompanying the work, and that enable a deeper insight into
the causes that
gave the revolutionary year of 1848 in Moldavia its specific
and
peculiar che
racter.

ANEXA
Populaţia oraşul'.li laşi

tn

anul

Clase scutite de impozit
Boieri şi fii de boieri ••
Functionarii' fără rang •
Clerici ş i parohi
Profesori şi medici
Străini •
Intendenti şi servitori •
Privilegiati
Ţigani ai mănăstirilor •
Ţigani ai particularilor
So1 dati
Slujitori
Infirmi
Totalul numărului de familii

Nr. XIV

1849

Clase contribuabile

600
300
307

50
504

6.000

1'35
146
600
fiOO
867
414

Negustori şi mesenaş1
Mazilo-ruptaşii
SAteni cultivator!
Persoane fără domiciliu fix
Evreii
StrAini traficanti
Tigani ai statului •••
Totalul numărului de familii

1 .779

54

1 168
144
3.675
941
178
7.039

10.573

18.512

Totalul general al numArului de familii

, Repartiţia la aceste categorii, aşa cum notează N .Suţu, a fost făcută prin
calcul aproximativ.
••) ,.Prin fii de boieri lnţel!egem numai pe şefii de familie al cAror părinte a
fost boier'' .
•••) "Inclusiv tnsărcinaţii cu acoperirea contribuţiunii" .
N. Suţu, Opere economtce, ed. ştiinţifici, Buc. 1 957, (ediţie
IngrijitA de Ion
Veverca) tabelul de la p. 146.
Lista corporaţiilor de meserii exercitate de către indigeni la Iaşi

Nr.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Negustori

Numărul maiştrilor
şi contra maiştrilor

Băcani
Marchitani
Circiumari
Restauratori
Brutari
Pescari
·rraficanti de lemn de constructii
Antreprenori de birji
Traficanti de produse ruseşti

TOTAL
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115
18
178
86
75
58
18
76
101

725

37.

GH. PLATON
Meşteşugari
10.

11.

12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

20.
21 .

22.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

29.

30.
31.
32 .
33.

Argintari
Blănari
Bonetieri
Croitori
Pălărieri
Cizmari
Căciulari din piele de oaie
Patisieri
Vopsitori
Plăpomari
Berari
Tăbăcart
Argăsitori
Măcelari
Hamali
Pantofari moldoveni
Pantofari ruşi
Bărbieri
Zidari
Cărămidari
Olari
Tîmplari, dulgheri
Luminărari
Săpunari
TOTAL
TOTAL GENERAL

Ibidem,

p. 1 93.
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9
65

32
59

18
45
53

24
9
26
10
29
10
57

16
74
69
42

78
65

22
89
14
21

936
1 .661

NICOLAE BALCESCU ŞI REVOLUŢIONARII
MOLDOVENI DIN VREMEA SA
AL. ZUB

Este un fapt în deobşte cunoscut că între fruntaşii generaţiei care a
înfăptuit revoluţia de la 1 848 şi mai apoi Unirea Principatelor, au exis
tat strînse legături, cu mult inainte de aceste evenimente 1• Ele aveau me
nirea să imprime mişcării revoluţionare din cele '!jrei provincii româneşti
o direcţie unică, cu o dublă finalitate : una politică (Unirea) şi alta socială
(realizarea unor reforme burgheza-democratice care să deschidă cimp
liber acţiunii noilor forţe de producţie).
Precumpănirea revendicărilor social-democratice în timpul revolu
ţiei paşoptiste a fost determinată, se ştie, de o anumită conjunct]ură poli
tică, preocuparea 'fundamentală, permanentă, a revoluţionarilor rămînînd
realizarea unităţii naţionale, ca punct de plecare pentru renovarea esen
ţială a instit'll ţiilor statului, pentru o regenerare politică şi socială. Acea
stă preocupare i-a unit pe fruntaşii generaţiei în jurul unui program co
mun, determinînd legături continue pe calea contactului personal sau
prin corespondenţă, astfel încît întreaga epocă ni se înfăţişează, potrivit
cerce�:irilor efectuate în vremea din urmă 2, ca un remarcabil efort de so
lidarizare a celor trei provincii româneşti in jurul ideii de unitate naţio
nală. Sufletul acestei mişcări a fost, fără îndoială, N .Bălcescu. Atunci
cînd afirma, în exil, că programul politic şi social al revolup:ilor viitoare,
inexorabile, se află înscris definitiv pe "securea lui Horea" 3, el nu făcea
o simplă metaforă a revoluţiei, ci avea în vedere p ermanenta crezului pau
românesc al celui ce-şi gravase numele pe medalie, trei sferturi de secol
mai înainte, ca Rex Daciae.
Rolul mişcării culturale în pregătirea revoluţi-ei de la 1 848 a fost re
levat în mai multe rînduri 4, sublin.iindu-se, recent, "militantismul activ
1 . Of. Corn elia C . Bodea.
1849, Bucureşti 1968, p. VII.

Lupta românilor pentru. , unitate

naţionailă,1

1834·.

2. Ibidem.
3. N. Bălcescu, Mişcarea românilor din Ardeal, in Opere, ed. G. Zanei, vol.
!2, Bucureşti 1940, p. 126.
4. A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană.
vol. VI, Iaşi 1893
p. 237-324 ; N. Iorga, Istoria literaturii române în veacul al :XIX�l ea, vol. I-III,
Bucureşti - Vălenii de Mutne, 1907-1 909 etc.
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al asocia ţiilor culturale şi literare", orientate - în epoca premergătoare
revoluţiei - spre afirmarea programului naţional şi democrat burghez. 5
Se cunoaşte, de asemenea, mişcarea continuă a cărturarilor transilvăneni
spre Moldova şi Ţara Românească, precum şi aceea a muntenilor peste
Milcov şi a moldovenilor către Bucureşti, astfel că, la acest nivel, diviza
rea politică a ţărilor române nu avea şi un corespondent pe plan sufletesc.
S-ar putea spune, parafrazînd o veche formulă, că unitatea românească,
proclamată in două etape, la distanţă de şase decenii (1859 şi 1918), a fost
infăptuită mai întîi m spirite. Iar în această privinţă rolul lui N. Bălcescu
a fost dintre cele mai importante. Vom încerca să urmărim în lucrarea de
faţă legăt}urile sale cu revoluţionarii moldoveni, în ideea de a evidenţia
efortul permanent al luptătorului de realizare a unei colaborări moldo
muntene în epoca de la 1 848.
Cînd în 1886 Ion Ghica se decidea să evoce, intr-o scrisoare către
V. Alecsandri (simplu pretext memorialistic !), viaţa "reputatului şi pre
ţiosului nostru amic Nicu Bălcescu", el observa dificultat}ea întreprinderii,
dat fiind că "viaţa lui Nicu Bălcescu se înfăşura şi se împletea cu viaţa
mai tuturor oamenilor cari au jucat un rol "in ţara noast}ră de la 1841 pînă
la 1 853 6, anul în care el a părăsit lumea, lăsînd un gol mare între noi" 7•
Dificultatea este reală, desigur, dar poziţia centrală a lui Bălcescu în ca
drul evenimentelor prezintă, pe de altă parte, şi un avantaj net, acela de
a beneficia de numeroase referinţe, chiar dacă ele nu se distribuie uni
form pe toată intinderea activităţii sale. Nu ne vom ocupa, în marginile
acestor pagini, decit de unele aspecte ale relaţiilor sale cu revoluţionarii
moldoveni, in legătură mai ales cu lupta comună pentru unitat1ea naţio
nală şi pentru reforme democratice.
In prima etapă a activităţii sale revoluţionare N. Bălcescu a avut le
găuri mai mult cu Transilvania decit cu Moldova. Faptul se dat\':>reşte în
trucîtva vechilor raporturi cu bănăteanul Eftimie Murgu, care ii fusese
profesor la colegiul Sf. Sava şi desigur iniţiativelor ce decurgeau din. pla
nul lui I. Cimpineanu, de care Bălcescu era ataşat la acea epocă. Aceasta
ar putea explica demersul său pentru "o cură de două luni la apele mi
nerale de la Mehadia" (23 mai 1 839) 8. El a stj':l.t, cum se ştie, o lună şi ju
mătate la băile de la Vîlcele (sau Apătac) din Ţara Birsei 9, timp în care
va fi cercetat cu luare aminte situaţia complicată din provincia de peste
munti.
Planurile lui 1. Cimpianu eşuînd, se punea problema unei ].-�găf]uri
mai strînse cu Moldova, astfel că in iunie 1 840, iuncării de cavalerie
N. Bălcescu şi Ioan Călinescu solicit}ă învoirea de a merge la "băile din
Prinţipat" 1°. Mersul la băi se vădeşte astfel un pretext la îndemînă, care

in

5. Cornelia C. Bodea. op. cit., p. IX.
6. 1. Ghica nota astfel inexact anul mortii lui

1 852.
7. 1. Ghica, Scrisori ciitre

V.

Bălcescu. survenită de fapt

Alecsandri, Bucureşti 1 967, p.

8. Cornelia C. Bodea, ap. cit.. p. 29.

9. Ibidem.

10. Ibidem.
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v a face carieră sub regimul

absolutist din epoca domniilor

regulamenr

tare.
Primele contacte ale lui Bălcescu, în preajma lui 1 840, cu moldovenii
sînt de ordin cultural. Prin mijlocirea s crisului, cărturarii din cele două
principatle se cunosc şi, pe cît îngăduie rigorile cenzurii ("în.fricoşata cen
zură moldovenească" de care se plîngea G. Bariţiu), îşi comunică aspira
ţiile către o societate întocmită pe principii mai drepte. "A lumii temelie
se mişcă, se clăteşte /, Vechile-i instituţii se _şterg, s-au ruginit " , afirma
poetiul Gr. Alexandrescu (Anul 1 840), convins că "duhul" care "fierbe"
in lume va opera schimbări înnoitoare şi în patria sa. Cu această credinţă,
care nu e numai a "bonjuriştilor" şi "duelgiilor" din epocă, scriitorii mol
doveni şi cei de peste Milcov se caută, îşi împărtăşesc opiniile, colaborînd
la opera de unificare a spiritelor.
Pe Kogălniceanu, Bălcescu trebuie să-1 fi cunoscut în decembrie 1 839
ianuarie 1 840, cînd tînărul cărturar moldovean a int!I"eprins o călăto
rie la Bucureşti, cu o misiune oficială, cunoscută, dar şi cu scopul ascuns
de a obţine colaborări muntene pentru revista ce avea să scoată curînd
("Dacia literară" ). Mai tînăr doar cu doi ani, Bălcescu îi citise lucrarea
Historie de la Valachie (Berlin, 1837), adn:>tînd-o cu maximă conştiincio
zitl3.te 1 1 . Este punctul de plecare al unei colaborări fructuoase şi durabile
între cei doi istorici care se întîlneau nu numai în pasiunea comună pen
tru cercetarea trecutului naţional, ci şi în programul de reforme socotite
indispensabile, in viziunea comună a unei Românii ideale, la a cărei în
făptuire erau chemaţi amîndoi să contribu ie.
·
Participarea lui Bălcescu la complotul lui D. Filipescu, descoperit în
1 840, i-a adus, cum se şt1ie, o recluziune de doi ani, timp în care legăturile

cu confraţii moldoveni au fost î ntrerupte. Vaillant şi 1. Ghica, implicaţi
şi ei în afacere, izbutesc să treacă î n Moldova. unde se pun în legătură
cu M. Kogălniceanu 12. Abia în 1 842, graţiat, Bălcescu va fi putut relua
legăturile cu Moldova, cu ocazia pregătirilor pentru publicarea unui Al
bum ştiinţific şi literar. In ciuda experienţei dureroase pe care o traver
sase cu mari pagube pentru sănătatea sa, dar şi cu un profit categoric sub
raportul cunoaşterii lucrurilor, el e mereu prezent în dezbo.teri1e epocii,
gata să se dedice cu totul luptiei revoluţionare, căci "pri3::-; n oblige, comme
noblesse" .
Din nocturnele peripatetizări cu I. Ghica şi Chr. Tell prin Bucureşti,
cu di�cuţ ii prelungite pînă cînd "lumina lunei incepea a se contopi cu
razele dimineţii" 13, s-a născut, în 1 843, organizaţia secretă Frăţia. Băl
cescu a fost, după relaţia lui I. Ghica, î nsuşi "apostolul şi iniţiatprul cel
U. Cf1 Virgil Cândea, Histoire de la Valachie de M. Kogiifniceanu, adnotată
de N. Bălcescu, ,.Studii şi cerc�ări biblio�rafice" , Bucureşti Il, 1 957, p. 7 1 - 136.
G: Zane, Note şi matflriale la
Asupra raporturilor dintre cei doi istorici. vezi
N. Bălcescu , Opere, h Bucureşti 1940, p. 177-178, 180-18 1 , 1 87, 1 96, 202, 2 13, 221 -

223

247, 275, 289, 293 etc.
1 2. Cf. I. C. Filitti, Origtnile
1 923. nr. 1 , p. 26.
13. 1. Gh:ca, ap. cit., p. 348.
,

democraţiei române, ,,Viaţa românească",
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mai ager şi mai zelos " . 14 Curînd însă I. Ghica trecu în Moldova, unde
avea să activeze ca profesor de economie politică la Academia Mihăilea
nă. In el îşi punea speranţa Bălcescu, amăgit o clipă de promisiunea tri
miterii sale la Paris, pentru specializare în studii de artilerie. "Fiind însă
c-aceasta nu e hotărî� - li scria la 23 octombrie 1 843 - ci mai mult o
poezie, d-ta caută să faci acolo ceva pentru mine, mai bun" . Il ruga deci
să-i rostuiască în Moldova o slujbă didactică, "un clas pe care să-1 poei
preda cu plăiCere 15. Avea în minte un studiu asupra organizării trecute
a Puterii militare şi se întreba dacă i s-ar putea face loc in albumul ce se
pregătea la Iaşi. I. Ghica îi răspundea pozitiv în privinţa funcţiei, dar in
voca pentru moment neajunsuri de ordin pecuniar 16. Bucuros să afle că
M. Kogălniceanu va ţine, la Academie, un curs de istorie moldavă ("Il est
a esperer qu'il dotera le pays d'une bonne histoire"), Bălcescu revenea
la 2 noiembrie cerind noi desluşiri în privinţa sluj bei ce i se rezervase.
Lui Kogălniceanu îi dădea de ştire, pe această cale, că i-ar putea procura
copii după nişfle manuscrise de cronici. Era vorba în primul rind de Leto
piseţul Ţării Moldovei 1 662-1 716, scris de Acsentie Uricariul, după izvo
dul lui Vasile Dubău, Tudor Damian ş. a. 1 7 Dar lipsa mijloacelor îl im
pacientează şi la 1 6 noiembrie 1 843 stăruie pe lîngă I. Ghica să clarifice
chestiunea angaj ării sale în Moldova, fiindcă altfel va fi silit să accepte
oferta de la artilerie 18• Este evident că, deşi la Bucureşti se depun stă
ruinţe pentru angajarea lui, Bălescu ar prefera săJ plece în Moldova. La
aceasta contribuia, desigur, activitatea culturaiăl de la Iaşi, mai vie, mai
alertă decît în capitala munteană, exercitînd o firească seducţie asupra
tînărului cărturar. Sceptic in privinţa evenimentelor politice ( . . prezennul
e de nimic") 19 se bucura că va apare Propăşirea : "căutaţi numai să nu fie
şi aceasta efemeră ca toate celelalte" . Ei înşişi, muntenii, "vro 20 tineri"
ce se adunau miercurea la "soarele literale", aveau 'în gînd editarea unui
jurnal, dar "aflînd de lucrarea dumneavoastră am hotărît să o sprijinim,
mai bine" 20. Interesat să cunoască îndeaproape mişcarea din Moldova,
Bălcescu ar fi dorit să se repeadă pînă la Iaşi, împreună cu I. Voinescu II :
"De vom căpăta parale, apoi ne poţi aştepta. Aş dori ati� de mult să te
văz şi aş avea atîtea lucruri să-ţi spun, pe care nu poei a ţi le seri" 21. Lu
crurile pe care itu le putea comunica în scris priveau, fără îndoială, acti
vitatea politică din jurul său. Dar pînă ce împrejurările li vor îngădui o
intilnire cu prie�nul din capitala moldavă, se oferea să copieze pentru
Kogălniceanu "manuscrisele ce i-am făgăduit", în schimbul letopisetelor
privitoare la Ţara Românească pe care istoricul de la Iaşi i le-ar fi putut
14. Ibidem, p. 353.
G. Zane, Bucureşti.
1 5. N. Bălcescu, Opere, IV. Corespondenţă, editată de
1964 ' p. 37.
1 6. Ibidem.
1 7. Ibidem, p. 465 : Note şi materi4le.
18. Ibidem, p. 4 1 . Vezi si scris. din 7 dec. 1843, ibidem, p. 42.
19. Ibidem, p. 44 (ScriS. din 11 ian. 1844) .
2!1. Ibidem.
21. Ibidem, p. 45.
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procura 22. Rezultatele acestei colaborări pe terenul informaţiei' istorice
se cunosc 23. Preocupaţi de o cunoaştlere adîncită a vechilor instituţii, cei
doi istorici erau hotărîţi să se sprijine reciproc în eforturile de adunare şi
tipărire a izvoarelor istorice. In epoca apariţiei Rropăşirii, Bălcescu inten
ţiona chiar să facă un drum în Moldova. "Eram hotărîţi să venim la laşi
- îi mărturisea lui 1 . Ghica, la 8 februarie 1 844 - dar vremea s-a stricat
.şi noroaele ne ţin in Bucureşti. Nu ştim însă, dregîndu-se vremea, de
n-om veni" 24• Amputarea ti�ului Propăşiri! n întrista, dar era decis să
contribuie, în ciuda brutalei imixtiuni a cenzurii, la menţinerea publica
ţiei. Descoperise în Arhivele Statului, unde lucra asiduu de cîteva săptă
mîni, unele documente pe care le-ar fi trimis revistei ieşene. Intre aces
tea, fapfl semnificativ, "actul desrobirii ţăranilor de obşteasca adunare",
pe care îl voia tipărit - nu fără un rost militant - în "foaia ştiinţifică
:şi lierară" . Cît priveşte studiul despre " Organizaţia puterii publice la ro
mîni în vechime" 25, Bălcescu işi înştiinţa prietenul; aşezat vremelnic la
Iaşi, că îl va flrimite aceleiaşi publicaţii, înainte de a-l tipări în broşură.
"Materia este interesantă şi nouă", îl asigura el, căci lucrase "după mai
mulţi autori străini, letopiseţe şi hrisoave" 26• Totodată îl ruga să-i trans
mită lui Kogălniceanu, odată cu urările de rigoare, "mulţumiri
pentru
generoasa ospitalitl:lte ce ne făgăduieşte în Iaşi. Doresc mult ca să putem
veni şi să ne vedem" 2 7.

Trăsura de unire între Bălcescu şi cărturarii moldoveni era 1. Ghica.
Lui îi adresa tînărul muntean "setos de o viaţă activă" indemnul de a
impulsiona, pe cît posibil, activitatea culturală şi politică din mediul adop
tiv, convins că "moldovenilor le place mai mult speculaţia ideilor iar
muntenilor acţia" . De unde reproşul, însoţit de acest indemn caracteris
tic : "Tu, om d-actie. om de viitor, de ce nu dai mişcare acolo, fii pir
ghiul moldovenilor" 28• De-a lungul anilor va depune el însuşi eforturi in
această direcţie, încercîru:l să sfarme inerţia din jurul său, dinamizînd.
Deocamdată se ingrijea de abonamente pentru Propăşirea, oferind spre
publicare "nişte manuscrise interesantie" procurate prin Vaillant 29. Pla
nurile de intilnire la Iaşi sînt mereu abandonate, iar zvonurile ostile care
circulă în mediul bucureştean, pe seama lui 1. Ghica, il determină să ia
atitudine. La 1 3 iunie 1 844, el îşi asigura prietenul : "Găsesc că planul
tău e foarte raţional dar mă indoiesc de indeplinirea lui ; în orice caz
n-ar trebui să dai înapoi" 30.
22.

Ibidem.

23. V. Cândea, op. cit.
24. N. BălcesC!U. Opere, IV, p. 47.
25. Este vorba de Puterea armat4 /şi arta mtUtar4 de la intemeierea Princi
patului Valahtet pîn4 acum, studiu publicat In ,, PropAsirea", Iaşi, I. 1844, nr. 1923, 28, 31 şi separat (Iaşi, 1844).
26. N. Bălcescu, Opere, IV, p. 47-48.
27. Ibidem, p. 48.
28. Ibidem, p. 47 (Scris. din 8 febr. 1844).
29. Ibidem, p. 58 (Scris. din 30 mai 1844).
30. Ibidem. p. 59.
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După publicarea stJudiului privitor la Puterea militcnră, contactele lui
Bălcescu cu fruntaşii moldoveni şi îndeosebi cu M. Kogălniceanu, devin
tot mai frecvente. Studiul a fost tipărit şi in broşură, cu sprijinul lui
Kogălniceanu şi al lui C. Negri. "Cet ouvrage - aprecia Kogălniceanu,
oferind un exemplar domnitorului Moldovei, nu fără o anume sugestie
pract1ică - est tres interessant pour Vous " . 31 Să adăJUgăm că în paginile
Propăşirii Bălcescu a mai publicat un studiu, ComentaJrii asupra bătăliei
de �a Cîmpia Rigăi sau Cosova, :12 oferind totodată, şi în aceeaşi ordine
de preocupări , traducerea lucrării Tableau analytique des principales
combinaissons de la guerre a generalului Jomini 33. Cum se vede, contac
tul nemijloci� cu problemele cele mai ardente ale epocii conferă operei
sale, chiar şi celei de caracter istoric, o notă de combat1ivitate. O intenţie
practică se descifrează din toate scrierile lui Bălcescu. Pe această linie
se înscriu şi contactele lui cu revoluţionarii moldoveni din vremea sa.
In cadrul So cietăţii Uterare de la Bucureşti ( 1 845), al cărei secretar
a fost N. Bălcescu, au activat şi unii scriitori moldoveni : Alecsandri,
Kogălniceanu, Negruzzi ş.a., iar , .cînd unul dintr-aceşti bărbaţi - îşi va
aminti I. Ghica - venea la Bucureşti, era pentru noi toţi o adevărată săr
bătoare" . 34 Faptul nu se �xplică doar prin plăcerea de a schimba opinii,
cît mai ales prin suflul nou care începuse să anime activitatea intelectu
alilor din principate în direcţia Unirii şi a modernizări statului, fiindcă
societăţile culturale din epocă aveau, chiar şi atunci cînd îşi declarau cir
cumstanţial apolitismul, "o finalitate tjot atît de precis orientată spre
afirmarea programului naţional �i democra'tl burghez, ca şi societăţile po
litice secrete" . :1:;
Reuniunile de la Mînjina, organizate sub pretextul onomasticii lui
C. Negri, au avut un caracter politic bine conturat!. Memorabilă a rămas
îndeosebi întîlnirea de la 2 1 mai 1 845, pregătită cu mult timp înainte.
Incă din luna martie gazda se adresa munteanului Costache Filipescu, pe
care îl cunoscuse '\n timpul şederii în Italia "Lucrează, dragă Filipescule,
pentru înîlnirea pusă la cale, pune-ţi toate puterile. Nu da inapoi cu nici
un preţ şi nu urmări decît întemeierea solidă a bazei Unirii, pe care prin
această întîlnire a noastră o putem stabili între două neamuri mici ce nu
trebuie să facă decî'tl un trup şi un suflet". 36 Un accident biografic, ono
mastica amfitrionului, căpăta astfel valoarea unei sărbători naţionale.
Floarea intelectualităţii, cum s-a spus, se afla adunată acolo, la Mînjina :
Alecsandri, Kogălniceanu, Negruzzi, Alecu Russo, Ion Ionescu de la Brad,
Lascăr Rosetti, D. Rallet, D. Rolla ş.a., iar dintre muntleni Ion Ghica,
N. Bălcescu, C. Filipescu. 37 Tema discuţiilor, dincolo de "praznicele ho
merice" şi de libaţiile de rigoare o constituiau Unirea, emanciparea să3 1 . Virgil Cândea, op. cit.. p. 73.
32 . Propăşirea" , 1 844, p. 273-278.
33. N. Bălcescu. Opere, IV, p. 52 (Scris. din 14 martie 1844 către I. Ghica).
34. I. Ghica, op. cit., Cf. ş! Tribunul. Pagini literare şi publicistice despre
Nicolae Bălcescu, îngrijite de Valeriu Ripeanu, Bucureşti 1 968, p. 43.
35. Cornelia C. Bodea, op. cit., p. IX.
36. Pericle MartinesC'U, Costache Negri, Bucureşti 1966, p. 78.
37. Ibidem, p. 79.
..
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tenilor, viitoarea organizare a ţării etc. Totul sub semnul unităţii, reali
zată acolo în mic, simbolic, căci "la Mînjina - ne asigură Alecsandri nu mai erau moldoveni şi munteni, ci români, nu erau două ţări pentru
români, ci o singură ţară, o patjrie comună. Unirea exista in inimi, ea se
tilmăcea în cuvinte şi prinse rădăcini ca o plantă cerească pe acel loc ars
de soare şi lipsit de plantaţiile umbritoare ale pămîntuliu". 38 In memoria
participanţilor, impresiile de la Mînjina s-au păstrat mereu proaspete.
Festinurile însufleţite de discuţii, vînătorile, hora aprinsă în care să1jenii
se avîntau "mînă în mînă cu cavalerii şi damele saloanelor din ambele
capitale" , aveau menirea să mascheze substratul politic al acestor reuniuni.
Costahce Filipescu conducea hora, "cu pornirea voinicească a unui fe
cior de munte", iar Alecu Russo "aţiţa glumele româncelor cu spiritul său
�ăgalnic" , pe cînd N. Bălcescu exclama entuziast, aţin1:jindu-şi privirile,
profetic, peste ani "0 mîndră oaste va avea România cînd i-a veni rîndul
pe lume !" 39• Iar la despărţire, mărturisea cu emoţie, în acelaşi sens : "Plec
de aici cu sufletul plin de convingere că ne va ajuta Dumnezeu a ridica
naţia română la rangul ce i se cuvine printre celelalte mari neamuri ale
lumi.i. Adio ! Sînt ferice !" "0 Aici, în "pacea uniformă" a Mînjnei, vor fi
pus la cale Bălcescu şi Alecu Russo, proiectul poemei Cîntarea României,
a cărei dublă paternitj3.te, aflată pînă astăzi în litigiu, 41 simbolizează uni
tatea spirituală a generaţiei care a înfăptuit revoluţia de la 1 848 şi Unirea
Principatelor. Tot aici, în "silita idilerie a ţării" , Bălcescu 1-a convins
pe I. Ionescu de la Brad de necesitatea unei reforme agrare, căci singur
economistul o spune "Nicolae Bălcescu [ . . . ] venind la Mînjina, la
Costache Negri [ . . . ] unde eram şi eu [... ] m-au făcut să dobîndesc o con
vicţiune profund\9, că este de neapărată trebuinţă a se îmbunătăţi mate
rialiceşte şi moraliceşte soarta ţăranului" . 42 Aici se încheagă o concepţie
unitară asupra restului literaturii şi a mijloacelor de resurecţie naţională.
Orientarea populară a creaţiei culte, orientarea spre "poezia de colibă"
era un bun cîştigat 43,
Fără îndoială, prezenţa lui Bălcescu la Mînjina a avu� urmări im
portante in pregăltirea climatului revoluţionar şi unionisf. Ceva din suf.
letul eroic al luptătorului se va fi transmis, în timpul acestor intilniri, şi
celorlalţi. Şi, cu tpate că istoria tace, nu este exclus ca prezenţa lui Băl
cescu la Iaşi în timpul tulburărilor de la începutul anului 1 846, să aibă
o semnificaţie agitatoare. 44 Este posibil, de asemenea, ca tot el să-i fi
furnizat lui Kogălniceanu, aflat atunci la Paris, informaţii asupra eveni38. V. Alecsandri. Nicolae Bălcescu. Suvenire, .,Revista română" , Bucureşti, II,,
1862, p. 313.
39. Ibidem, p. 312.
40.Ibidem, p. 3 1 3.
40. Ibidem. p. 313.
4 1 . Vezi Paul Carnea, Un manuscris francez al "Cîntării României", "Analele
Universităţii Bucureşti" , seria Filologie. XIII, 1964, p. 59-68 ; N. A. Ursu, Cut apar
ţine traducerea franceză a ,,Cîntării României" ? ,,Cronica" laşi, IV1, nr .15, 1 2
apr. 1 969, p. I l .
42. I. Ionescu de la Brad, Agricu·ltura română de la Bradu, Roman 1886, p. 26.
43. Cf. Pericle Martinescu. op. cit., p. 77.
44. Cf. Comelia C. Bodea. crp, cit., p. VII.
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mentelor din Moldova, pe baza cărora acestla a intocmit broşura justifi
cativă Molda'liie . Recit des troubles de lassy pendant les journe es du 24�
25, 26 janvier 1 846, tdpărită la adăpostul pseudonimului Georges Dairn
vaell (Paris, Edouard Albert, 1 846). 45 Incercării de a explica aceste tul
burări ca o consecinţă a mişcării panslaviste, au'lprul broşurii îi răspundea
ferm, invocînd cauze interne : "poporul exasperat a luat hotărîrea de a-şi
cere dreptatea ce l-a fost de atîtea ori refuzată" . 46 Este vremea cînd in
Moldova se constji.tuia Asoctiaţia Pa triotică. Urnlărind, ca şi Frăţia de peste
Milcov, in taină, subminarea şi abolirea regimului feudal. 47
Plecînd în străinătate spre a se sustrage perseeuţiilor din ţară, Ko·
gălniceanu se vedea nevoit să abandoneze Arhiva româneCitscă, la al doilea
tom. Avertizîndu-şi cititorii în această privinţă, păstra pentjru sine mîngî
ierea că lasă în urmă "o vrednică clironoamă a soliei sale" : Magazin is
toric pentru Dacia. 48 Lauda se adresa în primul rînd lui Bălcescu, fiindcă
în acelaşi an, tipărind la Iaşi Fragment tires des chroniques moldaves et
valaques . . , Kogălniceanu il omagia, in prefaţă, pe "ijnărul istoric român
de cele mai frumoase speranţe [ . . . ] , singurul de la care românii trebuie
să aştepte o bună istorie a ţării lor" . 49 Tot ca o continuare a spiritului
promovat de Kogălniceanu în publicaţiile de la Iaşi, apărea Magazin is
tot:ic pentru Dacia şi în conştiinţa contemporanilor. 50
Scrierile lui Bălcescu erau citite cu interes, comentate şi răspîndite
in ambele principate. După lectura studiului Puterea armată şi arta mili
tară la moldoveni în timpul măririi lor, publicat de Bălcescu in coloanele
Magazinului, C. Negri închina autorului, la 1 1 aprilie 1 846, stihuri de la
udă in care îşi făcea loc însă şi regretul de a nu-l putea vedea mai des
la "Mînjina ce j eleşte / Că norocul nestatornic de prieteni o lipseşte" 5 1 •
.

Măsurile poliţieneşti luate de M. Sturdza, intensificate mai ales in urma
tulburărilor de la începutul anului 1846, aveau să împiedice o nouă întîl
nire la conacul "uncheşului" .
Incă în luna mai 1 846, Bălcescu făcea demersuri pentru ieşirea din
ţară, sub pretext că "merge la apele minerale din Germania pe soroc de
patru luni " . 52 Nu era singurul, iar semnificaţia politică a exodului din
acel an avea să se dezvăluie curînd. O adevărată " caravană" de munteni
şi moldoveni se alcătuia, după destule stăruinţe pentru obţinerea paşa
poartelor, la Bucureşti C. Negri cu sora sa Elena, poetul Alecsandri, Băl
cescu şi Costache Filipescu, îndreptîndu-se către Apus, pe Dunăre. Bu45. Vezi 1. n., Mihail Kogălniceanu.. O scriere necunoscută din 1 846, "Ramuri",
Craiova, IV, nr. 9, 15 sept. 1961, p. 19.
46. Anul 1848 fn Principatele Rom4ne, vol. I, Bucureşti, 1902, p. 13-16.
41. Istoria Rom4niei, vol. IV. Bucureşti 1 964, p. 39.
48. ,.Arhiva românească" , Iaşi , t. II, 1845 Prefaţa, p. IV.
chrontqu.es
moldaves et valaqu.er;
49. M. KogAlniceanu, Fragmenta tirea des
pou.r servir d l histoire da Pierre le Grand, Charles
XII,
Stanislas Leszczynskt,
Demetre Cantemir et Constantin Brancovan, I, Jassi 1 845, p. XII (Avant-propos) .
'

50. Cf. Aprecierea lui Gh. Asachl, in .,Albina românească",
p. 36.

I aşi,

5 1 . C. Negri, Scrieri, I (ediţie Em. Boldan), Bucureşti 1966, p. 40.
52. N. Bălcescu, Opere,- IV, p. 63.
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curos că se află în "societatea �lor mai dragi prieteni", Bălcescu il in
ştiinţa, de la Pestja, pe Alecu Russo : "găsillldu-1 pe Negri şi pe Filipescu
la Bucureşti, m-am gindit să-i însoţesc, avîmd mai ales nevoie să u i t dife
rite neplăceri pe care le-am avut în scumpa mea ţară". 53 Il ruga totodată
să-i asigure de toată prietenia sa pe C. Rolla, pe C. Negruzzi şi pe Rose
teştli. ceea ce înseamnă că legăturile lui Bălcescu în Moldova nu se limitau
la numele deja amintite.
De la Viena, unde istoricul află găzduire la Eudoxiu Hurmuzaki, M
grupul se îndreaptă spre Paris, cu excepţia Elenei Negri, care, bolnavă
de ftjizie, lua calea Veneţiei. t\.colo urma să-1 întîlnească pe Alecsandri,
ajuns pe o cale ocolită prin Constantinopol, ca să înşele vigilenţa poliţiei. 55
La Paris funcţiona de cîţivu. ani Societatea studenţilor români, infiin
ţată în 1 839, în casa doamnei Ducolombier şi avînd ca preşedinte pe I.
Ghica, iar ca secretar pe C. A. Rosetti. Se adăugau acum noii veniţi din
ţară. Simpatia entuziastă penflru prelegerile unor profesori ca J . Michelet,
Edgar Quinet sau Mickiewicz traduce o anume orientare democratică a
grupului, aspiraţia comună spre renaşterea principatelor pe toate planu
rile. Kogălniceanu, Bălcescu, I. Ghica, C. A. Rosetti, D. Bolintineanu, fra
ţii Golescu, Brătlenii, Cazimireştii, Al. Catargiu, Gr. Romalo, Scarlat
Vîrnav, Hermiona Asachi (viitoarea soţie a lui Edgar Quinet), Smaranda
Balş, Zoiţa Negruzzi ş.a. se aflau la Paris. In curînd vor sosi, după oste
nitoare eforturi, Alecsamdri cu logodnica sa, ispitiţi de "magia" metropo
lei, dar starea bolnavei îi va sili să plece îndată 'in căutarea unui soare
mai blînd. Intregul grup trăieşte într-o efervescenţă deosebită : frecven
tează prelegeri liberale, discută cu ardoare problemele patriei comune
şi urzesc planuri de redresare a acesteia. Arma culturii era recomandată
în primul rînd, căci nici o ameliorare serioasă nu se putea inchipui fără
întemeierea unei literaturi naţionale şi fără luminarea poporului. In acesti
spirit Kogălniceanu şi Bălcescu, a căror colaborare începuse sub bune
auspicii cu ani în urmă, se adresează Societăţii literare din Bucureşti, la
24 iulie 1 846, propunînd editarea unui Dicţionar biografi.c care să cuprin
dă "vieţile celor mai însemnaţi români din toate părţile şi din toate vea
curile" . In răstimp de un an, cei doi ist\orici, lucrînd acum 'împreună,
efectiv, se obligau să termine opera propusă, in cel puţin două volume,
convi nşi că aceasta era .,singura scriere istorică ce după; s�area de astăzi
se poate face" 56
In reuniunile de la Cabinetul de lectură, prelungite pînă noaptea tîr
ziu, erau aduse în discuţie problemele f.undamentlale ale ţării şi ale epocii.
,.Pe la finele lui 1 846
îşi va aminti I. Ghica
un vînt de libertate
sufla peste toată Europa... In Berlin se vorbea de constituţie, la Viena
-

-

de libertate şi la Pesta de sancţiunea pragmatică. Geneva devenise foca
rul de unde se răspîndea ideea de unitiate in toată Peninsula Apenină" . 57
53. Ibidem, p. 64 (Scris. din iunie '1846).
54. Ibidem, p. 77.
55. Cf. Pericle Mart.lnescu, op. cit., p. 87.
56. N. Bălcescu, Opere, I)V, p. 65.
57. 1. Ghica, op. ott.. p. '354.,

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

AL. ZUB

Mettemich se şi vedea, cu întregul eşafodaj aristocratic, "in anticamera

iad ului revoluţionar" . 58 Acest suflu înnoitor a trecut şi peste principatele
române, cu o pecete definit�vă, iar la realizarea mesajului resurecţion&l
pe care tinerii aflaţi la Paris îl adresau compatrioţilor, Bălcescu a contri
buit în mare măsură.
In vremea şederii la Paris, el frecventează cenaclul lui Lamartine.
împreună cu grupul moldav şi de asemeni Biblioteca Română, aflată în
gri j a lui Scarlat Vîmav. Urmăreşte dezbaterile din parlamentul francez
şi presa radicală de stînga, legînd prietenii utile pentru "cauza" roma

nească. Dar principala lui preocupare, deocamdată, este adunarea ştirilor
privitoare la epoca lui Mihai Viteazul, căci era hotărît să scrie o "poemă
istorică" prin care să pună "piatră de temelie unităţii naţionale" . La
Bibliotheque Nationale află port(['etul eroului, făcut la Praga de conten.
poranul său Sadler. Pe prieteni îi solicită stăruitor ca să-i procure docu
mentele trebuitoare. Pentru o copie după efigia voievodului, gravată pe
medalie de aur la 1 600, se adresează lui Eudoxiu Hurmuzaki, rugîndu-!
să i-o procure de la Cabinetul imperial de medalii. 59 De la Kogălniceanu
află de existenţa, la Munchen, a unei relaţii nemţeştli de călătorie în Mol
dova, din vremea lui Mihai Viteazul. 60
In căutarea de ştiri documentare, dar şi pentru a-şi reface sănătatea
şubrezită de temniţă şi de eforturi, B�lcescu pleacă în Italia încă in 1 846.
La Napoli îl întîlneş� pe V. Alecsandri care îşi însoţea logodnica. La 19
ianuarie 1 847 pornesc împreună spre Palermo, căci soarele Sudului pare
a fi singura speranţă pentru Elena Negri. Instalaţi în vila Delphina, îşi

petrec timpul împreună, intr-o mereu creatoare comuniune de idei. Alec
sandri compune şi citeşte vodevilul Piatra din casă, spre hazul companio
nilor, care îl îndeamnă să trimită lucrarea trupei din Iaşi. "De supt� soa
rele splendid al Siciliei" , poetul se adresează, de aceea, prietenului său
Matei Millo, înştiinţîndu-1 că se află acolo împreună cu "amicul nostru
Nicolae Bălcescu, care a venit să găsească alinarea boalei de pept în at
mosfera caldă a Palermii..." 6 1 Prezenţa Elenei Negri îi st�mula pe amîndoi,
căci logodnica poetului se dovedeşte a fi o natură aleasă, întrunind "cele
mai frumoase calităţi ale sufletului şi ale spiritului". Contemplă natura,
strînşi, seara, pe terasa vilei, cu cerul calm şi silueua muntelui Pelegrino,
cu "albăstrimea mării siciliene" şi grădini cu bogat rod. "Petjrecem tustrei
intr-o frăţească intimitate şi vorbim mult de ţară. Dorul ei ne urmăreşte
pretutindene şi ne-o arată prin vălul depărtării mai frumoasă şi mai atră
gătoare". 62 Bălcescu citeşte fragmente din Istoria românilor sub Mihai

Viteazuil

la care, observa poetul, "lucrează

con am()re

de mai mulţi ani " . 63

58. 1. Lupaş, Frămintărl. revoluţionare transilvane,
bănăţene, moldovene şi
muntene In prima :Jumătate a secolului al XIX-lea, p. 273.
59. Cf. Andrei Oţetea, Nicolae Bălcescu. Bucureşti, 1967, p. 1 5.
60. N. Bălcescu, Opere, IV, p. 83 (Scris. din 29 nov. 1 847) .
61. V. Alecsandri, Opere complete. Teatf-u, 1, Bucureşti 1 875, p. XVII.
62. Ibidem, p. XVII-XVIII.
63. Ibidem.
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lnsă clima palennitană se arată

ostilăl.

Ca să

se

întremeze, bol

nava are nevoie de soare, mult soare
"dar unde es�e nefericitul acela
de astru ? Spuneţi-mi, vă rog, ca să mă duc să-I caut" 64• Grupul e silit
să se întoarcă la Napoli (20 martie 1 847). Pentru Elena Negri nu mai exis
ta scăpare. Poetul îl cheamă deci pe C. Negri şi împreună hotărîse întoar
cerea bolnavei in patrie. La 25 aprilie se îmbarcă cu toţii pe vasul francez
Le Mentor, luînd calea Constantinopol ului, către Galaţi. Se aflau pe vas,

î ntre alţii, 1. Bălăceanu şi M. Kogălniceanu, ultimul - după voiajul ce-l
făcuse în Spania şi după un scurt popas la Paris. Dar la intrarea in Cor
nul de Aur, bolnava se sfîrşeşte (4 mai), fiind îngropată în curtea bisericii
greceşti din Pera. 6;;

Moartea prietenei comune îi îndurerează ("iată şapte luni de cînd
n-am rîs" , se destăinuie Alecsandri) fără să le nimicească dorinţa de a
lupt):�. mai departe pentru binele obştesc. "Ca să fiu vrednic de prietena
mea-scria Bălcescu la 1 octombrie 1 847 poetului nemîngîiat-voi face ca
durerea mea pentru pierderea ei s-o prefac în dragoste pentru ţara mea.
Mă voi apuca dar de lucru cu temei" . 66 Aşa şi face, de indată ce se înr
toarce, pe drumul Genevei, în Franţa. Monografia istorică la care lucra

îi cerea încă multe cercetări şi se gîndea de pe acum să facă descinderi
la Viena, în Ungaria, în Transilvania. "Ideea lucrării ce voi să fac mă
hrăneşţe acum şi îmi dă viaţă" . 6 7 Pe Alecsandri îl îndeamnă să aducă la
împlinire planul mai vechi de a scrie "o poemă epică, asupra cuprinderii
Daciei" , pentru care i se pune a la dispoziţie cu i nformaţii etnografice, des
cifrate din metopele Columnei lui Traian. Inima, " t rudită şi îngheţată de
suferinţel e intime" , se încălzeşte l a " vatra naţională". lmpărtăş-ind durerea
poetului, Bălcescu îl sfăftuieşte să-şi întoarcă iubirea către ceva mare, ne
pieritor
"Şi ce e mai mare pentru om decît ţara sa ? Să nu ne mai
trudim dar, iubite Basile, a alerga după fericirea intimă, o fericire ce tu
nu vei mai putea găsi, ce eu n-am găsit niciodată şi pe care e multă\ vre ..
me de dnd n-o mai caut" . De unde încheierea plină de poezie şi de înaltă
conştiinţă civică : "România va fi iubita noastră. Intrînsa şi printrînsa să
reînnoim şi să întărim frăţia noastră. Cîntă-mi dar, iubitte poet, cîntă-mi

România ca Kollar bohemul patria sa" . 68 Şi adăuga, bucuros de asigu
rarea ce i-o dăduse Alecsandri că nu-şi va lăsa "a să stinge în nelucrare
talentul"
" Acum, mai mult decît totd_!!auna, avem trebuinţă d-a ne grăbi
a dezvolta, prin limbă, naţionaliti:�.tea noastră. Acum cînd vedem limba
noastră prigonită şi osîndită la moarte" . 69 Ii promitea ca, la întoarcerea
în ţară, să călătorească şi să culeagă pentru colecţia poetului, pe care o
64. V. Alecsandri, CoTest>ondenţă, Bucureşti 1960, p. 262 (Scris. din 8 febr. 1847
către Zulnill Sturdza. sora Elenei Negri).
65. G. C. Nicolaescu, Viaţa lui Vasile Alecsandri. ed. II. Bucureşti 1965, p. 145 ;
C. D. Papastate, Vasile AtecsandTi tşi Elena NegTi. Cu un jurnal inedit al poetului,
Bucure�ti 1 947, p. g8.
66. I. Bianu, Bălcescu cătTe AlecsandTi. Cinci sCTtsart tnedite, "Convorbiri literare" . 1916, nr. 1 , p. 22.
67. Ibidem, p. 23.
68. N. Bălcescu , OpeTe, IV,
69. Ibidem, p. 83.

p. 82 (Scris.

din 29 nov. 1847) .
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voia "completă" , cîn�cele
populare ale Valahiei. Şi fiindcă atribuia o
ma-re însemnătate poeziilor populare, îl ruga să trimită, din Moldova, ceva
şi pentru Magazin istoric. 70 Se interesează mereu de Kogălniceanu, 71 că
ruia, ii comunică şi pe aceasă cale informaţii bibliografice, ru�u-1 la
rîndul său să-i flrimită, ştirile de care avea nevoie. Nu uita, dintre mol
doveni, pe soţii Rolla, pe C. Negri (pe care 'il aştepta nerăbdător), pe
N. Ghica-Comăneşti, pe Lascăr Rosetti, căruia îi şi răspundea, tardiv,
la o scrisoare primită la Palermo. 72 Va fi fost poate derutat o clipă, af
lînd că M. Kogă�niceanu . ,s-a făcut de iznoavă cu totul curtezan" 73 faimă
neîntemeiată, pe care activitatea marelui său contemporan avea să o in
firme în modul cel mai categoric. El însuşi e de un activism neistovit,
stimulîndu-şi camarazii la lucru, fără încetare. "N-am stlat cu miinile în
s�n aici - îl asigura pe I. Ghica. Nu poei a-ţi descrie toate cîte am lucrat,
dar le vei afla odată" . 74 Cercetează, scrie, face demersuri pe lîngă publi
ciştii filoromâni, iar în pragul anului 1 847 determină, sub jurămînt, ho
tărîrea camarazilor săi munteni şi moldoveni de "a muri pent)ru patrie" .
La întrunirea din noaptea de revelion, Bălcescu rosteşte un discurs (Pri
vire asupra stării de faţă, asupra trecutului şi viitorului patriei) în care
formulează în modul cel mai pregnant programul miş:cării. Omul de acţiune
şi doctrinarul işi dau înffilnire în acest "catehism revoluţionar" , în care
intreita lozincă a momentului se cristaliza astfel : Patrie, Frăţie, Liber
tate !, afirmînd că "ţinta noastră... nu poate fi alta decît! unitatea naţio
nală a românilor", treaptă indispensabilă către viitoarea "reformare soci
ală" întemeiată pe "sfintele principii ale drepflăţii şi ale egalităţii". 75
O pregătire metodică a opiniei publice se cerea î:n primul rînd, mai
ales prin mijlocirea aşezăminf]elor şcolare. De aceea Bălcescu se pune în
fruntea grupului care întemeiază la Paris (27 noiembrie 1847) lnsocierea
Lazariană. Moldoveni şi munteni se regăsesc şi în această iniţiativă, care
amintea în titlu opera de luminare întreprinsă de transilvăneanul Gh.
Lazăr. In numele ei se adună acum : Bălcescu, Scarlat Vîrnav, D. Brătianu,
I. Dumitrescu, Corradini, Al. Kogălniceanu, G. Ventura, N. Chinezu, Ni
colae Ionescu, I. C. Brătdanu ş.a. Lipseau, din motive necunsocute, C.
Negri, şi V. Mălinescu. 76 Cel mai activ dintre toţi e insă Bălcescu. El în
treţine relaţii cu Herzen, cu Mickiewiez, (care conducea ziarul La

des Peuple.s,

martine, Edgar Quinet, Louis Blanc, Ledru Rollin,

Odillon

Scrierile sale au intenţii dinamizatoare. Pe Alecsandri

Ibtdmn.
Ibidem,
72. Ibidem,
73. Ibidem.
74. Ibidem,
Activitatea lui
70.
71.

.,Studii"

ş.a.

"poetul cel mai

p, 75-76. Vezi, tn această privinţA, studiul lui Gh. Georgescu-BuzAu,.
N.

B4lcescu pent"' preg4ttrea şi dezlifnţuirea revoluţiei din

Rev. de ist., IX, nr. 1,

Ibidem,

Barrot

p. 80, 83, 84 etc.
p. 80.

75. Comelia C.

76.

Tribune

în care cauza româneascii era sprijinit! cu căldură), cu La

p.

1956,

p. 45-64.

Bodea, op. CIC., p. 86.

92-93.
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poetic din lume" , îl ceartă aflind că se ţine de arendăşie şi ia seama boie
rescului : "Ce cădere grozavă ! Mă lepăd de tine, prietjene". 77
Ceea ce avea să dea un nou impuls activităţii lui Bălcescu şi priete
nilor săi moldoveni, a fost revoluţia din februarie 1 848 de la Paris. Cei
mai mulţi dintre ei coboară în stradă, insuşindu-şi lozincile revoluţiei :
C. Negri, V. Mălinescu, Scarlat Vîrnav, Iancu Alecsandri ş.a. 78 Alătu
rîndu-se grupului condus de Raspail, Bălcescu participă la asaltul Tuile
riilor, la 24 februarie 1 848. O bucată de catifea roşie, smulsă din. tjronul
lui Ludovic Filip, o trimite în ţară, simbolic, lui Alecsandri. După trei
zile Îlil care "trăit-am tot pe uliţe", epuizat dar fericit, el se adresa prie
tenului de la laşi nu cu apelativul obişnuit) ("Iubite Basile"), ci cu formula
"Iubit e cet)ăţene şi amic", însuşită pe baricade, adărugînd sub dată, solemn :
.. I-a zi a republicei". Convins, în entuziasmul său fără margini, că .. mi
nunata revoluţie ... va schimba faţa lumei" , gîndul pribeagului se intorcea
firesc către ţara sa, către "tPţi bunii români" . Lozinca luptătorului se
colora, în aceste zile, intr-un chip nou : Frăţie şi Speranţă (19
In întruniri succesive, la Bibliotecă, la Iancu Alecsandri şi la Băl
cescu (Rue de l'Universite 94), revoluţionarii munteni şi moldoveni dis
cută posibilitatea conjugării forţelor in. vederea unei acţiuni comune în
cele două principate, acţiune care urma să înceapă în Ţara Românească şi
să se extindă apoi în Moldova. Se pare însă că moldovenii au susţinut
ideea de sincronizare a mişcărilor şi aceasta a împiedicat adoptarea unui
plan comun de acţiune. 80 Neînţelegerea putea să provină, cum s-a afinnat
deja, 81 şi din abordarea divergentă a conceptului de demorcaţie. Unii,
precum Bălcescu, se situau pelinia ascendentă individ-familie-patrie-ome
nire , îmbrăţişînd democraţia într-o concepţie largă ce viza colectivitlatea
supranaţională. Alţii, între care C. Negri, considerau naţionalitatea ca
principiu fundamental, în timp ce o altă categorie vedea în republică doar
un mijloc de realizare a unui joc politic.
Moldoveni şi munteni, strînşi in jurul unui stindard pe care C. Negri
gravase crezul cimenf)at pe baricade, Libertate, Unire şi Frăţie, se consti
tuie tn delegaţie şi - clamînd "Vive la Republique !"
felicită guver
nul provizoriu pentru izbînda revoluţiei, oferindu-i simbolic tricolorul
românesc. 82
Izbucnirea revoluţiei în diferite puncte ale continentului, impunea
tinerilor români de la Paris adoptarea urgentă a unei atitudini. Rînd pe
rînd ei părăsesc Franţa, îndrepfflndu-se, pe drumuri diferite, către patrie.
"Cutremurul social" pe care Alecsandri il credea necesar pentru a înde
părta "nămolul de prejudeţe absurde şi de privilegiuri monstruase", 83 se
apropia. Primii pleacă muntenii Bălcescu şi A. G. Golescu, dar revoluţia
-

N. Bălcescu, Opere, IV, p. 85 (Scris. din 7 dec. 1847).
Cornelia C. BQdea, op. cit., p. 1 07.
N. Bălcescu, Opere, IV, p. 86 (Scris. din 24 febr. 1 848, cAtre V. Alecsandri) .
Cornelda C. Bodea, op. cit., p. 1 08-109.
81. Pericle Martinescu. op. cit., p. 94.
82. Ibidem, p. 95.

77.
78.
79.
80.

