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Carpica

-

30

de ani de existenţă

Odatli cu ieşirea de sub tipar al acestui număr al prestigioasei publicaţii muzeule,
Carpica sau altfel spus al celui de al 946-lea titul scris de-a lungul acestui interval de timp între
"
coperţile acesteia, instituţia noastră marchează şi 30 de ani de existenţă a revistei .
Fondata în anul 1968 de către regretatul profesor, om de cultură şi muzeograf, lulian
Antonescu, pe atunci director (primul, de altfel) al muzeului din Bacău, publicaţia a fost
concepută ca un anuar în paginile căruia să se regăsească o tematică istorică diversă (de la
paleolitic şi piinii la studii de istorie contemporană). Indiferent din ce perioadă istorică se
încadrau aceste studii, ele aveau ca numitor comun originalitatea şi valoarea ştiinţifică
deosebită.
Cota ştiinţifică ridicată a publicaţiei este nwtivată nu numai de problematica variată a
titlurilor, de pertinenţa anliz:.elor şi concluz;iilor, ci şi de faptul că Între semnatarii materialelor
se înscriu nume de prestigiu, de cercetători consacraţi, arheolog/ şi muz:.eografi dintre care
încercăm să desprindem doar câteva nume fără o ordine anume: Radu şi Alexandru Vulpe,
V ladimir Dumitrescu, Dumitru Berciu, Ştefan 0/teanu, Dan Gh. Teodor, Alexandru Zub, Victor
Spinei, Gheorghe Platon, Ioan Scurtu, Eugen Comşa, Ioan Agrigoroaiei, Vasile Ursachi, Viorel
Căpitanu, Ioan Mitrea, Alexadru Artimon, Ştefan Gorovei, Vasile Chirica şi mulţi alţii.
În nwd firesc, În paginile publicaţiei, o pondere Însemnată din economia fiecărei noi
apariţii a revenit evidenţierii rezultatelor propriilor preocupări din domeniile cercetării
arheologice şi istorice ale muz:.eografilor şi a altor specialişti şi colaboratori ai muzeului
obţinlindu-se valoroase studii de istorie locală.
Deşi traversam o perioadă financiară dificilă, seria apariţiei acestei reviste, din fericire,
nu a fost întreruptă (aşa cum s-a întlimplat cu alte publicaţii de acest gen din ţară). Ţinem în
nwd deosebit să mulţumim Ministerului Culturii, Direcţiei Muzeelor şi Colecţiilor care a
finanţat apariţia ultimelor două numere.
După 1990 sistemul de schimb de publicaţii cu alte ţări s-a intensijicat, revista Carpica
bucurlindu-se de o reală apreciere, contribuind astfel/a îmbunătăţirea imaginii ţării în exterior.
In speranţa că această publicaţie va avea o viaţă cât mai lungă mulţumim tuturor acelora
care, sub o formii sau alta au sprijinit an de an apariţia ei.

Liicriim ioara Marin
Director al Muzeului Judeţean de Istorie
"Iul ian A ntonescu"

•

Unele numere au cumulat mai mulţi ani.
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Contribuţii privind prezenţa obsidianului,
ca materie primă pe teritoriul României
Vasile Chirica, Carol Kacso, Mădălin Văleanu

Comunităţile umane ale epocii paleolitice au fost într-o permanentă
căutare de surse de materii prime de bună calitate. Cioplirea uneltelor constituia
nu numai o activitate permanentă, ci şi o necesitate a vieţii. Din aceste motive,
mediul ecologic căutat trebuia să le ofere surse de hrană bogată şi divesificată, de
apă, dar şi apropierea unor zăcăminte de materie primă utilizabilă în cioplirea
uneltelor. Nu întâmplător, în Depresiunea Prutului Mijlociu, atât în România cât
şi în Basarabia, au fost descoperite (şi cercetate) cele mai bogate staţiuni
paleolitice dintr-o largă arie geografică. Ne referim la bogatele depozite de silex
de foarte bună calitate, situate în baza teraselor inferioare ale Prutului şi
afluenţilor săi. Acolo unde silexul lipsea, comunităţile umane au cioplit uneltele
din roci locale, de multe ori de calitate inferioară, dar la fel de necesare
activităţilor zilnice. Astfel, este cunoscută folosirea gresiei şi a menilitului pe
terasele Bistriţei, a cuarţului şi cuarţitului în peşterile din Transilvania, a opalului
în zona Oaşului. Aici însă, prin cercetările efectuate de Maria Bitiri, au fost
identificate şi alte surse de materie primă, obsidianul ocupând un loc foarte
important, atât ca provenienţă, cât şi ca trăsături fizico-chimice ori mecanice.
O caracteristică a prezenţei obsidianului în staţiunile paleolitice o
reprezintă faptul că s-au descoperit doar unelte finite şi numai într-un singur caz
s-au identificat şi produse secundare de debitaj , ori deşeuri de cioplire.
Considerăm necesar să precizăm că obsidianul lipseşte în totalitate din nivelurile
de locuire musteriană. Prezenţa sa numai în straturi aurignaciene şi gravettiene
are mai multe elemente de interpretare, printre care s-ar putea lua în consideraţie
o mai accentuată mobilitate a grupelor umane. Pe de altă parte, dacă ne referim
la prezenţa obsidianului ca materie primă, ar trebui luată în consideraţie
posibilitatea grupelor umane de a ajunge la zăcăminte, în sens geologic; adică
existenţa "la zi" a depozitului, neacoperit de soiuri diverse.
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În Ţara Oaşului, obsidianul a fost identificat sub formă de materie primă
şi unelte în cantităţi reduse, fără ca în studiile elaborate să se precizeze şi tipurile
de unelte finite ' . Astfel, la Boineşti, în nivelul Il, Aurignacian, se precizează
prezenţa obsidianului translucid şi patinat alături de roci locale şi de diverse
varietăţi de silex. Obsidianul negru-cenuşiu este folosit la cioplirea uneltelor şi
de către grupele de gravettieni, din aceeaşi aşezare2.
La Remetca - Someş 1, de asemenea nivelul II (mijlociu), aparţinând tot
Aurignacianului, obsidianul negru se află în proporţie de 28%, iar cel patinat de
numai 2,13%3. Abia în nivelul III (superior) de aici, aparţinând Gravettianului,
obsidianul se remarcă prin cantitatea pieselor finite (aşchii de decorticare). Este
de menţionat faptul că autoarea descoperirilor pare să accepte ipoteza unor surse
de materie primă "din locuri ceva mai apropiate"4.
Obsidianul negru, transparent este identificat şi la Călineşti 1, niv. 1
(inferior), atribuit Aurignacianului, dar şi la Călineşti III, într-un nivel de locuire
gravettiană. O lamă din obsidian apare şi la Călineşti IV, datată tot în Gravettian.
Aceleiaşi culturi îi aparţin şi descoperirile de lame din obsidian negru, de la
Turulung-Dealul Pustiu5.
În spaţiul est-carpatic al României, prezenţa obsidianului este mult mai
puţin cunoscută prin cercetările arheologice; o singură lamă, în Gravettianul de
la Poiana Udeşti6 demonstrează utilizarea silexului de Prut, în proporţii
predominante.
Constatăm deci, că, pentru întregul teritoriu al ţării, obsidianul este
prezent, ca materie primă şi produse de debitaj, începînd cu paleoliticul superior.
Dar, chiar şi în Ţara Oaşului, prezenţa acestei roci neuniformă în nivelurile de
locuire aparţinând aceleiaşi culturi, Aurignacian sau Gravettian. De aici,
considerăm că s-ar impune să observăm lipsa de identitate a acestor locuiri, cu
inventare litice diferite tehnic şi tipologie; de asemenea, această lipsă de
identitate ar putea marca diferenţe de timp a locuirilor, ca elemente de cronologie
relativă. Aşadar, socotim că prezenţa sau absenţa obsidianului poate constitui un
element ce caracterizează lipsa de contemporaneitate a nivelurilor respective de
locuire.
1 Maria Bitiri, Gravettianul în Nord-Vestul României, în SCIVA, 20, 4, 1969; Idem, Paleoliticul
în Ţara Oaşului. Bucureşti, 1972
2 ldem, Gravettianul . . .
3 ldem, Paleoliticul. .. , p. 39
4 Ibidem, p. 40
5 ldem, Gravettianul . . , 523
6 ldem, Aşeza rea paleolitică de la Udeşti şi specificul ei cultu ral, in SC/VA, 32, 3, 1981
.
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Cea mai importantă latură a cercetării efectuate în ceea ce priveşte sursele
de materie primă utilizată în staţiunile paleolitice din Ţara Oaşului o constituie
aserţiunea absenţei obsidianului ca materie primă. În acest sens, Maria Bitiri
indica teritorii învecinate Ţării Oaşului - zone geografice din Ungaria, Ucraina
şi Slovenia7• Bazându-ne pe prezenţa deşeurilor de cioplire din obsidian, noi am
presupus că această rocă ar trebui să se găsească în zonă, sub formă de materie
primă. Presupunerea noastră a fost confirmată prin cercetările de teren, efectuate
de Carol Kacso în perimetrul satului Lăpuş, unde a descoperit numeroase unelte
purtând negativele descoperirilor anterioare, de lame şi aşchii. Descoperirea unor
piese din obsidian în prundişul cu care a fost reparat unul din drumurile satului,
demonstrează prezenţa rocii în carieră naturală. Mai este necesar să precizăm că
atât obsidianul, cât şi perlitul, cu care se aseamănă aproape de identitate, se
găsesc, uneori, în aceeaşi carieră de prundişuri. Ambele sunt roci vulcanice
(geologii grupându-le frecvent sub denumirea de sticle vuicanice), reprezentând
unul din corespondenţii efuzivi ai rocilor calcoalcaline.
Aceste roci prezintă o serie de caracteristici comune, şi anume:
• textură vitroasă, grad de cristalinitate redus sau absent;
• culori asemănătoare: neagră, cenuşie, brună, verde, gălbuie;
• grad de patinare aproape identic;
• aspect exterior de sticlă, cu un anumit grad de transparenţă.
Aceste două roci au şi unele deosebiri esenţiale:
Perlitul- 1 . prezintă o structură tipică, numită perlitică, caracterizată de
prezenţa unor fisuri curbe sau concentrice, care i-au conferit şi denumirea de
sticle fisurate;
2. luciu de ceară sau smalţ;
3. în desprinderi acesta nu se detaşează lamelar longitudinal, ci
îndeosebi transversal, cu aspect de cristale sparte;
Obsidianul - 1 . prezintă o structură fluidală, de curgere, conferită de
prezenţa unor benzi specifice;
2. în lumină polarizantă este izotrop;
3. luciu gros-sticlos;
4. spărtură cercoidală tipică.
Pe teritoriul satului Lăpuş, cercetările de teren au evidenţiat prezenţa
nucleelor de obsidian, a numeroaselor spărturi şi deşeuri de prelucrare, dar fără
unelte tipice. Produsele primare de debitaj apar la suprafaţa solului, pe terasa a
patra, situată în partea stângă a pârâului Lăpuş, la aproximativ 0,5-1,5 km de
7 ldem, Gravettianul . . .
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marginea s ud-vestică a s atului, pe lo cul numit Podanc; pe Tinoas a, o prelungire
a Podancului, spre vest, în apropiere de pârâul Tinoas a; pe Cion caş s au Sub
Cioncaş, care reprezintă pre lungirea Podan cului spre nord-vest, pe ogorul lui
Grigore Giurg iu, la aproximativ

250

m pe p arte a dre aptă a şosele i Tg. Lăpuş -

Băiuţ; pe Lab, în grădinile aflate în vestul localităţii,pe p arte a stângă a şoselei Tg.
Lăpuş-Băiuţ; pe lo cul La Arini, aproape de con fluenţa Tinoasei cu Lăpuşul ; în tre
p artea vestică a mamelonului ( rest de terasă?) numit Gruiul Târg ului (Dâmbul
lui Hoşporodic), situat la aproximativ

300

m vest de sat şi de pârâul Iedera; în

Valea Herţii, pe o porţiune de teren, situată pe ambele m aluri ale pârâului Herţa,
care străb ate de la s ud la nord teras a Podan c; pe teras a înaltă a pârâului Certii, în
locul numit Valea Certiului, l a aproximativ 2
Colbului, l a circa

8

km nord de s at; în sfârşit pe Drumul

ore est de s at, pe partea dreaptă a şoselei Tg. Lăpuş- Băiuţ,

spre Zâmbriţa. Aici, "Drumul Colbului" a fost amenajat cu prundiş de carieră, cu
b ulgări de obsidian, cee a ce demonstre ază e xistenţa acestei m aterii prime în s tare
naturală, în apropiere de Lăpuş.
Am prezentat denumirile toponimelor unde obsidianul apare s ub formă de
n uclee şi b ul gări n aturali, pentru a evidenţia bogăţia des coperirilor, cee a ce
demons trează existenţa s a permanentă, in clusiv (mai ales) în preistorie.
Cercetările s is tematice se impun, pentru identifi carea unor posibile
niveluri de locuire aurignaciană şi gravettiană. După mai bine de un secol de
cercetare paleolitică în România, descoperirea p rezenţei obsidianului ca materie
primă are o importanţa particulară în cunoaşterea s urselor de materie primă în
paleolit icul s uperior din Ţara O aş ului.

Contributions concernant la presence de

r obsidiane en tant que ma tiere premiere
sur le territoire de la Roumanie
Resume
Bien qu'on ait decouvert des outils d 'obsid iane d ans les gisements
pal eolithiques de Ţara O aşului (Aurign acien et Gravettien), on a considere qu'il
est possib le que cette m atiere premiere provenne des dep6ts n aturels, situes en
Hongrie, Slovaquie et Ukraine.
Les recherches recentes effectuees s ur le territoire de la co mmune Lăpuş
du dep artement Maramureş ont mis en evidence l'existence des rognons, des
nucles, des eclats et des produits primaires de debitage.
En conclusion, il y a s ur le territo ire de la Roumanie aussi, plus exactement
en Ţara O aş ului (le Pays d'Oaş ul) des gisements d'obs idiane utilis ee par les
communautes p aleolit hiques â la taille des outils.
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Fig. l. Nucleu, "Podanc", în Valea Herţii

Fig . 2. 1- 3 nuclee cu început de decorticare,"Arini"
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Vasile Chirica, Carol Kacso, Mădălin Văleanu

Fig. 3. 1- 3 aşchii ş i nuclee cu
"
"
cortex, Arini

Fig. 5. 1- 3 nuclee atipice,"Arini"

Fig. 4. 1- 6 aşchii de decorticare,"Arini "

Fig . 6. 1- 3 aşchii masive,
nucleiforme,"Podanc"
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Fig. 7. l - 8 aşchii atipice,"Podanc"
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Vasile Chirica, Carol Kacso, Mădălin Văleanu

Fig. 8. 1-12 aşchii şi nuclee fragmentare, epuizate,"Arini"
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.;·

Fig. 9. 1-21 deşeuri de cioplire, "Drumul Colbului"
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Vasile Chirica, Carol Kacso, Mădălin Văleanu

Fig. 10. l-27 deşeuri de cioplire, "Arini"
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Fig. 1 1. 1 - 1 O aşchii atipi ce, unele d e decorticare, "Pe Lab"
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Vasile Chirica, Carol Kacso, Mădălin V ăleanu

�- �-�
-......--�--

.......

�

.

.

-

-T

..

." ".

....

-

-�-� ... �

Fig. 12. 1. structură fluidală; 2. structură perlitică
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Consideraţii privind apariţia
ideii de perforare în cultura Starcevo-Criş
de pe teritoriul României *
Lăcrămioara-Elena Istina

Uneltele de piatră aparţinând complexului cultural Starcevo-Criş ocupă un
loc important în reconstituirea modului de viaţă al acestor comunităţi, deoarece
utilajul litic serveşte la descifrarea modului în care aceste triburi neolitice s-au
adaptat la ecosistemul în care au trăit.
Chiar dacă tehnologia uneltelor nu se modifică atât de vizibil, ca în cazul
ceramicii spre exemplu, uneltele ne oferă date despre schimbările profunde pe
care le suferă o comunitate. Acest lucru este posibil deoarece odată petrecută o
schimbare, aceasta antrenează după sine şi alte transformări, permiţând
cercetătorilor să delimiteze mai uşor şi mai clar etapele de evoluţie istorică. Pe
când ceramica reprezintă un reflex al unor transformări profunde, deşi, nu chiar
atât de evidentei.
Pentru a putea fi înţelese şi apreciate în cotextul în care au fost utilizate,
uneltele necesită încadrarea lor în categorii tipologico-functionale, care trebuie
făcute în funcţie de evoluţia cultural-cronologică. Un important reper pentru a
realiza această diferenţiere pe categorii a utilajului litic este tehnica perforării,
care face să existe două categorii generale de unelte şi arme: neperforate şi
perforate.

•

Dorim să aducem, şi pc ac e as tă cale. mulţumiri celor care ne-au îndrumat la început de carieră.
şi in special domnilor conf. univ. dr. Nicolae Ursulcscu şi eercctător dr. Dan Monah.
N.

Ursulescu, Topoarele perforate din cadrul culturii Criş de pe teritoriul României. în

Carpica, V, 1 972, p. 69
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În acest context în care tehnica perforării este indispensabilă în a stabili
categoriile de lucru ale specialiştilor în ceea ce priveşte utilajul litic, considerăm
că este necesară o abordare îndeaproape a acestui subiect. Astfel, intervenţia de
faţă se consideră o încercare în a lămuri când şi în ce condiţii a apărut folosirea
şi, mai ales, utilizarea tehnicii de perforare. Bineînţeles că nu putem ajunge la
concluzii definitive, deoarece cercetările ulterioare pot aduce date şi elemente noi
prin descoperiri care să pună în lumină ceea ce în momentul de faţă nu este
tocmai clar. Aşa cum vom vedea pe parcursul acestei lucrări utilizarea perforării
începe în neoliticul cristalizat (6000-4500 î.Hr.), primele piese litice perforate de
pe teritoriul României aparţinând complexului cultural Starcevo-Criş.
Istoriografia de specialitate privitoare la acest subiect oferă puţine repere;
însă, se pot constata, pe lângă lucrările ce se ocupă în mod direct de utilajul litic
al culturii Starcevo-Criş, numeroase alte lucrări care tratează piesele din piatră în
contextul descoperirii lor. O primă lucrare privind uneltele perforate din arealul
culturii Starcevo-Criş a fost publicată în 19722, în care Nicolae Ursulescu
studiază primele piese perforate descoperite până la acea dată. O altă lucrare ce
se ocupă, printre altele, de această problemă este apărută în 1 9743, prin care
Silvi� Marinescu-Bâlcu emite ideea că folosirea tehnicii de perforare în Moldova
ar fi utilizată mai târziu de cultura Criş.
A urmat în timp o altă lucrare4 care trata, în subcapitolul Problema
uneltelor şlefuite perforate, apariţia şi originea perforării de pe teritoriul
Moldovei. Mai târziu, în 1991, Nicolae Ursulescu, împreună cu Valentin
Dergacev revine cu un alt articoJS pe această temă. Mai recent, a apărut un alt
articoJ6 în care Eugen Comşa abordează problemele privitoare la uneltele de
piatră ale culturii Starcevo-Criş, referindu-se şi la folosirea tehnicii de perforare.
Cultura Starcevo-Criş, de origine sudică, a pătruns mai întâi în Banat şi
apoi s-a răspândit, treptat, pe tot întinsul Transilvaniei, de unde, mai târziu,
diferite comunităţi ale ei au trecut în Moldova prin trecătorile Carpaţilor
Orientali. Cu timpul, ele au ocupat aproape tot teritoriul dintre Carpaţi şi Prut, cu
excepţia câmpiei din sud-estul Moldovei, care este posibil să fi fost atunci o
regiune mlăştinoasă, neprielnică vieţuirii omeneşti. Nu este exclusă posibilitatea

2

Ibidem, p. 68-78

3 Silvia Marinescu-Bâlcu, Cultura Precucuteni pe teritoriul României, Bucureşti. Editura
Academiei, 1974
4 N. Ursulescu, Contribuţii la cunoaşterea tipologiei şi evoluţiei pieselor de piatră şlefuită din

cultura Starcevo-Criş
5

pe teritoriul /l,foldovei.

în

Buletin Ştiinţific.

Suceava, 1983. p.

21 4 2
-

N. Ursulcscu, V. Dergacev, Innuences de type Vinca dans le neolithique ancien de la

Moldavie. in Banatica. 1991, p. 157-171
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ca unele comunităţi Starcevo-Criş să fi trecut Prutul, mai ales în zonele nordice
ale Moldovei?·
Se consideră că pentru neoliticul cristalizat topoarele erau neperforate
(datorită cunoştinţelor tehnologice reduse) şi că perforarea pietrei apare abia în
neoliticul târziu. Descoperirea unor topoare de piatră perforate, ca şi a altor
categorii de unelte perforate, din diferite aşezări al� culturii Criş, necesită o
abordare mai atentă a acestui aspect, putându-se ajunge la concluzii interesante,
mai ales în legătură cu fazele finale de evoluţie a acestei culturi8.
Astfel, a treia fază a marelui complex Starcevo-Criş este marcată prin
apariţia unor elemente noi, de factură total diferită în raport cu evoluţia
anterioară, elemente sesizate şi-n ceramică şi plastică. Acest fenomen se resimte
în toată Peninsula Balcanică, conducând la apariţia unei noi sinteze culturale.
După părerea majorităţii cercetătorilor nu este vorba numai de o evoluţie locală,
ci de un impuls puternic venit din lumea calcolitică. Acest puseu se îndreaptă
către nordul Dunării pe un front larg, cu aspectele parţial diferenţiate prin
originea lor. În acelaşi timp, fondul anatolian comun le conferă omogenitate,
permiţând ca diverse aspecte locale să fie desemnate cu un singur termen generic:
"fenomenul vincian", după numele celui mai reprezentativ dintre eJe9.
Manifestarea "fenomenului vincian" pe teritoriul României în cadrul
complexului Starcevo-Criş are repercursiuni şi asupra tehnicii de prelucrare a
uneltelor şi armelor, marcând în această a treia fază începutul perforării uneltelor
şlefuite (topoare şi măciuci). Primele piese litice perforate care datează sigur din
perioada culturii Starcevo-Criş au fost descoperite la: Suceava (Pl. 113 ),
Trestiana, Balş (Pl. 1 /1-2), Măluşteni (Pl. 1/4), Grumăzeşti (în Moldova), cu
analogii în zona dunăreană la Ostrovu Golu (sau Banului), Cuina Turcului (Pl.
116-7), Valea Răii (Pl. 115), şi de asemenea prezenţele sporadice în mediul Criş
târziu în sud-estul Transilvaniei, la Iemut şi Turia10.
Este de remarcat că prelucrarea acestor piese s-a făcut în mediul local,
pentru această ipoteză pledând faptul că nu s-a găsit un tip unic de topor perforat,
între piesele descoperite până în prezent existând deosebiri notabile. Este greu să
presupunem că au pătruns din afară mai multe tipuri simultane. De aceea se
înclină mai curând spre explicaţia că aceste piese au fost create în mod
independent, de diferite comunităţi Criş, cunoscută fiind doar tehnica generală de
6
7

E. Comşa, Unelte de piatră şlefuit!l din arealul culturii Starfevo-Criş din Moldova, în
Carpica. XXVIII , 1 997. p. 7-30
Ibidem, p.

7

8 N. Ursuleseu, Topoare perforate . . p. 17
9 N. Ursulescu, V. Dergatcv, op. cit., p. 157
.

10

Ibidem. p.

167.

.

Pentru o mai bună înţelegere

a

se vedea Pl. 2.
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perforarell. În sprijinul ideii că aceste piese au fost prelucrate în mediul local
vine şi descoperirea urmelor unui mic "atelier" de prelucrare a pietrei şi de
transformare a ei în unelte şlefuite12. Supoziţia că această locuinţă ar putea fi un
"atelier" de prelucrare a pietrei este susţinută de faptul că unele piese descoperite
erau finisate, în timp ce altele erau numai în curs de prelucrare, ceea ce dovedeşte
că activitatea în "atelier" a fost întreruptă pe neaşteptate, locul părăsit, iar
construcţia distrusă prin foc13. Se cuvine să reţinem că în "atelierul" amintit nu
se făcea numai un singur tip de unealtă (topor sau teslă), ci toate tipurile utilizate
de purtătorii culturii din acea zonăl4.
Descoperirea în aşezarea Starcevo-Criş de la Valea Lupului a acestui
modest "atelier" de prelucrare a pietrei pare să indice faptul că, încă din perioada
de la sfârşitul culturii, în ţinuturile din estul ţării noastre, în unele domenii,
începuse să se producă o specializare, în sensul că anumite categorii de unelte nu
se mai făceau de către membrii fiecărei familii în parte, ci în cadrul comunităţii.
Aceasta înseamnă că unii membri ai comunităţii, mai pricepuţi într-un domeniu
sau altul, urmau să realizeze uneltele necesare pentru întreaga con'lunitate 15. Nu
excludem posibilitatea ca o parte din uneltele realizate în aşezarea citată mai sus
să fi fost transmise şi membrilor altor comunităţi vecine, înruditei6_
Consideraţii de ordin tipologie. Topoarele de la Balş (Pl. III) şi Valea
Răii (Pl. 1/5) sunt lucrate din rocă moale, iar cel de la Suceava (Pl. l/3) din rocă
dură. De asemenea este lucrată din rocă dură şi măciuca de la Balş (Pl. 112).
Înseamnă că deja cunoştinţele tehnologice atinseseră un oarecare grad de
dezvoltare, deoarece se trecuse de la prelucrarea rocilor puţin dure la cele dure.
La această concluzie duce şi perforarea de factură superioară, în formă conică,
ceea ce asigură o mai bună fixare a cozii.
Această întrebuinţare a rocilor mai dure ar putea fi pusă şi în legătură cu
necesitatea creşterii rezistenţei toporului, în momentul apariţiei unui gol în partea
sa centrală. E cunoscut faptul că majoritatea topoarelor şlefuite din cadrul culturii
Criş sunt prelucrate din roci moi. Ori, în cazul trecerii la perforare s-a constatat,
probabil, de către purtătorii culturii Criş, că roca moale, uşor de şlefuit şi destul
de rezistentă în condiţiile în care prinderea cozii se făcea în afară, nu mai
prezenta deloc rezistenţă în momentul în care coada se introducea în centrul
Contribuţii la cu noaşterea . . p. 30
Aşezarea de tip Criş de la Valea Lupului,

Il N. Ursulescu,

.

12

E. Cornşa.

13

Ibidem
Unelte de piatră
Ibidem. p. I l
Ibidem, p. 12

p.
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14 ldem,
1 :'i
16

..

.

.

în ArhMo/d,

XIV,

p. 16
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piesei. Topoarele perforate descoperite până în prezent arată o căutare din partea
locuitorilor Criş pentru găsirea unei soluţii optirhe.'Astfel, în cazul toporului de
la Balş se remarcă dimensiunile mici ale orificiului (2 cm) faţă de lăţimea piesei
(4,5 cm). Bineînţeles că în aceste cazuri, deşi creştea rezistenţa piesei în dreptul
orificiului, scădea rezistenţa cozii (fireşte mai subţire) şi care, la o izbire mai
puternică, se putea rupe foarte uşor. Toporul de la Valea Răii încearcă să înlăture
deficienţa rezistenţei mici a cozii, prin lărgirea orificiului, dar aceasta va avea
drept efect slăbirea rezistenţei piesei în dreptul găurii şi, în cele din urmă, ruperea
sa. Toporul de la Suceava se realizează din rocă dură, pentru a creşte rezistenţa
faţă de piesele făcute din rocă moale. Dar, se pare că nici această soluţie nu era
indicată, pentru că, în cele din urmă, piesele de acest tip s-au rupt în dreptul
perforaţieil7. Atrage atenţia că trei dintre aceste piese, sigur de tip Starcevo-Criş,
sunt unelte care, de regulă, fac parte din categoria celor neperforate. Este vorba
de piese care, de obicei, au servit drept topoare şi tesle, dar au fost perforate!&.
La Beşenova (Banat) apar şi câteva fragmente perforate, sparte şi ele (ca şi
cele din Moldova) în dreptul orificiului. Se cuvine să remarcăm faptul că la una
din piese se arată în secţiune că orificiul a avut forma cilindrică. Astfel de piese
au servit drept topoare şi măciucil9.
Este clar că locuitorii din perioada culturii Criş se aflau doar la începutul
creării tipului de topor perforat. Soluţia se va afla mai târziu, prin renunţarea la
tipul "teslă" şi trecerea la toporul al cărui ax de perforaţie era paralel cu cel al
tăişului. În felul acesta presiunea cozii nu se mai exercita pe părţile laterale
(ducând inevitabil la ruperea lor), ci d<: sus în jos, mărindu-se astfel chiar şi
puterea de lovire a toporului. Dar, trecerea la acest tip nu s-a putut face din
toporul calapod sau plat, ci din tipul vălătuc, prin îngroşarea părţilor laterale,
pentru a permite perforarea la mijloc. Tehnica aceasta se va realiza însă mai
târziu.
Avantajul perforării uneltelor, pentru creşterea eficienţei lor, prin
introducerea cozilor, era cunoscut oamenilor încă din epipaleolitic, lucru valabil
atât pentru teritoriul ţării noastre, cât şi pentru alte zone. Dar, se perforau de
preferinţă doar materiale slabe, în special unelte din corn şi os, piatra perforată
fiind cu totul o excepţie. Introducerea şlefuirii pietrei a însemnat un progres care
înlătura, pet1tru moment, necesitatea găsirii tehnologiei de perforare a pietrei. Cu
timpul însă, şi topoarele la care prinderea cozii se făcea în exterior au devenit pe
rimate, impunându-se necesitatea introducerii cozii în partea centrală a piesei20.

17 N. Ursulescu, Topoare perforate . . .
18

E. Comşa,

p. 70-72

.

