IANCU GHEORGHIU BUDU, UN ENTUZIAST UNIONIST
BACAUAN
de MAR I N COS.MESCU

Evocind figura lui I ancu Gheorghiu Budu, "Amnarul presei" din
1 908 aminteşte de el, ca de un om de cultură şi strălucit gazetar "Mai
trăiesc încă azi aceia care au învăţat
abecedaru l românesc ori fran
ţuzesc din Femeia, jurnalul oamenilor de bine al lui Iancu Gheorghiu
Budu . . . Autodidact, căci. nu poseda (oficial) nici cursul primar, ajuns
prin muncă şi voinţă a-şi însuşi o cul tură vastă şi multilaterală pro
curor la Roman, judecător la Bacău, Budu părăseşte magistratura pentru
gazetărie . . . Inginer, arhitect, bun poet şi bun muzician, de la el ne-au
rămas cîteva gingaşe compoziţii muzicale, parte tipărite la Leipzig, parte
la Buciumul român, din Iasi si multe a lte scrieri . . . care au avut mare
răsunet pe vremuri . . . t
Descendent dintr-o familie de boiernaşi şi prin soţie înrudit cu Va
sile Alecsandri, Iancu Gheorghiu Budu nu trăieşte decît 53 de ani (1 8321 885), dar desfăşoară o bogată activitate, după cum s....a menţionat, în
multe domenii, şi cu deosebire pe tărîmul social-politic şi cultural. De
butul în publicistică şi-1 făcuse din 1 855, la Zimbrul (Iaşi), cu articole
şi versuri , din care va reproduce, mai tîrziu şi în gazetele sale Femeia
şi Provincialul. Colaborează şi la Steaua Dunării a lui M. Kogălniceanu,
iar în 1 858 este trecu t şi în "Numerariul persoanelor care au scris şi
publicat versuri din vechime şi pînă acum'', publicat de tipografia ,,Btt
ciumul Român" din Iaşi.
Teodor T. Burada, in a sa "Istorie a teatrului din Moldova" (vol. I),
nota că "la anul 1 850 clucerul Alecu Vilner (este) iniţiatorul înfiinţării
teatrului de diletanţi din Bacău, împreună cu Dumitrache Frunză şi
Iancu Gheorghiu Budu, iubitori de cultură şi de dorinţa de a vedea şi la
ei in oraş un teatru întemeiat pe nişte baze mai solide" 2.
Acest fagt explică prezenţa tînărului Budu şi în reprezentaţia ca
mediei lui V. Alecsandri "Păcală şi Tîndală", prin 1 856, cînd Iancu Gheor·