2

83. V. Alecsandri. Opere compfete, Teatru, I, Bucureşti 1875, p. VIII.

-

Carpica
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izbucneşte mai intii în Moldova, precipitat şi prematur, înainte ca o parte
din cei mai de seamă fruntaşi ai mişcării (C. Negri, V. Mălinescu, A. Russo,
Cozadini, I. Alecsandri etc.) să fi put]ut pătrunde în ţară. Dejucată dintru
început, ea a fost repede înăbuşită, iar o bună parte dintre revoluţionari
constrînşi să treacă în Transilvania. După cit se pare, ei au păstrat legă
turile cu Bălcescu, ale cărui instrucţiuni, le aveau în vedere în t]ratativele
lor cu românii de peste munţi şi cu ungurii. In Prinţipurile noastre pentru
reformarea patrie:, subscrise la Braşov (1 2/�.4 mai 1 848), după discuţiile
purtate cu căpeteniile transilvănene, la Blaj, ei formulează - tot1uşi limi
tatj; V - dezideratul Unirii Tării Româneşti cu Moldova. Faptu se dato
reşte, cum s-a observat deja, necesităţii tactice de a nu divulga înţelege
riie privitoare la planul larg de unire a tuturor românilor. 84 Semnatarii
documentului sînt vechi prieteni de-ai lui Bălcescu
C. Negri, Vasile şi
I. Alecsandri, Alecu Russo, Pewache Cazmir, N. Ionescu ş.a. Misiunea lui
A. Russo pe lîngă revolutionarii unguri (singur se declara "binecunoscut
lui Kossuth") pare a •fi fost inspirată chiar de Bălcescu, în ideea realiză
rii unei înţelegeri. Tot astfel, demersul lui Lascăr Rosetti şi al lui Mana
Iache Costachi Epureanu, la Logoj , pe lîngă Eftirnie Murgu (1 5/27 iunie
1 848), avea la origini . . idei bucureştene" , pan-dacke 85.
In această privinţă, revoluţia a trebuit) să facă, oficialmente, "un pas
inaopi" , îngustîndu-şi planul iniţial, iar motivele se cunosc. 86 Inconjurate
de imperii reacţionare, principatele nu-şi puteau dobîndi, în condiţiile de
la 1 848, unitatea politică, iar fără aceasta opera de renvoare lăuntrică nu
putea fi decît! o iluzie.
revoluţiei muntene, Bălcescu a crezut că o mai
După înfrîngerea
poate salva dinspre Transilvania. In tentativa de organizare a provinciei
de peste munţi ca o "ţară românească" , el şi-a apropiat cîţiva colaboratori
moldoveni. Lui Kogălniceanu, aflat - în trecere - la Viena, i se propune
rolul de agent al Principatelor Române în Aust)ria, iar I. Ionescu de la
Brad, pe care Bălcescu îl chemase de la Săbăoani ca specialist in prob
lema agrară, 87 cercetează, din acelaşi indemn, situaţia din Transilvania :
"Noi am văzut - îi va raporta la 1 4 februarie 1 849 - toate legăturile
românilor din Ardeal şi pe prefecţii Solomon, Dobrea, Buteanu şi vesti
tul Iancu" . 88 Impreună cu A. Golescu - Albu, el provoacă conferinţa
de la Zlatna a fruntbşilor transilvăneni, spre a lucra " cele de cuviinţă" .
84. Cornelia C. Bodea, op. cit., p. 1 36-137.
p. 1 38.
86. Ibidem. p. 1 69-17 1 .
87. 1 . Ionescu d e l a Brad, Viaţa mea, i n Opere, II, Bucureşti 1944, p. 343 : ,,Fă
dndu-se. în 1848, revoluţiune la Bucureşti şi proclamîndu-se un regim nou, consti
tuţional, am fost chemat de N. Bălcescu, Eliad şi Tell şi am fugit de la Săbăoani.
M-am dus de acolo noaptea, pe jos, la Mirceşti şi am arătat lui Alecsandri scriso
rile şi el mi-au dat o căruţă cu doi cai şi bani de cheltuială şi am plecat... în
Valahia am fost foarte bine primit de
fratii
munteni... AjungJ.nd la Bucureşti,
guvernul m-au numit îndată
vice-preşedinte al
comisiunei delegatnor boierii si
ţărani care se ocupa cu dezlegarea chestiunei împroprietăririi ţăranilor" .
88. V. Slăvescu, Ion Ionescu de la Brad - N. Bălcescu - Costache Negri. Două
scirsori din 1849 şi 1855, , ,Revista Fundatiilor" , X, 1943, p. 146-150.
85. Ibidem,
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tatele acestor demersuri se cunosc. Revoluţia înfrîntă, ideea că
Re
numai u itaeta naţională va face posibile reforme democratice rămînea
un bun cî tigat. Ea a ·fost exprimată clar de revoluţionarii moldoveni aflaţi
in Bucovi a, într-o scrisoare către "fra�le Bălcescu " din 25 iulie 1 848 :
isim - scria C. Negri - că mai întîi dorinţa noastră este de
voi neapărat şi spre acest sfîrşit [ . . ] vom lucra cît ne va fi
a ne uni
prin putin " 89 Iar Alecsandri adăuga, în acelaşi sens : "Trebuie să te
înştiinţez c dorul cel mai înfocat al nostru . . . este Unirea Moldovei cu Va
lahia sub u'n singur guvern şi sub aceeaşi constituţie" . Era, în credinţa
revoluţionarului poet, modalitatea cea mai sigură de a "dobîndi o consti
tuţie întinsă, ca a voastră, fără împotrivire din partea boierilor" 90 Băl
cescu însuşi ne asigură că deşi anumite împrejurări polit�ce au interzis
formularea programatică a dezideratului Unirii, revoluţionarii munteni au
avut totdeauna în faţă "solidaritatea ce-i leagă de toate ramurile naţiei
român;e" . 9 1
Ideea Unirii, prezentă şi în publicaţiile bucureştene din timpul revo
luţiei, va căpăti:t tot mai multă consistenţă în epoca pribegiei. La 27 de
cembrie 1 848, de ziua Sf. Ştefan, C. Negri evoca la Paris memoria voevo
dului Ştefan, ca un îndemn la luptă pentru unitatea şi independenţa
naţională. "In visurile mele - rostea tribunul - înflorit se arată viitorul
României. Suntem milioane de români răzleţiţi. Ce ne lipseşte ca să ajun
gem un neam mare ? Unirea, numai Unirea ! Să trăiască Unirea româ
nilor ! " 92
In primăvara anului 1 849, C. Negri părăsea Parisul pentfMl a se aşeza
in Constan tinopol, unde tocmai se ţinea, în cartierul diplomatic Balta-Liman,
conferinţa rusa-turcă ce urma să decidă asupra numirii noilor "hospodari"
din principate. Intărirea in scaun a vechilor domni trebuia evitată cu
orice chip şi tocmai de aceea venea C. Negri. Prestigiul său a contJrj.buit
in bună măsură la numirea lui Gr. Al. Ghica în Moldova.
.

"

Din Transilvania, unde încerca să organizeze o armată română, Băl
cescu îl ţinea la curent pe I. Ghica, rugîndu-! să comunice scrisorile şi
lui C. Negri, în care vedea un element de năde]de, constructiv, spre deo
sebi re de alţi revoluţionari care se risipeau în intrigi şi reproşuri sterile
la Paris ("nu fac o ceapă"). 93 Mai tirziu, după ce C. Negri se va retrage
la moşie, nemulţumit de reformele ce se înfăptuiau, el va continua să-1
sprijine pe Bălcescu pecuniar. Aşa se face că marele proscris a putjut ti
pări România v•:itoare şi broşuri de propagandă pe care le trimitea şi prie
tenului de la Mînjina ca să se informeze şi să le răspîndească.
Incercind o colaborare româna-maghiară, Bălcescu avea în vedere
posibilitatea dezvoltării revoluţiei. Spera să poată trece asMel cu oastea
lut_ Avram Iancu şi cu aceea a generalului Bem în Moldova şi Ţara Ro89. I. Muşlea. O scrisoare ilnedită a
Extras din ,.Gînd românesc" , Cluj, V,
90. Ibidem,' p. 47.
9 1 . N. Bălcescu, Mişcarea rom4nilor
1940, p. 130.
92. Pericle Marttine:;cu. op. cit., pt.
·
9 3. Ibidem, p. 1 15-1 16.

C. Negri către Bălcescu.
lui Alecsandri şi
nr. 1 1 - 1 2, 1937, p. 7.
di'n Ardeal la 1848, in Opere, 12, Bucureşti
1 1 2- 1 13.
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mânească, ridicînd toaflă, suflarea 'impotriva asupririi naţiona 94 In
aceastiă perspectivă, el insista pentru trimiterea unor agenţi în ucovina
ca să pregătească "duhurile la mişcare şi la unire cu Moldova ş· Valahia
Mare", recornandînd pentru aceasta pe T. R�canu şi pe 1. Ion cu. 95 In
ătrnănia
acelaşi timp, la intervenţia curţilor suzerană şi protectoare,
Moldovei primea porunca de a interzice intrarea în principa a lui N.
Bălcescu şi a altor "feţe" care participaseră la revoluţia din � ra Româ
nească. Isprăvniciilor de pe graniţă li se cerea "neadorrnită
în împlinirea acesflei porunci. 96 Bălcescu insă nu se gîndea 1 o trecere
în Moldova decît în eventualitatea unei extinderi a revoluţiei dinspre
Transilvania. Pregătind cu febrilitate înfiinţarea unei "legioane" de ro
mâni care să ia parte la luptă, ar fi dorit să aibă alături şi un moldovean,
"măcar unul de poftă" . 97 De ar a vea puşti destjule şi un bun general
român, îl asigura pe 1. Ghica, ar putea ridica îndată o oaste de 30 mii :
"Ca Archimed dar, mă adresez la tine şi îţi cer aceste două lucruri, făgă
duind ca dinsul d-a ·răsturna cu aceste lumea". 98 Izolat în Transilvania,
unde se consuma ultimul act al revoluţiei, îl neliniştea lipsa ştirilor . . ,Se
poate aceasta, ca Negri şi Alecsandri să fiel acolo [la Constantinopol n.n.] - se adresa lui 1. Ghica la 6 iulie 1 849 - şi: nid tu, nici ei săi nu-mi
scrie nimic, ei pe care îi iubesc atîta ?". 99 In cazul cînd, după cum spera,
generalul Bem va pătrunde cu trupele sale în Muntenia, "apoi voi acolo
trebuie să veniţi, în Valahia Mare, cu Negri, ca să-1 puneţi în capul tre
bilor" . 100 Evenimentele nu s-au desfăşura� însă după aşteptările sale.
Inţelegerea cu ungurii s-a făcut prea tîrziu, iar intervenţia armată a Ru
siei ţariste avea să pună capăt repede, brutal, revolutiei. Bălcescu n-a
avut nici măcar bucuria de a participa efectiv la luptă, alături de Bem,
cum o dorea cu ardoare, ci a trebui� să se strecoare, travestit, prin impe
riul habsburgic, pentru a-şi regăsi carnarazii.
La 16 octombrie 1 849 sosea la Paris, 101 dar nu găsea acolo decît ele
mente reacţionare şi oportuniste. Plecaseră spre Constantinopol C. Negri,
Alecsndri, A. Cuza ş.a. Kogălniceanu era gata şi el să părăsească Parisul,
"căci este de prisos a mai şedea" . In atmosfera de intrigă şi de disensiuni
sterile, Bălcescu încearcă să impună o conduită principială, îndrumînd
emigraţia pe o cale convergentă. Proiectează numai decît "o revistă ro
mânească serioasă" , menită " să ne tlesmeticească pe toţi românii din a
meţeala în care suntem şi să ne indrepteze pe o cale bună" . 1°2 Pentru
sprijin se adresează lui C. Negri, care în eforturile sale de a susţine ma
terialiceşte emigraţia arnanetiează, bucată cu bucată, moşia Mînjina.• Faţă
94. N. BAlcescu, Opere,
95. Ibidem, p. 217.

96. Documente privitoare

IV, p. 216 (Scris. din 14 iulie 1 849) .
Z4

anuz revoluţionar

1848

in

Moldova,

Bucureşti,

1960� p. 401-402.
97. N. Bălcescu, Opere, IV, p. 183 (Scris. din 3 iunie 1 849 către I. Ghica}.
98. Ibidem,· p. 182,
99. Ibidem, p. 2 1 2.
100. Ibidem, p. 215 (Scris. din 1 /13 iulie 1849 către I. Ghica).
101. Ibidem, p. 221.
102. Ibidem, p. 229 (Scris. din 26 oct. 1849 cAtre 1. Ghica).
• Cf. Pericle Martinescu, op. cit., p. 13.
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de dezbinarea ce se constată între emigraţi, o asemenea revistă putea de

veni tocmai "şeful ce dorim", mijlocul de regrupare a luptătorilor. 103
Ideea �ntrală a programului schiţat cu această ocazie era prioritatjea
"ţintei aţionale" faţă de toate celelalte deziderate. 104 O învăţătură cate
gorică s desprindea aşadar din experienţa revoluţiei, iar Bălcescu o for
mula as el : "pe nădejdea şi pe ajutorul altora să nu ca� în zadar a se
răzima s
" toarea omenire" . 105 Şi fiindcă nu se putea conta decit pe for
ţele proprii, era necesar ca mai întîi să se asigure unirea acestora. "Pentru
mine - declara Bălcescu - chestia naţionalităţii o pun mai presus de
libertate. Pînă cînd un popor nu va exis1ja ca naţie, n-are ce face cu liber
tatea" . 1 06 De aceea Bălcescu militează pentru o conducere unică a emigra
ţiei - risipită în diverse centre europene 107 - şi se bucuvăl cînd sorţii se
.opresc asupra lui C. Negri . 108
•

Reorganizarea emigraţiei, in atmosfera inveninată de certuri şi sus
piciuni, nu era un lucru uşor. Bălcescu a depus mari eforturi pentru adop
tarea unei conduitje unitare . Pentru realizarea proiectelor sale era nevoie
însă de bani. "Aş vrea să întrebuinţezi - se adresa lui 1. Ghica, la 26
ianuarie 1 850
toată fertilitatea duhului tău spre rezolvarea acestei
probleme" . 109 Concepe chiar, în disperare, planul unei căsătorii de inte
res. "Am avut un minut ideea d-a negaţia o căsătorie in Moldova (de unde
mi se deschisese oarecare vorbe), ca luind o zes1ire bunicică, să poei avea
ce sacrifica pentru cauză. Dar n-am avut curagiu a da urmare la o ase
menea idee şi a arunca pe o carte necunoscută liniştea şi fericirea intimă
a vieţii mele . . . " 1 10 I l înştiinţa totodată . despre rezultaul demersurilor sale
la Londra : înjghebase, in cadrul "solidarităţii revoluţionare a tuturor na
ţiilor Europei" , un comitet secret in care fiece naţiune era reprezentată
prin trei membri. Dintre români, în afară de Bălcescu însuşi, erau vizaţi
1. Ghica şi Al. Golescu-Arăpilă, iar "de vom găsi un moldovean, apoi
unul din noi ii va da locul" . 11 1 Nevoia de fonduri pentru întreţinerea
mişcării îl determină să lanseze apeluri în toate direcţiile şi mai cu seamă
tn Moldova, unde domnia lui Gr. Al. Ghica, insti1juită ÎIIl 1 849, părea să
aşeze oarecum lucrurile. Foştii revoluţionari, adunaţi acum in jurul noii
domnii, puteau să facă - gîndea Bălcescu - sacrificii băneşti pentru tri
umful cauzei nationale. C. Negri, am amintit deja, 1-a ajutat să tipărească
"România viitoare" şi tot asttfel V .Alecsandri, căci la 1 1 februarie 1 850
ti confirma primirea unei scrisori şi a 400 franci . 112 Peste cîteva zile Băi-

103. Ibidem, p.

248

104. Ibidem.

(Scris. din 15 dec. 1849 către I: Ghica).

op. cit., p. 1 13.
Opere, IV, p. 16-17 (Scris. din 21 in. ,1849 către I. Ghica) .
107. Ibidem, p. 18. Vezi şi Comelia C. Bodea, Lupta pentru unire a revoluţio
nartlOT exi·laţi de la 1848, in vol. Studii privindl
Untrea Principatelor, Bucureşti
1 960, p, 125-166.
108. N. Bălcescu, Opere, IV, p. 208-209.
1 09. Ibidem; p. 265.
105. Cf. Pericle Martinescu,

106. N. Bălcescu,

1 1 0. Ibidem.
1 1 1 . Ibidem.
1 1 2. Ibidem,

p. 270.
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�50�----�A�L. ZUB�---cescu se adresează din nou lui I. Ghica, dezvăluindu-şi intenţia d'e a-l
atrage în planurile sale Şi pe Teodor Balş : "l-aş sili să ne •fje de folos,
cum şi a-1 face să dea bani, căci am multă influenţă asupră-i şi !!supra
M-mi Ba1ş " . 1 13 Din Moldova primea scrisori mai ales de la AlecsQ1ldri şi
de la Emmeline Raymond, care-i arăta "mult prieteşug" . 114
e ştiri
despre Moldova îi parveneau prin "Gazetja Bucovilnei" , pe care i- oferea
şi lui I. Ghica, la Constantinopol 1 15 şi prin "Gazeta Transilva ei" . Cu
Panaiou Balş, cunoscut din vremea colaborării la "Propăşirea" , se punea
în legătură prin mijlocirea Anicăi Ghica , 116 cerîndu-i "să ne scrie despre
ale ţării". 117 T. Balş îl înştiinţa că în Moldova s-ar fi dat amnistie politică
şi îl invita să petreacă citjăva vreme acolo, "împreună cu toţi prietenii
mei" . 1 18 Propunerea ii suridea, căci şi-ar fi putut întîlni cu această ocazie
mama, înştiinţată să vină la Focşani sau la Galaţi, iar pe de altă parte
"voi să vedem ce mai putem face cu moldovenii şi de le putem scoate
ceva bani, căci tpate planurile rămîn în nelucrare din această pricină" . 119
Dar amnistia anunţată se dovedi o minciună. "Aşa nu e de sperat să merg
în Moldova" . Iar Negri, care îi promisese să vină la Paris, era reţinut de
alte treburi. 120 In ceea ce-i privea pe P. Mavrogheni şi Al. Mavrocordat,
"ce fel de oameni sînt ăştia pe care tu i-ai cunoscut ?" 121
Strimtorat' la culme, Bălcescu se pune de acord cu I. Ghica în pri
vinţa planului de organizare a unei ferme agricole în Dobrogea, pentru
care apela la serviciile agronomului I. Ionescu de la Brad. "Aş vrea să-mi
trimiţi raportul lui Ionescu" , îi scria, la 1 6 iunie 1 850, lui 1. Ghica, prin
intermediul căruia di fuza în Moldova studiul Question econom.'ique des
Principautes Danubiennes. 122 In posesia raportului, Bălcescu solicita şi
opinia Instit,utului agronomic de la Versailles, de unde aştepta să-i vină
sfl�tu te de ferme-şcoli 123, spre a le trimite apoi lui I. Ghica 124. Proiectul
a fost însă abandonat.
Pricinile de descuraj are înmulţindu-se, Bălcescu ar dori să se bată
mai curind, "ca o catană", obscur, "decît să mă lup1J în piaţă cu dmago
gii" 125 Lucrul nu e cu putinţă şi tot ce mai poate face, fără să renunţe

t

1 1 3. Ibidem, p. 294.
1 1 4. Ibidem, Emmeline Raymond (1828-1902), scriitoare. Mai tîrziu
a revistei .. Le Monde illustree."
1 15. Ibidem.
1 1 6. Anica Ghica, soţia lui Iorgu Ghica.
1 17. N. Bălcescu, Opere, IV, p. 275.
1 1 8. Ibidem, p. 294 (Scris. din 26 aprHie 1 850 către 1. Ghida) .

directoare

1 1 9. Ibidem.
120. Ibidem, p. 301 -302 (Scris. din 6 iunie 1 850 ciitre I. Ghica).
121. Ibidem.
122. Ibidem, p. 305, 321. A se V'edea pentru acest episod, studiul lui Dan Bă
dărău. Cu privire la activitatea lui Ion Ionescu de laJ Brad între anii 1848-185(r
(Călătoria lui în Dobrogea şi dublul ei scop), ,,Studii". Rev. de ist., IX, nr. 6, 1956.
p. 107-1 19, în care totuşi rostul lui Bălcescu nu e pus în lumină.
123. Ibidem, p. 332, 334 (Scris. din 27 sept. 1 850 către l!. Ghicn).
124. Ibidem, p. 346 (Scris din 26 nOiembrie 1 850).
125. Ibidem., p. 307. (Scris. din 1 6 iunie 1850), către ' Al. Zane) .
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l a planurile sale, este să-şi reia studiile d e artă militară ("Teoria trebuie
să precedeze practica") şi marele său proiec� de prezentare monografică
a personalităţii lui Mihai Viteazul.
Constrîns de lipsuri materiale şi neputîndu-se întoarce in patrie (de
mersurile lui Negri pentru aducerea lui în Moldova, deşi obţinuseră asen
timentul lui Gr. Al. Ghica, au rămas fără rezulta�, •f.iindcă s-a opus dom
nitorul muntean, Barbu Ştirbei), Bălcescu se gîndeşte la o stabilire în altă
parte, oriunde. "Scrie-mi, îl ruga la 26 iulie 1 850 pe I. Ghica ,dacă este
mijloc d-aşi căpăta cineva viaţa prin Bulgaria muncind, căci aş vrea mul�
să merg a mă aşeza acolo . . . " 126 Cît mai rămîne la Paris, stă în legătură
cu V. Mălinescu ("om zdravăn şi serios") 127 şi cu N. Ionescu, care îl se
cundează in polemica cu C. A. Rosetti, iscată în legătură cu problema pro
prietăţii, 128 pledînd pentru "o singură Românie a tuturor românilor" , pe
care - credea Bălcescu - numai "o cat]astrofă europeană" o putea face
posibilă. 1 29 Impreună cu V. Mălinescu şi cu D. Brătianu, alcătuieşte o
"comisie de propagandă a ideilor naţionale" , convins că numai un "regat
al Daci ei" , puternic, ar putea înfăţişa garanţii de stabilitate. 130 Dar amără
ciunile se ţin lanţ, intrigile îl obosesc. "Mie m-i s-a acrit de tot1 de poli
tică - mărturisea la 26 ianuarie 1851 - şi doresc a mă ocupa numai de
istorie" 131 Se înfundă în bibliotec i şi n-ar vrea să părăsească Parisul
înainte de a încheia opera începută. E acum în lumea "infoliilor grozave"
"pe contemporanii mişei i-am dat dracului" To� timpul şi-1 consacră de
aici înainte cercetărilor istorice, cu o grabă febrilă, determinată în parte
şi de progresul continuu al bolii sale. Aceasta il şi determină să părăsească
Parisul, prea umed, pentru a se aşeza, un timp, la Ville d'Avray. Aici îl
afla, în iunie 185 1 , C. Negri, l:J2 pe care pribeagul îl aştepfl3.se în zadar să
vină la Paris, împreună cu V. Alecsandri. l:l:l Numit părcălab de Galaţi,
Negri a trebuit să se întoarcă repede în ţară.
Febrilitatea cu care lucrează Bălcescu e aceea a unui bolnav fără spe
ranţă de vindecare. Face mereu demersuri pe lîngă 1. Ghica spre a obţine
cărţile necesare şi mai ales exemplarul adnotat al Istorie� lui Kogălni
ceanu. 13" S-ar duce la Roma, unde 1-ar fi bucurat, în afară de clima pot
rivită cu suferinţele sale, "atîtjea resurse : bibilioteci, muzee, ruine etc." ,
dar n u poate, căci numele său e compromis ş i poliţia papală n u 1-ar lăsa
in pace. Nici la Pisa nu poate merge, acolo il aşteaptă austriecii. Va pomi
deci, după un scurt popas la Nisa, spre Hyeres "un loc cam trist, fiind
plin de bolnavi" . 135 La 27 octombrie 1 85 1 , Alecsandri dădea de ştire că
126. Ibidem, p.
127. Ibidem, p.
128. Ibidem, p.
129. Ibidem, p.
1 30. Ibidem,

131. Ibidem,
132. Ibidem,
1 33. Ibidem,
134. Ibidem,
135. Ibidem,
şi scris. din 7

322 .
364 (Scris. din 26 martie 1851 către :r. Ghica).
339 (Scris. din 26 oct. 1850 către 1. Ghica).
335-336 (Scris . din 16 oct. 1 850 către 1. Ghica) .

p. 33 1 (Scris.
p. 352.
p. 374.
p. 354.

din 27 sept. dătre 1. Ghica).

p. 37 1 . 374 etc. Vezi Virgil Cândea, op. cit.
p. 3 78, 379, 380 (Scris. din 18 şi 30 sept. 1851 către P. Bataillard
oct. ·dătre 1. Ghica).
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"Bălcescu merge rău, se află la Hyeres, departam.entjul Var, castelul De
nis" 136, El încearcă să-şi îmbărbăteze prietenul aflat în restrişh, asigu
rîndu-1 că "cele mai nobile fiinţe din patria noastră" îi poartă o dragoste
frăţească. "Lasă-te a fi iubit precum eşti şi nu tte mai revolta împotriva
soartei" . 137 Legăturile cu Alecsandri continuă, fiindcă peste puţină vreme
poetul ii scria, simplu, ca despre un lucru ştiut : "Mă duc în ţară să in
cep jurnalul acel mult dorit- . " 138 Plecind, lua cu sine şi manuscrisul lui
Bălcescu asupra domniei lui Răzvan Vodă!, care avea să contribuie la sus
pendarea intempestivă a "României
literare", apărută pasager în
1 852. 139 Poetul ducea în ţară şi dagherotipul executat la Paris, puţin
timp înainte, prin care fizionomia luptătorului, devastjată de boală, ni se
transmite în una din cele mai dramatice ipostaze : relaxat, cu faţa lividă,
mîna scheletică rezemată de braţul fotoliului. E o măr�urie impresio
nantă din epoca în care istoricul incerca să obţină, muncind fără preget,
un avans asupra bolii. 140 Ultimele puteri le investeşte în l!Stor•:a românilor·
sub Mihai Vodă Viteazul la care lucra de multiă vreme, cu eroică incor
dare. "Minutele in care scriu - nota la Hyeres, după lovitura de stat a
lui Ludovic Bonaparte - sunt pline de amar şi întristare" . Constatind
triumful momentlan al tiraniei în Europa, optimismul luptătorului cunoaş
te o clipă de ezitare : "Sufletele generoase, zdrobite şi rănite de moarte,
văd apunind din vederea lor ziua mîntuirii. Insumi eu, cu o inimă sfîşiată,
caut a ciştiga timp asupra-i şi a o întrece in iuţeală ca să po� lăsa fraţilor
mei aceste pagini din viaţa părinţilor noştri şi cad sleit de puteri mistu
it prin silinţele ce fac" . Făcînd apoi apoteoza libertăţii şi a frăţiei, încheie
tesfţunentar : "cel din urmă al meu cuvînt va fi încă un imn ţie, ţara mea
mult dragă" . 14 1 Acolo, la Hyeres, îl cercetează Maria Cantacuzino, prin
care ni se transmite acest mesaj plin de nobleţe : "Vie moartea pentru
mine. . . numai ţara să-mi trăiască !" 142
In aprilie 1 852, Alecsandri îi scria, dîndu-i ştiri din ţară şi indem
nîndu-1 să nu se aventureze acum pe Mediterana. 143 O va face abia in
septtembrie, intr-o ultimă tentativă de a-şi vedea ţara şi familia. Bolnav,.
fără speranţă de vindecare, voia să moară şi să rămînă între ai săi pentru
totdeauna, dar autorităţile muntene nu i-au îngăduit să pună piciorul in
Alecsandri, care îşi luase concediu din slujba
ţarina părinţilor. Doar
.

nr.

136. V. Alecsandri, Carespondenţ4, Bucureşti 1960, p. 64 (Scris. către I. Ghic�.
137. O. Densuşianu, Trei scrtsori, Noua revistă română", Bucureşti III, 1901,
31, p. 303-304. Cf. si G. C. Nicole�cu, op. cit,. p. 255.
1 38. G. C. Nicolescu, dp. cit., p. 256 (Scris. din 25 act. 1851J.
"

Cf. Nestor Camariano, primuZ num4r aZ "Rom4ntei ztterare" dtn 1852 ar
,Revista Fundatiilor'', Bucureşti, VII, 1940, nr. 10, p, 132-147.
140. Cr. Elena Ciomea. Un portret necunoscut a·Z Zut Nicolae Bălcescu, ,,Stud.ll
1 39.

lui VasUe Alecsandri,

,

Bucureşti 1, 1955, p. 288-291 .
141. Al. Odobescu, Citeva cuvinte asupra lui N . B4Zcescu şi scrierilor sate, "Re
vista română", Bu�eşti, 1, 1861, p. 87.
142. V. Alecsandri, Dtn aZbumuZ unut bibliofil. Ntcok&e Bălcescu, "Convorbiri
literare" , Bucureşti, X. 1876-1877, p. 141-142.
143. O. Densuşianu, op. cit.,' p. 304-305.

şi cercetăTt bibliologice" ,
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d e arhivist al statului, îl cercetează p e vasul î n care zăcea, l a Galaţi. Întîl
nire dramatjică, fără consolare pentru marele suflet al pribeagului. 1��
Astfel Bălcescu fu nevoit să se întoarcă la Palermo. Scrisori pline de
afecţiune îi vin de la prieteni •. La 5 noiembrie, Kogălniceanu încerca să-1
îmbărbăteze, sfătuindu-1 să-şi păstreze "liniştea senină", prielnică insă
nătoşirii, şi se bucura ştiindu-1 "sub influenţa unui cer frumos" . E1 însuşi
ar fi vrut să vină in Italia ("pays de mes reves"), dar îl reţineau, la Paris,
treburi de familie. 145 Izolatj cu desăvîrşire, chinuit de singurătate, Băl
cescu îl cheamă: acolo pe Alecsandri. Răspunsul poetului, negativ - căci
şi el era "pe mîna doctorilor" - soseşte prea tirziu, odată cu promisiunea
de a-i trimite balada lui Mihnea Vodă. 1�6 La 29 noiembrie 1 852, mina
istoricului, slăbită de boală, încremenea in pragul capitolului XXXIII a1
Istoriei românilor su.b Mihai Vodă Viteazul. Elegia scrisă de Alecsandri
la moartea prietenului "pe plaiu-nstrăinării", asocia pentru totdeauna
imaginea marelui dispărut cu fericirea viitoare a ţării, căreia ii trimitea
o ultimă solie de viaţă, de fertiliW.te şi de speranţă.
Dispunînd aducerea în ţară a osemintelor lui Bălcescu •• , precum şi a
manuscriselor, spre a fi tipărite, domnitorul A. I. Cuza omagia (la 1 5 oc
tombrie 1 859) memoria istoricului şi mai ales a lupflă,torului fără odihnă�
căci "oamenii ce se jertfesc pentru o idee măreaţă şi folositoare omenirii,
acei ce-şi dau viaţa penflru binele şi gloria patriei lor, merită recunoştinţă
şi respect" . 147 Peste cîţiva ani, într-un nou decret, domnitorul Unirii îşi
mărturisea admiraţia pentru o altă ipostază a lui Bălcescu, elogiind "pro
funditatea istorică a scrierilor lăsate" , şi "deosebifiul merit literar al com
punerilor sale" . 148 Dacă scrierile au putut fi salvate şi aduse in ţară, 1�9
cenuşa sa - după expresia lui Eminescu - a rămas , .pe veci amestecată
cu aceea a sărăcimii din Palermo" . 150
Dintre toţi moldovenii, Alecsandri a fost, desigur cel mai apropiat de
sufletjul lui Bălcescu" , dar s-a oprit la jumătatea drumului. Partea a doua
a Suvenirilor, care urma să cuprindă "cîteva incidente a petrecerii mele
cu Bălcescu la Neapole şi la Palermo", apoi "intilnirea mea cu dînsul la
144. Cf. G. C. Nicolescu, op. cit. , p. 262-263.
Vezi Perspessicius, Menţiuni critice, II, Bucureşti 1934, p. 32.
145. N. Iorga, U.zttmele scrtsori din ţară către N. Bălcescu. ,,Analele Academiei,
Mem.. Secţ. Ist., S. In, t. VII, 1927, p, 358-359.
146. Ibidem p. 364. Cf. şi Al. Balaci, Studii italtene, Bucureşti 1958, p. 376 şl
următoarele.
colaborator al
•• Această sarcină. şi-o asuma tot un moldovean,
lui N. Băl
cescu in epoca exilului, N. Ionescu.
147. Citat după V. Cimpeanu, Cuvint introductiv la voi. Tribunul. Paginj rtte·
rare şi pub-licistice despre Nicolae Bălcescu, Bucureşti. 1 968, p. 8.
148. Ibidem, Vezi şi Al. Odobescu, Precuvîntare Ia Istoria rom4nt!or sub Mihai.
Vod4 Viteazul, de N. Bălcescu, Bucureşti 1878, p. XVri.
149. Cel care a intervenit pe lingA directorul hotelului T.rinacria, unde istori
cul nostru şi-a trăit ultimele clipe, pentru a-1 ruga să p!lstreze cu toată grij a efec
tele răposatului şi mai ales manuscrisele. a fost V. Alecsandri. La 2 lan. 1853, el
făcea un astfel de demers. Cf. N. Iorga, op; Cit., p. 369.
150. M. Eminescu, Biilcescu işj u1'maşU săi, ,.Timpul" , Bucurest.i 24 noiembrie
187'1.
•

,
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Paris, după întîmplările de la 1 848 şi istorisirea aventurilor sale în munţii
Ardealului " , 151 n-a mai apărut.
Istoricul şi militantul politic sînt ipostjazele cel mai frecvent asociate
în memoria celor ce 1-au cunoscut. "Fiecare frază - nota Kogălniceanu
admirativ,
referindu-se la studiul lui Bălcescu Despre staJrea socială a
muncitorilor pluga'T':
este un strigăt la cer in favoarea nenorociţilor
.asupriţi" . 152 Iar Haşdeu, după ce rosfleşte o critică severă la adresa con
temporanilor săi (amendă onorabilă făcînd doar lui Kogălniceanu), îi fi
xează astfel locul în istoriografia naţională, mărturisindu-şi bucuria de
a-l fi auzit "Numai Bălcescu, neuitatul Bălcescu fu un adevărat istoric,
un adevărat uvrier şi artist al nostru ; dar vai ! moart}ea îl seceră tocmai
cînd crisalida deveni flutur" . 153
Vom încheia
aceste rînduri cu observaţia că personalitatea lui N .
Bălcescu, fascinantă, a continuat să rodească în posteritat1ea politică şi
culturală, r.timulînd conştiinţele cele ma i active ale poporului român. "0
nemaipomenită admiraţie te cuprinde în faţa acestui erou al suferinţei
care. printr-o silinţă uriaşă, mai ţine o clipeală cu mîna piatr-a mormin
tului, pentru a spune cuv�ntul de viaţă generaţiilor viitoare" . l51i Mărtu
risind cea mai tnaltă preţuire pentru operă, N. Iorga fixa ast}fel, lapidar, şi
trăsătura care îl distinge pe Bălcescu dintre toţi
devoţiunea pînă la
.sacrificiul suprem faţă de ide9.lurile poporului său.
-

·

NICOLAE BALCESCU ET SES

CONTEMPORAINS MOLDAVES DE 1848

Celebere recemment par !'UNESCO, N. Bălc esc u (1819-1852) est une personnalite
proeminente de l'histoire et de la culture roumaine. Historien, literateur et homme
p olitiq ue, i l a exerce
riche
et feconde activite dans tous ces domains, son
un
nom eta nt lie surtout au destin de la rev oluti on roumaine de 1 848.
Les dernieres etudes historiques ont prouve le râ1.e important de N. B ălc escu
dans la revolution en Valachte et Transylvanie, et ses efforts de diriger l'emigra
tion roumai.ne. apres 1848, sur une voie convergente, plus effi cace.
En utilisant une ample documentati"vn . n otammen t la correspondance d·� l'epo
.que. l'auteur a tente de mettre en evidence. comme question complementaire, les
relations du grand historien et militant politique avec ses contemoorains moldaves .
Avec M. Kogălnicenau, q u' i \ a connu tres probablement en 1839, a l'occasion de la
:visite de celuici a Bucarest, Bălcescu a collabore dans la revue .. Propăşirea" (le
Progres) editee a Iassy ( 1844) et a entrepris un long echange d'infonnations docu
rnentaires. A Paris, en 1846, ils ont proj ete un Dictionnaire biographique de l' his
toire roumaine. Le manque d'informations n'-a pas permis a l'auteur de restituer
integralement cette amitie feconde pour l'historiographie nationale.

151. V.

1 52. M.

153. B.
1 54. N.

"Buc•Jreşti.

Alecsandri, Corespondenţă, Bucureşti
Kogălniceanu. Desrobirea ţiganilor.

1240. p. 293.

P. Haşdeu, Ion Volă
Iorga, apud D. A lma.ş ,

,

..

1960, p. 199.

în

Opere

alese,

ed. C.

Drăga n ,

cel Cumplit... Bucureşti 1984 (Prefata).
Eroi a.u fost. eroi sînt incă, Buc ureşti 1968,
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L e Moldave le plus approche du grand Bălcescu fut V. Alecsandri.
qu'il a
con nu a minjin a ( 1 845), a l'occasion d'une reunion moldo-valaque. Ils ont voyagf.
ensemble en 1846 en Italie, et sur la Mediterranee, jusqu'a
Constantinopple. De
meme ils ont travaille pour la cause a Paris. Leurs liaisons cotinuerent en 1848
et apres la chute de la revolution, jusqu'a la mort prematuree et tragique du grand
proscrit.
Avec C. Negri, N. Bălcescu a entretenu des relations amicales au debut de
1845. Il a conserve une grande estime pour le seigneur de la Minjina qu'il croyait
digne d'etre le chef de l'emigration roumaine et le dirigeant presume du nouvel
etat roumain resulte de la revolution.
Plus faibles. mais constantes. ont ete les relations avec 1. Ionescu de la Brad,
V. Mălinescu, T. Răşcanu, C. Rolla etc. dont la presence a l'epoque fut plus ou
moins remarquable.
La recherche de ces relations a permis de relever quelques aspects nouveaux
ou moins connus de ·Ia cooperation moldo-valaque au temps du mouvement revolu
tionnaire de 1848 et penda.nt l'emigration.
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MARGINALII

AL. ZUB

Alăt]urarea acestor personalităţi, deţinind fiecare un loc privilegiat
în cultura naţională, nu e deloc fortuită. Dincolo de pluralitatea dome
niilor de manifestare şi de contactul pasager in cimpul politicii militante,
o justifică mai cu seamă activitjatea lor istoriografică şi culturală, izvorltă
din aceeaşi iubire de patrie, prestată cu aceeaşi devoţiune şi cu aceeaşi
strălucire.
Pasiunea pentru istorie, timpurie, derivă la amindoi din nevoia de
a servi idealului naţional. In ziua in care implinea douăzeci de ani (6/18
septembrie 1837), Kogălniceanu semna prefaţa primului tom din Histoire
de 1Za Va'Lachie, de la Moldavie et des Valaques transdanubiens, gîndită
dintru inceput ca o operă vastă, îmbrăţişind, într-o concepţie care depăşea
tot ce�a ce se scrisese pînă atunci, dezvoltarea organică a poporului ro
mân, în pofida risipirii lui accidentale. Cu aceasta istoriografia naţională,
liberată de tradiţia cronicărească, făcea primul pas serios cătr.e o înţe
legere mai adîncă a rostului şi a mijloacelor ei de înfăptuire.
"De mult mă ocup de istoria Moldovei" , mărturisea la rindul său
Hasdeu, in 1 852, într-o însemnare rămasă necunoscută pînă de curînd. 1
La acea dată, adolescentul adîncit în cercetarea trecutului naţional, aduna
documente şi lucrări de specialitate, făcînd lecturi de o uluitoare intindere
şi diversitate. "Cu insistenţa şi s��ruinţa depusă am reuşit in curs de doi
ani să strîng aproape toate izvoarele tipărite şi o mulţime de manuscrise,
începînd cu basmul nemţesc qespre Dracul (sec. XV), Descrierea Moldovei
de Reihersdorf (sec. XVI) şi pînă-n zilele noastre" . Şi adăuga, cu preca
u ţia cercetătorului versat ; "Totuşi simt că imi mai lipseşite ceva" 2• Cel
.:e scria as1Jfel, conştient că această mărturisire putea să pară nepotrivită
cu virsta sa, avea patjru.sprezece ani şi parcurgea, cu fervoarea tempera
mentului său pasionat studiile liceale la

Chişnău

-

trepte, "doar t)repte

spre adevărata intrare" în viaţă.
1 . N.

despre

dedicaţie lui M. Kog4lniceanu, in vol. Studii şi mateTiale
Hasdeu. ChiŞin4u 1966, pp. 118-1 19.

Romanenco, O

B. P.

2. Ibidem.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

AL. ZUB

5 1!

La aceeaşi vîrstă, cu aproape douăzeci de ani înainte, Kogălniceanu
strlngea manuscrise de cronici cu un zel pilduitor, de care îşi va aminti
peste ani, recapitulînd stăruinţele sale istoriografice : "această studiere
şi colecţionare am început a le face încă din anul 1 833".
La formarea istoricului Hasdeu, opera lui Kogălniceanu, alături de
îndrumările tatălui său, a contribui1) î n mod decisiv (Undeva î l numeşte
s�ngur "părinte literar" •). Intr-o dedicaţie din 3 martie 1856, către M. Ko
gălniceanu, scrisă desigur sub influenţa lecturii Letopiseţelor tipărite la
Iaşi (1 845-1 852) şi a acelor Fragments tires des chroniques moldaves et
va!aques pour selrvir a l'histoire de Pierre-le-Grand, Charles XII, Stanis
las Leszczyncki, Demetre Cantemir et Constantin Brancovan (lassi 1 845)
ce fuseseră traduse parţial şi în revistele ruseşti, Hasdeu vădea o sur
prinzătoare mati'Jritate de gindire "Pînă cînd nu vom avea în literatura
istorică un număr sufici ent de monografii, este aproape imposibil de a
trece la alcătuirea unei istorii critice sistematice, care să corespundă ce
rinţelor ştiinţei moderne, adică la o istorie a pămîntului şi a maselor
populare, dar nu a ttronului şi a cănnuitorilor" . Remarcind lipsa lucrări
lor monografice, etape obligatorii înainte de alcătuirea sintezelor, tînărul
<le optî>prezece ani observa, cu acelaşi discernămînt, că "cele cîteva încer
�ări de istorie a daca-românilor reprezintă sau investigaţii critice fără
sistemă, sau lucrări de sinteză, lipsi�ă însă de critică" . Reproşurile sale
vizau pe un Carra, Gebhardi, Engel, Wolf. Fotino si nu era .cruţat nici
eruditul şi multilateralul Cantemir cu care, într-un fel, personalitatea lui
Hasdeu comportă multiple analogii. .. Tra�rea unilaterală, preciza tînărul
�ărturar, în acelaşi spirit, cunoaşterea insuficientă a izvoarelor şi inter
pretarea lor greşită, lipsa de sistematizare şi de discernămînt în apreCieri,
pre'lumţii hazardate - iatiă numai cîteva din slăbiciunile istoricilor po
porului daca-român ! " . 3
De aceeaşi penurie a ştirilor, risipite şi contradictorii, se izbise şi Ko
gălniceanu. Decis să scrie istoria întreagă a românilor, peste separaţia
lor vremelnică, el s-a văzut constrîns să renunţe la idee pentru moment,
dedi cîndu-se unei înt]reprinderi ce trebuia să preceadă elaborarea sin
tezei. In 1 838 concepea, împreună cu C. Negruzzi, o ediţie grandioasă a
operelnr lui D. Cantemir, în nouă tomuri, care avea să rămînă însă. din
lipsă de prenu meranţi, simplu proiect. � La 2 1 martie 1 840. adresindu-se
"din miilocul teascurilor şi a zetarilor" lui C. Hurmuzaki, două zile după
ce .. Dacia literară" ar-·ăruse pe piaţă .. umedă încă de sub teasc". el vestea
că intenţionea7i'\ să editeze .. pre scriitorii în.ffimplărilor româneşti" într-un
vast corpus Scriptores rerum rumanicarum sive valachicarum. 5 Izvoa
rele narative, . ,în altă colecţie" , constituiau însă orima ur�enţă, iar Ko
-gălniceanu îi şi avea în vedere pe Ureche, Costin, Neculce, Cantemir, Radu
• Hasdeu, Cronicele Romdniei de Kogălniceanu,
n r. 3 1 , 15 sept. 1872, p. 275.
3. Ibidem.

.jii
••

.,Columna

lui

Trai an" ,

III,

4. Cf. Dan Simonescu. Mihail Kogălniceanu ca tipograf lşi editor la Iaşi, ,,Stu
şi cercetări de bibliografie", Bucureşti, U1 , 1957, pp. 168- 169, 178-179.
5. Al . B ardieru. Contributii la cunoaşterea
activit4tH lui Mihal KoQ4lnicenau,

Mitropolia MoldovP.i si Sucevei". Iaşi, XLIII,

nr:

9-10, pp. 631-632.
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Popescu, Radu Greceanu, Şincai ş.a. pe care credea că-i va putea cuprinde
în şase tomuri. Pregătea în acelaşi timp şi Istoria Iiteraun'i româneşti, cu
o antologie din prozaiştii şi poeţi� vechi şi noi. 6 Din acest plan temerar
de flipărire a surselor documentare Kogălniceanu n-a putut realiza decit
o parte. Peste un an apărea "Arhiva românească" , de care Hasdeu ia cu
noştinţă prin mijlocirea tatălui său - fapt consemnat în jurnal - iar în
1 845 începea editarea LetopiseţeZor.
In dedicaţia din 1 856, Haşdeu îl aprecia ca "cel mai priceput dintre
cercetătorii daco-români " . El insuşi era decis, "în speranţa de a scrie
cîndva, în timpuri mai puţin agitate, o istorie temeinică şi bine închegată
a compatJrioţilor" , să tipărească treptat materialele adunate . Metoda i se
părea indicată! mai ales pentru laturile noi pe care le puteau releva docu
mentele. Concluziile cercetării sale voia să le supună dezbaterilor publice
şi mai ales criticii autorizate a lui Kogălniceanu. Importantă era mai ales
concluzia că istoria trebuie să-şi lărgească preocupările, încet1t nd să se
mai ocupe de biogra'f.ia personalităţilor.
Ca şi la Kogălniceanu, istoria are - în concepţia lui Hasdeu - un
înţeles militant. Dedidndu-se cu o fervoare neobişnuită cercetării acesteiar
el a crezut cu toată convingerea în virtuţile ei ameliorat}ive. "Istoria scria ,Hasdeu în 1 868, în spiritul Cuvîntului introductiv al lui Kogălni
ceanu, ar fi o j ucărie dacă învăţăturile trecutului n-ar dirige prezintele
şi n-ar prepara viitorul" . i
Documentjele adunate cu răbdare şi pasiune aveau să apară în "Ar
hiva istorică a României" (1 864- 1 868). altele au fost risipite cu genero
zitate în publicaţii de epocă, efemere. Opera de sinteză, după studii spe
ciale publicate de-a lungul anilor, se solda cu cele două volume de Istoria
critică a românilor (Bucureşti , 1 873- 1 875), preocupare schiţată în tjreacăt
încă în îmemnarea din 1 852.
Ca şi Kogălniceanu, Hasdeu şi-a gîndit opera în proporţii monumen,..
tale şi era ·firesc să n-o poată împlini pe dean.t)regul. Dar, cum s-a observat
deja, proiectele nerealizate ale unui scriitor sau om de ştiinţă sînt, sub
o anumi+1i latură, mai interesante decît opera însăşi, finalizată. 8 Este cazul
unui Eliade-Rădulescu, al unui Kogălniceanu, Iorga, creatori de o efer
vescenţă! neistovită, depăşiţi întotdeauna de propri ile proiect1e. "Mi-am
înţeles misiunea pe o scară colosală, mărturisea Hasdeu. Cine ştie dacă
Meşterul Manole nu va cădea de pe schelă ! " 9• Iar altădată!, oarecum stin
gherit! de inadvertenta dintre resursele voinţei şi cele ale forţei sale fi
"Tot ce ne îngrijeşte este ca nu cumva munca şi voinţa să fie co
zice
vîrşită prin sărăcia puterii" . l O
Cînd în

1 858,

sub scutul unionistului, se stabilea la Iaşi, Hasdeu avea

douăzeci de ani şi proiecte pentru mai multe generaţii de istorici şi filop.

6. Ibidem.
B. P. Hasdeu, Bătrînul Baba-Novac, ,,Românul" . Bucureşti,

7.
337.

19 aprilie 1868,

8. N. Manolescu, G. Călinescu, "1. Eliade-Rădulescu" , ,.Contemporanul" Bucu
reşti. 18 nov . 1 966, p. 3.
9. Vezi l . n., Decalooul lui B. P. Hasdeu, "Cronica" , Iasi. III, nr. 8. p. 10.
1 0. Ibidem.
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logi. L-a cunoscut atp.J.nci şi faţă către faţă pe Kogă lniceanu, pentru a
cărui operă ştiinţifică şi culturală nutrea o veche admiraţie, constantă.
Temperament de luptător şi democrat convins, Hasdeu avea să se
întilnească cu Kogălniceanu şi pe tărîm politic. A fos� alături de tribun în
epoca lui 1 859 şi în aceea a reformelor lui Cuza-Vodă. De camarilă însă,
după realizarea Unirii, s-a ţinut departe, nu fără a rosti critici care i-au
înstrăinat simpatia domnitorului. "Cuza nu mă iubea - nu ştiu de ce,
mărturisea Hasdeu într-o scrisoare căt]re unchiul său Boleslav, la 19 fe
bruarie 1 878 11 • Eu am fost totdeauna cuzist şi sub Vodă Carol n- am vrut
să intru în serviciu şi să depun j urămînt 12 pînă ce n-am aflat despre
moartea lui Cuza" . Motivindu-şi cuzismul într-o polemică cu Pantazi
Ghica 13, Hasdeu invoca faptul că voievodul Unirii era primul domn ce
venea din afara protipendadei şi că reformele din epoca Sta.tului au con
ferit ţăranului, cu care - in antiboierismul său declarat 14
istoricul
se identifka, nu numai părnint, ci şi "dreptul de a reprezenta şi noi
ţara [ . . ] în loc de a fi nişte simple obiecte asupra cărora legiferau nu
patriotjismul şi nu inteligenţa, ci averile moştenite, cîştigate şi dotale" . 15
Mănuind cu o forţă care 1-a •făcut temut şi detestat anna satirei şi
a pamfletului, Hasdeu a combătut mereu viciile sistemului pe cale de
consolidare, convins că există intotţleauna loc pentru mai bine. In epoca
reformelor, se definea singur, cu ostentaţie : "directore fără speranţă de
a fi ministru şi proprietariu, fără frică de l �gea rurală., Bogdan Pet ri
ceicu Hasdeu" . 16 Nici Kogălniceanu n-a fost scutit de săgeţile şi butadele
lui "Aghiuţă", deşi secularizarea averilor mănăsUireşti şi improprietArirea
ţăranilor îi mergeu
"de-a dreptul la inimă" . Omul politic, inzestrat cu
mari însuşiri, îi apare uneori ca un oportunist, constrins la demagogie,
pe care Hasdeu o desavuiază in coloanele revistei satirice " Aghiuţă" şi
mai tirziu in ziarul "Traian" .
Alăturlndu-se liberalilor radicali, Hasdeu a fost ales deputiat, în 1 867,
şi de M. Ko
fiind susţinut - cu ocazia validării (10 ianuarie 1 868)
gălniceanu, 17 care îl sprijinise de albninteri şi in alte împrejurări. In
1 867 el a făcut eforturi pentru subvenţionarea de către stat a revistei
"Arhiva istorică a României", lăudînd erudiţia şi p atriotnsmul luminat
al redactorului. 18 Cei doi cărturari, învecinaţi acum în lupta politică,
-

.