Unelte de piatră . . . , p. 17

19 Ibidem. p. 20

20 N. Ursulescu, Topoare perforate . . .

.

p. 73
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În general, în neoliticul mijlociu în Europa sud-estică şi centrală nu se
întrebuinţau topoarele perforate. În cadrul complexului Starcevo-Karanovo, din
sudul teritoriului României, topoarele perforate apar tot în ultimele faze de
evoluţie. Mai spre sud, în nordul Greciei, în cadrul culturii Sesklo, se semnalează
topoare perforate tot incidental, în fazele târzii, dar de un tip mai evoluat, cu
orificiul cozii paralel cu tăişul. În Europa centrală, unde domina cultura ceramicii
liniare, topoarele perforate nu sunt cunoscute în neoliticul mijlociu, ele apărând
doar în cel final.
Având în vedere răspândirea incidentală a topoarelor de piatră perforate şi
pe teritoriile din preajma ţării noastre, ca şi plasarea lor tot în faze târzii,
contemporane cu sfârşitul culturii Criş sau chiar ulterioare acestui moment, se
poate concluziona că trecerea la noul tip de unealtă se face pe un spaţiu larg din
Europa centrală şi sud-estică, sub influenţa unor noi factori de care este legat şi
sfărşitul acestor prime culturi neolitice. Fenomenul care domină această perioadă
este venirea dinspre sud-est a celui de-al doilea val sudic, care a condus, în final,
la formarea culturii Vinca şi a complexelor culturale înrudite cu ea. O indicaţie
asupra direcţiei sudice de pătrundere a topoarelor perforate ar putea s-o furnizeze
şi amplasarea descoperirilor de până acum în spaţiul extracarpatic, dar cu
pătrunderi, după ultimele cercetări, şi în cel intracarpatic.
Deosebit de valoroasă pentru susţinerea influenţei Vinca în apariţia unor
modificări evidente în repertoriul material al culturii Criş este părerea enunţată
de D. Berciu, potrivit căreia a existat o simultaneitate între zone cuprinse deja în
arearul Vinca şi zone limitrofe acesteia; în care pentru o perioadă de timp au mai
supravieţuit aşezări ale culturii Criş care au primit unele înrâuriri vinciene. Dar
nu trebuie exclusă şi o altă posibilitate în legătură cu apariţia topoarelor perforate
în cadrul culturii Criş, şi anume că originea lor s-ar putea căuta în mediul local,
deoarece nu s-a găsit un tip unic de topor perforat2I.
Prin introducerea noii tehnici se urmărea o sporire în procesul producţiei a
eficienţei uneltei, adică a toporului, în legătură cu principala sa folosire: tăierea
lemnului. Având în vedere că principala ocupaţie a purtătorilor culturii Criş o
constituia agricultura, rezultă că necesitatea de tăiere sporită a lemnului trebuie
pusă în legătură cu defrişarea pădurilor, în scopul dobândirii unor noi terenuri
agricole. Această nevoie de noi terenuri nu a fost determinată de o creştere
demografică, ci mai ales de pătrunderea celui de-al doilea val sudic, dar şi a unor
comunităţi dinspre nord sub presiunea excercitată de purtătorii culturii ceramicii
liniare. În aceste condiţii. probabil că pmtătorii culturii Criş au fost nevoiţi să-şi
părăsească vechile locuri şi să se aşeze în altele mai ferite. Aici pentru a obţine
21

Ibidem. p. 74-76
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terenuri agricole necesare au decurs la defrişări. Acesta poate fi şi motivul care
i-a determinat să încerce o perfecţionare a principalei unelte de producţie,
toporul, în sensul sporirii puterii sale de lovire22.
În legătură cu acestă problemă, a apariţiei primelor unelte perforate, există
şi alte opinii, cum ar fi cea a Silviei Marinescu-Bâlcu care, ocupându-se de unele
probleme ale culturii Criş, a socotit că în aşezările Criş din Moldova perforarea
ar fi fost adusă de purtătorii ceramicii liniare ajunşi la est de Carpaţi şi care ar fi
convieţuit în timp cu comunităţile Criş de aici. În primul rând trebuie să
observăm că nici o descoperire din Moldova nu ne permite până în prezent să
afirmăm cu certitudine existenţa unei perioade de convieţuire între comunităţile
Criş finale şi cele ale ceramicii liniare în faza mai nouă a decorului cu capete de
note. Asemenea contacte există numai cu faza veche a ceramicii liniare23. Nici
un motiv nu ne îndreptăţeşte să punem la îndoială observaţiile stratigrafice de la
Perieni, în sensul că acolo ar fi putut exista nu doar o suprapune"re, ci o eventuală
convieţuire între purtătorii celor două culturi, aşa cum presupune Silvia
Marinescu-Bâlcu.
În al doilea rând, în aria culturii ceramicii liniare primele apariţii de
topoare perforate sunt cunoscute doar din perioada nouă a decorului cu capete de
note, iar Silvia Marinescu-Bâlcu nu citează nici o descoperire dintr-o perioadă
mai veche care să-i susţină presupunerea despre originea liniar-cermică a
perforării la comunităţile Starcevo-Criş din Moldova. În ceramica liniară mai
veche sunt atestate doar măciucile perforate, dar şi despre acestea se consideră că
îşi au originea în Starcevo, aşa cum demonstrează descoperirile din cel mai vechi
nivel de la Vinca. Aşadar ce sens ar fi avut comunităţile Starcevo-Criş din
Moldova să adopte procedeul tehnic al perforării de la comunităţile liniar
ceramice, care şi ele, la rândul lor, îl împrumutaseră din aria Starcevo, atâta timp
cât legăturile Moldovei cu restul arealului Starcevo-Criş s-au menţinut strânse şi
neîntrerupte iar cele cu aria culturii ceramicii liniare au fost doar cu totul
sporadice?
Silvia Marinescu-Bâlcu nu este de acord niei cu interpretarea dată
topoarelor perforate ca unelte care puteau să servească mai bine activităţii de
defrişare, afirmând că aceasta se făcea în acel timp numai cu ajutorul focului.
Toporul rămâne o unealtă eficientă în curăţirea unor terenuri şi era firesc ca
oamenii să se preocupe de perfecţionarea unei unelte de bază. Pe de altă parte,
incendierea intenţionată a pădurii putea produce mai multe dezavantaje: lipsea
22 Ibidem, p. 77-78
23 ldem. Con tribuţii la cunoaşterea . . . , p. 32
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comunitatea de lemnul necesar aflat în preajmă, dispăreau resursele pădurii care
erau încă un mijloc important în completarea resurselor de hrană; de asemenea,
incendiul nu putea fi controlat şi, deci, nici distrugerea pădurii pe întinse
suprafeţe nu putea fi oprită24.
Astfel, cauza introducerii tehnicii de perforare o găsim în necesitatea de a
defrişa noi terenuri, în vederea practicării unei agriculturi de tip extensiv, în
condiţiile în care arealul comunităţilor Starcevo-Criş fusese micşorat în fazele
târzii prin pătrunderea comunităţilor de tip Yinca sau liniar-ceramice. Grupul de
aşezări citate în care apar topoarele perforate este încadrat într-un "orizont al
topoarelor perforate timpurii", dar nu ca o fază aparte, ci în sensul unui nou
indiciu pentru încadrarea cronologică a manifestărilor Criş finale25.
Putem observa, din datele prezentate, că tehnica perforării a avut un rol
deosebit pentru progresul comunităţilor Starcevo-Criş. Folosirea acesteia s-a
făcut datorită nevoii omului de a se adapta cât mai bine la condiţiile existente (se
vehiculează, în acest sens, faptul că acele comunităţi ce nu-şi puteau procura
cantitatea de silex necesară uneltelor foloseau cu precădere topoarele de piatră).
Chiar dacă la început nu s-a găsit soluţia cea mai bună de perforare a pietrei, în
speţă ce fel de rocă trebuia utilizată şi forma care trebuia dată uneltei, în cele din
urmă "meşterul" preistoric a descoperit modul de prelucrare a uneltelor pentru a
fi cât mai rezistente.
Am putea emite ideea că apariţia şi, mai ales, utilizarea perforării a apărut
odată cu primele "ateliere" neolitice ce se ocupau în special cu prelucrarea
utilajului litic. Descoperirea unor metode noi putea fi realizată mai uşor de către
locuitorii care se ocupau în comunitate cu prelucrarea uneltelor. Aceştia puteau
vedea avantajele şi dezavantajele folosirii noii metode şi anume o unealtă perfo
rată era mult mai eficientă decât una a cărui sistem de prindere a cozii era lateral,
mai ales că se eliminau şi materialele auxiliare folosite pentru o astfel de prin
dere, respectiv faptul că roca de o duritate mai mică nu rezista sau că o perforaţie
mică avea dezavantajul unei cozi prea subţiri, dar şi că o perforaţie mai mare
ducea la o rupere rapidă a piesei. În timp, utilizarea perforării a dus la concluzia
că această tehnică de lueru putea fi aplicată doar anumitor unelte şi arme.
Un alt fapt care merită menţionat în sprijinul importanţei tehnicii perforării
este constatarea că, Ia comunităţile neo-eneolitice, lipsa uneltelor perforate atrage
după sine un regres general al dezvoltării comunităţilor din acele vremuri. Spre
exemplificare, O. Berciu preciza că "numărul redus al topoarelor de piatră în
aşezarea de la Sălcuţa a avut urmări negative asupra dezvoltării locuinţelor .al

24
25

Ibidem. p.

Ibidem. p.
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căror proces tehnic este legat de gradul de dezvoltare al uneltelor
corespunzătoare"26.
Putem concluziona că studierea aprofundată a apariţiei şi folosirii tehnicii
perforării merită o atenţie deosebită pentru a înţelege cât mai corect contextul
evoluţiei comunităţilor neo-eneolitice. Doar prin cercetarea tuturor aspectelor
materiale şi spirituale ale manifestărilor oamenilor din această perioadă putem
ajunge la o imagine veridică a dezvoltării societăţii umane pe teritorul carpato
danubiano-pontic.

Les considerations sur l ' appa rition
de l'idee de perforation dans Ia culture
Starcevo-Criş en Rouma nie
Resume
L'article presente quelques considerations sur l'apparition de !'idee de
perforation qui se passe en Roumanie dans la culture Starcevo-Criş. Grâce â
tipologie des premieres haches et massues en pierre perforees, cette oeuvre essaie
d'argumenter le fait que l'apparition de perforation dans la culture Starcevo-Criş
s'explique par la penetration du deuxieme flot du sud. Pourtant, les premieres
pieces perforees decouvertent �ur le territoire de la Roumanie elles sant
confectionees ici, parce qu'il n'existe pas un thype unique d'outil perfore. Cette
chose est soutenue aussi de la decouverte â Valea L upului d'un petit "atelier"
d'usinage en pierre.
L'article propose un essai d'explication du phenomene dans la lumiere des
recherches archeologiques actuelles, mais l'explication de ce probleme ne peut
pas etre realiser qu'â la suite des futures recherches.

26 O. Berciu,

Contribuţii la problemele neoliticului în România în lum ina noilor cercetări,

Bucureşti, Editura Academiei, 1 96 1 , p. 2 1 8
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Pl. 1. Topoare şi măciuci perforate din aşczările �;tarcevo-Criş: 1-2: Balş; 3: Suceava; 4: Măluşteni;

5: Valea Răii; 6-7: Cuina Turcului (după N. Ursul escu. V. Dergacev, lnfluences de type.... )
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Pl. Il. !-Iarta descoperirilor topoarelor ş i măciucilor perforate din aria civilizatiei Starl::evo-Criş
(după N.Ursulescu, Y.Dcrgal::ev, lnfluences de type ... )
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Folteşti - Cernavoda II.
O cultură de otigine răsăriteană?
Marin Dinu

Când vorbim de originea şi evoluţia unei culturi avem în vedere, de fapt,
geneza şi evoluţia unor comunităţi ale căror elemente de creaţie materială şi viaţă
spirituală le definesc ca atare, indicând, totodată, locul de origine, filiaţia, aria de
răspândire şi legăturile cu triburile vecine, inclusiv eventualele lor direcţii de
deplasare.
Când este vorba însă de un complex cultural, această problemă capătă un
aspect deosebit, mult mai larg, deoarece noţiunea de complex cultural, - după
opinia noastră -, presupune coexistenţa şi mai ales interferenţa şi chiar
convieţuirea în anumite zone şi perioade, a două sau mai multe grupuri etno
culturale, a căror origine este deosebită atât teritorial cât şi cultural-evolutiv.
Am dat aceste definiţii deoarece Folteşti-Cemavoda Il, o cultură unitară
după opinia noastră, face parte dintr-un complex etno-cultural mai mare pe care
l-am numit, cu 20 de ani în urmă, Horodiştea-Erbiceni în nordul şi centrul
Moldovei şi Folteşti-Cemavoda Il, în sudul acestei provincii istorice, vestul
Dobrogei şi jumătatea răsăriteană a Munteniei ! . Multă vreme însă Horodiştea şi
Folteşti au figurat ca eponime a uneia şi aceleiaşi culturi denumită Horodiştea
Folteşti, deci o cultură unitară şi din păcate unii dintre cercetători folosesc şi
astăzi cu acelaşi sens cele două eponime.
Relativ la originea descoperirilor de tip Horodiştea şi Folteşti, trebuie să
spunem că această problemă a constituit o preocupare constantă la toţi
cercetătorii români care s-au ocupat cu studiul acestui complex cultural. Chiar
dacă problema originii n-a fost vizată întotdeauna în studiile lor, aceşti cercetători
au legat descoperirile de tip Horodiştea şi Folteşti, aproape fără excepţie, de
grupul Gorodsk-Usatovo de pe teritoriul Ucrainei de vest2.
M.

Dinu, Complexul cultural Horodiştea - Folteşti (rezumat teză doctorat), Iaşi, 1 978, p. l 7 şi urm.;
idem, Afinităţi între culturile Horodiştea - Erbiceni, Folteşti - Cernavoda II şi Coţofeni.
Contribuţii la problema etnogenezei tracilor nordici, în AŞtU!Ist, XXVI, s I II-a, 1 980, p. 3-8.
2 Hortensta Dumitrescu, La station prehistorique de Horodiştea sur le Pruth, în Dacia, IX-X, 1 9401 944, p. 1 4 1 şi urm; M. Petrescu - Dâmboviţa şi co1ab., Raport asupra săpăturilor arheologice din
j udeţele Covurlui şi Tutova, in SC/V, l, 1 , 1 950, p. 63-64; M. Petrcscu-Dâmboviţa, Date noi asupra
înmormântărilor cu ocru în Moldova, in SCIV, 1, 2, 1 950, p. 1 94; idcm, Cetăţuia de Ia Stoicani, in
Materiale, l, 1 953 ,p. 1 1 2 şi urm.; idcm, Cimitirul Hallstatian de la Stoicani, în Materiale, l,
1 953, p. 1 62
1
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Referindu-se l a descoperi rile de l a Folteşti-Ruptura,

I. Nestor considera

aceste descoperiri "documente neîndoielni ce ap arţinând culturii Usatovo" - "a
cărei arie geografi că s-a extins spre apus până în stepa Gal aţiului"3 . Î mpărtăşind
aceeaşi idee, M. Petres cu-Dâmboviţa atrăge a atenţi a,

în

anul

asupra ceramicii Gorodsk, "care este documentată în unele

următor ( 1 95 1 ) şi
locuri din no rdul

Moldovei, l a Horodiştea, pe m alul drept al P rutului, prob abi l l a D arabani, în
Bazinul N istrului şi în alte lo curi din această zonă"4. Î n fel ul acesta s - a încetăţenit
noţi une a de cultură Gorodsk-Usatovo, răspândită şi pe teritoriul Moldovei cum
au sus ţinut V l adimir D umitres cu5 , R. Vulpc6,

1.

Nestor7, etc.

Ulterior, D. Berci u8 a introdus noţi unea de cultură Ho rodiştea-Foltcşti
pentru teritoriul ţării noastre corespunzătoare g rup ul ui Gorodsk-Us atovo din
Ucraina de vest, denumire util izată şi astăzi, ce-i drept mai rar, de uni i dintre
cercetători , p robabil şi datorită faptul ui că unii dintre cercetătorii moldoveni şi
ucraineni, folos ind noţiunea de aspecte locale n-au renunţat la unitatea etno
culturală a comple xul ui Gorodsk-Us atovo9 reprezentând ca origine o etapă finală
a culturi i Tripolie şi cu unele infiltraţii străine.
În cee a ce ne priveşte, aş a cum au demonstrat-o cercetările no astre

de

la

Horodişte a-Erbiceni şi Folteşti p re cum şi cele efectuate de Petre Roman l a
Cemavoda pun ctul b (tell Schuchhardt), cele două staţiuni eponime n u mai pot fi
considerate o cultură unitară. Este vorba de fapt de două culturi s au mai exact,
după opinia noastră, de două perioade d in evoluţia a două culturi cu origini

3 1 . Nestor, Probleme 11c-i în legătură cu neoliticul din R.P.R., în SCIV, 1, 2, 1 950, p . 2 1 7
4 M . Petrescu-Dâmboviţa, Săpăturile arheologice d e Ia Folteşti (raion Tg. Bujor, reg. Galati, în
SCJ V , II, 1 , 1 95 1 , p. 260
5 VI. Dumitrescu, Hăbăşeşti; monografie arheologică, Bucureşti, Ed. Academiei, 1 954, p. 553 şi
urm.
6 R. Vulpe, Problemele neoliticului carpato-niprovian în lumina săpăturilor de la Izvoare, în
SCIV, VII, 1 -2, 1 956. p. 86; idem, Izvoare. Săpăturile din 1936-1948, Bucureşti, Ed.
Academiei, 1 95 7, p. 273 şi urm.
7 1. Nestor, Cu privire la periodizarea etapelor târzii ale neoliticului din R.P.R, în SCIV, X, 2,
1 959, p. 255 şi urm.
8 D. Berciu, Constituirea şi consolidarea comunei primitive. Ginta matriarhală. Epoca pietrei,
în Istoria României, 1, Bucureşti, Ed. Academiei, 1 960, p. 76 şi urm.; idem, Contribu ţii la
problemele neoliticului în România în l u mina noilor cercetări, Bucureşti, 1 96 1 , p. 1 29 şi urm.
9 V.G. Zbenovici, Pro Kinj ali usativskogo tipu, în Arheologhiia, XX, 1 966, p. 38-46; idem,
Keramica usativskogo tipu, în Arheo/oghiia, XXI, 1 968, p. 52-55; Idem, Pam'iatki
usativskogo tipu, în Arheologhiia Ukrainoi R.S. R, Kiev, 1 97 1 , p. 1 87; idem, C hronology and
Cultural Relations of the Usatovo Group în the USSR, în Symposi u m iiber die Erstaburg
und Chronologie der Baden K ultur, Bratislava, 1 973, p. 5 1 3 ; idem, Pozdnctripolskie
plem ena scvernogo pricernomorja, Kiev, 1 974, p. 82 şi urm.; V.A. Dergacev, Pamjatnki
pozdnego Tripol j a , Chişinău, 1 980, p. 66 şi urm.; V.A. Dergacev, LV. Manzura : Pogrebal ' nye
komplcsky pozdego Tripol'ja, Chişinău, 1 99 1 , p. 5 şi urm.
'
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diferite: Horodiştea sau Horodiştea-Erbiceni la nord, în zona de silvo-stepă din
centrul şi nordul Moldovei şi Folteşti-Cemavoda II la sud, în zona stepei ponto
dunăt:ene, probabil şi balcanice i O.
În legătură cu originea descoperirilor de tip Folteşti-Cemavoda II, care
face obiectul comunicării de faţă, datele, mai puţin concludente în trecut, n-au
permis o analiză pertinentă decât din 1 973- 1 974 încoace, după reluarea
săpăturilor în aşezările de la Folteşti ' 1 şi Stoicani 12 şi publicarea integrală a
materialelor de la Cemavoda-tell 1 3 .
În lucrările mai vechi, când încă nu s e cunoştea cultura Cemavoda,
descoperirile de tip Folteşti erau considerate, în parte o evoluţie a ceramicii
"
eneolitice de tip Gumelniţa" l4 sau drept o expansiune spre vest a triburilor de
"
stepă de tip Usatovo" l5, opinie care, aşa cum am arătat mai sus, a dominat şi
continuă în unele din lucrări şi în prezent.
Din 1 960 când D. Berciu a încercat o primă periodizare a culturii Folteşti,
numai aşa-zisa fază Folteşti 1, pe care o considera legată organic de Horodiştea,
era orientată ca origine spre est, în legătură cu grupul Gorodsk-Usatovo1 6.
Relativ la aşa zisul orizont Folteşti Il, care a fost pus în legătură cu
Cemavoda II, se considera că "pe de-o parte se leagă genetic de ultima etapă
Tripolie-Cucuteni, respectiv Horodiştea-Folteşti J l 7 , iar pe de altă parte de marea
arie est-balcano-egeo-anatoliană, ca întreaga cultură Cemavoda"18. Era pentru
prima dată când se făceau asemenea orientări spre sudul balcanic.
Despre identitatea şi unitatea etno-culturală dintre descoperirile de tip
Cemavoda II şi Folteşti s-a scris şi s-a argumentat cu multiple date ilustrate19
chiar şi de susţinătorii tezei Folteşti 11-Cemavoda IPO.
1 O M. Dinu,

Complexul cultural... . ,

I l M. Pctrcscu-Dâmboviţa, M. Dinu,

Dacia, N.S., XVIII, 1 974, p. 1 9
1 2 M . Pctrcscu-Dâmboviţa M . Dinu,

XXV,

1 , 1 974, p. 7 1 şi urm.

1 97K, p. 1 6 şi urm.

Nouvelles foilles archeologiques a Folteşti (dep. de Galaţi), in
Noi cercetări arheologice la Stoicani (jud. Galaţi),

13 D. Bcrciu, S. Morintz, P. Roman,

Cernavoda, in SCIV, XXIV, 3, 1 973,
14 M. Pctrcscu-Dâmbovita, Date aoi...,

Cultura Cernavoda

p. 3 9 1 şi urm.

II.

Aşezarea dia sectorul

B

de la

p. 1 2 0

1 5 1 . Ncstor, Probleme noi..., 1 950, p. 2 1 7 ; M. Pctrcscu-Dâmboviţa şi colab.,

1 95 1 , p. 257
I ci D . Bcrciu, Constituirea şi consolidarea . . . . , p.76-77; idcm,

1 7 Ibidem: 1 9fi 1 , p. 1 3 9 şi u rm .

in SC/VA ,

Săpăturile arheologice...

Contributii.. . ,
'

1 K Idcm , Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti, 1 966, p. 1 5 1
1 9 M . Pctrcscu-Dâm boviţa, M . Dinu, Nouvelles fouillcs . . . , p. 1 9 şi urm.
20 D. Bcrciu, Contribuţii ... , p. l 47 şi urm.; P. Roman, Conceptul Folteşti II şi

p. l 38 şi urm.

problema începuturilor

epocii bronzului in '\ll o ldova, in Carpim, I l , p, 1 969, p. l 7 şi urm . ; S. Morintz, P. Roman, Aspekte

des A usgangs des t!neolithikums und der iihergangsstufe zur Bronzezeit im Ruum der Niederdonuu, in
Dacia, N . S . , X I I , p. 1 06 şi urm.
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Cu toate acestea în studiul din 1 973, unde se publică integral descoperirile
din aşezarea Cernavoda b-tell, respectiv Cernavoda II, cu privire la originea ei se
arată de către D. Berciu, Sebastian Morintz şi P. Roman că aşezarea
"
Cernavoda II reprezintă o individualitate, străină atât de produsele similare din
aşezările culturilor Cernavoda I şi III de pe dealul Sofia". În continuare se arată
că o bună parte a ceramicii Cernavoda II ne orientează spre descoperirile
"
similare din Moldova" . . . care îşi găsesc analogie şi ascendenţă" (adică rădăcini
"
genetice, sublinierea noastră) începând din nordul Moldovei de la Horodiştea şi
"
până în sudul acestei provincii, la Folteşti". Şi în continuare autorii se întrebau
retoric: cum anume, în detaliu, s-a petrecut procesul de naştere al culturii
"
Cernavoda Il, este acum mai greu de spus. Este cert doar că fără un aport dinspre
Moldova, naşterea culturii Cernavoda II, din Câmpia Munteniei, Dobrogea şi
chiar din Moldova, nu era posibilă". 2 1 Deci o cultură străină de produsele
culturilor Gumelniţa, Cernavoda 1 şi III deşi se află exact în aria acestora (!) dar
cu orientare, ascendenţe (?!) şi aporturi din Moldova, de la Horodiştea la
Folteşti, fără de care cultura Cernavoda II nu s-ar fi născut. Ca atare, deşi
realitatea arheologică nu arată, s-ar putea vorbi de o unitate etno-culturală
Horodiştea-Cernavoda Il, cu ascendenţe genetice cel puţin în fazele târzii ale
culturii Cucuteni, Cucuteni B şi Horodiştea.
Desigur, fără a contesta contemporaneitatea şi unele legături, chiar
coabitări între comunităţile de tip Horodiştea şi Folteşti-Cernavoda Il, aşa cum
au demonstrat-o în special cercetările de la Erbiceni, nu putem împărtăşi nici
această opinie şi cu atât mai puţin pe aceea referitoare la originea răsăriteană a
culturii Folteşti-Cernavoda Il.
Pentru a delimita unitatea culturală Folteşti-Cernavoda II, aria de răs
pândire şi mai ales originea ponto-dunăreană şi balcanică a acestei culturi m-am
oprit asupra unor elemente care mi s-au părut definitorii:
1. Elementul cel mai caracteristic, definitoriu după părerea noastră, îl
reprezintă plastica antropomorfă, element de suprastructură, mult mai
conservator chiar şi în modelarea idolilor.
Pentru cultura Folteşti-Cernavoda II sunt caracteristice statuetele din
categoria nepictată, din pastă grosieră, de tipul în poziţie şezândă şi cu baza
piramidală, bine documentate în aşezările de la Folteşti (fig. 1 /3-4), Stoicani (fig.
l /5), Vişina-Calud (fig. 1 /9) şi Erbiceni-Iaşi (fig. l /2, 6-8), inclusiv în aşezarea
Cernavoda b-tell=Cernavoda II22 . Acest tip de idol nu are ascendenţe în
2 1 D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, Cultura Cernavoda I l .. , 1 973, p. 397-39!1
22 Ibidem, p . 3 R R . pl. 1 2, 1 -2
.
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descoperirile de acest fel de tip Horodiştea-Gorodsk care sunt de factură
cucuteniană, ca formă, pastă şi ornament, ci tocmai în aşezările Cemavoda 1 de
la Cemavoda-dealul Sofia23 şi Râmnicelu=Cernavoda le (fig. 1 1 1 , inedit, în
colecţia muzeului din Brăila). Acest tip de statuetă se întâlneşte şi în
descoperirile de tip Usatovo de la Usatovo, zona de periferie estică a culturii
Ccmavoda, anterioare culturii Folteşti-Cemavoda II şi contemporane cu
Cemavoda J24 .
2. Al doilea element caracteristic-definitoriu îl constituie ceramica.
Străchinile şi castroanele cu marginea lată şi evazată, atât de caracteristice în
aşezarea de la Cemavoda b-teJJ25 prezente la Folteşti (fig. 2/3-5) şi mai puţin la
Erbiceni, nu au ascendenţe în aşezarea de la Horodiştea şi nici în cele de tip
Gorodsk sau Usatovo. Aici la Usatovo, puţinele străchini din pastă cenuşie, cu
marginea înaltă şi cu umăr (bitronconice ca formă) sunt considerate, de V.G.
Zbenovici, de provenienţă dunăreană şi nicidecum tripoliană26.
Cât priveşte amforele cu gât înalt, cilindric, decorate cu brâuri în relief
crestate sau cu înţepături fine laterale, caracteristice în aşezările de la Folteşti,
Stoicani şi Erbiceni-Dealul Sărăturilor, sunt prezente şi în Cemavoda 1121. Ele nu
au ascendenţe la Horodiştea unde s-au descoperit doar două fragmente, ambele
din amfore din orizontul mai nou-Horodiştea II. La Erbiceni, în ambele nivele de
locuire, decorul cu brâuri în relief pe amfore, ca la Folteşti şi Cemavoda Il, este
caracteristic (fig. 217-9), în timp ce în aria tripoliană a culturii Cucuteni-Tripolie
lipseşte cu desăvârşire. În schimb acest decor, ca şi alte ornamente tipice în
descoperirile Folteşti-Cemavoda Il, apare frecvent în straturile cele mai vechi
(XIII-XII) din aşezarea de la Ezero din sudul Balcanilor28 în aşezările de la
Mihalici, Ezerovo şi în multe altele din Bulgaria. (Gh. Gheorghiev, după ce a
văzut materialul ceramic de la Erbiceni spunea: " dacă scoţi ceramica pictată,
restul seamănă cu Mihalici şi alte aşezări din Bulgaria de tip Karanovo VII). Nu
ştim în ce măsură acest decor este o creaţie a spaţiului balcano-dunărean, aşa cum
pare să o demonstreze descoperirile de tip Ezero-Cemavoda 11-Folteşti, dar nici
23

S.

Morintz, P. Roman,

op. ci t. ,

p. 48, fig. 1 -3

24 G.T. Movşa, Pcriodizaţi a i K h ronologhia severnogo na pisnogo tripilia, în Arheologhiia, V,

1 972, p. 20-2 1 tabelul sinoptic
25 O. Berciu, S. Morintz, P. Roman, op. cit, p.379 - 382, pl. 5/3, 9, 1 2 ; 617,8, I l ; 711 -2 ; 8/2-4, 6,
8- 1 O, 1 2- 1 4
26 V.G . Zbenovici, Keramika .. , p. 76
27 D. Berciu, S. Morintz, P. Roman, op. cit., pl. 517; 7/8 a ; 9/6; 8-9
28 R. Katincearov, Traits caractcristiques de la civilisation de l'âge du bronze ancien et moyen
en Bulgarie, în AAC, XV, 1 975, p. 95, fig. 8/a, b, d, f, g, e, k; 1 1 /g
-

.
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într-un caz originea lui nu trebuie căutată în Moldova, aşa cum s-a susţinut29 şi
cu atât mai puţin din aria răsăriteană.
Cât priveşte vasul de tip askos bine documentat la Folteşti (fig. 3/3-4) şi
Erbiceni (fig. 3/1 -2), precum şi în aşezările mai vechi de tip Sălcuţa şi Gumelniţa,
dar absent în aşczările mai nordice şi răsăritene de tip Cucuteni, Horodiştea
Gorodsk şi chiar Usatovo; nici într-un caz el nu arc o origine nordică sau
răsăriteană - nord pontică.
Dacă la acestea mai adăugăm şi locuinţa în formă de colibă sau bordei,
ambele tipice pentru cultura Cemavoda 1, dar care se continuă şi în Folteşti
Cemavoda II inclusiv caracterul carpato-dobrogean, ca rocă de origine a
uneltelor de piatră din aşezările şi mai vechi de tip Cemavoda 1 - Rârnnicelu,
inclusiv Usatovo şi Mayaki30, rezultă cu prisosinţă caracterul local al culturii
Folteşti-Cemavoda Il, cu puternice pătrunderi sudice balcano-egeene, deci un
contra curent care s-a manifestat destul de puternic încă din perioada Cemavoda
Ic-Rârnnicelu. Cel anterior, de tip Srednîi-Stog, prezent în Cemavoda 1 a şi b,
fusese deja asimilat.
Fără îndoială că prezenţa masivă a celor două elemente etno-culturale
Horodiştea şi Folteşti în unele aşezări de pe teritoriul Moldovei ca la Erbiceni
Dealul Sărăturilor şi Dealul Mânăstirea, ca să ne limităm numai la acestea mai
bine cercetate, ilustrate deopotrivă prin plastică şi ceramică tipică celor două
culturi, pune problema unei coabitări a etnosului celor două grupuri culturale, pe
perioade relativ îndelungate. Cum se înţelegeau? Vorbeau ei o limbă comună şi
care era aceea? Putem vorbi de o limbă a tracilor în formare? Iată implicaţiile
istorice pe care le ridică aceste realităţi arheologice. Nu este pentru prima dată
când ne punem aceste întrebări. Le-am formulat pentru prima dată într-un studiu
din 1 980 intitulat Afinităţi Între culturile Horodiştea-Erbiceni, Folteşti
Cernavoda II şi CoţofenP 1 . Noile descoperiri par să întărească ipotezele noastre
anterioare cu privire la vechimea tracilor în formare încă din perioada
corespunzătoare culturilor tranziţionale de la eneoliticul clasic la epoca bronzului
timpuriu (fig. 4) în cadrul cărora fondul local cu unele influenţe, mai ales sudice
egeo-anatoliene, a constituit, după opinia noastră, factorul definitoriu în
etnogeneza tracilor.

29 1 . Nestor, Eugenia Zaharia, Sur la periode de transition de neolitique a l'âge du bronze dans
l'aire des civilisations de Cucuteni et Gu melnita, în Dacia. N.S . . XIL 1 968, p. 3 1 şi urm.
30 V.G. Zbenovici, Pro Kinjali .. . , p. 4 ; F. V. Pcll·un i , K p ctro g raficcs com oprcdclcniiu sostava i
raihnoov dobici mineralinogo sîria rannczcmledelîceskimi plemenami Jugo-Zapada, S . S . S . R,
K.S. X I , Moscova, 1 967, p. 50 şi urm.
3 1 N. Dinu, Afinităţi între cultu rile . . . , p. R
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Folteşti - Cernavoda II.
Une civilisation d ' origine estique?
Resume

L'auteur analyse le probleme de !'origine de la civilisation Folteşti Cemavoda II d'apres les recherches recentes de Horodiştea sur le Pruth (dep. de
Botoşani), Erbiceni (dep. de Iaşi) et Folteşti - Stoicani (dep. de Galaţi). D'abord,
selon la definition de notion d'un complexe culturel comme un phenomene de
simultaneite temporel le, d'interference et meme de cohabitation dans certains
zones et dans un certain moment des plusieurs groupes ethno-culturels, on
demontre que Horodiştea et Folteşti ne representent pas une civilisation unitaire,
comme !'ou croyait, mais el les constituent les periodes finales des deux
civilisation d'origines differentes: Horodiştea-Gorodsk en tant que periode finale
de la civilisation Cucuteni-Tripolie et Folteşti - Cemavoda Il, en tant que periode
finale de la civilisation Cemavoda 1, bien documente â !'est de la Valachie,
l 'ouest de la Dobroudja et le sud de la Moldavie.
On critique apres les anciennes theses qui consideraient les decouvertes de
tip Folteşti une expansion vers l 'ouest des elementes de type Oussatovo
provenant des steppes nord-pontiques3 2. On critique aussi les thesses qui
cherchaient les ascendences de la civilisation Folteşti - Cemavoda II dans le
cadre de la civilisation Horodiştea du nord de la Moldavie33 .
L'analyse minutieuse de terrain et dans les laborateurs des decouvertes de
type Folteşti - Cemavoda II et de type Horodiştea, les deux bien ilustree dans
l'agglomeration d' Erbiceni de l'eneolithique final et de transition â l'epoque du
Bronze, a montre la concomitence temporelle et la cohabitation ici des deux
elementes ethno-culturels, tres bien definis par la ceramique et la plastique
anthropomorphe, de tradition cucutenienne, dans les agglomerations de type
Horodiştea et de tradition Cemavoda 1-Râmnicelu, representee par les idoles â
base pyramidale (fig. 1 1 1 -9; 211 -2), par la ceramique de couleur grise decoree
avec des cordon fines en reliefe, enteies (fig. 2/3-9) mais caracterisee aussi par
de fortes penetrations meridionales et non de l'est, bien illustres par les vases de

32

1 . Nestor, Probleme noi ... , 2 1 7; idem Cu privire la period izarea , p. 255; M. Petrescu
Dâmboviţa, şi colab., Spăturile arheologice , p.260; VI. Dumitrescu, HăbăşeştL.. p. 553 et
suiv. ; R. Vulpe, Problemele neoliticuluL . p. 8 6; idem, Izvoarele . , 273 sqq
33 D. Berciu, S.Morintz, i>. Roman. op. cit, p. 397-398
.
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type askos (fig. 3/ 1 -4), etrangeres comme origine a la civilisation Cucuteni
Tripolie. I I s'agit d'une civilisation locale, meridionale, avec des racines dans la
civilisation Cernavoda 1 et Gumelni\a mais aussi par des penetrations sudiques,
egeo-anatoliennes.
La cohabitation des deux elementes ethniques, Horodiştea et Folteşti Cernavoda Il, dans les agglomerations de Sărăturilor et Mănăstirea d ' Erbiceni,
aussi que dans d'autre sites de meme type de Moldavie, pose le probleme de la
comprehension linguistique. Il est tres possibJe34 qu'il y ait un proces de
formation et d' individualisation du grad peuple des thraces dans cette epoque et
sur un territoire plus vast (la Peninsule Balcanique, le centre et le sud-est de
! 'Europe), y compris les decouvertes de type Coţofeni, Horodiştea-Erbiceni et
evidement Folteşti - Cernavoda II (fig. 4) bien documentees sur la territoire de Ia
Roumanie et dans les regions avoisinantes.

34 M .

Dinu, Afinităţi între culturile.. , p. !!
.
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Fig. 1 / 1 -9 Plastică antropomorfă de tip Ccrnavoda - Foltcşti. 1 , d i n aşezarea Cernavoda
le d e la R im nicclu Uud. Brăi la); 2 , fi-R, din aşezarea de Ia Erbiccni (Iaşi); 3-4, d e la Foltcşti: 5. din

aşezarea de la Stoican i : 9, din aşezarea Ca lud-Vişina Uud. Galaţi).