·

1 A m n a rul pt·esei şi al lumii pol i t i ct•, 1 908, Bucureşti, articolul Presa în Ba
(nesemnat), p . l 9i-200, cu fotograf i i l e ziari ştilor bacă ua n i , printre care se
aflu şi I ancu Gheorghiu Budu.
2 Teodor T. Burada : Istoria teatrului î n ,''.fo ldova, 1915, vol. I, Iaşi, Insti
tut
de arte grafice N. V Stefaneli, p. 32i.
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ghiu încheie spectacolul, cîntînd la vioara lui " Hora Unirii", interzisă
de ispravnicul Costache Palade.
Fără-ndoială, Iancu Gheorghiu Budu se alătură mişcării unioniste
de la Bacău, în fruntea căreia se aflau Costache Rosetti Teţcanul, Di
mitrie Cracti, Iancu Lecca, Petrache Brăescu ş.a. "boieri cu .sentimente
mari", cum îi caracterizează Costachi Radu în monografia sa. Umanismul
şi afinitatea sa democratică se afirmau şi cu prilejul slobozeniei ţiganilor
( 1 85 5), cînd, aflînd de hotărîrea domnitorului Alexandru Grigore Ghica,
Budu s-a dus în puterea nopţii în bordeiele ţigăneşti de pe malul Bis
triţei să le vestească slobozenia, iar apoi să iasă în fruntea lor să-'i mul
ţumească lui Vodă, . cînd acesta trecea prin Bacău, prezentîndu-i o jalbf:
(în versuri)
"Blestemînd murea bătrînul, blestemînd mama năştea,
Blestemînd se trezea robul, cînd lumea o cunoştea . . .
Pruncul se urzea în groază şi-ncă nu era născut
Şi gîrbaciul şi căluşul şi lantul era făcut ! " :J
Jalba, scrisă pe o coală de hîrtie turcească era înmînată personal
Măriei Sale, în casele spătarului Pavel Cristea, unde era găzduit, de faţă
fiind şi Costache Negri ,,şi apoi va fi publicat un an mai tirziu în .,Foi
letonul Zimbrului" (nr. 14 din 1 856) sub titlul ,,0 doamne, doamne ! "
Un interes deosebit prezintă însli lucrarea lui Iancu Gheorghiu. Budu
intitulată "Ceva despre Divanul Ad-hoc al Moldovei şi despre Chestiunea
ţăranilor({ 4, tipărită i n n o iembrie 1 857, nu la Paris cum se scrie pe co
pertă, ci în taină la Iaşi, şi sen mată 1 . Gheorghiu Băcăuanu. Broşură
cuprinzînd 24 de capitole, este tipărită cu litere cirilice şi latine, fiind
de fapt "Un cuvint în cestiunea alegerilor pentru Divanul Ad-hoc, ce
I-au zis în adunarea naţională a băcăuanilor, de la 26 august trecut",
după cum precizează pe coperta interioară. ,,Fraţilor să ne unim, îşi
începea el cuvîntarea. Să nu pierdem viitorul pentru nălucirile prezen
tului . . . Să ne iubim ca fraţii, cei mari pe cei mici şi cei mici pe rei mari ,
cu toţii într-o unire să lucrăm pentru mărirea naţiei ; căci de va c-ăd ea
naţia, toţi vom cădea . . ."
Tînăruf unionist era. bucuros ,,c-a ajuns să vadă cu och\i săi ..re
naşterea românilor", amintindu-.şi de ziua de 2 iunie ( 1 8 56) cînd· s�
afla la Iaşi, şi văzuse cw.m se ridicase pe Dealul Coponlui toată capitala
, Moldovei şi "toată ţara încremen ise cu ochii la fulgeril� Nordului, ca şi
cum de acolo erau să se repeadă cei patru cavaleri ai Apocalipsului . . . "
Pentru Iancu Gheorghiu Budu, DivanU l Ad-hoc, hotărît de cele şapte
puteri, prin tratatul de la Paris, este un act magnific, ,.înaintea căruia
tot românul ce ar€\ puţină simţire în inima lui. va trebui să steie cu
3 Femeia. jurnal nepol itic, nr 5 d i n 25 apri ! i P 1 1169, p. 62, pot"?ia .. 0, DQ amn e,
Gr i go r e Alexandru Gh i c a , a fost publi cat�\ prima
dată in Foiletonul Zimbrului. nr. 14 din anul 1836.
4 I. Gheorghiu Budu, Ceva despre Adunarea Ad�ho c a Moldovei Ş i despre
Chestiunea ţdranilor, Paris, noiembrit" 1 1157, Broşură tipărită la I aş i şi nu la Pa
ris, după cum precizează autorul mai tirziu in revista Femeia, SP afl ă in B i b li otec a
Academiei sub cota II ţ01062.
D;.amne" ! dedicată dom n i torului
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respect şi religiozitate". Cele 5 puncte cerute de Divanuri Drepturi �i
autcmomie, Unirea, Domn străin, Neutralitat e şi Obştească adunare, sînti
motivate de Budu astfel în lucrarea sa : "Pentru că drepturile noastre au
fost călcate Pentru că Bnirea ne pune în stare de a nu le l�a să
se mai calce ; Pentru că scăpăm de intrigi şi de tendinţele seculare a cî
torva familii ce gonesc domeniile ; Pentru ca să nu mai fim necătliţi
în războaiele străinilor ; Pentru ca să ne facem legi în tara noastră, noi
care ::!nguri ne ştim durerea şi nevoia noastră". (pag. 5).
In continuare, Budu apreciază înţelepciunea Divanului de a fi adău
gat alte " 1 2 chestii generale, ca baze ale viitoarei noastre organizări ",
privind supunerea străinilor din principate la j urisdicţia ţării, sloboda
întemeiere a legămintelor comerciale a principatelor, organizarea puterii
armate naţionale, egalitatea inaintea legii şi accesibilitatea tuturor româ
nilor Ţa toate funcţiile statului , drepturi politice tuturor pămîntenilor ş.a.
Mai presus de toate autorul broşurii consideră a fi "chestia ţăranilor lu
crători pe pămînt şi a ţăranilor proprietari de pămînt, adică : relaţiile
dintre locuitori cu proprietarii moşiilor pe care sînt statorniciţi". "Mult
am gîndit şi am văzut - scria Budu - că nu se poate ţară să fie şi
dacă este nu se poate mult să ţie ţara aceea, în care masa cea mare a po
porului nu va avea nici o prinsoare. Căci am auzit cu urechile mele zi
cind ţăranul în zile grele : "Ori dă, doamne ghine, ori dă, doamne, o
ciumă grea, să perim incalte toţi ; să vie niscai nemţi, niscai tătari să
ne ieie, că ştiu că mai rău n-a fi ; că noi nici o milă nu mai avem, că .
masă n-avem, casă n-avem, că o bucăţică de pămînt a noastră, s-o ştim,
n-avem ; că de avem tot a nostru nu mai este, ci cînd o vrea boierul să
se mînie ne cată pricină şi ne goneşte ca pe ungureni . . ."
Asemenea rînduri scrise cu însufleţire, autorul identificindu-se cu
ţăranul din "lnsemnările" lui Dinicu Golescu, sau din replicile ţăranilor
din drama "Bălcescu" a lui C. Petrescu, fireşte, fără ca Budu să le fi.
citit undeva, dar ascultate adesea in contractele sale cu ţărănimea. Atitudi
nea lui sinceră de prieten al ţăranului, înflăcărarea şi revolta este la fel
de grăitoare şi în continuare : "Tristă indignaţie naţională, tristă poziţie
şi tristă ţară, unde mulţimea tace şi geme, unde mulţimea nu are nimica
de apărat ! " Pentru ca apoi el însuşi să se arate dispus a le ceda ţăra
nilor moşioara ce i-a rămas de opt fălci, dar se întrebă : "Dar cel ce are
în stăpînirea sa o moşie de opt zeci de mii de fălci - de zece mii de ori
mai mare decît a mea - face-ar şi el ca mine ? Drept ar fi nevrînd el a
face, să fie silit a face aşa ?" (pag. 1 1- 12)
Budu ne apare astfel scîrbit de "lumea asta neînţeleasă, plină de
slugi şi de stăpîni", cu "oameni care stăpînesc pămîntul şi oameni care
nu au al lor nici locul mormîntului". "E tristă, în adevăr, această stare
a lucrurilor" exclamă el (pag. 1 4)
In continuare, Budu discută despre "dreptul de proprietate", pe
care îl defineşte ca "dreptu l de a uza şi abuza de lucrul ce cineva are",
sau despre "boieresc", care "nu-i privilegiu, nu-i o impoziţie, ci o tocmeală
nu contract", ce n-ar trebui să existe, convins fiind că "ele se pot schimba
- aceasta-i o treabă a vremurilor, pe care iarăşi vremea o poate preface"
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- şi că o să vină timpul "ca între oameni, de nu m i l ă , măcar d rep ta te să
f i e " , iar "pacea şi bunătatea să nu l i p sească din tre o a me ni" .
In ca p i tol el e următoare, Budu î n cearcă să ră s pu nd ;i la o serie de
i ntrebi't ri şi probleme ce ar pu t ea re-zolva ,,ches t iunea ţă ran i l or " , g i n 
dindu-se şi la generaţ i i le vi i toa re , care, c a s ă nu ducă li psă d e piim i n t .
, ·omuna f i cci't r u i sat ar t rebui s ;J di spună de un ca p i t a} cu cnre "moşi i le
cf� s e vor cum păra îi1 proprietate�' colectivă a com unelor, s e vor î m po