-

-

--- ---

1 1 . Publicată de Teofil Sauciuc Sil.veanu in "Cercetări istorice" , Iaşi, XVIII
(1943) . pp. 105-106.
1�. Vezi . . Românul" , Bucureşti, 6 aprilie 1866, p. 1 59, col. 2.
13. Metamorfozele d-lui Hasdeu, in "l'lndependance Roum.aine" , Bucureşti, 22
decembrie 1867.
14. Vezi ,, Românul" , 16 nov. / 1 9 dec. 1867, pp. 797- 1 088 : Boerit în faţa tronului
şi boterti în fata poporului
15. B. P. Hl'lsdeu, Recuisitorul domnului Pantazi Ghica, "Românul" 5-6 ianua
rie 1868, pp. 10, 13-14.
16. Barbu Lăzăreanu, Bogdan Petriceicu Hasdeu. Umarul, fCHsele şt poezia lui,
f. 1., f. a., p. 53-57 ; Hasdeu şi Mihail Kogălniceanu.
1 7. Vezi "Monitorul oficial " , 1868, nr. 8, p. 37J
18. ,,Monitorul oficial" , 1 667, Supl. nr. 39, pp . 281-282. (Şedinta Camerei din 14
februarie 1 8 67) .
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aveau să treacă totuşi printr-o acută criză în raporturile lor. La 30 ianu
arie 1868 Hasdeu omagia talentul oratpric al lui Kogălniceanu ("orna
ment al acestei onor. Camere"), 19 dar foarte curînd apropierea de C. A.
Rosetti şi de C. D. Aricescu - indicind fără echivoc direcţia simpatiilor
sale politice - avea să provoace grave disensiuni, pasagere. Discursul lui
Kogălniceanu în chestiunea concesiunilor feroviare, apreciat de Hasdeu
ca prolix şi voit confuz, provoca reacţia criticului care se întreba, mi
mînd naivitatea ucenicilor celebrului Willemain : "Oare ce a spus pro
fesorul ?" Dar, declarînd în acelaşi timp că "suntem obicinuiţi a-1 asculta
totdeal.liila percum elenii ascultau în antichitate stejarul de la Dodona" 20,
Hasdeu îi aducea omagiul suprem. Intrarea reputatului om politic în ca
binetjul alcătuit de D. Ghica, V. Boierescu, Al. G. Golescu, I. Ghica şi Al.
Creţescu, sub preşedinţia celui dintîi, estje reprobată cu deferenţă, dar
hotărît, in termeni care vor să-1 distingă pe Kogălniceanu de oglinzile in
care avea să se răsfrîngă cu necesitate. "Un om pus intre cinci oglinzi,
se pare a fi şase oameni, toţi deopotrivă de urîţi, dacă este urît originalul :
aoest11.-i rolul d-lui Kogălniceanu între 'ceila� 'colegi de portofoliu " 2 1

Relaţiile dintre personalităţi cu o puternică .ilndividua:lli tate suferă
fluctuaţii inerente ,cu atît mai mult in cazul unor firi pasionate şi volun
tare ca cele aflate în discuţie. Traiectoria aces1jor raporturi, în măsura
in care documentele sprijină reconstituirea ei, nu e o mişcare rectilinie,
iar tonusul afectiv al relaţiilor nu e în chip necesar ascendent. Apropi
erea de o personalitate puflernidil este mai intotdeauna în detrimentul ima
ginii apriorice, idealizante. Cînd nu-l cunoştea decît prin mijlocirea operei,
prin faima gigantomachiei pe care o întreprinse în fruntea unei generaţii
prin excelenţă militantă, Kogălniceanu ii apăruse tînărului Hasdeu ca un
uriaş a cărui mişcare înscria in spaţiul istoriei social-polif)ice şi culturale
a patriei o linie pură, netulburată. Atmosfera viciată de politicianism,
urzeala de intrigi in care omul politic era constrîns să evalueze, clatină
pentru moment raporturile dintJre cei doi cărturari . La 30 aprilie 1 869,
Hasdeu comunica, sub semnătură proprie, un Anundu foarte important :
voind, anume, să tipărească o Istoria publică, politică şi literară a d-lui
Mihail Kogălniceanu, cerea să-i trimită, oricine le-ar avea, "documente,
detl-silii sau anecdote relative la acest individ" . 22 Nimic nu trebuia ignorat,
nici o "amănunţ'ime biografică" , pentru "aprecierea istorică a caracterului
unui om" . Neînţelegeri trecătoare, căci apariţia Cronicelor României în
1 872, cu o prefată - pag-ini de ardentă confesiune oolitică - în care
Kogălniceanu emitea judecăţi critice asupra epocii contemporane, oferea
ocazia unei clarificări. Confruntarea lui "2 mai" cu ,, 1 1 februarie" , cri
tica .,monstruasei coaliţii", n.u puteau să nu anbreneze polemici. In ade
văr, la 1 3- 1 6 septembrie 1 872, ziarul , ,Românul" publica un articol al lui
Pantazi Ghica în care problemele contemporaneităţii erau abordate de pe
1 9. .. Monitorul oficial" , 1868, nr. 25, p. 154.
20. B . P. Hasdeu. Discuţiunea generalt! a concestunilor
mânui" , 29 mai 1968 . p. 451.
2 1 . Barbu Lăzăteanu, op. cit.
22. "Românul" , 3 aprilie 1 869, p. 19R.
3 -
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poziţii net ostile lui "2 mai" , în spatele căruia era vizat M. Kogălniceanu.
Lăsa să se înţeleagă, in t�reacăt, că nici Hasdeu n-ar avea opinie tocmai
favorabilă despre opera istorică a reformatorului. Afirmaţia, abil strecu
rată in recenzia Cronicelor, a avut darul să provoace intervenţia repara
toare a lui Hasdeu, co�tient de ceea ce datora "unui ilustru veteran"
.istori a naţională. :o Recunoscînd supremaţia cultjurală a "vetenanului" ,
Hasdeu declara, precizînd natura politică a trecutelor dimensiuni : "Chiar
in momentele cele mai pasionate ale politicii militante, m-am închinat
totdeauna denaintJea decanatului literariu al d-lui Kogă.lJn.iceanu" . Şi con
tinua, definitiv sceptic în materie politică
"0 voi face cu atît mai mult
astăzi cînd cultul esclusiv al ştiinţei m-a smuls din vălmăşala netjennina
bilei controverse de a şti cine-i mai rău între cei răi
o ciudată dilemă,
mai ales c�nd relativa răutate a celor mulţi este simplu efect al atmosfe
rei !" 1". Ca să-l poată înfăţişa pe KogMnic.eanu sub toate laturile activi

Hasdeu dar niciodată nu [ . . ] va aluneca pe buze memoria lui Urechia,
Costineşti, Neculcea etc., fără ca să nu apară în aceeaşi clipă denaintea
ochilor umbra lui Kogălniceanu ! " . Emulul aprecia nu numai . ,scupulo3.sa

tăţii sale neistovite, ii trebuiau volume. "Vor trece sute de ani, conchidea
.

conformitate cu manuscrisele" , de care s-a convins prin "ostenitoare con
fruntări" , ci şi portretistica "măiastra artă de a arunca pe pînză tipuri
grandioase" Prefata ediţiei o recomanda deci ca "cea mai elocinte cro
nică a zilei de ieri", iar Letopiseţele ca "un vade-mecum al tu1juror ro
mânilor" , sfătuind cu insistenţă : .,toţi să le citească, toţi să le recitească,
să le înveţe ca pe Tatăl nostru" . 25
La rîndul său, Kogălniceanu îi trimitea lucrarea cu o măgulitoare
"D-Jui B. Hasdeu, omagiu tl3.lentului şi în aducreea aminte a
dedicaţie
anilor de amiciţie veche" Aluzia la vechea prietenie o explicitează în
�.usi Hasdeu. precizînd că este vorba de "cele mai glorioase zile în istoria
modernă a românilor", 1 859 şi 2 mai, a căror "stea polară" a fost Kogăl
niceanu.
In cadrul Academiei Române, după cum se ştie, Kogălniceanu a im
pulsionat cercetările istorice l:n direcţia adunării şi tipăririi izvoarelor
diplomatice şi narative. La stăruinţele lui, Hasdeu a făcut o descindere în
arhivele din Galiţia (1 876) , pe urmele documentelor româneşti purtate în

exil de mitropolitul Dosoftei. 26 In acelaşi an a fost numit la insistenţele
directorul Arhivelor Statului, iar în 1 877 i se crea o
catjedră la Universitate şi era ales membru al Academiei Române, insti
tuţie în care Hasdeu avea prilejul să colaboreze din nou cu M. Kogăl
niceanu .

lui Al. Odobescu,

O nouă tentativă de a cobori în arena politică eşuează. Ales deputat
la Craiova în 1 884, i se înfăţişa, prin glasul lui Kogălniceanu, alternativa
--- -·---

23. ,.Columna lui Traian"

•

15 septembrie 1 872.

24. Chrcmicela României de M. Kogălniceanu, ,.Românul" , 1 9 septembrie 1872,
p. 786.
25.
Ibidem.
efectuate, în "Românul",
26. Vezi raportul lui B. Hasdeu asupra cercetărilor
18 sept. 1 876, p. 870.
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de a opta pentru parlament sau pentru direcţia Arhivelor Statjului. "De
arhive - replica Hasdeu - nu mă las odată cu capul". 27
Contactele dintre cei doi cărturari, mai cu seamă în ordinea preocu
părilor istoriograftce, sînt frecvente. Ele mărturisesc singure preţuirea
reciprocă, firească. Una din cărţile sale Hasdeu i-o dedica maestjrului cu
aceste cuvinte : "Celui mai mare român din zilele noastre" . Intr-o altă
dedic�ţie, pe un exemplar din monografia Ioan Vodă cel Cumplit (1865),
omagiul se adresa unei alte laturi a personalităţii lui Kogălniceanu : "fon
datorul elementulu i poporal în istoria noastră", iar pe coperta scrierilor
posf]Ume ale fiicei sale Iulia, tipărite în 1 889, cu o prefaţă de Angelo de
Gubernatis, Hasdeu ţinea să sublinieze, acum purificat de orice resenti
mente, permanenţa legăturilor cu marele bărbat .,D-lui M. Kogălniceanu,
amicului tatălui meu, operele fiicei mele" . 28
Peste doi ani, supus unei noi intervenţii chirurgicale, Kogălniceanu
se stingea la Paris, sub cloroform. Anunţîndu-i moatjrea Hasdeu se
rostea cu aceeaşi afectuoasă admiraţie : "Kogălniceanu va rămirne t1;oul
unei activităţi necurmate, a unei energii neîntrerupte" . 29 Durerea prici
nuită de disparitia marelui cărturar şi om politic îl împiedica să rostească,
în numele Academiei Române, cuvîntul de despărţire.
ln dezvoltarea culturii şi a ştiinţei istorice româneşti din veacul tre
cut. Kogălniceanu şi Hasdeu reprezintă nume pe care istoriograful le aso
ciază legitim. Amîndoi au sondat trecutjul poporului romîn cu iubire
adîncă şi pricepere, făc�nd din progresul material şi cultural al ţării, ţinta
supremă a străduinţelor lor. Şi unul şi celălalt au răspuns promt la exi
genţele epocii, afirmînd. in lupta lor pentru realizarea aceluiaşi ideal,
personalităţi distinct)e. ,.Pînă la un nivel, declara HasdPu cu ocazia apari
ţiei Cronicelor României (1 872), elogiind strădania de editare a izvoare
lor documentare, Kogălniceanu în literatura istorică [ .] joacă rolul lui
Columb în domeniul geografiei". 30 Sarcina celorlalti istorici, subînţeleasă
aici, era aceea de a organiza noul continent, procedînd la o explorare sis
tematică a fiecărei regiuni din cuprinsul său. Este ceea ce a •făcu�. cu
pricepere şi pasiune neîntreruptă însuşi Hasdeu, fapt pentru care Kogăl
niceanu îi mărturisea public, �n 1 884, întreaga consideraţie : "ca coleg al
ilustrului membru al Academiei Române, sint mîndru să mă găsesc cu
d-sa, cu d. Hasdeu, oriunde . " 31 . în parlament, în publicistică sau în cel
mai înalt for de culljură, numele lor se învecinează inseparabil ori de cîte
ori îşi recapitulează eforturile de depistare şi valorificare a surselor, de
examen critic al documentelor, dar şi de sinteză creatoare.
..

..

27. , . Monitorul oficial" ,

1884/85,

nr.

2, pp.

3 1 -33,

1 47-149.

28. B.A.R., Arhiva Kogălniceanu, VXX Varia (IV) 2.
29 . . . Analele Academiei Române" Dezbateri, t. XIV, 1891-92, p. 1 0.
30. Hasde'U. Cronieele României de Kogălniceanu, , ,Columna lui Traian" .

septembrie

1872,

p.

275.

3 1 . ,.Monitorul oficial". 1884/85, nr. 2, pp. 3 1 -33.
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KOGALNICEANU ET HASDEU. MARGINALIA

R � sume
Le rapprochement de ces personnalites eminentes de la science et de la culture
roumaine n'est pas fortuite. Outre la pluralite des domians de manifestation et du
contact passager sur le terrain de la politique militante,
le justifie leur activite
bistoriographique et culturelle, surgie du meme amour pour la patrie, prestee avec
la meme devotion et le meme eclat.
En s'appuyant sur quelques notices, dedicaces, compte-rendus, discours parla
mentaires et articles de Hasdeu et de Kogălniceanu, l'auteur recherche les poi nt." ele
contact entre les deux personnalites, les affinites
de conception et les contrastes
reveles au cours de leur collaboration. La passion pour l'histoire, l'effort de doter
le pays d'un corpus diplomatique et narratif, la collaboration scientifique et cultu
relle sous la coupole de l'Academie Roumaine, la meme conception sur le mill
tantisme de l'historien, la 1utte commune pour les reformes bourgeoises-democra
tiques, rapprochent-malgre les divergences passageres-les deux lettres. Dans cette
direction, l'auteur a mis en evidenee quelques aspects moins connus de leur ac
tivite culturelle et politique. Au parlement, dans la presse ou dans la plus haute
institution de culture et de science, leurs noms vont toujours ensemble. Avec plus
de justesse encore l'historiographie les associe inseparablement tous les fois qu'clle
recapitule les efforts de depister les sources et de les publier. de falre un examen
critique des documents et une synthese creatrice.
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COSTACHE NEGRI
corespondenţă inedită
PAUL PALTANEA

Nu cu multă vreme în urmă� în 1966, prin grija lui Emil Boldan a
fost strînsă în două elegante volume opera lui C. Negri, poezii, proză şi
corespondenţă.
Adălugăm, la corespondenţa cunoscută, un număr de şase scrisori, exis
tentje la Arhivele Statului Bucureşti, adresate unor administratori ai mo
Şiiilor Cocuţei Conachi-Vogoride - sora vitregă a lui Negri, căsătorită a
cum cu Ruspoli. Cu toate că ele privesc mai mult afacerile băneşti ale Co
cuţei, faţă de care Negri manifestă o deosebită grijă şi multă afecţiune,
totuşi sînt şi informaţii care vin să intăreascl!l o serie de trăsături morale
ale lui C. Negri, deja cunoscute.
Merită să subliniem, chiar dacă este ştiut, spiritul de sacrificiu a lui
Negri care şi-a neglijat interesele personale pentru a contribui la rezolva
rea diferitelor probleme importimte ale vieţii politice româneşti. "Am
fost nevoit-spune Negri într-o scrisoare din 1 7 februarie 1865-a da pre
ferinţă treburilor ţării, care pentru unele dintr-însele, dacă nu-mi băteam
capul cu atîta stăruinţă, Dumnezeu ştie ce se mai întîmpla cu ele" .
Preocuparea deosebitJi pe care o are pentru rezolvarea tuturor trebu
rilor moşiilor, unele încurcate în procese, dezvăluie, încă o dată, marea
cinste de care dă dovadă C. Negri. De altfel, întreaga sa viaţă este un pil
duitor exemplu de respectare a tiUturor legilor morale şi sociale. Sub acest
aspecfl, el poate sta alături de N. Bălcescu, conturînd astfel, personalitatea
ideală a luptătorului din revoluţia anului 1848.
17 'februarie 1,865 Bucureşti
Iubite Domnule Gheorghiescu,

Imi este cu totul cu neputinţă de a veni în Moldova, fiindcă piste
citeva zile să apropie terminul fixat unde trebuie să mă aflu iarăşi la Con
stantinopol
Vrînd Dumnezeu, cred că pe la mai să mă întorc în Moldova, de unde
apoi să nu mâl mai clintesc şi atunci voi căuta cît să va putea mai bine să
mă ocup de trebile Cocuţii, mai cu samă de giudecăţi.
5

-
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Am fost nevoit a da preferinţă trebilor ţării, care pentru unele din
tr-însele, dacă nu-mi băteam capul cu atîta stăruinţă, Dumnezeu ştie ce
să mai întJîmpla cu ele. Am scris şi lui D. Marin care m-au înştiinţat des
pre nevoile Ţigăneştilor, cum scriu şi dumitale acum, căi ace moşie nu să
poafle da cu 2000 galbeni pe an, cît dă D. Ţigănuş şi căi chiar de ar produce
încă mai puţin decît are sumă, prin căutarea casei, "Încă nu ar trebui să i
se strice preîul în aşa fel. Mai vîrtos că ea de 1 5 ani n-au sporit cu nimica
in preţul de 5.000 galbeni, cînd alte moşii s-au suit mai mult. Şi apoi cred
că P. Ruspoli, ca să-şi faoăJ o ocupaţie, o va căutja singur, ca să o poată
îmbunătăţi cum să cuvine unei moşii de aşăzare.
Casa iarăşi trebuie pornită, căci nu folosim nimica pierzîndu-se vre
mea lucrului ei, cum şi ce fel să întîmpinăm cheltueala trebuitoare, o las
la chibzuinţa înţăleaptăl şi cu durere pentru casă a Dumitale, căci nu gă
sesc alta aţi zice.
Numai decît însă flrebue să ne rostim pentru preţul Plăcintei şi să
faci acolo toate chipurile ca să să sfîrşească această treabă, căci cu soco
teala de a mări preţul pe falce, tot ză!bovim şi pe de altă parte dobînzile
datoriilor cresc, şi este aceasta o speculaţie mai mult vătămătoare decit
folositoare pentru casă. Aşa dar rosteşte-te pentru preţ şi dacă vei vedea
că nu putem scoate mai mult decît 15 galbeni falce, primeştje şi sfîrşeşte
alcătuirea, ca, cu un ceas mai înainte, să putem şi noi lua banii şi plăti în
dată unde casa este datoare.
Obligaţiile de moşie iarăşi sînt de idee ca înfiinţîndu-se bănci pentru
esconta lor, asăanine să prifacă în bani, după cum se va putea vinde ina
intJe de toate, să scape de toate datoriile. Aceste obligaţii, precum şli banii
de pe Plăcinta, vor sluji la desfacerea casei de toate a ei nevoi.
Pentlru aceasta fă cum vei socoti că este mai bine şi mai ·nimerit ca
pînă cind aceste două operaţii se vor indeplini, să poţi întîmpina nevoile
moşiilor Ţigăneşti, Domneşti, Nămoloasa, precum şi facerea casei.
La vremi grele, trebuie cineva să ostenească şi să chibzuiască\ cu toată
osîrdia.
Spre revedere la luna lui mai, să ne găsim sănătoşi rămîindu-ţi bun
prieten.
2

C. NEGRE
(Achiziţii noi CCXL/17 )

1 8 martie 1865, Kiustenge
Iubite Gheorgh!.iescule,
Eu sînt prins aice la Kiustenge , unde aştept de trei zile un vapor, ca
duc la Constantinopol.
Nu am putut să-ţi răspund de la Bucureşti, căci am avut atîta trebi
şi m-am pornit aşa în grabă încît nu m-au mai încăput vremea să-ţi scriu.
Cu banca, după cum mi-ai scris, nici nu am avut vreme să vorbesc. Orînsă

măJ
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zile de pe moşii rămîn a proprietăţii şi ţirculara lui Kogălniceanu chică
jos, aşa dar unnează cu darea lor după aceasta.
Pentru moşia Plăcinta trebuie neapărat să facem ce se poate ca să o
vindem în feliul urmăJtor : o dată cu ce vom da oraşului Galaţi, să dăm şi
şi parcheturile la oamenii cei care le-au cerut, precum şi dacă să va pute
şi partea ce era să o ei. Olarul, asămine şi fălciile ce le cere Dimitrache
Munteanu. Dacă pentru preţ nu să va pute mai mult decît 1 5 gal
beni falcea, apoi ce să facem, să o dăm şi aşa ; căci am înţeles de la
D. Viţu, cu care am vorbit la Bucureşti, căci e i nu vor să dei mai mult.
Casa de la Ţigăneşti fă ce-i face să nu stei lucru ; ca să nu pierdem
vara degeaba ; că'ci înainte de toate estle de neapărată nevoie să aibă
Cocuţa o locuinţă.
Au făcut o greşeală de a vroi un al treilea rînd, lucru care după ideea
mea era de prisos ; dar şi-au făcut pe gust şi nu am ce zice. Măcar cît a
mai trăi să trăiascăl pentru dinsa. şi cu mulţămirea ei.
Vremea de faţă est:e criticăl, dar va trece şi să vor pune toate la cale,
vrînd Dumnezeu. Bonurile pentru pămîntlul lăcuitorilor vor sluji la plata
de datorii şi cred că nu vor suferi nici o pagubă ; căCi de pe acum sînt
companii care vor a le cumpăra. Tot acum scriu şi lui Manolache Iepu
reanu ca să să răpeadă pînă l a Ţarigrad unde să1 mă înţeleg cu dinsul spre
a porni proces pentru Domneşti şi ca să-i dau toate sineturile răscumpă
rate, să cumpere şi giumătate de Bărgăoani.
La întoarcerea lui să· va întîlni cu Domniţa ca să puneţi amîndoi la
cale cum să să urmeze pentru a se nimeri lucru mai bine. Iţi mai reco
mand casa de la Ţigăneşti, ca doară să nu stei lucru şi rugîndu-te săJ-mi
seri la Constantinopol, despre cele ce vei mai fi făcut. Iţi rămîn bun
prieten.
C. NEGRE

Eu, vrind Dumnezeu, mă voi întoarce în ţară pe la mai.
(Achiziţii noi CCXX/23)
3

2/14 mai 1865, Constantinopol
Iubite Gheo rghiescuJe,
PIDă
la

Că

acum

mezat

partea

pentru

s-au ivit

din

datoriile

nişte

sineturi

moş.ia Bărgăoani
răposatului

neputînd

Vogoridi,

plastografe de

mai

fi
cu

însă scoasă
samă

fiind

1 8 mii galbeni, apoi acea

parte nici s-au putut răscumpăra cu sineturile ce posedăm, atît cele
de la Bălşoae, cît şi cele de mai înainte. Prin urmare alcătuirea care am
făJcut-o cu Alecu Vogoridi, că pînă într-un an să-i dau partea f.răţini-său
neputîndu-se îndeplini, trebuie acum să-i dăm dobinda, căci anul se îm
plineşte la

4/16 iunie viitor. Şi de acolo, apoi să face mezatul Bărgăoani
1865 pină la iunie 1866, precum nu mai estie îndoială că să

lor de la iunie

va face, apoi nu-i mai dăm nimica.
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De aceea, te întreb de poţi pregăti suma aceasta 2000 galbeni pînă la 4
iuni şi te rog să-mi răspunzi îndată unde în ori care caz, să pot lua aice
măsurile cuvenite. Numai să-mi seri grabnic, ca să ştiu ce să fac.
Cocuţa vine în curind, dacă nu cumva va fi şi venit. Nu o supălra
cu nici o treabă. Lasă� dacă voi veni şi eu - cam pistle două luni -apoi
atunci îi vom pune pe amîndoi în ştiinţa mai de aproape a trebilor lor.
Spre revedere rămiindu-ţi bun prieten.
C. NEGRE

(Achiziţii noi CLXXXV/8)
5

18/30 iunie 1865, Buiuk-dere
Iubite Gheorghiescule,
Ţi-am scris mai dăunăzi că am plătit aice lui A. Vogoridi dobinda pe

un an a 10.300 lire. Alcătuirea pe care am făcut-o cu dînsul au fost ca in

curgere de un an sau să-i dau giumătJ9.te de Bărgăoani in a sa stăpînire,
sau să-i răspund banii cu a lor dobîndă, cîte 10%. Anul trecînd, i-am şi
plătit dobinda şi el ne mai vroind a prelungi alcătuirea, au rămas ca să-i
dăm banii înapoi. Pe de o parte aceasta este şi mai bine pentru interesele
Cocuţii, căCi moşia Bărgăoanii lăsa ca şi după legea rurală, s-au grăbit po
sesorul a o mai lua în arendă tpt cu preţul care o avea înaintea acestei
legi. Iară după cum mi-au spus M. Epureanu falcea de iarbă să vinde cîte
6 galbeni pe an şi cea de arătură 4 galbeni, incit nu este alta de făcut
aool o, decît a da pămînturi amu la .cei de penpregiur care vin totdeauna de
le iau.
Deci, oricind vom putea vinde bucata aceea, dacă nu 30 mii galbeni,
dar 25 negreşit şi chiar s-ar găsi muşterii, unul de la Piatra şi Bălănescul
cel bătrîn. Ne-am alcătuit cu Iepureanu ca să punem înainte pe Nuga za
raful de la Bîrlad să stea la mezat cu sineturile cumpăratje şi să o luăm.
Căci în dată ce voi sosi in ţară, voi face cele de cuviinţă ca să să •facă lichi
daţia şi să să mîntuie şi această treabă.

Deci trebuie gindit de pe acum ca din Vînzarea Plălcintei să să puie

banii luaţi de la A. Vogoridi de o parte, unde ai să înapoi cît de curind
spre a nu să plătd dobinda mai mult, mai ales că stăruie tare pentru pri

mirea banilor săi. Te avizez de pe acum de această treabă şi te rog să-mi
scrii unde stă vînzarea Plăcintei şi ce s-au mai •făcut in această pricină.
Rămîiindu-ţi bun prieten
Q.

NEGRE

Am înţeles cum că cumnafJUl şi Cocuţa sint la Văratic. Aşa este ? Dar
pîinil e şi fîneţele CUII:Jj merg ? Scriem te rog.
(Achizitii noi CLXXXV/10)
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7 iunie 1 865, Constantinopol

Iubite Ghealrghiescule,
Am primit scrisoarea D-tale şi asupra celor ce-mi scrii ră!spund cu un
proverb ; că după furtună vine şi vreme bună. Cu vinzarea Plăcintei şi
cu bonurile ocîrmuirii pentru legea rurală va scăpa sora mea Cocuţa de
toate supărările ei.
Eu aice am plătit lui Alecu Vogoridi 1030 lire, escontîndu-mi leafa mea
pe citeva luni înainte; deci despre aceasta fii in pace şi totodată nu spune
nimic Cocuţei, nici cumnatului. Asemenea, dacă Cocuţa te va intreba de
mi-ai plătit 4.000 franci şi nişte alte cheltuieli care i-am dat cumnatului
Ruspoli cînd au fost aice, să spui că mi-ai plătit, ca să nu sA. supere şi pe
urmăi vom face noi amîndoi socoteala şi-mi vei plăti t)otul, cînd vor fi bani.
Pentru Manolachi lepureanu s-au aşezat ca să i să conteze numai pe
un an leafa pentru vechilic, afară de cele 1 .200 galbeni care i s-au dat.
De dinsul avem mai mult decit totdeauna trebuinţă ; căci Domneş11ii mai
i-au dezbimat de hrisovul prin care să zice că giumănate au fost a răpo
satului Vogoridi ş.i acum pi curînd are să să apuce a răspinge sineturi
plastografe de 20.000 galbeni care din nou au ieşit la iveală pe numele lui
Vogoridi. Are să dei hîrtie de taf.topatie şi înţelegi pre bine că acum mai
mult decit tptdeauna trebuie să-1 ţinem căci numai el prin poziţia lui va
ii în stare să descurce şi să năvălească plastografia. Burduja nefiind pentru
asămenea mari twebi.
De aceea te rog săJ faci două poliţi cite 600 galbeni, una pentru sfîntul
Dumitru viitor şi cealaltă pentru sfîntul Gheorghe 1866 şi sA. i le trimiţi
la Bîrlad, intocmai ca şi cele două care i-au mai dat, fără ca să mai ştjie
Cocuţa şi cumnatul şi nefiind bani ca să plătească, voi da iar eu. Iţi voi
scrie mai mult despre aceste in curind. Căci sint şi eu foarte ocupat acum
cu chestia mînăstirilor, cAl doar să o isprăvesc mai curind, ca să mă pot
�ntk>arce în tară unde să punem trebile la cale.

6

C. NEGRE
(Achiziţii noi CLXXXV/9)

1-er decembre 1 870, Ocna

Mon cher Manolachi,
Ja ne puis venir a Zigăneşti pour le moment ;
ce sera pour plus
tard. Voiei quelle est mon idee sur ce qu'il y a a faire.

D'abord il faut vendre le mais et le seigle echau:ffes
des prix d'aujourd'hui, avant qu'ils s'avarient tput-a-fait

pour profiter
car alors on

n'en prendra rien ou presque rien.

II

faut ensuite , quant a l'expropriation forcee, dire a Mr. Pogoni que

la falche de terrain pris par Mr. Strusberg est tenue par la propriete ă
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1 00 ducats, l'une dans l'autre, sans prejudice de la fon�t de qui part
s'etre tlrouvee sur les falches enlevees par le dit Strussberg, oomme ega
lement sans prejudice des pretentions du fermier depossede.
C'est un
prix raisonable sur lequel il n'y a rien a dire. S'il est refuse, il faut avoir
secouer aux autprites, malgre la repugnance qu'il est bon
d'avoir le
proces.
Quant a l'argent des bons ruraux prends le si tu en as besoin. J'en
ignore d'abord le chiffre. il faudra faire pour cela un proces-verbal comme
egalement pour la 600 ducats qui tu as prix deja. Ainsi qu'une trotslt'me
proces verbal pour la vente du mai:s et du siegle echauffes.
Je desireraiş savoir ou en sont les proces Rosnovano-Georgiesco et
les Lipovans et si les , papiers qui les concernent sont entre vos mains o u
renfermes dans l a caisse aux papiers-comme egalement â quels termes on
les juges et ou.
Je regrette de ne pouvoir venir a Zigăneşti comme je te l'avais tele
graphie ; mais ce sera pour une autre fois et bient6t.
Je ne sais rien de prince Ruspoli, il parait etre tres absorbe par les
affaires de la bas pour ne point donner de ses nouvelles.
Adieu mon cher Manolachi a tan�o t et tout a tout a toi.

(Achiziţii noi CCXL/ 19)

C. NEGRE

COSTACHE NEGRI, CORRESPONDANCE INEDIT

Resume

L'auteur presente six. lettres inedites du fond de l'Archive de Bucarest, con
cernant a quelques affaire en raison d'argent de madame Cocuţa Conachi Vogo
ride, demi-soeur de Costache Negri, mariee avec Ruspoli. Bien que les lettres pu
bliees se raporte aux affaire de Cocuţa pour la quelle Negri manifeste beaucoup
d'affection, alles continent des renseignements qui sou'lignent des traits moraux
de C. Negri qu' etaient deja connus.
Ces lettres aussi met en evidence la probite morale de C. Negri, la caracteris
tique qu'il range a cote de N. Bălcescu, soulignant dans cette maniere la perso
nalite ideale du militant pendant la revolution de 1 848.
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LOGICA ISTORIEI IN OPERA LUI XENOPOL
V.

PLOREA

Atmosfera intelectuală a Europei de la sfîrşitul secolului al XIX-lea
şi inceputul secolului al XX-lea se caracterizează prin diluarea senti
mentjului de certitudine în valoarea absolută a .cunoştinţei ştiinţifice şi
prin modificarea viziunii asupra structurilor adînci ce defineau ansam
blul cunoştinţelor umane.
Fapte de judecată profundă şi de experienţă repetată' puneau în lu
mină contradicţii logice adînci in matematică şi fizică, iar concepte fun
damentate ca spaţiu, timp, masă, viteză!, etc. , se cereau revizuite. Repre
zentanţii concepţiilor metafizice au proclamat mersul inainte al ştiinţei
drept o "criză gravă " , a cunoaşterii! însăşi.
De fapt nu ştiinţa intrase în vreo "criză" ci metoda m:!taf.izică care
servea la interpretarea noilor fapte se dezagrega. Ştiinţa a făcut în acest
moment istoric un saltl spectacular pe una din cele mai înalte orbite ale
logicii dialectice. In acest context de fapte, în care ştiinţele căutau să se
autodefinească din: punct de vedere logic prin noile sale structuri, istoria,
care repurtase pe tărîm empiric succese remarcabile, punea in •faţa gindi
torilor, mai tranşant ca înainte, problema fundamentelor sale logice. Şi
din acest puneti de vedere, sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul sec.
al XX-lea marchează o nouă sforţare a gîndirii europene in descoperirea
logicii istoriei. Printre reprezentanţii de seamă ai filozofiei istoriei care
vor aduce contribuţii valoroase in problema fundamentelor logice ale is
toriei se inscrie şi numele marelui savant român AL D. Xenopol.
Evident, nu in toatle problemele spinoase ale logicei istoriei, Xenopol
va aduce puncte de vedere acceptabile şi invulnerabile, dar în majoritatea
acestor probleme soluţiile sale vor oferi un orizont în care se va mişca
gîndirea critică a sec. al XX-lea.
Istoria va avea în Xenopol un apărător sincer şi inflăicărat, un gîndi1lor dotat şi istoric erudit, căci nici o disciplină nu a avut nevoie de atitea
ori să-şi apere dreptul la titlul de ştiinţă ca istoria. Incă în antichitate,
Aristotel considera istoria inferioară poeziei, in11rucit, după marele Sta
girit, poezia exprimă fapte mai generale decit istoria care studiază indi
vidualul. Deşi Aristotel face aserţiuni de o mare profunzime filozofică
şi logică cînd spune : "Fiecare însă dintre cele spuse nu se rosteşte prin
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nici o afirmare, aceste producîndu-se in schimb prin impletirea lor cu
altele. Căci orice afirmaţie se dovedeşte a fi sau adevărată sau falsă, pe
cind nimic din cele spuse •fără vreo legătură nu este nici adevărat nici
fals 1• Aristotel nu vede corelaţia dintre particular ş.i general, dintre spe
cie şi gen, raporturi le logice necesare care se stabilesc pentru a da sens
de adevălr sau fals propoziţiilor din istorie.
Dacă, conform lui Aristotel, substanţa . . . "este cea care nu se spune
despre nici un subiect şi nici nu este int)r-un subiect, ca de pildă un om
anumit sau un cal anumit. In schimb substanţe secunde sint nwnite spe
ciile in care subzistăJ cele ce se numesc in primul rind substanţe, atît ele
c'Î� şi genurilor acestor specii, cum subzistă, de pildă, un om anumit in spe
cia de om, genul speciei viind vieţuitorul" 2• Evident că rămînem nelămu
riţi cum de nu a sesizat Aristotel tocmai acest mecanism logic in ştiinţa
istoriei, ceea ce 1-ar fi ferit de aprecierea eronată că istoria ar fi o artă, şi
incă una inferioară poeziei prin posibilităţile de cunoaştere
pe care le
oferă. Desigur la nivelul cunoştinţelor ştiinţifice al
secolului al IV-lea
î. e. n. Aristotel nu putea ajunge la o concepţie atit de avansaflă� pentru
a defini istoria drept o ştiinţă ce pune in lumină legitatea procesului is
toric, însă, nu e mai puţin adevărat, că dacă ar fi fosti mai consecvent cu
metoda sa logică ar fi apreciat pozitiv cunoaşterea societăţii omeneşti prin
intermediul ştiinţei istorice.
Faptele istprice, individuale şi irepetabile, in spiritul logicii din Aris
totel, se pot defini numai prin raportarea lor la noţiuni generale. In felul
acesta, cunoaşterea istorică devine cunoaştere ştiinţifică ; este tocmai ceea
ce Aristptel nu a înţeles. In epoca modernă cel care a contestat cu înver
şunare, tot in acelaşi spirit, caracterul ştiinţific al istoriei a fost Schopen
hauer, după care istoria nu poate "sistematiza şi generaliza" . Al. Xeno
pol, sensibil la maniera de înţelegere a istoriei, va apă'ra cu vigoare ca
ractjerul ei ştiinţific impotriva acuzaţiilor nedrepte, rezultate dintr-o ana
liză superficială a resorturilor sale adinci. El va desfăşura o muncă tita
nică de documentare istorică şi filozofică, după care va trece la elabora
rea lucrării sale fundamentale intitulată, la prima apariţie, "Les principes
fondamentaux de l'histoire" . Xenopol va extinde noţiunea de istorie din
colo de limitele societăţii omeneşti. El va folosi termenul in sens
universal, aplicîndu-1 naturii anorganice şi chiar sistemelor stelare. Isto
ria omenirii este deci un caz particular al istoriei existenţei in devenire.
De aceea el va urmări în intreaga sa operă privitoare la filozofia istJoriei
să argumenteze caracterul ştiinţific al istoriei, înţeleasă ca ştiinţă a fapte
lor de succesiune aparţinînd tuturor domeniilor existenţei. Xenopol va uti
liza o bogaflă' gamă de argumente din cele mai variate domenii ale ştiin
ţei. Chiar de la începutul lucrării sale "La theorie de l'histoire" 3, Xeno
pol îşi precizează concepţia sa filozofică generală. Ca orice om de ştiinţă,
Xenopol nu poate renunţa la existenţa realităţii obiective a lumii şi, în
acest sens, se desprinde, la invăţatul român, postulatul primordialitjă-

1. Comentarii la categoriile lui Aristotel, Porfir Dexip. Ammonius, Buc., 1968, p. 5.
2. Ibidem, p. 6.
3. La therorie de l'Histoire.
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ţii materiei în raport cu spiritul. Vorbind despre cele două forme
.de existlenţă ale materiei în mişcare, Xenopol scrie : .. Spaţiul şoi timpul sint
cele două mari forme in care vin să se plaseze toate faptele universului.
Aceste forme reale şi existente, percepute şi abstrase din realitate de către
inteligenţa noastră! nu sînt numai categorii apriorice, cum le vrea Kant 4•
Atitudinea asupra criticismului kantian, este viguros exprimată de Xeno
pol cind spune : "In sftrşitl dacă noi nu putem şti ce este lucrul in sine nu
vedem nici o raţiune pentru a susţine că el trebuie să difere total de con
cepţia noastră despre lume şi pentru ce nu am admite mai curind o identi
tate intre spiritul omenesc şi marele suflu care face să se mişte uni
versul" 5.
Referindu-se la timp, Xenopol continuă : "Le temps est aussi indis
pensable a la production de phenomenes, attendu qu'un phenomene, pour
exister, doit occuper une pa.rtp.e quelque minime qu'elle soit, de la duree.
Mais pendant que l'espace ne pose que le cadre, dans lequel les faits de
!'univers peuvent se produire, le temps peut jouer par rapport a ces faits
un râle double ; car il sert a certaines forces la posibilite d'exercer leur
action transformatrice, pendant qu'il s'ecoule" 6•
De aici rezultă, conform opiniilor lui Xenpol, că spaţiul este un fel
·de recipient in care se produc toate fenomenele materiale şi spirituale.
Pînă aici viziunea ştiinţifică a istoricului român, format sub influenţa pozi
tivismului cantean 7 corespunde concepţiei newtoniene
asupra spaţiului.
'Timpul însă răimîne noţiunea fizică fundamentală a istoriei, deoarece el fa
vorizează intrarea în acţiune a unor forţe ce modifică structura fenomene
lor, imprimîndu-le o anumită individualitate, o
confirguraţie singulară,
nerepetabilă. Dar, după opinia lui Xenopol, nu toate fenomenele suferă
influenţa modirfica�oare a timpului într-o măsură care să le asigure o in
dividualitate proprie, sesizabilă.
După părrerea noastră, Xenopol ajunge să acorde spaţiului un rol cu
totul pasiv, ca o reacţie împotriva concepţiei lui Buckle care acorda me
diului natural - şi mai ales spaţiului geografic cu toate caracteristicile
sale - un rol hotiărltor în determinarea istoriei. Faptele care s-au produs,
:scrie Xenopol sau se produc in cele două cadre, spaţiul şi timpul, fără a se
lăsa influenţate de •forţele modificatoare, constituie fapte de repetiţie. Din
·contra, acele care sint sau pot să fie lucrate şi transformatle de forţele care
(agissent) acţionează in timp constituie faptele de succesiUII1e " 8 •
După opinia lui Xenopol, repetiţia este fundalul a t:ot ceea ce există,
succesiunea nu este decit înflorirea" '. Realitatea, continuă ginditorul ro
mân, este imuabilă în fundamentele sale ; dar de o parte şi de alta se
lichieface şi începe să1 curgă de-a lungul timpului ca un gheţar care ar da
naştere unor fluvii" 1�.
4. La theorie de l'Histoire, p. 1.
5. Ibidem, p, 34.
6. La theorie de l'Histoire. E. Leroux 1908, p. 2.
7. Ibidem, p. 2.
8. La theorie de l'Histoire, p. 2.
9. Ibidem, p. 2.
1 0. Ibidem, p. 2.
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Această din urmă aserţiune precizează şi mai bine concepţia sa gene
rală despre lume. Pentru Xenopol esenţa materială imuabilă a: lumii se
manifestă "de-a lungul timpului" într-o varietate infinită de fenomene
care compun universul in întreguL său.
Xenopol face observaţia judicioasă că în realitate nici o repetiţie nu
se înfăptuieşte într-o manierăJ absolut identică ; nici chiar alternanţa din
tre zi şi noapte nu se produce absolut la fel. Faptele de repetiţie se deose
bP.sc unele de altJele, însă deosebirile sint atît de nesemnificative încît pot
fi neglijafle. "Fiecare dintre ele, repetîndu-se prezintă variaţii de formă.
de dimensiune, de cantitate, de forţă" 11, ceea ce nu afectează calitatea
faptului, individualitatjea lui. "Esenţial în faptul de repetiţie este reprodu
cerea aceluiaşi fenomen şi schimbarea pe care aceste diverse repetiţii pot
să le prezinte nu sînt decît o întîmplare neglij abilă" 12• In ceea ce priveşte
faptele de succesiune, ele se modifică structural la fiecare repetiţie, în ele
variaţiile sint continue. Care este criteriul de distincţie întTe aceste două
grupe de fapte ? La această1 întrebare Xenopol răspunde : "Faptele de re
petiţie întorc (tJoument) spre noi faţa lor asemănătoare ; Faptele de succe
siune faţa lor diferită" . Din existenţa acestor două grupe de fapte rezultă.
în conformitate cu logica sistemului lui Xenopol, că important pentru cu
noaşterea umană, în domeniul faptelor de repetiţie, sînt însuşirile lor ge
nerale, adică trăsăturile comune care le apropie. Pentru faptele de repetji
ţie, nu însuşirile generale au semnificaţie, ci tocmai deosebirile care de
termină individualitatea şi irepetabilitatjea lor de-a lungul timpului.
Concepţia privind caracterul obiectiv al 'faptelor de repetiţie şi de suc
cesiune şi al însuşirilor ce le sînt date este subliniatăJ cu energie de Xe
nopol. El SE întreabă! : " ... Cum se poate admite că acesta este spiritul care
introduce in fapte considerafle statice sau istorice care dau naştere la cele
două feluri de a înţelege fenomenele ? Prin ce miracol ar putea el inventa
legi, dacă aceste legi nu se găsesc in realitatea însăşi ? Numai materia, ea
însăşi, posedă aceste două feţe şi spiritul care este oglindă fidelă nu poate
face deci� să reproducă în gîndire aceste două moduri de a fi ale aceleiaşi
realităţi : partea repetiţiei şi cea a succesiunii" 13•
Xenopol nu pune o graniţă absolută între materie şi spirit în sens me
tafizic, deoarece consideră spiritul ca fiind un produs al materiei organice.
Combătînd pe M. Paul, după care "natura s-ar mişca etJem în cercul legilor
sale, fiecare păstrînd un caracter particular şi nefăcînd decit să repro-
ducăi ceea ce a fost întotdeauna, în timp ce spiritul ar trăi într-o serie de
creaţii înlănţuite unele de altele ce ar indica un progres" 14., Xenopol arată
falsiflatea unei asemenea distincţii intre cele două domenii ale realităţii.
Intr-adevăr, adept sincer al ştiinţei, cunoscător al ştiinţelor naturii,
Xenopol arată pe drept cuvînt că dezvoltarea nu este un privilegiu exclusiv
La theorie de l 'Histoire, p. 5.
Ibidem, p. 3 .
Ibidem, p. 5.
M. Paul Principen des Schpracgeschicte. - citat după
de l'Histoire p. 8

11.
12.
13 .
14.

_

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

Xenopol, La theorie

75

LOGICA ISTORIEI IN OPERA LUI XENOPOL

al spiri'!f.Ilui sau al materiei organice, întrucît şi materia anorganică cu
noaşte o dezvoltare progresivă. Ca atare între materie şi spirit se păstjrează
strînsă legătură, prin extinderea noţiunii de dezvoltare
progresivă la
ambele domenii de existenţă!. Mai mult, cele două domenii de fapt)e ale
realităţii, fapte de repetiţie şi fapte de succesiune, sînt specifice atît lumii
materiale cît şi celei spirituale. Penftru Xenopol, fenomenele materiale şi
spirituale se deosebesc după raportul pe care îl au <faţă de timp şi faţă de
spaţiu. Din acest punct de vedere, Xenopol împarte toate fenomenele din
univers in patru grupe. Ast{fel, prima grupă cuprinde fenomene a căror
universalitate se manifestă şi în timp şi în spaţiu, cum ar fi mişcarea de
rotaţie a planetelor în jurul soarelui. Fenomenele datorită căldurii interne,
acea a compunerii şi descopunerii substanţelor chimice, iar pentjru do
meniul spiritului amintim faptele psihologice şi logice ale gîndirii.
cele
ale producţiei, repartiţiei şi consumului bogăţiei societăţii. Fenomenele
din cea de a doua grupă a căiror universalitate se manifestă în timp, dar
s'int individuale în raport cu spaţiul n-au fost luate în consideraţie, după
Xenopol, pînă astăzi. Din această grupă el citează : înclinarea axei glo
bului nostru pe eliptică, înclinarea aproape
perpendiculară a axei
lui
Jupiter şi acea aproape orizontală a lui Venus" 15•
Deosebirile dintre ac�ste două grupe nu sînt esenţiale, de aceea fe
nomenele cuprinse în sfera lor se produc in acelaşi fel, 'llimpul şi spaţiul
neavînd nici influenţă modrficatoare mai importantă. I n sfîrşit, a treia
grupă cuprinde fenomenele universale în spaţiu şi individuale în raport
cu timpul. Aceste fenomene au scăpat atenţiei ginditorilor, spune Xeno
pol şi abia astăzi specificul lor est,e adus în lumină, deşi zoologia, paleon
tologia, teoria descendenţei fiinţelor le-au studiat. Aceste ştiinţe studiază
fenomenele individuale în timp "însă universale pe suprafaţa pămîntului ;
de exemplu formarea straturilor geologice, formarea speciilor sînt1 unice,
irepetabile în istoria viitoare a planetei noastre, dar acestea au fost pro
cese generale pentru întjreaga suprafaţă a globului . A patra grupă cuprin
de faptte individuale sau generale, dar nu universale în timp şi spaţiu.
Civili;zaţiile sumeriană, :egipteană, indiană, chineză', greacă sau romană
s-au dezvoltat într-un anumit spaţiu geografic determinat. Războaiele ca
şi revoluţiile s-au desfăşurat în anumite zone şi în anumite ţări, ceea ce
înseamnă că ele pot fi circumscrise întji'e anumite limite ; de asemenea
acţiunea oamenilor mari a exercitat o anumită influenţă asupra unor lu
cruri sociale, asupra unor popoare din ţări diferite sau
asupra sferei
ideilor pe care le reprezenta. "Activitatea istorică a popoarelor şi a ge
niilor lor a fost to1jdeauna limitată! la o parte mai mare sau mai mică a
16•
genului uman, şi posedă un caracter individual în ce priveşte spaţiul"
Aceste fenomene, spune Xenopol nu se vor mai produce niciodată într-o
formă identică în cursul timpului.
Intre aceste patru grupe de faptje nu există o

separaţie

completă

fiindcă între ele se plasează <fenomene de tranziţie. "Astfel a treia

15. La theorie de l'Histoire, p. 12.
16. La theorie de l'HistOire, p. 15.
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aceea a faptelor universale in ce priveşte spaţiul şi individuale în raport
cu timpul, trece in a patn-a categorie care conţine fapte individualizate
în raport cu cele douăJ mari forme ale universului" . 17 Xenopol stabileşte
o legătură de tranziţie şi intre faptele de repetiţie şi cele de succesiune,
arătînd că "repetiţia pură şi simplă poate să dea naştere la o succesiune
rudimentară, dacă ea nu se pierde în vid, ci se încorporează bine intr-un
rezultat stabil" 18• Această posibilitate a repetiţiei de a genera succesiunea
determină pe Xenoiol să sublinieze ideea de a nu se comi�e greşeala ca
cele două categon1'' de fapte să fie confundate. După Xenopol legătura
între fenomenele distincte, realizată prin fenomenele de tranziţie, reflec
că tocmai structura continuă a lumii, deoarece, spune Xenopol "în lume
există pretutindeni continuitate şi golurile pe care le constatăm cîteo
dată provin mai curînd din neştninţa noastră despre lucruri decît din con
stituţia lor" 19. Concepţia metafizică impune anumite limite gîndirii ştiin

ţifice a lui Xenopol, ceea ce duce la o deformare a tabloului general despre
lume, in care intrezărim şi cîteva contradicţii. Pe de o
parte, Xenopol
admitJe existenţa a două grupe de fenomene calitativ distincte şi ireduc
tibile, fenomene de repetiţie şi succesiune, iar pe de altă parte, consi
deră continuitatea drept unica structură a întregului univers. Ori ireduc
tibilitJatea calitativă1 a fenomenelor reflectă structura discontinuă a uni
versului. Este adevărat că, după Xenopol, succesiunea se naşte pe fun
dalul repetiţiei, în acţiunea modificatoare în timp a forţelor care generea
ză faptele de succesiune, ceea ce ar sublinia manifestarea continuităţii.
Insă faptele de succesiune sîntl singuralităţi, irepetabile în virtutea unor
însuşiri calitativ distincte prin care se opun, într-un mod relativ, fapte
lor de repetiţie. Dacă nu ar exista această opoziţie nu s-ar diferenţia, şi
polarizarea lumii in cele două categorii de fenomene şi-ar pierde sensul.
In felul acesna, impotriva voinţei gînditorului român, el creează o viziune
duală asupra lumii, continuă şi discontinuă, dat)ă in unitatea de existenţă.
a celor două procese în care rolul fundamental aparţine repetiţiei. Xeno
pol preocupat de caracterul obiectiv, real al fenomenelor realităţii arată
că "deşi aceleaşi fapte pot fi înfăţişate sub două puncte de vedere dife
rite, acţiunea repetiţiei şi aceea a succesiunii, acesta nu este inrelectul
(l'entendement) care introduce în fapte aceste douăl calităţi" . "Universul
există şi se transformă. Realitatea oferă spiritului cele douăl părţi ale exis
tenţei sale şi după cum una sau alta dintre cele două feţe ale realităţii se
reflectă în spiritul nostru, noi formăm ştiinţa faptelor de repeitţie sau a
faptelor de succesiune" 20• Sub acest raport, Xenopol se opune şcolii de la
Baden, creată de Windelband şi Richert, care contestă realitatea obiec
tivă a procesului istoric. După Xenopol, a suprima existenţa fenomenelor, pentru a le transforma în fapte de conşfii.inţă� are semnificaţia unei
aberaţii care transformă ştiinţa într-o imensă "fantasmagorie" . Xenopol.