Fig. 1 /1 -9 . Plastique a n t h ropomorphe de type Cernavoda - Folteşti : 1 . Jc
l ' agglomeration Cernavoda le de Rîmnicelu (dep. de Brăila): 2. 6-8, de l " agglomeration d " Erbiceni
(dep. de l a ş i ) : 3-.ţ. de Foltcşti: 5. de l " agglomeration de Stoicani et 9. de l ' agglomcration de Calud
Vişina (dep. de Gala\i).
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Fig. 2/ 1 -9. Ccrnavoda 1 1-Folteşti. 1 -2 , plastică antropomorfă; 3-5, stnichini castroane de la

Folteşti; 6-9, a m fore din pastă cenuşie fi mi , dccorată cu brâuri în rel i e f crcstată; 6, din aşezarea de la

Foltcşti; 7-9, din aşezarea de la Erbiccni. ( 1 -6 după M. Petrescu - Uâmbovita ş i M. Dinu. Noi

cercetări...; 7-9. săpături arheologice, M . Dinu).

Fig. 2/1 -9 Cernavoda Il Foltcşti : 1 -2 plastiquc anlhrupumorphc; 3-5, ccuellcs el bulls Jc

Folteşti; 6-9, amphores en pâtc grisâtre ti ne, dccorccs avce des cordons cn relicfs cntaients; 6 , de
l ' agglomcration de Folteş t i ; 7-9, de l ' agglomcration d ' Erbicen i . (
M. Dinu, Noi cercetări...

;

1 -6, d ' aprcs

M. Petrescu Dâmbovita

7-9, fouil lcs archcologiqucs M. D i n u ) .
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Fig. 3/ 1 4 . Vase de tip a.�ko.�; 1 -2 , Erbiceni , ,.Dealul Sărăturilor". 1 , din pastă cenuşie fină,
2, din pastă cărămizie de factură cucutcniană. ( 1 -2 după M . Dmu, Afinităţi între culturile . . . ; 3-4,
Foltcşti ( du pă M. Petrescu - Dâmboviţa , M . Dinu, Noi cercetări ... ) .
Fig. 3/ 1 -4 . Vascs de type asko.�; 1 -2 , d' E rbi c en i ,.Dealul Sărăturilor'·; 1 , cn pâte fine
gr is â tre; 2, en pâte brique de facture cucutenicnnc (d'apres M. Dinu, Afinităţi între culturile. . . );
3-4, Folteşti (d'apres M. Petrescu-Dâmboviţa ct M. Dinu. Noi cercetări ... ) .
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Fig. 4. Culturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului şi ariile lor de răspândire în spaţiul carpato-ponto
dunărean (după M . Dinu, Afinităţi între cultu rile... ) .
Fig. 4. Les civilisations de la periode de transition d 'Eneolithique â l 'âge du bronze et leur aires de ditfusion dans l 'espace
carpato-ponto-danubien (d'apres M . Dinu, A finităţi între culturile... ) .
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Cu privire la înmormântările
din cuprinsul aşezărilor Latene
Adriana Stoia

Ca parte integrantă importantă a vieţii spirituale, problema riturilor şi
ritualurilor de înmormântare la geto-daci a preocupat pe mulţi cercetători. Deşi
descoperirile arheologice s-au înmulţit şi a existat un interes constant pentru acest
domeniu al cercetării nu putem - la ora actuală - decât să subliniem câteva
aspecte.
Este evidentă existenţa unui puternic contrast între numărul mormintelor
databile în perioada secolelor V-III a. Chr. (peste 3000 - după Valeriu Sârbul ) şi
al celor din perioada imediat următoare (numai 1 3 1 ) . În perioada de maximă
înflorire a civilizaţiei geto-dacice (secolele II a. Chr. - I p. Chr.) apare deci o
discrepanţă între fenomenul extinderii şi intensificării locuirilor în aşezări şi
cetăţi - şi lipsa cimitirelor. Sigur că această situaţie o putem atribui unei lacune
"
de cercetare" - dar după cincizeci de ani de săpături intense explicaţia a devenit
mai puţin plauzibilă.
Incineraţia este ritul principal de înmormântare pentru această perioadă.
Au fost cercetaţi 25 tumuli de incineraţie - în principal în Muntenia2 şi pe lângă
davae-le din Moldova3 , o excepţie fiind descoperirea de la Cugir4.
Ritul incineraţiei este exemplificat şi de cele 13 morminte plane,
repartizate inegal în şase localităţi: 5 morminte la Zimnicea5, 3 morminte Cepari 6 , 2 morminte - Tilişca7 şi câte un mormânt la BlandianaH, Brad9,
1

Valeriu Sârbu, Credinţe şi practici funera re, religioase şi magice în lumea geto-dacilor,
Galaţi, 1 993, p. 4 1 .
2 A . Vu l pe, La nec ropole tumu laire gete de Popeşti, Thraco - Dacica, 1 , 1 976, p . 1 93-2 1 5.
3 V. Ursachi, Zargidava. Cetatea dacică de la Brad, Bucureşti, 1 995, p. 253; V. Căpitanu,
Raport privind cercetările arheologice de la Răcătău, j u d. Bacău, Materiale, 1 6, 1 986, p.
1 09- 1 20.
4 J . H . Crişan, Necropola dacică de la Cugir U u d. Alba). Consideraţii preliminare, Apulum, 18 ..
1 969, p. 8 1 -87.
5 A . D. Alexandrescu, La necropole gete de Zimnicea, Dacia. N.S .. 24, 1 980, p. 1 9- 1 26.
6 E. Popcscu, A. Vulpe, Nouvelles decouvertes du type Feri g ile, Dacia, N .S . , 26, 1 982, p. 77- 1 1 4.
7 N. Lupu, Două morminte dacice descop e rit e la Tilişca, Thraco - Dacica, 2, 1 98 1 , p. 1 97-207.
8 H . Ciugudcan, Mormântul dacic de la Blandiana, ActaMN, 1 7, 1 980, p. 425-432.
9 V. Ursachi, op. cit , p. 258.
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Gropşani 1 0 . Remarcabilă este însă diversitatea amenajărilor şi a inventarului
funerar. M. Babeş I l observă că dacă în sec. I a. Chr. tumulii din Muntenia şi cel
de la Cugir se caracterizează printr-un bogat inventar (îndeosebi arme), la cei din
jurul davae-lor din Moldova - databili în sec. 1 p. Chr. - este evidentă o degradare
a practicilor funerare (inventar sărac sau fără inventar). Pentru perioada imediat
anterioară (secolele VIII-V a. Chr.) se observase însă acelaşi fenomen,
necropolele de la sfărşitul acestei etape fiind de asemenea caracterizate printr-o
sărăcire a inventarului depus 1 2. În acest fel ar părea să existe o practică ciclică"
"
în timp.
Deşi mai puţin numeroase, există însă şi morminte de înhumaţie în această
vreme: Andolina 13 - datare discutabilă - şi Brad - la baza unui turnul
aristocratic 1 4. Ritul înhumaţiei este însă îndeosebi legat în această epocă de unele
descoperiri cu un caracter mai aparte. Acestea s-au tăcut în aşezări, în gropi
izolate (Berea, Cândeşti, Dulceanca, Olteniţa, Piscu Crăsani, Răcătău,
Sighişoara-Albeşti 1 5) sau în complexe de cult" - grupări de gropi (Miercurea
"
Ciuc - Sîntimbru, Moigrad, Orlea, Sf. Gheorghe, Sighişoara1 6). În cazul
înmormântărilor din aşezări există însă o varietate de moduri de depunere. Astfel,
scheletele au fost descoperite în locuinţe, (Borduşani, Căţelu Nou, Chirnogi,
Poiana, Unireal7), în gropi - dintre care unele sunt menajere - (Brad, Budeşti,
Căscioarele, Drobeta-Tumu Severin, Dumbrava, Grădiştea, Ocniţa, Orlea, Piscu
Crăsani?, Poiana, Popeşti, Răcătău, Satu Nou, Sprâncenata - cu construcţie din
1 O V. Sârbu, op. cit., p. 24.
I l Mircea Babeş, Descoperirile funerare şi semnificaţia lor in contextul culturii geto-dacice
clasice, SC/VA, 39, 1 , 1 988, p. 5-8.
1 2 Adriana Stoia, Câteva observaţii cu privire la unele descoperiri hallstattiene conţinând
obiecte de fier din România, SCIVA , 43, 1 992, 4, p . 393-40 1 .
1 3 Mioara Turcu, Geto-dacii din Câmpia M unteniei, Bucureşti, 1 979, p. 1 75- 1 76.
14 V. Ursachi, op. cit., p. 255.
15 VI. Zirra, Locuiri din a doua epocă a fierului în nord-vestul României, StComSatu Mare, 4,
1 980, p. 68-69; A. C. Florescu, Marlena Florescu, Aspecte ale civilizaţiei traco-getice în zona
de curbură a Carpaţilor Răsăriteni, în S.A.A., laşi, 1 983, p. 85-86; S. Dolinescu-Ferche,
Aşezări din sec. III şi VI în sud-vestul Munteniei. Cercetările de la Dulceanca, Bucureşti,
1 974, p. 50-5 1 ; V. Sârbu, op. cit. , p. 94-95.
1 6 C. Preda, Geto-dacii din bazinul inferior al Oltului. Dava de la Sprâncenata, Bucureşti,
1 986, p. 1 1 4; K. Horedt, Aşezarea de la Sf. Gheorghe - Bedehaza, Materiale, 3, 1 956, p. 7 39: K. Horedt, C. Serafim, Die prăhistorische Ansiedlung auf Wietenberg, bei Sighişoara,
Bonn, 1 97 1 , p. 1 8 - 1 9, 67-69; E. Comşa, Contribuţii! la riturile funerare din secolele I I - 1
î.e.n. din sud-estul Olteniei (Mormintele de la Orlea), Apulum, 1 O, 1 959, p. 65-78; V. Sârbu,
op. cit., p. 96-99.
1 7 G. Trohani, L. G eorgescu M. Şt. Udrescu, O descoperire funerară în aşezarea geto-dacică
de la Chirnogi, SCA, 9, 1 972, p. 123-1 27; R. Vul pe, Activitatea şantierului arheologic
Tecuci, SCIV, 2. 1 950, p . 1 76-2 1 4; R. Vulpe, Ecaterina Vulpe, Les fouillcs de Poiana,
Dacia, 3-4, 1 927- 1 932, p . 2 5 3 -3 5 1 ; V. Sârbu, op. cit . p. 86-93 .
,

.
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lemn - Şura Mi�ă l 8), la ' baza valului (Bâzdâna, Celei, Răcătău - în zona
contraescarpei '9), în şanţul de apărare (Brad, Piscu Crăsani20), în strat
(Cetăţ�ni, Miercurea Ciuc?, Piscu Crăsani2 1 ).
In aşezarea intens locuită de la Popeşti - oraş Mihăileşti - jud. Ilfov, situată
pe un promontoriu al terasei superioare a Argeşului, au fost descoperite până în
prezent 1 2 schelete umane.
În 1 97922 se publicau opt schelete găsite în aşezarea civilă şi se mai
menţionau alte două. În două cazuri era vorba de gropi cu două schelete şi
respectiv două şi un craniu. Scheletele, chircite, erau suprapuse în M. 1 -2 şi res
pectiv - suprapuse în cruce, în M. 3 -4 - craniul (M. 5) aflându-se la circa 25 cm
distanţă. Sub schelete au apărut cioburi Latene (un picior de fructieră sub bazinul
scheletului 4) - dar nici un inventar caracteristic (o simplă verigă ruginită de fier
s-a găsit pe braţul unui schelet). "Nu departe de aceste înmormântări" - s-a găsit
un schelet de copil, iar în profilul vestic al şanţului 1 976 se vedea craniul unui
schelet? (nu a fost dezvelit). Cum prima groapă (cu � - 1 -2) tăia nivelul II Lt, iar
deasupra celei de a doua gropi se observa stratul de pietriş de la baza nivelului V
din aşezare este de presupus că cele cinci schelete au fost depuse în groapă în
perioada corespunzând nivelului III. În 1 977, într-o secţiune perpendiculară pe
cea din 1 976, s-a descoperit o groapă cu un schelet chircit - ce părea "îngrămădit"
în ea - deşi aceasta - se specifică - a fost săpată anume. Deşi descoperitorii nu
sunt siguri cărui nivel îi aparţine - primului nivel Latene sau Hallstattului înclină să o plaseze în aceeaşi categorie cu înmormântările anterioare23.
Umplutura gropii consta din mult pietriş şi câteva fragmente atipice, un os de
animal aflându-se cu circa 8 cm deasupra picioarelor.
Autorii remarcau o concentrare a înhumărilor în această zonă, observaţie
întărită de descoperirea în ultimii ani de către V.V. Zirra a unui alt schelet în zona
aşezării civile24.
Prezenţa unor astfel de morminte în aşezările geto-dacice ale acestei
perioade nu credem că poate explica lipsa necropolelor propriu-zise. În cazul
•

1 8 V. Ursachi, op. cit., p. 258-262; V. Sârbu, op. cit. , p. 88-93; D. Berciu, Buridava. Aşezarea
getică de la Ocniţa, Bucureşti, 1 986, p. 1 20- 1 22; R. Vulpe, Ecaterina Vulpe, op. cit., loc. cit.;
A. Vulpe, Marieta Gheorghiţă, Şantierul arheologic Popeşti, corn. Mihăileşti, jud. Ilfov, CA ,
3, 1 98 1 , p. 95- 1 04; V. Căpitanu, op. ci.t., loc. cit.; C. Preda, op. cit. , p. 50-5 1 şi 1 1 4 .
1 9 C . M . Tătulea, Aşezarea geto-dacică fortificată de la Bâzdâna, jud. Dolj. Consideraţii
preliminare, Thraco-Dacia, 5, 1 984, p. 99; V. Sârbu, op. cit., p. 89.
20 V. Ursachi, op. cit., p. 262; V. Sârbu, op. cit., p. 9 1 .
2 1 D.V. Rosetti, Au fost amazoane în Dacia?, M. l , 1 1 , 1 969, p. 9 1 -91; V. Sârbu, op. cit., p. 9 1 .
22 A . Vulpe, Marieta Gherghiţă, op. cit., loc. cit.
23 Ibidem, p. 98 .
24 Informaţii A. Vulpe.
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aşezării de la Popeşti, ca şi în cazul altor davae mari, ar fi fost de aşteptat ca în
apropiere să se afle cimitirul acestei cetăţi - ipoteză care nu s-a confirmat. Dar
nici nu suntem convinşi că este vorba de înmormântări rituale ale unor prizonieri
sau sclavi25. Este probabil să fi fost gropi cu înmormântări de un caracter special
în cadrul cultului (vezi groapa cu cele două schelete suprapuse în cruce asemănătoare gropilor rituale de la Orlea26) - dar prezenţa lor nu credem că
trebuie legată de prizonieri. Aceasta cu atât mai mult cu cât inventarul arheologic
sărăcăcios din aşezarea civilă întăreşte ideea că acropola era locuită de
căpeteniile şi locuitorii de vază ai cetăţii - sacrificiile rituale fiind deci logic să se
facă în această zonă a cetăţii. Dar, cel puţin în stadiul actual al cercetărilor,
tocmai în aşezarea civilă şi nu în acropolă s-au descoperit grupate aceste
înmormântări. Morminte" izolate s-au găsit în mai multe aşezări geto-dacice şi
"
este interesant de remarcat că Şi la Brad ele se află în aşezarea deschisă27. În
legătură însă cu ritul şi ritualul practicat în această vreme suntem obligaţi de
evidenţa arheologică să ne întrebăm în continuare dacă aceştia se incinerau şi
depuneau cenuşa în râuri, peşteri, munţi, etc. sau lăsau morţii să se
descompună28. Se poate remarca însă că - deşi în unele cazuri scheletele aveau
inventar funerar - ele se aflau la fundul unor simple gropi menajere.
Pe lângă această grupare de gropi cu schelete din aşezarea civilă, în
acropola de pe "Nucet" - separată de aşezarea civilă" printr-un şanţ şi un val de
"
pământ - s-au descoperit în cursul campaniilor vechi două schelete în poziţie
chircită, rară inventar, atribuite iniţial Hallstattului - dar posibil ca cel puţin unul
dintre ele să fi fost (dată fiind situaţia stratigrafică ce poate fi discutabilă) de
epocă Latene. Un schelet a fost descoperit în zona valului, celălalt în şanţul WO
- adică înspre sectorul Y al aşezării29.
Tot pe acropolă a fost descoperit în 1 995 un schelet pe care îl vom prezenta
în cele ce urmează, în sectorul Y, într-un spaţiu rămas nesăpat până la pământul
viu, plasat între săpături le noi ( 1 989 - 1 995) şi cele vechi ( 1 954 - 1 963 ) Acest
spaţiu reprezintă de fapt un şanţ vechi, croit de D.V. Rosetti, în care săpătura se
oprise la un nivel superior. În 1 954 cercetările conduse de Radu Vulpe au urmărit
în această zonă o locuinţă de nivel 1, ceea ce ne determină să considerăm groapa
cercetată de noi ca aparţinând acestui nivel.
.

25 A. Vulpe, Marieta Gheorghiţă, op. cit., p. 97.
26 E . Com şa, op. cit. , p. 65-7&.
27 V. Ursachi, op. cit., p. 25R.
2R A . Vulpe în A. Vulpe şi M . Zahariade, Geto-Dacii în istoria militară a lumii antice, Buc u reş t i ,
1 9&7, p. 79 şi unn.; idem, în Transeuropam. Festschrift fu r Margarita Primas, Bonn, 1 995,
p. R3, care extinde discuţia lipsei de înmormântări în Dacia şi asupra primei epoci a fierului.
Pentru La Tcne cf. M . Babeş, op. cit., şi V. Sârbu, o p . cit., p. 39 şi urm .
29 R. Vulpe, Şantierul arheologic Popeşti, Materiale, I I I , 1 95 7, fig. 1 ş i idem, Materiale, V I I ,
1 96 1 , fig. 1 .
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Gr. 70 - în care s-a descoperit scheletul - este o groapă Lt. în formă de
clopot, ovală în plan (Diam.= 1 ,60/ 1 ,80 m ) Conţine 232 fragmente ceramice Lt
(dintre care 1 2 de import), cărbune ars, bucă�i de vatră, chirpic şi pietre înroşite
în foc, un fragment de olan şi unul de ţiglă, I l oase + 1 corn (fig. l ). Credem că
această groapă a deranjat podeaua locuinţei nivelului 1 (cercetată în 1 954) - cu
vatra ce se vedea clar pe profilul N/ 1 954.
Groapa are fundul uşor albiat, lutuit; pereţii sunt îngustaţi în partea
mediană, unde de altfel se vede o dungă de arsură de 5-6 cm care împarte
conţinutul gropii în două părţi. În partea superioară, deasupra dungii de arsură,
pământul este afănat şi conţine chirpic, bucăţi de vatră şi cenuşă. Fundul gropii
se lărgeşte, având în colţul estic un dop de lut, iar în colţul vestic - pământ
cafeniu afănat. Pe latura estică a gropii pământul lutos este pigmentat cu
fragmente de cărbune, iar în partea vestică se vede o dungă de cenuşă
negricioasă. La 1 ,80 m o dungă de cenuşă albă suprapune un strat de circa 5 cm
(care atinge 1 0 cm spre latura vestică) de cenuşă deschisă la culoare. F. -2,50
m (fig.2).
.

-

=

INVENTAR CERAMIC

Inventarul ceramic al gropii a fost studiat în conformitate cu
categoriile stabilite de către A. Vulpe în cursul cercetărilor de la Popeşti.
Ceramică lucrată cu mâna: 1 - 1 60 fragmente (2 1 = vasul borcan)
= 5,800 kg (900 g = vasul borcan) - min. 24 - max. 31 vase lucrate cu
mâna
1-a - fină. cu slip negru. negru-brun sau brun cenuşiu. bine lustruit:
65 fragmente = 2.600 kr:.
Nefolosite: 1 0 fragmente.
5-6 căni + l cănuţă + 3-5 vase pântecoase + 2-3 fructiere ( 1 fructieră
miniatură) + 2 castroane = min. 1 1 - max. 15 vase lucioase.
Il b - grosieră. cu suprafaţa poroasă: 95 fragmente (21 (rar:mente

vasul - borcan) = 3.200 kr: (900 g - vasul):

=

Nefolosite: 44 fragmente.
4-6 vase borcan pântecoase + 6-7 vase borcan cu pereţi aproape drepţi
+ l căţuie (?)
min. 1 1 max. 1 4 vase grosolane.
În cadrul ceramicii lucrate cu mâna se stabi lise iniţial o categorie
intermediară - mai grosieră, d ar cu suprafaţa netezită, acoperită cu un slip
nelustruit - care însă pe parcurs a fost desfi inţată, deoarece factorul subiectiv
şi starea de conservare jucau un rol important în evaluarea acesteia. Vasele
=

-
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ce pot face parte din această categorie au fost menţionate ca fiind
semilucioase.
Ceramică lucrată la roată : II - 60 fragmente (23 fragmente
cană)= 4,800 kg (200 g cană) - 11 vase lucrate la roată
=

II a - fin ă, cenusie. cu suprafaţă bine n etezită (inclusiv .. chiupuri "
mici si cupe cu decor în relieO: 40 fragmente = 700 g

Nefolosite : 6 fragmente.
3 căni + 1 bol + 1 vas pântecos + 2 fructiere (una cu decor lustruit)
6 vase cenuşii
II b - .. chiupuri" mari. suprafaţa poroasă: 14 [ragmente = 3,950 kg.
Nefolosite: 8 fragmente.
3 chiupuri
II c - Am(ore de imitaţie locali.: 6 fragmente = 150 g.
Nefolosite: 8 fragmente
1 amforă
Ceramică de import: III
III a 15 fragmente = 800 g
Nefolosite: 1 3 fragmente
1 amforă
TOTAL: 235 fragmente ( 1 5 de import) = 1 1 ,400 kg (800 g de
import) = min. 36 - max. 43 vase (- dintre care 1 amforă de import).
Din fragmente s-au putut reconstitui numai un vas-borcan, o cană şi o
fructieră miniaturală (fig. 3), restul vaselor putând fi numai identificate. Nu
s-au putut folosi 89 fragmente (dintre care 1 3 de import). Ceramica de
import reprezintă 5 ,60% din totalul fragmentelor ceramice descoperite în
groapă şi 2,33 % din numărul vaselor identificate. În cadrul ceramicii
autohtone cea. 74% din vasele identificate sunt lucrate cu mâna, cu o uşoară
predominare a vaselor lustruite - cea. 5 5 % ( 1 7 - faţă de 1 4 vase grosolane).
La fundul gropii se afla un schelet. Deasupra acestuia, pământul din
groapă era compact, cu fragmente ceramice Lt. Scheletul aflat în poziţie
anatomică, era orientat N-S, chircit pe partea stângă, cu mâinile îndoite pe
stânga, sub cap. Mortul a fost astfel depus în groapă, încât privirea sa să fie
orientată spre răsărit. Craniul a fost lovit în cursul săpăturii şi în momentul
dezvelirii scheletului s-a sfărâmat. Sub fragmentele de calotă craniană se puteau
vedea însă falangele degetelor. La demontare s-a constatat că un ciob de amforă
locală fusese pus sub capul defunctului (o parte de calotă era lipită de acest
fragment) . Oasele bazinului se aflau în dreptul axului folosit la desenarea
profilului gropii (orientat 1 1 7 5° ENE Bezard, la 1 , 5 0 m de profilul S/ 1 99 1 ),
=

-
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picioarele aflându-se sub malul de profil. După primele estimări scheletul
aparţine unui copil sub 1 2 ani30. La golirea gropii (şi deci la dezvelirea în
întregime a scheletului) s-a constatat că la picioare fusese depus un cap de
animal cu coarne - berbec? - (restaurat parţial) (fig. 4).
Deşi aspectul gropii este de caracter menajer - conţinutul său cantitativ nu
corespunde acestuia. În comparaţie cu alte gropi menajere descoperite la Popeşti,
din acelaşi nivel şi cu dimensiuni apropiate de Gr. 70, - conţinutul ceramic este
sărac. O observaţie asemănătoare s-a făcut cu ocazia descoperirilor din 1 977
(vezi mai sus). Nu ştim însă dacă întâmplător sau datorită persistenţei în cadrul
comunităţii a amintirii depunerii unui schelet în acel loc. Este cert însă că cel
puţin în cazul descoperirilor de la Popeşti şi Brad gropile cu schelete depuse pe
fund cuprindeau mai mult pietre, bucăţi de vatră şi chirpic.
Prezenţa resturilor menajere aruncate peste groapa scheletului nu este
atestată numai la Popeşti şi Brad3 1 dar şi la Căscioarele ("Şuviţa Hotarului" şi
Coinea 11")32, Dumbrava - corn. Ciurea, Iaşi33, Ocniţa34. Tendinţa de a plasa
"
scheletul (sau scheletele) pe marginea gropii - se observă atât în aşezarea de la
Brad - uneori cu o amenajare specială (un pat de pământ cruţat)35 - dar şi la
Popeşti, spre deosebire de cele de la Căscioarele - Şuviţa Hotarului şi Ocniţa36.
Scheletele de la Popeşti s-au aflat deci atât în aşezarea civilă (unde par a
se concentra) cât şi pe acropolă. De fapt, dintre descoperirile de pe acropolă,
singurul schelet despre care putem spune cu certitudine că aparţine epocii La
H:ne este cel din sectorul Y (Gr. 70). Acesta, ca şi majoritatea scheletelor
descoperite la Popeşti, se afla în poziţie anatomică. În aşezarea civilă s-a găsit
însă şi un craniu izolat (M. 5) de altfel ca şi la Brad (M. 2 1 )37. În general
scheletele cercetate erau depuse în poziţie chircită, fără inventar. Excepţie face
M. 3 . 38 care are pe braţ o verigă de fier. Putem considera că scheletul descoperit
de noi în Gr. 70 are o ofrandă de carne la picioare (vezi fig. 4).
Este evident că la scheletele găsite la Popeşti - ca şi în cazul celor
descoperite în altă aşezare mare - Brad - nu putem găsi nici un element comun în
afara ritului înhumaţiei şi al caracterului aparte al acestor "înmormântări".
Informaţii N. Miriţoiu, căruia îi mulţumim şi pe această cale.
V. Ursachi, op. cit , p . 258 - 262.
V. Sârbu, op. cit., p. 88.
S. Sanie, Şeiva Sanie, Cercetările arheologice de la Dumbrava (corn. Ciurea, jud. laşi), C/,
4, 1 973, p. 6 1 -92.
34 D. Berciu, Morminte de înhumaţie la Ocniţa - Buridava, Thraco-Dacica, 4, 1 983, 1 -2,
p. 32-38.

30
31
32
33

.

Ursachi, loc. cit.
Sârbu. op. cit., l'· 88; D. Berciu, op. cit. p. 1 20 - \ 22 .
3 7 A. Vulpe, Marieta Gheorghiţă, op. cit., p. 96; V. Ursachi, op. cit., p. 296.
38 A . Vulpe, Marieta Gheorghiţă, op. cit., p. 96
3 5 V.

36 V.

,
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V. Sârbu inventariază 200 de indivizi neincineraţi, depuşi î n contexte nefunerare,
dintre care 39% reprezintă schelete întregi (77 indivizi) şi - poate nu întâmplător
3 8 % - copii (în 75 de cazuri)39. Observaţia acestui cercetător cu privire la
depunerea - în majoritatea cazurilor - pe fundul gropii, atunci când este vorba de
un singur schelet este valabilă pentru ultima descoperire de la Popeşti.
Din păcate confruntarea informaţiilor ne permite doar constatarea lipsei
vreunei reguli clare în ceea ce priveşte depunerea scheletelor în aceste gropi - nu
numai în aceeaşi perioadă dar chiar şi în aceeaşi aşezare. Prezenţa acestor
înmormântări în aşezări rămâne în continuare o problemă deschisă.
-

Some facts about the burials founded
at the Latenc settlements
A

summaty

The latest discovery in Popeşti - where the most important Getic settlement from
the Rumanian Plain resides -, has again risen the problem of the Get�Dacian rites and
rituals.
During the 1995 excavations, in the Sector Y of the acropola of this settlement, at

the bottom of an apparent ordinary pit with pot sherds, stones and herd fragments, a
human skeleton (of a male less than 1 2 years old) was found. Probably the pit has

iniatially been made for this inhumation, but in time, the succesors of the first level
inhabitants have barely remembered its meaning. In anatomical order, the skeleton has

"a croupie" position, and lies on his left side, with the fmger bones under the skull.
Hence, the dead man was looking to the East. At his feet, a comed animal skull has been
found (a food offer?) and his own skull was sitting on a local amphora sherd. He had no
funeral inventary.
This is not a singular d.iscovery. Such inhumations (though in

a small number) are

known in the 11-nd c. B.C. - 1-st c. A.C. period - in pits or houses, in defense d.itches or
in stratum of the settlements. Nevertheless, a discrepancy exists between the increased
number of the settlements (with a large number of inhabitants) and the lack of the
necropolis. It is clear now that we can no longer consider this situation as "a lack of our
archaeological information". The reason relies on the existence of different funeral
customs, where the inhumation in simple "housing pits" has defmetely a specific role. A
"sacrificing meaning" (of the war prisoners) is not probable, due to the concentration of
a number of such pits in the civilian area (untii now - at Popeşti and Brad) and not at the
acropola, where the aristocracy of the settlement lived.
The significance of this ali discoveries is still questionable.

39 - V. Sârbu, op. cit. , p. 3 1 -3 3 .

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

52

Adriana Stoia

"�l

A

�niu

anll"''ttll l

B

Fig.

de

Popeşti.

Sector Y.

fundul ei.
\M

O

1

Planul Gr. 70 cu scheletul de pe
Fig. 1 Popeşti. Sector Y. Plan

of the pit with the skeleton on its
bottom.

Gr. 70

Fig .

2 Popeşti.

Sector Y.

Profilul Gr. 70. 1 : chirpic; 2: pământ

lutos; 3: cenuşă; 4: oase din bazinul
scheletului; 5 : pământ afănat; 6:
fragmente de cărbune.

r xxlLJ,
��� 12

1 ��y�:.:tl 3
, ... ... ,4

[1'\''1!.7, 1 5
,,._• • •. 16

Fig . 2 . Popeşti. Sector Y.

Profite of the pit: 1 : Cadole; 2: clay
earth; 3 : ashes; 4: skeleton bones; 5 :

earth with break u p aspect; 6: coal
fragments.

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

53

Cu privire la înmormântările din cuprinsul aşezărilor Latene

Vase

Fig . 3 Popeşti. Sectorul Y.
întregile

din

inventarul

ceramic al g ropii.
Fig. 3.

Popeşti.

Vessels from the pit.

Sector Y.

7

Fig. 4 Popeşti. Sectorul Y.

Craniul

de

berbec (reconstituit)

descopt:rit la picioarele scheletului.
Fig .

4. Popeşti. Sector

Y.

Reconstruction of the ram 's skull,
discovered at the skeleton 's feet.

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

Rolul mediului natural
(munti, păduri, bălti) în mentinerea
elementului autohton la nord de Dunăre
în secolele III - VII P.C.
,

,

,

Maria Comşa

În studiul complicatului proces de etnogeneză a poporului român factorul
privind mediul natural a fost puţin luat în seamă de către diferiţi specialişti. Astfel
se explică unele greşeli care se întâlnesc mai ales la unii specialişti străini care
aşează diferite populaţii venite pe teritoriul ţării noastre în epoca migraţiilor în
zone geografice cu o climă şi o vegeta�e în care acestea niciodată nu ar fi putut
trăi, sau sunt fixate treceri peste Carpaţi prin locuri care cu greu pot fi străbătute
chiar în zilele noastre.
Din această cauză se impune ca, pe viitor, specialiştii să acorde o atenţie
mai mare raportului om-natură, care după părerea noastră poate să dea un răspuns
ştiinţific unor probleme fundamentale din istoria poporului român, considerate de
către unii drept "o enigmă şi un miracol istoric " .
În cele ce unnează vom încerca să explicăm rolul pe care 1-a avut relieful
şi, legat de el, vegetaţia în stăvilirea pătrunderii pe teritoriul ţării noastre a
anumitor populaţii în migra�e, pe de o parte, şi în menţinerea elementului
autohton, pe de altă parte.
După cum se ştie, teritoriul ţării noastre este foarte annonios alcătuit. În
zona extracarpatică el coboară dinspre Carpaţii Meridionali către Dunăre şi
Marea Neagră, dinspre Carpaţii Orientali spre Prut şi Marea Neagră, dinspre
munţii Apuseni spre Câmpia Tisei. Aceeaşi situaţie se remarcă şi în Transilvania,
unde dinspre "coroana" Munţilor Carpaţi şi a Munţilor Apuseni relieful coboară
spre cursul mijlociu al Mureşului. Întreg acest spaţiu (cu unele depăşiri ale

graniţelor politice actuale) în secolele I a.H.