sesia i arăş i în folosul lor colectiv, fiecare după cit drept are" Şi î n cheil'
.. • ·u v en it u r i l e> aceste se vo r face şcol i fără m ă rg i n i re şi alte i m bun<ltăţiri
, r va cere n evoia şi epoca, i ar mo ş i i l e se vor păs tr a pentru romfmii v i i 
rnr i " (p:. q . 24).
C:lUza ţ;i ra n u l u i m uncitor a fost o preocupare perm<-mcntă a lui l a n 
cu Ghcorghiu B u d u . Douăzeci de ani m a i tîrziu, i n una din gazetele sale
.,ProvincialuU· din 1 876. el il regăseşte pe ţăran trăindu-şi mi zeria di n
plin �i după n' f or ma ac(r;:mi d i n 1 8G4 ,Ş i cînd .sărăcia devine generală şi
<�tit de as pră că red u ce '>au suprimi'1 pî inea de toatf' zi l el e a mulţimii scria el pre vesti t or - atunc-i pericolul e aproape, ordinen ş i e ch i l i brul
sodet<'iţii rupt şi zdruncinat pînă l a temelii".
A t i t ud in ea d e compasi une faţă de cei mulţi şi umi liţi se r efl ectă şi
in un ele din poezi i l e s :� le, a dun a te sub ti.tlul .,Din plîngerile mele" şi pu
bl i eate în gazetele din Ia�i. iar apoi r e pr od us e şi în gazetele sale Femeia
.