17. Ibidem, p. 15.
18. Ibidom, p. 15.

19. Ibidem, p. 16.
20. La theorie de l'Histoire, p. 17.
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consecvent viziunii sale materialiste asupra lumii, răstoarnă formula şcolii
kantiene după! care " intelectul prescrie legii naturii". Ştiinţa nu este decît
reproducerea in�lectuală a universului ; ea este reflexul realităţii în înţele

gere, proiectarea raţiunii lucrurilor în raţiunea umană 2 1• Cu o remarcabilă
logică gînclitorul român combate, cu energie, încercările de

clasillcare

a

ştiinţelor după criteriul materie-spirit. De asemenea el nu se va arăta de
acord nici cu clasificarea lui August Comte şi nici cu a lui Herbert Spencer
care, sub multe aspe�, îl continuă pe primul. In ca� acestor clasificări,
spune Xenopol, ele , . reunesc ceea ce trebuie să fie separat şi s�pară ceea ce
trebuie să fie unit" 22. Xenopol găseŞJte un alt fundament logic pen
tru înfăptuirea unei clasificări
raţionale a şijinţelor, fundament inte
meiat
repetiţie şi fenomenele
pe distincţia dintre fenomenele de
de
succesiune.
Pornind de
la acest fundament logic, Xenopol
împarte ştiinţa în două mari ramuri
ştiinţele fenomenelor de repetiţie
şi ştiinţele fenomenelor de succesiune. Faptele de repetiţie formează do
meniul ştiinţelor teoretice, care au scopul să descopere legile ce le gu
vernează ; faptele succesive formează obiectul ştiinţelor istorice ; ele nu
ţintesc la descoperirea de legi. In felul acesta Xenopol ajunge la urmă
toarea clasificare a ştiinţelor :
Ştiinţele teoretice (fenomene de repetiţie) : a. Ale materiei : fizica, ehi
mia, astronomia, biologia, fiziologia etc. ; b. Ale spiritului : matematica,
psihologia, logica, economia politică, sociologia, etc.
Ştiinţe istorice : (fenomene de succesiune) : a. ale materiei geologie,
paleontologie, teoria descendenţei ; b. Ale spiritului
Istoria, cu toate ra
mificatiile sale.
Clasificarea raţională a ştiinţelor se bazează pe distincţia fundamen
tală, stabilită de Xenopol, între faptele de repetiţie şi de succesiune, care
se împart apoi în ştiinţe teoretUce şi ştiinţe istorice ale materiei şi spiritu
lui. Xenopol face această clasificare cu scopul de a dovedi că "istoria nu
constituie numai o ştiinţă particulară şi unică, ci unul din cele două mo
duri de concepere a lumii, modul succesiv în raport cu modul repetiţiei" 23•
Această concepţie a istoriei arată1 importanţa acestei discipline, al cărui
principiu, aplicat la natura materială, a regenerat studiul prin ideea atît
de fecundă a evoluţiei. Marile idei ale timpului, ca legitate, cauzalitate,
conexiune, evoluţie, progres, putere de previziune sînt incorporate orga
nic - deşi uneori confuz - în opera lui Xenopol, formînd pilonii princi
pali de susţinere a operei sale complexe. Conştient de faptul că procesul
de cunoaştere merge de la concret la abstract, de la particular la general,
şi că1 cunoaşterea ştiinţiţifică este o cunoaştere a generalului, Xenopol se
vede constrîns să discearnă, nu fără o anumită subtilitate logică, între
modul de cunoaştere al faptelor de repetiţie şi cel al faptelor de succe
siune. In acest sens Xenopol combate concepţiile lui A. Compte, Th.
Buckle ş i Lacombe care încearcă să extrapoleze legile ljlotiinţelor naturii
21. La theorie de l'Histoire, p. 30
22. Ibidem, p. 22.
23. Ibidem, p. 22.
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la domeniul social. Intr-adevăr, sub acest raportj Xenopol este just orien
tat, deoarece legile sociale sînt calitativ deosebite de cele ale naturii, dar
savantul român opune argumente de alt ordin şi combate aceast}i concep
ţie de pe o poziţie strategic inferioară celor care susţin acest punct de
vedere.
De aceea, luînd în discuţie termenul de lege,
Xenopol se întreabă,
pe drept cuvînt "ce trebuie să se înţeleagă prin legi istorice, prin legi de
dezvoltl3.re ? Care este noţiunea clară şi precisă care se leagă de acest cu
vînt ?" :.�4• In mod logic, Xenopol cere ca mai întîi de a începe abordarea
unei probleme, "prima datorie a ştiinţelor este de a-şi preciza bine sensul
termenilor de care se serveşte" 25• Opinia lui Xenopol asupra legilor de
curge din concepţia sa generală asupra lumii . După el legile au o realitate
ontologică, ele sînt cuprinse ca fapte de exisrenţă în realitatea obiectivă�
independent de spiritul care le aplică. Xenopol are o credinţă profundă!,
specific omului de ş.tiinţă., că ideile generale şi abs1jracţiile de care se
ocup ă ştiinţa au o existenţă în sine, constituind chiar esenţa însăşi a
fenomenelor la care se referă. "Forţele şi legii e naturii, arată Xenopol, de
parte de a fi entităţi, sînt cele mai puternice reali1jăţi ale universului ; ele
sînt acelea care susţin echilibrul şi constituţia. Dacă una din aceste forţe
sau una din aceste legi şi-ar încetja acţiunea, universul s-ar prăbuşi în
tr-o masă informă. Legile care cîrmuiesc fenomenele universului nu sînt
produsul spiritului nostru ; ele constituie natura intimă a universului, pe
care spiritul a parvenit să şi le apropie după sforţări nemaipomenite.
Aceas�ă părt:rundere prin spirit a secretelor naturii obiective
constituie
26•
ştiinţa"
Poziţia generală consecvent ştiinţifică a lui Xenopol în problema le
gilor este cu atît mai remarcabilă cu cît ea are loc într-un moment cînd
în lumea ginditorilor, contemporani cu el, dominau puncte de vedere con
ceptualiste şi nominaliste 27• Conceptualiştii pun legea in dependenţă de
conştiinţa subiectului care o gîndeşte, deoarece legea este inflt'epretată ca
un simplu raport între doi sau mai mulţi termeni dintre care unul este
subiectul . Ori intervenţia în acest raport! de termeni a subiectului, ca ter
men constitutiv al legii, conduce la subiectli.vizarea acestei noţiuni, subiec
tivizare respinsă cu energie de conştiinţa ştiinţifică. După savantul român,
legea exprimă raportnlri absolute, incremenite de la care nu există nici
o deviaţie. Ori în fapt, noţiunea de lege, de esenţă, de raport constant
nu trebuie absolutizatăl. Hegel comentînd această problemă arată că "fe
nomenul este, prin raport cu legea, totalitatjea, căci el cuprinde legea şi
24.
25.
26.
27.

La theorle de l'Histoire, p. 297.
Ibidem, p. 297.
Ibidem, p. 30.
Emil Boutroux scrie in această privinţă : "Legile şi principiile ştiinţifice
care păreau a fi extrase direct di!l natură intr-a formă dogmatică sint in reali
tate definiţii ipotetice ce pennit ştiinţei să pună intrebă:ri naturii. Ştiinţa e ipo
teza relatiilor constante intre fenomene şi noi confundăm
ipotezele noastre cu
principiile absolute, fiindcă sîntem înclinaţi să transportăm caracterele fonnei con
ţinutului insuşi.
Scienc'e et religion dans la philosophie contemporaine, p. 1 09.
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ceva mai mult, momentul formei veşnic mişcîndu-se" 28• Nimeni dintre
gînditori nu a sesizat mai adînc caracterul relativ al legilor ca Frederic
Engels care arată că "legile eterne ale naturii se tjransformă şi ele, tot
mai mult, în legi istorice", iar Lenin sublinia foarte limpede că " concep
tul de lege este una dintre treptele cunoaşterii de căflre om a unităţii şi
legăturii, a interdependenţei şi integrităţi i procesului
universal" 29• In
tr-adevăr, omul în eforturile sale magnifice, reuşeşt]e să parvină la
o imagtne ,ştiinţifică� a lumii, în întregul ei, prin
aproximări succesive
care se reflectă prin precizarea continuă a conceptelor sale de cauzali
tate, legitate, necesitate, esenţă, fenomen, etc. Viziunea lui Xenopol asu
pra lumii este aceea a unui mare gînditor care a reuşit să cuprindă, Î'"'
orizontul său de vedere, dinamica profundă a existenţei. El arată că isto
rici�atea nu este specifică numai societăţii umane, nici numai regnului
organic, ci, ca devenire pură, o găiSim în intregul
univers .
Din acest
punct de vedere Xenopol se apropie nelimitat de concepţia
marxistă,
după care "întreaga natură se dizolvă şi ea în istorie" 30• Xenopol rămîne
însă departe sub raportul înţelegerii distincţiei dtntJre istoria naturii şi
istoria umană . In concepţia lui Xenopol există aproape o identitate între
aceste două noţiuni, deosebirea constînd doar în ritmul mai rapid al evo
luţiei în succesiunea evenimen telor sociale. Ori Marx arăta că "Natura
este obiect imedia� al ştiinţei care tratează despre om. Primul obiect al
omului - Omul - este natură, materialitate ; iar forţele parnculare ale
omului, omeneşte sensibile, după cum nu-şi află realizarea obiectivă de
cît în obiecte naturale, nu-şi pot afla cunoaşterea de sine decit în ştiinţa
ştiinţelor naturale" 31•
In acelaşi sens, Marx adăuga : "Realitatea socială a naturii şi ştiinţa
omenească a naturii sau ş1jiinţa naturală a omului sînt expresii iden
tice" 32• Integrarea omului în natură, considerarea societăţii
umane ca
parte a materiei in mişcare, 1-a determinat pe Marx să exprime astfel
unitatea naturii şi societăţii, cît şi devenirea, istoricitatea dialectică' a tot
ceea ce există. Dar Marx a înţeles să demonstreze unitatea şi nu identita
tea naturii şi societăţii şi, în consecinţă, nu a înţeles să identifice ab
stract. ştiinţele naturii şi istoria. Idealismul subiectiv care consideră că le
gile naturii ar fi produsul unor fiinţe divine (conform idealismului obiec
tiv), sau uman, este viu combătut de Xenopol. Intr-adevăr, conform idea
Hsmului subiectiv sau obiectiv legile nu ar fi extrase din realitatea obiec
tjivă, ci proiectate in ea prin specificul conştiinţei umane. Misiunea ştiin
ţei ar fi astfel, nu descoperirea legilor realului, ci inventarea lor. Chiar
în acest sens, Octav Botez comentînd concepţia lui Xenopol asupra legi
lor, il critică pe acesta tocmai în substanţa pozitivă) a gîndirii lui filozo
fice, acuzîndu-1 de realism naiv. "Realismul naiv ca şi dogmatismul me28. Hegel, Science de la logique, II, Paris, 1949, p. 149.
29. V. 1. Lenin , Opere, ol. 38, Bucureşti, Editura Politică, 1959, p. 152.

30. Karl Marx şi Fr. Engels, Opere, vol. 20, Bucureşti, 1964, p. 534.
31 . Karl Marx, Oeuvres philosophiques, t. VI , Trad. Molitvr-Costes,
1957, p. 37.
32. Ibidem, p. 37.
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tlafizic al lui Xenopol, scrie Octav Botez, sînt cu
deosebire vizibile în
concepţia lui asupra legii. Definind cu Spencer şi Hactman legile ştiinţi
fice ca o manifestare constantă a forţelor reale ale naturii, el le consi
deră, spre deosebire şi în opoziţie cu fenomenele, ca permanente şi eterne.
Xenopol, continuă în acelaşi spirit Botez, a rămas, desigur, la o concep
ţie a legii, pe care cei mai mulţi dintlre gînditorii şi oamenii de ştiinţă
sînt departe de a o mai împărtăşi astăzi" 33• Octav Botez citează pe Parodi
după care "legea exprimăJ înainte de toate medii ("des moyennes") ee nu
sînt exacte şi verifica� decît numai dacă considerăm fenomenele în mase
şi se bazează in fond, pe o aplicare din ce în ce mai întinsă a calculului
probabilităţilor. O lege ca aceea a lui Mariotte, nu este adevărată decît în
mare de la distanţă şi graţie ignoranţei noastre. Nu numai substi�ind
ideea de omogenitate statistică, omogenităţii simple, putem vorbi de legi
şi un fel de ordine, ne pare că domneşte în naturăJ. De la fenomenele as
tlronomice, la echilibrul gazelor sau la principiul lui Carnot, pretutindeni
legea marilor numere începe să ne apară, ca o raţiune profundă a aces
tei ordine aparente a universului. Nimic nu ne împiedică
să admitem
chiar că aceste valori medii, ale unor fenomene extrem de complexe şi
confuze pot varia şi se pot modifica "a la longue" , că ele nu au fost din
totdeauna exacte, că vor putea odată înceta de a mai fi şi am putea să
vorbim atunci, de o istorie a legilor 34• După acest citat\ lung Octav Botez
adaugăJ, într-un spirit! personal
"Dacă însă aceste afirmaţii corespund
adevărului, deosebirea dintre lege şi regulă este departe de a avea un ca
racter tranşant şi absolut, cum susţine Xenopol. Ea rămîne o deosebire
de grad, în nici un caz de natură" 35• După Xenopol, legile au un caracter
obiectiv, ele sînt cele mai "putjernice realităţi ale unviersului, "pe ca
re-I guvernează în mod inexorabil, şi de la care nu pot avea loc excepţii.
Legea, care este expresia manifestării constante a forţei, nu este supusă
alterităţii timpului, ea se sustrage oricărei variaţii, avind o valoare ab
soluvă. Xenopol spune textual
"Intr-adevăii', dacă se admite posibilita
tea excepţiilor la o lege, nu vedem de ce s-ar opri la una singură şi, în
acest caz, se riscă săi se admită atîtea, încît regularitatea fenomenelor pe
care vor să o formuleze să fie în întregime distrusă. Trebuie să se distin
gă legea de regulă : nici o regulă făll'ă excepţie ; excepţia confirmă regu
la. Dar regula nu este manifesflarea unei forţe a naturii ; ea nu este decît
o concepţie a spiritului nostru, în timp ce legea este rezultatul acţiunii
forţelor reale ale naturii" 36• Sub acest aspect Xenopol este foarte clar.
El admitje existenţa legii ca un fapt în sine, iar regula este un simplu
concept logic care nu se suprapune totdeauna perfect pe realitate, motiv
pentru care apar excepţiile. Excepţiile sÎJilt tocmai faptele care nu pot fi
explicate în cadrul regulei. Botez vizează, în critica sa, caracterul obiec
tiv al legii. El stabileşte o diferenţă de grad intre noţiunea de lege şi

33. Octav Botez, Alexandru Xenopol, teoretician şi filozof al
Şcoalelor, 1928.
34. Citatul este luat din lucrarea lui Octav Botez, p. 125.
35. Ibtdem.
36. La theorie de l'Hlstoire, p. 302.
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regulă nu în înţelesul xenopolian al primului concept, ci i n sensul afir
maţiilor conceptualiste. El lasă să se înţeleagă că legea, ca şi regula, de
finită de Xenopol ca concepţia spiriqului nostru, este subiectivă, deosebirea
dint)re ele nefiind calitativă� esenţială. In aceste împrejurări critica făcută
lui Xenopol 1n orizontul concepţiilor lui Emil Boutroux va conduce ine
vitabil la anularea substanţei vii a sistemului construit de filozoo.ful ro
austriac Walt\<!r
mân. Pentru că, aşa cum arăta şi filozoful materialist
Hollitscher "negarea legităţii obiective a mişcării materiale ia adeseori
forma negării caracterului condiţionat (determinat; al fenomenelor din
natură), condiţionarea internă şi reciprocă a fenomenelor din natură în

seamnă că trecerea de la o stare la alta, de la un obiect la altul se face
1n mod logic. Transformarea legică a unui obiect in altjul nu poate fi se
paratăl de obiectivitatea fenomenelor naturii, de independenţa lor faţă de
conştiinţă. Dacăl lucrurile s-ar prezenta astfel, nu ar exista nici o cunoaş
tere, nici stăpînirea naturii" 37• Desigur, Xenopol, nu are o viziune dia
lectică asupra existenţei, insă el inţelege tot atît de profund că prin su
primarea caracterului obiectiv al fenomenelor şi al legilor care le guver
nează ştiinţa devine o fantasmagorie. De aceea, Xenopol va acorda o deo
sebit/ii importanţă explicării naturii legilor şi trăsăturilor lor. Din acest
punct de vedere distingem la X�nopol un aspect pozitiv : acela care ad
mite existenţa obiectivă1 a legilor, definindu-le ca pe un fel de perma
nenţă în manifestarea forţei. Definirea legii se face în exdusivitate prin
concepte fizice în care conceptul de forţă, cu sens nede�rminat, imprimă
un caracter rigid, mecanic, acestei noţiuni fundamentale, atît de elastică
sub raport ştiinţific . "Legea este, scrie Xenopol, . . . . o manifestare a acţiu
nii forţelor nat/Urii, care mijloceşte o reproducere regulată permanentă şi
eternă a fenomenelor fizice, vitale sau intelectuale, regularitate care nu
suferă absolut nici o excepţie" 38•
,
Acţiunea unei forţe naturale nu poate să fie decît constantlă, eternă
şi invariabilă. Ea trebuie totdeauna să1 fie cuprinsă în formularea unei
1egi 3'. Evident, nu putem fi de acord cu această mecanică simplistă a
legii, care declanşează un determinism rigid, un de�rminism laplacean.
Concepţia marxistă, singura ştiinţifică despre lege este cuprinsă in indica
ţia lui Lenin care arată că "Legea şi esenţa sînt concepte de acelaşi gen
{de acelaşi ordin) sau mai bine zis de aceeaŞi treaptă care exprimă apro
fundarea de către om a cunoaşterii fenomenelor, a universului,
etc . . . .
legea este reflectarea esenţialului î n mişcarea
universalului" 40• Studiul
legilor arată de fapt treapta la care a ajuns omul în cunoaşterea lumii în
conjurătoare şi reflectă gradul de dezvoltare a mijloacelor gîndirii umane
pentru a pătrunde în necunoscutul existenţei, în stlructura
sale relative, în esenţialitatea ei. Noţiunea de

forţă,

constantelor

întrebuinţată de

Xenopol în construirea conceptului de lege, este folosi�ă intr-un înţeles
37.
38.
39.
40.

W. Hollitscher, Natura illl lumina ştiinţei,
La theorie de l'Histoire, p. 303.

Ed. Ştiinţifică,

Ibidem!, 303.
Lenin, Opere vol. 38, Ed. Politică, Bucureşti, 1959, p. 43.
,
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primitiv, ceea ce îl face foarte vulnerabil . Se ştie că noţiunea de forţă
esre una din noţiunile fundamentale ale fizicii, pe temeiul căreia oamenii
de ştiinţă şi filozofii îşi construiesc imaginea universului fizic. De aseme
nea, noţiunea de forţă, definită de Engels ca transfer al mişcării de la un
corp la altul, este intim legată de categoria filozofică a cauzalităţii. Dar
cauzalitatea a "fost obiectul celui mai violent amc din partea filozofilor
idealişti, partizani ai indeterminismului ; ca atare şi noţiunea de forţă a
devenit ţinta principală a acestor critiic i. Speculind
anumite slăbiciuni
din dezvoltarea conceptului de forţă, cum sînt stabilirea legăturii ei cu
noţiunea mai fundamentală de energie sau dezvăll uirea legăturii dintre
forţă şi curbura spaţiului - timp in tleoria relativistă a gravitaţiei, idea
liştii subiectivi denaturează adevărata logică a dezvoltării conceptului de·
forţă din fizică. De aici concluzia că ar exista o tendinţă de eliminare a
noţiunii de forţă din aparatul conceptual al fizicii, ceea ce ar conduce la
eliberarea ştiinţelor din "lanţurile" conceptJului de cauzalitate. După! cum
observăm, lupta contra noţiunii de forţă nu a
devenit
scopul criticii
idealist-subiectiviste, ci mijlocul prin care se poate ataca categoria filo
zofică de cauzalitafle. Tocmai acest fapt ne face să nu înţelegem greşeala
lui Xenopol pentru care opune, în cadrul sistemului său,
noţiunea
de
cauză celei de lege, deşi legea este întemeiată la el pe conceptul de forţă.
Pînă şi în concepţiile filozofice ale vechilor greci,
noţiunea de forţă
exprima ideea exist!enţei
unei cauze comune, unice, a 1ntregii varie
tăţi a mişcărilor corpurilor - de la mişcarea ahotică a atomilor, pină1 la
rotaţia armonioasă a corpurilor cereşti. ln perioada aceea, materialismul
metafizic a văzut cauza unică a oricărei mişcări în ciocnirile dintre atomi
(Democrit), iar idealismul obiectiv a văzut-o în " sufletul cosmic" (Pla
ton). Contradicţia dintre momentnll de universalitate şi cel de particula
ritate cuprinsă în sinul conceptului de forţă a determinat gîndirea filozo
fică şi ştiinţifică! antică să reducă intreaga varietaue a acţiunilor dintre
corpuri la impulsul mecanic (Democrit,
Aristotel), ceea ce a însemnat
o notă în plus de precizare a noţiunii respective. Transformarea calitati
vă a abs"bracţiunii preştiinţifice de forţă într-una ştiinţifică, care a in
ceput cu Galilei, a fost încheiată la Newton. NP.wton defineşte forta drept
..:auza care schimbă corpului starea de repaus sau mişcare rectilinie şi
uniformă. Conţinutul obţinut de forţă a fost dezvăluit şi în axiomele me
'"
canicii. Legeâ dinamică a forţei reflectă
tocmai
determinarea cauzală
Descoperirea princi
obiectivă a oricărei variaţii în mişcarea unui corp.
piului "elementar" al inerţiei, considerat o axiomă, a condus la recunoaş
terea în calitate de cauză care explică schimbarea stlării de repaus sau de
mişcarea rectilinie şi uniformă a unui corp. Prerrtiza logică este principiul
extrem de general, conform căruia orice fenomen şi orice variaţie are o
cauză. Astfel, principiul materialist al cauzalită�ii apare ca •fundament fi
lozofic al noţiunii mecanice de forţă, ceea ce consti"Quie o expresie parti
culară a rolului fundamental, pe care categoriile filozofie i şi principiile ei
îl joacă în genere in dezvoltarea ştiinţelor. Noţiunea

de forţă este deci

definită prin genul ei proxim - categoria de cauză - cu indicarea dife
renţei specifice, ceea ce schimbă starea de repaus sau de mişcare rectili-
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nie şi uniformă a unui corp. Am făcut aceste precizări a noţiunii de forţă,
tjermen central în definirea legii de către Xenopol, cu scopul vădit de a
:sublinia distincţia nejustificată, metafizică pe care Xenopol o face atunci
dnd opune noţiunea de lege celei de cauzalitate. Rezultă din cele ară
tate că savantul român foloseşte concepflul de forţă într-un sens foarte
vag, ceea ce va influenţa profund sensul noţiunii de cauzalitate. Xenopol,
.sub influenţa pozitivismului comtean va contesta chiar capacita tea ştiinţe
lor de a răspunde la întrebarea de ce ? Deşi ştiinţele care se ocupă cu
faptele de repetiţie sînt ştiinţe care formulează legi, ele nu araflă decît
modul în care se produc fenomenele, nu şi cauza
în vir1iutea căreia se
produc. P�n tru Auguste Comte ştiinţa nu are ca obiect descoperirea esen
ţei şi cauzei, ci stabilirea relaţiilor invariabile, adică a legilor fenome
nelor. In acelaşi spirit! Xenopol scrie : "Toate (legile - V.F.), constată!
modul de perpetuare al fenomenelor şi numai prin excepţiune există şi
legi de explicaţiune, de cauzaţiune a faptelor, precum bunăoară legea
gravitaţiunii, care spune că corpurile se atrag în raport direct cu masele
şi în raport invers cu pătratul distanţelor. Această lege de cauzaţiune dă
explicare legilor lui Kepler, acelea a căderii corpurilor, a urcării baloane
lor, aceleia a plutdrii şi a altor cîteva" 41• In domeniul ştiinţelor istorice ,
al cărui obiect îl formează faptele de succesiune, Xenopol se deosebeşte
într-un sens absolut de A. Comte, deoarece, după istoricul român, faptele
de succesiune nu sînt guvernate de legi. De aceea, Xenopol consideră! că
ştiinţa nu se caracterizează prin enunţarea adevărurilor generale, căci în
.acest caz istpria nu ar fi ştiinţă, ci prin dovedirea logică a afirmaţiilor. O
.ştiinţă există prin singura putere de a generaliza şi a demonstra adevă
rul. Explicaţia pare un lux pe care ţi-1 poţi permite pentru unele în t re
bări ; dar nu se poate face din ea condiţia indispensabilă a oricărei cu
noştinţe ştiinţifice" 42• Dacă sarcina ştiinţelor ar fi, dupăJ Xenopol, aceea
ştiinţe ar merita
de a explica fenomenele, atunci "foarte puţine dintre
acest nwne" 43• Xenopol combate pe bună dreptate afirmaţiile lui E. M. M.
Langlois şi Seignobos după care in istorie ar trebui să se renunţe la cer
cetarea cauzelor printr-o metodă directă!, ca în celelalt e ştiinţe. Xenopol
·obiectJează că, din contra, tocmai în istorie se poate aplica metoda directă
această metodă
la cercetarea cauzelor, în timp ce în celelalte ştiinţe,
·este interzisă. "Trebuie săi se observe că
înlănţuirea succesivă nu este
nicioda�i fatală şi necesară aprioric" 44• In istorie cauza fiind dată, efectul
nu o urmează întotdeauna, el devine necesar numai după ce s-a produs
·ca o consecinţă a cauz�i. "Evenimentele istorice nu devin fatale şi ine
vitabile decit după indeplinirea: lor" 45• Gîndirea fundamentală a istoriei,
devai t arriver, atteru:lu
Xenopol o sintetizează în "Ce qui est arrive,
que-cela est arrive" . Deşi contradictoriu în multe din afirmaţiile sale pri
vind natura ştiinţei, Xenopol accentuează acea parte a ideilor care con-

41.
42.
43.
44.
45.

La theorie de l'Hist'oire, p. 1.
La theorie de l'Histoire, p. 44.

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

p. 44.
p. 81.
p . 81.
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feră consistenţă sistemului său explicativ prin care fundamentează drep
turile legitime ale istoriei in sistemul ştiinţelor. Constrîns de trăsăturile
reale ale procesului cunoaşterii ştiinţifice, Xenopol va introduce ca prin
cipiu ordonator în istorie noţiunea de serie istorică pe care o investeş�e cu
multe din funcţiunile legilor ştiinţifice. In felul acesta Xenopol reuşeşte
să aflenueze opoziţia dintre cunoaşterea faptelor de succesiune şi faptelor
de repetiţie. Se realizează astfel, prin intermediul seriilor istorice, o a
propiere între modalitatea celor două forme de
cunoaştere ştiinţifică :
istorică şi teoretică.
Aces� fapt avea să determine o vie reacţie din partea şcolii
neokantiene, prin reprezentantul său cel mai de frunte, Rickert.
care-1 va critica pe Xenopol tocmai sub acest raport. Xenopol, conştient
de necesitaflea ·formulării într-o manieră! univocă şi in cadrul unor princi
pii materialiste a f.undamentelor logice ale istoriei se indepărteză con
siderabil de exponenţii filozofiei subiect}iviste sau iraţionaliste, care neagă�
categoric, rolul legităţii în procesul istoric, uni'Qatea internă a procesului
istoric şri. introduc un criteriu subiectjivst - trăirea, intuiţia pură, valoarea
luată într-o accepţie subiectivă, ca mef:!odă a cunoaşterii istoriei. Ca bun
istoric, Xenopol n-a ignorat "natura" isoriei şi condiţia cunoaşterii isto
riei, ci a fertilizat conştiinţa teoretică a cercetărilor unui domeniu ce
părea abandonat definitiv singularului, irepetabilului, investigaţiei şi de
scrieri empirice . Deşi filozofia istoriei lui Xenopol cuprinde numeroase
inconsecvenţe şi contradicţii, filoanele de aur ale cunoaşterii ştiinţifice o
stlrăbat în toate direcţiile, ii conferă o notă de distincţie pe fundalul unui
imens număr de teorii idealiste create la hotarul dintre secolul al XIX-lea
şi al XX-lea.
THE LOGIC OF THE HISTORY TO XENOPOL

Summa ry

The author analyses, in short having constructive
critica!
opinions on the
logical foundations of History, the works of the greatest
Romanian thinker in
this field, Xenopol A. D.
The author strains to point out the. value of truth of the distinction settled
doun by Xenopol between the field of repetition facts and that of successive facts,
distinction which is laid at the basis of the clasification, sistem of sciences done
by the Roamian thinker.
The materialistic conception to be .found in the genral orientation of the Ro
manian historian in one of the vigorous features ensuring scientific consistence to
the whole system elaborated by Xenopol.
The author underlines the fact that the concept of law and that of causa
litY is oposed, the a metaphisical way, to the notion of Iaw.
The fact that in Xenopol's conception, history is not a science laws but Xeno
pol s'science of' singular,is the weakest past of Xenopol's system.
Newrtheless the author shows forceal by the features of the reality of scien
tific Knowledge, Xenopol introducea, as a systematic fact, the notion of historicol
series much alike to that of law, through its functions. Thus, the oposition between
the theoreticol and historial knowledge is mittigated (weakened).
Xenopol's work, where History as a science. ls logically fundamented, remains
a valuable contribution of the phylosophicol Romanian thinking, with a strong ori
ginality.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

SCURT ISTORIC AL AŞEZARII BUHUŞI
PINA LA INFDNŢAREA FABRICII
DE POSTAV (1885).
1. SAIZU şi

C. BOTEZ

Situat pe malul stîng al riului Bistriţa, in sud-estul ulucului subcarpa
tic Roznov, oraşul Buhuşi. a evoluat, ca şi celelaltje localităţi, datorită
acţiunii factorilor economico-sociali. Producţia mijloacelor de subzisten
ţă - arat1ă K. Marx - "este condiţia primordială a vieţii producătorilor
direcţi şi a orioăJrei producţii in general" 1• Alături de această condiţie, un
rol important a revenit complexulu i de factori geografici. 2

In profilul văii în care se află oraşul se conturează net albia majoră
unde Bistriţa prezintă un curs despletit, caracteris tic subcarpaţilor, terasa
inferioară cu o altilludine relativă de 4-6 m, sediul părţii de j os a oraşu
lui, terasa de 60 m altitudine relativă unde se află vechiul tîrg, precum
şi alte două terase de 100 şi 160 m altitudine. Terasa inferioară este para
lizaM. de conurile de dejecţie ale afluenţilor de pe stînga Bistriţei - Orbi
eul în nord-vestul oraşului, Leţcana in sud-est şi alţii. Pentru localitatea
Buhuşi importantle au fost şi sînt două nivele de terasă : cel de 4-6 m
care a oferit condiţii favorabile pentru construcţii, posibili tăJţi de aprovi
zionare cu apă potabilă şi terasa de 60 m3•
Graţie atit poziţiei sale la o importantă răscruce de drumuri natu
rale, cît şi condiţiilor de trai pe care le oferă văile fertile, numeroasele iz
voare, pădurile masive de pe înălţimile înconjurătoare, depresiunea sub·
carpatică Roznov a fost încă din comuna primitivă prielnică aşezărilor
omeneşti. Aceasta o ilustrează mărturiile documentare de cultură mate
rială descoperite în urma săpăturilor arheologice. Numeroaselor aşezări
s ăiteş·ti acfjuale le corespund o frecvenţă deosebită a resturilor materiale
din trecut, datînd din fazele cele mai îndepărtate ale paleoliticului pînă.
în orinduirea feudală 4 .
1. K. Marx, Capitalul, vot IH, partea a 11-a. Buc., 1955, p. 606,
2. C. Blaj, Aspecte urbane ale oraşului Buhuşi, in .,Analele ştiinţifice ale Uni
versităţii ,,Al. 1. Cuza" din laşi ,Seria nouă, Ştiinte Naturale nr. 1 / 1958, p. 2 1 1 -213.
3. 1. Donisă, P. Poghirc, Valea Bistrtţet, Editura ştiinţifică,
Bucureşti,
1968 .

p. 179.
4 . Vezi Radu Vulpe, Izvoare. S4păturile din 1936-1948, Ed. Acad. R. s. Româ
nia, 1957, p. 5-6 ; C. Mătasă, Cercet4ri din preistoria judeţului Neamţ, fn .,Buleti
nul Comisiunii Monumentelor Istoric.."'" . an. XXXI, fascie.
97/1938,
p. 97-133 ;
R(adu) V(ulpe), Săpăturile arheologice de la Izvoare. judeţul Neamţ, fn .,Studii".
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Mult)e localităţi situate astăzi în această regiune pot fi
citate
ca
spaţiului
cuprins
între Piatra
puncte arheologice . Numai în limitele
Neamţ-Buhuşi şi Bodeştii Precistei-Roznov, fără a include acele consta
tate imediat la nord spre Tîrgul Neamţului, la est spre Valea Moldovei,
ori la sud 'În Valea Tazlăului, au fost, i dentificate şi în bunăJ parte cercetate
cîteva zeci de aşezări autohtone. In comparaţie cu preocupările arheo
logice din trecut, cînd o serie de materiale au fost scoase la iveală în mod
întîmplător 5, în anii socialismului, cercetarea sistematlică în acest domeniu
a permis atît adunarea de noi şi bogate materiale din comuna primitivă
pînă în orinduirea feudală, cit şi - mai ales - interpretjarea ştiinţifică
a rezultatelor obţinute.
Ulucul subcarpatic Roznov, ca şi alte regiuni ale
României, o<feră
cercetătorului un foarte variat şi bogat material arheologic au1lohton. Să
pălturile efectuate pe terasa lutăriei de la Lespezi au identificat cinci ni
veluri de locuire caractjerizate prin unelte de piatră cioplită de tip gra
vP.ttian şi aurignacian 6• După efectuarea săpăturilor
arheologice de la
Buda, au fost scoase numeroase resturi paleontologice, excepţional de
bine conservate, şi alte mărturii ale omului
paleolitic 7• O frîntiUră din
terasa superioară a Bistriţei, aproape de locul numit "La Şipote" , la 3
km sud-vest de satul Buda, conţine resturile uneia din cele mai intlere
sante staţiuni paleolitice din ţară, datorită bogăţiei materialului paleon
tologic 8•
Perioada neolitică estle tot atît de bine ilustrată, în această depre
siune, graţie cercetărilor făcute şi a materialelor descoperite, din care vom
enumera doar citeva. In comuna Racova, vecină cu Buhuşul, s-au găsit
un topor de piatră dură, negricioasă, ca şi numeroase fragmente de ce
ramică picttată. 9 La Traian - Dealul Viei, în afară de fragmente cera
mice destul de numeroase, s-au descoperit : rîşniţe de piatră, topoare de
piatră şlefuită, oase de animale, statuete feminine de lut ars şi cîteva zoo
morfe etc. In timpul săpăturilor de la Dealul Fîntînilor, tot de la Traian,
s-au găs i fragmente ceramice liniare tipice, unelte de silex, piatră şi os,
an. II (1949), nr. 1 , p. 125-130 ; Radu Vulpe, Problemele neoliticului Carpato-nipro
in "Studii şi cercetări de istone veche" ,
Tom. VII (J U56), m�. 1-2, p. 53-86 ; R. Vulpe, Raport asupra săpătunlcr al'heologice
ile la Izvoare-Neamţ, in ,,Anuarul Comisiunii Monumentelor Istorice pe 1942'· ,
Buc., 1 943, p. 164-168 ; R. Vulpe, Descoperirile p.reistOTice de la Izvoare şi Calu, ju
.deţtil Neamt, în "Anuarul Şcolii Normale de invăţătoare Piatra Neamţ" , 1941,
p. 25-27 ; R. Vulpe, Descoperirile arheologice de la Izvoare, în Anuarul Liceului
«Petru Rareş» P. Neamţ" , anul 1935- 1936, Piatra Neamţ, 1937, p, 49-53 ; Radu Vulpe,
Cercetări arheologice recente în ţinutul Neamtului, in ,,An:. � ui'UI Liceului �Petru
Rareş» Piatra Neamţ" , 1934-1935 ; C. Mătasă, Frumuşica . Village prehistoriq,.Le a
ceramique peinte dans la Moldavie du Nord Roumanie, Bu c. 1946.
5. C. Mătasă, Călăuza judeţului Neamţ, Buc., 1929, p. 6.
6. • • • Cronica săpăturilor arheologice ale muzeelor, in "Revista Muzeelor" ,
an. Ilii , nr. 1 1 1 966, p. 89.
7. V. Căpitanu, c. Buzdugan şi V. Ursache, Săpăturl.le de
la Buda, in Mate
rlale ;şi cercetări arheologice, vol. VIII, Ed. Acad. R .S.R., 1962, p. 141-143.
8. Nicolae Zaharia, Descoperiri paleolitice în Moldova efectuate intre anii 1952
..şi 1957, in Arheologia Moldovei, I, Ed. Acad. R.S.R., P. 35-36.
9. C. Mătasă, Cercetări p.rin preistorl.a jUdeţului Neamţ ... , p. 131.

t•ian în lumina săpăturilor de la Izvoare,
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topoare in formă tipică de "calapod" şi alfiele, care atestă intensitatea lo
cuirii omului în această parte 10• Aşezările cele mai vechi, bogate în cera
mică pictată, sînt situate pe acele înălţimi care constitiuiau adevă1rate ce
tăţui naturale. Pe baza uneltelor descoperite se poate spUlile că, pe lîngă
cultivarea primitivă a plantelor şi culegerea fructelor, un rol ·msemnat îl
avea creşterea animalelor domestice şi vînarea celor sălbatice.
Epoca bronzului, cu care începe procesul de destrămare a comunei
primitive, ca şi prima, epocă a fierului, Hallstatt-ul, ce constituie etapa
mijlocie a aceluiaşi proces, sînt bine ilustrate în această regiune prin
materiale scoase la suprafaţă de arheologi. Un depozit de cinci seceri şi
al te obiecte de bronz s-a găsit la Şerbeşti, iar obiecte din acelaşi metal
provin din descoperiri izolate făcute la Cîndeşti şi Tazlău 11• La Borleştii
s-a găsit un vas în care au fost depozitate 6 topoare de aramă şi bronz
datînd de la mijlocul mileniului al doilea i.e.n. 12• De asemenea, săpăturile
efectuat1e la Costişa-Buhuşi au dat la iveală materiale din epoca bron
zului, aparţinînd culturii Monteoru şi unei culturi prezentînd caracteris
tici noi, care a fost denumită Costişa 13•
Epoca a doua a fierului, La Teme-ul, corespunde etapei tîrzii a pro
cesului de dest,rămare a comunei primitive. In această epocă se intensi
fică şi se generalizează! întrebuinţarea uneltelor de fier. Adoptarea plugu
lui cu brăzdar de fier determină o dezvoltare decisivă a agriculturii, care,
alături de creşterea animalelor, rămîne o principală/ ocupaţie a triburilor
geto-dacice. O cultură clasică dacică, considerată înaintle ca inexistentă
în Moldova, deci şi pe valea Bistriţei, este astăzi ilustrată prin produse
metalurgice, ceramică, monede, ca şi prin alte obiecte care atesflă, o acti
vitate meşteşugărească, ajunsă în secolul al II-lea î.e.n. la o dezvoltare
destul de matură. Corespunzător epocii de maximă înflorire a culturii da
cice, în această parte a ţării au mai fost semnalate şi cercetate o sumă de
cetăţi şi aşezări dacice 14• Pe lîngă uneltele, podoabele şi vasele găsite în
staţiunile din ultima perioadă a epocii fierului, numărul însemnau de mo
nede descoperite demonstrează legăturile, mai cu seamăl comerciale, ale
10. Hortensia Dumitrescu şi Vladimir Dumitrescu, Activitatea şantierului ar·
heologic Traian, în Materiale şi cercetări arheologica, vol. VIII..., p . 248, 254-256.
1 1 . M. Petrescu-Dimboviţa, Date noi relativ
·la descaperirile de obiecte de
bronz de la sfîrşitul epocii bronzului şi începutwl Hallastatt-ului din Moldova, in
Arheologia Moldovei, 11-111, Ed. Acad. R.S.R., 1964, p. 255, 258-259 ; M. Petrescu
Dimbovita, Contribuţii la problema sfîrşituiui epocii
'bronzu·lui şf îlnceputului
epocii !ferului fn Moldova, in .,Studii şi cercetări de istorie veche" , nr. 3-4/1953,
p. 463, 465.
12. Mihai Zamoşteanu, Depozitul de topoare de bronz de la Borleşti, în Arheo
logia Mo!dovei, LI-JII .. , p. 453-459.
13. Al. Vulpe şi M. Zamoşteanu, Săpăturile de la Costişa, in Materia le şi cer
cetări arheologice, voi. VIII. .. , p. 309-314 ; Dumitru Berciu, Zorile istoriei în Car
paţi şi la Dunăre, Buc., '1966, p. 1 88-190.
14. Hadrian Daicoviciu, Dacii, Ed. ştiinţifică, Buc., 1 965, p. 89 ; "Flacăra Iaşu
lui", laşi, 8 mai 1965, p. 2 ; Nicolae Gostar, Cetăţi dacice din Moldova, Editura
Meridiane, Bucureşti, 1969, p. 39.
.
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populaţiei autohtone cu lumea romană. Dinari de la Domiţian şi Vespa
sian au fost găsiţi şi lîngă Buhuşi, la: Racova. 15
Perioada de trecere la feudalism, sfîrşitul secolului al III-lea pînă in
secolul al X-lea, deşi lungă, datorită, pe de o parbe, condiţiilor specifice
interne, tn speţă relaţiilor diverse care i-au servit ca punct de plecare,
iar pe de altă parte, influenţei factorilor externi, indeosebi a populaţiei
migratorii, este o perioadă tipică, de deplasare spre un nou mod de pro
16•
ducţie
SatJul, care în evul mediu "este punctul de plecare al istoriei, a căi
rei dezvoltare are loc apoi sub forma opoziţiei dintre oraş şi sat" 17, devine
obiectul satisfacerii poftelor acaparatoare ale proprietarului feudal. Obştea
sătească, bazată pe stăpînirea în comun numai a pădurilor, păşunilor, cu
extinderea puteiri obşteşti asupra pămîntjll lui neîmpărţit 18,
a fost co
tropită de feudali. Cotropirea obştiilor de căitre feudali s-a accen
tuat după întemeierea statelor feudale. In urma întemeierii lor imunitatea
a devenit un mijloc puternic de aservire a obştiilor ţălrăneşti. Domnul re
cunoştea drepturile economice, politice, administrative şi militare ale feu
dalilor asupra ţăranilor, drepturi acaparate încă înainte de întemeierea
statului. Proprietatea boierească a fost, prin urmare, rezult.atul unei sil
nicii realizată pe o cale pur economică.
Cotropind pămîntul ţăranilor din obştii,
feudalul ajunge să stăpî
nească numeroase sate, care formează o unitate economică - domeniul
sătu· La creşterea acestuia a contribuit şi dania pe care domnul o făcea,
răsplătind deseori slujba boierilor credincioşi .
Una din cele mai vechi familii boiereşti moldovene este
aceea a
Buhuşeştilor 1n, care descind din neamul marilor feudali Stravici 20• Incă
de la începutul secolului al XV-lea, familia Buhuşeştilor era ttemeinic or
ganizată din punct de vedere economic. Treptat, averea Buhuşeştilor a
s porit fie prin donaţii din partea domnului, fie prin cumpărarea de odni
sau cotropirea obştriilor ţărăneşti libere. La 22 decembrie 1 422, Alexandru
cel Bun dăruieşte boierului Boguş şi tatălui său, Pan Nesteac, satul Cu
ciur, drept recompensă căi " credinciosul pan

Boguş ne-a slujit nouă cu

dreaptă şi credincioasă slujbă" 21• Mai tirziu, Ecaterina Dabija, soţia dom1 5. C. Mătasă, Cercetări din preistoria judeţului Neamţ ... ,' p. 1 09.
16. Istoria Româ.niei, vol. 1, Ed. Acad. R.S.R., 1960, p. 577.
17. K. Marx, Forme premergătoare producţiei capitaliste, Buc., 1956, p. 17.
18. P. P. Panaitescu, Obştea ţărănească în Tara Românească şi Moldova. Oritl4uirea fev.dală, Acad. R.S.R., Buc., 1964, p. 10.
19. Radu Rosetti, Note genealogice şi biografice despre famiUtle Buhuş şi Ro
.setti, foşti proprietari ai moşiei Bohotinul, Buc., 1906, p. 1-2 ; Ştefan Meteş, Con
tribuţii nouă privitoare la familia boiereasc4 Buhuş din Moldova, Buc., 1927,
p. 3, 7 -8 .
20. Mihai Costăchescu,
vol. I, Iaşi, 193 1 , !P· 187.

Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare,

21. Documente privind istoria Rom4niei,

A, sec. XIV-XV, vo!. I,
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nului Moldovei, dăruieşte fiului ei, Lupaşco Buhuş 22• la nuntia acestuia,
următoarele moşii Fichitiaştii, Iuganii, Pişcanii şi Bălăneştii 23•
Intărirea satelor familiei Buhuş de către domnii Moldovei ilustn�ază
în bună măsură aria mare a domeniului ei. La 24 iulie 1 609 i se întăresc
lui Dumitjru Buhuş părţi din satele Găureni, Strunga, Răvălcani, Hotceşti,
Găneşti, Criveşti. Satele Vulpăşeşti, Molovata şi Ţepenii au fost întărite
aceluiaşi boier la 16 ianuarie 1617, ca "danie şi mliuire pentru slujba drept
credincioasă, pe care a slujit-o el domnului şi ţării" . 24 Noi sate sînt întă
rite familiei Buhuşeşti prin documentele din 1 8 ianuarie 1 6 1 7, 1 iulie 1 619,
6 mai 1 622, 2 ianuarie 1 623 şi altele 2S
Adîncindu-se tot mai mult principiul stăpînirii individuale a proprie
tă�ii, procesul de dezagregare a obştiei devine în secolul al XVII-lea din
ce in ce mai vizibil. Destjrămarea obştiei se vădeşte în faptul că este în
călcat sistemul stăpînirii în devălmăşie- Boierii Buhuşeşti, odată cu înghiţi
rea pămîntului obştiilor săteşti t r a n s •f o r m ă ţăranul liber in
aservit. Buhuşeştii îşi sporesc averea prin cumpărarea a numeroase ocini.
In numai 3 ani, ei reuşesc să cumpere ocini din satele Plotoneşti, Hoi
ceştji. şi Cărbuneşti 26• Ei devin şi stăpînii moşiei Bodeşti, pe care mai tir
ziu se va înfiinţa Tg. Buhuşi, toponimie încetăţenit după 'numele boieru
lui Teodor Buhuş, care la începutul secolului 1jrecut stăpînea teritoriul
actualului oraş. Pînă la preluarea de către Buhuşetd. a stăpînirii satului
Bodeşti, acesta a trecut de la un feudal la altul, ca o piesă de schimb, în
conformitate cu interesele domnului sau ale unuia dintre boieri 27•
Creşterea averii a permis familiei Buhuş să urce de timpuriu scara
îna1telor slujbe in stat. După 22 septembrie 1 4 1 1 , primii membri ai aces
tei familii apar cu regularitate în divanul domnesc 28• Ei ocupă functii
din ce în ce mai importante in stat : hatman, mare spăt!iar, mare logofăt
etc., 2P ajungînd să facă parte chiar din familia domnitorilor ţării. 30 In
secolul al XVI-lea, dar îndeosebi în cel urmă/tor, familia: Buhuşeştilor de
vine una din cele mai bogate şi mai cu influenţă din Moldova. Unul dintre
ei, Lupaşco Buhuş, primeşf]e la 5 martie 1 676 diploma de nobil din partea
principelui Ardealului, Mihail Apaf.fy. 31 Dimitrie Cantemir include boierii
Buhuşeşti între marile familii, egale în demnitate, deopotrivă de vrednice

Cronteele Romdniei, vol. II, Bucureşti, 1872, p.
Iorga, Studii şi documente eu pTiViTe la istoria romdntloT, vol.

22. M. Kogălniceanu,

23. N.

192-193.
V, Bucu-

reşti, 1903, lp. 574-575.
24. Documente privind tstoria Romdntoi. A, sec. XVII, vol. II,
p. 229-231 ;
25. Idem , vol. IV., p. 84-85, 380 ; vol. V, p. 130-1311 178.
28. Idem, vol. III, p. 179-180 ; vol. V, p. '63, 241 -242.
27. Idem, sec. XIV. XV. vol. I. 1954, p. 1 59 : sec. XVI. vol IV, 1952, p. 229 ;
sec XVII, vol. I, 1952, p. 42, 1 23 ; vol. III, 1954, p. 142.
28. Mihai Costăchescu, Documentele moldoveneşti inainte de Ştefan cel MaTe,
vol. I, Iaşi, 1931, p. 153. i
29. Constantin Erbiceanu, Istoria MftTopolfet Moldovei şt Sucevei şi a catedTa
lel mttTopolitane din laşi, Bucuresti. 1888, p. 4, 5. 8, 405, 406 ; Theodor Codrescu,
UTtcarul, vol. XXIII, Iaşi, 1 895, p. 369 ; "Convorbiri literare" , nr. 1 /1923, p. 45, 46.
49 ; 'Ştefan Meteş, op. cit., p. 8 si urm.
30. Stefan Meteş, op. cit., p. 8 ; Radu Rosetti, OP. cit . p. 1-2.
31. Ştefan Meteş, op. cit., p . 3, 7-8.
.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

90

I. SAIZU şi C. BOTEZ

pentlru domnie 32. Odată cu secolul al XVII-lea,
Buhuşeştii, deşi fă1ceau
parte din fruntea boierimii, nu mai sînt .,boieri de vază" , iar la mijlocul
secolului tjrecut •familia lor se stinge 33•
Dezvoltarea acţiunii factorilor economici în satul Bodeşti a fost în
lesnită de faptul că acesta se găsea intr-o zonă favorabilă schimbului de
produse din regiunea montană (lemne, cherestea), cu produsele regiunii
asemenea, in lungul
subcarpatice (cereale). Satiul Bodeşti era situat, de
căii de comunicaţie, de intens trafic, ce exista din vechime pe valea Bis
triţei între Bacău şi Piatra Neamţ. Nu este, deci, intimplătoare apariţia
acelui rateş, foarte vechi, sitluat la încrucişarea acestor drumuri.
In structura economiei feudale a domeniului Buhuş, inclusiv a moşiei
Bodeşti, survin în secolul al XVII-lea modificări cu at«t mai evidente cu
cît stăpînii de pămînt au fost atraşi în relaţiile marfă-bani. Una din con
secinţele înlăturării caracterulu i de izolare a domeniului feudal constă în
lupta pe care boierii o duc pentru a spori rentabilitaflea avuţiei lor, prin
exploatjarea ţăranilor. In acest scop, ei profită de greutăţile economice ale
sătenilor, folosesc violenţa şi puterea politică . Spre sfîrşitul secolului al
XVIII-lea se constată un interes crescind pentru dezvoltarea comerţului
şi a relaţiilor de schimb, ilustrate de negoţul cu diferite produse alimen
tjare, lemn şi altele.
Ocupaţiile principale ale ţăranilor din regiUJnea de munte, creşterea
oilor şi exploatarea pădurii, au favorizat dezvoltarea unor meşteşuguri
săteşti. Dîrstele - una din instalaţiile pentru finisarea ţesăturilor - au
constituit un factor important în creşterea micii producţii de mărfuri în
cadrul gospodărriei ţărăneştri 34• Mai puţine ca număr, dîrstele au •funcţio
nat şi ÎIIl ţinutul Neamţ, fără ca ele să se extindă şi pe cursul superior al
Bistriţei. Construirea şi folosirea lor reprezintă o anumită etapă în evolu
ţ' a meşteşugurilor ţărăneşti, sublilniind o specializare în finisarea ţesături
lor casnice de lînă. Deşi documentele ne oferă puţine datle asupra evolu
ţiei lor numerice, putem presupune căi dîrstele s-au înmulţit în prima ju
mătate a secolului al XIX-lea, alături de celelalte ilnstalaţii meşteşugă
reşti săteştP., în cadrul procesului de dezvoltare a micii producţii de măr
furi ţărăneşti 35• In 1 863, existau in judeţul Neamţ 54 pive şi dîrste, toate
la sate, înfiinţate în perioada de după 1 830. Cele mai multe dintre ele, 42,
au apărut înttre 1850-1 863. Din totalul de 54, una funcţiona cu vapori,
iar restul cu apă. 36 Mai tllrziu, odată cu dezvoltarea industriei textile capi
taliste, instalaţiile ţărăJneşti pentru finisarea ţesăturilor de lînă, între care
şi dîrstele, au decăzut 37•

DatorităJ dezvoltării comerţului şi a relaţiilor de schimb pe moşia bo
ierului Teodor Buhuş, acesta obţine două hrisoave, la 1 8 1 9 şi 1 823, prin

32. Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureş ti, 1 923, p. 140.
33. Radu Rosetti, ap. cit., p. 3 ; Ştefan Meteş, op. cit.; p 15.
J4 . Corneliu Istrate, Despre dîrstele din Moldova fn secolul al XVIII-lea şi In
prima jumătate a secolului al XIX-lea, in .Studii si cercetări stiintifice" , Istorie.
Iaşi, nr. 1 /1962, p. 1 2 1 .
35. Ibidem, p . 1 26, 128.
36. "Analele statistice" , an IV nr. 13-16/ 1 863, p. 98-99
37. Com.-�liu Istrate, ap. cit. p. 126, 128.
.
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care s e atribuia aşezării funcţia d e tîrg 38 Prin hrisovul din 9 rrartlie 1 819,
domnitorul Callimah hărăzeşte moşiei Bodeşti a lui Teodor Buhuş, 6 iar
maroace pe an, precum ş i zi de tîrg în fiecare duminică, stăpînului moşiei
rezervîndu-i-se "pe lingă venitul acel obişnuit al iarmaroacelor şi zilelor
de tîrg, care îl va avea după acea orînduială! ce se urmează şi pe la alte
moşii boiereşti, unde se fac asemenea adunări, îi întăreşte şi venitul mor
tasipiei după condicele Vistieriei, cîte 24 bani de toată vita mare ce se va
vinde" 39• Intre această dată şi 7 aprilie 1 823, cînd proprietarul, care avea
de astă dată rangul de agă, obţine un al doilea hrisov, semnat de domnito
rul I. Sandu Sturza, s-a creat şi consolidat funcţia de tîrg a noii aşezări
din cuprinsul moşiei Bodeşti. Cel de al doilea hrisov a întărit dispoziţiile
celui dintîi şi conferea boierului, ca monopol feudal, dreptul exclusiv de
a vinde vinul, rachiul sau holerca, precum şi de a încasa taxa denumită'
mortasipie, percepută! în zilele de tîrg 40.
In baza celor două hrisoave, proprietarul moşiei invită negustori din
alte localităţi să se statornicească pe moşia Bodeşti. Prin scrisoarea de
învoială din 3 septembrie 1 823 dintre aga Buhuş şi negustorii ce urmau
să se aşeze în tîrguşor, cei din urmă erau încunoştiiinţaţi că I. Sandu
Sturza a permis adunarea de iarmaroace şi :ti de tîrg la Bodeşti, ca şi func
ţionarea a 20 de dughene, scutite de toate dările. Peste o lună, Teodor
Buhuş încheie pe termen de 1 0 ani o învoială! de aşezare cu reprezentanţii
unor negustori pentiru statornicirea acestora pe moşia Bodeşti cu condiţia
de a plăti adetul locului la toate mărfurile, identic cu regimul tîrgului
Suliţa. Se excepta bezmănul vinului care se plătea cîte 9 parale de vadră,
socotită la vin şi rachiu de 1 2 ocale. De asemenea, ade�l păcurei era re
dus la jumătate faţă de cel de la Suliţa. 4 1
In bună măsură1, atragerea negustprilor pe moşia Bodeşti avea drept
scop să redea aşezării. viaţa economică distrusă de ienicerii turci după 22
februarie 1821 42• După puţin t]imp, primii negustori se stabilesc în tîrgu
şor, construind acolo dughene cu fonduri proprii. La expirarea celor 1 O
38. Pe măsura creşterii diviziunii sociale a muncii şi, pe baza ei, a productiei
de mărfuri, proces indisolubil legat de miscarea înainte a societăţii de la feuda
Usm la capitalism, se infiinteazA în Moldova ca si în Ţara Românească, concomi
tent cu dezvoltarea oraselor propriu-zise, noi tîrguri. Marea majoritate a acestora
era in stăpînirea proprietăţii particulare si mănăstireşti. Dreptul de a vinde bu
nurile de prim! necesitate era monopol al proprietarilor. Pămîntul, locul de hrană
in ttrguri si oraşele mai mici. constituia o problemă de importantă capitală chiar
in tîrgurile cu activitate industrială mai avansata, fără să mai vorbim de cele mai
mici, particulare, in care majoritatea locuitorilor erau birnici cl!caşi, ocupati cu
agricultura. si unde trona atotputernicia monopolurilor şi a privilegiilor proprie
tarilor feudali. Tîrgurile erau, inainte de toate. centre de schimb : aceasta explică
si rămînerea lor în urmA sub raportul evolutiei economice si sociale în coi1ditiile
stăpînirii lor de către feudali (L. Boicu, Despre st.ructura socială a ora,.1ulul. mo�do
venesc la mijlocul secolului al XIX-lea, in .,Studii" . an. XVI (1963), nr. 2, o . 301 ).
Aceste adevăruri sînt prezente si in cadrul tîr�usorului. infiintat pe moşia Bodeo:: ti .