--

I p.H., a fost locuit de Daci şi
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Geţi 1 . După datele transmise de izvoarele literare antice Dacii ocupau mai ales
zonele de munte şi piemontane2, în timp ce Gcţii de acelaşi neam cu Dacii3 erau
răspândiţi în Moldova până la Marea Neagră, iar în Muntenia ei locuiau în zona
de dealuri mai joase şi în câmpie, ocupând mai ales silvo-stepa ca şi terenurile
din preajma bălţilor, care până nu demult erau înşirate de-a lungul malului stâng
al Dunării. Teritoriul de azi al Dobrogei fusese locuit până la venirea Romanilor
de asemenea de Geţi până în preajma litoralului Mării Negre4, care după cum se
ştie fusese colonizat de Greci.
Unitatea teritorială a populaţiei daco-getice a fost întreruptă de cucerirea
romană.
Dacă cucerirea de către Romani a Dobrogei era dictată în primul rând de
raţiuni strategice, la fixarea graniţelor provinciei Dacia considerăm că Imperiul
roman a avut în vedere nu numai probleme de ordin economic şi politic (slăbirea
puterii politice a dacilor, cucerirea zăcămintelor de fier, cupru, sare şi mai ales de
aur), ci şi factori de ordin climatic5.
După fixarea graniţelor Daciei romane şi părăsirea castrelor romane din
zona subcarpatică a Munteniei şi din sudul Moldovei, în Câmpia Română, în
timpul împăratului Hadrian (aproximativ în anii 1 1 7- 1 1 8), îşi fac apariţia
sannaţii. În părţile de vest ale ţării noastre, pc la începutul secolului al III-lea vin
sannaţii-iazigi. Diferitele grupuri de sarmaţi, ajunşi în zona extracarpatică a
României, au ocupat în principal regiunea de stepă din estul şi sud-estul
1 Pentru teritoriul locuit de geto-daci cf. C. Daicoviciu în

Istoria României, 1 . Bucureşti, 1 960, p.
2 55-266 şi izvoarele scrise menţionate acolo; C.C. G iurescu şi Dinu Giurescu, Istoria Români
lor, 1, Bucureşti, 1 974, p. 28-57.
2 C. Pliniu Secundus, Naturalis Historia, IV, 12, (25), RO, Izvoare privind Istoria Romaniei (în
continuare = Izvoare), 1, Bucureşti, 1 964, p. 403; Dio Cassius, Historia Romanorum, LXVII,
6, 2, Izvoare, 1, p. 683; Florus, Epitomes, Bellum Dacicum, 1 1 , 2 !! (IV, 1 8) afinnă că dacii trăiesc
nedeslipiţi de munţi (Dacii montibus inhaerent). După noi izvorul se referă la dacii din Munţii
Banatului, cf. Izvoare, 1 , p. 525.
3 Strabon, Geographla, VII, 3, 1 2- 1 3 (C.304), în Izvoare, 1. 239; Dio Cassius, XXXII, 3, 1 6,
"Dacii quoque suboles Getarum sunt" ( Dacii de asemenea sunt înrudiţi cu geţii).
4 În legătură cu geţii din Dobrogea preţioase date ne-au rămas de la poetul Ovidiu, aflat în exil la
Tomis (Constanta), e f. Tristia, 1. 1 0, 1 4; I I , 1 9 1 ; I I I , 3, 6; III, 9, 3-4; I I I , 1 4, 43; IV, 1 0, I l O; V,
2, 46, 65-70; V, 5 , 28; V, 7, 9-20; V, 7, 45-60; V, 1 0, 1 5-50; V, 1 0, 5!!; V, 1 2 , 5!!; V, 1 3, 1 ; ldem,
Epistolae ex Ponto, 1, 2 , 94; 1, 5, 1 2 ; 1, 5, 6 1 -65; 1, 5, 74; 1, 7, 1 2 ; I , !!, 6; I I I , 2, 40; I I I , 5, 6,; IV,
2, 1 -2; IV, !!, !!4; IV, 1 3, 1 7 ; IV, 1 , 2,; IV, 8, !!4; Ibidem, 637-A38; Scholia in lbis, 637 ş.a. Cf.
pasajele respective în Izvoare, 1 , p. 273-343.
5 Credem că romanii care se stabiliseră temporar în Muntenia şi în vestul Moldovei în timpul
cuceririi Daciei de către împăratul Traian în anii 1 05 - 1 Oo şi d u pă aceea, în anul 1 1 7 în timpul
împăratului Hadrian au părăsit aceste teritorii până la Olt n u n umai datorită presiunii exercitate
de sannaţi ci şi datorită climei mai aspre, mai ales din cauza Crivăţului (vântul rece din timpul
iernii) care făcea ca aici anotimpul rece să fie foa1te greu de supmtat pentru o populaţie venită
dintr-o zonă cu climă mediteraneană.
=
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Munteniei, din sudul Moldovei şi de la est de Prut, pătrunzând în silvo-stepă doar
în zonele cele mai accesibile, în special de-a lungul râurilor. În Muntenia, pe
valea Buzăului şi a Teleajenului, au ajuns până în zona de contact dintre câmpie
şi dealuri. Pătrunderea sarrnaţilor în lunci şi zăvoaie este limitată. În zona de
silvo-stepă şi de lunci, sarrnaţii au convieţuit cu populaţia locală getică6.
Preferinţa lor pentru zonele de stepă se explică prin faptul că ei veneau pe
teritoriul ţării noastre din stepele din nordul Mării Negre. Sarrnaţii nomazi şi
semi-nomazi, mari crescători de vite, în noile teritorii căutau locuri similare,
potrivite cu economia lor şi cu modul lor de trai.
Spre deosebire de sarrnaţi, popula�a locală, carpică şi daco-getică, ocupa
cu precădere zonele de silvo-stepă, podiş, dealuri şi munte7. Se ştie însă că între
noii veniţi şi autohtoni s-a stabilit un schimb de produses, fapt care a dus treptat
la sedentarizarea şi apoi la asimilarea sarmaţilor.
Aceeaşi situaţie se constată şi în părţile de vest ale ţării, unde sarrnaţii au
ocupat mai ales regiunea de stepă, pătrunzând doar în chip excepţional în silvo
stepă, unde au convieţuit cu populaţia autohtonă dacică şi mai târziu daco
romană9.
Aproximativ în anul 320, în Moldova şi Muntenia, au apărut numeroase
aşezări şi cimitire aparţinând purtătorilor culturii Sântana de Mureş - Cemeahov,
conduşi de goţi 1 o.
În urma cercetărilor efectuate în ultimii ani, rezultă că la început purtătorii
culturii Sântana de Mureş - Cemeahov, au ocupat în principal, o zonă de silvo
stepă cuprinsă între Nistru! mijlociu şi până în regiunea aflată spre nord-est de
6 Pentru aria de răspândire a sarrnatilor pe teritoriul ţării noastre în secolele II - III e.n . cf. Gh.
Bichir, Les Sarmates sur le territoire de la Roumanie, în Actes du VIIl-e Congres
International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Beograd 9- 1 5 septembre
1 97 1 , Beograd, 1 97 1 , p. 275-285 şi harta de răspândire fig. 1 ; ldem, Les Sarmats au Bas
Danube, Dacia, NS, XXI, 1 977, pl. 1 , p. 1 68 şi p. 1 70- 1 72, 1 96- 1 97.
7 Pentru arealul de răspândire al carpilor şi a daco-getilor din Muntenia, cf. Gh. Bichir, Cultura
carpică, Bucureşti, 1 973, p. 1 7, 1 8 şi pl. 1-111; ldem, Geto-dacii din Muntenia în epoca
romană, Bucureşti, 1 984, pl. 1/2. La descoperirile date de autor se mai pot adăuga şi altele, mai
ales în zona dintre Olt şi Argeş.
8 În mormintele sannatice apare frecvent ceramică autohtonă. Î n unele aşezări ale dacilor din
Muntenia au fost descoperite oglinzi de metal de tip sarrnatic, iar în aşezarea de la Bucureşti
M i l itari s-a descoperit chiar un tipar pentru confecţionarea unor astfel de oglinzi, ldem, Les
Sarmates au Bas Danube, pl. 2 şi pl. 3, p . l 69 ; Jdem, Geto dacii . . . , p. 5 1 -53 şi pl. L I V/ 1 , p. 1 69.
9 Jdcm, Les Sarmates sur le territoire de la Roumanie, pl. l ; ldem, Pătrunderea sarmaţilor la
Dunărea de mijloc şi de jos şi relaţiile lor cu geto dacii, în Muzeul Naţional, I I I , 1 976, p. 1 1 51 24, Egon Diimcr, Dacii şi sarmaţii din secolele 11-111 e.n. în vestul României, Apulum, I X ,
1 97 1 . 'p. 68 1 -692 ; M a r ia Comşa, Dacia în epoca lui Constantin cel Mare şi a urmaşilor săi, în
Pontica, X, 1 977, p. 2 1 7 şi fig. 1 .
Î n legătură cu etapele de pătrundere a purtătorilor acestei culturi pe teritoriul României cf.
1O
Maria Comşa, Dacia în epoca lui Constantin cel Mare, p. 2 1 7-2 1 9.
-
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cotul Niprului. Ulterior, comunităţile culturii s-au extins în toate direcţiile, spre
sud ocupând şi stepa dintre Nistru şi Nipru (locuită mai înainte de diferite triburi
sarmatice) până în apropierea ţărmului Mării Negre i i .
Aşadar, în primele decenii ale secolului al IV-lea, când purtătorii culturii
pătrund în număr mai mare pe teritoriul României, ei ocupau deopotrivă atât
regiuni de silvostepă cat şi de stepă propriu zisă. Astfel se explică faptul că şi în
Moldova, Muntenia şi sud-estul Transilvaniei ei preferă teritorii similare. În
Muntenia şi Moldova ei s-au aşezat atât în zona de stepă, cât şi în cea de silvo
stepă, ajungând treptat, de-a lungul văilor râurilor, până în apropierea dealurilor.
În Transilvania într-o primă etapă ei au ocupat depresiunea cuprinsă între cotul
Carpaţilor şi munţii Perşani, iar în timpul domniei împăratului Constans II (3373 6 1 ), au ajuns până la Mureşul mijlociu şi până la linia celor două Someşe.
Goţii (populaţie germanică de pădure), urmaţi de diferite grupuri de
sarmaţi (populaţii cu precădere de stepă, dar şi unii aclimatizaţi în silvo-stepă!)
şi alte seminţii, au venit în Moldova în contact cu carpii, în Muntenia cu geto
dacii în curs de romanizare, precum şi cu un anumit procent de populaţie romană,
iar în sud-estul şi estul Munteniei cu geto-daci, alături de care mai persistau şi
diferite grupuri de sarmaţi. În sud-estul Transilvaniei (teritoriu ce făcuse parte din
Dacia romană, care după anul 250 fusese ocupat de carpi), desigur au întâlnit atât
daco-romani, cât şi un anumit număr de carpi care se amestecaseră cu ei în a doua
jumătate a secolului al III-leai2.
Cauzele pentru care purtătorii culturii Sântana de Mureş-Cemeahov nu au
pătruns pe teritoriul Olteniei în prima jumătate a secolului al IV-lea s-ar putea
explica desigur şi prin evenimentele politice (recucerirea unei părţi a Daciei de
către împăratul Constantin cel Mare şi refolosirea limes-ului transalutan în sec.
al IV-leaiJ, dar o anumită influenţă a avut, credem noi, şi deosebirea pe care o
prezintă stepa şi silvo-stepa olteană, faţă de cea a Munteniei, ca şi deosebirile ce
se remarcă în relieful, clima şi vegetaţia platformei getice din Oltenia faţă de
câmpia înaltă a Munteniei.
Abia în ultimul sfert al secolului al IV-lea, după un secol şi jumătate de
aclimatizare, dar mai ales presaţi de huni, purtătorii culturii Sântana de Mureş
Cemeahov (avându-i în frunte pe goţi) vor înainta şi în zona de dealuri, fiind
I l 1 . S. Vinokur, Istoria ta kultura cerniahivskih plemen, Kiev, 1 972, p. 32 şi urm. şi fig. 1, p. 20.
12 Maria Comşa, Dacia în epoca lui Constantin cel Mare şi a urmaşilor săi, p. 2 1 8 şi fig. 2.
1 3 D. Tudor, La domination romaine au nord du Danube apres Aurelien, în DR, 1 , 1 973,
p. 1 49- 1 6 1 ; Tadeusz Zawadzki, L'idee de la reconquete de la Dacie, p. 65-68. Octavian
Toropu, Românitatea târzie şi străromânii în Dacia Traiană sud-carpatică (secolele II I-XI),
Craiova, 1 976, p. 1 1 5 , pune problema unui control al imperiului asupra Olteniei. Î n realitate acest
control s-a extins sub diferite forme asupra întregului teritoriu al Daciei preromane, cf. Maria
Comşa, op. cit. , p. 220-22 1 .
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surprinşi în Moldova la Izvoare şi Bogdăneşti (jud. Neamţ), Moara Nica (jud.
Suceava) etc., în Muntenia la Aldeni şi Pietroasele (jud. Buzău), Bucşani (jud.
Dâmboviţa), Mogoşani (jud. Argeş), etc. şi doar izolat în Oltenia, de-a lungul
Dunării, pe Olt şi Olteţ. În Transilvania se vor extinde în zona de podiş şi de
câmpie până în apropiere de Someşul Mare şi Someşul Mic şi până la Mureşul
mijlociu. Pe teritoriul fostei Dacii romane, purtătorii culturii Sântana de Mureş Cemeahov, în numeroase cazuri, au venit în contact şi au convieţuit cu populaţia
locală daco-romană, care într-un timp relativ scurt i-a asimilat 1 4.
O altă parte a purtătorilor culturii Sântana de Mureş-Cemeahov,
avându-i în frunte pe vizigoţi sau ostrogoţi, presaţi de huni, după cum precizează
izvoarele scrise, au trecut fie în ImperiuiS, fie în Câmpia P annonicăi6, în felul
_
acesta situaţia devenind favorabilă nu numai pentru menţinerea, dar şi pentru
expansiunea populaţiei locale în teritoriile stăpâni te de cei plecaţi 17.
Invazia hunilor din anul 375, cu toate că a provocat serioase tulburări, nu
a pus capăt definitiv culturii Sântana de Mureş-Cemeahov, pe teritoriul ţării
noastre, aşa cum s-a crezut. O serie întreagă de aşezări şi necropole din Muntenia
şi Moldova, în componenţa cărora credem că au intrat noi populaţii, venite din
zona nord-pontică, vor continua să persiste până în preajma anului 400, iar unele
vor dăinui chiar până în preajma anului 420, poate şi mai târziu, după cum o
dovedesc fibulele cu semidisc de diferite tipuri şi alte obiectei s .
În ciuda dezastrului pe care 1-au provocat, zguduind întreaga Europă,
pentru teritoriul României, bunii nu au avut o acţiune catastrofală, fapt care se
poate explica prin două situaţii: în primul rând atacurile şi raidurile lor de pradă
erau îndreptate împotriva Imperiului roman, iar în al doilea rând, pământul ţării
noastre, în cea mai mare parte împădurit în epoca respectivă, nu le era accesibil.
Desigur că unele tulburări au avut loc şi pe teritoriul ţării noastre în zonele de
stepă, mai ales în Moldova şi nord-estul Munteniei, dar în urma acestor
evenimente, populaţia autohtonă nu numai că nu a fost distrusă, ci din contră
evenimentele petrecute în anii 375-376 au slăbit puterea politică a goţilor,
obligându-i pe aceştia fie să treacă în imperiu, fie să meargă pe linia Olt-Mureş
sau Bistriţa Transilvană-Someş în Câmpia Tisei şi apoi în Pannoniai9.
Între anii 3 76-454 în fosta provincie Dacia, populaţia daco-romană, ferită
de primul şoc provocat de huni, şi-a continuat viaţa fără tulburări până
14
15
16
17
I l!

Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.
Ibidem, p.

19

Ibidem.

2 1 9.
224.
225-227.
227.
Ion Nestor în Istoria României, 1, Bucureşti, 1 960, p. 704.
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aproximativ în preajma anului 454, anul morţii lui Attila şi începutul destrămării
puterii politice a hunilor în centrul Europei.
La sfărşitul secolului al IV-lea şi în prima jumătate a secolului următor
continuă încă să mai persiste unele oraşe romane ca: Apulum, Potaissa, Napoca,
Porolissum, Tibiscum, iar pe malul Dunării Drobeta, Sucidava (Celei) ş.a.,
centrul de olărie de la Cristeşti pe Mureş, necropola nr. 1 de la Bratei pe Tâmava
Mare şi altele20.
Populaţia bunică de origine asiatică era puţină. Diademele cu pietre
încrustate (Buhăieni, Gherăseni, Dulceanca etc.) specifice epocii hunice se
întâlnesc doar în zona de stepă din Muntenia şi Moldova, iar tipicele cazane de
cult au apărut în principal pe linia Dunării (Hotărani, Desa, Sucidava-Celei,
Boşneagu) şi doar ca excepţie în interior datorită unor raiduri de pradă.
În locurile inaccesibile lor hunii percepeau tribut (în produse şi oameni
care să servească în oaste), de la populaţia romanică prin şefi militari aflaţi în
solda lor (ostrogoţi sau alani, aclimatizaţi în zonele împădurite sau accidentate,
cum era şi teritoriul ţării noastre), care aveau la dispoziţia lor şi un anumit număr
de oşteni. Acestor conducători "regionali" şi celor din preajma lor le aparţin
obiectele de aur şi argint, descoperite la Câlnău Uud. Buzău), Chiojd Uud.
Prahova), Braşov, Cepari Uud. Bistriţa Năsăud), Conţeşti Uud. Botoşani),
Rotopăneşti Uud. Suceava), Dumbrăvioara Uud. Mureş), primul "tezaur"
(=mormânt princiar) de la Coşovenii de Jos Uud. Dolj), al doilea tezaur de la
Şimleul Silvaniei Uud. Bihor), tezaurul de la Tăuteni Uud. Bihor), fibulele de la
Laz, Bratei, Arad, Valea lui Mihai, Dindeşti, Oradea, Periam, Pecica, Izvin, etc.
Recent, tot în perioada bunică a fost datat şi celebrul tezaur de la Pietroasa. În
afara obiectelor de aur şi de argint, aparţinând unor căpetenii mai mari sau mai
puţin importante, există şi descoperiri mai modeste, cum sunt fibulele de la
Oradea, Ohenei Uud. Satu Mare), Roman, aparţinând unor ostrogoţi, necropola
ostrogoto-alanică de la Botoşani "Dealul Cărămidăriei " sau grupul de morminte
de la Oradea, Biharea şi Cluj . Toate acestea aparţin populaţiilor venite în trena
hunilor şi aflate în solda lor2 1 .
20 Maria Comşa, Consideraţii cu privire la obştea sătească locală de pe teritoriul Romaniei
în sec. 1 11-IV, în Muzeul Naţional, I I I , Bucureşti, 1 976, p. 2 1 9-220 şi bibliografia indicată acolo.
Pentru Oltenia cf. D. Tudor, Oltenia Romană, III, Bucureşti, 1 968, p. 425-460.
2 1 Pentru descoperirile din secolul al V-lea (inclusiv cele de după anul 454) cf. Radu Harhoiu, Das
norddonauliindische Gebiet i m 5. Jahrhundert und seine Beziehungen zu m sp iitromischen

Kaiserreich. în Die Volker an der mittleren und unteren Donau im fiinften und sechsten
Jahrhundert, Wien, 1 980, p. 1 0 1 - 1 1 5 ; ldem, 7lte fifth Century a.b. Treasure from Pietroasa
Romania in the light of recent research, in Brili.l'h Archaeological Report.l', Supplementary
Series, 24, Oxford, 1 977.
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După zdrobirea puterii politice a hunilor în anul 454 şi restabilirea limes
ului de la Dunărea de Jos de către Imperiul se resimte o reînviorare a romanităţii
din nordul Dunării. În acest timp populaţia autohtonă se dezvoltă sub o puternică
influenţă bizantină.
Judecând după ultimele date arheologice, credem, că în a doua jumătate a
secolului al V-lea şi în prima jumătate a secolului al VI-lea, Oltenia, estul
Banatului, sudul Transilvaniei, zona sudică a Munţilor Apuseni până la râul
Arieş, respectiv o bună parte din fosta provincie Dacia, se afla (ca şi mai înainte
în vremea împăratului Constantin cel Mare) chiar sub un fel de control al
imperiului bizantin22.
În a doua jumătate a secolului al V-lea, în părţile din nord-vestul ţării, o
nouă populaţie germanică, gepizii, eliberaţi de sub dominaţia bunică, şi-au întins
dominaţia asupra câmpiei din vestul şi nord-vestul României, iar în preajma
anilor 470-480 intră şi în Transilvania, în timp ce Imperiul bizantin şi-a exercitat
în continuare influenţa în zona extracarpatică, Banat şi Transilvania.
Datorită contactului cu populaţia autohtonă din Dacia şi din vestul ţării, în
mediul gepidic apare ceramica cenuşie, lucrată din pastă cu nisip, ornamentată cu
câteva linii orizontale sau linii orizontale şi în val. De asemenea, ceramica cu
decor ştampilat reflectă cel puţin în parte, dacă nu în totalitate, o tradiţie romană
provincială. După cucerirea oraşului Sirmium în anul 47 1 , elementelor de origine
dacică şi celor de tradiţie romană, originare din fosta provincie Dacia, li se
adaugă şi elemente romane provinciale de origine pannonică23 .
După cum se ştie în anul 568 puterea politică a gepizilor a fost zdrobită de
avari. Noua situaţie se reflectă prin prezenţa în zona de câmpie din vestul ţării
(mai ales în secolul al VII-lea) a unor morminte de inhumaţie aparţinând
perioadei primului kaganat avar. Avarilor însă, populaţie de călăreţi nomazi, nu
le era accesibil terenul accidentat şi împădurit al Transilvaniei, teritoriu stăpânit
mai înainte de gepizi, el urma să fie dominat de ei, după învingerea acestora.
Pentru a putea face faţă acestei situaţii avarii au mutat aici diferite populaţii
germanice, supuse lor, originare din zona est merovingiană, alamano-francă şi
longobardă. Coexistenţa dintre germaniei şi populaţia autohtonă este dovedită
prin prezenţa acelor de păr în formă de stilus, descoperite în necropola de la Band
şi în aşezarea de la Moreşti. Tot de populaţia locală legăm catarama în formă de
cruce de la Bratei. De asemenea unele din mormintele creştine de la Bratei,
22 Maria Comşa, Romans, Germains et Slaves dans le territoire de la Roumanie aux VI-VII
siecles, în Zbornik Narodnog Muzeja, I X-X, Beograd, 1 979, p. 1 03 - 1 04.
23 Ibidem, p. 1 04- 1 05 .
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judecând după forma cruciuliţelor descoperite în cadrul inventarului lor, înclinăm
a le atribui autohtonilor24.
Germanicii, noi veniţi, cărora sporadic li s-au alăturat elemente turanice
(cutriguri) şi slave, au trăit alături de populaţia locală şi de rămăşiţele populaţiei
gepidice, ajungându-se în cele din urmă la o fuziune între elemente etnice de
origini deosebite şi la unificarea trăsăturilor generale ale culturii materiale.
În timp ce în zona intracarpatică a României în secolele VI-VII au apărut
sau s-au aşezat în parte diferite populaţii germanice, în zona extracarpatică sunt
menţionaţi la Dunărea inferioară primii slavi în jurul anului 527, după care vor
urma alte grupuri, venite independent sau sub presiunea avarilor (atât în 567, cât
şi în anii 670-680)25.
Diferitele grupuri de slavi vor coexista în cadrul aceloraşi aşezări alături de
populaţia locală romanică. Această situaţie se reflectă din punct de vedere
arheologic printr-o cultură mixtă în care elementele de tradiţie dacică şi romană
provincială coexistă cu cele de tip slav, constatate atât în ceea ce priveşte anumite
detalii ale locuinţelor, a instalaţiilor de foc, cât mai ales în ceramică, în riturile şi
în ritualurile funerare. În cadrul acestei culturi se resimte şi influenţa bizantină
timpurie de la Dunărea de Jos, sesizabilă mai ales în ceramică şi în anumite tipuri
de podoabe. Populaţia autohtonă a folosit amforele de tip bizantin (sec. VI),
monedele bizantine de bronz şi mai ales obiectele creştine, cum sunt crucea de la
Davideni Uud. Neamţ), opaiţul creştin de la Luciu Uud. Ialomiţa), tiparele de
cruci de la Olteni Uud. Teleorman), Bucureşti - Străuleşti, Budureasca Uud.
Prahova), Traian Uud. Bacău), Botoşana Uud. Suceava) ş.a.
Trebuie să menţionăm că slavii, care în teritoriul lor de baştină ocupau
zone de silvo-stepă, de podiş, şi de bălţi, ajunşi pe teritoriul ţării noastre au căutat
să se aşeze tot în silvo-stepă, podiş şi în preajma bălţilor. În zona împădurită mai
accidentată ei nu intră decât în cazuri speciale, pentru obţinerea sării şi eventual
forţaţi de împrejurări (dislocaţi de alte populaţii în migraţie).
Odată cu evenimentele din anii 670-680 în urma cărora ia fiinţă, în câmpia
pannonică cel de al doilea kaganat avar, ultimele elemente germanice din centrul
Transilvaniei dispar, în locul lor între Mureş şi Tâmava Mică, în zona câmpiei
Turzii, Teiuş, apar grupuri de populaţii de stepă, iar în restul teritoriului
Transilvaniei alături de autohtoni apar slavi din preajma cotului Dunării mijlocii
sau de la nord-est de Carpaţi26.
24 Maria Comşa, Romans, Germains et Slaves . . . . , p. 1 06- 1 07.
25 I bidem, p. 1 09- 1 1 4 . Pentru direcţiile de deplasare ale diferitelor grupuri de slavi cf. Maria
Comşa, Die Slawen im karpatisch-donaulăndischen Raum im 6. 7. Jahrhundert, în ZIA. V I I ,
1 973, 2, p. 1 97-22g.
26 ldem, Romans . . . p. 1 1 3- 1 1 5 .
.
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Continuitatea elementului romanic din complexele mai vechi de tip Band
Noşlac, la acestea mai noi este dovedită prin menţinerea unor tipuri ceramice de
caracter autohton, lucrate la roată rapidă (Culciu Mare, Gâmbaş, Aiud, Teiuş,
Ţaga, Bezid, Sălaşuri, Filiaşi, Cipău, Sf. Gheorghe şi altele)27.
Spre deosebire de epoca precedentă, după anul

680, contactul dintre

autohtoni şi slavi s-a petrecut pe o arie mai largă.
Între cele două elemente etnice a început (iar în regiunile în care slavii se
aşezaseră încă în secolul al VI-lea, a continuat) o fuziune, care în cele din urmă
s-a sîarşit prin asimilarea slavilor de către populaţia de limbă romanică. Faptul că
acest proces s-a petrecut aproximativ uniform pe întreg teritoriul ţării a avut o
însemnătate deosebită pentru unitatea etnică şi de limbă a poporului român28 .

în

urma studierii direcţiilor de deplasare a populaţiilor în migraţie, a

teritoriilor în care apar urmele culturii lor materiale şi a raporturilor avute cu
autohtonii se desprind o serie de concluzii deosebit de importante29.

În general constatăm că populaţiile

nomade !ljunse în diferite perioade pe

teritoriul ţării noastre (sarmaţi, huni, avari, etc.) pot fi identificate pe baza culturii
materiale specifice lor numai în zona de stepă, rar la limita dintre stepă şi silvo

stepă.

Populaţiile sedentare (goţi, slavi, etc.) s-au aşezat în regiunile de silvo
stepă şi de podiş, alături de localnici, adeseori conlocuind cu ei. Datorită modului
de trai apropiat s-au stabilit legături mai strânse, care în cele din urmă au dus la
asimilarea noilor veniţi30.
Nu lipseau nici legăturile autohtonilor cu populaţiile nomade, dar cu
aceştia localnicii întreţineau relaţii mai ales economice3 1 • Asimilarea rămăşiţelor
acestor populaţii a fost posibilă abia după ce ei s-au sedentarizat32, proces care a
început la limita dintre silvo-stepă şi stepă.
Pe baza arealului de răspândire a culturii materiale specifice pentru fiecare
din populaţiile în migraţie amintite mai sus, constatăm că nici una din ele, ajunsă
în zona carpato-dunăreană, fie cu mod de trai t:tomad, fie semisedentar sau seden27 Ibidem,

p. 1 1 4.

28 Ibidem, p. 1 1 4- 1 1 5 .
2 9 Mărturisim că ideea

raportului om-natură şi rolul pe care 1-a jucat mediul înconjurător în
diferitele perioade istorice în formarea relatiilor sociale ne-a preocupat încă din anul 1 973. Cu
acel prilej şi apoi în anii 1 98 1 , 1 982 şi 1 983 în alte trei comunicări, sustinute la Piteşti în cadrul
societăţii "Ecosinteze şi etnosinteze carpatine" (rămase nepublicate), au fost formulate unele
concluzii pe care le-am expus şi în această lucrare.
30 Maria Comşa, Sur le caractere de l'organisation sociale-iconomique et politique sur le
territoire de la Roumanie durant la periode de passage a la feodalite, în NEH. IV, 1 970,
p. 334-335.
31 Ibidem, p. 37-38.
32 Ibidem, p. 37.
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tar, nu a ocupat efectiv întregul teritoriu actual al României. Acest lucru se expli
că, după noi, prin faptul că noilor veniţi nu le era accesibil terenul accidentat
(platformă înaltă, dealuri, regiuni piemontane şi montane), acoperit de păduri dese.
Populaţia autohtonă, din contră, era formată din oameni care trăiau în
locuri împădurite, fie că acestea se aflau în zonă de şes, dealuri, piemontană sau
de munte, precum şi în zonele împădurite (zăvoaie, lunci) din preajma râurilor
mari şi a bălţilor, în special a bălţilor Dunării.
Românii în mileniul

1 al e.n. nu au locuit în stepă, dar aveau anumite

drumuri de legătură, pe văi mai împădurite cum au fost valea Vedei, a Argeşului
sau valea lalomiţeP3 prin care treceau curent până la Dunăre şi chiar până la
Marea Neagră.
Dacă pentru Români nici în vechime şi nici în timpurile mai noi nu
constituia o problemă trecerea Carpaţilor dintr-o parte pe versantul celălalt, dintre
populaţiile migratoare numai goţii şi alte populaţii aflate în trena lor şi mai tarziu
slavii au trecut în Transilvania prin câteva pasuri mai accesibile din Carpaţii de
curbură şi din Carpaţii Orientali. Aceste treceri însă au fost forţate din cauza
presiunii pe care au exercitat-o bunii asupra cetelor de goţi şi mai târziu avarii
asupra slavilor.
În ceea ce priveşte populaţiile nomade (sannaţi, huni, avari, etc.) acestea
au trecut Carpaţii în Câmpia Pannonică pe un drum mult mai accesibil, prin nord,
prin pasul Laborecke (Vereczke) sau pe Valea Vistulei superioare şi a râurilor
Becva-Morava.
Datorită configuraţiei terenului partea cea mai puternic romanizată a
populaţiei autohtone (respectiv Banatul de est, Transilvania de sud şi vest,
Oltenia şi vestul Munteniei) au fost cele mai ferite de loviturile populaţiilor
migratoare. Populaţia puternic romanizată din regiunile amintite mai sus
menţinându-se, în bună parte, datorită condiţiilor naturale , a determinat
romanizarea treptată a dacilor şi carpilor din zonele învecinate, elementul
autohton devenind astfel capabil să asimileze populaţiile nou venite, care în urma
invaziilor succesive au mai rămas pe teritoriul ţării noastre . La această situaţie se
adaugă şi

interesul pe care-I manifesta Imperiul roman şi apoi bizantin
timpuriu faţi de fosta provincie Dacia reuşind în vremea lui Constantin cel
33

Văile împădurite ale râurilor Argeş şi lalomita au constituit încă din vremea geto-dacilor
adevărate căi de comunicaţie şi drumuri comerciale între Carpaţi şi Dunăre. Ele brăzdau stepa
nelocuită sau locuită vremelnic de populaţii nomade (sc ite sau sarmale), cf. Vasile Pârvan,
Gctica, o protoistorle a Daciei, Bucureşti, 1 926, p. 1 75 - 1 71 şi p. 2 1 7-2 1 9; Maria Comşa, Valea
lalomiţei drum de legătură intre Carpaţi şi Dunăre in epoca feudalismului timpuriu,
comunicare, rămasă inedită, susţinută la Sesiunea de comunicări, organizată de "Muzeul
Agriculturii " din Slobozia, 1 8.XII. 1 982.
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Mare să recucerească o parte a acestei provincii şi să supravegheze în vremea
împăraţilor Constantin cel Mare şi Iustinian întregul teritoriu de la nord de
Dunăre al fostei Dacii preromane34.
Trebuie să mai atragem încă atenţia asupra faptului că în afara zonelor de
stepă şi silvo-stepă, reprezentate mai sus, în care avem de a face în general cu o
populaţie amestecată şi în care evenimentele politice au provocat în diferite
perioade tulburări, uneori chiar dislocări de populaţii de o mai mică sau mai mare
amploare, în zonele împădurite de deal, piemontane şi mai ales în numeroasele
depresiuni intracarpatice populaţia locală daca-romană, devenită romanică şi
apoi românească, şi-a continuat traiul aproape nestingherită.
Datele lingvistice, antropologice şi etnografice dovedesc din plin
vechimea acestei populaţii autohtone în zonele de deal şi de munte, zone
inaccesibile populaţiilor în migraţie.
Considerăm că populaţia romanică şi apoi românească, care a reuşit să se
menţină în depresiunile intracarpatice, în platforma getică (câmpia înaltă a
Olteniei), în zonele de deal din vestul Munteniei, în bălţile şi Delta Dunării a
constituit un permanent rezervor de repopulare şi în acelaşi timp de romanizare
a populaţiei amestecate din câmpie, rărită în urma distrugerilor repetate
provocate de invaziile migratorilor.
În felul acesta se poate explica de ce populaţia autohtonă latinofonă a
reuşit nu numai să se menţină în spaţiul carpato-dunăreano-pontic, dar a găsit şi
rezervele necesare ca, în condiţii deosebit de grele şi complicate, să-i asimileze
pe cei cu care a convieţuit în diferitele perioade ale mileniului 1 p.C.