•

şi Prov incialul.

I u bi to r pa s ionat al cărţii şi sluj itor entuziast al culturi i ş i progre
sului, Iancu Gheorghiu Budu ră m î n e în is tori a Bacăului ca un meteor
care a s�ri j eli t pe cerul său o diră de lumină şi apoi s-a stins r i si pi ndu -i
cenuşa m posteri tate. A m u ri t l a 4 octombrie 1 885 şi se odihn�te pe
veci in cimitirul Ba că u lui , iar so ţi a şi colaboratoarea sa, Profira Gheorghiu
Budu, a primit recompensă naţională pentru m eri tel e recunoscute ale
soţul u i . Nu p es te multă vreme, feci ori i şi nepoţii săi îi vor urma pild a
în lupta pentru progres şi dezvo l tarea cu lturii , la Bacău, sau in alte
oraşe ale ţări i .
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Fig. 1 Clădi rea din perimetrul caselo•· \'orn icului Vasile Alecsandri. in ca: e
născut scriitorul

s-a

Fig. 2 Secvenţii de Ia serviciul religios Inchinat comemorării poetului şi sfinţirii
Casei-Muzeu "Vasile Alecsandri" (22 august 1990)
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Fig. 3 Placa memorială a·wzată pe clădirea d ' ;
strada George Apostu (fost Alexandru cel Bu..)
nr.
3, dezvdită in cadrul zilelor "Vasile A·
lecsandn"
(Bacău, 14-1/ 6,
noiembrie 1990)
http://www.cimec.ro
http://cmiabc.ro

Fig.
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Bustul lui Vasile Alecsandri, inaugurat
acelaşi
prilej (Sculptorul
Dumi tru Juravle)
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro
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Fig.
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Aspect

de

la festivitatea i naugurării Casei-Muzeu
noiembrie 1 990)

Fig. 6 Iancu Gheorghiu Budu şi
soţia sa Pulcheria descendentă din
neamul Cozoni lor.
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