39. Documente
Moldova, seria A,
40. Ibidem, p.
41. Documente

privitoare la istoria economică. a României.

vol. 1_1, Bucureşti, 1960, p. 73 .
92-93,

privitoare la ilstoria economică. . . , p.

42. ,,Convorbiri literare" , nr.

98-99.

1 /1923, p. 51.
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ani, relaţiile dintre proprietar şi locuitorii aşezaţi urmau să se reglemen
teze in totalitate ca in tîrguşoarele Suliţa şi Herţa 43•
Recunoaşterea existenţei de drep� a tirgului de pe moşia Bodeşti pe
baza privilegiului domnesc de întărire era legată de respectarea unor anu
mite condiţii intre care amintim : înlăturarea concurenţei tîrgurilor din
apropiere 44 şi neprimirea în spaţiul lor a ţăranilor bimici fugiţi de pe
moşii. Prin urmare, accentul s-a pus pe aducerea unor elemente actP.ve din
afara moşiei Bodeşti.
Odată cu înfiinţarea tîrgului, în istoria aşezării Bodeşti incepe o nouă
etapă, ilustrată prin dezvoltarea într-o anumită misură a factorilor econo
mici şi sociali. Principala indeletnicire a .locuitorilor a rămas creşterea vi
tjelor şi agricultura, alături de care erau "tîrgoveţii", ce se ocupau cu
comerţul produselor alimen�are, cu negoţul de cherestea şi plutăritul 45•
Aceasfla se reflectă şi in statisticile vremii. 46 Trebuie de precizat aici că
nu intotdeauna, aşa cum vom vedea mai jos, datele sint absolut sigure.
De multe ori, acestea sînt contradictorii, fapt care impune folosirea lor cu
rezerva cuvenită. Cifrele pe anii 1 848 şi 1 854 grupate după natura proprie
tăţii, subliniază căi in structura economică a satului Bodeşti pe care se afla
tîrgul, agricultura şi creşterea vittelor rămîn încă. multă vreme domi
nante 47• (Vezi tabelul de la p. 93).
Funcţia tndustrială a tîrgului a apărut treptat, precedată de activi1ja
tea unor meşteşuguri, semnalate încă din 1 832 : velniţe, "fabrici" de lu
mînări, de ulei, olării etic. In 1842 existau în tîrguşor două "fabrici" de
Qlărie, număr înregistrat şi de statistica din 1854 48, In naul 1 849 funcţio
nau în tîrguşor trei ferăstraie. Numărul pietrelor de moară a crescut de
la 3 în 1 848 la 8 în 1 854 49•
Funcţia de ijrguşor in care domină ocupaţii tipice satului este ilustra
tă într-o largă măsură şi de cifrele privind repartiţia populaţiei pe eate4:l. Documenta privitoare la istoria ecQ71.0micci..
p. 173.
44. Această prevedere n-a fost respectată intrutotul. Prin jalba din 18 ianuarie
1 837, Anica Buhus protestă la Vistierie impotriva infiintării de iarmaroace pe mo
şia Blăgeşti, fapt care- i prejudicia v·eniturile obţinute pe propria sa moşie. La 25
februarie 1842, Alecu Buhuş protesta la domnie contra acordării moşiei Roznov a
aceloraşi zile de iarmaroc ca şi la mosia Bodesti (Arh. St. Iasi, Tr. 766, op. 868,
dos. 539, f. 3 ; Tr. 1768, op. 2017, dos. 281, f. 86).
45. C_ D. Gheorghiu, Dicţionar geografic al judetului Neamţ,
Bucureşti, 1 895 ,
p, 59, 93.
46. In 1830 satul Bodesti număra 64 boi de jug, 2') cai, 40 vaci, 18 berbeci,
160 oi, 80 mascuri. Informatiile privind structura proprietăţii si rezultatele econo
mice obţinute ne arată că din intreaga suprafaţă de 8.676 prăjini arătură, 5.200 a
partineau proprietarului, că din totalul productiei de 699 chile, 378 apartineau, de
asemenea, aceluiasi proprietar. care avea posibilitatea să comercializeze insemnata
cantitate de 248 chile. Disproportia mare intre suprafata deţinută de locuitori şi
proprietar se mentine si in repartitia finatului. (Vezi Arh. St. Iaşi, Tr. 696, op. 696,
dos. 141) . Oricît d e aproximative ar fi aceste date, ele ne perrr i t totuşi să facem
unele aprecieri valabile. Catagrafia din 1832 inregistrează in rindul animalelor :
58 ca i 20 boi, 42 vaci, 60 oi şi 58 mascuri (Arh. St. Iaşi, Tr. 644, DP. 708, dos.
47 , f. 1 1 ) .
47. Arh. St. Iaşi, Tr. 1772, op. 2020, dos. 1 6.593, dos. 32.790.
48. Idem, dos. 1 933, f. 88-97 ; dos. 32.790_
49. Arh. St. Iaşi, Tr. 1772, op. 2020, dos. 16.593 şi 32.790.
.•
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Unitatea
de

Aparţinînd
boierilor

Aparţinînd
locuitorilor

măsură

1848

1854

6329
6000
215
10
6
2
6

1 501/2
6
50

I. Pămînt
1 . Pentru arat - din care :

falcea

- grtu
- porumb
- secară
- orz
- cartofi
- ovăz
- cinepă
- in
- pămînt arabil nearat
2. Imaş
3. Ftnat
4. Vie
5 . Pădure
Il. Vite
1 . De arat
- boi
- cai
2. De tamazUk şi de hranA
- cornorate
- oi

3

,,

pogonul
falcea
buc .

2
85
105
140
19
38
70

50

20
150
150

1848

1854

210

200

90
105

88
10')

:&
'7

17
1
1112
6ti
100
140
19
100
60
40

20

334
134

200

42
38

4
330
80
25!1

19

47
23
24
370
70
300

gorii fiscale. Comparînd evoluţia categoriilor fiscale din Bodeşti după în
temeierea tîrgului cu situaţia dinainte nu constatăm o soărlere a număru
lui contribuabililor ţărani, fapt care ar sublinia apariiţa şi dezvoltarea,
la nivelul aşemlrii, a unor fenomene specifice tîrgulu i , ci, dimpotrivă, aşa
cum vom vedea mai jos, o creştere a numărului contribuabililor bimici
mai cu seamă în 1845. In Cronica Iiuzilor" din 1 803 figurează 51 locui 
tori birnici, plătind un bir de 756 lei, pentru ca in anul 1 845, deci după
42 de ani, să găsim în localitate 83 bimici. 50
. .

50. Pînă in 1845 populatia si categoriile fiscale. in afară de cifrele pe care le
vom prezenta coform periodicitătii fixată de Regulamentul Organic, duc la con
număra 22 scutelnici şi 15
cluziile deja enuntate mai inainte. In 1816, Bodeştii,
breslaşi (Arh. St. Iaşi, Tr. 1 66, op. 184, dos . 5). După cum se poate uşor observa, in
1816 au fost menţionate numai categoriile de scutelnici si breslaşi, adică ai oame
nilor care în schimbul scutirii de bi r prestau diferite munci pe moşia stăpînului.
In 1 820, se aflau in satul Bodeşti, 82 locuitori,
din care 21 birnici "care au 20
vite mari" . 40 scutelnici şi breslaşi .. care au 60 de vite mari si 40 oi", 15 slugi,
2 bejenari, 2 preoti. 1 diacon şi 1 dascăl (Arh. St. Iaşi, Tr. 166,
op. 184, dos. 8.
f. 193-194). Creşterea populatiei de la 58 familii in 1803 la 82 in 1 820 nu este sub
stantialA. Mentiunea potrivit căreia locuitorii se hrăneau şi pe alte moşii demon
strează Iaptul eli resursele moşiei Bodeşti erau limitate.
Pămîntul de bază era
relativ restrins, fiind mai mult "loc de pădure" . Informatii! mai concludente pri
vind populatia şi structura ei sint date in anul 1 830, cind s-au efectuat lucrările
pregătitoare noii catagrafii. In afară de faptul că se fac precizări largi asupra nu
mărului diferitelor categorii de locuitori ce trăiau pe cuprinsul moşiei, inclusiv în
tirg. datele oferă posibilitatea de a trage concluzii juste cu privire la intinderea
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De la primele informaţii asupra numărului locuitorilor, care se dau în
"Condica liuzilor" - termen impropriu cu care Th. Codrescu a denumit
tabelele rezultate în urma recensămîntului din 1803, ce aveau să stea la
baza aşezămîntjului fiscal din 1 805 al domnitorului Alex. Moruzi - pînă
în 1845, ca�egoriile fiscale din Bodeştii Buhuşoaei au înregistrat urmă
toarea evoluţie : 51
Categorii fiscal e

1803

1832

1 838

1 845

51

56

53

83

I. Locuitori. birnici
II. Categorii ce plătesc osăbit bir
după patente şi peciuri.
din care :
- mazili
- oameni fără căpătîi (căpătăieri l
III. Categorii nesupuse Ia nici un fel
de dări s i havalele
din care
- preoti
- diaconi
- dascăli
- privi' egheti
- scutiti pentru •strajă
- bătrîni şi nevoi nici
- văduve
- vătafi de moşif'

9

5

2
7

7

28

27

52

3

2

3
1

1
2

Total

=

58

5

1

1

1
1
5
15

10
13

9:1

81

2

27
18
1
1 40

Prin urmare, catagrafiile din 1 838 şi 1 845, făcute la şapte ani. con
form Regulamentului Organic, ne arată că în afară de bimici exista o
categorie nesupusă la nici un fel de bir : clerul, inclusiv dascălii ; aşa-zişii
"privilegheţi" ; vătafii de moşie, slugile boiereşti şi alte categorii. Mazilii,
rup�3.Şii etc. aveau o rubrică separată, ei fiind contribuabili privileglaţi,
care dădeau birul separat de bimicii de rlnd. Catagrafiile înregistrează şi
un număr de meseriaşi şi tirgoveti. In 1 832 în tîrgul de pe moşia Bodeşti
se aflau 29 negustori patentari de starea aiii-a52 şi 1 2 meşteri patentari
de aceeaşi stare 53, precum şi patru calfe de negustori. In anul următor
suprafetelor deţinute de proprietar, a locurilor de hrană şi a productiei obtinute.
In 1830, s-au inregistrat in Bodeştii Buhuşoaei 217 suflete l a categoria locuitorilor
birnici ; 31 la categoria negustori : 20 suflete la scutelnici : 63 la evrei hri.sovoliti :
48 la categoria slugi boiereşti fărl bir : 24 suflete la ta�tma bisericeascA ; 283 su
flete ţigani robi, ursari, at ocirmuirii ; 65 suflete ţigani ai vornicesei Anica Buhus.
In total. in 1830, satul Bodeştii Buhuşoaei număra 751 locuitori (Arh. St. Iaşi, Tr_
696, op. 696, dosar 1 4 1 ) .
5 1 . Th. Codrescu, Uricanul, VII, p. 269 : Arh. St. Iaşi, Tr . 885, op. 1 011, dos. 28,
t. 5 1 -52 : Tr. 1316, op. 1488, dos. 1 193, f. 77-80 : Tr. 1 423. oo. 1 6 1 9, dos. 881, f . 1 5 1 -152.
52. Dintre aceştia 7 practicau comertul cu mărunţişuri, 7 erau crişmari (unul
din aceştia era şi lăcătuş), 14 erau precupeţi, 1 era bol!asier, adică vinzător de di
ferite articole de manufactură. in special bogasin - stofa sau pin.:ă scumpă care
se importa din Orient şi se intrebuinta mai ales pentru căotuşeli (Arh. St. Iaşi, Tr.
634, op. 696 dos. 303, f. 214).
53. Adică un fringhier, 4 croitori, 2 olari. 1 legător cărtf, 2 tăblcari, 1 cojocar
şi 1 pietrar CArh. St. Iaşi, Tr. 634, op _ 696, dos. 303. f. 2 1 5).
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existau în tîrgul de pe moşia Bodeştli 31 negustori,
12 meseriaşi şi 4
calfe 54• In anul 1 839 numărul negustorilor şi
meseriaşilor era de 43 55•
Cifrele subliniază, prin urmare, că în tîrguşor se concentra treptat-treptat
o populaţie negustorească ş i meşteşugărească.
Un factpr care a stînjenit dezvoltarea tîrgului! Buhuşi 1-a constituit
dominaţia proprietarului feudal asupra lui. Locuitorii din Buhuşi, ca şi
din alte tîrguri 56, aveau obligaţii feudale ; ei erau îndatoraţi faţă de pro
prietar cu bezmănul pentru case şi taxe pentru mărfuri şi băuturi. Cei ce
cultivau locul în ţarina tîrgului erau impuşi atjît la dijmă cit şi la zile de
boieresc, ca şi ţă1ranii. Tîrgoveţii aveau reglementate relaţiile cu proprie
tarul printr-un hrisov obţinut de acesta din urmă de la domn.
Chiar după înfiinţarea tîrgului, proprietarul caută, pe de o parte, să
atragă noi negustori şi meseriaşi pentru a lărgi activitatea economică! a
noii aşezări şi a obţine astfel noi surse de venit, iar pe de altă parte, des
făşoară lupta pentru păstrarea monopolului asupra vînzălrii unor produse.
Din rîndul măsurilor care aveau drept scop să atragă negustori şi mese
riaşi în tîrgul Buhuşi, amintim scrisorile de învoială prin care proprie'l1rul arăta locuitorilor că nu erau de nimeni opriţi a se statornici "a vă face
binale şi a vă sili cu toată puterea spre intemeierea şi măJrimea acelui
tirg, f.i ind încredinţaţi că eu, cu toatjă puterea, m-oi sili a vă apăra şi a
vă ajuta la toate ce imi va fi prin putinţă" 57•
Proprietarul îşi rezerva faţă de acei care se stabileau in tirg o serie
de drepturi prin care-i lipseau pe aceştia de deplina libertatte de mişcare.
Lărgind sfera de aplicare a dispoziţiilor privitoare la îndepărtarea de pe
moşi i a locuitorilor nesupuşi, prin interprettarea tendenţioasă şi arbitrală
a articolului 126 din Regulamentul Organic, proprietarul şi-a arogat drep
tul de a aplica locuitorilor din tîrgul lui, indiferent de starea lor socială.
acelaşi regim care se aplică şi locuitorilor stabiliţi pe moşiile lucrate în
eondiţiile muncii de dacă. Nici protecţia s trăină nu putea pune întotdea
una pe beneficiarii ei la adăpost de consecinţele unei asemenea interpre-

1ări. 58

Cînd interesele lui o cereau, în cadrul sau in a.fara prevederilor înse
rate în învoieli, proprietarul cerea îndepărtarea din tîrg a acelora dintre
locuitorii care prin acţiunile lor aduceau prejudicii intereselor proprietă
ţii . Faptul că locuitprii tirgului, birnici sau diferite categorii de negustori,
şi propbabil şi de meseriaşi, erau la discreţia proprietarului, asupra că54. C. Blaj, op. cit., p. 217.
51i. . Alex. A. C. Sturza. Regne de Michel Stourdza prince regnant de MoZdavie
(1834-1!49), Paris. 1907, p. 407-41 1 . Cifra nu poate fi luată decît ca probabilă, deoa
rece date�e nu coincid cu cele oferite de materialul rezultat din lucrările pregăti
toare.
56. L. BOicu, QP. cit., P. 284.
57. Documente privitoare la istoria eccmomică a României . ., p. 1 1 1 .
58. Gh. Platon, Izgonirea ţăranilor răzvrătitori d e p e moşii. Contribuţii la cu
.

no�Jterea frămîntărilor ţărăneşti din Moldova în prima jumătate a secolului
XIX-lea, "Analele ştiinţifice ale Universităţii «Al. 1. Cuza» Iaşi, Secţiunea III,

Istorie, Monografii , 1, 1966, p. 73.
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rora exercit a presiuni, constituie o dovadă a măsurii in care era impiedicată
desfăşurarea normală a activităţii economice in tirg prin păstrarea privi
legiilor feudale ale boierului. 59
Cazurile de izgonire, deşi puţine la număr,
dovedesc că elementele
orăşeneşti au desfăşurat o luptă activă impotriva proprietr;lrului, pentru
înlăturarea privilegiilor 1ui şi pentru cre:1rea unor condiţii sigure, care
să permită desfăşurarea nestingherită a activităţii economice .
In cazul cind se cerea expulzarea, intervenţia consulatelor pentru
apărarea int]ereselor supuşilor lor, putea fi salutară. Nu acelaşi lucru se în
timpla, întotdeauna, în cazul izgonirilor obişnuite. Izgonirea, fiind un act
de natură internă făcut in scopul apărăll'i i intereselor proprietarului, de
păşea sfera de influenţă a reprezentanţilor puterilor străine. Unul din ca
zurile cele mai concludente, în această privinţă, demonstJrat recent 60 s-a
petrecut în tirguşorul Buhuşi.
Lup�a proprietarului de a subordona cît mai mult pe tîrgoveţi se reflectă
in procesul pe care acesta l-a deschis în 1 834 impotriva negustorilor, o
dată cu expirarea învoielii de 1 0 ani. Conflictele intre proprietar şi locuito
rii tirgului prezintăJ interes sub două aspecte. Din evoluţia
acestora se
poate constata în ce măsură proprietatea feudală, exercitată asupra tîrgu
lui, stînjenea dezvoltarea normală a relaţiilor de producţie capitaliste. In
al doilea rînd, conflictele
ilustrează lupta populaţiei tirgului împotriva
opresiunii feudale, pentru realizarea unui climat favorabil dezvoltării no
ilor relaţii, putiernic frînate de existenţa privilegiilor feudale conferite
marilor proprietari de pămînt. Informaţiile cu care am căutat să documen
tăm aceste afirmaţii sînt puţine, dar, deocamdată, ele s·int singurele la
care putem face apel. Astfel, la 5 septembrie 1834, odată! cu expirarea în
voielii de 10 ani, Anica Buhuş, soţia lui Th. Buhuş, cerea domnitorului să
dispună ca tîrgoveţii să se supună! unei noi învoie1i 61 . După doi ani de jude
cată, la 25 ianuarie 1836, s-a incheia� jurnal la judecătoria ţinutului Neamţ,
prin care tîrgoveţii au obţinut cîştig de cauză, învoiala făcută de boierul
Teodor Buhuş, apreciată ca favorabilă de căJtre tîrgoveţi, rămînînd "nes
trămutată în toată puterea şi tăria" . 62 Sen t inţa n-a fost1 acceptată de vor
niceasa Anica Buhuş care, pentru a înfrînge rezistenţa tîrgoveţilor, a ape
lat la 15 mai 1 836, personal, la Departamentul din lăuntru pentru izgo
nirea din ffirg a conducătorilor
mişcării de împotrivire. Este vorba de
izgonirea din tîrg a doi negustori supuşi austrieci . Singura vină a negus
torilor constituia refuzul acestora de a vinde 'În prăvăll i ile lor cîte un vas
de vin al proprietăresei . Depoziţiile tirgoveţilor români şi evrei arată că
cei doi negustori se situau, prin volumul afacerilor, pri ntre fruntaşi, fie
care avînd cîte două prăvălii la stradă. Ameninţarea rnart::>rilor că odată cu
izgonirea celor doi negustori vor părăsi şi ei tirguşorul n-a intimidat pe
Anica Buhuş. La insistenţele ei, Departamentul din lăuntru, in virtutea
prevederilor articolului 1 26 din Regulamentul Organic, a cerut isprărvni59. Ibidem, p. 74 .
60. Gh. Platon. op. dt., p. 74-75.
61. Arh. St. Iaşi, Tr, 766, op. 868, :dos. 537, f,

129-1 32.

62. Documente 'Drivttoare la istoria economică a Rom4ntet..
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ciei îndepărtarea din tîrg a celor doi negustori austrieci şi lichidarea în
termen de şase luni a tuturor bunurilor care se aflau în posesia lor. 63
Mai mult decît atît, Anica Buhuş, "întărită fiindcă a fost dată rămasă la
judecată - scriau negustorii la 2/14 iunie 1 842, - ne-a j ignit, încît nu
mai s-a putut într-un alt chip samavolnică, bătînd pe vreo cîţiva dintre
noi şi pe un vechii pus de către tîrg, pe alţii ce-i erau datori cu nişte bani,
i-a însărcinat cu samavolnicăJ execuţie de ţigani şi îi ţine într-o închisoare
vajnică". 64 Faptul dovedeşte că acţiunea in care au fost implicaţi locuito
rii tiîrgoveţi era mai mult decît o simplă manifestare de protest.
După alte 14 luni, noul proprietar, Alecu Buhuş, a impus tîrgoveţilor
noi măsuri de constrîngere. In scopul măririi obligaţiilor acestora faţă de
el, Alecu Buhuş a pecetluit la 24 aprilie 1 842 toate vasele cu băutură,
oprindu-i de a mai face negoţ cu acest articol în baza drepturilor stipu-.
late în hrisov. 65 In condiţiile în care negustorii au refuzati noile obligaţii,
proprietarul tîrgulu i "ne-a tăiat toate mijloacele a ne agonisi hrana de
toate zilele, nu pentru altă, decît numai să1 ne silească prin această j ignire,
a ne supune vroinţei sale " . 66 In j alba adresată Departamentului din lăun
tru, la 27 aprilie 1 842, tîrgoveţii se plîngeau împotriva proprietarului care
le-a pecetluit vasele de băutură, nedîndu-le posibilitatea să realizeze cîş
tigul" cu care ne aj utoram la hrana şi nevoile şi sărăcia noastră după sta
rea unui tîrguşor ca acela, abia început" 67• La 1 3 mai 1 842, negustorii se
plîng din nou isprăvniciei de obij duirile pe care le suferă. Ei cer libertJatea de
a face comerţ " precum şi mai înainte, că şedem închişi şi pieritori de foame,
n-avem nici chipul cîştigului de a plăti nici birul, de către care şi acum,
mai ales, sîntem strîmtoraţi şi zăpciuiţi şi dumnealui proprietarul tîrgu
şorului, cu nemilostivire neuitîndu-se la nici una din acestea, numai de
la sine f·ăJră nici un drept , ne osîndeşte. . . , ţinîndu-ne opriţi şi închiş.ji de a·
specularisi" . 68

Acesta este unul din multele exemple prin care proprietarul moşiei
interesat cu menţinerea privilegiilor feudale pe teritoriul tîrgului nu putea
permite dezvoltarea normală a relaţiilor comerciale ş i o desfăşurare pe
scară largă a raporturilor capitalistje. 69

Opreliştile, abuzurile şi asupririle impuse de feudali veneau în con
tradicţie cu relaţiile social-economice capitaliste, apărrute în limitele tîr
gului. Dependenţi faţă de proprietarul1 feudal, tirgoveţii căutau să devină
liberi. Cea mai caracteristică formă a opoziţiei tîrgurilor împot!riva exploa
t ării feudal e a constituit-o lupta pentru eliberarea tîrgului de sub stăpî
nirea proprietarului funciar. In acest scop, ei au lupta� pentru libertatea
comerţului, pentru abolirea dreptului de monopol al stăpînului tîrgului,
'
63. Ghl Platon. op.

cit.,

p, 76.

64. Documente privitoare -la istOria
65. Ibidem, p. 265.
66. Ibidem.
67. Ibidem;, p. 265.
68. Ibidem, p. 265-266.
69. Gh. Platon, op. cit., p. 76.
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refuzînd să plătească bezmăJnul, dijma, boierescul, embaticul, taxele ; s-au
opus acţiunii persistente a proprietarului de a le reduce drepturile, ame
ninţînd cu părăsirea tirgului. Astfel , la 2/14 iunie 1 842 negustorii, cău
tînd să scape de obijduirile proprietarului, au cerut despăgubiri pentru
cheltuielile făcute cu construirea dughenelor spre a putea părăsi tîrgul.
Repetate jalbe adresate domniei, pe baza cărora aveau loc îndelun
gate procese între marele propriet,ar feudal şi tîrgoveţi erau expresia
opoziţiei acestora faţă1 de stăpînul tîrgului. Opoziţia lor apare din ce în
ce mai evidentă ca o ilustrare a contradicţiei accentuate între dezvoltarea
lentă a relaţiilor capitaliste şi domnia celor feudale în viaţa tîrgului.
Consf]i.tuirea pieţei interne unice, odată cu unirea vamală, consolidată
politic prin unirea Moldovei cu Ţara Românească in 1 859, a favorizat dez
voltarea capitalismului 'În România. Reforma agrară din 1 864 a venit să
stimuleze şi mai mult acest proces, iar cucerirea independenţei naţionale
in urma războiului din 1 877-1878 a creat condiţii deosebit de prielnice
pentru dezvoltarea capitalismului în ţara noastră. Alături de aceşti factpri
cu acţiune pozitivă asupra economiei,
puternicele rămăiŞiţe feudale in,
agricultură. ca şi consecinţele nefaste ale convenţiilor încheiate în 1 875
cu Austro-Ungaria, în 1877 cu Germania şi în 1880 cu Anglia au constituit
frîne puse aceluiaşi proces 70•
Convenţia cu Austtro-Ungaria, încheiată pe timp de 10 ani, împiedică
dezvoltarea industriei şi extinderea procesului de mecanizare a ei, început
deja . "In decurs de zece ani - se arată în una din lucrările timpului ni s-a administrat nu o lingură, după cum ne-ar fi dat un doctor la boala
noastră, ci zece pe zi din medicamentul : convenţiunea austro-ungară ;
astfel că această doză groaznică a avut defect de a revolta toată organi
zaţiunea noastră fizică, încît nu este o singură suflare românească care să
nu strige din toţi plămînii săi «Vai guvernului aceluia, care va mai cu
teza să acorde asemenea monstruoase privilegiuiri străinilor, care absor
bindu-ne totul. ne-au redus la transparentă»·". 71
Convenţia a fost atacată! vehement de reprezentanţii burgheziei in
dustriale ,nu numai cu prilejul întocmirii şi semnării ei, ci pe intregul
parcurs al aplicării sale. 72 Efectele ei dăunătoare au determinat "un pu
ternic curent nu numai 'Împotriva convenţiei şi a «liberului schimb», dar
şi pentru o politică de protejare sistematică a industriei, curent în fruntea
căruia stătea burghezia industrială)'' 73.
"Mişcarea economică" a burgheziei pentru fondarea de întreprinderi
indutsriale n-a fost lipsită de efect. Chiar în perioada de executare a
70. C. 1. Băicoianu, Citeva cuvinte asupra politicii noastre vamale şt comer

1875 pînă în prezent, Buc., 1902, o. 3-7.
71. Dimitrie C. Butculescu, Discuţiunea generaZ4
asupra tarifului autonom,
Buc., 1 886, p. 52.
72. A. D. Xer1upol, Studii economice, Iaşi 1879, p. 55 ; P. S. Aurelian, Politica
noastr4 vamal4, Buc. . 1890, p. 9 ; N. Iorga, Istoria comerţului românesc. Epoca
mat nou4, Buc., 1 925, p. 179 şi urm. ; ,.Noua revistă politică, critică şi economică",
laşi, an . Il, nr. 33/ 1885, p. 257.
73. Olga Constantinescu şi N. N. Constantinescu, Cu privire la problQma revo.
luţiei industriale Jn România, Buc., 1957, p. 69.
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convenţiei au fost luate unele măsuri, care au înlesnit dezvoltarea indus
triei : scutiri de taxe vamale asupra maşinilor importate pentru fabricile
de zahălr de la Sascut ş i Chitila ; începerea în 1 880 a exploatării unor mine
de cărbuni ;
elaborarea în 1 88 1 a legii pentru
încuraj area industriei
hîrtiei.
Măsurile legislative favorabile adoptj3.te pînă în 1 883 n-au putut sa
tisface decît într-o mică măsură interesele economice ale burgheziei in
dustriale. De aceea, ea şi-a intesificat activitatea în cadrul" mişcării eco
nomice". Presa burgheză a vremii exprimă cu fidelitate dorinţa de a se
întemeia o industrie naţională.
Un rol importanti în cadrul acestei "mişcări economice" a burgheziei
industriale a revenit Congresulu i Economic, care a avut loc la Iaşi între
6-8 ianuarie 1 884 74• Cele 16 puncte din programul adoptat la Congres
se referă la probleme, inclusiv denunţarea convenţiei cu Austro-Ungaria,
a căro r rezolvare era necesară dezvol tării economiei capi tallste. In pro
gram'\ burghezia enumeră toate căile pentru a asigura prosperarea eco
nomiei, de pe urma căreia ea să poată beneficia 'in cel mai mare grad :
încurajarea şi ocrotirea industriei naţionale, respectarea �..i aplicarea prin
cipiulu i protecţionist tuturor industriilor din România, apărarea comerţu
lui ş. a. Primele roade ale acestui congres n-au întîrziat să apară : în 1 884
se adoptă scutiri de taxe vamale pentru maşinile necesare fabricilor de
ţesături, sfoai'ăl şi 8aci de iută ; în anul u rmător sînt scut1iţi de taxe vama
le tananţii folositori industriei pielăriei.
Lupta burgheziei române pentru fondare a industrie i naţionale, luptă
care a dus în cele d i n urmă la înfi i n ţarea în ţară a ma i multor fabrici76,
a constituit premisa şi imboldul pentru întemeierea la Buhuşi - propri
etatea colonelului Eugen Alcaz, unde existau condiţii avantajoase, a unei
fabrici de postav. Aici, în 1885, au fost montate instalaţiile fabricii de
postav a lui M. Kogălniceanu, cumpărate de Alea� în 1876. Fabrica lui
Kogălniceanu, care a fost înfiinţată în 1 853, avea o instalaţie desăvîrşită,
maşini perfecţionate pentru acea vreme, un atelier de reparaţii p�ntru
�ini, folosea 120 lucrători indigeni , forţă industrială! şi o maşină
cu aburi, producînd anual cîte 50.000
metri postav şi 8.000 pături
pentru oameni şi cai. Intreaga valoare a fabricii şi instnlaţiilor ei se ridica
la 42.650 galbeni sau 501 . 18'1 lei 77• Este lesne de înţeles ca datori lă condi-

74. C. Botez şi 1. Saizu, Problemele dezvoltdrii economice a Rom4niei în dez
baterea Congresu�ui economic de la laşi din 1884, in "Analele ştiinţifice ale Uni

versităţii •Al. I. Cuza• din Iaşi" , Seria Istorie, Tom. XI , 1965. p. 135-144.

75. Notes biographiques sur Mr. M. Minovici directeur du journal ,,Curieruz
financiar" pa.r un ancien ministre 1813-1894, Buc., 1894, p. 1 1 - 1 3 ; ,.Românul" , Buc.,

1 1 ianuarie 1884, p. 1 .
76. N . N . Constantinescu, Din istoricul formdrii $i dezvoltc'flrii clasei munci
toare din România, Buc., 1959,· pag. 1 87.
77. Vezi G. Zane, M. Kogă.Zniceanu întemeietorul marii
industrii texti:le din
România, Buc., 1942 ; Nicolae I. Angelescu, Din inceputurile industriei româneşti,
"Tiparul românesc" , 1 934, p. 6-7 ; Virgil Ionescu, M. Kogdlntceanu. Cont.ribuţii la
cu'noaşterea vieţii, activitdţii şi concepţiilor sale, Buc., 1 963, p. 246-247 ; L. Boicu,

Ştiri noi despre industria de postav dtn Moldova la jum4tatea veacului al XIX-lea,
in

.•

Studii" , an. XIII (1960), nr. 2, p. 207-218 .
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ţiilor favorabile existente in Buhuşi, ca şi achiziţionării instalaţiilor fab
ricii de postav a lui Kogălniceanu, nu putea să se înfiinţeze aici decît tot
o fabrică de postavuri.
Dezvoltarea economică a tîrgului a influenţa1! pozitiv asupra dezvol
tării unor probleme social-culturale la nivelul lui. Datorită funcţiei comer
ciale şi meşteşugăreşti tîrgul Buhuşi a devenit independent, s-a rupt de
satul Bodeşti. Dezvoltarea lui spaţială merge pe o cale care i-a imprimat
o ·fizionomie comună cu a altpr aşezări de acest tip : mahalale, uliţă cu du
ghene etc., care atestă1 o structură profesională corespunzătoare - me
seriaşi, măcelari, cîrciumari şi altele. Este interesant de notat că străzile
principale ale t îrgului şd.-au păstrat, pînă tîrziu, vechile denumiri de :
strada Bacăului, a Romanului şi a Pietrii.
Odată cu înfiinţarea fabricii, tîrgul Buhuşi a intrat în a treia etapă
de dezvoltare, caracterizată din punct de vedere economica-social prin
dobîndirea funcţiei industriale, creşt)erea numărului locuitorilor lui, în care
o pondere mereu crescîndă o deţin muncitorii ,prin schimbarea într-o anu
mită măsură a structurii profesionale a populaţiei lui, prin apariţia şi dez
voltarea unor fenomene urbanistice. Aceeaşi etapă, în condiţiile orînduirii
capitaliste se mai caracterizează prin lupta d'irză pe care muncitorii tex
tiliştti au dus-o impotriva exploatării şi asupririi.
Paralel cu dezvoltarea economica-socială a t îrgului, acesta a luat to
ponimicul de Buhuşi, după numele lui Teodor Buhuş proprietarul moşiei
Bodeşti, care a obţinut hrisovul de înt emeiere a lui78.
78. Se întîmpla in fond , acelaşi lucru, ca la înfiinţarea satului Bodeşti. ln ma
j oritatea cazurilor un sat îşi trăgea numele, fie de la stăpînul satului, fie de la în
temeietorul lui, care, foarte adesea, se confunda cu cel dintîi (lorgu Iordan, Topo
nimia. românească, Ed. Acad. R.S.R., 1963, p. 155). Bucureşti sau Bucureştii Mici
(lorgu Iordan, Toponimia romdnească, Ed. Acad. R.S.R., 1963, p. 164 ; George Pas
cu, Istoria literaturii şi limbii romdne in secolul XVI,
Buc . 1921, p. 1 53 ; Docu
mente privind istoria Romdniei, A, sec. XIV, XV, vol 1..., p. 58-59), denumirea de
odinioară a aşezării Buhuşi, este pomenit într-un document încă din 14 septem
brie 1427 (Documente privind istoria Romdniei, A, sec. XIV, XV, vol. 1..., p. 58-59) .
Numele îi vine de la un Bucur (Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti ina
inte de Ştefan ce! Mare, vol. 1. laşi, 1931 , p. 10, 1 92 ; C. MătasA, Cîmpul lui Drci
gqş. Toponimie veche şf. actuală din judaţul Neamţ, Buc.. 1943, p. 20). Nume ca
Bucureşti şi altele însemnează oamenii lui Bucur, ceea ce poate avea şi sensul unei
stăoiniri. al unei conduceri şi al unei vechi familii in jurul căreia s-au strîns lo
cuitori (P. P. Panaitescu, op. cit., p. 28). Mai apoi, satul Bucureşti şi·& schimbat
denumirea in Bodeşti, după numele unui străvechi Bude (Mihai Costăchescu, Do
cumente moldoveneşti..., voL Il, Iaşi, 1932, p. 31). Este posibil ca denumirea de
Bucureşti să fi fost convenţională nentru o parte din moşia Bodeşti. Un toponimie
n-a eliminat o dată pentru totdeauna pe cel care-1 schimbase, ci a convieţuit cu
el multă vreme. In 1828, de pildă, hrisoavele pomenesc de toponimicul Bucureşti
primăriei tirgului Buhusi
(Th. Codrescu, UTicarul, vol. VI, p. 236) . O ştampilă a
"Tîrgul Budeş Lii,
aplicată in 1 865 pe actele oficiale, poartă următoarea inscripţie :
Bucureştii Mici" Aceeaşi ştampilă S·a aplicat pe actele oficiale şi după anul 1871.
Un timp, localitatea a figurat, ca de exemplu pe lista din 1859 a tirguşoarelor din
Moldova, cu denumirea de Buhuşoaia (Documente privitoare la istoria economic4
a Romdniei. . . , p. 433). Denumirea de Buhuşi, prin urmare, s-a impus numai după
,

ce un timp a fost folosită paralel cu
Buhuşoaia.

toponimicul

da

Bucureşti,
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BR:E:VE PRESENTATION DE L'HABITATION BUHUŞI JUSQU'A
LA CONSTRUCTION DE LA FABRIQUE DE DRAP (1885).

Resume
En s'appuyent sur u n riche materiel docwnentaire, les auteurs d e l'article
presente l'evolution de cette habitation depuis longs temps, jusqu'a la fondation de
la fabrique du drap. Grâce a sa position, au correfour des chemins naturels, dans
le S ud -Est dans la rigole souscarpattique Roznov, de meme, qu'aux conditions de
vie qu'offre Ia ville de Buhuşi et ses environs qui comprend la possibilite d'habi
tat, meme depuis la commune primitive. Les auteurs s'appuient
sur le materiei
archeologique trouve a l'occasion des fouilles. En ce fondant sur des documents,
les auteurs suivent l'evolution de !'habitat Buhuşi, jusqu'en 1 885 et affirment en
s'appuient sur les documents du siecle passe, que le village Buhuşi, s'est developpe
sur le domaine Bodeşti, propriete appartenant au boyard Teodor Buhuşi duquel on
a adopte aussi, le nom du village.
Les documents nous demontre qu'en meme temps, avec le developpement du
commerce les habitants ont mene une lutte perseverante pour la liberation du mo
nopole feodal. Avec la construction de la fabrique, du drap, le village c'est deve
loppe du point de vue economique, demographique et urbanistique.
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RASCOALA ŢARANIWR DIN 1907
IN JUDEŢELE PUTNA ŞI TECUCI
D. ZAHARIA

Izbucnită la Flărninzi, răiScoala ţărănească din 1 907, s-a revărsat, cu
rapiditate, cuprinzînd j udeţ cu judeţ, de la nord către sud, peste intreaga
Moldovă, în ciuda eforturilor fă�eute de organele statului burghezo-moşie
resc, de a localiza luptele începute de ţărănimea crîncen exploatată. 1
Distrugerea conacelor moşiereşti sau arendăşeşti, atacarea primăriilor
�i arderea contractJelor de învoieli, încercările repetate ale răsculaţilor.
uneori într-un număr mare, de a pătrunde în oraşe, constituiau factori ce
nu puteau fi neglijaţi de clasele exploatatoare, organele civile, militare
sau ecleziastice din România anului 1 907.
In scopul prevenirii extinderii răscoalei in comunele şi satele epar
hiei Romanului, episcopul de Roman, in 8 martie 1 907, a dat ordinul cir
cular nr. 341, (2 m 5),2 adresat protoiereilor din această eparhie.
Ordinul dat de episcopul Gherasim al Romanului cuprindea cele mai
drastice ameninţări atît împotriva celor ce aveau să participe la lupta re
voluţionară c1t şi a membrilor familiilor acestora.
Cu toate că ordinul episcopal a fost adus la cunoştinţă ţărănimii, prin
intermediul preoţilor parohi, imediat, tptuşi ţăranii din multe sate ale
celor două judeţe şi-au manifestat, cu dirzenie, hotărîrea lor de a lupta
pentru dobîndirea pămîntului moşieresc. Aceasta dovedeşte inaltul grad
1 . Arhiva Episcopiei Roman, dosar 12/1907, fila 5. Ministerul Instructiunii Pu
blice şi Cultelor, telegrafia Episcopiei Romanului. . ,In cîteva j udeţe sătenii au pur
ces cu spirit de răzvrătire să făptuiască grave neorînduieli cu care turbură ordi
nea şi siguranţa publică. In alte judeţe, semne sînt. ca cei dintii să aibă imitatori.
Vă rugăm să dispuneti ca preotii să-şi indeplinească datoria lor de împăciuitori
pentru buna rînduială" .
2. Ibidem, fila 6. In acest ordin se specifica : .,in citeva judeţe unii săteni pur
ced cu duhul răzvrătirii să făptuiască grave neorînduieli cu care turbură ordinea
şi siguranta publică. Ca să nu înceapă duhul acesta şi in eparhia noastră, puneţi
preotilor in vedere să-şi îndeplinească datoria de împăciuitori pentru buna rîndu
ială. Şi cînd vor vedea că este neapărată nevoie, să declare turbulentilor din partea
noastră că de nu se vor astîmpăra, îi vom scoate din împărtăşirea noastră, punin
du-i sub blestem şi legătură arhierească şi vor fi astfel părăsiţi cu toată casa lor
de orice slujbă creştinească a bisericii, rămînînd să moară şi să fie îngropaţi ca
dobitoacele!.
Cine se supune stăpînirii se supune lui Dumoozeu.
Numai unii ca aceştia sint şi să fie blagosloviţi" .
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de exploatare la care erau supuşi ţăranii, greutăţile materiale pe care
le îndurau, curajul de a înfrunta ameninţările bisericii şi prigoana auto
ritlă1ilor statale.
Deşi au fost ameninţaţi de episcopie cu scoaterea "din împărtăşire" ,
punerea "sub blestem şi legătură arhierească" 3 , totuşi
ţăranii din sa
tele situate pe văile inferioare ale Siretului şi Bîrladului, in zona de
curbură a Carpaţilor s-au răsculat pentru a impune moşierilor şi arenda
şilor noi condiţii, favorabile lor, de arendarea pămîntului, împărţirea ma
rilor proprietăţi moşiereşti.

RăJscoala s-a manifestlat de la un capăt la altul al teritoriului celor
două judeţe, fără a izbucni însă în toate comunele.
Astfel, In judeţul Putna, din totalul de 78 comune, răscoale propriu
zise au avut loc numai în 1 2 comune şi anume : Calieni, Crucea de Sus,
Crucea de Jos, Di ocheţi, Fitioneşti, Mănăstioara, Moviliţa, Străoanii de Sus.
Străoanii de Jos, Suraia, Vultmri şi Vidra. 4
In comunele Adjudul Vechi, Ciuşlea, Cornăţelu, Găgeşti, Ireşti, Miera,
Năimoloasa, Pănceşti, Pufeşti, Răstoaca, Sascut Sat, Soveja, Valea Seacă
şi altele s-au produs numai începuturi de răscoale. 5 La Cîmpuri, Mără
şe�i şi alte comune s-au manifestat numai agitaţii din partea ţălrănimii 6•
Inceputul răscoalei în judeţul Putna a fost marcat de frilmîntările ce
au avut loo în satele din vecinătatea tlîrguşorului Panciu. 7
Astifel, locuitorii din satele comunei Crucea de Sus s-au răzvrătit in
ziua de 7 martie 1 907, dar îndrumaţi, sfătuiţi şi ameninţaţi de preot s-au
potolit pentru moment.
In cursul aceleaşi zile s-au adunat ,intr-un număr mare la primărie,
unde, în prezenţa inspectoratului comunal, au purtat tratative fructmoase
cu arendaşul moşiei Pădureni. a
După acest prim succes locuitorii aceleiaşi localităţi s-au indreptat
către Panciu, unde, întîlnindu-se cu ţăranii din satele comunelor Stră
aonii de Sus, Străoanii de Jos, Crucea de Jos, Diocheţi, Fitioneşti, Mănăs
tii oara, Moviliţa, 9 au atacat pe poliţiştii şi jandarmii locali care abia au
"scăpat nemaltrataţi" . 10
Cei 4.000 de ţărani ii adunaţi la Panciu în ziua de 8 martie 1 907, dupăl
succesul împotriva forţelor represive, au atacat şi devastat "casele bo
gătaşilor şi neguţătorilor evrei" . 12
Amploarea pe care o luase răscoala la Panciu şi în satele vecine a
determinat intervenţia promtă a autprităţilor care au trimis acolo forţele
represive.
3.

4.

Ibidem, fila 6.
Ibidem, fila 30.
5. Ibfde.m, Ibidem.
6. Ibidem, fila 46.
7. Ibidem, fila 32.
8. Ibidem. Ibidem.
9. Ibidem, Ibidem.
10. M. Roller - Răscoal aţAranilor din 1907
1 1 . Ibidem, p. 26!.
12. Ibidem, p. 263.

-

documente ,vol. I, p. 263.
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Intre răsculaţi şi armată au avut loc unele ciocniri care s-au soldat cu
numeroase arestări din rîndurile ţăranilor.
Ţăranii s-au regrupat şi au încercat, în mai multe rînduri, să elibe
reze pe cei ce au căJzut în mîna armatei, poliţiei şi j andarmeriei, dar efor
turile lor au fost lipsite de succes. 13
Acţiunea concomitentă a ţăranilor din cele opt comune, situate în ve
cinătatea Panciului, ca şi încercările simultane de a elibera pe cei arestaţi
demonstrează o prealabilă înţelegere între ei.
Este fără 'îndoială că în acţiunea celor 4.000 de ţărani, care au atacat
tîrguşorul Panciu, la 8 martie 1 907, s-a manifestat un început de organi
zare. Caracterul organizat al răscoalei ,în aceas� parte a judeţului Putna,
este demonstrat şi de faptul că toate strădaniile preoţilor din acele sate de
a-i opri pe ţărani în localităţile respective n-au fost luate în seamă de răs
-culaţi . Datorită numărului mare de partP.cipanţi la acţiune cît şi spiritelor
"prea agitatie" ale răsculaţilor nici preotul din Panciu, " care şi-a făcut
datoria" , n-a avut niciun succes în încercăJrile sale de a potoli răscoala. 14
Caracterul organizat al luptei ţăranilor s-a evidenţiat mai ales 'În ca
numele de Suraia şi Vulturi.
Inţelegerea ţăranilor din cele două comune a făcut ca acţiunea lor,
concomitent desrfăşuratlă, să devină una dintre cele mai puternice din acel
judet.
Inţelegerea sătenilor din cele două comune a avut drept rezultat par
ticiparea lor în masă la rălscoală- 15
Deşi preoţii parohiilor din cele două comune şi-au făcut "datoria de
1uminători ai poporului " , 1 6 totuşi ţăranii şi-au propus drept ţel al luptei
lor " distrugerea pe tpată linia a avutului celor cuprinşi" . 17
Organizarea ţărănimii din cele două comune a făcut ca eforturile pre
oţilor respectivi, in direcţia reprimării pe cale paşnicăl a luptei ţăranilor,
.să fie sortite eşecului. Cu toate încercările preoţilor de a-i opri de la acţi
unile lor revoluţionare ei şi-au continuat cu dîrzenie lupta începută De
vastarea conacelor moşiereştJi şi celelalte acţiun i ale ţăranilor din Suraia
.şi Vulturi au determinat intervenţia jandarmeriei şi armatei, care au efec
tuat numeroase arestări, 18 reprimînd
în
acest fel lupta ţărănimii răs
culate.
Şi la Vidra s-a semnalat o îngemînare a acţiunilor ţălranilor din loca
litate cu a celor din , . comunele limitrofe" . 19
Preoţii din comună, Gheorghe Tutpveanu şi 1. Popescu şi-au făcut
"pe deplin datoria misiunii lor, pînă să vină armata", 20 încercînd să poto-

13. I!.S.;l.S.P. 'şi I. I . .,N. I orga
., 1907", p. 274-27a.
1 4. Arhiva Episcopi•ei Roman, loo, cit., fila 47.
15. Ibidem, fila 34
Referindu-se la evenimentele din cele două comune, pro
toierul jud. Putna aprec ia : Suraia ,.In intreaga comună sătenii s-au răsculat si
",

-

s-au dedat la devastări" . .,In comuna Vulturi locuitorii s-au răzvrătit în masă" .
16. Ibidem, fila 4!'1.
1 7. I.S.I.S.P. şi II. 1. ,.N. :larga" otp. ctt. , p, 277.
18. M. Roller, op. cit., vol. III, p. 19. La Suraia au fost arestaţi 43 ţărani, vol. I.
J>. 274 şi La Vulturt Iau fost arestaţi 43 răsculaţi.
1 9. Arhiva Episcbpiei Roman, lod. cit., fila 34.
20. Ibtdem. Ibfdem.
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lească numeroasa ţărănime adunată în această localitate din zona murr
toasă, a judeţului Putna.
ln final ş.i acolo, ca ş i în restul ţării, autorităţile civile şi ecleziastice
din comună şi-au unificat eforturile lor cu cele ale j andarmeriei şi armatei�
înfringînd rezistenţa îndirjită a ţărănimii.
Ideea organizării ţărănimii în vederea declanşării unei lupte încunu
nate de succes s-a manifestat cel mai bine în comuna Calieni.
In această comună să,tenii , .puşi la cale de un comitet secret compus
din mai mulţi oameni" 2 1 au fost mobilizaţi în totalitatea lor la lupta re
voluţionară. In ziua de 1 0 martie 1 907 coloanele de rătzvrătiţi s-au în
dreptat către curtea moşierească pe care au devastat-o, cu toate că preotul
din comună a încercat să-i potolească . 22
Forţele represive au intervenit şi în această comună, operind nume
roase arestări pentru a potoli lupta ţărănimii. Chiar de la sosirea în comu
nă!, armata şi j andarmeria au operat arestarea a 40 de ţărani socotiţi capi
de răscoală. 23
Intervenţia forţelor represive
armate a dus, cum era şi firesc, la
infringerea avîntatei lupte ţărăneşti de la Calieni.
Acţiuni organizate, în scopul imbunătăţirii condiţiilor de trai, au în
treprins şi ţăranii din comunele Chireşti, Ciuşlea, Jariştea, Jorăşti, Mir
ceşti, Vînători, Păteşti, Bilieşti, care în zilele de 9 şi 10 martie 1907 au
încercat să pătrundă! în capitala judeţului Putna, oraşul Focşani. 24 Ţă
ranii din comuna Cîmpineanca judeţul R.
Sărat, 25 s-au alăturat şi ei
curajoasei acţiuni întreprinse de locuitorii mai multor comune din judeţul
Putna, sperînd într-o victorie categorică asurpa autorităţilor şi moşierilor.
La această acţiun� au participat mulţi ţărani. Ei au fost mobilizaţi prin
sunete de trompete şi goarne. 26
Ţăranii din aceste comune au atjacat concomitent oraşul Focşani,
cerînd, aproape în unanimitate, ieftenirea pămîntului de hrană dar prefectul
judeţului le-a ieşit în întîmpinare, la barierăJ, făcîndu-le numeroase pro
misiuni şi strîngînd cererile înmînate de răzvrătiţi 27.
Cu toate că la bariera oraşului Focşani erau prezente subuniij�ţile de
cavalerie, geniu, artilerie, 28 totuşi prefectul judeţului a fost nevoit să ac
cepte, este adevărat pentru moment, satisfacerea revendicărilor formulate
de ţărani.
Aceasta este o altă1 dovadă a unui început de organizare a ţărănimii din
j udeţ.