34 Cf. mai sus notele nr .

13

şi 22.
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Le role du milieu naturel (monts, forets, lacs)
pour la mention de l'element autochtone
au nord du Danube pendant
les 111-e - VIl-e siecle P C
Resume

Apres un bref apercu sur les lieux preferes par les Geto-Daces (plaines,
collines, montagnes couvris par de f6rets) l'auteur analyse les lieux occupes par
les peuples en migrations. Les Sarmats et les Avares ont prefere les steppes tandis
que les Goths et les Slaves on prefer� les lieux boissees de meme que la
population autochtone daca-romane ou romane.
L'invasion des Huns qui a provoque des ravages en Europe centrale, pour
la population autohtone qui a occupe les lieux avec de grands f6rets, inaccesible
au peuples nornads n'avait pas des consequences catastrophales. Ă l'abri des
f6rets la population autochtone a survecu presque sans problemes.
Apres la chute du pouvoir des Huns en Europe Centrale dans le territoire
nord-danubien surtout sur le territoire de l'ex Dacie on observe un reviriment de
la romanite pas seulement au sud du Danube mais au nord du ce fleuve aussi,
l'empire manifestant un interet â part pour ce territoire.
En ce temps on observe de meme des constacts des autochtones avec les
Gepides et avec des petits groupes des Avares en Transylvanie et les premieres
tribus slaves dans la zone extracarpatique (Oitenie, Muntenie, Moldavie).
Apres les annees 670-680 on constate des contacts des autochtones avec
les Slaves et quelques petits groupes des Avares surtout dans la zone de la viile
actuelle Teiuş.
On doit souligner qu'auqune peuplade en migration n'a pas habite la zone
collinaire et les montagnes, territoire qui a constitue le berceau de la population
autochtone romane.
L'auteur considere que la population autochtone romane et ensuite
protoroumaine qui a occupe les montagnes, les hautes collines, les zones des lacs
du Danube et aupres de la Mer Noire a constitue le reservoir pour la repopulation
periodiques des territoires devastes par les peuples migratoires. Ainsi on peut
expliquer pas seulement la survivance de la popu lation autohtone romane et
ensuite protoroumaine mais sa capacite d'assimiler les restes de nouve l s venus
dans le territoire carpatho-danubien-pontique.
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Un mormânt aparţinând
populaţiei turanice, descoperit
în sudul Moldovei
M. Brudiu

Cu ocazia unor lucrări topometrice efectuate în judeţul Galaţi determinate
de activitatea de construcţie a amplului sistem de irigaţii, început în 1 980, a fost
identificat de către inginerul Costică Lungu, un mormânt în movila situată lângă
pădurea Bujoru, pe teritoriul localităţii Matca.
Lucrările aveau ca scop restabilirea poziţiei bomei topometrice care
dispărusc. Lucrătorii au întâlnit atunci oase, fapt care l-a determinat pe inginerul
Costică Lupu să sisteze lucrarea, iar a doua zi ne-am deplasat împreună şi, cu
oameni din echipa pe care o conducea, am lucrat până la încheierea cercetărilor.
Au fost descoperite trei morminte aparţinând: perioadei mijlocii a epocii
bronzului, culturii Basarabi şi secolului al XI-lea. Dintre acestea a fost publicat
numai mom1ântul aparţinând culturii Basarabi 1 (fig. 1 ). Trebuie să menţionez că
pentru tumulii din judeţul Galaţi am întocmit o evidenţă, care, parţial, a fost
publicată, iar turnului în discuţie are numărul 532.
În decursul cercetării a fost necesară deschiderea unei casete de
2,50 m x 3 , 50 m pe creştetul tumulului. Acesta avea înălţimea de 1 m şi
diametru! de 20 m (fig. l A). Toate cele trei morminte la care m-am referit
erau de înhumaţie şi se prezentau astfel: Mormântul nr. 3 avea catacombă cu
scheletul în decubit dorsal, iar deasupra, la baza movilei, am găsit un vas specific
culturii Monteoru (spendegefâss). Orientarea era E-V. Mormântul nr. 1 aparţine
culturii Basarabi, avea orientarea NE-SV; a fost deranjat de M2, aparţinând
populaţiei turanice, fiind orientat SV-NE. Ambele morminte ( 1 ,2) au axele
paralele, fiind dispuse în decubit dorsal (fig. l B).
Mormântul nr. 2 se afla la adâncimea de 0,80 m de la orizontul actual al
tumulului, deranjând parţial scheletul M I . Groapa avea formă rectangulară. în
1 . M. Brudiu, în Thraco-clacicu, V I , 1 -2, 1 98 5 , p. 3 1 -3 6 .
2. M. Brudiu, în Peuce, X, Tulcea, 1 99 1 , p. 4 1 -56. Manuscrisul a fost depus la redact ia publicatiei
Muzeului din Tulcea la 1 octombrie 1 98 3 . Î n prezent repertorierea şi cartografierea acestei
categorii de complexe funerare depăşeşte cifra de 400 pentru judeţul Galaţi.
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partea stângă a scheletului era un prag de pământ pe care se afla, în dreptul
toracelui, un cap de cal cu o zăbală în gură şi alte piese de harnaşament din fier,
care s-au păstrat într-o stare precară de conservare. Pe acelaşi prag, în zona dintre
călcâie şi genunchi, au fost găsite oase de la picioarele unui cal.
La nivelul scheletului uman, lângă şoldul drept au fost găsite două vârfuri
de săgeţi, un cuţit. De asemenea au fost recuperate două catarame. Peste partea
inferioară a picioarelor fusese depusă şaua. Capul calului fusese distrus cu ocazia
amplasării bornei topometrice, într-o perioadă anterioară. Fragmentele de oase
desprinse atunci împreună cu alte câteva piese fragmentare din fier fuseseră
răvăşite în groapa bornei.
În ceea ce priveşte scheletul uman al M2, se poate spune că s-a conservat
bine, cu excepţia craniului, la care au fost găsite numai părţi din zonele parietală
şi occipitală. După cum am arătat eTiterior, M2 a deranjat M I prin groapa
adâncită cu 20 cm faţă de scheletul acestuia din urmă.
Inventarul: Şaua a fost găsită în zona inferioară a picioarelor fiind
dispărute aproape toate părţile din lemn ale acesteia. Ceea ce s-a păstrat
reprezintă două perechi de garnituri din fier situate în zonele anterioare şi
posterioare ale şeii. Aplicarea era făcută cu ajutorul unor nituri situate spre
capetele gamiturilor (fig. 2/2, 3). în spaţiul dintre garnituri se păstrează urmele
lemnului putrezit. La garnitura din fig. 2/3 se mai păstrează o bară din fier care a
fost introdusă transversal spre marginea buclei. Garnitura nr. 1 are deschiderea la
capete de 65 mm, prezintă câte un nit la fiecare capăt (fig. 2/2). Garnitura nr. 2
(fig. 2/3) are două nituri la un capăt şi are deschiderea de 80 mm.
Vârf de săgeată din fier având aspect folioform, vârful distrus şi cu
peduncul rotund în secţiune. Dim: L. 80 mrn. A fost găsit lângă humerusul drept.
Piesa este puternic atacată de oxidare, iar la peduncul are urme de lemn (fig. 3/8).
Vârf de săgeată din fier, cu aspect romboidal, având vârful rupt. În sec
ţiune este lentiliform; la bază are un peduncul rotund în secţiune. Dim: L .
1 03 mm. A fost găsită lângă humerusul drept. Este puternic oxidată, iar la
peduncul are urme de lemn (fig. 3 ./6).
Cutit din fier. A avut formă cvasi triunghiulară, iar la bază se observă o
parte a mânerului, care a dispărut . Dim: L. lamei 7 1 mm. în secţiune prezintă un
aspect triunghiular, latura opusă a tăişului fiind groasă. A fost găsit lângă femurul
drept (fig. 3/9).
Cataramă din fier. A fost descoperită lângă genunchiul drept. Este de tipul
în formă de liră. A fost realizată dintr-o bară cu secţiunea rectangulară. Se
păstrează spinul, care are însă vârful rupt. Latura dinspre vârful spinelui a fost
distrusă. Dim: L. 35 mm (fig. 3/1).
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Cataramă din fier. A fost descoperită în apropiere de şa. Este de tipul
inelar, fiind rotundă în secţiune. Latura de la vârful spinelui este mai lată, primind
un aspect cordiform. Dirn: diarn-30 rnrn (fig. 3/l l ).
Tortiţă din fier. Are forma literei V şi prezintă la fiecare capăt urmele unui
nit. A fost găsită lângă cuţit. Are bune analogii cu piesele din aceeaşi categorie
descoperite în turnului 2 de la VităneştiJ, unde autorii consideră că provine de la
o pungă (fig. 3/12).
Zăbală din fier. A fost descoperită în gura calului al cărui craniu se afla pe
pragul din stânga scheletului. A fost realizată dintr-o bară rotundă în secţiune, fă
ră îndoitură. La unul din capete se păstrează o verigă realizată prin întoarcere, în
chizându-se inelar. La celălalt capăt lipseşte inelul, fiind rupt. Lipsesc verigile
mobile, care, de obicei, sunt prinse în capetele inelare ale zăbalei. Dirn: lung.
1 40 mrn. Grosimea zăbalei 1 0 mm. Gradul de conservare este precar (fig. 2/4).
Cataramă (?) din fier, în stare fragrnentară, a fost descoperită sub şa. Era
realizată dintr-o bară cu secţiune rectangulară. Deşi este în stare fragmentară se
poate deduce că ar fi putut avea o formă ova1ă. A fost descoperită în zona şeii.
Grosimea este de 5 rnrn (fig. 3/10).
Alte piese din fier în stare fragmentară au fost găsite în zona capului de cal.
Trei dintre acestea au o formă curbată, iar în secţiune sunt rotunde. Cealaltă piesă
provine de la un cui în stare fragmentară (fig. 3/2-5).
Prin specificul ritualului şi inventarului descoperit, rnormântul 2 din
turnului 53 (de lângă pădurea Bujoru, corn. Matca), poate fi atribuit unui individ
din rândul populaţiei turanice, şi anume, a pecenegilor, care a pătruns în spaţiul
geografic de la Dunărea de Jos, la cumpăna dintre cele două milenii ale erei
creştine.
Atât cercetările istorice, cât şi cele arheologice au stabilit prezenţa şi rolul
pecenegilor, unul dintre neamurile care compuneau valurile turanice, într-o
perioadă când populaţia autohtonă românească cunoştea o evoluţie constantă.
În literatura arheologică din România, Rusia, Ucraina, categoria
mormintelor în care se integrează şi cel în discuţie a fost atribuită pecenegilor
după numeroase dezbateri. De asemenea, rolul acestora şi raporturile cu
populaţia autohtonă, care avea o evoluţie remarcabilă în zona extracarpatică, au
cunoscut în ultimele decenii o amplă dezbatere în rândul specialiştilor noştri4.
3. Valeriu Leahu şi George Trohani, în SCIVA , 1 978, 29, p. 533.
4. P. Diaconu, Les Petchenegues au Bas-Danube, Bucureşti, 1 970; Jdem SCJVA, 35, 1, 1 984,
p. 68-79; M. Sâmpetru şi Done Şerbănescu în SC/V, 22, 3, 1 97 1 , p. 443-457; idem, în SC/V 24,
1 973, 3, p. 443-468; Victor Spioei, Realităţi etnice şi politice in Moldova meridionali in
secolele X-XIII, români şi turanici, laşi, 1 985; idem, Les Petchenegues au nord de Bas

Danubc aux X-c-XI-e siecle, în Congres International des Sciences Prehistoriques et
Pmtohistoriques Brattslava, 1 -5 sept. 1 99 1 , p. 285 -290. Jdem, Movile, migraţii din spaţi ul
nord pontic în secolele IX-XIII, laşi, 1 995.
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Prin urmare, aproape toate piesele din inventarul mormântului nr. 2
întâlnesc bune analogii într-o serie de morminte aparţinând populaţiei pecenege
din Câmpia Română, de la Curcani5, sau de la Lişcoteanca şi Râmnicelu6 .
Dar cele mai apropiate analogii se găsesc în zona sudică a Moldovei, în
special pentru tipul zăbalei şi anume la Umbrăreşti (jud. Galaţi) şi la Gri viţa (jud.
Vaslui), ambele în bazinul Bârladului inferior7. Descoperiri din această categorie
sunt cunoscute şi în alţi tumuli din judeţul Galaţi8.
Este necesar a arăta însă, că pentru această perioadă în zona sudică a
interfluviului Prut-Siret numărul descoperirilor de tip Dridu se ridică la 32,
majoritatea situându-se în zona Prutului şi a Siretului.
Trebuie să menţionăm faptul că prezenţa şeii reprezintă un element
necunoscut în inventarele mormintelor populaţiei turanice din această zonă de la
vest de Prut. Totuşi această piesă de harnaşament, ca origine este mai veche, fiind
cunoscută încă din secolul al V-lea d. Hr, la Conceşti9 şi Apahida!O.
Inventarul mormântului 2 de la Matca (turnului 53), prin analogiile cu
inventarele arheologice amintite mai sus poate fi datat în prima jumătate a
secolului al XI-lea. Importanţa acestei descoperiri o constituie prezenţa şeii, care
ar putea indica un rang al celui care a fost înmormântat cu ea. Este cunoscut
caracterul mobil al pecenegilor, care foloseau calul, şi faptul că din numeroase
morminte ale lor provin scările de şa - această realitate a vieţii de călăreţ nu mai
poate fi contestată.
Descoperirile viitoare ale acestui mijloc - şeaua - pentru perioada
pătrunderii şi dominaţiei populaţiilor turanice la Dunărea de Jos, vor putea
determina alte observaţii, pentru a oferi noi concluzii despre structura socială a
acestora.

Un tombe appartenant de Ia population Turcomans
nomades decouvert au sud de la Moldavie
Resume
L'auteur s'occupe d'une tombe appartenant, par son inventaire, des
sepultures tumulaire Petchenegues dans le departement de Galaţi. L'auteur
precise la presence d'une selle enbois par deux pieces en fer provenant de cette.
5. M. Sâmpctru şi Done Şerbănescu, op. cit. fig. 4, 5, 6.
6. N. Harţuche, F. Anastasiu, în lstrosBrtiila, l . , 1 9RO, p. 263-280.
7. V. Spioei, Realităţi etnice.. , p. 1 1 3 - 1 1 8.
R. M. Brudiu, Inedite.
9. Enciclopedia arheologiei şi istorici vechi a României, D-L, 1 997, p. 345.
I O. Ibidcm, A-C, 1 994, p. 77, 22 1 .
.

·

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

70

M. Brudiu

LEEIIDA
-- LEMN

� PANINT IJN M3

Fig. 1 Grupa mormintelor din turnului 53, descoperită la Matca.
A. Grupa mormintelor înainte de curăţire;
Groupe des tombes du tumulus 53 au paravan! de dccouverte.
B. Grupa mormintelor după curăţire.
Le groupe des tombes apres de decartte.
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Fig. 2 Reconstituirea şeii ( 1 ); piese din fier descoperite la şeaua de lemn (2, 3).
Fig. 2 La reconstitution de la selle ( 1 ); Le pii:ces en fer decouvert a selle de bois (2, 3).
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Fig. 3 Piese din fier găsite în monnântul 2.
:Cir. J P i�ce�·
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Contribu ţii istorico-arheologice privind
satul şi mânăstirea Bogdana
Alexandru Artimon
Între localităţile, cu un vechi trecut istoric, de pe raza judeţului Bacău, se
află şi satul Bogdana.
Bogdana face parte din comuna Ştefan cel Mare, situată la 4 km sud-est de
municipiul Oneşti.
Din punct de vedere geografic, această localitate este situată pe cursul
mijlociu al pârâului Bogdana, afluent dreapta al râului Trotuş.
Prima menţiune documentară asupra satului Bogdana o avem într-un act
emis de voievodul Ştefan cel Mare la 5 aprilie 1488, prin care dăruieşte panului
Duma, pârcălab, pentru dreapta lui slujbă, un sat unde a fost Fete, pe Bogdana şi
o silişte în acelaşi hotar, pe Trotuş I . Tot din acest document deducem că aceste
sate sunt mai vechi, încă din vremea domnitorului Alexandru cel Bun ( 1400-

1 432).

La 1 O martie 1 502 într-un alt document dat de Ştefan cel Mare se
menţionează din nou satul, de data aceasta, sub denumirea de Bogdana2 .
Din documentele emise reiese vechimea şi importanţa acestui vechi sat
românesc aflat în Valea Trotuşului. La început el făcea parte din domeniul
domnesc, ce era dăruit de voievozi unor slujitori devotaţi.
Bogdan Voievod ( 1 568- 1 572) va dărui satul Bogdana mânăstirii Berzunţi,
iar Petru Voievod va întări ulterior acest sat mânăstirii mai sus mentionate3.
În secolul al XVII-lea acest sat va fi donat de voievozi fle mânăstirii
Berzunţi (ulterior M-rii Bogdana), fie unor slujitori domneşti4 . La 5 august 1 670
1 D.R.H., A, III, p.65-66
Ibidem, p. 484
3 D.I.R., veacul XVI, voi. III, A, Moldova, nr. 498, p.400-402
4 Ibidem, veacul XVI I, A, Moldova, nr, 1 , p. 1 ; voi. I l , p. 222, nr. 294; CDM, vol . l l l , p. 1 1 4,
nr.449; p. 1 78, nr. 778; p. 207, nr. 922

2
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Solomon Bîrlădeanu, mare logofăt, îşi împarte averea lăsând mânăstirii pe care o
construieşte satul Bogdana5.
Din analiza documentelor păstrate se poate deduce importanţa acestui sat
ce avea curţi, mori şi heleştee.
O atentă cercetare istorică ne-a prilejuit constatarea faptului că vatra veche
a satului nu se află pe locul ei de astăzi. Într-adevăr, în urma unor ample cercetări
arheologice efectuate în zona satelor Gutinaş şi Rădeana6, cât şi a studierii
toponomiei locale, am ajuns la concluzia că vatra veche a satului Bogdana se află
la locul numit "La Silişte".
Teritoriul staţiunii arheologice este plasat în regiunea sud-estică a
Carpaţilor Orientali, regiune cu un relief colinar coborât ce formează depresiunea
subcarpatică cunoscută sub denumirea de depresiunea Caşin.
Locul unde s-au întreprins aceste cercetări, numit de localnici "La Silişte"
se află situat pe versantul drept, terasat al Trotuşului, în partea stângă a pârâului
Rădeana (numit de localnici Gutinaş). Pârâul Rădeana izvorăşte de sub dealul
Bogdana (427,3m) şi traversează mai întâi zona piemontană de la poalele
acestuia, iar apoi terasele Trotuşului şi se varsă la circa 3 km nord de centrul
staţiunii în râul Trotuş. Terasa medie este fragmentată pe versantul stâng al
pârâului Rădeana de un torent. În versantul drept al acestuia se găseşte aşezarea
medievală sătească. Pe podul terasei, la aproximativ 70 m altitudine relativă (faţă
de fundul Văii Trotuşului) se află în stânga torentului amintit următoarele
fundaţii ale unor construcţii medievale: biserică, clopotniţă şi zidurile unor
construcţii de caracter civil (fig. 1 ). La 200 m sud-vest faţă de aceste construcţii
se află aşezarea medievală sătească, azi dispărută (fig. 1/C).
Din punct de vedere geografic aşezarea medievală este situată faţă de
localitatea Rădeana, în vest, la aproximativ 1 000 m, iar faţă de satul Gutinaş este
aşezată în nord la o distanţă de circa 800 m.
În această zonă au fost întreprinse cercetări arheologice care s-au soldat cu
descoperirea unei aşezări şi pe baza datelor obţinute s-a ajuns la concluzia că este
vatra veche a satului Bogdana.
Primele investigaţii arheologice au început în toamna anului 1 97 1 şi au
continuat între anii 1 972- 1 978 prin trasarea mai multor secţiuni şi casete care au
5 CDM, voi . I I I , p.4 1 8, nr. 1 98 1 ; vezi evolutia documentară a satului şi mânăstirii Bogdana la
Corneliu Stoica, Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene, Oneşti, Editura Aristarc, 1 997,
p.40-45
6 Al. Artimon şi C. Eminovici, Cercetări arheologice în aşezarea medievală din comuna Ştefan
cel Mare Gud. Bacău), în Carpica, X, p. 27 1 -302; Al. Artimon, Un tezaur monetar de aur din
secolele XVI-XVII descoperit în comuna Ştefan cel Mare Gud Bacău), în Carpica, X, p. 2 1 5228
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determinat descoperirea fundaţiilor unor construcţii medievale, cât şi a unui
întins cimitir din această perioadă istorică (fig. 2) 7.
Observaţiile efectuate asupra stratigrafiei locului pe care 1-au cuprins
cercetările a dovedit existenţa în această zonă a unor urme de locuire din mai
multe epoci istorice. Cele mai vechi urme de locuire surprinse în perimetrul
cercetat aparţin epocii neolitice (cultura Cucuteni). În zona supusă ·cercetării au
fost descoperite şi fragmente ceramice care aparţin epocii bronzului (cultura
Noua). Urmează un nivel de locuire ce aparţine hallstattului târziu (secolele
VI-V î.H.), dar mult mai numeroase sunt fragmentele ceramice găsite şi care
aparţin secolelor IT-III d.H.
Deşi nu a fost surprins un nivel clar de locuire din secolele III-IV, trebuie
să arătăm că s-au depistat câteva fragmente ceramice din această vreme, lucrate
la roată din pastă cenuşie caracteristice culturii Sîntana dre Mureş, cât şi o fibulă
datată în secolele III-IV. Mult mai clar este reprezentat nivelul de locuire
aparţinând epocii formării poporului român (secolele V-VII). Din această
perioadă istorică au fost depistate câteva locuinţe-pietrar, în umplutura cărora
s-au descoperit fragmente ceramice, cât şi un interesant tipar pentru turnat
obiecte de podoabă din secolele V-VUK.
Ceea ce ne interesează în mod deosebit este nivelul de locuire din epoca
medievală şi care a fost surprins în întreaga suprafaţă cercetată. Menţionăm că au
fost identificate două nivele de locuire din epoca feudală. Primul nivel de locuire
aparţine unei aşezări din secolele XIV-XV. Cu acest prilej s-a descoperit o
locuinţă din care s-au scos la iveală numeroase fragmente ceramice, din care s-a
reconstituit şi un vas (de tipul castron), de formă tronconică cu gura larg deschisă
(evazată), buza teşită. La exterior vasul este decorat cu crestături sub forma unor
alveole. Tipul acesta de vas aparţine secolului al XIV-lea. Celelalte fragmente
ceramice provin de la vase-borcan lucrate la roată, din pastă cărămizie ce au buza
răsfrântă mult spre exterior şi cu marginea rotunjită, decorate la exterior cu o linie
în val; altele provin de la vase ce au buza trasă în afară, teşită la exterior şi
decorate pe umărul vasului cu linii orizontale. Ceramica de acest tip îşi găseşte
analogii în descoperirile efectuate în Moldova şi datate în secolele XIV-XV9.
Considerăm că aceste vestigii din secolele XIV-XV provin de la aşezarea
sătească din această perioadă şi care se întindea pe o suprafaţă mai mare de teren.
7 Al. Artimon şi C. Eminovici, op. cit., p.2 7 1
8 O descriere mai completă asupra acestor nivele d e locuire vezi l a A l . Artimon ş i C . Eminovici,
op.cit., p. 272-274; de asemenea, pentru epoca secolelor VI-VII vezi Ioan Mitrea, Constantin
Eminovici, Vasile Momanu, Aşezarea din secolele VI-VII de la Ştefan cel Mare, jud. Bacău,
în Carpica, XVI II-XIX, p. 2 1 5-249
9 Elena Busuioc, Ceramică de uz comun nesmălţuită din Moldova (Secolul al XIV-lea pină la
mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, 1 975, p.48-49

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

76

A lexandru Artimon

Cu timpul locul respectiv a fost amenajat prin ridicarea unui complex de clădiri
aparţinând unei curţi boiereşti. Într-adevăr, cercetările întreprinse s-au soldat cu
identificarea în această zonă a unei biserici, a unui turn clopotniţă, a unei
construcţii civile, cât şi a unui întins cimitir din secolele XVI-XVII.
Ca urmare a săpăturilor întreprinse în anii 1 97 1 - 1 973, 1 974- 1 978 aceste
obiective au fost în mare parte cercetate. Cu acest prilej s-au clarificat etapele
mari de funcţionare ale acestor monumente cât şi evoluţia în timp a cimitirului
descoperit în această zonă.
În primul rând s-a urmărit cercetarea sistematică a bisericii descoperită în
această zonă prin trasarea mai multor secţiuni şi casete (fig. 2). De la acest
edificiu nu s-au mai păstrat decât fundaţiile, în unele sectoare cum este o parte
din zidul despărţitor dintre naos şi pronaos şi o mică porţiune din zidul sudic au
fost demantelate.
Din observaţiile efectuate a reieşit că pe locul unde s-a ridicat biserica n-a
mai fost nici o construcţie mai veche din momentul săpării şanţurilor de fundaţie
a acestui monument. În acest sens situaţia stratigrafică este deosebit de
concludentă şi de asemenea nici un mormânt din cele dezvelite în jurul bisericii
nu a fost tăiat de temeliile acestei construcţii.
Cercetările întreprinse la biserică au contribuit la obţinerea de date
valoroase privind planul monumentului, datarea şi demantelarea lui. Din analiza
datelor obţinute a rei eşit că într-o primă perioadă, biserica era construită din altar,
naos şi pronaos. Din cele observate reiese că biserica face parte din tipul de
monumente de plan dreptunghiular cu absida altarului poligonală şi pronaosul de
asemenea poligonal. Ea prezintă apropiate analogii cu alte monumente dintr-o
perioadă mai timpurie sau târzie ca Bălineşti l O, Dragomirna' ' · Buhalniţal2,
Suceava1 3 . Biserica are un diametru longitudinal de 15,60 m şi diametrul lateral
de 6,40 m. Altarul bisericii are o lungime interioară de circa 2,20 m şi fiind
despărţit de naos printr-un zid gros de 0,80 rn. Naosul este dreptunghiular şi are
lungimea interioară de 5,40 m, iar lăţimea de 4,60 m, fiind despărţit de pronaos
printr-un zid cu o grosime de 0,30 m. Pronaosul de formă poligonală are latura
de vest cu trei laturi în exterior şi interior şi o lungime interioară de 4,90 m şi o
lăţime de 4,50 m (fig. 2).
Întreaga fundaţie a bisericii a fost făcută din bolovani de râu de dimensiuni
mici, mijlocii şi mari, pe alocuri şi sigă, prinşi cu un mortar alcătuit din var, nisip
10 Gh. Ba1ş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, Bucureşti, 1 926, p. 1 33, fig. 1 97
I l Idem,

Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVII I-lea, Bucureşti, 1 933, p.

1 4-26, fig. 23
1 2 Ibidem., p. 1 05 - 1 06, fig. 1 5 1
1 3 Ibidem., p. 1 49- 1 5 1 , fig. 2 1 7
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şi cărbune. Grosimea zidurilor fundaţiei bisericii oscilează între 0,60-0,80 m, iar
adâncimea lor variază între 0,55-0,75 m. La o dată ulterioară s-a adosat
monumentului un pridvor format dintr-o încăpere în lungime de 4,60 m şi de
3,60m lăţime, situat în partea de sud, în apropierea pronaosului (fig. 2). Din
observaţiile întreprinse a reieşit că era un pridvor din lemn. De asemenea, s-a
constatat că în zona în care se afla acest pridvor, ridicat mai târziu, s-au dezvelit
două morminte, din care la unul s-a găsit o monedă emisă de Wladislav Jagello
( 1 490- 1 5 1 6) şi care datează de la începutul secolului al XVI-lea.
Cercetările întreprinse în această zonă coroborate cu studierea
fragmentelor ceramice şi a mormintelor ne-a dus la concluzia că pridvorul
bisericii a fost construit la începutul secolului al XVII-lea. De altfel, la data când
s-a ridicat pridvorul în zona aceasta erau câteva morminte care au fost deranjate
de lucrările necesare pentru amenajarea acestuia.
Referitor la vremea când a fost ridicată această biserică se poate preciza că
în concordanţă cu situaţia stratigrafică şi materialele obţinute (ceramică şi
monede) monumentul a fost ridicat la începutul secolului al XVI-lea. De
asemenea, din datele obţinute a reieşit că biserica a fost distrusă în a doua
jumătate a secolului al XVII-lea. În sprijinul acestei ipoteze, în afara altor situaţii
observate pe parcursul cercetării, menţionăm găsirea unor monede emise de
Gustav Adolf ( 16 1 1 - 1 632) şi de Cristina pentru oraşul Riga la anul 1 644.
În apropierea bisericii, la circa 3 m faţă de zidul vestic al ei, s-au descoperit
fundaţiile unui turn clopotniţă. Turnul-clopotniţă apare în plan ca un pătrat cu
laturile interioare de 3,20 x 3 , 1 0 m. Temeliile turnului clopotniţă au fost
executate din piatră de râu legată cu mortar format din var, nisip şi cărbune. În
legătură cu tehnica de execuţie s-a observat că fundaţiile turnului au fost
executate mult mai superficial decât zidurile bisericii. S-a observat că şanţul de
fundaţie nu respectă un anumit traseu, că adâncimea temeliilor este mică de la
0,40 m la 0,50 m, la fel ca şi grosimea zidurilor ce oscilează între 0,70 - 0,90 m.
Există multe goluri în umplerea cu pietre şi mortar a şanţului de fundaţie. De
asemenea, se observă în partea de sud-est a turnului o lărgire a şanţului de
fundaţie, printr-o completare a acestuia în lungime de 1 ,90 m şi o lăţime de
0,75 m, umplută cu piatră de râu legată cu mortar (fig. 2).
Menţionăm că temeliile turnului clopotniţă nu distrug nici un mormânt
ceea ce ne dovedeşte că această construcţie a fost ridicată la scurt timp după
construirea bisericii. În zona în care s-a ridicat turnul a fost surprinsă aceeaşi
dungă de arsură, observată şi la biserică şi care provine de la incendierea
construcţiei care a avut loc în a doua jumătate a veacului al XVII lea
O altă observaţie demnă de relevat e faptul că imediat după construirea
bisericii şi turnului clopotniţă, în jurul lor a început să se formeze un cimitir. Cu
-
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acest prilej s-au dezvelit un număr de

86 morminte. În interiorul bisericii nu s-a
(M59 şi M60) găsite

descoperit nici un mormânt, în afară de cele două morminte

în pridvorul adosat la începutul veacului al XVII-lea (fig. 2).

De asemenea, nici unul din mormintele dezvelite în jurul bisericii şi

turnului clopotniţă nu a fost tăiat de zidurile acestor construcţii ceea ce ne
dovedeşte că mormintele sunt contemporane sau mai noi decât biserica şi
clopotniţa.

Studierea mormintelor dezvelite aici a dus la o serie de observaţii asupra

felului de înmormântare, a ritului şi obiectelor de inventar găsite în aceste
morminte.

Inhumaţia s-a făcut la unele morminte în groapă simplă, iar la altele în

sicrie. Adâncimea la care se aflau scheletele faţă de nivelul actual de călcare

variază între 1 ,20-0, 70 m, la mormintele de adulţi fiind mai mare ca la cele de
copii.

Ritul de înmormântare era cel creştin, înhumaţii fiind orientaţi cu capul la

vest şi picioarele la est. Orientarea nu respectă totuşi în mod riguros direcţia vest

est, între morminte existând diferenţe de orientare cu tendinţa de a se abate spre

V.SV., respectiv E.NE. (M l 4

M l 7, M20, M2S, M63, M65, M66,). S-au

constatat şi unele variaţiuni mici de orientare spre sud-est sau sud-vest (M23,

M30, M l 8, M24,). Un singur mormânt (M4 1 ) are o orientare mai curioasă şi
inexplicabilă (picioarele la S. SE., iar capul la N.NV.).

Un alt detaliu, ce deosebeşte între ele mormintele, este poziţia braţelor.

Sub acest aspect, au apărut schelete cu ambele braţe încrucişate pe piept sau

abdomen, altele având un braţ paralel cu corpul, iar al doilea îndoit pe piept sau

pe regiunea abdomenului; cât şi schelete ce au un braţ îndoit pe piept, iar al doilea
pe regiunea abdomenului, şi altele cu ambele braţe îndoite pe piept.
Întrucât la unele morminte am găsit urme de lemn şi cuie de la sicrie,

considerăm că poziţia braţelor s-a putut modifica şi ulterior momentului

îngropării . Probabil că cel puţin o parte din deosebirile enumerate se datoresc
deplasării membrelor superioare în timpul tasării pământului. Menţionăm că din

punct de vedere al poziţiei braţelor nu am putut surprinde diferenţe de datare între
mormintele mai vechi sau cele mai noi.

Cimitirul din jurul bisericii şi turnul clopotniţă descoperit aici cuprinde

atât schelete de adulţi (bărbati şi femei), cât şi de copii şi prezintă analogii cu
necr�polele medievale de la Suceava 14, linganu1 5 , Retevoeşti 16, etc.

1 4 Vezi SCIV. IV, 1 -2, 1 953, p. 357; Materiale. V, p.6 1 0 ; Al Artimon, Studii şi materiale. Istorie,
III, Suceava, 1 973, p. 1 38- 1 43
1 5 Panait 1. Panait, Mioara Turcu, Iulia Constantinescu, Paul 1. Cernovodeanu, Complexul
medieval llnganu (Cercetări arheologice, numismatice şi istorice), cap. Necropola feudală
de M ioara Turcu, în CAB, voi. II, Bucureşti, 1 965, p.264-270
16 Vezi Materiale, VI, p. 7 1 1 -7 1 2

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

Contribuţii istorico-arheologice privind satul şi mânăstirea Bogdana

79

Inventarul mormintelor poate fi considerat în general modest, atât din
punct de vedere al numărului de obiecte găsite, cât şi din punct de vedere al
calităţii şi valorii artistice a obiectelor. Inventarul constă în monede şi câteva
obiecte de podoabă.
Din totalul celor 86 de morminte cercetate, numai la 49 din ele s-au găsit
monede. Cu toate acestea considerăm că monedele găsite la morminte
(majoritatea au fost găsite în mâna stângă a celui inhumat) ne ajută la datarea
necropolei şi a monumentelor respective (biserică şi clopotniţă). Referitor la
aceste monede menţionăm că unele sunt perforate, altele neperforate (majoritatea
în stare fragmentară şi mult şterse şi uzate) şi că la unele morminte s-au găsit câte
două sau trei monede din emisiuni diferite. Astfel, la mormântul 45 s-au
descoperit două monede, una emisă de Maximilian II la anul 1 570 şi alta emisă
de Rudolf ii la 1 602. La M52 s-au găsit trei monede: una emisă de Ferdinand 1
( 1 527- 1 564), celelalte două emise de Rudolf ii ( 1 576- 1 608). Ultimul mormânt în
care s-au găsit două monede este M6 1 ; una emisă de Ferdinand 1 ( 1 527- 1 564) şi
alta emisă de Gustav Adolf ( 1 6 1 1 - 1 632).
S-a constatat încă o dată că pentru datarea acestor morminte trebuie să
avem în vedere şi prezenţa în gropile lor a fragmentelor ceramice sau anumite
situaţii stratigrafice, întrucât în această vreme monedele circulau pe o perioadă
întinsă de timp.
Dacă încercăm să analizăm situaţia monedelor descoperite la morminte
constatăm următoarele: la mormântul 44 s-a găsit o monedă emisă de Matei
Corvin în perioada 1 489- 1 490 pentru Ungaria şi care este perforată.
Mormintele M l şi M60 aveau monede emise de Wladislav II Jagello ( 1 4901 5 1 6). Un număr de 1 3 monede sunt emisiuni de la Ferdinand 1 ( 1 527- 1 564)
pentru Ungaria şi au fost descoperite la mormintele 5, 1 4, 36, 38, 42, 43, 47, 52,
56, 6 1 , 78 şi 80 (dintre acestea numai 4 sunt neperformate - M l 4, M38, M47
şi M56).
Menţionăm descoperirea la mormintele 3, 26, 28, 34, 39, 45, 48, 50, 53,
74, 83 a 1 1 denari emişi de Maximilian II ( 1 564- 1 576) pentru Ungaria ( din care
monedele de la M26, M28 şi M50 sunt neperforate). Mult mai numeroase sunt
emisiunile monetare de la Rudolf al II-lea ( 1 576- 1 608), în număr de 1 6 denari
găsiţi la mormintele 2, 10, 1 3 , 24, 32, 33, 40, 4 1 , 45, 52 (2 buc), 57, 65, 72, 79 şi
82 (din care 3 sunt monede neperforate şi provin de la mormintele 4 1 , 57 şi 72).
Celelalte monede găsite la morminte sunt emisiuni de la Matei II ( 1 608- 1 6 1 9)
M 19; Gustav Adolf ( 1 6 1 1 - 1 632)-M30, M6 1 ; Gabriel Bethlen ( 1 6 1 3 - 1 620)-M22,
M83 ; Sigismund III ( 1 587- 1 632)-M77 şi de la Ferdinand III ( 1 637- 1 657)-M2 1
şi M27. 1 7
1 7 Al. Artimon şi C. Eminovici, op. cit., p.28 1
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Obiectele de p.odoabă găsite la morminte sunt extrem de puţine şi modeste
din punct de vedere al valorii artistice. Într-un singur mormânt (M l O) s-au găsit
25 nasturi lucraţi din metal, de formă globulară cu fundul uşor turtit şi cu o mică
ureche de prins in partea superioară, asemănători cu cei descoperiţi la Suceavai s.
Datarea lor nu constitue o problemă întrucât au fost găsiţi împreună cu o monedă
emisă de Rudolf ll la anul 1 589.
La mormântul 47, datafcu o monedă neperforată emisă de Ferdinand 1,
pentru Ungaria, la anul 1 549 s-a găsit un cercei întreg şi un fragment de cercei.
Cercelul este lucrat dint-o sârmă subţire din bronz îndoită sub formă de cerc cu
două urechiuşe, având la bază fixate 6 mărgele, din care una este mai mare.
Menţionăm găsirea unor copci şi fluturaşi la mormintele 5 3 şi 57.
O semnificaţie deosebită o prezintă găsirea în morminte într-o stare foarte
precară de conservare a unor urme reduse din materialul de îmbrăcăminte. De
multe ori · sunt numai fire subţiri de mătase sau alte resturi de la îmbrăcăminte,
printre care amintim găsirea unor nasturi lucraţi din aceste fire şi a unui colan la
mormintele 52 şi 57.
Inventarul descoperit în morminte, foarte modest de altfel, ne ajută să
stabilim că populaţia din această zonă era formată din oameni săraci. Cu excepţia
câtorva morminte în care s-au găsit obiecte de podoabă (M l O, M l 7, M52, M53
şi M57) şi care au fost enunţate mai sus, în celelalte morminte nu s-au găsit
podoabe.
Analiza judicioasă a acestui inventar numismatic găsit în aceste morminte,
coroborat cu celelalte materiale şi cu situaţia stratigrafică, ne-a permis să obser
văm că cimitirul începe să se formeze şi să funcţioneze în secolul al XVI-lea şi
să dureze până în secolul al XVII-lea. Perioada scurtă de funcţionare a acestui
cimitir (cea. 1 00 ani) este dovedită şi de faptul că nu constatăm înhumări pe
acelaşi loc (cu foarte rare excepţii), probabil că la data când se efectuau
înmormântările se cunoştea exact locul mormintelor existente în acest cimitir.
De la mijlocul veacului al XVII-lea, către a doua jumătate a lui, cimitirul
îşi încetează existenţa. Cel mai nou mormânt a fost descoperit în secţiunea II
(M27), la care s-a găsit o monedă neperforată, emisă pentru Ungaria de
Ferdinand III la anul 1 64 1 .
În apropierea bisericii şi turnului clopotniţă la cea. 30 m sud-vest s-au
descoperit fundaţiile unei construcţii aparţinând unei curţi boiereşti 19.
1 8 Al. Artimon, op. cit., p. l 4 1 , fig. 2/1
19 Nu s-au făcut cercetări sistematice la această construcţie din cauza existenţei pe acest loc a unui
stâlp electric de înaltă tensiune
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Continuarea cercetărilor în această zonă între anii 1 975- 1 979 s-au soldat
cu dezvelirea parţială a unei clădiri de piatră din secolele XVI-XVII. Observaţiile
efectuate cu acest prilej , coroborate cu cercetările întreprinse în această zonă în
anii 1 97 1 - 1 974 ne-au oferit posibilitatea să constatăm că această clădire făcea
parte dintr-un complex de construcţii aparţinând unei curţi boiereşti.
O valoare deosebită o prezintă materialul arheologic scos la iveală cu
prilejul cercetărilor întreprinse în interiorul acestei construcţii şi care este format
din ceramică de uz casnic smălţuită şi nesmălţuită, provenind de la vase de
diferite tipuri, ceramică omamentală (cahle smălţuite şi nesmălţuite cu
reprezentări florale, geometrice, heraldice şi zoomorfe) şi monede.
Din analiza situaţiei stratigrafice, a materialului arheologic a reieşit că
această clădire a fost construită în secolul al XVI- lea şi a dăinuit până în secolul
al XVII-lea. În sprijinul acestei ipoteze ne-am bazat pe faptul că pe nivelul de
construcţie s-au găsit fragmente ceramice caracteristice pentru secolul XVI. De
asemenea, la baza pământului de umplutură ce provenea de la dărâmarea
construcţiei s-au găsit monede emise în veacul al XVII-lea de regii polonezi
Sigismund al III-lea şi Ioan Cazimir şi care fixează un termen postquem pentru
epoca în care s-a produs demolarea acestei clădiri.
Printre descoperirile de valoare excepţională efectuate aici, menţionăm un
valoros tezaur format din 42 monede de aur20. Monedele s-au găsit la baza
construcţiei, pe podeaua ei, fiind acoperite cu moloz, piatră, cărămidă şi mortar
(fig. 3).
Cele 42 de monede, în greutate totală de 1 46 grame şi cu un titlu al aurului
de 983%o sunt ducaţi veneţieni de aur (ţechini numiţi de la 1 535) emişi de dogii
veneţieni din veacurile XVI-XVII.
Din studierea tezaurului reiese că sunt emisiuni de la Lorenzo Priuli ( 1 5561 559), 2 exemplare; Gerolamo Priuli ( 1 559- 1 567), 1 exemplar; Alois Mocenigo 1
( 1 570- 1 577) - 4 exemplare; Sebastiano Venier ( 1 577- 1 578) - 1 exemplar; Nicolo
du Pante ( 1 578- 1 585)- 3 exemplare; Pascalo Cigogna ( 1 585- 1 595)-9 exemplare;
Marino Grimani ( 1 595- 1 606)- 1 3 exemplare; Leonardo Donato ( 1 606- 1 6 1 2)-2
exemplare; Giovani Bembo( l 6 1 5- 1 6 1 8)- 1 exemplar; Antonio Priuli ( 1 6 1 81 623)- 2 exemplare; Francesco Erizzo ( 1 63 1 - 1 646)-5 exemplare (fig.3, fig.4,
fig.5, fig.6, fig.?, fig.8).
Monedele au pe avers legenda emitentului iar în centru dogele
îngenunchiat spre stânga, primind drapelul de la Sf. Marcu, în picioare, nimbat.
Pe revers legenda denumirii ducatu1ui, iar în centru Isus Hristos, nimbat în
20 Vezi pentru aceasta Al. Artimon, Un tezaur monetar de aur din secolele XVI-XVII descoperit
în comuna Ştefan cel Mare (jud. Radu), în Carpica, XII, 1 980, p. 2 1 5-228
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picioare, într-o aureolă eliptică în interiorul căreia sunt în dreapta şi în stânga
stele (fig. 5 - 8). Din analiza acestui tezaur, reiese că cea mai veche monedă a
fost emisă de dogele veneţian Lorenzo Priuli, între anii 1 556- 1 559 şi cea mai
nouă monedă a fost emisă de Francesco Erizzo între anii 1 63 1 - 1 646.
Ducaţii veneţieni de aur a avut o circulaţie intensă în ţările române.
Menţionăm faptul că datorită calităţii sale excepţionale - aur 24 carate, greutate
constantă de 3 ,55 g, ducatul veneţian a rămas moneda forte a întregului bazin
răsăritean al Mării Mediterane şi în Levant vreme de câteva veacuri. De la 1 535
ducatul veneţian apare sub denumirea de ţechin şi a pătruns în Moldova şi Ţara
Românească pe drumurile de comerţ cu Orientul, iar în Transilvania din Europa
Centrală2 1 .
În Moldova, ducatul veneţian apare în documente sub denumirea de zlot
tătărăsc, iar până la 1 625, satele şi bunurile funciare se vindeau numai în
schimbul unor sume plătite în zloţi tătărăşti, denumire datorată provenienţei lor,
întrucât erau aduşi aici de către negustorii care veneu din banatul Hoardei de Aur.
Descoperirea acestui tezaur de aur, în vatra veche a satului Bogdana,
aruncă o lumină nouă asupra circulaţiei intense a acestei monede in ţara noastră.
El atestă legăturile comerciale existente în această vreme între Moldova şi ţările
europene.
În secolul XVI-XVII Moldova întreţinea relaţii comerciale şi cu Veneţia,
exportând acolo vite, piei de animale, ceară şi aducând stofe scumpe, mătăsuri şi
alte obiecte de lux. Din documentele vremii reiese activitatea înfloritoare pe care
Moldova o întreţinea cu Veneţia. Într-un document din 1 559 se relata că Veneţia
îşi procura din Moldova 1 5-20.000 boi22.
La 1 584 un negustor moldovean a trimis în Veneţia un vas încărcat cu
12.000 piei de animale, ceară, lână şi alte mărfuri, care urmau să fie vândute
acolo, iar în schimb trebuia să cumpere mărfuri italieneşti necesare curţii
domneşti23.
Comerţul cu Veneţia continuă şi în secolul al XVII-lea. La începutul
acestui veac italianul Paul Minio propune cumpărarea de ceai în Moldova pentru
nevoile Veneţiei24.
O problemă importantă este şi aceea a calculării valorii tezaurului descris
mai sus. Valoarea monedelor din tezaur calculate după raportul 1 ducat =200
aspri ar reprezenta o sumă destul de însemnată pentru acea vreme. După acest
2 1 Octavian lliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1 970, p. 48
22 Lia Lehr, Comertul Tării Româneşti şi Moldovei în a doua ju mătate a secolului al XVI-lea
şi prima jumătat� a �ecolului XVII, în SM/M, IV, 1 960, p.279
23 Ibidem, p.280
24 Ibidem.
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calcul ar rezulta că valoarea totală a tezaurului nostru în aspri s-ar ridica la suma
de 8400 aspri. Studierea unor documente privind unele vânzări de bunuri sau
tranzacţii comerciale ce au loc în veacul al XVII-lea ne permite să ne facem o
idee despre ceea ce se putea cumpăra cu această sumă. În această vreme o oaie
valora 200 aspri, un cal 1 995 aspri, un obroc de grâu valora 90 aspri, iar un
poloboc de miere valora, în anul 1 667, 1 0 galbeni (2000 aspri). Preţul unui porc
varia între 266-399 aspri25.Din exemplele de mai sus ne putem face o imagine
asupra valorii tezaurului.
Cercetările arheologice au dovedit că tezaurul aparţinea unui boier. De
altfel construcţia în cauză făcea parte dintr-un complex aparţinând unei curţi
boiereşti.
Din analiza unor documente rezultă că în veacul al XVII-lea stăpânea
aceste pământuri logofătul Moldovei 5tefan Dumitraşcu, tatăl domnitorului
Gheorghe Ştefan. De altfel, în apropierea locului cercetat de noi (la cea, 1 000 m
spre vest) se află ctitoria acestui logofăt, biserica Rădeana ridicată la anul 1 628.
În stadiul actual al cercetărilor rezultă că în zona în care s-au efectuat
cercetările arheologice se află vatra veche a satului Bgdana.
În afara acestor construcţii situate pe podul terasei şi care aparţineau unei
curţi boiereşti, în imediata apropiere se află satul, cu casele ţăranilor şi din care
până în prezent au fost depistate un număr de 20 locuinţe.
În sprijinul ipotezei noastre privind identificarea acestei aşezări cu vatra
veche a satului Bogdana vine şi toponimia. În discuţiile avute cu unii locuitori în
vârstă, dintr-un sat apropiat de la Gutinaş, ni se relevă că adeseori ei merg în
această zonă la munca câmpului "în vale la Bogdana" .
Existenţa unor numeroase construcţii, unele în parte cercetate, altele
depistate, ne relevă că ne aflăm în vatra veche a satului Bogdana, menţionat
deseori în documente cu curţi, mori şi heleştee. Tot din analiza datelor
arheologice reiese clar că această aşezare a fost părăsită în a doua jumătate a
secolului al XVII-lea. Într-adevăr, cercetările arheologice au dovedit că aceste
construcţii dezvelite în zona cercetată (biserică, clopotniţă, construcţii aparţinând
unei curţi boiereşti, locuinţe) au fost incendiate în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea. Toate materialele descoperite (ceramică, obiecte de fier şi în mod
special monede) ne dovedesc cu certitudine acest lucru. Într-adevăr, cele mai noi
emisiuni monetare datează din anii 1 64 1 , 1 644, 1 64626 .
25 ldem, Comerţul Ţării Româneşti şi Moldovei in a doua jumătate a secolului al
XVIIlea in Studii, l , 2 1 , 1 968, p.32
26 Vezi Al. Artimon şi C. Eminovici, op. cit., in Carpica, X, p.286-289; Al Artimon, op.cit., in
Carpica, XII, p. 2 1 5-228

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

84

Alexandru Artimon

Cauzele părăsirii acestei aşezări sunt determinate de desele incursiuni de
armate străine ce au loc în Moldova acestor vremuri, de rivalităţile dintre Vasile
Lupu şi Gheorghe Ştefan şi de care au avut de suferit şi aşezările săteşti de pe
Valea Trotuşului. În zonă au trecut şi staţionat armate ungureşti ( 1 637), turceşti
( 1 659), tătărăşti( 1 659), polone ( 1 686).
În toamna anului 1 63 7 oştile ungureşti conduse de Janos Kemeny, după ce
au ajuns la Tg. Trotuş s-au retras spre Transilvania "spre marea pagubă a satelor
dimprejur" 27. În decembrie 1 659 o armată turco-tătară pătrunde în Transilvania
prin pasul Ghimeşului, jefuind satele şi luând prăzile. La întoarcere a urmat
acelaşi traseu de-a lungul Văii Trotulşului2!!. În 1 686 au loc incursiunile unor
detaşamente de soldaţi polonezi care ajung până la Tg. Trotuş, jefuind şi omorând
mai mulţi oameni29.
În faţa acestei situaţii locuitorii se retrag, în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea, într-o zonă naturală mai ferită, întemeind noua vatră a satului Bogdana,
unde se află şi astăzi.
În zona respectivă, la locul "Secătură", marele logofăt Solomon
Bîrlădeanu, zideşte înainte de 1 670, aşa cum menţionează şi documentul din 5
august 1 670, Mânăstirea Bogdana. În acest document se arată că Solomon
Bîrlădeanu, mare logofăt, îşi împarte averea, lăsând mânăstirii pe care a început
să o construiască, pe locul numit Secătura, mai multe proprietăţi, printre care
satul Bogdana cu vecini şi curţi30.
Biserica mânăstirii Bogdana de plan treflat are proporţii elegante şi plăcute
la ochi, naosul este separat de pronaos printr-un perete susţinut de doi stâlpi
octogonali. Diametru! turlei naosului peste cele patru arcuri piezişe obişnuite
mo.ldoveneşti se mai reduce prin opt mici arcuri, astfel precum se vede la mai
multe biserici, încă de la sîarşitul veacului al XVI-lea (Galata, Trei Ierarhi).
Deasupra pridvorului boltit în semicilindru (berceau) se găseşte o cămară
boltită la fel, unde se ajunge printr-o scară pornind din naos. Faţada simplă este
împodobită de un brâu simplu la înălţimea naşterii bolţilor. Deasupra, sub
streaşină, vin ocniţe cam lungăreţe. Ferestrele lungite şi rotunjite la partea lor
superioară arată încă chenare cu o uşoară acoladă iar cele de la pridvor sunt
dreptunghiulare. Uşa de la intrare este în arc frânt. În 1 940 a suferit puternice
stricăciuni din cauza cutremului şi se pare că turla a fost refăcută în afara celor
două baze vechi, cea pătrată şi cea octogonală, care sunt ridicate de la inceput3 1 .
2 7 M iron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron Vodă încoace, Bucureşti, 1 944, p . 1 06
28 Călători străini, VI, p. 41i3
29 Ion Neculce, Opere, 1 982, p. 3 1 1
30 CDM, voi. III, p. 4 1 8 , nr. 1 98 1
3 1 Gh. Balş, Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVI-lea şi al XVI I-lea, Bucureşti, 1 933,
p. l 99
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Ctitorul mânăstirii Bogdana, mort în anul 1 680, este înmormântat în
biserică într-o nişă împodobită din zidul de miazăzi al pronaosului, iar piatra de
mormânt are următoarea inscripţie: " Aici zace evlaviosul ctitor al acestui Sfânt
lăcaş, milostivirea sa Solomon Bîrlădeanu, mare logofăt. A răposat în zilele
evlaviosului Ioan Antonie Voievod în anul 7 1 88 de la facerea lumii, iar de la
întrupare 1 680, luna martie".
În biserica mânăstirii mai sunt două morminte, dintre care unul este al
căpitanului Matei Lepădatu sub o lespede mare de piatră pe care e scris în cuvinte
greceşti următoarea inscripţie: " Aici zace robul lui Dumnezeu Matei căpitanul
supranumit Lepădatu din Ungaro-Vlahia, ucis de tălhari la 23 aprilie 1 684".
Un alt mormânt lângă uşa bisericii, cu piatră de marmoră este al
logofătului Ioan Cantacuzino. Epitaful este scris în versuri româneşti cu cerdac şi
glăsuieşte astfel:
"Sub această piatră zace de tânăr foarte
Pe carele m-a surpat nefăţamica moarte
Eu ce mă numesc Ioan Cantacuzino în tânărul meu stat
Al doilea logofăt al Ţării Moldovei Sfat
Las acum mîngîiere după lacrimi obidite
Domniilor voastre, fraţilor după traiuri necăjite
Nu mă uitaţi din dragoste şi dintr-a milei dare
Vasile Pahamice, că-mi eşti frate mai mare
Fie-ţi milă, Ilie, fratele meu iubit
De săracii mei că s-a osîndit
Şi ţie Marie soţia mea iubită
Cari din mila Domnului mi-ai fost rînduită
Eu de tine despăţindu-mă iată că mă duc
De viaţă vecinică de acum să mă apuc
Iar Domnului Hristos carele m-a primit
Cu milă în locul meu, ţi s-a jurat
Şi vă aştept, fraţilor, iar să ne vedem
Să lăudăm şi noi pre Sfinta Troiţă
O dumnezeire întreită şi într-una fiinţă
De 28 ani a fost cînd s-a pristăvit 1 693"
În 1 75 5 s-au întreprins lucrări de refacere a mânăstirii Bogdana de către
. Ioanichie, episcopul Romanului32. Lucrări de întreţinere şi refacere au fost
întreprinse la Mânăstirea Bogdana şi în anii 1 8 1 8, 1 889, 1 936.
Între anii 1 979- 1 988 au fost întreprinse de asemenea mari lucrări de
întreţinere, refacerea unor construcţii în perioada când în fruntea episcopiei
32 Glichcrie Lovin, Mânăstirca Bogdana, 1 92 8
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Romanului şi Huşilor se află prea sfinţitul Eftimie. Aici s-a organizat şi un muzeu
deosebit de valoros cuprinzând obiecte de cult de mare valoare istorică, cărţi
vechi adunate de pe tot cuprinsul j udeţului Bacău.
În prezent mânăstirea Bogdana se află în plenitudinea ei de altădată, fiind
complet restaurată şi în care o contribuţie deosebită a adus Arhimandritul Isaia
Tugurlan33.

Les contributions historico-archeologiques sur le
village et le monastere Bogdana
Resume
Dans cette etude l'auteur presente l'histoire d'un vieux village roumain,
Bogdana, qui est situe sur la vallee du Trotuş; ce village a ete attester
documentaire dans le XV-e siecle.
Apres une succinte histoire du village en documents, l'auteur se refere aux
recherches archeologiques qu'elles se passe sur le territoire de la commune
Ştefan cel Mare (dep. de Bacău), dan� le voisinage des villages Gutinaş et
Rădeana.
Confonnement aux sources archeologiques, aux documents ecrits et â la
toponymie, l'auteur demontre que le vieux centre du village se trouve dans la
zone du recherche archeologique, â la place "La Silişte" sur le territoire acctuel
de commune Ştefan cel Mare (dans le voisinage des villages Rădeana et Gutinaş).
Les sources archeologiques mettent en evidence que le village a existe
aussi dans le XIV-e siecle et il a dure jusqu'â la deuxieme moitie du XVII-e
siecle, quand, grâce aux troupes etrangeres sur la vallee du Trotuş, turque, tatare,
polonais, hongroise, les habitants du village ont quitte cette zone, et ils ont
occupe une autre zone qui etait proteger naturellement; dans cette place
aujourd'hui se trouve le centre du village Bogdana.
Ă 1 670, sur le territoire acctuel du village Bogdana, le grand chancelier de
Moldavie construit le Monastere Bogdana, autour dequel, dans le temps, on se
forme le village, par le retrait des habitats de vieux village (Bogdana), qu'il a ete
decouverte par les recherches arceologiques entre les annees 1 97 1 - 1 978.
D'apres on presente quelques dates historiques sur 1 'evolution de
monastere Bogdana, l 'auteur met en evidence la signification historique et
archeologique de ce vieux village roumain sur la vallee du Trotuş.

33 Isaia Tugurlan, Trecut şi prezent la Mânăstirea Bogdana, Chişinău, 1 994, p. 5-74
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Fig. 1 - Planul general al stati unii arheologice din comuna Ştefan cel Mare (jud. Bacău ): A Biserica
şi clopotnita. Cercetări: 1 97 1 - 1 977: B.Curtea boierească. Cercetări: 1 977- 1 978: C.Aşczarea
sătească medievală, cercetată în perioada 1 97 1 - 1 978.
Fig. 1 - Le plan general de la station arheologique de commune Ştefan cel Mare (dep. de Bac<i u ) :
A.L'eglise et le cocher. Recherches: 1 97 1 - 1 977: B.La cour boyardes. Recherches: 1 977- 1 978:
C.L' agglomeration vil lageoise medievale, rechercehc dans la periode de 1 97 1 - 1 978.

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

88

Alexandru Artimon

l�
..

Fig.

2

-

Planul cercetărilor arhelogice de pe podul terasei. efectuat in perioada

1 97 1 - 1 977.

cu

delimitarea unor constructi i : Biserică. clopotnită. zidurile unei constructii civile şi cimitirul
medieval din secolele XVI-XVII.
.
2 - Le plan d e recherches arheologiques sur l e pont de la terrasse, efTectue dans l a periode
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Fig. 3 - Planul cercetărilor arheologice efectuate în 1 978 cu localizarea tezaurului.
Fig. 3 Le plan des rccherches arheologiques etrectuees en 1 978 avec la localisation du trcsor.
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Fig. 4 - Foto: zona în care s-a descoperit tezaurul de aur cu ducati venetieni din secolele XVII
XVII.
Fig. 4 - La photo: la zone dans lequel se trouve le tresor en or avec des ducats vennetiens de XVI
XVII siecles.
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1

Fig. 5 - Monede din tezaur: l .Ducat (Ţechin) de aur de la Lorenzo Priuli: 2. Ducat (Ţechin) de aur
de la Gerolamo Priuli; J . Ducat (Ţechin) de aur de la Alois Mocenigo 1 .
Fig. 5 - Les monnaies du tresar: l .Ducat (Ţechin) e n or du Lorenzo Priuli; 2.Ducat (Ţechin) en or
du Gerolamo Priuli; J. Ducat (Ţechin) en or du Alois Mocenigo 1 .
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Fig. 6 - Monede din tezaur: ! . Ducat (Ţechin) de aur de la Marina Grimani; 2.Ducat (Ţech i n ) de
aur de la Leonardo Donato; 3 . Ducat (Ţec h i n ) de aur de la G iovani Bembo.
Fig. 6 - Les monnais du tresor: ! . Ducat (Ţechin) en or du Marino Griman i ; 2 . Ducat (Ţec h i n ) en or
du Leonardo Donato: 3 .D ucat Cfechin) en or du Giovani Bembo.
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Fig. 7 - Monede d i n tezaur: ! . Ducat ( Techin) de aur de la Sebastiano Venier: 2 . Ducat ( Tech i n ) de
aur de la N i colo da Ponte; 3 . Ducat ( Tech i n ) de aur de la Pascale Cigogna.
Fig. 7 - Les monnais du tresor: ! . Ducat (fec h i n ) en or du Sebastiano Ven ier: 2 . Ducat (Techin) en
or du N icolo da Ponte: 3 . Ducat (Tech i n ) en or du Pascale Cigogna.
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2

Fig. 8 - Monede din tezaur: ! . Ducat (Ţechin) de aur de la Antonio Priuli; 2 .Ducat (Ţechin) de aur
de la Francesco Erjzzo.
Fig. 8 - Les monnais du tresor: I .Ducat (Ţechin) en or du Antonio Prjuli; 2.Ducat (Ţechin) en or
du Francesco Erizzo.
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Ocolul domnesc Trotuş
(sec. XV-XIX)
Partea a II-a
Gheorghe Burlacu

Studiul de faţă este continuarea primei părţi a acestuia, publicată în
Carpica XXVI, 1 997, de la p. 59-75. Pentru a ne uşura munca şi a reduce spaţiul
vom începe notele din subsol cu nr. l .
*

*

*

Dacă satul Dărmăneşti la 28 ianuarie 1 607 făcea încă parte din Ocolul
domnesc Trotuş, logic şi firesc ca şi celelalte două sate, Brătuleşti şi Floceşti, să
facă parte din această unitate administrativă a Domeniului domnesc. Istoria
acestor trei sate, probabil încă din veacurile XIII-XIV, s-a contopit prin acelaşi
prim stăpân, apoi prin urmaşii lui: Ivănuş Tătar şi bătrânul Drăman. Hotarele şi
vetrele satelor provin dintr-o singură mare moşie şi un cătun familial. lată de ce
în continuarea satului Dărmăneşti vom expune istoria satelor Brătuleşti şi
Floceşti ambele făcând parte din Ocolul domnesc Trotuş.
*
*

*

*

BRĂTULEŞTI

Pe cursul inferior al pârâului Uz şi pe partea dreaptă a acestuia, la S de
satul Dărmăneşti a existat până în zilele noastre localitatea Brătuleşti, azi
integrată în Oraşul Dărmăneşti, j. Bacău.
Prima atestare documentară a satului este din 9 iunie 1 546, când Petru
Rareş domnul Moldovei confirma lui Jurja, fraţilor şi surorilor sale, copiii
Bolbosinei, nepoţii Iancului, şi Ionaşcu ş.a., de asemeni nepoţii Iancului, satul
Brătuleşti pe Trotuş, unde a fost casa lui lvănuş Tătari . Sigur satul exista din
1 Virginia !sac, Catalog de documente din Arhivele statului laşi, 1, Bucureşti, 1 9R5, nr. 705.
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veacul al XIV-lea, dacă nu tumva din cel anterior, al XIII-lea. În Brătuleşti pe
timpul lui Alexandru cel Bun şi a urmaşilor săi trăia Ivănuş Tătar stăpân şi
probabil jude sau cneaz aici. Dar el avea şi satul vecin Floceşti cu urie de la Ilie
şi Ştefan, aşa cum am subliniat în prima parte a studiului nostru. La 28 martie
1 609 găsim reconfirmarea oficială a primului urie de împărţire dat de Petru Rareş
pentru acest sat, stăpânii fiind aceiaşi2. Peste 1 6 ani, la 12 aprilie 1 625 este
menţionat din nou satul, fiind vecin cu satul PăgubeaJ. Peste multe decenii mai
găsim menţiuni despre satul Brătuleşti. Între anii 1 790- 1 800 este menţionată o
parte din sat ce aparţinea de bătrânul Grozav din Băseşti4.

FLOCEŞTI - Silişte (S*, silişte, moşie)
Satul a fost aşezat pe extremitatea inferioară a pârâului Uz în apropierea
satelor Brătuleşti şi Dărmăneşti.
Prima men�une documentară este din domnia asociată a urmaşilor lui
Alexandru cel Bun, Iliaş şi Ştefan ( 1 436- 1 442), când Ivănuş Tătar căpăta hrisov
de danie şi pe satul FloceştiS. Sigur exista din veacul anterior, al XIV-lea. Pe la
jumătatea secolului al XVI-lea, la 9 iunie 1 546, Petru vodă Rareş dă două urice
asemănătoare de împă�re a satelor Dărmăneşti, Floceşti şi Brătuleşti. Primul
urie privind satele Dărmăneşti şi Floceşti s-a pierdut în primăvara anului 1 600
"când a venit Mihail voevod în ţara noastri cu Ungurii şi cu Muntenii şi cu
toată oastea lui şi au robit şi au stricat ţara noastră", precizează documentul
dat de Ieremia Movilă6. Drept urmare şi după obiceiul ţării domnul Moldovei
Constantin Movilă, la 28 martie 1 609, reconstituie dreptul de proprietate pe baza
pretenţiilor şi mărturiilor date de cei interesaţi. Aşadar, Onul, fiul Banii sau ai lui
_
Banea; Iancu, Doica şi Dragolea, fii Zlatii şi nepoţii Jurjii sau ai lui Giurgiu;
Mărica, Ilea sau Irina şi Evdochia, fii lui Drărnan, toţi şapte, probabil veri între
ei şi cu moşii lor Neacşa şi Nălban, le reveneau satele Floceşti şi Dărmăneşti1. E
posibil ca la scurt timp satul să se fi numit Silişte, căci la 7 februarie 1 632 în
zapisul făcut la Târgu Trotuş alături de martorii din Dărmăneşti este şi un
"Ionaşco din Silişti"S. De această părere este şi Corneliu Stoica9.
*

2 D.I.R., XVI I, I l , nr. 262.
3 Ibidem, V, nr. 443.
4 Dumitru Zaharia, Colectia de documente de la Filiala arhivelor statului, Judeţul Bacău (1400
- 1864), Catalog, Buc�reşti, 1 986, nr. 1 40.
5 D. 1. R.. XVI I , I l , nr. 262.
6 Ibidem.

? Ibidem.
8 D.R.H., XXI, nr. 7.
9 Corneliu Stoica, Dicţionarul istoric al localităţilor trotuşene, Oneşti, 1 997, p. 1 36- 1 37.
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Peste aproape două secole moşia răzcşilor din Floceşti cade în mâna
lacomului boier Costachi Ghica, care în anii 1 805- 1 806 o integrează domeniului
Comăneşti 10. S-a stins în acest mod un alt vechi sat cu întregul său hotar ce a
făcut parte din Ocolul domnesc şi totodată o veche stăpânire răzăşească de pc
Valea Trotuşului.