21 . Ibidem,
22. Ibidem,

fila 3 1 .
filele 45-46, "Comitetul executiv al răscoalei fiind format î n se
cret a scos pe toţi oamenii la luptă, insăşi preotul a fost ameninţat de unii din
căpeteniile răsculatilor'' .
2� M. Roller, op. :cit., voll.. Ifl, p. 17.
24. I.S.I.S.P. şi I . 1. "N. Iotrga" , op. cfit., p. 275.
25. Ibidem, p. 277.
26. Ibidem, p. 27Q.
27. M. Roller, op. Cit., vol. I, p. 268.
28. I.S.I.S.P. şi 1. I. "N. Iorga", O!Po� cit.1 p. 275.
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Prezenţa armatei ş i promisiunile făcute de conducăJtorul judeţului au
determinat pe răsculaţi săi se reJ.ntoarcă la satele lor. Şi în acţiunile între
prinse de ţăranii comunelor Bîlca, Borşani,
Cornăţel şi Coţofăneşti din
j udeţul Putna, 29 la care s-au alăturat şi locuitorii din Homocea şi Plos
cuţeni 30 judeţul Tecuci se poate constata un 'Început de organizare a lup
tei, cel puţin sub raporttul mobilizării, al participării şi desfăşurări i con
comitente a acţiunilor întreprinse .
La Adjudul Nou, în zilele de 9 şi 1 0 martie 1 907 erau adunaţi, din
-comunele vecine, un număr de peste 2000 de răsculaţi care au atacat şi
devastat, conacul moşiei Niculescu din localitate.
Lupta ţăranilor adunaţi la Adjud ar fi continuat cu aceiaşi îndîrjire
dacăJ n-ar fi interveniti preotul Gh. Corpaci "care a intrat 'in mijlocul lor
.şi prin sfaturile dat1e i-a potolit, înlăturînd astfel o ciocnire sîngeroasă din
cele mai teribile" . 31
Deşi acţiunile ţărănimii adunate la Adjud în zilele de 9 şi 10 martie
1 907, au fost potolite, totuşi agit1�ţiile şi încercările ţăranilor din satele
învecinate de a pătrunde in acel tîrg au continuat.
Astfle, în 17 martie, un grup de 40 ţărani din comuna Copăceşti se
indrepta căltre tîrgul de la vărsarea Trotusului în Siret decişi să obţină

îmbunătăţirea situaţiei lor, dar au fost opriţi şi obligaţi să se retragă după
ce, din rîndurile lor a căzut, răpusă de gloanţele trase de soldaţi punctu
lui fix, o femeie. 32
Spre deosebire de Adjudul Nou, unde s-au adunat ţăranii din satele
vecine fără ca locuitorii să1 participe la răscoală, la Adjudul Vechi ţăranii
au început să se agite, adunindu-$e la un loc şi pUJn'ind la cale acţiunile
împotriva moşierului, dar acesti început de răscoală a fost liniştită de
autorităţile comunale şi preotul satului Gh. Bodescu "care ziua ş i noaptea"
a vorbit ţăranilor arătîndu-le, că numai pe cale paşnică li se va satisface
.dorinţa lor 33 de către guvern. Răzvrătindu-se, spunea preotul ţăranilor,
ei vor greşi atît înaintea lui dumnezeu cît şi a autorităţilor
"care-i va
zdrobi" . 34
Locuitorii satelor Cornăţelu, Lunea Dochii şi Satu Nou din comuna
Cornăţelu jud. Putna "puneau la cale" şi ei să se răscoale "pentru a do
bîndi pămînt căci auziseră că numai acelora li se va da pămînt care se vor
răscula" , dar a fost înderrtnatăl mulţimea lor, prin discursurile şi sfaturile
preotului Petre Nicolau, să se abţină de la răzvrătiri şi devastări căci prin
astfel de mijloace nu vor obţine nimic 35,
Ţăranii din satul Cornăţelu au fost opriţi dim. acţiunea lor revolu
ţionară de preotul paroh care-i indemna şi-i sfătuia săi ceară pămînt pe
căi legale. 36
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

36.

Ibidem, p. 280.
M. Roller, op. cit., vol. !1, p. 189.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 30.
M. R'oller, op. cit., vol. 1,· p. 275 şi vol. 111, p. 17.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 30.
Ibidem, Ibidem.
Ibidem, Ibidem.
Ibidem, ibidem.
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Locuitorii comunei Găgeşti, nemulţumiţi din cauza lipsei de pămînt,
a condiţiilor grele impuse de arendaş, a situţiei materiale în care se zbă
teau, s-au adunat la primăria comunei, 37 cerînd îmbunăităţirea �nvoielilor
şi pămînt, fără a întreprinde acţiuni mai hotărîtoare în scopul realizării
dezideratului formulat.
Cei peste 600 de ţărani adunaţi în faţa primăriei au încercat să poarte
tratative cu arend�ul dar au fost refuzaţi şi, lliill grup restrîns dintre ei, s-a
năpustit asupra celui care-i exploata. 38
Nici ţăranii din satele comunei Miera n-au rămas indiferenţi, în mar
tie 1 907. Sătenii din această comună ca şi cei din Nămoloasa,39 "s-au răz
vrătit" ,40 cerînd cu insistenţă uşurarea condiţiilor de arendare a pămîn
tului. ·U
Ţărănimea din partea de nord a judeţului Putna n-a rămas în afara
luptelor revoluţionare din primăvara sîngeroasă a anului 1 907.
Astfel, la Pănceşti, Pufeştjt, Sascut şi Valea Seacă! ţăranii s-au răz
vrătit ,,din pricina lipsei de pămînt pentru cultură" 42, dar mişcarea lor a
fost aşa de slabă, încît "au fost înăbuşiţi chiar de la început prin sfatu
rile preoţilor" 43.
Acestea au fost comunele judeţului Putjna �n care au izbucnit răs
coale în 1 907. In restul comunelor din judeţ nu s;...au semnalat răscoale ci
doar slabe agitaţii ţărăneşti, deşi locuitorii trăiau în aceleaşi condiţii grel':!.
La vestea izbucnirii răscoalelor ţărăneşti în această parte de sud a
Moldovei, autprităţile judeţene au luat măsura trimiterii trupelor în cen
trele cele mai importante sub raport economic şi administrativ care, în
acelaşi timp, puteau constitu i şi însemnate puncte strategice şi de intjer
venţie.
Astfel, în 10 martie 1 907, armata era prezentă, în afară de capitala
judeţului, la Sascut, Adjud, Pădureni, Mărăşeştli, Panciu, Odobeşti, Năr
moloasa 44• Din aceste centre subunităţile militare puteau interveni rapid
şi cu eficacitate împotriva răsculaţilor.
Dispersarea armatei chiar după primele începuturi ale răscoalelor n-a
putut să intJimideze ţărănimea atît de crunt asuprită din acest judeţ.
In această, parte a "ţăaii răscoalele au căpătat un caracter organizat,
dar din nefericire, spiritul de organizare n-a cuprins întreg judeţul.
Organizarea ţărănimii s-a constatat la Calieni unde un · comite�
anume constituit a avut un important rol în mobilizarea şi organizarea
ţărănimii din comună.
Acţiuni concomitente şi de solidaritate au înt)reprins ţăranii din sa
tele situate în jurul tîrgurilor Adjud, Panciu, Vidra şi a capitalei de judeţ.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ibidem, fila 33.
Ibidem, Ibidem.
M. Roller, op. cit., vol. 1, p. 265.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 33.
M. Roller, op. cit.. vol. tu, p. 63.
Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 34.
Ibtdmn, Ibidem.
M. Roller, op. cit., vol. 1, p. 268.
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Cel mai bine s-a evidenţiat această stare de lucruri la Panciu şi
Focşani.
La Panciu s-au evidenţiat acţiunile coordonate nu numai prin fapf\ul
că tirgul a fost "invadat" deodată din toate părţile, dar şi prin aceea că
după primele "contacte" cu forţa represivă, ţăranii au 'incercat, în mod
solidar, să elibereze pe cei arestaţi 45.
Din felul în care au fost întreprinse at\acurile asupra capitalei jude
ţului Putna se poate observa acelaşi spirit de coordonare a acţiunilor. In
zilele de 9 şi 10 martie 1 907 au fost întreprinse acţiuni concomitente în
scopul pătrunderii în oraş din. trei direcţii şi anume : dinspre bariera Mă
răşeşti au atacat! ţăranii din Jariştea, Ciuşlea, Chireşti, Vînători, Jorăşti şi
Mirceşti, adunaţi la chemările ·făcute prin goarne şi trompete 46, (element
tradiţional de mobilizare a ţărănimii în momente decisive) (s. n.) ; dinspre
sud s-au dezlănţuit tentativele ţăii'anilor din Cîmpinean.ca 47, jud. R. Să
rat, iar dinspre răsărit\ ţăranii din Jorăşti şi Păţeşti încercau şi ei aceeaşi
zadarnică pătrundere în oraş 48.
Luptelor duse de ţărani la barierele oraşului s-au alăturat şi mahala
giii din Focşani 49.
Caracterul parţial organizat al răscoalelor din acest judeţ s-a reflec
tat şi în intensitatea deosebită a acţiunilor întjreprinse acolo unde aceasta
s-a realizat (Calieni, Panciu, Suraia, Vulturi şi Adjud).
In judeţul Putna, deşi au existat numeroşi oameni care au încercat
săi frîneze dezlănţuirea luptelor ţărăneşti 50, t)otuşi ·răscoalele şi frămîntă
rile s-au manifestat cel puţin în jumătate din comunele ce intrau in com
ponenţa acestui judeţ. Răscoala în acest judeţ s-a manifestat cu deosebită
vigoare datorită sărăciei şi mizeriei fără margini 'În care tjrăiau ţăranii.
Altfel s-a prezentat situaţia din cele 44 comune din judeţul Tecuci
unde, în 1 907, răscoale propriu-zise s-au produs în mai puţine decît în
judeţul Putna.
In judeţul Tecuci, deşi au existat condiţii extrem de propice izbuc
nirii şi desfăşurării unor acţiuni revoluţionare de mare amploare, totuşi
acestea nu s-au produs nu numai din cauza intervenţiei forţelor repre
sive ci şi din cauză că "pest\e tot preoţii şi-au făcut pe deplin datoria de
luminători ai poporului, sfătuind pe poporănii lor la pace şi linişte" 51.
Inceputul 1-au făc·ut, ţăranii din Homocea şi Ploscuţeni care s-au unit
cu ţăranii din judeţul Putna în atacul declanşat asupra
conacului de la
Adjud a moşierului Niculescu. Participarea ţăranilor din Homocea şi
Ploscuţeni la devastările de la Adjud a avut ecou în rîndurile săltenilor
din aşezările sărăcăcioase de pe văile Berheciului şi Zeletinului, fără însă
_

45. Ibidem, Ibidem.
46. I.SJI.S.P. şi 1. I. ,,N. I or\ga", op. ci t
p. 276.
47. Ibidem, p. 277.
48. Ibidem, Ibidem.
49. M. Roller, op. Cit., vol. 1, p. 268.
50. Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., filele 44-76. Sint enumerati 75 preoţi din
judeţ, care au încercat, prin indrumări, sfaturi şi chiar ameninţări, conform ordi
nului episcopal, să potolească lupta revoluţionară şi pe deplin justificată a ţără
nimii.
5 1 . Ibidem, fila 4 1 .
.•
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ca acolo să se mtrreprindă acţiuni de revoltă împotriva moşierimilor şi
arendaşilor.
Acţiunile propriu-zise în cuprinsul acestui judeţ au fost iniţiate de
ţăfranii din comunele Buciumeni şi Poiana care s-au adunat la primărie
pentru a discuta despre nevoile lor 52, şi căile de ameliorare a situaţiei
materiale.
După discuţiile din 9 martie, a doua zi, locuitorii adunaţi într-un
număr de peste o mie, uniţi şi dornici de a �nlătura răul, au ataca� şi de
vastat curtea arendaşului Mavridis 53•
In acest judeţ răscoalele au atins cel mai înalt grad, atît ca partici
pare a ţărănimii la luptă, cît şi ca in�ensitate, în satele aşezate pe valea
Birladului.
Astfel, la 10 martie, un grup restrîns de
ţărani din satele Tălpigi,
Slobozia, Corni, din comuna Negrileşti au atacat şi devastat conacul aren
daşului Vasilatos 5�. dar au fost împrăştiaţi de armatjăl după ce 4 partici
panţi au Jost răniţi :;:;_
Locuitorii din Tepu neascultînd "de sfaturile preotului şi
ale învă
ţătorului care le-au stat î.nainte ca să nu iasă din sat" 56, au plecat cătJre
gara Berbeci pentru a devasta fabrica de coniac, iar de acolo voiau să
se îndrepte către Tecuci pentru a pătrunde în capitala judeţului. La Ber
beci au rfost1, însă întîmpinaţi de focurile armatei şi trei dintre ei au căzut
rălniţi, iar unul a fost ucis 57.
După aceasta ei s-au intors în satul lor. Şi ţăranii din Ţigăneşti, după
ce au obţinut contractele de munci agricole de la secretarul comunei pe
care 1-au ars 58, au încercat să pătrundă în Tecuci, dar au fost opriţi prin
cuvîntările pline de promisiuni ale prefectjului 59 şi procurorului 60.
Partea cea mai frămîntată a judeţulu i Tecuci a fost aceea cuprinsă
între Tecuci şi !veşti, avînd ca centru de greutate acest tirg şi comunele
din împrejurimi.
In ziua de 1 1 martie 1 907, în acest trirg s-au adunat o mulţime de
ţărani din comunele 'învecinate care, dupăl ce au bătut pe soldaţi şi per
sonalul moşiei Balş, au devastat casele administraţiei şi un număr de 26
prăvălii 61. Răsculaţii n-au părăsit localitatea decît atunci cînd s-a răspîn
dit vestr�a sosirii unor noi unităţi militare. La această acţiune au parti
cipat laolaltă ţăranii din j udeţele Tecuci şi Covurlui 62• A doua zi, ţâlra
nii din satele Lieşti, Buceşt i şi Şerbăneşti, într-un număr
impresionant
de mare, au incercat din nou să pătrundă în tîrgul !veşti, dar au fost
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

I.S.!I.S.P. şi I. I. N ·Iorga" , op. cit., p. 268.
Arhiva Episcopiei Roman. Zoc. cit., fila 41.
M. Roller, op. cit., vol. II, :.p. 7 1 .
,,

.

Ibidem, Ibidem.

Arhiva Episcopiei Roman, Zoc: cit., fila 4 1 .

I.S.I.S.P. şi I. I. "N. Iorga", op. cit., p. 271.

Ibidem, Ibidem.

M. Roller, op. cit., vol. Jil, p. 7 1 .
I.S.I.S.P. şi 1!. 'I . "N. Iorga" , op. cit., p . 269.
Arhiva Episcopiei Roman, ·loc. cit.. fila 41.

Ibidem, Ibidem.
·
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opriţi de armatjă şi îndemnaţi de preoţi şi învăţători s-au întors la casele
lor 63•
Alte acţiuni ţăranii din aceste sate n-au mai întreprins .
Locuitorii celor şase sate c e intrau î n componenţa comunei Umbră
reşti, transformind unele dintre uneltele de munc� în arme, au atacat co
nacul moşiei Negroponte, devast)indu-1 64•
In ciocnirile ce au avut loc între răsculaţi şi armată un ţăran a căzut
mort şi "s-a îngropat la cîmp... fără nici un ceremonia!" 65, ceea ce a in
fluenţat 'În mod negativ entuziasmul în luptă a ţărănimii dominate de
misticism şi cunoscătoare a ordinului Episcopiei Roman 66•
Din aceast1ă comună au fost arestaţi 23 locuitori, socotiţi capi de ră5coală şi mulţi alţii care au fost duşi la Tecuci unde li s-au aplicat pedepse
corporale 67•
Acţiuni de revoltă au întreprins şi locuitorii din comuna Corni. Aceş
tia, în ziua de 1 6 martie, s-au dus la curtea lui Leon Vidraşcu din satul
Gherdana, comuna Condrăcheşti, spre a se tocmi cu el asupra condiţiilor
de arendare a pămîntului de cultură şi imaşului, antrenînd ş.i pe ţăranii
din Drăgeşti şi Gherdana 68.
Aj unşi la conac, ţăranii au rupt gardurile şi pătrunzînd în curte au
fost întîmpinaţi de proprietar care, în urma discuţiilor cu răsculaţii, a
c onsimţit să dea satisfacţie cererilor formulate 69•
Acţiuni de revoltă au 'întreprins ţăranii din comunele Tcoflea şi Bră
hăşeşti. In 1 3 martie 1907, locuitorii celor două comune s-au adunat la
conacul lui Stpica Tujan din Toflea, încercînd să-I devasteze, dar au fost
opriţi in acţiunea lor de armată 70.
Intre răsculaţi şi forţa represivă a avut loc o ciocnire care s-a soldat
cu rănirea a trei ţărani 71.
Ţăranii din Călmăţui au atacat şi devastat conacul Academiei de pe
moşia respectivă 72 .
Frămîntări ţărăneşti s-au mai produs şi în comunele Barcea şi Tătă
răşti 73 fără a se ajunge însă la conflictele cu forţele represive 74.
63. I.S.I.S.P. şi 1. 1. .,N. llorga" , op. cit., p. 269.
64. M. Roller, op. cit., vol. Il, p. 7 1 .
65. Arhiva Episcopiei Roman, .ZOC'. cit.. ·fila 12.
66. Ibidem, Ibidem. .,Dînşii cu lacrimi in ochi, in genunchi plecati cer să fie
iertati... făgăduind că pe viitor vor fi linistiti. ascultători si
supuşi
stăpînirilor
celor inalte" . Din raportul parohului Umbrăreşti către Episcopia Roman.
67. Ibidem, Ibidem. .,La Umbrăreşti nu numai cei ce au fost dovediti capi ai
răscoalei. ci mai toti locuitorii satului au fost supuşi unor nemai auzite pedepse
corporale" , raporta protoiereul de Tecuci Episcop iei Roman.

68. Ibidom, Ibidem.
69. Ibidem, Ibidem.
70. M. Rol1erl, dp. cit., vol. II, p. 7 1 .
71. Ibidem, Ibidem.
72. Ibidem, Ibidem.
73. Arhiva Episcopiei Roman, loc. cit., fila 22.
74. Ibidem, fila 25.
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In restul judeţului Tecuci nu s-au produs răiscoale ţărăneşti în 1907,
deşi ţărănimea era profund nemulţumită de condiţiile în care era obligată
să trăiască.
In judeţele Putna şi Tecuci, În 1 907, au existat condiţiile obiective
care ar fi permis izbucnirea şi desfăşurarea unor mari lupte ţărăneşti.
In această parte a ţării rălscoalele au izbucni� la 7 martie 1 907 şi au
durat pînă după 20 martie.
In izbucnirea şi desfăşurarea luptelor ţărănimii din cele două judeţe
s-a manifestat începutul unei organizări. Aceasta s-a observat în acţiu
nile întreprinse de locuitorii din comunele Calieni, Suraia cu Vulturi şi
Vidra. Acelaşi inceput de organizare, pe planul mai mul�r comune, s-a
manifestat şi in lupta dusă de ţăranii ce au atacat tîrgurile Adjud, Panciu,
lveşti şi oraşul Focşani, capitala judeţului Putna.
Cu toate că au existat aces'tje condiţii favorabile desfăJşurării unor
lupte de mare amploare, la nivelul celor două judeţe, totuşi ele nu s-au
produs din cauză că forţele represive au intervenit chiar din momentul
izbucnirii răscoalelor.
In acţiunea de reprimare se disting două aspecte.
Atît in judeţul Putjna cît şi în Tecuci s-a desfăşurat o vastă acţiune
din partea preoţilor ce au încercat pretutindeni să potolească spiritele
extrem de "agitate şi plecate spre răscoală" 75 ale ţăirănimii.
In multe cazuri parohii din satele celor două judeţe au reuşi'tj prin
îndrumări, sfaturi, cuvîntări şi ameninţarea cu excomunicarea, conform
ordinului dat de Episcopia de Roman, săi determine pe ţărani să renunţe
la lupta împotriva moşierilor şi arendaşilor 76.
Acţiunea preoţilor, autorităţilor locale şi a unor învăţători s-a dove
dit insuficientă pentru liniştlirea ţăJrănimii din mai multe comune şi de
aceea s-a făcut apel la intervenţia armatei.
Intre armată şi răsculaţi s-au produs, în unele cazuri şi ciocrun vio
lente, care s-au soldat cu morţi, răniţi, dar mai ales cu arestarea şi mal
tratarea a numeroşi ţărani 77.
Cu toa'tje că au avut de întîmpinat opoziţia autorităţilor civile, ecle
ziastic� şi militare, totuşi săltenii multor comune din această regiune su
dică a Moldovei, lipsiţi de pămîntul necesar, au întreprins acţiuni cu
rajoase, înscriind o paginăJ eroică în marea luptă dusă de ţărănimea din
România pentru înlăturarea exploatării şi crearea unor condiţii demne de
muncă şi tjrai. Sînt semnificative în această direcţie luptele de la Calieni,
Suraia, Panciu, Adjud (jud. Putna), !veşti, Umbrăreşti, Buciumeni, Corni
(jud. Tecuci).
75. Ibidem, fila 45.
76. Ibidem, fila 41. Protoierii din cele două judeţe raportau Episcopiei de Ro
man că .,peste tot preoţii şi-au ficut pe deplin datoria de luminători ai poporului".
77. M. Roller op. cit., vol. IIII, p. 32-33.
,
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L'EMUETE DES PAYSANS DE 1907 DANS LES DEPARTEMENTS
PUTNA ET TECUCI

Resume
L'article fait une analyse interessante sur l'evolution d e la revolte des paysans
en 1907 daus les districts Putna et Tecuci.
Base sur des materiaux inedits d'archive, : l'auteur a presente quelques as
pects de l'organisation des paysans revoltes - Calieni, Suraia, Vulturi.
Les paysans qui habitaient dans les villages qu se trouvaint autour de Foc
şani, Adjud, Panciu, Vidra, Iveşti et Tecuci ont tente de penetrer dans les locali
tes •indiques.
Les petres des villages revoltes ont depoye une
grande
activite opposeaux
paysans et par consequent ont joue un role negatif dans la grande revolte des pay
sans en 1907.
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GREVA GENERALA DIN DECEMBRIE 1919
DE LA PIATRA NEAMŢ

L.

EŞANU

In situaţia generală creată de primul război mondial, anul 1919 a
adus greutăţi sporite maselor muncitoare din România. Anii postbelici, au
cunoscut o creştere vertiginoasă a preţurilor mărfurilor de primă necesi
tate, care n-a fost însoţită nici pe departe de o sporire corespunzătoare a
salariilor. Puterea de cumpărare a salariilor a scăzut foarte mult, raportul
dintre preţuri şi salarii, evoluînd in direcţia înrăutăţirii continue a situa
ţiei maselor muncitoare. In perioada de după primul război mondial, sa
lariul real a fost mult sub nivelul anului 1 914. Aruncarea greuhăţilor răz
boiului şi a urmărilor sale asupra maselor muncitoare, a avut ca rezultat
scăderea salariului real la aproape o treime în 1 9 1 9 faţă de 1914 1. Dacă
faţă1 de perioada antebelică, se constata că în a-nul 1 9 1 9, preţul principa
lelor articole de larg consum, a crescut de aproape zece ori 2 , scumpirea
traiului continua înttr-un ritm îngrijorător, raportată fiind chiar l a peri
oade mai mici şi mai apropiate, de şase luni sau un an de zile. 3. In con
diţiile unei creşteri atît de exorbitante a costului vieţii, muncitorii pri
meau salarii de mizerie, cu care nu puteau face faţă nevoilor lor de fie
care zi 4). Pe fondul situaţiei generale materiale, a crescut contnnuu valul
nemulţumirilor maselor populare.
Prin acţiunile sale economice şi politice, proletariatul din ţara noastră
s-a manifestat ca principală forţă a luptelor revoluţionare, ce au avut loc
in acei ani.
Forma cea mai largă, cea mai cuprinzătoare a luptei proletariatrului
in acest timp, o constituia mişcarea grevistă. In anul 1 919, mişcarea mun
citorească din România s-a caracterizat printr-un puternic val de greve,
care s-a desfăşurat lună de lună antrenind muncitorimea din cea mai
mare parte a intreprinderilor din ţară. După datele oficiale, în cursul
anului 1919 au avut loc circa 250 de greve, cu participarea a zeci de mii
de salariaţi, cifre mult superioare celor din anii care au precedat primul
război mondial. Virulenţa acţiunilor clasei noastre muncitoare a înspăi1. "Problfl!lle economice" , nr. 3/196 1 , 'P· 25.
2. D. Pop. , ,Scumpetea" , Buc., 1919, p. I l ; date foarte interesante oferă si ,.Uni
versul" din 21 iulie 1 9 1 9.
3. Cf. Nicolae A. Mănescu ,.Tirgul mărfurilor" In ,,Analele statistice si eco
nomice" nr. 4 si 5, aprilie-mai 1 920.
4. , . Socialismu l " din 13 august 1919 ; "Buletinul statistic al României", seria a
IV-a, vol. 14, 1 919.
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mîntat clasele conducătoare din România burghezo-moşierească. La sfîr
şitul anului 1919 şi începutlul lui 1 920, nota unul din oamenii politici ro
mâni în acest timp, "am trăit momente de criză socială, cînd fermentau
germenii comunismului. Grevele tindeau să se generalizeze în toate în
treprinderile (subl. ns.) şi UIIlde nu erau greve declarate, era o rezistenţă
pasivă" 5.
Grevele din anul 1919, au însemnat dezvoltiarea combativităţii pro
letariatului român şi au marcat intrarea în luptă a unor noi categorii de
muncitori şi salariaţi în cele mai importante întreprinderi industriale, par
ticulare şi de stat� Ascuţirea luptei de clasă în România, la sfîrşitul anului
1 9 1 9 a avut drept urmare izbucnirea unor greve de amploare în oraşe
unde asemenea acţiuni nu mai avuseseră loc pînă atunci la asemenea
proporţii. Aşa a fost de pildă, greva generală a muncitorimii din oraşul
Piatra Neamţ, începută la 1 decembrie 1 919.
La sfîrşitul anului 1 9 1 9, în oraşul Piatra Neamţ, exista un număr de
69 stabilimente industJriale 6• Din punct de vedere numeric, perioada post
belică a marcat o creştere foarte rapidă a acestor stabilimente 7. La aceasta
contribuia in mare măsură faptul că, regiunea oferea posibilităţi între
prinzătorilor capitl�lişti, atît prin bogăţiile naturale pe care le poseda şi
care puteau fi exploatate în condiţiuni avantajoase, cît şi prin existenţa
bratelor de muncă ieftine. După război, a crescut continuu numărul fe
meilor angajate în întreprinderi, deoarece lor li se plăteau salarii mai
mici decît cele ale bărbaţilor. Judeţul Neamţ constituia unul din princi
palele centre ale industriei forestiere din România. Fabricile de cherestea
"Eichler" şi "Moldova" posedau printre cele mai vaste şi sistematice in
stalaţii din industria de cherestea. Ultima, în special, producea anual
sute de mii de vagoane de cherestjea destinată atît pieţii interne cît şi ce
lei externe. In anii războiului, aceste societăţi au cîştigat sute de milioane
de pe urma desfacerii produselor lor.
In anul 1 9 1 9 , preţul unui metru cub de cherestea era între 230-300
lei, la care patronii aveau minimum 50 lei c'îştig s. Imensele pierderi de
vieţi omene�ti provocate de război, făceau să se resimtă lipsa braţelor de
muncă ale bărbaţilor. Ca atare erau angajate mai ales femei, care erau
plătite cu un salariu mult mai mic. La fabrica de perii Bach, muncitoare
cu o vechime de 12-16 ani, primeau salarii de 5,50-1 0 lei pe ziua de
muncă de 12 ore 9
5. Prof. dr. I. N. Angelescu "Criza valutară şi politica noastră economică" in
Analele statistice si economice" nr. 9-10/1921.
6. Prefectura judeţului Neamţ, "Expunerea situaţiei j udeţului Neamţ pe anul
1920" . p. 26. Ele foloseau următoa rea forţă motri că : 16 vapori, 6 electricitate, 4 cu
benzină, 38 cu mina, 4 cu apă, şi una cu motorină.
7. La finele anului 1918 existau doar 41 de stabilimente industriale. Vezi Pre
fect P. Rosetti Bălănescu "Expunerea situatiei jud. Neamt pe anul 19 18".
8. "Piatra socialistă" din 2 1 decembrie 1919.

•.

9. "Clopotul" din 23 decembrie 1919, M. R. Rollea "1920", P. Neamţ, 1937, p. 132.
La această fabrică patronul avea şi o purtare extrem de urltă fată de muncitoare
insultîndu-le şi calomniindu-le. (,,Socialismul" din 15 august 1 9 1 9, "Clopotul" din
23 decem_brie 1919).
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La fabricile din Piatra Neamţ lucrau un număr de peste 2.500 muncitori.
După 1 3- 1 4 ore de muncă, cei necalificaţi, care formau majoritatea, pri
meau un salariu variind între 1 0- 1 6 lei pe zi 10, iar cei calificaţi 20 lei p e
zi, deşi chiar statlisticile oficiale consemnau că traiul cel mai modest ne
cesita în anul 1 9 1 9, cel puţin 50 lei pe zi.
La Piatra Neamţ lipseau articolele de primă necesitate. Specula era
în floare, masele muncitoare fiind lăsate cu totul la cheremul speculan
ţilor şi afaceriştilor 11• Sfîrşitul anului 1 9 1 9 a adus o nouă şi serioasă•
scumpire a costului vieţii.
La cele arătatle pînă acum mai trebuie să menţionăm şirul metodelor
de creştere a exploatării ca : intensificarea ritmului muncii, sporirea
numărului de ore de muncă pe zi, nivelul scăzut al salariilor, amenzile, re
ţinerile din salar şi concedierile, care înăspreau necontenit viaţa muncito
rilor. Situaţia existentă impunea maselor muncitoare săJ acţioneze cu ho
tărîre, căci concesii din parilea statului burghezo-moşieresc şi a patronilor
nu se puteau aştepta. Incepind din anul 1 9 1 9 are loc o puternică afluenţă
a muncitorilor din Piatra Neamţ spre sindicate, in care elementele revo
luţionare dobîndeau o poziţie precumpăJnitoare. Astfel, în acest oraş, s-au
organizat sindicatele muncitl'Jrilor de la fabricile de cherestea, textile, tri
cotaje, de la fabrica de perii Bach, de la tăbăcării, a muncitorilor croi
tari, etc. La sfîrşi tul anului 1 919, în Piatra Neamţ erau 4.000-5 .000 sa
lariaţi organizaţi în sindicate 12, aici fiind şi o puternică secţie a Partidu
lui socialist care număra circa 3.000 de membri. Efervescenţa care dom
nea în rîndurile muncitorilor era în permanenţă următrită de organele ci
vile şi militare ale judeţului Neamţ. "Starea spiritelor păturii muncito
reşti - comunica biroul de informaţii al garnizoanei Piatra Neamţ Corpu
lui IV Armată - este agitată: atit in localitate c'it şi în întreaga regiune.
Muncitorii au dat afară şi nu vor să admită la întruniri pe agenţii sigu
ranţei şi ai poliţiei" 13,
Intrunirile muncitoreşti care capătă acum o mai mare amploare se ţin
lanţ. Se discuta deschis despre necesitatea declanşării grevelor, se desfăşura
o intensă activitate revoluţionară 14. Cu prilejul acestor întruniri erau puse
în discuţie şi se dezbăteau cele mai variat,e probleme aflate atunci la or
dinea zilei : situaţia materială dezastruoasă a clasei muncitoare, necesita
tea organizării şi dezvoltării luptei sale, starea de mizerie a ţărănimii, situ
aţia din armată, samavolniciile organelor represive ale regimului burghezo
moşieresc, etc., etc. 15. La Piatra Neamţ se făceau încercări susţinute de a
asocia lupta muncitorilor cu cea a ţăranilor, fapt care a atras în mod
deosebit atenţia siguranţei. 16 Toate acestea se petreceau în pofida ordine10. "Socialismul"

din

13 decembrie 1919 .

din 21 dec. 1 !!19.
12. Arh. C.C. al P.C.R. . dos. 2488, p. 24 ; .,Piatra socialistă" din 14 ian. 1920
13. Ibidem, fond. 96, doo. 2487, p. 1 2, 1 3', 15, 28.
14. Arh. C.C. al P.C.R. Fond. 5, Ds. 755, pag. 40.
11. ,.Biruinţa" din 4 decembrie 1 9 1 9 şi ,,Piatra socialistă"

.

15. Ibtdem, Arh. St. Botoşani, fond Pref. Jud. Botoşani, dos.
149/1920, vol. I.
nepaginat.
16. Arh. M.F.A. Rimnicu Sărat, Fqnd Corp IV Armată, Ds. 82, p. 220.
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lor drastice date de organele represive. Incă din februarie 1 91 9, Ministerul
de Interne, avizînd organele sale în subordine asupra mtrunirilor socia
liste, le dădea următoarea dispoziţie "veţi interzice in mod hotărît aceste
consfătuiri, dacă veţi constata că' ele degenerează în propagandă revolu
ţionară" . Provocările organelor de represiune împotriva muncitorimii din
Piatra Neamţ, se ţineau lanţ. 1 7 In perioada la care se referă prezentul ar
iicol, întlregul judeţ Neamţ se afla într-o necontenită agitaţie. Numeroasele
rapoarte ale poliţiei şi siguranţei, ale autorităţilor militare, ne sugerează
-o imagine a frămîntărilor revoluţionare tot mai profunde care străbăteau
şi această1 parte a ţării. Arestările elementelor revoluţionare care stMeau
în fruntea luptei muncitorimii din Piatra Neamţ, ca şi din întreaga regiune
se succedau necontenit. iS Directorii fabricilor au fost instruiţi penbru a
semnala imediat orice mişcare în interiorul întreprinderilor, pentru a se
putea lua obişnuitele "măsuri de rigoare" . 19
La 3 noiembrie 1919, cind în ţară se desfăşura greva generală demon
strativă organizată de Part1idul Socialist, la Piatra Neamţ s-a desfăşurat
-o mare întrunire publică 'În sala Gămiceanu, cu participarea muncitorilor
din toate fabricile ş i atelierele locale. Cei care au luat cuvîntul, au cerut
muncitorilor să-şi întărească organizaţia lor de clasă! şi să fie gam a con
tinua greva ca o ripostă a muncitorimii organizate împotri.va teroarei, re
gimului militar şi stării de asediu. 20
Greva generală din Piatra Neamţ care s-a desfăşurat în decembrie
1 91 9, se înscrie în ansamblul frărnîntărilor şi acţiunilor revoluţionare care
se desfăşurau în acest trimp în întreaga Românie. Ea a fost precedată de
o serie de greve parţiale care s-au desfăşurat la diferitele fabrici din oraş.
După1 greva din iulie a lucrătorilor croitori, 21 şi a celor de la fabrica de
perii Bach. 22 la sfîrşitul lunii august a avut loc greva de la fabrica de
cherestea Moldova, care a dus şi ea l a înfrîngerea patronilor, muncitorii
obţinînd satisfacerea revendicărilor formulate. 23 Această grevă a fost) ur
mată de încetarea lucrului la fabrica de lumînări din oraş. Apoi la 24
noiembrie, au declarat grevă muncitorii fabricii de cherestea "Tătăruşi",
ca ripostă la concedierea ·fără motiv a 2 dintre tovarăşii lor. Organizaţi şi
solidari, ei au înaintat"� cu acest prilej un amplu memoriu de revendicări. 24
Pentru , .limitarea acestor greve" , se cerea mereu comandantului garnizoanei Piatra Neamţ 'Întărirea gărzilor militare din fabrici, "căci numai
prezenţa acesteia (gărzii n.n.. ) arnintleşte lucrătorilor oăl fabrica este mili
tarizată şi ei trecuţi sub regim militar. 25 In caz contrar comandanţii mili17. Arh. C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 755. p. 36 ; .,Piatra socialistă"
1920.
18. Ibidem.

19.
20.
21 .
22.
23 .

din 14 ian.

Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dos. 2487, p. 12.
,.Reforma torul" din 6 noiembrie 1919.
.,Socialismul" din 1 august 1 9 1 9 şi ,.Reforrnatorul" din 8 august 19 19.
,,Socialismul" din 15 august 1 9 1 9.
.,Lumea nouă" din 4 decembrie 1 919.

24. Ibidem.
25. Arll. M.F.A.

lltmnicu $Arat. fond Corpul IV Artnatiilj, '· (loe. 82, p. 217.
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tari nu-şi asumau răspunderea ,.pentru menţinerea ordinei irtre lucrători",
de care erau răspunzăJtori conform instrucţiunilor Marelui Stat Major 26.
In aceste împrejurări, la 27 noiembrie 1919, muncitorii principalelor
fabrici din Piatra Neamţ, ca urmare a înrălutăţirii condiţiilor de muncă şi
şi de trai, a abuzurilor şi ofensivei paflronale, au înaintat un memoriu pa
tronilor prin care cereau : "1) ziua de lucru în toate fabricile de 8 ore ;
2) mărirea salariului cu 30% a întregului personal, intre care intră şi
funcţionarii cu un salariu mic de 900 lei ; 3) recunoaşterea delegaţilor aleşi
de lucrători cu care se va trata toate neînţelegerile ivite în fabrică întlre
patroni şi lucrători ; 4) nici un lucrător nu va putea ·fi concediat pînă mai
întU nu va fi supus acestei comisiuni, afară de abateri grave ca furn, la
viri, insulte, ş.a. ; 5) orele suplimentare nu se admit afară de cazuri de forţă
majoră, atunci însă primele două ore se vor plăti cu 50% iar restul cu
75%. Orele suplimentare se consideră şi sărbătorile legale. La fabricile
unde se lucrează şi noaptea se va face trei schimburi a 8 ore prin rotaţie,
ca să nu fie un schimb contd.nuu de noapte ; 6) sîmbăta lucrul va înceta
la 1 p.m. socotindu-se ziua întreagă ; 7) prezentul angajament se va afişa
în toate fabricile din oraş şi judeţ" . 27
In încheiere se arată că aceste erau cerinţele minime ale tutuor mun
citorilor din oraş, nesatisfacerea lor atrăgînd după sine încetarea lucrului
şi declararea grevei. 28 Rezultatul acestui memoriu era cerut de Sindica
tul mixt al muncitorilor din Piatra Neamţ, în termen de 24 ore, urmînd a
fi remis prin delegatul respectiv. Refuzul patronilor de a da curs cererilor
legitime ale muncitorilor, a determinat începerea grevei generale in oraşul
Piatra Neamţ. Luni 1 decembrie 1919, 29 la orele 1 0 dimineaţa, în fluie
rat)Ul prelung al sirenelor tuturor fabricilor, 2.500 muncitori, cărora li s-au
adăugat sute de funcţionari, au părăsit locurile de muncă, hotărîţi să nu
dezarmeze pînă ce cererile lor nu vor fi satisfăcute în intregime. In seara
aceleiaşi zile a avut loc o mare întrunire a muncitorimii din Piatra Neamţ.
Greviştilor li s-a adus la cunoştinţă de căbre conducători ai Comisiei locale
a sindicatelor că muncitorii de la fabricile din Nehoiu şi Curtea de Ar
geş, au fost anunţaţi de începerea grevei. In judeţ au fost, de asemenea,
trimişi delegaţi la cele mai importante fabrici. 30 La grevă1, alături de mun
citori şi funcţionari a luat parte şi personalul auxiliar, compus din oameni
de serviciu, paznici, aşa încîţ numărul greviştilor a ajuns la circa 3.000
26. Arhiva M.F.A. Rîmnicu Sărat, Corpul IV Armată, dos. 82, p. 2 17.
27. Arhiva C.C. al P.C.R., Fond 69, Ds. 6453, p. 4 ; Fond 5, Ds. 755, p. 99 ; Fond
8, Ds. 1 594, fila 7 ; ,.Dimineata" din 4 şi 10 decembrie 1 9 1 9 ; .,Adevărul" din 1 3 de
.,Izbinda" d in 14 de
cembrie 1919 ; ,.Lumea nouă" din 4 şi 10 decembrie 1919 ;
cembrie 1919.
28. Arhiva C.C. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, fila 4 ; "Piatra socialistă" din 7
decembrie 1919.
29. Arhiva C.C. al P.C.R., fond. 69, dos. 6453, p. 7, 13, 1 5 ; dos. 6323, fila 2: Arh. isto
rică centrală, fond. Ministerul de Interne, dos, 587, fila 1 ; "Monitorul oficial" .
Dezbaterile parlamentare, adunarea deputaţilor, 1919, p. 88 ; .,Lumea nouă" din 4
şi 10 decembrie 1919 ; ,,Izbinda" din 14 decembrie 1 9 1 9, .,Dimineaţa" din 4 dec.
1919 ; "Adevărul" din 8 şi 13 dec. 1919 ; ,,Biruinta" (P. Neamţ) din dec. 1919 ; "Sfa
tul lucrătorilor in lemn şi mobilă" din dec. 1919 si ianuarie 1920.
30. Arh. C.C. al P.C.RI., fond 69, dos. 6323, p. 1, 2.
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de oameni. De la început greva s-a caracterizat printr-o puternică unitate
şi disciplină, greviştii dovedind o dezvoltată conştiinţă de clasă. In primul
său număr ziarul "Piatra socialistă", organul săptămînal al secţiunii Par
'tii.dului Socialist şi al Sindicat elor muncitoreşti din Piatra Neamţ, a salu
tat cu en tuziasm greva muncitorilor din oraş. 31
După începerea luptei s-a tipărit un manifest care a fost trimis tu
turor lucrăt orilor, patronilor şi auoorităţilor, 'În care erau enumerate cau
zele care au dus la grevă.32 In zilele următoare greviştii au început să ţină
întruniri şi să desfăşoare o activitate susţinută pentru extinderea luptei
în altle centre din judeţ. 33 O part e a greviştilor a primit misiunea de a
atrage la lupta începută şi acele fabrici în care se mai lucra 34, Incercind să
oprească generalizarea grevei, autorităţile au ·căutat să împiedice pătrunde
rea greviştil or în interiorul fabricilor care mai funcţionau. Pentru a-i convin
ge săi adere la grevă şi pe acei muncitori care mai lucrau şi a nu da autorităţi
lor posibilitatea să opereze arestări greviştii circulau în grupuri mari. Din
dispoziţia gamizoanei P. Neamţ, au fost trimise patrule pentru a opera în
sensul celor arătat e mai sus. Dat fiind că propagandiştii grevişti erau mereu
văzuţi în preajma fabricilor, autorităţile militare din Piatra Neamţ au tri
mis la toat e fabricile cîte un post de 6 soldaţi comandaţi de u n gradat. 35
Prezenţa acestor gărzi a fost fărăl efect, căci atît la gară cîtl şi în locurile
unde se mai lucra, ele n-au putut reuşi să împiedice contactul dintre gre
veşti şi acei muncitori care nu intraseră încă în grevă. Astfel, la fabrica
"Moldova" garda n-a putJut opri un număr de 30 grevişti de a pătrunde
'În fabrică ca să determine şi pe ultimii muncitori să adere la grevă. 36 La
fabrica de cherestea "Tăltăruş" a intrat, de asemenea, un număr mare de
grevişti din celelalt e fabrici. 37 După încercarea greviştilor de a extinde
greva şi asupra gării, comenduirea a trecut, în ziua de 9 decembrie, la
măsuri samavolnice. Gărzile au primit cart)Uşe şi dispoziţia de a face uz
de ele, în cazul vreunei acţiuni din partea greviştilor sau a celorlalţi mun
citori. 38 Creşterea combativităţii muncitorilor din capitala judeţului
Neamţ, faptul că greva generală se desfăşura cu o deosebită forţă, că
ameninţa să se extindă• în t oată regiunea, a detterminat comandantul gar
nizoanei, după ce au fost trimise ordine speciale de mobilizare şi concen
trare a celor care se aflau in fruntea grevei, să treacă şi la alte măsuri
antimuncitoreşti. Printre acestea UJn loc special l-a ocup�· ordinul dat
tuturor gărzilor şi patrulelor de colonelul Dragu, comandantul garnizoanei
Piatra Neamţ, de a fi împuşcaţi muncitorii în cazul că vor incerca s·ăl se
apropie de fabricile părăsite, care a stîrnit o legiijmă indignare în rîndul
31. . , Piatra socialistă" din 7 decembrie 1919.
32. Arh. C.C. al P.C.R., fond. 69, dos. 6453, p. 3 ; "Piatra socialistă" din 7 dec.

1 9 1 9.

33. Ibidem.
34. Ibidem, p. 27. Nu încetaseră lucrul in oraş fabrica de pielărie "Katz" , 2 tăbăcării şi morile.
35. Arh. C.C. al P .C. R . , fond. 69, dos. 6453, p. 1 6, 34.
36. Ibidem, p. 34.
37. Ibidem.
38. Ibidem, p. 1 1 , 17 , 23 35 ; , ,Dimineaţa" din 1 0 si 13 dec. 1919 : " Clopotul " din
13 dec. 1919.
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muncitorimii. Ca urmare, grupul parlamentar socialist a făcut şi o interpe
lare în Cameră� pe tema tetJrii de la Piatra Neamţ. 39
In pofida măsurilor luate de organele de represiune din Piatra Neamţ
greviştii nu s-au lăsat] intimidaţi. După cîteva zile de la începerea grevei
secţiunea Partidului socialist şi sindicatele
muncitoreşti din P. Neamţ
aduc la cunoştinţa opiniei publice că au convocat o întrunire pentru ziua
de 7 decembrie, unde urma să se facă o expunere a situaţiei muncitorimii
din oraş.. Intrunirea, care trebuia să exprime solidaritat)ea maselor de ce
tăţeni cu greviştii, avea anunţată şi prezenţa secretarului de atunci al
comisiei generale a sindicatelor din România, M. Bălineanu. 40 In ziua
anunţată, a avut loc în sala hotelului Continental o mare întrunire a mun
citJorimii din Piatra Neamţ. Afară de greviştii tuturor fabricilor, au fost
prezenţi sute de cetă1eni, veniţi să ceară 8 ore de muncă şi mărirea sala
riilor. Intrunirea a fost prezidată de Lazăr Mălgaşu, secretarul Uniunii în
lemn şi mobilă a muncitorilor din România, printre participanţi numărîn
du-se şi M. Bălineanu secretarul C.G.S.R. Ei au adus salutul muncitorimii
din ţară, care era solidară cu greviştii de la Piatra Neamţ. Vorbit1orii au
cerut muncitorilor să dea dovadă de hotărîre şi dîrzenie în lupta pe care
au început-o cu patronii şi complicii acestora. In preajma locului întrunirii,
garnizoana a luat măsuri riguroase ca orice manifestaţie de stradă! să fie
oprită. 4 1 In acest] scop, un pluton de ostaşi a fost instalat la Prefectura
Piatra Neamţ. La terminarea adunării, mulţimea a trecut în urale prin cor
doanele de soldaţi iar apoi au manifestat pe străzi 42• tn seara următoare,
greviştii au început o vie agitaţie pentru a se opri lucrul în gară. 43 S-au
format grupe de 30-40 persoane care căutau a convinge pe cei ce lucrau
să ia part]e la grevă. 4" Prefectura ş i Siguranţa au hotărît să ia măsuri pen
tru "evitarea tulburărilor" . 45 Imediat, au fost aresfla,ţi în gară 9 grevişti ce
voiau să oprească pe hamali de la lucru. 46 După aceasta, Divizia 1 4 a
anunţat Corpul IV Armată despre măsurile care au fost luate, pentru a
se putea face faţă situaţiei, care devenea alarmantă penttru autorită�i. 47
Referitor la generalizarea totală a grevei, rapoartele precizau că realizarea
intenţiilor greviştilor, i-ar fi făcut pe aceştia "complet stăpîni pe loca
litatje" . 48
La 8 zile de la încetarea lucrului, industriaşii din Piatra Neamţ, după
ce au declarat lockout, 49 s-au adresat, prin împuternicitul lor, lui Al.
39. "Clopotul" din 13 decembrie 1919.
40. "Piatra socialistă" din 7 decembne 1919.
41. Arh. C.C. al P.C.R., fond 69 dos. 6453, p. 17, 33 ;
"Adevărul" din 13 decembrie 1919.
42. "Dimineaţa" şi "Clopotul" din 13 jlec. 1919.
43. Arh. c.c. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, pag, 21, 23, 33.
,

44. Ib idem.

45. Nu după mult timp, Prefectura şi comandamentul gArii, vor cere mărirea
efectivului gărzilor, considerlndu-le insuficiente pe cele atrbuite (Ibidem, p. 34) .
46. Ibidem, p. 2 1 , 23.
47. Ibidem, p·. 31.
48. Ibidem.
49. ATh. C.C. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 16.
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Vaida Voevod, preşedintele Consiliului de Miniştri, pentru a-i, cere spriJ in
la înăbuşirea grevei generale a lucrătorilor din cele 12 fabrici din Piatra
Neamţ. 50 Proprietlarii fabricilor arătau că "noi admitem unele din reven
dicările lucrăltorilor, fiind drepte, dar ne găsim în imposibilitatea de a
continua lucrul, fiind loviţi de lipsă de vagoane" . 51 Această afirmaţie a
industriaşilor, a fost comentată cu ironie de presa muncitorească, care re
liefa toată ipocrizia ce o degaja. 52 In încheierea memoriului lor, patronii
fabricilor cereau măsuri "ca actt=le de violenţă ale lucrătorilor sindicalişti
contra indus triilor noastre să înceteze înainte de a fi prea tîrziu" . 53 Pri
vitor la cei care se aflau în fruntea grevei, era invocată activitatea lor
revoluţionară, căd aceasta prindea uşor şi se cerea intervenţia hotărîtă! a
autorităţilor. 51 Patronii vorbeau şi scriau mereu despre instigatorii şi agi
tatorii care i-au tulburat pe muncitori. Intelectualii şi alţi cetJiţeni care
luau partea muncitorilor, descriind situaţia lor grea şi aducind la cunoş
tinţa opiniei publice cauzele care i-au împins la grevă, erau denunţaţi
siguranţei, ca instigatori, pentru a se lua obişnuittele măsuri impotriva lor.
Bazaţ i pe complicitatea autorităţilor şi mizînd pe înfrîngerea rezistenţei
greviştilor, patronii s-au angajat să nu reia lucrul în fabrici pînă. cînd sta
tul nu va pune Ia dispoziţia fabricanţilor, vagoane suficiente penflru
transportul mărfurilor. Ei condiţionau tratativele cu greviştii, de trimite
rea vagoanelor de către Direcţia CFR la Piatra Neamţ, pentru a se putjea
goli depozitele încărcate cu mărfuri. 55
Au fost f.ăcute, totuşi, unele încercări de mediere între grevişti şi pa
troni. Intervenţia unui inspectpr delegat al Casei Centrale a Meseriilor a
dus un acord asupra zilei de muncă de 9 ore. Datorită poziţiei adoptate
de industriaşi, celelalte cereri ale muncitorilor au fost respinse. 56
Autorităţile din Piatra Neamţ s-au pus la dispoziţia patJronilor şi au
dezlănţuit o cumplită prigoană împotriva muncitorilor. Drept represalii
împotriva greviştilor, zeci de muncitori erau zilnic arestaţi. 57 Intrunirile
au fost interzise. 58 Armata ameninţa cu împuşcarea pe muncitori ; s-au
întreprins mobilizări forţate. 59 La 10 decembrie, garnizoana P. Neamţ ra
porta din nou Corpului IV Armată că s-au luat măsuri severe cu scopul
de a împiedica orice manifestaţiuni sau dezordini. 60 Au fost trimise pa50. Arh . istorică centrală, fond Minist. de Interne, dos. 587, p. 6-7.
5 1 . Ibidem .
52. Vezi "Piatra socialistă" din 7 dec. 1919 şi "Sfatul lucrătorilor in lemn şi mobilă" din 1 ianuarie 1 920.
53. Arh. istorică centrală, fond Minist. de Inerne ,dos. 587, p. 7.