COMĂ NEŞTI (oraş, j . Bacău)
Azi oraş al judeţului Bacău, situat de o parte şi alta a râului Trotuş, în
treimea superioară a acestuia. Satul de odinioară aşezat pe un vechi nod de
drumuri a cunoscut o dezvoltare modestă în epoca medie, dar în secolul al
XIX-lea a devenit un important centru industrial din zonă - oraşul cărbunelui.
Atestat documentar în anul 1 605, când sunt consemnaţi "oameni din
Comăneşti (care) i-au luat lui Francisc Ianos din Sânmiclăuş 4 boi şi trei
oi" I l , sigur localitatea exista cu mult înainte de această dată. În anul următor, la
1 6 iunie 1 606, cunoaştem chiar numele unui comăneştean: "un lotru de om
Haraga", care luase ca "pripas" boii rătăciţi ai unui "flăcău sărman" din
părţile secuieşti 1 2 . Alte asemenea ştiri întregesc trecutul localităţii. La 4 iulie
1 6 1 7 un ispisoc de la Radu vodă Mihnea, un altul din 1 7 ianuarie 1 63 1 de la
Moise Movilă, mărturia lui "Constantin ot Comăneşti" din 3 februarie 1 636, o
carte domnească din 4 iulie acelaşi an şi o alta din 8 august 1 64613, sunt repere
documentare ale oraşului Comăneşti de azi. Prin ultimul document Vasile vodă
Lupu confirma locuitorilor din Comăneşti şi Văsieşti poiana Buruieneşti,
devenită mai târziu ::<tt (Buruienişul, c. Brusturoasa, j. Bacău).
La sfărşitul secolului al XIX-lea se ştia doar că "moşia Comăneşti era
(fusese n. ns.) proprietate a lui Grigore Ghica şi i se confiscase la decapitarea
lui (1777 n. ns.); apoi la anul 1804 fu restituită familiei de Pr. Moruzi" 14 . În
anii şi secolul următor informaţiile devin şi mai ample. Istoricul Radu Rosetti
( 1 853- 1 926) dispunând de cunoştinţe documentate face următoarea remarcă: "în
anul 1804, domnul ţării Alexandru Moruz, dărui logofătului Costachi Ghica
(Sulgiaroglu) întreaga moşie domnească Comăneşti şi aceasta, după ştiinţa
mea, a fost cea de pe urmă danie de moşie domnească în Moldova, pentru
1 0 Ecaterina Negruţi, Luptele ţăranilor de pe domeniul Ghica-Comăneşti în prima jumătate a
secolului al XIX-lea, în SMIM, 1, 1 957, p. 83.
I I Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
VII, Acte şi scrisori (1 602-1 606), Bucureşti, 1 934, p. 3 1 3 .

12

Ibidem, p.

286-287.

Th. Codrescu, Uricariul, VI, laşi, 1 875, p. 26 1 ; Leon Simanschi, N i stor Ciocan, Gcorgcta lgnat
şi Dumitru Agache, D. R. H., A . Moldova, XXl l l , 1 996, nr. 327, 446.
1 4 Octav - George Lecca, Familiile boiereşti române (istoric şi genealogie). M DCCCXC I X
( 1 899), Bucureşti, p . 244.
13
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bunul temeiu că nu mai rămăsese alta" (de dat din Ocoalele domneşti n. ns.).
În altă parte autorul devine şi mai tranşant: "Acest sat a încetat a fi domnesc la
1 804, când 1-a dăruit Alexandru Moruzi v.v. lui Costachi Ghica
(Sulgearoglu)" 1 5 .
Cercetarea istorică ş i geografică a zonei din anii următori lărgeşte mult
orizontul problemei abordate.
Nu s-a ştiut însă că satul Comăneşti cu întinsul hotar, cu poienile Beleghet,
Preluci, Borâla şi Buruieniş au făcut parte din Ocolul domnesc Trotuş şi că erau
de veacuri "loc gospod". Aşadar, şi pentru această localitate documentele vechi
lipsesc. După opinia noastră Ştefan cel Mare extinzând hotarul Ocolului a
cuprins şi satul Comăneşti cu întinsele hotare ale moşiei, dar nu este exclus ca
acestea să fi făcut parte din Ocol şi sub domnii anteriori. Din hotamica făcută la
1 7 iulie 1 766 rezultă că satul şi hotarele aferente au fost împărţite în două: partea
de jos "Giosenii", fiind răzăşească, cu o silişte de 2250 de stj. în care locuitorii
aveau părţi de curături, locuri pentru case; şi partea de sus "Susănii", care mai
era domnească şi în componenţa căreia intrau şi poienile Beleghet, Preluci,
Buruieniş şi BorâJai6 Aşadar, la data de mai sus toată Valea Trotuşului şi bazinele
pâraielor aferente, începând de la Comăneşti şi până la pârâul Valea Rece, unde
se află şi pasul Ghimeş, mai erau încă Jocuri domneşti sau "pământ gospod".
La începutul secolului al XIX-lea logofătul Costachi Ghica prin
cumpărături deghizate de la unii răzeşi intră în pământurile nealese ale acestora
din satele: Comăneşti, Dărmăneşti, Dofteana, Văsieşti şi Leorda. Devenind
"moşan" începe să cumpere hliză după hliză, să facă schimb, să ia cu sila acolo
unde întâmpină rezistenţă. Răzeşii măcinaţi şi ei de opuse interese se judecă
continuu, situaţie folosită abil de intrus, devenit şi dregător. Pe lângă acestea
preoţii Iordachi şi Dimitrie, căpitanul Dumitru şi alţi răzeşi cer insistent
Domnului să le aleagă părţile după spiţa neamurilor şi să delimiteze prin stâlpire
pe Gioseni de Suseni. Alexandru Moruzi vodă, cumnat cu logofătul Ghica, la 12
şi 20 august 1 804 printr-o anaforă dispune delimitarea părţilor răzăşeşti şi
domneşti. Continuând neînţelegerile şi reclamaţiile părţilor, domnul hotărăşte
după o alegere de hotare făcută la 4 noiembrie, la 8 şi 23 noiembrie 1 804 să dea
cât mai rămăsese din locul domnesc logofătului Costachi Ghica. Astfel ultima
moşie domnească din Comăneşti - Susenii - dar şi parte din Gioseni, precum şi
cătunul Lunea sunt incluse în acelaşi hotar, practic dispărând delimitarea din
1 766. Hrisovul din 4 decembrie 1 804 dat de A. Moruzi consfinţeşte înstăpânirea
1 5 Radu Rosetti, Amintir: din prima tinereţe, Bucureşti, 1 927, p. 1 32; idem, Pământu1, sătenii
şi stăpânii în Moldova, 1, Bucureşti, 1 907, p. 1 90, n.
1 6 Th. Codrescu, op.cit., p. 1 89; Ecaterina Negruţi, op.cit., p. 82.
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logofătului l 7 şi pe această ultimă parte din Ocolul domnesc Trotuş. De asemeni,
poienile în dispută, Beleghet, Preluci, Buruieniş şi Borâla, patru bucăţi de loc
slobod domnesc au devenitproprietatea lui Costachi Ghical 8 .
În anii următori prin schill)-b,Uri şi cumpărături la diferite preţuri obţine şi
moşiile Dărmăneşti, Măşcaşul şi părţi din Brătuleşti şi Floceşti 1 9 . Calimah vodă
prin hrisovul din 7 mai 1 8 1 3 confirmă şi el extinderea domeniului spre sud şi
legiferează situaţia, căci "nici o pricină nu au iesăt cum şi vre-o jalbă
împotrivă de la nimeni din răzeşi sau din megieşi nu s-au arătat"20. În anii şi
deceniile următoare noi hrisoave şi înscrisuri domneşti confirmă şi reconfirmă
proprietăţile Ghiculeştilor din Comăneşti2 I .
Odată cotropită moşia domnească din Ocol, locuitorii au devenit clăcaşi ai
boierului sau a urmaşilor lui, alţii plăieşi sau lăturaşi la Ocna din apropiere.
Într-un memoriu din 1 890, depus la Cur ' .ea de apel din Galaţi, sunt mereu aduse
în susţinerile sau combaterile juridice locurile domneşti din zonă22. Aşadar, satul
şi moşia Comăneşti făcând parte din Ocolul domnesc Trotuş au fost locuri
domneşti sau "loc gospod". Domnii ţării considerându-se stăpânii acestuia au tot
răşluit hotarele, pentru ca în cele din urmă să vândă şi Giosenii şi Susenii cu cele
patru poiene.

BELEGHETUL, s.c. Agăş, j. Bacău (poiană, moşie)
Pe întinsul hotar al Comăneştilor s-a aflat şi Beleghetul. Localitatea de azi
este evoluţia unei poiene, ajunsă apoi moşie şi în cele din urmă sat. Situat în SE
depresiunii Brusturoasa-Agăş, în aval de confluenţa pârâului Sulţa cu Trotuşul, la
1 km SE de satul Agăş, administrativ este component al acestei comune, j . Bacău.
Prima atestare documentară este din 28 octombrie 1 439, când cei doi
domni asociaţi Ilie şi Ştefan dau lui Giurgiu Moian print� altele şi "poiana lui
Belegheat"23 . Peste 276 de ani, la 3 martie 1 7 1 5 este menţionată moşia Beleghet,
cu o "parte Şosească cu al de Măteiu a călugărului Grigorie", fiul popei lui
Vasile24. în secolul următor tot mai frecvent sunt aduse în discuţii patru poiene:
1 7 Ibidem.
1 8 Arh. Naţ. Fii. laşi, d. P. 348, nr. 4, p. 4 1 5-4 1 6; mai târziu, printr-un zapis din 1 8 martie 1 84 1 ,
răzeşii din Văsieşti recunosc că Ghiculeştii sunt drept stăpânii în Comăneşti şi cele trei locuri
domneşti.
1 9 Th. Codrescu, op.cit., p. 274.
20 Arh. Naţ. Fii. Bacău, Fond Tribunalul j. Bacău, d. 2/1 889, f. 33V.
21 O anaforă de la Grigore Suţu vodă din 22 martie 1 820; hrisovul lui Ioniţă Sandu Sturza din
1 827; hotărârea Divanului domnesc din 27 august 1 840 ş.a.
22 Memoriu in procesul dintre foştii răzeşi din Văsieşti şi moştenitorii lui Aga Nicu Ghica,
Bucureşti, 1 890, p. 1 -35; se va cita: Memoriu.
23 D.R.H., 1, nr. 202.
24 Th. Codrescu, op.cit., XVII, laşi, 1 R9 1 , p. 255-258.
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Bcleghet, Preluci, Buruieniş şi Borâla, toate proprietate domnească25, toate
făcând parte din întinsul hotar, şi acesta domnesc, al Comăneştilor. Într-un zapis
din 1 8 martie 1-84 1 răzăşii din satul Văsieşti, cei mai buclucaşi din vecinii
Comăneştenilor, recunosc că Ghica este stăpânul şi a acestor poiene etichetate
"locuri domneşti" . Cu ocazia învoielii din anul 1 847 consimt şi ei că jumătate
din moşia Comăneşti este răzăşească - Josenii - , iar cealaltă - Susenii - este
domnească stăpânită de Ghica şi că pe aceasta se află şi cele patru poiene date
acestuia de domni anteriori . Ca sat localitatea este atestată la 1 87626, componentă
a comunei B rusturoasa, j . Bacău. Azi face parte din c. Agăş.

PRELUCILE, s.c. Agăş, j . Bacău (poiană, moşie)
O altă poiană şi ce-a de a doua, menţionată frecvent în documentele
Comăncşti, este şi Prelucile. Satul se află în SE Depresiunii Brusturoasa-Agăş,
de o parte şi alta a pârâiaşului omonim şi afluent pe partea stângă a Trotuşului, la
circa 6 km SE de satul Agăş. Localitatea face parte din c. Agăş, j. Bacău.
Prima atestare documentară a poienii Preluci este din anul 1 804, în
hrisovu1 lui Alexandru vodă Moruzi din 4 decembrie, când printre poienile de pe
dotarul domnesc Comăneşti figurează şi aceasta27. A fost posibil ca până acum
această poiană să nu fi fost individualizată, să nu fi avut un nume căci hotarul
moşii domneşti era destul de întins. În hrisovul lui Ioniţă Sandu Sturza din 1 827,
poiana este menţionată ca fiind cumpărătură şi moşie a răposatului logofăt
Costachi Ghica2!1. Hotărârea Divanului domnesc din 27 august 1 840 menţionează
şi un loc slobod domnesc - poiana Preluci în dispută cu răzeşii din Văsieşti29.
Apoi în actul de vânzare-cumpărare făcut între Ghiculeşti cu răzeşii din Văsieşti
la 1 8 martie 1 84 1 se subliniază că poiana Preluci nu s-a vândut, ci rămâne pe mai
departe în stăpâni-re boierească3 0 . De asemeni, învoiala făcută de boieri cu răzăşii
din Comăneşti şi Văsieşti în anul 1 847 este menţionată ca fost loc domnesc şi
poiana Preluci, pretinsă şi stăpânită de Ghiculeşti . Ei argumentau că nu au vândut
această bucată de pământ3 I . Din memoriul susţinut de apărătorii Ghiculeştilor la
Curtea de apel din Galaţi în anul 1 890 rezultă că poiana până la această dată nu
era locuită32.
2 5 Memoriu., p . 2 1 , 23, 24; Arh. Nat. Fii. Bacău, Fond Tribunal j . Bacău, d. 2/1 889, f. 32, 33 .

26 Ministerul de Interne. Oficiul central de statistică, Statistica din România. lndiclle comunllor
pc periodul de cinci ani, 1 876-1881, Bucureşti, 1 1!76, p. 1 4 . Se va cita: Indice, 1 876.
27 Arh. Naţ. Fii. Bacău, Fond Tribunal j. Bacău, d. 2/ 1 RR9, f. 32.
21! Ibidem, f. 33 V.
29 Ibidem, f. 34 V.
30 Ibidem.
3 1 Memoriu . . . , 2 1 , 29.
32 Ibidem, p . 1 -35.
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Prima atestare documentară a locuitorilor pe cuprinsul poienii este din anul
1 895, când "sătişorul" aparţinea de c. Agăş şi "făcea trup cu satul Sulţa"33.
Administrativ în anii următori satul capătă statut propriu, fiind component
al comunei Goioasa şi în cele din urmă Agăş.
În lucrarea recent apărută cu satele trotuşene o poiană şi moşia Preluci sunt
integrate în satul actual - Prelucile, c. Agăş, j . Bacău, de pc Valea Trotuşului34.
Cercetându-se atent documentele poienii, moşiei şi satului actual ne dăm seama
de confuzia ce s-a făcut. Aşadar, documentele şi argumentaţia satului Prelucile
din lucrarea citată mai sus sunt ale poienii şi moşiei situate pe Tazlăul Sărat, j .
Bacău, şi nu pe Trotuş35. Rezultă aceasta în primul rând din aceea c ă stăpânii sunt
diferiţi. Poiana Preluci de pe Trotuş era domnească, deci exceptată de la danii, pe
când cea de pe Tazlău e donată având ca stăpâni pe Gavril Dinga, vomicul Dinga
şi apoi urmaşii acestora până în secolul al XVII-lea. Apoi cea mai mare parte a
topicelor din documentele citate în Dicţionarul citat se regăsesc la sfârşitul
secolului al XIX-lea nu pe Trotuş, ci pe Tazlăul Sărat36. Poiana şi moşia au fost
pe moşia fostelor sate Tazlăul de Jos şi de Sus, azi înglobate în satul Zemeş, c .
Zemeş, j. Bacău. Dacă căutăm topicele acestor documente p e Trotuş, în c . Agăş,
nu regăsim decât "Prelucile", nominalizare singurală, care nu poate constitui o
dovadă sigură, neglijându-le pe toate celelalte de pe Tazlăul Sărat. Aici Gavril
Dinga avea în veacul al XV-lea o Obşte de vale şi urmaşii lui şi-au transmis
proprietăţile şi documentele până în secolul al XVII-lea. În cele următoare
documentele se transmit astfel că la 1 850 când se judecau la Iaşi proprietarii
moşiei Tazlău, a casei N.C. Cantacuzino, cu moşia Lucăceşti a mănăstirii Bistriţa,
aduc drept acte doveditoare copia după documentul din 1 565, iulie 3 1 ; originalul
documentului din 1 570, aprilie 1 4.
33 Ortens ia Racovită, Dictionar geografic al Judeţului Bacău, Bucureşti 1 895, p. 439.
34 Corneliu Stoica, op.cit., p. 257-258.
35 Iată aceste documente: a) U n privilegiu de la Ştefan cel Mare ( 1 457- 1 504); b) un ispisoc de la
Alexandru Lăpuşneanu din 3 1 .V II . l 565 (D.I.R. XVI, II, nr. 1 7 1 ); c) un altul de la Bogdan
Lăpuşneanu din 1 4.1V. I 570 (Ibidem nr. 236); d) şi încă unul de la Vasile vodă Lupu din 7.XI,
1 634 (D.R.H., XXII, nr. 278); e) o carte de judecată de la Gheorghe Ghica din 2.YI . I 658 (N.
Iorga, Studii şi documente cu privire la Istoria românilor, VII, Bucureşti, 1 904, nr. 29, p. 292293.
36 Aşa de pildă în documentul din 3 1 .VI I . I 565 găsim o parte din ocinile lui Dinga vornic moştenite
de la Gavril Dinga: "poiana Tazlăului . . .. poiana cu Păcură ... dialul Tazlăului, . . . poiana
Prelucilor,. . . poiana di la Chilie, . . . dialul Geamân, . . . Frumoasa" , acestora le corespundea
Ia sfii rşitul secolului al XIX-lea următoarele topice şi localităţi: satele Tazlău, Tazlău Sărat. .
terenurile petrolifere de la Lucăceşti, Valea Arinilor, Solonţ, . . . . culmea de m unţi Tazlău . . . satele
Bolătău, Chiliile de Sus, Chilii le de Jos . . . plaiul Geamăn, pârâul Geamăn . . . satul Frumoasa
(Harta Marelui stat major, pl. Palanca 1 1 1 00.000 din 1 894- 1 895; 01tcnsia Racoviţă, op.cit.,
Constantin D. Gheorghiu, Dicţionar geografic al judeţului Neamţ, Bucureşti, 1 895).
.
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Mai trebuie ştiut că şi alte studii de specialitate fac această localizare37. De
asemeni Dicţionarul judeţului Bacău la 1 895 mai consemna în afară de
sătişorul Preluci (c. Agăş, j. Bacău) un deal, un pârâiaş şi o vale Preluca de pe
teritoriul comunei Bârsăneşti, o altă vale Preluca de pe teritoriul satului Poiana,
c. Târgu Valea-Rea38.
BURUIENIŞUL, s.c. Brusturoasa, j. Bacău (poiană, moşie)
O altă poiană şi cea de a treia pe hotarul Comăneşti este "poiana

·

Buruienişul" menţionată în hrisovul din 4 iulie 1 6 1 7 39.
Localitatea de azi este o dezvoltare firească de la stadiul de poiană, moşie
şi în cele din urmă sat. Situat în centrul Depresiunii Brusturoasa-Agăş, pe partea
stângă a Trotuşului şi a pârâiaşului Şugura, la circa 6 km SE de satul Brusturoasa.
Menţiunii documentare de mai sus îi urmează cea din 1 7 ianuarie 1 63 1 ,
apoi un ispisoc de la Moise Movilă vodă40. În jurul anului 1 63 5 poiana era a lui
Bejan paharnic şi care s-a înstăpânit făcând tocmai această poiană pe hotarul
domnesc al Comăneştilor. Pe această poiană a fost omorât un om. După pravila
ţării Bejan a fost obligat să descopere făptaşul. Nu 1-a putut identifica şi atunci a
fost pus să plătească crima, plată numită în documentele medievale "gloabă",
echivalentă cu 45 de jderi şi 5 boi. Neputând-o achita s-au oferit răzeşii din
Comăneşti şi Văsieşti să o plătească, iar poiana Buruieniş le-a rămas zălog. Vasile
vodă Lupu la 4 iulie 1 63 6 judecă pricina şi le dă dreptate răzăşilor din cele două
sate care stăpâneau poiana. Peste zece ani încă se judecau şi la 8 august 1 646 tot
Vasile Lupu rejudecă pricina dând în stăpânire "poiana Buruianul" sătenilor din
Văsieşti şi Comăneşti, pentru că ei au dat lui Cârstea vomic 45 de jderi şi cinci
boi plătind moartea de om4 I . Actele şi documentele s-au păstrat încât la 1 68 de
ani, mai precis în 20 martie 1 804, doi strănepoţi de-a lui Bejan paharnic, preoţii
Ştefan Bejan şi Theodor Bejan încă se judecau cu răzeşii din aceste două sate
pentru aceiaşi "poiana Buruenuşului din ţinutul Bacăului"42. În lunile
următoare secularul conflict va aluneca pe noi piste, cu noi alergători. Unul dintre
aceştia este lacomul boier străin dar înrăzăşit în Comăneşti - logofătul Costachi
Ghica -, iar ceilalţi sunt modeştii răzeşti din satele vecine de pe Valea Trotuşului.
Cumnat prin sora sa Catinca cu Alexandru vodă Moruzi, Ghica obţine la 4
37 Alexandru 1 . Gonţa, D.I.R., A, veacurile XIV-XVII (1384-1625), Indicele numelor de locuri,
Bucureşti, 1 990, p. 1 98; Virginia lsac, op.cit., p. 360-36 1 , 733.
3 8 Ortensia Racoviţă, op.cit., p. 439.
39 Th. Codrescu, op.cit., VI p. 26 1 .
40 Ibidem.
41 D.R.H., XXI II, nr. 446.
42 Th. Codrescu, op.cit., p. 261 .
,
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noiembrie 1 804 hrisov de proprietate şi pe poiana Buruienişului43 . În deceniile
următoare mereu este menţionată ca "fostă moşie slobodă domnească"44,
stăpânită de moştenitorii lui Costachi Ghica. Aşa cum am mai subliniat, în 1 84 1
Ghiculeştii au vândut o parte din cumpărăturile lor răzeşilor din Văsieşti, părţi ce
erau mereu solicitate de aceştia. Nu au vândut însă cele trei poiene: Beleghet,
Preluci şi Buruienişul. Din documentele ulterioare, de asemenea, rezultă că
poiana Buruienişul a rămas în stăpânirea moştenitorilor lui Ghica şi după învoiala
din 1 847 şi după ap licarea Legii rurale din 1 864 şi până la 1 88045.
Pe hotari!! poienii Buruieniş şi pe partea dreaptă a pârâiaşului omonim, în
anul 1 874 s-a constituit o mică aşezare de locuitori catolici cu numele de
"Burienesium" cu 32 de credincioşi46 . Administrativ satul este consemnat ca
Buruienişul de Sus. În anii următori şi aproape de confluenţa acestui pârâiaş cu
râul Trotuş s-a constituit un alt nucleu de locuire, aşezat de o parte şi alta a şoselii
Cornăneşti-Ghimeş. Aşezarea e consemnată ca sat Buruienişul în anul 1 896 şi
intră în componenţa comunei Brusturoasa47.

* BORÂLA (S"', poiană, moşie)

Aceasta este cea de a patra poiană pe hotarul Comăneşti . Atestată
documentar la 8 iunie 1 443 când Ştefan voievod înstrăinează din Ocolul domnesc
Trotuş dând boierului său Iliaş Sanga printre altele şi "pe Trotuş o poiană
anume Borila"48 . După 1 1 7 ani, la 9 aprilie 1 560 Alexandru vodă Lăpuşneanu
confirma nepoatelor lui Iliaş, Maria şi sora ei Drăghiţa fiicele Anei, printre altele
şi a patra parte din poiana Borâlei49. În neînţelegerile dintre răzăşii din
Cornăneşti şi Văsieşti se menţionează uneori şi poiana Borâla. Aceşti din urmă
susţineau că cele patru poiene de pe Trotuş au făcut parte din moşia Văsieşti,
urmarea fiind integrarea în hotarul satului lor. Ghiculeştii însă sistematic şi
continuu argurnentau că "poienile fac parte nu din trupul moşiei Văsieşti, ci
din trupul jumătăţii moşiei Comăneşti fostă domnească " so . Sursa
documentară face şi o subliniere interesantă a răzăşilor din Văsieşti, care prin
jalba către domn din 25 octombrie 1 843 arată că satul Asău este "megieş cu

cotuna Borila, că Asăul cu 100 de case locuitoreşti ar fi fost şi el Borila"S I .

43 Arh. Naţ. Fii. Bacău, Fond Tribunalul Bacău, d. 2/ 1 889, f. 32.
44 V. n. 35.
45 Arh. Naţ. Fii. Bacău, Fond. Tribunalul Bacău, d. 2/1 889, f. 1 7, 20-22.
46 Pr. Iosif Gabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, 1 995, p. 5 3-54.
47 Dragoş Moldoveanu, Tezaurul toponimie al României, Moldova, 1, Bucureşti, 1 99 1 , p. 1 80;
se va cita: Tezaurul . . . 1 sau 1 1 .
4!! D.R.H., 1 , nr. 237.
49 D.I.R., XVI, Il, nr. 1 3 7.
50 Arh. Naţ., Fii. Bacău, Fond. Tribunalul Bacău, d. 2/1 889, f. 34 r.v.
5 1 Ibidem, f. 35; Memoriu . . . , p. 26.
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Avem o precizare utilă: poiana avea un întins hotar, se afla pe partea stângă a
Trotuşului, spre N se afla acum satul Asău, care "ar fi fost şi el Borila", iar spre
S se megieşea cu "cotuna Borila". În 1 847 Borâla era considerată cătun al
satului Văsieşti, iar peste 1 3 ani, la 1 860 era moşie5 2 .
În partea locului nu se mai ştie nimic şi nici un toponim nu mai aminteşte
de fosta poiană, moşie şi apoi cătun - Borâla.

ONEŞTI (oraş, municipiu, j . Bacău)
Oneştii este oraş municipal al judeţului Bacău şi este supranumit -

"Oraşul chimiei". Ca municipiu a integrat vechile aşezări periferice: Oneşti,
Borzeşti (Crucea de piatră), Slujeşti, Săcălâşeşti (Slobozia), Malu şi Lăbăşeştii.
Aşezat în Depresiunea Oneşti, în zona unde confluează cele patru râuri (Trotuşul,
Oituzul, Caşinul şi Tazlăul), cu lesnicioase legături spre Transilvania prin
pasurile Oituz, Uz şi Ghimeş, cu Depresiunea Tazlău şi Bacău pe Valea Tazlăului,
cu sud-estul ţării pe Valea Trotuşului şi mai departe pe valea Siretului.
Poartă numele unei legendare fiice de-a lui Ştefan cel Mare, dar mai sigur
reprezintă pe descendenţii unui boier - Oană -, ştiind că 24 dintre credincioşii
Domnului s-au numit astfel. Prima atestare documentară este din 14 decembrie
1 458, când Ştefan confirma mănăstirii Bistriţa dania făcută de Măruşca, soţia lui
Negrilă şi fiica lui Andrieş Slujescu, a satului Oneşti, Lăbăşeşti, care se aflau la
Maluri, a unei jumătăţi din satul Slujeşti (aici fusese curtea lui Andieş Slujescu)
şi a unui loc de prisacă, la fântâna Horgului, unde a fost mănăstirea lui Andrieş
Slujescu53. În anii următori s-a constatat că dania Măruştei a fost "strâmbă",
deoarece satul Oneşti a revenit Olgăi, probabil o altă fiică sau nepoată a lui
Andieş Slujescu. Olga căsătorită cu Vâlcea, neavând urmaşi şi rude cu Ştefan cel
Mare, i-au lăsat satul lui, pe care la încorporat Ocolului domnesc Trotuş.
Împrejurări istorice au dus la decăderea satului ajungând să fie silişte. În această
ipostază este surprins la 5 aprilie 1488 . Acum şi după 3 1 de ani Domnul hotărăşte
să scoată satul din Ocol şi să-I dea vărului său Duma. Documentul face
sublinierea expresă: că siliştea este "în acelaşi hotar (cu satul Bogdana), pe
Trotuş, anume unde a fost Oană din Moişa"; că a făcut parte din "satele
noastre", adică din cele componente ale Ocolului Trotuş că i-au rămas Lui de la
"Vâlcea şi cneaghina lui Olga"54 . Şi regretatul istoric Alexandru 1. Gonţa
într-un studiu considera siliştea ca făcând parte din Ocolul (Trotuşului) şi dat de
52 Tezauru l . . . Il, p. 909.
53 D.R.H., I I , nr. 79.
54 Ibidem, I I I , nr. 37.
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domn după 3 1 de ani de la urcarea Sa pe tron, unui boier, vărului său Duma, fiul
lui Vlaicu55.
Este, de asemeni, cunoscut faptul că Ştefan fiind proprietar de sate nu a
fost şi un beneficiar sau exploatator al acestora. Dona, sau aronda imediat aceste
sate mănăstirilor sau ocoalelor. În acest context siliştea Oneştii a făcut parte din
importantul Ocol Trotuş. Scoasă din Ocol, siliştea şi apoi satul, în secolul
următor, ajunge cu privilegii de la Ştefan în proprietatea lui Ion Ciortan o parte,
iar jumătate în a Micăi şi a surorii ei Maruşca. La 30 martie 1 546 Petru Rareş
confirma printr-un hrisov domnesc dat din Bârlad vânzarea - cumpărarea celor
trei părţi din satul Oneşti. Erau vândute de Ion Ciortan, de Cerna fiica Micăi şi
de Anuşca fiica Maruşcăi, lui Băloş Ciortan şi fratelui său Silion Ciortan cu trei
sute de zloţi tătărăşti56. În deceniile şi secolele următoare proprietatea în sat se
divide mereu, cu noi probleme şi noi proprietari. Nu se mai face nici o menţiune
că satul ar fi făcut parte din Ocolul Trotuş. În anul 1 660 Salomeia, fata Condrei
şi nepoata unui Ciortan, probabil care nu avea copii, dădea lui Vasilaşco vomic
partea ei de moşie din satul Oneşti pe apa Caşinului cu vad de moară şi loc de
casă57. Spre sfărşitul secolului, la 22 august 1 690 erau menţionate morile de la
Oneşti făcute de Necula Borze şi Gheorghe Verdeş, existente şi în deceniile
următoare5 8 . La un veac şi jumătate, la 1 842, moara Cristeascăi era
continuatoarea vechii mori, acum proprietate a lui Alecu Aslan. Catagrafia satelor
din anul l 774 consemnează ca stăpân pe şetrarul Constantin Aslan, cu 3 1 de case,
din care 1 5 erau scutite de proprietar59. Peste 1 5 ani, la 1 789, remarcăm un
progres demografic, satul avea 56 de case, 23 de birnici, 24 de boltei, iar ca
animale de tracţiune 5 cai şi 52 de boi. De asemeni, aflăm că biserica şi casa
boierului erau construite din lemn60. La începutul secolului al XIX-lea satul avea
tot statut boieresc, era a căminarului Constantin Aslan, avea 20 de oameni liuzi
birnici, iar 8 erau scutiţi de bir de stăpânul moşiei6I . În deceniile următoare satul
este înregistrat cu 40 de oameni liuzi, se mai adăugau 1 2 scutiţi de bir de stăpânul
moşiei Constandin Aslan62. Sub domnia lui Ioniţă Sandu Sturza ( 1 822- 1 828),
5 5 Alexandru 1. Gonţa, Unele aspecte ale politicii interne a lui Ştefan cel Mare, în Studii, X , 4,
1 957, p. 1 0 1 .
5 6 D.I.R., XVI, 1 , nr. 394.
57 C.D.M., l l l , nr. 582.
5 8 Ibidem, IV, nr. 1 265, mentionate şi la 7 mai 1 700 (Ibidem 2 1 63), şi la 5 septembrie 1 720
(lbidem,V, nr. 1 729, 1 732).
59 MEF, Il, p. 343.
60 Hora von Otzellowitz, Brouillon oder Original - Aufnahme der fiinf Moldauischen
Districten, nămlich des Sutschawer, Roman, Neamtz, Bakeu, und Puttnaer Bezirkes. . ,
1 :28.000, Viena, 1 790, pl. 82.
61 Th. Codrescu, op.cit., VII, p. 298.
62 Corneliu Istrati, Condica vistieriei Moldovei din anul 1 8 1 6, în AliAJ, supliment ( 1), 1 979,
p. 28.
.
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probabil Alecu Aslan (hatman) obţine hrisov domnesc pentru deschiderea unui
târg pe moşia sa - Oneştii. La 1 842 aflăm că ziua de târg era fixată în fiecare joi
din săptămână. Înaltului dregător la 26 august 1 85} i se aproba, printr-un alt
hrisov, şi o zi de iarmaroc la târgui său din Oneşti. Aici în centrul satului Alecu
Aslan construieşte la 1 842 o spaţioasă şi modernă moară de apă pentru măcinatul
cerealelor. Noi condiţii social-economice impulsionează dezvoltarea localităţii.
Pe la jumătatea secolului unele scheme statistice semnalează şi 320 de creştini
catolici.
Aşadar, o veche aşezare cu continuitate şi locuire neîntreruptă, sat
domnesc component al Ocolului domnesc Trotuş, este dat apoi de Ştefan cel
Mare unei rude apropiate, lui Duma vărul său. Devenind sat boieresc, secol de
secol împărtăşeşte statutul de obligaţii şi datorii către stăpân. După anul 1 864 se
schimbă statutul satului şi cunoaşte noi trepte de dezvoltare socio-economice.