54. "Biruinta" din 18 dec. 1 9 1 9.
55. Ibidem ; "Izbinda" din 14 dec. 1919.
56. Arh. C.C. al R.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 24.
57. Arh. istorică centrală, fond Minist. de Interne, dos. 587, p. 1, 2, 9, 1 1 ; "Dimi
neaţa" din 10 şi 13 de:. 1919 ; "Clopotul" din 13 dec. 1919.
58. "Clopotul" din 13 dec.. 1 919.
59. Arh. istorică centrală, fond Minist. de Intrene, dos. 587, p. 1 , 2, 9, 1 1, "Piatra
socialistă" din 7 dec. 1919 şi "Adevărul" din 13 dec. 1919.
60. Arh. C.C. al P.O.R. , fond 6Q, dos. 6453, p. 20, 21.
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flrule în oraş, pentru a aresta pe sindicaliştii care cutreerau fabricile, a fost
alcătui un comitet care să ţină conferinţe populaţiei. 6 1
La 1 2 decembrie 1 9 1 9, 'în sala hotelului Continental din P. Neamţ, a
avut loc o mare întrunire a muncitorimii greviste de la fabricile de cheres
tea. Alături de ei au luati parte şi numeroşi cetăţeni, care au venit să de
monstreze solidaritatea lor cu muncitorii din oraş. Cu această ocazie, au
luat din nou cuvintul Lazăr Maglaşu şi M. Bălineanu din partea Comisiei
Generale a Sindicatelor. In cuvîntul lor muncitorii au declarau că nu vor
renunţa la grevă pînă nu vor obţine satisfacerea legitimelor revendicări.
Cei prezenţi la întrunire, sesiz1ndu-se de prezenţa în sală a unui comisar
de poliţie şi a unui reprezentant al organelor militare, i-au somat să1 plece
şi, la refuzul acestora, i-au dat afară cu forţa. 62 La sfîrşitul întnmirii miile
de muncitori şi cetăţeni au ieşit în stradă, unde însă au fost întîmpinaţi
de cordoane militare, formate din soldaţi ai regimentului 15 RăzboienL
Mulţimea, revolttată de această provocare, a rupt cordoanele şi, într-un
impozant cortegiu a continuat să manifesteze pe străzi. Aj ungînd la clu
bul socialist, s-a ţinut un nou miting în curte. Răspunsul autorităţilor la
acţiunile desfăşurate de grevişti, n-a 'întîrziat prea mult. După trei zile, a
fost aresta�, unul din conducătorii mişcării sindicale locale. 63
In timpul grevei, cei doi reprezentanţi ai Comisiei Generale a Sindi
catelor, au desfăşurat o vie activitate. Ei au făcut demersuri pe lîngă pa
troni şi autorităţi pentru rezolvarea revendicărilor muncittorilor din Piatra
Neamţ, dar toate insistenţele s-au dovedit zadarnice. La desele întruniri
ţinute de grevişti atît la clubul socialist cîtl şi în sălile publice din oraş, 64
delegaţii bucureş-teni au îndemnat pe muncitori să nu înceteze lupta lor�
pînă la obţinerea victoriei depline împotriva patronilor.
In pofida măsurilor luate împobriva lor, presa aprecia că greviştii
păstrau , ,ordinea cea mai desăvîrşită" . 65 Ei au oprit scoaterea din oraş a.
unor căruţe cu alimente, 66 dejucînd astfel planul autorităţilor de a-i zdrobi
prin înfometare.
Acţiunea proletariatului din P. Neamţ a stîrnit! multă simpatie şi soli
daritate în rîndul păturilor mwn.citoare din regiunea Neamţ şi din întreaga
ţară. Opinia publică privea cu încordare lupta inegală ce se desfăşura la
P. Neamţ. Cu greviştii de la P. Neamţ s-au solidarizat şi muncitorii din alte
oraşe, căci greva a avuti un important răsunet. In cadrul unei mari întru
niri convocată la 10 decembrie muncitorii fabricii de postav din Buhuşi au
protestat vehement împotriva samavolniciilor şi ilegalităţilor ce erau co
mise la Piatra Neamţ 67. Sindicatul lor a expediat o lelegramă Ministerului
de Innerne, prin care se declarau solidari cu greviştii din oraşul Piatra şi
61. Ibidem, fond 96, dos. 2487, p. 12.
62. Ibidem.
63 , ,Dimineaţa" din '18 dec. 1919.
ti4. "Piatra socialistă" din 26 dac. 1919.
r.r . "Dimineaţa" din 10 dea. 1919.
fo6. Ibidem, d,in :13 dec. 1919.
67. Arh. C.C. al P.C.R., fond. 96, dos. 2487, p. 15 ; "Piatra socialsitA" din 14 de
cembrie 1919.
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cereau intrarea în legalitate autorităţlor şi încetarea prigoanei la care erau
supuşi muncitorii. 68 Pentru a veni în ajutorul greviştilor din P. Neamţ,
muncitorimea din Buhuşi a subscris în folosul lor salariul pe o zi. Ei au
organizat de asemenea un bal, al cărui veni t a fost d �nat greviştilor
din P. Neamţ. 69 Ca răspuns oamenii muncii din P. Neamţ au organizat
o grandioasă manifestaţie, cu care ocazie au exprimat mulţumiri tovară
şilor de la Buhuşi. 70
La o întrunire a socialiştilor din Tg. Neamţ s-a protestat de asemenea
împotriva complicităţii dintlre armată şi patroni, împotriva represaliilor la
care erau supuşi muncitorii din Piatra Neamţ. 71 Intervenţia hotărîtă a
muncitorimii n-a întîrziat să-şi arate efectele. Ministerul de Interne, alar
mat! de posibilitatea extinderii grevei în această regiune, se văzu nevoit
să recomande Prefecturii din Piatra Neamţ "ca să ia măsuri grabnice, ca
să nu se facă nici o nedreptate muncitorilor din Piatra" . 72 In acelaşi sens
a fost anunţat ş-i Ministerul de Război.
In toată ţara au avut loc mari întruniri de protest! împotriva ames
tecului autorităţilor în conflictul cu patronii la Piatra Neamţ şi a şicanelor
la care erau supuşi muncitorii. 73 Din partea organizaţiilor centrale, so
sialisne şi sindicale, greviştii din Piatra Neamţ au primit numeroase aju
toare materiale 74. Aceste acţiuni de solidaritate ale muncitorirnii din ţară
au contribuit foarte mult la obţinerea succesului final. Ajutorarea mun
citorilor din Piatra Neamţ a constituit! un minunat exemplu de solidari
claritatea munci toreasoă1. 75 Fondurile primite au fost folosite pentjru a orga
nizarea întJrunirilor, la răspîndirea de manifeste, la trimiterea delegaţilor
muncitorimii din Piatra Neamţ în 'fosta regiune Bacău şi la Bucureşti,
pentru susţinerea materială a greviştilor, pentru ajutorarea familiilor
celor arestaţi, etc _76
Cele ce se întnmplau la Piatra Neamţ au produs o vie agitaţie în Par
lament. 77 In şedinţa Camerei din 1 0 decembrie, departamentele industriei,
interne ş-i răiZboi, au fost interpelate de deputatul socialist Gh. Cristescu,

68. Arh. istorică centrală, fond. Minist. de Interne, dos. 587, p. 1-2 ; Arh. C. C. al
P.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 25, 26.
69. , ,Piatra socialistă" din 26 dec. 1919.
70. Ibidem, din 7 dec. 1919 ; Cf. A. Roman "Din istoria luptelor revoluţionare
ale muncitorilor textilişti de la Fabrica de postav Buhuşi" , Buc., Ed. Ştiinţifică.
1959, p. 52.
71. Arh. C.C. al P.C.R., fond 96, dos. 2487. p. 15.
72. Arh. istorică centrală, dos. citat, p. 1, 2.
73. ,.Piatra socialistă" din 21 dec. 1 9 1 9, ,,Dimineata" din 10 şi 13 dec. 1919.
74. Arh. C.C. al P.C.R., fond 69, dos. 6453, p. 24 ; ,,Dimineaţa" din 18 dec. 1919,
75. Asupra activităţii financiare desfăşurate in timpul grevei date exacte ne
furnizează, darea de seamă din 15 dec. 1919, a delegaţilor şi comitetului de grevă
din P. Neamt. prezentată in sedinta comuni la care au participat din partea Cen
trului, M. Bălineanu, Alex. Dunlreanu şi L. Măglaşu.
("Piatra socialistă"
din
26 dec. 1919).
76. "Piatra socialistă" din 26 dec. 1919.
77. M. Bălineanu, a pus in mişcare presa şi parlamentul arătind cele ce se in
timplau la Piatra Neamt unde a stat aproape două slptămlni , in timpul evenimen
telor pe care le-am descris (Vezi Arh. C.C. al P.C.R., dos. 6453, p. 20-21).
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c u pnvue l a ordinele date d e autorităţile militare şi civile contra munci
torilor aflaţi în grevă. Acesta a cerut lămuriri şi a protestat vehement
împotriva acelor practici 78. În Parlament ministrul de război a fost avi
zati că în judeţul Neamţ muncitorii de la fabricile militarizate erau în grevă
şi comandamentul local a dat ordin trupei să tragă în caz că lucrătorii s-ar
apropi a de locurile părăsite. A fost cerut o anchetă) în acest sens. 79 Am
ploarea luată de ecoul grevei de la Piatra Neamţ va pune in mişcare şi
Răşcanu �-a
organele centrale. La 1 2 decembrie, ministrul de
război
adresati comandantului Corpului IV Armată, admonestîndu-1 pentru faptul
că nu-l informase asupra măsurilor militare luate la Piatra Neamţ împ'>
triva greviştilor, de care se comenta atîta în presă şi parlament. 80
Ecoul produs de lupta muncitorilor din Piatra Neamţ în întreaga re
giune, rezonanţa pe care a avut-o în ţară, agitiaţia creată în presă şi par
lament, au produs îngrijorare patronilor şi autorităJţilor locale. Acţiunea
luase proporţii neaşteptate. Dat fiind că nu reuşiseră să destrame rîndurile
greviştilor nici cu ajutorul organelor represive, nici cu cel al spărgătorilor
de grevă, 8 1 patronii au fost nevoiţi să cedeze.
După 3 săptămîni e1e luptă, solidaritatea generală a muncitorilor, a
determinat victoria muncitorilor grevişti din Piatra Neamţ, obţinută1 im
potriva patronilor capitalişti, care au fost obligaţi să accepte cererile lor. 82
Mulţumită solidarităţii de care au dat dovadă, greviştii au obţinut urmă
toarele : ziua de lucru de 9 ore, recunoaşterea delegaţilor de fabrici, mă
rirea salariilor cu 20%, recunoaşterea sindicatului care avea şi dreptul
de a discuta salariile noilor angaj aţi, en�. 83 Prefectura judeţului Neamţ
a anunţat Ministerul de Interne că greva a luat sfîrş•it, iniţiind în acelaşi
timp unele măsuri pentru intrarea în funcţiune a fabricilor. 84
Victoria muncitorilor din oraşul Piatra Neamţ a fost obţinută în con
diţiile unei prigoane sălbatp.ce îndreptată! împotriva lor şi a corupţiei prin
care s-a urmărit lichidarea grevei. lndărătnicia patronilor care nu voiau
să ţină seama de noile elemente care însoţea lupta munctiorilor, pretextele
folosite, măsurile abuzive, complicitatea autorităţilor, toalle acestea n-au
reuşit să intimideze pe grevişti. Muncitorii erau conştienţi că patronii nu
vor renunţa la planurile lor de a anula rezultatele acesrei lupte, de a re
introduce vechile condiţii de muncă. Organul săptămînal al secţiunii Par
tidului Socialist şi al sindicatelor din Piatra Neamţ, a avertizat pe patroni
că muncitorii vor sta în gardă şi nu vor permite ca cei care au fost în
frunflea grevei să fie alungaţi sau prigoniţi sub pretextul de instigatori. 85
78. Ibidem, p. 1 , 5.
79. Ibidem, p. 1 3, 15, 1 6,
80. Ibidem, p. 1, 6. 20.

17.

81. Arh. C.C. al P.C.R., fond 5, dos. 755, p. 22. ,,Dimineaţa" , 10 dec. 1919.
82. Ibidem, dos. 756, p. 15 ; .,Piatra socialistă" din 21 dec. 1919.

83. Ibidem.
84. "Monitorul oficial'"' . Dezb. Adunării deputaţilor nr. 21, 17 ian. 1920, p .266.
85. ,,Piatra socialstă" din 21 dec. 1 919. Incercările de spargere a unităţii greviş

tilor şi de desprindere a conducătorilor muncitorilor de masa greviştilor n- a dat nici
un rezultat. ("Dimineaţa" din 10 decembrie 1919) . Muncitorii fabricilor de cuie şi
din tăbăcarii n-au incetat greva decît odată cu ceilalti muncitori, deşi cererile lo:::o
fuseseră rezolvate incă inainte de terminarea grevei generale. (Ibidem).
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Reînceperea luptei urma să fie răspunsul muncitorilor în cazul nerespec
tării obligaţiilor asumate de patroni, sau a încercării acestora de a se răfui
cu conducătorii grevei.
Nu trebuie să omitem faptul căi situaţia mur.citorilor d i n judeţul Neamţ
era mai grea decît a celor din restul ţării. 86 Reuşita grevei generale din
Piatra Neamţ a avut o influienţă1 pozitivă asupra moralului muncitorilor
din întreag a regiune. Ea a constituit un impuls sporit în vederea unei mai
bune organizări a muncitorilor în partid şi sindicate. După greva generală
de la PiatJra Neamţ s-a intensificat organizarea în sindicat a muncitorilor
de la fabricile de cherestea din oraŞ' precum şi a celor din Slănicul Mol
dovei, Cosmeşti, Tecuci, Iaşi. 87 Succesul de la Piatra Neamţ a constituit
un puternic imbold în lupta muncitorilor de la fabrica de postav Buhuşi.
Urmînd exemplul celor din Piatra Neamţ, ei au declarat la mai puţin de
două luni, în februarie 1 920, o puternică grevă care s-a soldat cu prima
mare victprie a buhuşenilor. 88 ln timpul grevei de la Buhuşi, muncitorii
de la Piatra Neamţ au venit la faţa locului, cu drapele roşii ,penttru a in
curaj a ei acum pe greviştii din Buhuşi. Intre muncitorii greviş•ti de la
Buhuşi şi delegaţiile trimise de muncitorii din Piatra Neamţ, au avut loc
puternice manifestaţii de solidaritate. 89

Cu concursul muncitprilor de la Piatra Neamţ s-a organizat serate li
terare, la Buhuşi, Tîrgu Neamţ şi Roman. La Tîrgu Neamţ s-au pus acum
bazele unei secţiuni socialiste. Muncitorii atelierelor din Tîrgu Neamţ, s-au
constituit în sindicat urmînd a se afilia la Federala îmbrăcăminţii. !Jo

Victoria repurtată de proletariatul din Piatra Neamţ a primiti calde
aprecieri din partea organelor centrale ale mişcării muncitoreşti. Din par
tea C.G.R.S. şi a conducerii Uniunii lucrătorilor în lemn din România,
muncitorimea din Piatra Neamţ a fost felicitată pentru victoria obţinută
de către M. Bălineanu ş•i L. Măglaşu.
La scurt timp după terminarea grevei, patronii, cu concursul tacit al
autorităţilor, au început a încălca obligaţiile asumate, ca de exemplu la
fabricile Lalu, Bach, Măcărescu, etc. 91 Măsurile 1uat�e de conducerile a
cestor întreprinderi, tendinţa de a răpi cuceririle obţinute prin luptă, in
tensi'ficarea terorii, au provocat o vie agitaţie printre muncitori. Ei au
trecut imediat la ripostă, anunţînd opinia publică şi avertizînd pe patroni
şi autorităţi, asupra consecinţelor iminente ale unor astfel de acţiuni, pe
care nu voiau să le tolereze. Y2
Patronii şi autoritălţile nu se puteau împăca cu gîndul că au fost în
vinşi. Greviştii care fuseseră arestaţi cu cîtieva zile înainte de terminarea
86. ,.Piatra socialistă" din 7 şi 21 dec. 1919.
87. Sfatul lucrătorilor in lemn şi mobilă" din 1 ian. 1920 ; ,.Piatra socialistă" ,
21 dec. 1919.
88. A. Roman, op. ci.t.. ,p, 54.
89. Ibidem, p. 60.
90. ,.Piatra socialistă" din 5 ian 1 920.
91. ,,Piatra socialistă.. din 21 dec. 1919.
92. Ibidem.
..
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grevei continuau să fie reţinuţi. 93 Deputatul socialist Al. Dunăreanu a
făcut o amănunţită anchetă la Piatra Neamţ asupra prigoanei deslănţuită
de autorităţi împotriva muncitorilor, pregătind o interpelare in parlament.
După ce am prezentat principalele aspecte ale grevei generale din
decembrie 1 9 1 9 la Piatra Neamţ este cazul să ne punem intrebarea : Ce
consecinţe au avut evenimenbele petrecute la Piatra Neamţ în Impreju
rările concrete ale situaţiei de atunci ?
Declararea simultană a grevei in cele mai importante fabrici din Piatra
Neamţ, a demonstrat creşterea conştliinţei de clasă a muncitorilor şi stadiul
avansat de organizare al luptei lor. Revendicările greviştilor, în care apar
alături de cerinţele economice şi cele de ordin politic, ca recunoaşterea delE
gaţilor muncitorilor, a sindicatjului ca unicul reprezentant a lor, reflectă
această etapă superioară. La Piatra Neamţ, grevele s-au împletit cu mani
festaţii organizate împotriva samavolniciilor autorităţilor locale, împotriva
măsurilor antimuncitoreşti. Greva generală de la Piatra Neamţ din decembrie
1 9 1 9 s-a impus prin durata şi amploarea ei, prin hotărîrea cu care mun
citorii şi-au apărat revendicările, prin victoria pe care aceştia au obţinut-o.
Lupta muncitorilor din Piatra Neamţ, a căpătatJ pe parcurs un tot mai ac
centuat caracter politic. Condiţiile existente la sfîrşitul anului 1 9 1 9 în Ro
mânia, dădeau o amploare serioasă grevelor generale pe ramuri, care vor
deveni tot mai frecventle in anul 1 920. Greva generală incepută acum,
intr-un oraş situat într-o regiune mai bine situaf\'1 din punct de vedere in
dustrial, a depăşit imediat cadrul localităţii unde se desfăşura, căpăttînd
ecouri largi în toată ţara. Greva generală de la Piatra Neamţ, prima mare
ridicare a muncitorilor din această parte a ţării, face parte integrantă din
frămînttările epocii şi ea a insemnat o şcoală pentru organizarea acţiunilor
de luptă ale proletariatului din judeţul Neamţ.

LA GR:tVE DE DECEMBRE DE PIATRA NEAMŢ

Resume

Les actions de la classe ouvrtere develloppees a Piatra Neamţ a la fin de l'annee
1919, represente une manifestation caracteristique de l'etat d'esprit revolutionnaire
qui a saisi tout le pays pendant les annees d'apres la premiere guerre mondiale.
La greve generale de decembre 1919 de Piatra Neamţ, precedee d'une serie de
greves partielles, a demonstre la force de la classe ouvriere, sa ferme decision de
defenbre les revendications economiques et politiques traduites en actions directes
envers les patrons capitalistes, contre l'etat bourgeois.
En depassant le cadre local et regional, la greve generale de Piatra Neamţ a
beneficie de la solidarite et de l'appui de t()ut le proletariat roumain.
En brisant les nombreuseB difficultes qui ont surgi, les ouvriers de Piatra
Neamţ, ont obtennu gain de cause "dans la guerre de classe" , ce qui a determine
des consequences importantes pour le proletariat de cette region.
Partie integrante deB effervescences revolutionnaires de l'epoque, les actions des
ouvriers de Piatra Neamţ, ont represente une page memorable de l'histoire des
luttes du proletariat roumain.
93. "Reformatorul" din 26 dec. 1919. Se invoca motivul că cei 9 aresta-ţi erau
retinuti din ordinul Parchetului Curtii martiale din llaşi.
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PROBLEME DE ONOMASTICA
CONSTANTIN MATASA

ONOMASTICA românească de acum două-trei sute ani în urmă din
cuprinsul judeţului Neamţ şi din oraşul Piatra, mai ales, este de un real
folos pent;ru cunoaşterea unor aspecte din trecutul nostru mai apropiat.
M-am documentat în această problemă după o veche statistică a Parohiei
Precista, parohie ce se întindea odinioară pe mai bine din jumătatea Tîr
gului. Folositoare documentălri ne dau şi vechile "Mitrici" pe unde se gă
sesc scăpate de desele evacuări din t1impul războaielor.
Această problemă se urmăreşte aici pe mai multe capitole de unde
e venit strămoşul, ce meşteşug practica ş-i ce slujbă avea, etc.
Funcţiuni sau slujbe. Ceauşul, Căpitanu, Sergentul, Hotnog, Vornicul
şi Vornicelu, Catană, Popa, Popescu, Popovici, cum şi Preutlescu, Diaco
nescu şi Dăscălescu.
Meşteşugari. Dogariu, Butnariu, Rotariu, Herghelegiu, Harabagiu ş-i
Cărăuşu, Lăcătuşu, Ferestăoariu, Baciu şi Ciobanu, Scutariu, Cojocariu,
Cimpoieşu, şi Scripcariu, Zugravul şi Iconariu.
Nume!e de familie ce ne arată de unde sînt veniţi. Crăcăoanu, Giro
veanu, Gîrcineanu, Ungureanu, Olteanu , Vrinceanu, Grinţescu, Mocanu,
Ţuţuianu, Breţcanu, Ungureanu, Olteanu, Vrînceanu, Grinţescu, Mocanu,
Porecle din care unele s-au transformat în nume de familie. Ta.pa
lagă, Covrig, Roş.u şi Brîu roş, Albu, Lungu, Juncu, Nagiţ, Cucoş, Buftea,
Oţet, Otiwă, Mîndru, Lăudatu, Negru şi Negură .
Străini. Anemţoaicei, Ferenţ, Rusu, Ungureanu, Munteanu, Cazacu,
Forman, Menţel, Huţanu, Armeanu, Floş, Trapel, Torineli, Zane, Nova
covschi, Cerchez, Vagner, Grecu, Turcu, Trambischi, Bulgaru.
Din prezentarea elementelor de mai sus se desprinde constatarea unei
a•fluenţe puternice spre oraşul nostru, afluenţă ce-şi are ca punct de ple
care mai multe motive, din care cel mai puternic constă în condiţiile de
viaţă atît de favorabile din această regiune. Ascuns între munţi şi departe
de marea arteră de circulaţie din valea Siretului, pe care se scurgeau spre
apusul bogat al continentului nostru , valuri după valuri de popoare mi
gratoare ce roiau din răsărit.
Regiunea aceasta întrunea apoi condiţii de viaţă deosebit de impor
tante, multe şi variate. O apă navigabilă - Bistriţa - străbătea oraşul
făcînd cărăuşie ieftină cu produsele ce veneau din sus, tocmai de la iz
voarele ei, de prin satele de acolo cu oameni hamici şi cuprinşi... Pe de
9

-

Carpica
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altă! parte, pădurile nesfîrşite din jurul oraşului, dădeau oamenilor o ma
terie primă de mare importanţă
lemnul
şi mai ales lemnul de brad
atît de căutat mai ales de lumea nevoeşă pentru mica industrie Şli constru
irea caselor.
Regiunea oraşului Piatra se bucura şi de o climă prielnică, fiind
aoălrat de vînturi şi viscole mari prin brîul de munţi ce-l înconjoară şi-1
străjuesc.
Spre a scăpa de dijme şi mai ales de plata "bOierescului" datorat pro
prietarului moşiei, pe care se găsea satul, multă ţărăalime fugea şi se
aşeza la oraş pentru că aici era mai liberă şi scutită de povara angarale
lor din sat. Meşteşugarul de asemenea, găsea la oraş nu numai materia pri
mă de care avea nevoe, dar şi cumpărători pentru rodul muncii lor. Ora
şul oferea apoi omului şi multe alte înlesniri privind mai ales şcoala şi
-

-

sănătatea.
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COLECŢIA DE ARTA POPULARA V. HEISU
GEORGETA STOICA
Iniţiativa de a deschide o expoziţie de artă populară la sediul muzeu
lui, într-un judeţ în care lipseşte un muzeu etnografic sau de artă populară�
trebuie salutată cu toată căldura.
Iniţiativa oricît de meritorie, ar fi pututi rămîne vreme îndelungată în
stadiul proi ectului dacă un mare iubitor al creaţiei populare, V. Heisu, n-ar
fi pus la dispoziţia muzeului, o adevărată comoară, adunată ·rn decursul
anilor din satul Răcăciuni şi alt= cîteva din aceeaşi zonă.
Colecţia formată încetJul cu încetul, ilustrează de fapt pasiunea ş·i mun
ca de o viaţă a colecţionarului
In modul cwn a fost constituită această colecţie se întrezăreşte pre
ocuparea acestui îndrăgos�it de artă populară nu numai de a aduna cu
orice preţ obiecte frumoase pentru plăcerea proprie ci de a le putea fo
losi în scop ştiinţific pentru studii viitoare.
Colecţia compusă în total din 700 obiecte, în maj oritate piese de port
- călmăşi femeieşti din bumbac ş i borangic, catrinţe din lînă cu alesă
t1u ri, marame, bete, cămăş i bărbăteşti, cioareci şi brîie - dar ş·i ţesături
de interior - ştergare, scoarţe, lăicere - reprezintă perfect creaţia populară
dintr-o microzonă a văii Siretului, foarte puţin cercetată şi aproape de loc
reprezentată în muzee.
Concepţia ştiinţifică! care a stat la baza constituirii colecţiei este ilus
trată în faptul că, V. Heisu a urmărit pe de o parte constituire a unor an.
�

sambluri de costume complete ,iar de pe ailtă parte adunarea unor serii de
obiecte care să ilustreze evoluţia diferitelor piese in t imp.

Astfel, urmărind seria de costume complete expuse la muzeu, cercetă
torul ca şi vizitatorul obişnuit îşi poate da seama de bogăţia portului din
această parte a ţării, de condiţionarea lui de diverşi factori sociali, istorici,
climatici, de vîrste ş.am.d. In acelaşi timp costumele respective ilustrează
forţa cre�toare şi imaginaţia celor ce în clipe de răgaz au înflorit piesele
de îmbrălcărninte folosite in zilele de muncă sau de sărbătoare. V .Heisu
n-a omis nici cercetarea obiceiurilor şi riturilor de trecere, fapt ilustrat
în colecţia prin costumele de nuntă, ţesăturilie legate de ceremonialul nun
ţii, botezului sau înmormîntării.
Preocuparea pentru constituirea unor serii de obiecte, care să ilustreze
evoluţia diferitelor piese de port a crescut considerabil valoarea ştiinţifică
a colecţiei Heisu. Pe lîngă piesele expuse în muzeu, care nu reprezintă nici
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de departe bogăţia colecţiei, seriile de cămăşi - în special f.emeieş-ti - de
catrinţe şi androcuri, de brîie, bete şi ştergare de cap - de la cele mai
simple, pînă la cele mai complicate din punct de vedere ornamental, aflate
în această colecţie reprezintă! un izvor nepreţuit de studiu asupra dezvol
tării artei populare din comuna Răcăciuni. Şi, dacă unele dintre piesele care
formează aceste serii sînt lipsite de calităţi artistice, ele au meritul de a
fi adevărate documente fără de care nu s-ar putea efectlua un studiu com
plet al portului din această microzonă.
De cele mai multe ori, colecţiile apăll'Ute din dragostea şi pasiunea unor
nespecialişti păcătuiesc prin lipsa de documentare ştti.inţifică, ceea ce tran
eformă aceste colecţii în conglomerate de obiecte frumoase şi de curiozităţi
fără nici o valoare. Este deosebit de meritoriu căJ V. Heisu s-a preocupat şi
de aceastlă latură - întocmind cu ajutorul specialiş-tilor de la Muzeul din
BacăiU inventare şi fişe ştiinţifice complete. Datorită acestui fapt cercetă
torul poate constata 'În orice moment de unde provine şi cît! de veche este
o piesă, cum se numeşte şi cum a fost decorată, cine a fost autorul şi unde
a deprins meşteşugul etc .
V. Heisu s-a dovedit a fi un importanti factor de cultură care a pus la
dispoziţie întreaga sa colecţie spre vizitare nu numai în cadrul expoziţiei
organizate la Muzeul din Bacău dar ş-i în cadrul unei expoziţii perrm.nente
deschise la Răcăciuni.
Colaborarea dintre muzeu şi colecţionarul de artă populară, V. Heisu
s-a dovedit frucnuoasă din toate punctele de vedere. lnţelegerea specialiş
tilor din muzeu pentru munca pasionată! depusă de acest colecţionar neobo
sit se manifestă şi în modul în care au fost prezentate obiectele respective,
în faptul că au adăpostit colecţia în "locaşul muzeelor" .

Fig.

1

-

Costume femeieşti
Rll.c1iciuni.

şi

bilrbliteşti.
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Pig. 2

-

L!Ucer decorat cu figuri
şi zoomorfe.

anlropomol Ce
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Fig. 3 - Costu m de femeie cu cămaşă
de borangic şi androc. RAciciuni.
Fig.

4

-

Costum bărblitesc cu
Răcăciuni.

Fig. 5 - Uicer din plir de caprli si traisUl..
Traistli din lînă cu alesături . Orbeni.
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bonditli.

6 - Cl!imeşl!i femeiescl!i din borangic
cu alesături. Brîu din lină cu alesături.

Fig.

Fig. 7

Pl!inceşti.

-

Costum

bl!itrinesc de feme1e.
Rl!icl!iciuni.
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Fig. 8

-

Costume femeieşti cu marame.

Racl!.ciuni şi Orbeni. Costum femeiesc
şi blirbiltesc din Orbeni.
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Costu m femP iesc cu andro c.
Pănceşti.

Fig. 11

-

Fig. 10

-

Detaliu de catrinţă din
Rlciciuni.

Llicer decorat cu roate. Băseşti-Ftrjol.
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Fig 12
Costum femeiesc şi bărbătesc
din Răcăciuni şi Orbeni. Costum femeiesc
-

cu căm aşă de borangic şi androc.

Fig. 1 3 - Lăicer ales cu pomul vieţi i.
Răcăciuni.
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CERCETAREA :ETNOGRAFICA ŞI MUZEUL
DE ETNOGRAFIE - CERINŢE IMPERIOASE
IN JUDEŢUL BACAU
GEORGETA STOICA
Cu cinsprezece ani în urmă oraşul Bacău se număra printre cele mai
-sărace aşezări citadine sub raport muzeistic. Cercetătorul sau călăJtorul o
bişnuit care dorea să ştie cîte ceva despre trecutul sau realizările contem
porane era obligat să se informeze pe căi lăturalnice sau să viziteze mo
numentele istorice din împrejurimi. Şi iată că în prezent datorităJ muncii
neobosite şi entu ziaste a unui colect!v de muze::ografi, înţelegerii şi spri·
jinului organelor locale de partid şi de stat, în Bacău se află un muzeu de
istorie, un muzeu de artă şi un muzeu de ştiinţe naturale, organizate după
cele mai moderne criterii muzeografice. Cele trei muzee pun la dispoziţia
marelui public şi a specialiştilor un material bogat şi interesanfl din ju
deţul Bacău cu aj utoru l căruia se
conturează specificul zonei pe plan
istoric sau artistic, din punct de vedere al florei sau al faunei . Din acest
ansamblu lipseşte doar un muzeu de etnografie.
Orice om, orice familie, orice comunitalle umană au tradiţii care le
- definesc în raport cu alţi oameni, cu alte fami lii, cu alte comunită�� uma
ne. Aceste t radiţii dacă sînt foarte ?echi, nu se ma; pă;strează decît sub
formă de vestigii mai mult sau mai puţin ruinate, mai mult1 sau mai puţin
acoperite cu straturi de pămînt sau de construcţii rezultate din activitatea
umană mai recentă. Sarcina regăsirii acestm vestigii, identificării, expli
·cării şi punerii lor în valoare a revenit arheologilor din Bacău. Muzeul de
arheologie adăposteşte şi prezintă publicului documentele descoperite în
acest fel.
Anumite tradiţii s-au transmis peste secole, altele dimpotrivă sîntl mai
recente şi aparţin strămoşilor noştri direcţi, Ele sînt adesea 'Încă vii, dacă
nu în v!aţa cotidiană măcar în memoria bătrînilor comunităţii. Ele sînt n1ai

complexe decît c�le pe care le relevă arheologia, deoarece el,' vorbesc : obi
ectele nu sînt moarte, ci asociate unui context. Ele aparţin etnografiei.
Arheologia şi etnografia pot fi considerate două aspecte ale aceleaşi
ştiinţe, care studiază viaţa omului şi a societăţii.

Importanţa lor este si

milară.
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Tr�buie să recunoaştem însă că arheologia ca disciplină a fost ma•
de timpuriu organizată şi datorită unor descoperiri spectaculoase, mai cu
noscută. Etnografia mai puţin apreciată pînă în curînd, mai puţin înţe
leasă in afara cercurilor de �pecialişti ar trebui să se bucure de aceeaşi
popul aritate ca arheolo�;;; a şi chiar s-o depăşească, dt-oarecE> aşa cum am
văzut este mai vie.
Pe plan internaţional însă se constată dimpotrivă - aşa cum rezultă
din raporttul reuniunii ICOM ţinut la Bagdad în 1 967 - două fenomene
simultane :
- snobismul pentru "arta primitivă" sau pentru "pitoresc", care se
manifestă în cadrul publicului din ţările cu nivel economic foarte ridicat ;
- dispreţul mai mult sau mai puţin mărturisit faţă de aceste vestigii
în ţălrile slab dezvoltate �au în curs de industrializare
In primul caz este vorba de necunoaştere a şi incapacitatea de a apre
cia adevăratele valori umane. In al doilea caz este vorba de un traumatism
cultural, născut din prăpastia care se deschide tot mai adînc ·intre trecu
tul obscur şi viitorul şi pe care tineretul mai ales, îl doreşte prezent.
Cunoaşterea, aprecierea valorilo r tradiţionale tjrebuie să apropie po
poarele şi să constituie un mijloc de legătură între trecut şi viitor, am
bele fiind faţete ale aceluiaşi viitor uman.
Admiţînd punctul de vedere exprimat mai sus, trebuie să admifjem
de asemenea necesitatea imperioasă de a colecţiona în vederea conservă
rii şi punerii lor în valoare, spre profitul publicului şi al specialili>tilor,
obiectele aparţinînd culturii materiale şi spirituale populare �are formează
obiectul etnografiei. Este un adevăr repeta� adesea, atunci cînd se vor
beşte despre transformarea rapidă� adesea radicală a oraşelor şi satelor
din ţara noastră. Această transformare a avut loc într-un ritm foarte in
flens şi în judeţul Bacău şi duce pînă la urmă la dispariţia mai mult sau
puţin rapidă a tot ceea ce nu este modem, ad ică a tradiţiilor, a producţiei
artistice populare, a costumelor, etc. Această transformare se petrece în
favoarea unei civilizaţii de tip universal care prezintă avanagii incontes
t)abile dar care uneori poate să nu aibă rădă1ctni în tradiţie.
In cele mai multe ţări industrializate din Europa ş i America, etno
logia este pe cale să se confunde cu arheologia. Dacă în ţara noastră pro
cesul nu este încă atît de avansat el este �atuşi rapid aş-a că ne rămîn
puţini ani pentru prezervarea patrimoniului cultural tradiţional de valoare·
inestimabilă pe care-I avem, dar care piere pe zi ce trece tot mai mult.
Esfle suficient săi amintim anumite regiuni ca

Valea Jiului,

Hunedoara,

Bicaz, Săvineşti, Oneşti, ş.a., unde industrializarea a dus la modificarea
vieţii însăşi, o oraşelor şi satelor, unde obiectele şi uneltele tradiţionale

ale vieţii cotidiene au fost înlocuite în cîţiva aJili cu obiecte de factură
industrială, conform noilor cerinţe.

In judeţul Bacău, unde dezvoltarea

industriei

şi

tlranformarea so

cialistă a satului încep să intre şri ele în tradiţie, fenomenul devine în mod
special foarte acut. La aceasta se adaugă problema
dintre turişti sau colectionari cu populaţia.
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Evident nu expunem aceste fapte pentru a încerca să oprim progresul în
vederea renaşterii sau conservării trecutului, nici pentru a pune la îndo
ială avantagiile acestor transformări pentru binele omului. Dorim numai
să1 subliniem cu mai multlă tărie că tradiţiile, cunoaşerea lor, conştiinţa
valorilor, fac parte din acest mod de viaţă mai bun, din acest umanism
pe care socialismul îl oferă omului. De aici rezultă necesitatea cercetărilor
etnografice şi a organizării unui muzeu etnografic in judeţul Bacău.
Cercetarea etnograf.ică este o misiune foarte nobilă care tJrebuie în
ţeleasă şi din alt unghi de vedere.
Etnografia nu este o ştiinţă a trecutului, o ştiinţă a ceea ce moare şi
şi dispare fără1 încetare în societatje. Studiind cultura populară dintr-o zonă,
ea caută mai întîi rădăcinile istorice şoi aspectele cele mai arhaice, pentru
a putea inţelege prezentul. In acelaşi timp etnografia se ocupă în egală
măsură de fenomenele care anunţă şi pregătesc viitorul.
Sarcina etjnografului nu încetează niciodată. Intr-un viitor mai mult
sau mai puţin îndepărtat, cînd în judeţul Bacău toate aspectele culturii
populare actuale vor fi complet transformate ele vor constitui un nou
subiect de cercenare etnografică.
In judeţul Bacău cercetarea etnografică este la inceput : nu s-a făcut
pînă în prezent prospecţii sistematice, echipele de cercetare pe teren au
fost rare şi au aparţinufl unor muzee centrale. Rezultatele sînt prin urmare
dispersate în diferite părţi - Iaşi, Bucureşti, Sibiu - şi în publicaţii de
specialitate diferite. Această situatie este defavorabilă deoarece nu există
o bază serioasă de la care să se pornească/ în viitor. Aceasnă situaţie pre
zintă şi unele avantagii în sensul că programul poate fi conceput numai
în funcţie de normele ştiinţifice şi de scopul urmărit.
Pentru a realiza o cercetare planificată, sistematică, ea 'tlrebuie coor
donată şi controlată de un organism care să fie inzestrat cu mijloace ma
teriale şi cu personalul necesar. Acesti organism care trebuiesă. fie muzeul
va avea sarcini multiple şi anume :
1 . culegerea tuturor informaţiilor şi documentaţiei existente (biblio
grafie, documente, inventare de colecţii audiovizuale realizafle de radio,
televiziune, cinematogra-fie, recensăminte ale colecţiilor etnografice sau
folclorice private pe teritoriul judeţului) ;
2. definirea zonelor de cercetare ;
3. stabilirea unei ordini de prioritate a zonelor şi problemelor de cer
cet)are în funcţie de ritmul transformărilor ;
4. urmărirea permanentă a programului pe măsura culegerii datelor
de teren şi revizuirea priorităţilor în funcţie de progresul dezvoltării in
dustrializării ;
5. coordonarea activităţii echipelor.
Fiecare echipă va trebui să fie compusă din cercetători cu experienţă/
şi înzestrată cu echipamentul necesar (aparate foto, pentru filmare şi mag
netofon).
De o importanţă deosebită! pentru bunul mers al cercetării sînt me
todele folosite. Este imposibil ca în cîteva cuvinte să se indice o metpdă
universal valabilă de cercetare .Trebuie aleasă cea mai bunăJ în funcţie
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de circumstanţe, de teren, de scopul cercetării ; ele pot fi combinate. In
stadiul iniţial, cu un personal mai puţin experimentatl, este bine să se în
ceapă cu tehnici simple, verificate :
a. metoda " inventarierii" , bine condusă şi exploatată, poate permitte
realizarea unei monografii
aproape perfecte. Ea se caracterizează prin
cercetarea meticuloasă a tuturor aspectelor etnografice, fără să neglijeze
nici cele mai modest!€ probleme. Datorită acestei metode care porneşte de
la cercetarea obiectelor, cercetătorul poate aborda succesiv domeniul so
cial, ideologic etc. In plus, această metodă! bazată pe cercetarea obiectelor,
oferă mari avantagii pentru uttilizarea ulterioară a materialului colectat
în muzeu ;
b. metoda "genealogică" este un mijloc simplu de a urmări un feno
men în timp, cît de departe permite memoria subiectului examinat. A
ceastă metodă istorică poate da măsura evolutiei structurilor familiale, so
ciale etc. ;
c. metoda "statistică" în măsura în care se bazează! pe chestionare
este ma i difjcil de practicat. In cea mai mare parte din cazuri această me
todă trebuie rezervată pentru sondagiile de verificare.
In cazul cercetărilor de salvare, va fi adesea i mposibil să se aplice
o metodă în toată rigoarea ştiinţifică. Cercetătorul va trebui în acest caz
săi se adapteze condiţiilor şi să ţină seama de 'factorul timp. In cel mai
rău caz, el va fi obligat să se mulţumească cu o colecţionare rapidă, ana
loagă "perieghezelor" arheologice. Fiecare obiect colecţionat va trebui să
fie însoţit de o fişă descriptivă completată pe teren cu cea mai mare grijă ;
acest fapt va permite folosirea ulterioară a obiectelor pentru publicarea
sau prezentarea în muzeu.
Cînd echipa de cercetare dispune de timpul necesar, ea va trebui să
consacre eforturile sale cunoaşterii complete a zonei şi comunităţii umane
alese, sub toate aspectele. In acest caz se va face o anchetă de tip clasic a
cărei organizare se poate prezenta astfel :
a. Lucrări preliminare - despuirea documentelor ;
- luarea de contact de la distlanţă ;
- stabilirea planului de cercetare ;
- preparative materiale.
b. Desfăş.urarea campaniei - contactul cu autorităţile locale ;
- recunoaşterea generală a subiectl\llui ce ur
mează a fi cercetat ;
- aplicarea planului de lucru.
c. Elaborarea rezultatelor.
In clasificarea ICOM, muzeele de etnografie constituie o categorie
aparte. Muzeul este rezultatul pracljic al cercetării etnografice şi asigură
două1 funcţii esenţiale :
a. conservă
public.

rezultatele cercetării ;

b.

le pune la 1ndemîna

marelui

Muzeul etnografic ideal trebuie să dea imaginea "terenului" şi nu
orice imagine, ci una complet comentată, amănunti�ă, vie. Multe muzee
acordă preferinţă excesivă pentru un aspect sau altul de civilizaţie şi ne-
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glijează pe toate celelalte. Imaginea zonei este deformată în acest fel,
dezechilibrată, adesea inut]ilizabilăl pentru un studiu de sinteză.
Pentru ca în muzee imaginea "terenului" să fie cît mai exactă şi mai
completă singurul mijloc este de a folosi şi utiliza cu rigoare pentru for
marea colecţiilor metoda inventarului atît de apreciatlă la Marcel Mauss.
Cu alte cuvinte intocmirea catalogului care să cuprindă toate activităţile
individuale, familiale sau colective În 'tloate domeniile tehnice, materiale,
estetice, sociale, juridice şi religioase.
Se poate considera că recolta etnografică a fost bine făcută cînd în
fiecare rubrică1 din catalog vom găsi obiectele respective, de la cea mai
modestă unealtă de lucru a pămînflului, la elementele de podoabă sau cele
de cult.
Muzeul etnografic trebuie să cuprindă în afara obiectelor, şi o ilus
traţie audio-vizuală completă fără de care colecţiile vor apare rupte de
realitate. In concepţia modernă muzeul nu mai este doar uni depozit cu
tJot felul de obiecte rare, curioase sau frumoase ci trebuie să fie un la
borator.
Ca urmare a transformăirilor ce au loc în toată ţara, într-un viitor a
propiat "terenul" se va schimba sau va dispare. In acest moment muzeul,
constituit pe baze ş�iinţifice din vreme, va căpăta o valoare inestimabilă,
deoarece va deveni "terenul insuşi" , locul în care vtzitat]oru.l va afla ceea
ce înseamnă tradiţia locului, singurul loc în care cercetătorul va putea să
mai găsească informaţiile de care are nevoie.
El va găsi aceste informaţii numai dacă muzeul n-a ·fost conceput ca
ca un fel de cimit]ir al trecutului ci dimpotrivă dacă a fost conceput ca un
instrument de salvare al unor elemente vii. Dacă etnografii au lucrat pe
teren, privind fiecare obiect ca un martor, dacă au consemnat cu grijă
toate observaţiile pe fişă, dacă au înregistrat ges1jurile pe peliculă şi su
netele pe bandă, muzeul va fi un adevărat document asupra vieţii comu
nităţii umane.
Astfel apare clar că muzeul nu are rolul limitat de a asigura restau
rarea şi conservarea obiectelor ci trebuie să aibă ca scop culegerea şi orga
nizarea tuturor datelor susceptibile să le confere o viaţăJ reală.
Muzeul trebuie să asigure în acelaşi timp prezentarea diferitelor ele
mente, în aşa fel ca vizitatorul să poată privi şi înţelege viaţa altor oa
meni, 'Într-un judicios echilibru de factori ştiinţifici, didactici, estetici şi
in respectul valorilor materiale şi spirituale ale tlrecutului.
Apoi, muzeul trebuie să devină un organism permanent de cercetări
pentru muzeografi, de cultură pentru marele public, unde se găsesc reu
nite şi vii toate elementele care const]ituie personalitatea proprie fiecărei
zone, fiecărei societăţi.
Acestea sint argumentele ştiinţifice şi culturale care justifică crearea
muzeelor etnografice în centrele judeţene. Se poate spune că nu es� doar
o necesitate ci o datorie de onoare care sîntem siguri, că este in vederile
colectivului ştiinţific de muzeografi din Bacău.
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CONTRIBUŢll LA STUDIUL POPULAŢIEI
ORAŞULUI VASLUI
N. N. LUPU

Oraşul Vaslui face parte din generaţia oraşelor feudale vechi şi pro
vine dintr-un tîrg de vale.
Situat în partea centrală a Podişului Bîrladului, la confluenţa
pîraielor Rahova şi Vaslui cu Bîrladul, oraş.ul Vaslui ocupă partea sudică
a dealului Mori i (120 m), pînă în lunea joasă a Bîrladului şi a pîrîului
Delei. Această aşezare geografică coincide cu o zonă de convergenţă a unor
drumuri foarte importante ce vin dinspre nord-sud, est şi vest, drumuri
ce se suprapun în part1e peste arterele de circulaţie vechi cu importanţă
internaţională. Amintim printre acestea vechiul drum de negoţ interna
ţional, care lega oraşele galiţiene, Cracovia şi Lemberg cu cetăţele şi ora
şele de la gurele Dunării şi de la Marea Neagră. Această aşezare geogra
fică, favorabilă activităţii umane, precum şi anumitle condiţii social istorice,
au determinat apariţia şi dezvoltarea oraşului, care în anumite perioade
s-a înscris între cele mai importante din Moldova.
Pentru prima dată, oraşul Vaslui, este pomenit in documen.îte 1n 1 375.
Aşezat pe drumul comercial amintit, încă1 din timpul lui Alexandru cel Bun
(1400-1 432) a avut funcţia de vamă, de strajă militarăJ şi chiar de reşedin
ţă domnească. Oraşul Vaslui este menţionat ca scaun domnesc pe vremea
lui Ş'befan cel Mare (1470) . Incă din 1 447 se spune că tîrgul Vasluiului îşi
avea hotarele sale, ocolul său ca moşie. In 1490, Ştefan cel Mare dă vasluienilor marele urie, în care arată că a cumpă(["at, El domnul, cu 1490
zolţi tăltărăşti, 16 sate şi silişti de Ia proprietarii din loc şi le afuroseşte
tirgului (tîrgul nost]ru al Vasluiului). (11)
Perioada 1400-1 500 este o perioadă de înflorire şi dezvoltare continuă
a tîrgului. lncepînd cu anul 1 538, are şi funcţia de judeţ. După mutarea
capitalei la Iaşi şi fixarea scaunului vorniciei mari a Ţării de Jos la Bir
Iad, Vasluiul începe să decadă, menţinîndu-se pînă în zilele noastre la ni
velul unui oraş mic, cu o dezvoltare foarte lentă.

Populaţia or�lui Vaslui.
Primele ştiri care meritjă a fi luate în seamă sînt acelea din Codex
Bandinus.
10 -

Carpic.a
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In 1 646, după acest izvor, Vasluiul numărăl cea 400 case adică mai bine
de 1000 locuitori. Dacă nu este chiar exactă această cifră, totuŞii nu este
departe de adevăr deoarece în condica liuzilor din 1803 se menţionează
227 bimici, cea. 1 1 00 suflete .
In catagrafia tîrgului şi ţinuflului Vaslui din 1 820, tîrgul cuprindea
470 liude, ceea ce ar face peste 2000 suflete.
După catagrafia Vasluiului pe anul 1 83 1 tîrgul Vasluiului număra 477
de liuzi adică 2.300 suflete.
Date asupra populaţiei Vasluiului bazate pe un recensămînt sînt ace
le a din 1 859- 1860.
Din această statistică Vasluiul numălră 4334 locuitori. Din 1 859 şi pînă
la 1 899 nu s-au efecfluat decît numărători cu caracter fiscal, neglijînd o
bună parte din populaţia neimpozabilă. aceste numărători nu pot fi luate
in considerare.
De pe linia tradiţională a recensămîntului fiscal s-a ieşit cu incepere
din 1 889 aşa că rezultatele acestei statistjici pot fi folosite cu succes.
Populaţia Vasluiului după această! statistică era la 1 889 de 9171 lo
cuitori.
Primul recensămînt cu adevărat general al populaţiei României este
cel din 1 912 după care Vasluiul număra : 1 0 397 locuitpri.
La recensămîntul efectuat în 1 930, oraşul Vaslui a avut o populaţie
de 1 5.310 locuitori. La cel din 1 94 1 , numărul locuitorilor a fost de 13 .887
locuitori, iar în 1 948 după trei ani de refacere economică abia ajunge la
1 3.738 locuitori, deci mult sub nivelul anului 1 930. Dinamica populaţiei
in anii construcţiei socialiste ne arată o creştlere rapidă a populaţiei acestui
oraş, totuşi mult sub nivelul majorităţii oraşelor din ţarăl. Datele statistice
scot bine în evidenţă aceasta.
Anul
Nr.
loc.

1 948

1 956

1 960

1 963

1 965

1 966

1 967

1 968

1 3738

14850

158 1 8

1 6675

1 7024

1 7950

1 8769

1 9823

Respectiv în ultjirnii 20 ani, populaţia acestui oraş. abia a crescut cu
6085 locuitori, ceea ce înseamnă extrem de puţin, avînd în vedere faptul

că Vasluiul se găseşte într-o regiune unde densitatea aşezărilor urbane
este sub media pe ţară. Aceasta se datoreşte în primul rînd industriei încă
slab dezvolt]ate a acestui oraş şi funcţiei sale predominantă de servicii ceea
ce duce la un indice mic de urbanizare cu consecinţe negative în creşte
rea populaţiei şi dezvoltarea în general a oraşului . Industriile slab dez
voltate nu reprezintă perioada la care ne referim o atracţie deosebită
pentru populaţia din jurul oraşului. Sporul nat/Ural ca ş.i cel migratoriu
este redus, înregistiind după cum reiese din graficul (1) chiar perioada
de stagnare şi regres.
Dacă1 analizăm mai amănunţit dinamica populaţiei în ultimele secole
observăm că au existat perioade de înviorare
demografică
(1831-1 859,
1 859-1 899, 1912-1 930, şi 1 948-1 969), întrerupte de perioade cînd populaţia
creşte foarte puţin (1 899-1912), s-au chiar de perioade de regres (1 930-

1 941, 1941 - 1 948).
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Aceste perioade de înflorire sau de s�agnare demografică coincid cu
perioade de înflorire sau stagnare economică a acestei localităţi. Docu
mentele cercetate ( 1 , 2, 3, 4, 9, 1 0, 1 7) ne arată că pentru primele două
perioade dezvoltarea demografică a fost impulsionată de dezvoltarea vieţii
comerciale a aces® i tîrg, care atrage populaţii specializate în această func
ţie. Se poate observa în special o creştere rapidăl în acest timp a populaţiei
evreeşti, (menţionată în acest oraş alături de armeni şi greci încă din 1 525)
dar cu o creştere evidentă între 1 831-1 899 după cum reiese din următoa
rea stat]istică :
Anul
Nr.
loc.

1803

1 820

1831

1838

1 859

1 899

1 930

1941

64

180

1 44

892

1 202

3742

3275

3575

A trei a penoadă de dezvoltare demografică (191 2-1930) corespunde ca
pitalismului, respectiv inceputurilor dezvoltării industriei. Aceasta, alături
de funcţia administrativă de judeţ, a avu� un rol important, determinînd
un spor migratoriu pozitiv, care se reflectăl in creş.terea mai activă a
populaţiei. Acestei perioade îi urmează o perioadă de regres demografic.
Intre anii 1 930-1948 Vasluiul ca şi alte oraşe din Moldova, datorită crizei
economice, da�rită războiului şi urmărilor acestuia, datorită secetei din
1 946-1947, înregistrează o scădere evidentă a numărului de locuitori. Re
dresarea din acest punct de vedere se face foarte greu şi foarte incet.
Aceasta datorită faptului că prin legea administrativ teritorială din 1 950,
Vasluiul îşi pierde funcţia administrativă de judeţ fiind transformat în re
şedinţă de raion. Pe de altă parte industriile se dezvoltă foarte încet pre
dominînd indus�a uşoară şi cea locală, care antrenează un număr mic din
populaţia activă.
Datele statistice din ultimul deceniu ne arată că din totalul populaţiei
active, populaţia ocupatăl în industrie a variat în1lt_-e 2,05 şi 23,5%1 Aceasta
ne demonstrează că avem de a face cu un oraş cu indice de urbanizare
foarte mic. In oraşele de acest fel populaţia are o dinamică foarte puţin
activă. Sporul total anual în ultimul deceniu a variat întjre 236 şi 354 lo
cuitori, cu tendinţă în ultimul timp chiar de soăldere.
Acest spor avînd în vedere populaţia de 1 9.823 locuitori cît are Vas
luiul în prezent, depăşeşte puţin sporul din 1 896 cînd datele statistice arată
pentru acest oraş o creştere a populaţiei cu 60 locuitori pe an. Din aceasta
reiese că atît înainte de 1 944 cît şi după această dată, oraşul Vaslui a avut
un spor natJural şi migratoriu foarte redus.

Densitatea populaţiei.
Densitatea populaţiei a înregistrat o dinamică asemănăltoare creş.-tlerii
acesteia. In 1941 densitatea medie a populaţiei oraşului era de 73 locui
tori/ha, cu o concentrare mai mare spre centru unde densitatea attinge
100 loc./ha şi cu o densitate mult sub 60 loc./ha la periferie.
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In ultimul deceniu populaţia a crescut cu aproximativ 6000 locuitori,
dar observăm în acelaşi timp extlinderea foarte mare a suprafeţei oraşului
ceea ce are drept rezultat o densitate medie mică. Se observă aceiaşi con
centrare in centrul comercial al oraşului ş i aceiaşi dispersie spre periferie.
cu unele tendinţe de concentrare în jurul unităţilor industriale.

Structwra naţională a populaţiei oraşului Vaslui.
Privind din punct de vedere al elementelor etnice, Vasluiul deş•i nu
este un oraş mare, totuşi populaţia sa nu este omogenă şi n-a fost nici în
trecut.
In această privinţă sînt foartie interesante relatările misionarului Ban
dinus, care a vizitat mai toate satele şi oraşele Moldoveneşti locuite de ca
tolici în 1 946.
"Odinioară zise Bandinus" locuitorii unguri erau în mai mare număr
decît acum cîci locuiau în peste 300 caşe. Ei au, avu� biserică, paroh şi
liude magistru, acum abea se cunosc urmele unde a fost templul odini
oară. Templul a fost ars de poloni pe la 1 626 şi răpite odoarele altarului .
Azi sînt cîteva, din care cele mai multe a u fost folosite de biserica din
Huşi, înt!re care o cruce de argint şi două potire frînte.
Reiese deci clar că altă dată oraşul Vaslui a avut pe lîngă populaţia
sa băştinaşă formată din români şi o foarte însemnată! populaţie ungureas
că care s-ar fi ridicat la cea. 1 200 suflete. La data cînd misionarul vizitează
oraşul nu mai erau decît 1 6 unguri ce locuiau 4 case. Impuţinarea ungu
rilor din Vaslui se datoreştie in bună parte ciumii ce a bîntuit după invazia
polonă săvîrşită cu 20 ani înainte de sosirea lui Bandinus aici. Altă parte
a fost împrăştiatăJ sau luată în robie de către tătari.
Care este originea acest)or unguri ? Explicaţii în privinţa prezenţii un
gurilor la Vaslui ne dă tot Bandinus care spune că ungurii husiţi vin in
Moldova la 1460 ·fiind alungaţi de Matei Corvin. Statistica din 1941 men
ţionează pentru Vaslui un număr apreciabil de unguri (101). Intrebarea
care se pune e : sînt aceştia urmaşii vechilor colonişti ungun in număr
aşa de apreciabil în trecut în Vaslui, sau sÎIIlt recent veniţi. Inclinam pen
tru prima ipoteză şi credem că nu greşim, deoarece cifra de astă1zi a putut
fi rezultată numai prin sporul natural. Dacă admitem că într-o sută de ani.
populaţia se poate dubla, în aproape 300 de ani de la 1 646 la 1941, a putut
nu numai să atingă această, cifră, dar să ş.i o depăşească•.
Un alt grup etnic îl reprezintă armenii. Dacă statistica din 1 930, nu
ne dă pentru oraşul Vaslui decît 9 armeni, nu tot aşa era situaţia în trecuti
pentru că tot Bandinus ne spune : "Valahii şi armenii" locuiesc deja acest
loc, 300 de case sînt ale valahilor, iar ale armenilor 100 şi ambele naţiuni
număr mai bine de 1000 de capete.
Se găseau pe atunci în Vaslui 400 de armeni ş.i au fosti probabil mult
mai numeroşi in vremea lui Alexandru cel Bun care la 1418 înlesneşte coloni
zarea în Moldova a 3000 de armeni veniţi din Polonia. Armenii reprezintă
nu numai pentru Vaslui ci pentru întreaga Moldovă din acea vreme, ele-
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mentul etnic specializat in funcţia comercială. Comerţul armean durează
pînăl la 1 600 cînd este înlocuit în acest oraş cu comerţul grec ce durează
pînă in 1 800.
Numărul armenilor începe să scadă. după 1 439, cînd diln cauza prădă
ciunilor tătl3.rilor şi arderea oraşului ei se mută în altă parte .
Cît de eterogenă! a fost populaţia tîrgului Vaslui de la începutul se
colului XVI-lea se poate deduce şi din jalba locuitorilor români vasluieni
făcută către Ştefan Vodă cel tînălr contra negustorilor armeni, greci şi evrei
ce 'Îi exploatau.
Cu timpul însă armenii s-au asimilat şi continuă să se asimileze cu
românii.
Evreii - sînt pomeniţi în documente alături de armeni şi greci ca
negustori a acestJui oraş. încă din 1 525. Numărul lor era neînsemnat în a
cele timpuri faţă de armeni şi unguri. Cu timpul însă numărul lor a cres
cut considerabil atit prin sporul natural cît şi prin infiltraţii puternice
dinspre Galiţia, mai ales către 1869 şi 1 899, cînd ating numărul maxim
în acest oraş (3742), an după care scad continuu.
Alte elemente
etnice ale Vasluiului, însă de mai mică importanţă
numerică sînt : lipovenii, romii şi nemţii.
Lipovenii - sînt veniţi din Rusia
inainte de 1 880. Ei formează o
mahala care astăzi poartă denumirea de mahalaua lipovenească. Numărul
lor este de cîteva sute de locui�ori. Majoritatea sînt agricultori, o mică
parte sint meseriaş i şi mai puţin sint ocupaţi în industrie şi comerţ.
Romii - în număr redus locuiesc mai ales 'În partea oraşului din spre
valea Bîrladului, urmaş ii vechilor robi mănăJstireşti şi chiar domneşti. Nu
mărul lor se cif.rează la circa 250 locuitori.
Cel mai modest element etnic sub raport numeric sint nemţii, veniţi
ca meseriaşi şi lucrători la diferite întreprinderi industriale la începutul
sec. XX.
Din puru:t de vedere a structurii naţionale atît în trecuti cît şi astăzi
oraşul Vaslui a fost foarte eterogen. Ţinem însă să menţionăm că întot
deauna elementul etnic cel mai numeros şi cel mai reprezentativ a fost
cel românesc. Celelalte naţionalităţi au reprezentat şi reprezintă procente
reduse cu instabilitate de-a lungul secolelor destul de mare.

Structura profesională.
Referiri concrete putem •face numai pentru ultimele decenii cînd avem
date statistice mai exacte. Oraşul Vaslui ca toate oraşele din ţară1, în anii
construcţiei socialiste a înregistrat schimbări
importante în ce priveşte
structura profesională. Totuşi aceste schimbări sînt inferioare celor medii
pe ţară. Aceasta reiese din următoarele date statistice :
Din totalul populaţiei de 1 7.950 locuiori la sfîrşiul anului 1 966, populaţia
activă reprezenta abia 36,2% faţă de 59,7% cît este media pe ţară. Aceasta
se datoreşte în primul rînd funcţiilor oraşului, care nu reuşeşte să antreneze
în activităţi economice decit o parte din populaţia oraşului. Pe de altă
parte aceasta are drept consecinţă o slabă1 atracţie a populaţiei din jur de·
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către acest centru. Analizînd funcţiile de bază ale oraşului şi legat de a
ceasta struct{ura profesională a populaţiei active, am constatat că funcţia
de servicii deţine 61 ,4% din populaţia activă, urmează apoi industria căreia
îi revine 20,5% şi agricultura cu 18, 1 %.
De asemeni, se observă un număr foarte redus de salariaţi cu califi
care superioară. Din totalul populaţiei active 61 ,8% sînt muncitori cu
calificare inferioară. Iat·ă: prin urmare consecinţele directe ale unui grad
redus de dezvoltlare a industriei.
Măsurile recente luate de stat privind dezvoltarea unor regiuni ră
mase în urmă şi organizarea ştiinţifică a producţiei au în obiectivul lor şi
oraşul Vaslui.

Structura pe medii.
Oraşul Vaslui cuprinde şi cîteva localităţi din jur care formează zona
preorăşănească imediată şi care aprovizionează piaţa oraşului cu produse
agroalimentare. Acestte localităţi (Bahnari, Brodoc, Moara grecilor, Rediu,
Viişoara) cuprind un procent destul de mare de populaţie rurală. Datele
statistice actuale nu ne dau numărul acesteia, dar faptul că 1 8,1% din
populaţia activă a oraşului este ocupată în agricultlură ne demonstrează
că aceasta există ş·i încă în proporţie mare. Cert este însă că populaţia
urbană! ce locuieşte în acest oraş depăşeşte 75% şi ea a predominat din
totdeauna.
In concluzie, putlem spune despre oraşul Vaslui că se găseşte în ce pri
veşte număJrul locuitorilor la limita superioară a oraşelor mici.
Că are o densitate a populaţiei relativ mică şi dispusă concentric, încă
de la începutul secolului XX.
Structura etnică este eterogenă păstrînd amprenta unor evenimente
social istorice mai îndepărtate sau mai apropiate.
Structura profesională! şi pe medii sînt o reflectare directlă a gradului
de dezvoltare economică a oraşului.
Perspectivele acestui oraş, actuală reşedinţă de judeţ sînt destul de
mari. In ultimul timp se dă o atenţie 'bot mai mare industriei. Alături de
industrii mai vechi ca cea de materiale de construcţii şi alimentară, a a
părut în 1 967, o fabrică modernă de confecţii, una de încăţăminte, în 1 968
o fabrică de mobilă/, în 1 969 va intra în funcţie o fabrică de materiale ter
mo izolatoare şi altlele.
Aceasta este numai începutul redresării oraşului Vaslui, oraş vechi
românesc, oraş care prin însăşi poziţia sa într-o regiune rurală trebuie să
.se dezvolte şi să valorifice la un înalt nivel resursele naturale şi umane
existente în această regiune.
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17.
Statistică a j udetului Vaslui - 1 969.
-

CONTRIBUTIONS A L'ETUDE DE POPULATION DE LA VILLE VASLUI

Resume
La ville de Vaslui falt partie de la generation des villes feodales. Elle est situee
dans la partie centrale du plateau de Blrlad.
La population de cette viile est de 17.950 habitants.
Des sa creation (1375) elle a eu une population tres h eterogene aussi bien sous
!'aspect de la structure nationale que professionnelle.
L'evolution du nombre de la population de la ville et celle des densites de son
foyer ont enregistre une seri e de particularites propres aux villes moldaves qui ont
participe a l histoire mouvementee de la Moldavie.
'
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INDUSTRIILE GRELE ALE JUDEŢULUI BACAU
ŞI DEZVOLTAREA LOR IN ANII SOCIALISMULUI
IULIA VACARA.ŞU

Judeţul Bacău participă cu aproape 4% în producţia globală indus
trială a ţării, situindu-se din acest punct de vedere pe locul cinci, după!
municipiul Bucureşti şi judeţele Prahova, Braşov şi Hunedoara. El este
foarte bine reprezentat în economia industrială a ţării, atît în industria
grea cît şi în industria uşoară. lndustriile grele însă, au o pondere, o ve
chime şi o importanţă mul� mai mare. Ele sînt grupate în special pe Valea
Trotuşului şi în municipiul Bacău, legate fiind de prezenţa unor importante
resurse naturale şi de forţă de muncă.
Situat în partea central-vestică a Moldovei, judeţul Bacău beneficiază
de o aşezare fizica-geografică şi geologică deosebit de favorabilă dezvol
tării sale. Relieful varia� şi bine proporţionat cuprinde în vest o parte din
zona muntoasă a flişului cretacic şi paleogen, ş i depresiuunea neogenă a
Dărmăneştilor, În centru o parte din Subcarpaţii Moldovei, urmează apoi
valea Siretului şi partea vestică a podişului Bîrlad, toate avînd în subsolul
lor importante resurse minerale.
Adăugăm la acesf]ea resursele de apă care în j udeţul nostru se găsesc
în cantităţi suficiente - atît sub raportul alimentării cu apă a industriei
şi populaţiei, cît şi sub raport hidroenergetic.
Majoritatea apelor curgătpare - în special in zona mun toasă, - au
proprietăţi potabile şi un potenţial hidroenergetic ce variază intre
1 500-2000 KW/Km. ln terasele Trotuşului şi în special în cele ale Bistriţei
� Siretului se găsesc strate acvifere foarte bogate, care sînt folosite în
alimentarea populaţiei, în agricultură şi în industrie.
ln afară de resursele menţionate, judeţul Bacău mai posedă impor
tante resurse ale solului cum ar •fi : pădurile care ocupă 40% din suprafaţa
judeţului (depăşind cu mult media pe ţară) şi suprafeţele agricole cu peste
50% din suprafaţa judeţului.
Iată deci condiţii deosebti de favorabile acttivităţii umane, condiţii care
din cele mai vechi timpuri au determinat popularea acestor regiuni şi apa
riţia mai tîrziu a unor importante industrii.
Industriile judeţului Bacău au preocupat datori1lă importanţei lor, în
special in ultimul timp, un număr tot mai mare de geografi şi geologi (1.
4 , 5, 7, 8, 10, 11, 1 2 , 1 4 , 1 5 , 1 6, 1 8 etc.).
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Valoarea acestor industrii (ne referim la industriile grele), începînd
cu secolul XVI cînd sînt pentru prima dat!ă, menţionate, pînă în zilele noas
tre, -a variat foarte mult, în funcţie nu atît de resursele naturale cit şi mai
ales de condiţiile social-istorice care au existat de-a lungul vremurilor.
Inceputul industriei grele în judeţul nostru, a fost modest, repre
mult meş-teşugăresc.
zentat prin întreprinderi mici cu un caracter mai
Abia la sfîrşitul secolului al XVIII-lea ş.i începutul secolului al XIX-lea,
putem vorbi despre industrie propriuzisă, industrie care totuşi nu duce
la ridicarea economică a regiunii în cauză!. Predomină indusflriile extrac
tive şi nu cele prelucrătoare, industrii care angajează forţa de muncă şi
smulg din regiune bogăţii ce vor fi valorificate în afara ei, aducînd pro
fituri capitalului şi contribuind în extrem de mică măsură la prosperarea
regiunii care le produce. Petrolul, cărbunenle şi lemnul, bogăţii de bază
ale acestei regiuni ,luau drumul exportului în stare brută. Aceastja a făiCUt
ca în anii regimului burghezo-moşieresc, judeţul Bacău, cu importante
resurse naturale, să se menţină la un nivel economic foarte scăzut. La
aceasta a contribuit foarte muhl pătrunderea capitalului străin, �n special
începînd cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea.
·

Dacă cercetăm documentele istorice (2, 13) este impresionant cît
de mult i- a intjeresat pe capitaliştii străini regiunea noastră şi in special
bogă�iile ei. Spre exemplu industria carboniferă din Bazinul Comăneş.ti a
fost subordonat unei societăţi belgiene timp de 24 ani (1 920-1 944). Petrolul
de la Moineşti a atras atenţia capitaliştilor s'flrăini încă din 1 868. In această
ramură capitalul străin se infiltrează tot mai mult, culminînd cu Socie
tatea "Stjeau a Română" (înfiinţată, in 1 896) în cea mai mare parte cu ca
pital englez, societate ce a exploatat petrolul din Moineşti, Stăneşti, So
lonţ şi Zemeş. Capitaliştii americani în fruntje cu Rookefeller înfiinţează
în 1 904 Societatea "Româna-americană", deposedînd fostul judeţ Bacălu
de importante cantităţ i de ţiţei. O serie de moşieri români in colaborare
cu capitaliştii italieni înfiinţează în 1 905 Societatea ,"Italo-Română" care
a acaparat terenurile petrolifere de la Cîmpeni-Bacău.
Acelaş·i interes au arătat capitaliştii străini şi pentJru pădurile din ju
deţul Bacău, deoarece aurul verde le aducea tot atît de mari profituri ca
şi aurul negru. Pe Valea Trotuşului în 1 890-1891 pătrunde în industtrla
forestieră capitalul austriac sub egida Societăţii Găetz, care exploateazăl
pădurile bazinului mijlociu al Trotuşului pînă la eliberarea patriei noas
tre. In 1940 Societatea Gă�tz a luat numele "Foresta Italo-Română", ca
urmare a pătrunderii capitalului italian.
Aceiaşi situaţie întîlnim şi pe Valea Bistriţei. Astfel În 1917 s-a în
fiinţat Fabrica "Doma" , care mai tîrziu a devenit Societatea Anonimă
"Atlas", iar în 1 925 a luat numele de "Bicazul" avînd ca proprietar pe
Iosif Feldherr. La Bacău în 1918 a fost înfiinţată o altă fabrică de cheres
tea de către Strul Chendler iar în 1 920 la Traian lîngă! Bacău una de către
A. Iustjer şi O. Herşcovici. Aceiaşi situaţie întîlnim şi pe Valea Tazlăului
Ş'i la Căiuţi etc. In industria uşoară situaţia este aproape identică. Pretu
tindeni capitalul străin pătrunde jefuind bogăţiile noastre şi munca a mii
de muncitpri. Exploatarea neraţională şi ja•ful au adus economia fostului

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

INDUSTRIILE GRELE ALE JUDEŢULUI BACAU

1 55

judeţ Bacău şi în general a României, înainte de eliberare într-o situaţie
lamentabilă.
Dupăl eliberarea patriei noastre şi în special după actul naţionalizării,
economia ţării inclusiv a judeţului Bacău se schimbă radical. Politica con
secventă a Partidului Comunist Român de industrializare socialistă de fo
losire şi repartjizare raţională a forţelor de producţie pe întreg teritoriul
ţării, a determinat dezvoltarea economică şi a judeţului Bacău ajungîndu-se
la nivelul actual.
Acestui judeţ i s-a dat mai mare atenţie prin volumul mare de inves
tiţii, prin crearea unor ramuri industriale noi, prin reutilarea şi raţionali
zarea celor vechi, prin reconstrucţia oraşelor şi chiar construcţia unor
oraşe noi (oraşul Gh. Gheorghiu-Dej şi oraşul Lucăceşti).
Cea mai mare parfle din aceste investiţii a fost destinată industriei.
Astfel, faţă de anul 1 938 producţi a globală! a industriei judeţului Bacău
a crescut de peste 1 1 ori, situîndu-1 din acest punct de vedere pe locul 5
între celelalte judeţe ale ţării. În momentul de faţă ju jeţul Bacău con
tribuie la producţia globală industrială a ţării cu 3,8% înflreCÎnd j udeţe cu
vechi t radiţii industriale cum ar f.i judeţul Timiş, Sibiu, Cluj . Din cele
1 582 de întreprinderi industriale d i n ţară, 44 se găsesc pe teritoriul jude
ţului Bacău. Unităţile industriei grele create în majoritate în anii socialis
mului, sînt aproape toate unităţi de prim rang, la nivelul tehnicii mondiale,
care asigurăl un înalt grad de valorificare a materiilor prime,
realizînd
produse de inaltă tehnicitate. Unele din acestea au o pondere destul de
mare în economia naţională. Spre exemplu : judeţul Bacău realizează din
producţia ţării
1 00% cauciucul sintetic, 100% din polistiren, 84% din
policlorura de vinil, 40% din soda caustică, 37% din matJerialele plastice
şi răşinile sintetice, peste 33% din producţia de benzină, 22% din cea de
motorină, 25,6% din producţia de antidăunători,
1 1% din producţia de
hîrtie, 1 1 % din producţia de energie electrică, 10% din producţia de che
restea etc.
-

Numeroase produse realizate de înt]reprinderile judeţului BacăiU sînt
exportate bucurîndu-se de o bună apreciere pe piaţa externă. Printre pro
cauciucul sintetic.
dusele cu o pondere mare la export putem menţiona
antidăunătorii, soda caustică, polistp.renul, cheresteaua, mobila.

Repartizarea teritorială şi structura pe ramuri a industriei g·rc/e
- Industria energetică. Face parte din indusflriile de bază ale jude
ţului Bacău. Ea cuprinde industria cărbunelui, industria petrolului şi in
dustria energiei electrice şi termice.

este una din cele mai vechi industrii din
- Indusffria cărbunelui
judeţ. InceputJUrile exploatării că;rbunelui în Bazinul Comăneştiului da
tează din 1 825. Cu cărbunii de atunci se aprovizionau vasele 'cu aburi din
Portul Galaţi şi morile mecanice din oraşul laşi. Dezvoltarea transportu
rilor feroviare, în special în Moldova, a condiţionat extinderea exploată
rilor şi mărirea producţiei. Depozitele meoţiene purtătoare de călrbuni
se găsesc aşezate pe un fundament de fliş paleogen, înscriind o arie de
-
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peste 20 km. pătraţi. Din cele 37 straturi de cărbune brun, intercalate în
complexul cărbunos din Bazinul Comăneştilor, 7 sîn� exploatabile cu gro
simi ce variază de la 0,40 m la 2,20 m. Cărbunele cel mai bun se găseşte
in partea vestică a bazinului - respectiv în cuvetele Lapoş, Asău şi Lă
loaia. In partea estică a acestuia - respectiv în cuveta Văsieşti - Dăr
măneşt1i, la punctele Leorda şi Vermeşti, cărbunele brun exploatat este mai
inferior apropiindu-se mai mult de lignit. Cît priveşte exploatarea călrbu
nelui din această regiune, menţionăm că înregist)rează o perioadă de mare
avînt, în special după 1 920, cînd Societatea Minelor unite Asău-Comăneşoti
se unifică cu Minele Leorda şi Vermeşti, formind cea mai mare societate
înainte de actpl naţionalizării "Creditul carbonifer" .
Această societate a ajuns în perioada de vîrf a producţiei capitaliste
la un capital investit de circa 1 7 0 milioane lei. Capacitattea de producţie
la izbucnirea celui de al doilea război mondial era: de circa 300 de mii
tone călrbune/an şi 60 mii tone brichete pe an (2) .
In timpul războiului producţia înregistrează scăderi foarte mari, care
confJi,nuă şi după război datorită urmărilor acestuia şi exploatării neraţio
nale din trecut. Timp de aproape 20 de ani minele din Bazinul Comăneşti
răm1n nerentabile. Abia în ultimul trimestru al anului 1 967 datorită or
ganizării ştiinţifice a producţiei, Intreprinderea Minieră Comăneşti reuşeş.te, însfîrşi�, să devină rentabilă.
Măsurile luate de conducerea de partid şi stat - respectiv raţionali
zarea exploatărilor prin crearea Complexulu i R.A.L., reducerea unor ma
teriale scumpe folosite în exploatare, cum ar fi lemnul de mină şi cheres
teaua şi înlocuirea lor cu susţinere metalică şi din beton, mecanizarea şi
au�omatizarea unor lucrări, intrarea în circuitul economic a unor strate
defectuos exploatate în trecut etc., au dus la valorificarea eficientă a căr
bunilor de la Comăneşti. Cărbunii de aici s'Înt valorifjcaţi mai departe in
proporţie de 75% în termocentrala de la ComăJneşti,
unitatte industrială
importantă' atît prin producţia sa d� energie electrică şii termiCă cit ş i prin
faptul că valorifică o parte importantă din potenţialul de forţă de muncă
existent în această regiune.

Industria pe trolului şi gazelor naturale - petrolul şi gazele natu
rale din judeţul Bacău se găsesc în cea mai mare parte intr-un zăcămînt)
primar în zon a flişului carpatic şi în subcarpaţi.
Exploatarea acestei bogăţii datează încă din prima jumătate a seco
lului XV. Documentele istorice atestă existenţa fîntlînilor de păcură de la
Lucăceşti încă din 1440. In anul 1 646 călăltorul Bandinus remarcă numă
rul mare de puţuri de păcură cu adîncimi pînă la 50 metri, care acopereau
dealurile de la Mosoarele, Poenile, Dofteana şi Păcureţ. Dimitrie Cantemir
referindu-se la prima jumătate a secolului al XVII-lea, menţionează exis
tenţa păcurii la Moineşti. Exploatarea s-a făcut cu mijloace rudimentare
pînă "in anul 1 863, cînd la Mosoarele intră în funcţiu ne Frima sondă me
canică din ţară. După anul 1 89 1 sondele mecanice se extind foarte mult
în toată zona petroliferă din judeţul Bacău, producţia răm'Îne totuşi la un
nivel scăzut. Mijloacele •folosite pentru extracţie erau încă necorespunză1joare, cercetările geologice erau incomplete, exploati!lrile mergeau numai
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în perimetrele cu randament maxim. Aşa se face că această industrie, cu
vechi tradiţii în judeţul Bacău, deţinea în 1 937 abia 1 ,5% din producţia
de petrol a ţării. Exploatările intense, neraţionale precum şi concesionarea
in cea mai mare parte a petrolului de aici unor monopoluri străine, a dus
la scăderea rapidă a producţiei după 1 937, încît în anul 1 938 se extrăgeau
abia 48 mii tpne, ceea ce reprezenta doar 0,45% din producţia naţională.
industrie cunoaşte o dinamică foarte activă. In
După! 1 948 această
1 952 se introduce metoda de forare cu turbină care a redus considerabil
dura ta de dare în funcţiune a sondelor noi. Folosirea izotopilor radioactivi
în scopul efectuării diferitelor operaţiuni de con1jrol, introducerea unor
instalaţii moderne de foraj etc. au contribuit la creşterea producţiei de
petrol în această regiune.
Rafinarea petrolului se făcea în trecut prin rafinării modestje, judeţul
Bacău înscriindu-se totuşi printre primele din ţară în ce priveşte insta
larea unor distilării de petrol. Folosirea petrolului la iluminat a impus la
mijlocul sec. al XIX-lea distilarea lui. Asf!fel la Lucăceşti apar primele
trei rafinării mici de petrol în anii 1 837 şi 1 840 (2). In 1 844 apare o a patra
rafinărie la Moineşti ( 1 3). Acest început este continuat printr-un număr
foarte mare de rafinării din acestea mici, aproape fiecare proprietj"3.r de te
renuri petrolifere, avea puţuri de extracţie şi rafinării din. acestea mici .
Cea mai importantă dintre ele care se menţine pînă după 1 948 este ra·fi
năria de la Moineşti.
După anul naţionalizării industria prelucrătoare a petrolului în ju
deţul Bacău ia un mare avînn. Cele două rafinării moderne construite 'În
anii socialismului (rafinăria nr. 8 Dărmălneşti construită în 1 949 şi rafină
năria nr. 1 0 Gh. Gheorghiu-Dej construită în 1 956) asigură prelucrarea
întregii productii din zon.9J cit şi din alte regiuni din ţară (Oltenia). Produ
sele de bază ale acestor două unităţi industriale sînt benzine cu cifră oc
tanică ridicată, petroJUri, motorine, cocs, gaze de chimizare, c<:!rute mult
atît pe piaţa internă cît şi pe cea externă. Petroluril e şi produsele petro
lifere obţinute în gruparea industrială a Trotuşului sînt destinate în prin
cipal consumului intern, fiind distribuite în Moldova, Dobrogea şi Tran
silvania.
Prezenţa petrolului şi a gazelor naturale, a determinat apariţia în ju
deţul nostru a unei puternice industrii petrochimice.
- Industria e nergiei electrice şi termice - această industrie în j ude
ţul Bacău este reprezentată prin cele trei termocentrale (Borzeşti, Comă
neş,ti şi Dărmăneşti) a căror putere instalată reprezintă 265 MW, cu per
.spectriva de dezvoltare a C.E.T. Borzeşti în acest cincinal cu încă 400 MW,
precum şi de hidrocentralele de pe Bistriţa (Buhuşi, Racova, Gîrleni,
Bacău, 1 şi BacăJu 2) cu o putere instalată de 1 10 MW.
Termocentralele de la Comăneşti şi Borzeşti, pe lîngă energie electri
că, produce o mare cantitate de energie termică folositlă in industriile din
Comăneşti şi ora�ul Gh. Gheorghiu-Dej şi la termoficarea acestor oraşe.
Energia electrică şi termică produsă de centralele judeţului Bacău
reprezintă peste 1 1 % din producţia pe ţară în această ramură şi peste
�,5% din producţia globală pe judeţ.
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Toate aceste centrale electrice, care au o producţie de peste două ori
mai mare decît toate centralele României în 1 938, au fost construi'lle în
anii socialismului.
In viitQr, prin terminarea lucrărilor hidrotehnice de la Vale!l Uzului
şi prin amenajarea rîului Siret, vor fi puse în funcţiune noi capacităţi hi
hroenergetice, care vor însuma încă 1 1 O 'MW.
Toate acesije unităţi conectate la sistemul ener�etic naţional, aduc şi
şi vor aduce şi în viitor un aport important 'in crearea bazei energtice a
economiei ţării noastre.
- Industria chimică - creată şi dezvoltată în cea mai mare parte
în anii socialismului, reprezintă cea mai impor!)antă ramură industrială a
judeţului Bacău. Ea deţine cea mai mare pondere în producţia industrială
a judeţului (23,7%) la care dacă mai adăugăm Ş'i industria celulozei şi hîr
tiei cu 2,9%, ajungem la 26, 6 % , ceea ce înseamnă/ mai mult cu 1/4 din
întreaga producţie industrială a judeţului. Această industrie, deosebit de
rentabilă, este reprezentată prin Combinatul de cauciuc sintetic de la Gh.
Gheorghiu-Dej , Combinatul Chimic de produse cloro-sodice de la Borzeşti
şi fabrica de hîrtie şi celuloză Letea Bacău.
Primele două sint întreprinderi noi şi reprezintă o adevărată mîndrie
a ţării. Prezenţa lor a adus oraşului în care se află binemeritata denumire
de "Cetatea chimiei româneşti".

Combinatul chimic de la Borzeşti, creat în 1 960, cuprinde un ansam
blu de fabrici şi uzine producătoare a unei game largi de produse cloro
sodice şi fitofarmaceutice, pr1n valorificarea superioară a resurselor de
sare de la Tg. Ocna, a gazelor chirnizate provenite de la rafinăria nr. 1 0,
a gazului metan, precum ş·i a altor materii prime aduse din diferite regi
uni ale ţării, cum ar fi benzenul, piatra de var, acidul sulfuriC' et]c.
Dintre produsele fabricate de combinat cea mai mare pondere şi im
portanţă pentru economi a naţională o au antidăunătorii destinaţi agricul
turii, dorul, acidul clorhidric, soda caustică şi policlorura de vinil. In can
tităţi mai mici se produc răşini sinttetice, alcooli graşi, plastifianţi, solvenţi
cloruraţi, gaze comprimate şi lichefiate. bunuri de larg consum şi produse
intermediare.
Fabrica de celuloză şi hîrtie "Letea" din Bacău, este unitatea indus
trială! care realizează prin chimizare o valorificare superioară a lemnului
de brad, •fag şi deşeuri textile. Aceast]ă fabrică datează din anul 1 885. Ca
pacitatea ei de producţie a crescut în anii socialismului de 3 ori. Dezvol
tată şi modernizată, fabrica Letea este una din cele mai importante de
aces� fel din ţară. Această fabrică produce 350 sortimnete printre care
unele de calitate superioară (hîrtie pentru ţigări, hîrtie satinată, calc, hîr
tie pentru bacnote, hîrtie plombagină, hîrtie velină, cartoane etc. Ea
deţine în această ramură 7,8% din producţia
globală pe ţară. Industria
chimică a judeţului Bacău era în 1 968 de 7 , 2 ori mai mare decît producţia
acestei industrii, realizată pe întreaga ţară in 1 938.

- Industria lemnului - după cum am văzut 40% din suprafaţa ju
deţului Bacău este acoperită cu părluri. Baz a principală de exploatare o
constituie zona muntoasă, bogată în păduri răşinoase şi fag. Pădurile de
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stejar din Podişul Bîrladului sînt mai puţin exploatate întrucît! acestea
au un ciclu de producţie foarte mare şi se refac în general greu, mai ales
in condiţiile pedoclimatice din Podişul Bîrladului.
In consecinţă, cele mai importante unităţi forestiere le întîlnim în
zona munţilor mijlocii, putjemic 'impăduriţi, respectiv pe Valea Trotuşului
(Agăş, Comăneşti, Dăii'IIlăneşti, Dofteana, oraşul Gh. Gheorghiu-Dej, Că
iuţi), la care se adaugă unitatea forestieră Bacău.
Cele patru întreprinderi forestiere mari : Agăş, Comăneşti, oraşul
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi B acău, pe lîngă exploatarea forestieră, asigură
şi o bună parte din producţia de cherestea, parchete, lăJzi şi alte produse
din lemn, care nu necesită o prelucrare superioară.
Pentru valorificarea superioară a resurselor de masă lemnoasă, au fost
construite două complexe de industrializare a lemnului, la Cornăneşti (1 962)
şi la Bacău (1 964).
C.I.L. Comăneşti - utilat la nivelul tehnicii mondiale, mecanizat în
proporţie de peste 70% cuprinde : o fabrică de mobilăl curbată cu capaci
tate de 600 mii bucăţi scaune anual, o fabrică de plăci fibrolemnoase (35
mii tone pe an), o •fabrică de placaj ( 1 8 mii m. 3 pe an) şi o fabrică de che
restea de răşinoase ( 1 30 mii m.3 pe an).

C.I.L. Bacău - produce 15 mii garnituri de mobilă pe an, 500 mii
m.p. binale pe an, iar în 1 969 a intrat în funcţiune o fabrică de produse
fibrolemnoase cu o capacitate de 45 mii tone pe an şi o fabrică de căsuţe
turistice. Industria lemnului este una din cele mai rentabile din judeţ şi
deţine 1 0,6% din producţia globală! industrială a acestuia. Ponderea pe ţară
a j udeţului Bacău în această ramură este de 5,6o/o .
Perspectivele acestei industrii în regiunea la care ne referim sînt între
cele mai mari.

- Industria metalurgică şi constructoare de maşini - deţine o pon
dere foarte mică în economia judeţului. Ea este reprezentată prin : Uzina
Metalurgică Bacău, care produce vane pentru transportul prin conducte,
diferite repere pentru utilaje petroliere şi unele instalaţii pentru industria
alimentară. O altă întreprindere de acest fel este fabrica de şuruburi.
In prezent se construieş-te o mare turnătorle de armături din. fontă,
cu o capacitate de 40 mii tone pe an, piese brute, iar în viitor construirea
unei fabrici de accesorii de metal pentru industria uşoară, a unei uzine
de mecanică fină şi a unei unităţi mecanice în cadrul industriei locale.

In concluzie - o privire retrospectivă asupra industriilor grele din
j udeţul Bacău ne dă posibilitatea să observăm următoarele :
industriile
aparţinînd ramurii extractive au apălrut primele şi au avut o dezvoltare
destul de mare în perioada capitalistă. lndustriile aparţinînd ramurii pre
lucrătoare sint aproape în întregime o creaţie a regimului socialist. In tre
cut industria s- a dezvoltat avînd ca primat nu valorificarea raţională a
resurselor locale, nu folosirea raţională a potenţialului de muncă şi nici
ridicarea din punct de vedere economic al unor regiuni, ci obţinerea unor
profituri c'Ît1 mai mari şi imediate. Unele ramuri industriale ca cea produ
cătoare de energie electrică, petrochimică etc., deşi aveau condiţii optime
de dezvoltare nu s-au dezvoltat, tocmai pentru că cereau un capital iniţial
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mare şi nu intjrau în circuitul economic în timp scurt pentru a aduce pro
fituri imediate
In anii construcţiei socialismului, judeţul Bacău se dezvoltă foarte
mult din punct de vedere industrial. Industriile care se dezvoltă cel mai
mult sînt industria petrolului şi industria chimică,
amb�le reprezentînd
42,8 o/o din volumul producţiei industriale a judeţului.
In general industria grea deţinea la nivelul anului 1968 peste 7 1 o/o
din volumul producţiei industriale a acestui judeţ. Dacă la aceasta adău
găm faptul că în economia judeţului, industria deţine 7 0 % din producţia
globală totală, ·faţă de agricultjură cu 12%, construcţii cu 8 o/o şi alte ramuri
(transport, aprovizionare, comerţ etc.) cu 10%, putem afirma că judeţul
Bacău face parte din categoria judeţelor cu profil industrial în care pon
derea cea mai mare o are industria grea.

LES INDUSTRIES LOURDES DU DEPARTEMENT DE BACAU ET SON
DEVELOPPEMENT DANS LES ANEES DU SOCIALISM

Resume
Le departement de Bacău participe avec 4% dans la production industrielle du
pays, comptant panni les premiera cinq departements du pays a profil industriei.
Les branches principales de !'industrie lourde existantes dans le departement de
Bacău sont : !'industrie energetique, !'industrie chimique et !'industrie du bois.
L'industrie lourde detient dan sce departement plus de 7 1 % du volume de la
production industrielle.
Dans !'economie du departement, !'industrie lourde donne plus de 70% de la
developper sur une larg�
production globale totale et a des perspectives de se
echelle.
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POIANA UZULUI, UN SAT DISPARUT
DE PE HARTA JUDEŢULUI BACAU
IUUA

VACARAŞU

Satul Poiana Uzului a luat fiinţă acum un secol şi a existjat pe harta
judeţului Bacău pînăl în septembrie 1 969.
Regiunea unde se află satul a fost mult studiată din punct de vedere
geologic, datorită resurselor naturale pe care le are şi d atv.>rită efectuării
unor construcţii hidrotehnice de mare importanţă. Geografic însă, studiile
speciale sînt foarte puţine (5, 4, 1 2).
Comunicarea de faţă urmăreşte săi prezinte această localitate consem
nînd, cee a ce a fost specific în existenţa ei şi mai ales modificălrile aduse
în peisajul geografic, în ultimul timp, prin crearea
acumulării
Poiana
Uzului.
satul Poiana Uzului a fost aşezat în valea
Aşezarea geografică
Uzului la cea. 10 km. de comuna Dărmăneşti căreia îi aparţinea. El ocupa
un mic bazinet de Jades petrografic creat pe seama complexului litologic
al ş-isturilor negre, situat în partea vestică a ·flişului marginal. Această de
presiune cu altitudinea absolută de 450 m este dominată de jur împrejur
de înălţimi ce variază într-e 1000-1 200 m, ce aparţin faciesului de Tarcău.
Regiunea are un caracter tipic montan (relief cu energie mare, tempera
tură� medie anuală de 8 grade, precipitaţii 'in jur de 700 mm, soiuri brune
de pădure cu diferite grade de podzolire. vegetaţie reprezentată prin pă
duri amestecate de fag şi molid).
Un factor important, in aşezarea acestei localităţi 1-a reprezentat Valea
Uzului. Această vale din cele mai vechi timpuri a constituit o arteră de
legătură cu Transilvania, folosită mai putin �n vremuri de pacP., dar foarte
intens în timpul unor războaie.
-

Consideraţii istorica-geografice.
Regiunea a i ntrat de timpuriu în folosinţa omului. Cercetările arheo
logice fiind extrem de puţine, nu ne permit să facem precizălri, dar trecăcătoarea Uzului a avut funcţii economice şi istorice similare cu trecătoarea

Oituzului. Dacă prin fjrecătoarea Oituz, care este în imediata apropiere,

au existat mişcări umane aşa de mari în perioada feudală, reprezentate

prin migratia unor popoare (goţi, slavi, avari, cumani, tătari) şi mişcarea
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unor formaţii armate in ambele sensuri, atunci trecătoarea Uzului nu poate
rămîne complet în afara acestpr evenimente.
Din punct de vedere economic între aceste două trecători erau strînse
leg�rturi (vama de la Oituz avea sucursală alături de vama de la Comă
neşti şi vama de la Uz). Deci în legătura cu TraJilsilvania un rol important
il avea şi Valea Uzului. Anumite toponime asupra unor ape şi locuri din
această regiune, ne demonstrează că ne aflăm la contactul unor populaţii
din Moldova şi Transilvania, care au comunicat strîns între ele.
In timpuri mai apropiatle,
respectiv in timpul celor două războaie
mondiale, trecătoarea a fost folosită ·foarte intens pentru mişcraea trupelor
armate, fapt ce a avut un efect dezasttros pentru aşezarea Poiana Uzului.
Acest sat a fost distrus de două ori in mai puţin de 30 de ani. Populaţia
însă revine mereu la aceiaşi vatră!. Anumite condiţii economice existente
aici, legate de prezenţa unor resurse natturale au constituit adevărate forţe
de atracţie pentru populaţia din jur.
Apariţia localităţii Poiana Uzului, vie încă in memoria localnicilor în
vîrstă, a fost legată pe deoparte de resursele naturale existente aici (pă
şuni, păduri), iar pe de altă parte de poziţia acestor locuri la graniţa cu
Transilvania. Din datele culese de la localnici ş.i din arhiva comunei Dăr
măneşti, din care a făcut parte satul Poiana Uzului, reiese că1 acest sat nu
este satul despre care se vorbeşte in Marile dicţionar geografic - şi care
in 1891 avea 1 27 de locuiori. Aceasta este localitatea Valea Uzului , care
se află chiar la fosta graniţă cu Transilvania si care aparţine comunei Sîn
Martin.
Locali�atea Poiana Uzului este mult mai nouă şi locuită de populaţie
de provenienţă din depresiunea Dălnnăneştilor. In tot acest sat nu au exis
tat decît două familii de ardeleni, veniţi din depresiunea Casonului.
Referitor la apariţia aşezării
prin 1850 pe locul fostei vetre a satu
lui Poiana Uzului era o zonă1 de păşunat ce aparţinea boierului Barbu
Ştirbey. Aceastj păş-u ne fiind foarte aproape de fosta graniţă ce trece pe
pe aici, nu putea fi folosită datorită unor persoane ce treceau adesea şi
furau vitele. Cînd moşia a trecut sub administraţia lui Gheorghe Ştirbey
(nepotul lui Barbu Ştirbey) acesta pentru a evita cele întîmplate mai îna
inte ,a hotărît să stabilească citeva familii în această poiană, făcind-o
astfel rentabilă! pentru moşia sa. Ast.fel, au apărut primele 3 odăi din zona
fostjului sat, lîngă pîrîul Groazei. In jurul anului 1 900 localitatea număra
20 case (odăi), iar locuitorii acestei mici aşezări se ocupau în special cu
-

exploatarea lemnului şi mai puţin cu păstoritul. Astfel, la această dată mica
localitate avea un ferăstrău de apă pentru t{ăiatul buştenilor şi antrena
în acestăl activitate nu numai pe localnici ci şi anumiţi muncitori forestieri
ce veneau de la Dărmăneşti, Dofteana, Comăneş.1ii şi chiar Tg. Ocna. Pă
durea s-a dovedit mai rentabilă din punct de vedere economic decît pă
şunea, satul trecînd foarte repede de la o economie pastorală la o eco
nomie predominant forestieră. Pînă in anul 1 903, aici nu s-a făcut nici o
dotare edilitară. Abia incepind cu acest an se organizează!

reţeaua

de

drumuri, se înfiinţează o şcoală şi se construieşte o bisericuţă din lemn.
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Aşezarea se dezvoltă ajungÎind să s� creieze un sat de tip răsfirat de-a
lungul Uzului.
In primul război mondial satul Poiana Uzului a fos1j complet distrus.
Populaţia s-a retras din faţa nemţilor ce treceau prin defileul Uzului, iar
aceştia în retragerea lor au bombardat satul nerămînd nici măcar o sin
gură casăt nedristrusă. După război populaţia revine aproape integral.
Prezenţa materialului de construcţie din abundenţă a permis
refacerea
rapidă a gospodăriilor distruse şi a al1)or dotări de care avea nevoie satul.
După primul război mondial, satul cunoaşte o perioadă de prosperi
tate. Apariţia în imediata apropiere (Sălătruc) a unei fabrici de oţet, a
unor ferăstraie de cherestea, a unei uzine electrice acţionată de apă, im
pulsionează dezvoltarea acest)ei localităţi. Satu� se extinde spre Sălătruc,
apare cătunul numit Pivniceri, iar în 1 935 ajunge la 1 20 case (aproxima
tiv 600 locuitori).
Perioada aceasta de dezvolare este întreruptă de cel al doilea război
mondial, cînd pe Valea Uzului se retrag o mare parte din trupele germane,
populaţia fiind nevoită să se refugieze. La înt,oarcere au găsit o mare parte
din sat distrus. Aşa se face căi făcînd o anchetă printre locuitori in vara
anului 1 968, am constatat că majoritatea caselor erau construite după 1 944.

Caracterizarea economică a aşezării în preajma strilnnutării ei şi mo
dificăJrile apărute în peisajul geografic prin crearea acumulării Poiana
Uzului. După cel de al doilea război mondial, satul Poiana Uzului se dez

voltă strîns legat de comuna Dărmăneşti. Fiind aşezat la o distanţă de
cea. 1 2 km de aceasta, deşi Dărrnăneştriul se dezvoltă foare mult din punct
de vedere industrial, Poiana Uzului se menţine ca aşezare tipicăl rurală
cu un profil economic zootehnic şi forestier. Aceste două ocupaţii prin
cipale, legate strîns de resurse naturale existente au generat un sat tipic
de muntJe cu o structură răsfirată şi cu un nivel mijlociu în ce priveşte
venitul pe gospodării. In jurul satului (vatra) ce cuprindea cea. 80 ha. se
aflau întinse suprafeţe ocupate de păşuni şi fineţe naturale care erau fo
losite integral de locuitorii acestei aşezări.
Satul în totali�atea sa, se caracteriza printr-un înalt grad de conser
vare. Tipul de gospodărie, obiceiurile, îmbrăcămintea în special la cei mai
bătrîni, păstrau elemente foarto:: vechi româneşti (fig. 1 , 2, 3). Ba mai mult,
pînă acum un deceniu rar se întîmpla ca cineva din localitate să pără
sească saflul. Abia în ultimul timp, industriile care se dezvoltă mult în
special in depresiunea Dărrnăneştilor atrage o parte din populaţia activă,
tînărăl, fapt ce a dus la scăderea populaţiei acestei localităţi de la 645 lo
·Cuitori în 1965 , la 575 locuitori în 1 966. In anul 1 967, din populaţia activă
a acestei aşezări, 60 % era ocupată i n, acti vită�i locale (sector agricol zootehnic şi forestier) şi 40°/o în activităţi industriale din afara localităţii.
Piramida vîrstelor nivelului anului 1 966, ne pune în faţa unei aşe
zări cu o populaţie îmbătrînită, (Fig. 4). Deci din

acest punct de vedere

aşezarea avea perspectiva tuturor aşezărilor rurale situate la distanţe apro

ximativ mari de regiuni industriale în plină dezvoltare, dar care se află
sub influenţa directii a acestora.
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Dacă în trecut aşezarea avea o serie de avantaje în sensul că avea la
dispoziţie întinse păşuni şi fineţe naturale, întinse păduri pe care le fo
losea într-o industrie locală, în ultimul deceniu s- a
observat că aceste
posibilităţi au fost tot mai puţin folosifle . Populaţia activă! tînără acceptă
mai degrabă munca în industriile moderne de la Dănnăneşti, Comăneşti
şi chiar Gheorghiu-Dej, decît munca la pădure sau în sectorul zootehnic.
Folosinţa terenurilor la nivelul anului 1 967 demonstrează prezen,ţia
unor suprafeţe minime de "berenuri agricole în raport cu suprafeţele ocu
pate de pădure şi păşuni naturale (fig. 5). Cum pădurea se exploatează
in ultimul timp prin metode tot mai moderne, iar prelucarea lemnului se
face la Comăneşti, disponibilul de forţe de muncă creşte mereu. La a
ceasta se adaugă şi faptul că şoseaua ce t1rece prin defileul Uzului nu este
încă modernizată, nu este circulată prea mult şi în consecinţă! localitatea
Poiana Uzului era foarte izolată.
Construirea barajului in aval de această
schimbare radicală a peisajului geografic.

localit�te, a determinat (}

Satul Poiana Uzului a dispărut de pe harta ţării. Cele 231 de familii,
au fost strămuta te în satul Boiştea pe locul numit ,,Lanul Dumbrăviaţa" .
Astlfel, satul Boiştea s-a mă1rit cu aproximativ 200 case creindu-se un nou
Iniţial şi Boiştea era un sat de tip răs·firat. Cu
nucleu de concentrare.
timpul s-a dezvoltat, s-a unit cu localitatea Dărmăneş.ti, iar în prezenu
se prezintă ca o aşezare mai mult compactă, cu mari posibilităţi de dotare
edilitr:tră, cu un centru c i vic deja format, cu posibil ităţi multiple în ce pri
veşte utilizarea cît mai raţională a resurselor naturale existente. Barajul
Poiana Uzului, vine să întregească1 peisajul industrial al comunei Dăr
măneşti.
Acesta este situafl la punctul numit Pivniceri, are o înălţime de 82 m
şi o lungime de 513. El este fixat în bara de gresie eocenă ce închide ba
zinetul Poiana Uzului.
In spatele acestui baraj se află acumularea Poiana Uzul ui cu o su
prafaţă totală de 353 ha şi cu un volum de 90 mil. m.c. apă.

In jurul l acului la cota coronamentului (514, 7 m) s-a racordat, un
drum de acces, modernizat, care urcă în pădure a de protecţie în jurul la
cului şi r.e continuă• de la coada acestui a cu drumul de pe Valea Uzului
pînă la Tuşnad .
Scopul acestei mari lucrări hidrotehnice, a fost : crearea sistemului
microregional de alimentare cu apă a zonei Moineşti-Borzeşti. Prin staţia
de tratare şi distribuire a apei de la Cărăboaia, apa din acumulare va fi
transportată in centrele Comăneşti, Moineşti, Dof�eana, Tg, Ocna şi ora
şul Gh. Gheorghiu-Dej .
Apa d i n această acumulare va avea un efect foarte pozitiv în regula
rizarea scurgeri i superficiale în această parte a bazinului TrotfUŞ şi totodată
va rezolva una din cele mai d ificile
probleme din zonăJ, problema apei
potabile şi industriale.
Creerea lacului va fi urmată în mod categoric de o înviorare a turis 
mului în această parte a ţării.
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Lacul de acumulare Poiana Uzului, defileul Uzului, tabăra de pionieri
ce se află la intrarea în defileu, respectiv la 10 km. de baraj, lacul Bălă
t)ău situat la cea. 3 km de satul Sălătruc, fostul castel al prinţesei Ştirbey,
recunoscut pentru valoarea sa artistică, sînt obiective turistice de o rară
frumuseţe.
Dacă la aceasta adăugăm peisajul industrial din comuna Dărmăneşti,
putem afirma cu certitudine că Valea Uzului este o
importantă
zonă
turistică în devenire.
In concluzie construcţia barajului de la Poiana Uzului, a adus impor
tante modificări in peisajul geografic natural cît şi în cel culturalizat.
POIANA UZULUI, UN VILLAGE DISPARIU DE LA CARTE DU DEPARTEMENT
DE BACAU

Re s u m e
Le village de Poiana Uzului a existe sur le territoire du departement de Bacău
entre 1 850 et 1 969. Son apparition a ete determinee par l'existence de richesses
naturelles tres importantes (forets, praisies et pâturages naturels) et du defile de
l'Uz qui faciijte la communication avec la Transylvanie.
L'emplacement de ce village a ete determine par des
factures economiques.
la zone de
Par la creation du systeme microregional d'alimentation en eau de
Moineşti-Borzeşti a la place de l'ancien habitat de Poiana Uzului se trouve le lac
de retenue Poiana Uzului.
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Fig. 1

Fig. 2

-

-

Poiana Uzului. Tip de casă românească

Poiana Uzului. Poartă ţărănească româ nească
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F!g. 3

-

Poiana Uzului. Biseri ca satului
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