BORZEŞTI, localitate componentă a Municipiului Oneşti, j. Bacău.
Localitatea este atestată documentar în anul 1 430, fiind pe Trotuş, ca satul
unde a fost "Radu Dumbravnic"63 . În cazul de faţă "Dumbravnic" este un
locativ, ceea ce înseamnă Radu din Dumbravă, sau Radu care a fost stăpân peste
un sat dintr-o dumbravă. Precizarea este susţinută de documentul de mai târziu,
din 1 9 mai 1 546, unde se precizează că satul "Borzeşti" (se află) in Dumbravă
la fântână"64 . Rezultă de aici că satul de pe Trotuş unde a fost Radu Dumbravnic
din anul 1430 cu satul Borzeşti care se afla tot pe Trotuş în "Dumbravă, la
fântână" din 19 mai 1 546, deşi suntem la o diferenţă de 1 1 6 ani, satele se
identifică, se suprapun, se completează, fiind deci vorba de una şi aceeaşi
localitate - Borzeşti de pe Trotuş. Localizarea greşită, identificarea cu alte sate
nu este posibilă şi dacă se face se comit alte erori. La data primei menţiuni satul
Borzeşti era stăpânit de descendenţii acestui Radu Dumbravnic, sau altfel spus de
urmaşii lui Radu Borza de "la Dumbravă", localitatea fiind înconjurată de o
imensă pădure de stejari, de fagi, aşa cum precizează documentul. În anul 1 898
s-a făcut o "ocolnică" a moşei Borzeşti de către inginerul hotamic Prosper Vojen
63 DRH, I, 96 . Nu suntem de acord cu localizarea făcută de autori la indicile volumului (p. 490)
deoarece: în primul rând este localizat greşit şi evaziv "undeva in jurul confluenţei Trotuşului
cu Siretul, j. Vrancea", ceea ce ar însemna în jurul Adjudului de mai târziu; în al doilea rând
,

suntem în faţa unui perilipsis întocmit în octombrie 1 765 ce însoţeşte documentele moşiilor
stăpânite de Rosetteşti. De asemeni, atragem atenţia că tentaţia de a localiza satul lui Radu
Dumbravnic unde este satul Rădeni, sau Rădeana de mai târziu, nu-şi are rostul, deoarece aici
era satul lui Miclăuş Faur (Ibidem, l l l , 269) din 1 O martie 1 502; Mihai Costăchescu, Documente
de la Ştefan cel Mare, 1 933, p. 242-243
64 D.I.R., XVI, 1, 462. Î n Harta Marelui stat major al armatei, 1 1 1 00.000, pl. Adjud, ridicată in anii
1 880- 1 890, la câteva sute de m de satul Borzeşti este consemnată Fântâna Doamnei, credem că
este menţiunea de peste veacuri a "fântânei " din documentul adus în discuţie.
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din Roman. El sublinia acum, după 468 de ani, că în "Borzeşti mai este Încă un
hotar, acela al părţei din moşia Borzeşti numită Dumbrava". Anterior arătase
că linia de N ce desparte această moşioară de moşia Prisaca şi Oneşti se află "un
stejar rămas din Dumbrava tăiată" şi mai spre V alt "stejar rămas din

dumbrava de pe Borzeşti"65.
Aşadar, satul "unde a fost Radu Dumbravnic" din anul 1 430, după 1 1 6
ani, la 1 9 mai 1 546 era numit "Borzeştii În Dumbravă la fântână", iar după alţi
352 de ani, în 1 898, se descria moşia Dumbrava cu hotar şi măsuri precise, două
fălci pe lăţime de 30 m, în care se mai aflau doar doi stejari seculari la N satului

şi a drumului ce ducea din Robeni spre Răcăuţi.
Pisania Bisericii Adormirea Maicii Domnului de aici din 1 2 octombrie
1 494, al doilea document şi în piatră, atestă că Ştefan cel Mare cu Alexandru au
înălţat edificiul "la Borzeşti pe Trotuş . . . Întru amintirea răposaţilor şi
părinţilor lor"66. Cert este că satul şi moşia Borzeşti era proprietatea lor, făcea
parte din Ocolul domnesc Trotuş, căci numai aşa au putut să înalţe impunătorul
monument ce dăinuie şi azi. Într-un studiu din anul 1 99467 am arătat că satul a
fost proprietatea lui Radu Borza Dumbravnic, sau Radu Barza de la Dumbravă.
Apoi satul fiind dreaptă baştină a ajuns la Bogdan al II-lea, moştenit, cum era şi
firesc de Ştefan cel Mare. El îl arondează spre sfârşitul secolului al XV-lea
Ocolului domnesc Trotuş.
În ceea ce priveşte curgerea proprietăţii constatăm că moşia saţului era
proprietatea descendenţilor lui Barza bătrânul, că delimitarea acesteia spre E era
râul Trotuş, spre V mergea până pe creasta dealurilor din apropierea satelor
Răcăuţi şi Buciumi, la S cu moşia satului Rădeana, iar la N cu aceea a satului
Chirişom sau Crişom. Pârâul Găureana străbătea moşia satului dinspre V
spre E68. În a doua jumătate a veacului al XV-lea moşia satului se împarte între
cei doi fii ai lui Borza: Mihnea şi Filip. Primul, Mihnea ia jumătatea de S, sau de
jos, a satului şi se va numi Mihneşti, iar Filip Borza rămâne cu partea de N, sau
de Sus a moşiei şi este cunoscută istoric sub numele de Borzeşti. Ştefan cel Mare
printr-un hrisov le confirmă şi atestă ca dreaptă împărţirea moşiei şi satului. Petru
Rareş la 1 9 mai 1 546, la Huşi, cu întregul sfat domnesc reconfirmă împărţirea
65 Arh. Naţ. Fii. Bacău, Fond. Tribunalul Bacău, d. 54/ 1 898, f. 89-95 v.
66 Melchisedec, Episcopul Romanului, Notiţe istorice şi 11rheologice, Bucureşti, 1 885, p. 1 25, v.
şi Repertoriul monumentelor şi obiectelor de artă din timpul lui Ştefan cel Mare, Bucureşti,
1 958, p. 1 09.
67 Gheorghe Burlacu, Borzeştii lui Ştefan cel Mare, trepte de istorie, în C. E. R . H. , VI, I 994, p.
234-244 şi observaţia că harta anexă cu satele, moşiile şi siliştile din sec. XV-XI X e plasată Ia p.
234; iar la p. 265 şi tot greşit e plasată Anexa 1 reprezentând evoluţia localităţi lor din zonă şi pe
secole.
68 Ibidem, v. harta menţionată la p. 234 şi Anexa I la p. 265.
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făcută de Ştefan cel Mare, atribuind-o noilor şi prezenţilor descendenţi : Borzeştii
situat "în Dumbravă, Ia fântână" şi "giumătatea cea din sus" a moşiei revine
fiilor lui Filip: Barza, Ioanăş, Nicoară şi Lola, iar Mihneştii, desigur, jumătatea
cea din jos a satului este dată Anuşcăi, ca fiică a lui Mihnea69. Peste aproape un
sfert de veac, la 2 aprilie 1 569 trei fraţi: Duma, Gliga şi Trif, probabil tot
borzeşteni, cumpără de la Antimia, nepoata Anuşcăi, a patra parte a satului
Mihneşti, numit aici Borzeşti partea de jos70 . Desigur moşia şi satul Mihneşti
încă nu-şi căpătase identitatea stabilă, căci sunt numite partea de jos a satului
Borzeşti. Prin cumpărătura de mai sus, o mică parte a moşiei şi satului Mihneşti
era cumpărată de borzeşteni. În secolele următoare moşia şi satul Mihneşti devin
o unitate bine conturată şi distinctă. În satul Mihneşti în prima jumătate a
veacului al XV-lea erau proprietari Mihnea Barza şi Toma Fulova. La 1 1 ianuarie
1 487 fiul acestuia din urmă, Ivan Fulova vinde o parte din sat, dinspre V, care se
megieşea cu satul Buciumi, lui Radu Pătrăşcan. Este singurul caz cunoscut de noi
în diplomatica cancelariei lui Ştefan cel Mare, când domnul îşi ia răspunderea
semnării numai de el a documentului "singur Ştefan Vodă şi pune credinţa a
tuturor boierilor", subliniază traducerea făcută la 6 ianuarie 1 7327 1 .
Peste aproape u n secol, l a 3 aprilie 1 58 1 partea d e sat este a celor nouă
copii a lui Mihăilă fiul lui Radu Pătrăşcan12.
În a doua jumătate a secolului al XVI-lea satul Borzeşti şi hotarul său este
scos din Ocolul domnesc Trotuş de unii domni iresponsabili ai Moldovei. Astfel
se face că la 20 aprilie 1 627 cea mai mare parte a jumătăţii de S a satului este a
marelui logofăt Dumitraşco Ştefan, care a cumpărat bucată cu bucată de la
descendenţii celor de mai sus73. De la acesta părţi ajung la fiul său Gheorghe
Ştefan, mare dregător şi apoi domn, iar de la el la Mănăstirea Caşin, altele ajung
la Neculai Andrieşan şi fiul său Ştefan, între anii 1 643- 1 66874 . Tot în această
perioadă şi partea de N a hotarului, probabil ca recompensă, ajunge în stăpânirea
marelui dregător Nicolae Buhuş75. Fiica acestuia, Irina, căsătorită cu Manolache
Ruset mare vomic (ante 1 650- 1 7 1 7) decedată la 7 februarie 1 7 1 6 este
69 D.R.H., 1, nr. 92; Ibidem, III, nr. 2; D.I.R., XVI, 1, nr. 462.
70 Ibidem, I l , nr. 1 99.
7 1 D.R.H., III, nr. 2.
72 D.I.R., XVI, III, nr. 2 I 5.
73 D.R.H., XIX, nr. I 8 6 .
74 Arh. Naţ. Bucureşti, Documente istorice XXXV/57; CDM, I V nr. 239; Ibidem, III, 272, 466.
,
75 Sora lui Nicolae Buhuş, Nastasia, era sotia lui Gheorghe vodă Duca. lnsă nu este exclus ca satul să
,

fi fost scos din Ocol de Vasile sau Ştefaniţă Lupu, rude cu Buhuşcştii, căci mama lui Nicolae Buhuş,
I leana Băcioc ii era soră lui Coste Băcioc, socrul lui Vasile Lupu; dar c tot atât de posibil să fi fost
scos de Eustratic Dabija vodă, căruia Buhuş il era fiu vitreg, căci fosta soţie a lui Dumitru Buhuş,
Dafina sau Ecatcrina, a devenit soţia domnului.
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înmormântată în pronaosul bisericii din Borzeşti76. E posibil ca ea să fi primit de
la tatăl său, ca zestre, şi moşia Borzeşti.
Urmarea firească a modificării statutului juridica-administrativ al satului
s-a repercutat şi asupra bisericii de aici. Domnul Moldovei Constantin Duca la 20
martie 1 694 printr-un hrisov închină biserica făcută de "răposatul domn cel
bătrân Ştefan vodă" la Mănăstirea Bogdana din apropiere. Urma ca fostul
mitropolit al Moldovei, Theodosie, să răspundă de buna funcţionare şi îngrijire a
lăcaşului, adăugându-i-se şi unele scutiri de dări77.
La acţiunea destructivă, de larâmiţare şi diminuare a domeniului domnesc,
se adăuga şi aceasta a hotarului şi satului Borzeşti. Consecinţele convertite în
criza de pământ devin evidente. Prin vânzare-cumpărare se divid unele hotare,
altele se integrează, unii săteni devin săraci şi cei mai mulţi, iar alţii devin bogaţi
şi puţini.
Ştefan Ruset ( 1 675- 1 739) moşteneşte pe tatăl său Manolache Ruset şi în
părţi din hotarul satului Borzeşti. La rândul lui Iordache Ruset, zis Baston,
(sfărşitul sec. XVII- 1 75 1 ), fiul celui de mai sus, căsătorit cu Catinca fiica
stolnicului Constantin Costandachi şi a Mariei Racoviţă, moşteneşte părţile din
satul Borzeşti, adăugând şi altele de la soacra sa. Fiul lui, Ştefan Ruset (începutul
sec. XVIII- 1 769) duce stăpânirea mai departe, de asemeni şi fiul lui, Enache
( 1 762- 1 794) continuă a fi stăpân în Borzeşti. Iar fiul lui Enache şi al Ancăi
Bogdan, Ştefan Ruset ( 1 787- 1 845 sau 1 847) poseda moşiile Borzeşti şi
Desculţi78 . De la acesta ambele moşii prin vânzarea-cumpărarea din anul 1 844,
martie 4 ajung în proprietatea vomicului Vasile Alecsandri79.

* MIHNEŞTI (S*, moşie)
Sat şi moşie integrată în cursul dezvoltării istorice în localitatea Borzeşti.
Faptul că localitatea a provenit prin divizarea satului Borzeşti logic este
să-i urmărim evoluţia de la căpătarea identităţii. În a doua jumătate a veacului al
XV-lea satul Borzeşti s-a împărţit între cei doi fii ai lui Barza, Mihnea şi Filip.
Mihnea a luat jumătatea de S a satului, sau de jos, care s-a numit Mîhneşti. În
prima jumătate a veacului Toma Fulova avea aici o jumătate de sat şi de moşie.
Fiul său, Ivan, la 1 1 ianuarie 1 487 vinde o parte din hotarul Mihneştilor lui Radu
Pătrăşcanu. Ştefan cel Mare valida singur documentul şi sublinia că bucata de
pământ vândută se află "din marginea pădurii, dintr-un fag insemnat drept
76 Grigore Tăbăcaru, Bisericile Bacăului, Bacău, 1 932, p. 22-23; v. şi Fişă de monument din 7
aprilie 1 963.
77 C.D.M., IV, nr. 1 645, 1 673.
7R R. Rosetti, op.cit., p. 1 00- 1 0 1 , 1 3R, 1 9R; Arh. Nat. Bucureşti, Documente istorice XXI I/2R3,
2R5, 2R9, R l , 1 46, 279.
79 Arh. Nat. Fii. Bacău, Fond. Tribunalul Bacău, d. 54/ 1 R9R, f. R9-95 v.
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peste parau pân În ceia margini di pădure, într-un măr"Ko . Din sumara
hotarnică se jalonează numai o singură dimensiune a moşiei, latul sau lungul,
cuprins între două păduri cu un pârâu la mijloc. Era un loc propice dezvoltării
agriculturii, sau bun de păşune.
Satul şi hotarul său au făcut parte din Ocolul domnesc Trotuş, probabil
arondat de Ştefan cel Mare. Peste aproape un secol, la 3 iunie într-o zi de sâmbătă
a anului 1 58 1 domnul Moldovei Iancu Sasu cu Sfatul domnesc se aflau la Târgu
Trotuş. Aici diacul domnesc Ieremia Băiseanul a scris două hrisoave, iar marele
logofăt Luca Stroici le-a semnat alături de domn. Unul dintre acestea este dat
celor nouă fraţi, copiii lui Mihăilă feciorul lui Radu Pătrăşcan, privind dreptul de
stăpânire pe moştenirea şi cumpărăturile din satul "Mihneşti pe Pârâu"8 1 . În
anii următor satul este scos din Ocol şi în curând va cădea pradă cumpărăturilor
"drese", sau abuzive ale marilor boieri. Marele dregător Dumitraşco Ştefan în
primele decenii ale secolului al XVII-lea pătrunde în hotarul satului Mihneşti. În
catastiful satelor şi moşiilor logofătului şi soţiei sale Zinica, din 22 aprilie 1 627,
sunt trecute şi cumpărăturile făcute în anii anteriori. Au cumpărat de la
strănepoţii lui Mihăilă din cele 9 părţi de sat şi moşie82. Fiul lor Gheorghe Ştefan
vodă ajungând stăpân peste întregul sat, în anul 1 657 îl dă mănăstirii Caşin83.
Cum satul era aşezat pe dreapta Trotuşului şi pe partea stângă a pârâului
Găureana, de o parte şi alta a râului "pe Pârâu" terenul era bun pentru
practicarea agriculturii. Stăpânit de mari dregători, apoi de un domn al ţării, satul
avea mulţi vecini şi săhişe de ţigani. De aceea a ajuns obiect de dispută între trei
egători şi mănăstirea Caşin. Astfel domnul ţării
domni ai Moldovei,
Gheorghe Ghica ( 1 658- 1 659) considerând satul ca fost domnesc şi-1 însuşeşte şi
îl dă "drept răsplată pentru slujbă" lui Cărăbăţ Darle. Acesta fiind mare spătar,
în disputa dintre Gheorge Ştefan şi Gheorghe Ghica a trecut de partea domnului.
La scurt timp, la 30 decembrie 1 659 Ştefăniţă Lupu ca domn îi reconfirmă şi el
satul Mihneşti, cu vecini lui Cărăbăţ Darle. Îşi motivează fapta astfel: întâi că
Gheorghe Ştefan a fost un uzurpator de domnie, apoi că în acest mod i-a luat
tatălui său şi lui "multe averi", şi că la plecarea în pribegie a luat din vistieria
ţării 500 de ughi (galbeni), de aceea el şi-1 socoteşte drept "cumpărătură de la
Gheorghe Ştefan voievod", donându-1 acum şi el lui Darle fost mare spătar84. În
primăvara anului următor, la 11 aprilie 1 660 Gheorghe Ştefan, fostul domn,
aflându-se "la multă lipsă şi nevoia noastră prin ţări străine (in) ţara

�a}i, df

80 D.R.H., I I I , nr. 2.
8 1 D.I.R., XVI, I I I , nr. 2 1 5 .
8 2 D.R.H., X I X , nr. 1 86.
83 CDM, I I I , 272.
84 Ibidem, n r. 466.
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Nemţească în oraşul Beci (Viena)" reconfirmă şi el satul · Mihneşti slugii sale
bătrâne Teodor Ungureanu. Acesta i-a fost slugă credincioasă pe timpul când
.voievodul era boier, apoi domn şi chiar în pribegie85. În anii următori Toader
Ungureanu revine în ţară şi fostul domn îi ia satul dându-1 lui Ştefan, fiul lui
Andrieşan. În acest sens la 28 decembrie 1 667 îl roagă pe actualul domn,
Alexandru Iliaş, să-i confirme şi el lui Ştefan Andrieşan satul Mihneşti de pe
Trotuş86. În deceniul următor, la 8 februarie 1 678, satul era stăpânit de călugării
mănăstirii Caşin, căci domnul dădea o dispoziţie de a se alege hotarele87.
Aceasta este ultima menţiune documentară a satului Mihneşti. Aşezări noi
şi stăpâniri străine au şters urmele acestuia. Pe la jumătatea secolului al
XVIII-lea satul şi moşia Desculţi au preluat hotarul satului Mîhneşti.
RĂDENI - RĂDEANA
Rădeana este sat component al comunei suburbane Ştefan cel Mare,
Municipiul Oneşti, judeţul Bacău. Aşezat la circa 6 km SV d� oraşul Oneşti, pe
partea dreaptă a râului Trotuş, de o parte şi alta a pârâului Gutinaş, numit şi
Rădeana, afluent al Trotuşului.
În trecutul istoric al localităţii, ca de altfel şi în multe altele, avem de a face
cu o pendulare a oamenilor, o deplasare de pe o t�rasă pe alta în cadJ:ul aceluiaş
hotar sătesc, rezultâ!td aceasta şi din cercetările arheologice din zonă.
Satul exista încă din veacul al XIV-lea, dar atestarea documentară este din
primii ani ai secolului al XVI-lea. A făcut parte din Ocolul domnesc Trotuş, a fost
proprietatea lui Bogdan al II-lea şi apoi a lui Ştefan.cel Mare. În acest context
.Domnu la 1 O martie 1 502 dă satul Rădeni, care este între Dragomima de la Pârâul
Sec şi între Bogdana, unde a fost Miclăuş Faur, cneaghinei Marga, nepoata
Antaloasei, Ştefan luând în schimb satul Pleşeşti de pe Caraclău88.
·
În ecuaţia demersului nostru, Antaloasa şi nepoata· ei Marga sunt
ascendentele lui Gheorghe Ştefan vodă domnul Moldovei ( 1 653- 1 658), familie
care a dat ţării şi şase mari dregători. Intrase în tradiţie ca marii logofeţi să fie
membri ai "casei" boiereşti de la Rădeni89. De asemeni, aceste două femei au fost
şi stăpânele satului Pleşeşti de pe Trotuş, sat pretins de Gheorghe Ştefan ca fiind
domnesc. Marga a stăpânit satul Rădeni, care a ajuns apoi la nepotul ei Gavril,
mare logofăt în a doua domnie a lui Alexandru Lăpuşneanu ( 1 564- 1 568) şi
85 Ibidem, 5 1 7.
86 Ibidem, 670, 1 567, 1 568.
87 Ibidem, IV, n r . 239.
88 D.R.H., I I I , nr. 269.
89 Petronel Zahariuc, Familia şi cariera lui Gheorghe vodă Ştefan, în Arh. Gen., Il, (VII), 1 995,
1 -2 , p . 83.
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străbunicul lui Gheorghe Ştefan.
Avem puţine cunoştinţe despre marele dregător Gavrilă logofăt, iar despre
slujbele sale anterioare nu ştim nimic. Nu-i cunoaştem părinţii. S-a născut,
probabil la Rădeni, în primii ani ai secolului al XVI-lea. A deprins scrisul şi
cititul în familie, apoi a căpătat o mică slujbă pe lângă vre-o biserică sau
cancelarie oficială. Este menţionat pentru prima dată, ca mare logofăt la 30
ianuarie 1 565, când la Suceava valida un document al domnului Moldovei
Alexandru Lăpuşneanu9o. Lipsind documentele de cancelarie dintre anii 1 5641 568 nu se poate urmări activitatea lui, dar e de presupus că până la sfărşitul celei
de a doua domnii a lui Alexandru Lăpuşneanu a îndeplinit această înaltă
dregătorie. După moda vremii a cumpărat pământuri şi locuri pe unde au existat
şi de la cine a putut. Printre acestea reţinem că era proprietarul a două mori în
gârla Putnei date de Alexandru Lăpuşneanu9 I . Locuind în zona porţii Oituzului
ştia limba maghiară şi e posibil ca el să fi fost boierul Gavril, care a dus veşti din
Moldova în Transilvania în legătură cu pregătirile lui Alexandru Lăpuşneanu. Pe
baza acestor informaţii arhiducele Carol la 30 mai 1 566 îl înştiinţa pe împăratul
Maxirnilian al II-lea de Habsburg despre evoluţia situaţiei din Moldova92. În
domnia minorului Bogdan Lăpuşneanu ( 1 568- 1 572) Gavril marele logofăt i-a
fost un preţios îndrumător93. Tot el ar fi înlăturat pe Ionaşco Zbiarea mare vomic
de la preluarea domniei după moartea lui Alexandru Lăpuşneanu (5 martie
1 568)94. Ca yechi şi autoritar boier Gavril şi-a menţinut înalta slujbă până la 1 5
iulie 1 57 1 , când la Iaşi valida u n hrisov dat d e domn95. Nu ştim c u cine a fost
căsătorit, dar cunoaştem pe urmaşii săi: Ştefan, Lazăr aprod şi o fiică Sinclitichia.
Ştefan născut, probabil prin deceniul al treilea, continuă cariera tatălui
ajungând mare logofăt în domnia lui Ştefan Răzvan. La 1 8 mai 1 595 este ultima
menţiune ca logofăt. Ieremia Movilă nu-l mai reţine în această dregătorie, iar
scurta domnie a lui Mihai Viteazul îi redă din nou marea dregătorie96. Împreună
cu tatăl său, Gavrilă, au stăpânit satul şi întinsul hotar al Rădenilor. Aici, la circa
1 000 m V de vatra actuală a satului şi la circa. 800 de m N de satul Gutinaşi, pe
o înaltă colină care domină împrejurimile au înălţat o impunătoare curte
boierească cu anexele respective, o biserică cu turn clopotniţă. Mai jos, la circa
90 D.I.R., XVI, I I , nr. 1 67.
91 Ibidem, nr. 1 80.
92 Hunnuzaki, Documente, 1 11 1 ( 1 45 1 - 1 575), Bucureşti, 1 89 1 , p. 557.
93 Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de Ion Bogdan, Bucureşti, 1 959, p. 1 47;
se va cita: Cronicile . . .
94 Călători străini despre ţările române, voi. I I , Bucureşti, 1 970, p . 39 1 .
95 D.I.R., XVI, l l l , nr. 5 .
9 6 Nicolae Stoicescu, Dicţionar a l marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova sec.
XIV-XVII, Bucureşti, 1 97 1 , p. 329-330; D.I.R., XVI, IV, nr. 1 53 ; Ibidem, nr. 359, 364.
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200 m SV de acestea, se afla vechiul sat cu locuinţe modeste, bordeie sau
semibordeie, iar in jurul acestuia se afla hotarul : ţarina, păşunea, pădurea,
brăzdate de torente sau mici pârâiaşe. În jurul bisericii se afla un mare cimitir.
Într-una din încăperile curţii boiereşti s-a descoperit un tezaur din aur compus din
42 ducaţi veneţieni emişi între anii 1 556- 1 646. În cimitir s-au cercetat 86 de
monninte, la 49 dintre acestea s-au găsit monezi emise între anii 1489- 1 64 1 . În
a doua jumătate a secolului al XVII-lea biserica, turnul clopotniţă şi casa
boierească au fost incendiate, iar în cimitir nu s-au mai făcut înmonnântări97.
În partea opusă a hotarului sătesc spre E se ridică o nouă biserică ( 1 6281 629), iar satul şi-a mutat vatra.
Cu dregătoria supremă în stat, mare logofăt, fiind şi al doilea din familie
cu aceasta, îşi măreşte şi extinde "chiverniseala de pământ"98. În timpul domniei
lui Ştefan Răzvan ( 1 594- 1 595) a luat cu <'sila" de la călugării mănăstirii Berzunţi
satul Bogdana, dându-le "peste voia lor" 70 de zloţi tătărăşti99. E posibil, de
asemeni, tot el să fi moştenit şi cele două mori de apă din gârla Putnei. La forţa
de muncă a satelor aservite se adăugau şi ţiganii sau sălaşele acestora pe care
le-a posedat marele dregător. Aşa de pildă la 1 5 februarie 1 608 i se confinna
cumpărarea cu 1 1 5 taleri a cinci ţigani cu soţiile şi copii lor, trei fete şi o altă
ţigancă cu copii ei t oo . Între această dată şi 8 septembrie 1 6 1 0 fostul logofăt
Ştefan moaretot .
Aşadar, mijloace materiale suficiente, putere legală cu prisosinţă pentru ca
la Rădeni să susţină o curte boierească cu o viaţă îndestulată şi nu lipsită de gust.
Cu Ştefan, mare logofăt, familia începe să se numească Ceauru l02 .
Satul Rădeni trece la decesul tatălui la fiul său, singurul cunoscut,
Dumitraşcu sau Dumitraşco, moştenire de la bunicul său Gavril logofăt.
Cariera lui Dumitraşcu Ştefan ca mic şi mare dregător ne este întrucâtva
bine cunoscută 1 03 , de aceea nu mai insistăm. Născut în jurul anului 1 590, stă
probabil la Rădeni până în anul l 620, timp în care a gospodărit şi întreţinut curtea
şi moşia de aici. Căsătorit cu Zinica fata lui Mogâldea, au trei copii : pe Gheorghe,
născut în cursul anului 1 6 1 5 ; pe Grigoraşco Mogâldea, care şi-a păstrat numele
97 Al. Artimon şi C. Eminovici, Cercetări arheologice in aşezarea medievală din comuna
Ştefan cel Mare (j ud. Bacău), în Carpica, X, 1 978, p. 2 7 1 -290; Al. Artimon, Un tezau r
monetar din aur d i n secolele XVI-XVII descoperit i n comuna Ştefan cel Mare (jud. Bacău)
în Carpica, XII, 1 980, p. 2 1 5-228; idem, Biserici din zona de sud-vest a Moldovei (sec. XIV
XVII), în Carpica, XXVI, 1 997, p. 1 9-2 1 .
98 D.I.R., XVI, I I I , nr. 97, 1 28.
99 Ibidem, XVII, 1, nr. 1 .
1 00 Ibidem, I l , 1 86.
1 O 1 Petronel Zahariuc, op. cit., p . 8 1 .
1 02 Nicolae Stoicescu, op. cit., p. 330.
1 03 Ibidem, p. 448-449; Petronel Zahariuc, op. cit. , p. 82-85.
.
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de fami lie a mamei; şi pe Vasile Dumitraşco, el menţinându-şi prenumele tatălui,
drept nume de familie. Ca persoană publică pe Dumitraşcu Ştefan îl găsim

( 1 62 1 ), vornic al Ţării de Sus ( 1 62 1 - 1 623) apoi al Ţării
( 1 623) şi mare logofăt ( 1 623- 1 630) şi tot în această ipostază a lăţit şi

staroste la ţinutul Putna
de Jos

"domeniu
boieresc". Cronicarul vremii, impresionat, explică aceasta astfel: "la atâtea
domnii boieriu vestitu, cu ocine Întemeiate, care nici o casă aicea În tară
moşii ca acele, ocine, sate, curti n-au avut" 1 04. În catastiful satelor sotilor

înmulţit moşiile moştenite şi cumpărate alcătuind un adevărat

'

,

Dumitraşcu din

,

20 aprilie 1 627 este menţionat printre altele şi satul Rădeni ca

având hrisov de la Ştefan cel Mare l os. Numai pentru satele cumpărate,
menţionate în izvodul de mai sus, a trebuit să plătească

1 500 de galbeni şi 400 de

taleri de argint. Cu o asemenea avere le-au dat mâna să construiască case

4 aprilie 1 628,
(8 noiembrie) să fie şi sfinţită106. De asemeni,

boiereşti şi biserici. Au început a zidi biserica din satul Rădeni la
pentru ca de ziua Sf. Arhangheli

au refăcut şi făcut curţile boiereşti de aici, apoi cea de la Bogdana, moşie de
cumpărătură a tatălui său în vremea lui Ştefan Răzvan

( 1 595), cea de la

Buciuleşti, turnul cel mare al mănăstirii de la Bisericani 1 0 7. În luna noiembrie a
anului

1 630 Dumitraşcu Ştefan se stinge din viaţă, relativ tânăr.
Satul Rădeni şi curţile boiereşti din piatră rămân în stăpânirea lui

Gheorghe, fiul cel mai mare şi viitorul domn al Moldovei. Îşi începe cariera ca
mic dregător, apoi din treaptă în treaptă ajunge şi mare logofăt, slujbe ce i-au

( 1 653- 1 658) a contribuit la
3 martie 1 658,
satul şi moşia trec la rudele sale, neavând coconi direcţi , iar la 1 iulie 1 66 1 satul
permis să-şi rotunjească agoniseala. Ca domn

"grijirea"

bisericii noi din Rădeana. După părăsirea tronului la

Rădeana ce se afla în

de fân"

"zăvoiul Trotuşului . . . cu locuri de prisăci şi săpături şi

era dat de domnul Moldovei, Ştefăniţă Lupu, lui Gheorghe Căpitan.

Motivaţia era că Gheorghe Ştefan nu a restituit banii daţi de Vasile Lupu

deci mii de taleri"

"patru

vistieriei ţării. Urmarea a fost că şi satul Rădeana era

confiscat şi dat acest mic dregător

"pentru slujbele lui cu credintă" IOS

faţă de

domn. După opinia noastră la sfărşitul deceniului al şaselea s-a produs acel mare
incendiu care a răvăşit totul în satul Rădeni, şi ca unnare şi locuitorii s-au
strămutat în partea opusă a hotarului, spre est

"În zăvoiu Trotuşului".

Satul

începe să se numească Rădeana, după numele noii biserici din piatră ridicată în
anul

1 628.

1 04 Miron Costin, Opere, 1, ed. P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1 965, p. 1 27.
1 05 D.R.H., XIX, nr. 1 86.
1 06 Melchisedec, Episcopul Romanului, op. cit., p. 1 24.
1 07 N i stor Ciocan, Date noi despre logofătul Dumitraşco Ştefan şi satul Buciuleşti, în Al/Al,
XXII II2, 1 9R6, p. 79 1 .
1 OR Th. Cotlrescu, op. cit XI, laşi, 1 RR9, p. 2 1 0-2 1 1 .
. .
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După moartea în pribegie a fostului domn, ianuarie 1 668, moşia Rădeana
posibil să fi fost stăpânită de Catrina, soţia răposatului boier Constantin Gruiescu
ban, care la 1 iulie 1 68 1 îi dădea moşia Rădeana nepotului său Vasile Ceauru
hatmanu. Acesta o stăpânea şi la 1 2 septembrie 1 693 cu ispisoc de la Constantin
Duca l09_
Vasile Ceauru, fratele domnului, ajunge mare dregător, cămăraş, hatman,
vomic, logofăt şi mai stăpânea în zonă pe lângă satul Rădeana şi părţi din satele
Costeşti, Bogdana ş.a. La moartea lui, întâmplată înainte de 28 decembrie 1 678,
au rămas trei fete, Ileana, Maria şi o alta căsătorită cu Vasile Cantacuzino, mare
vomic, precum şi un băiat, Dumitraşcu Ştefan (II).
Satul şi moşia Rădeana rămân în stăpânirea Ilenii, căsătorită cu Savin, ban,
şi a lui Dumitraşcu ajuns şi el mare dregător, stolnic, logofăt. În anul 1 694 acesta
era decedat l lO, rămânându-i patru fete şi trei băieţi.
Dintre aceştia Vasile Ceauru (Il) ajunge mare cămăraş, stolnic, agă,
dregătorii ce-i permit să-şi sporească avutul: sate, moşii, vecini şi ţigani. Pe lângă
părţi din satul şi moşia Rădeana mai avea şi alte părţi de cumpărătură în satele
din jur: Găureana, Valea Seacă, Bogdana; de asemeni părţi din satul Mogoşeşti,
pogoane de vii în Odobeşti şi Orbeni.
În deceniile şi secolele următoare moşia şi satul trec la unii descendenţi din
familia Rosetti, Donici ş.a.
Aşadar satul şi moşia Rădeni a făcut parte din Ocolul domnesc Trotuş, prin
schimbul făcut de Ştefan cel Mare ajunge să fie proprietate boierească a
ascendenţilor famiht-i Ştefan. Aceştia au jucat un mare rol în istoria Moldovei
dând nu mai puţin de şase mari logofeţi, un domn şi alţi dregători mari şi mici.
Gheorghe vodă Ştefan ridică prestigiul familiei la o nouă treaptă, la aceasta
adăugându-se şi noile lui viziuni politice. Se poate susţine că membrii casei
boiereşti de la Rădeni făceau şi desfăceau totul în ţară. Ca mari logofeţi ei păstrau
pecetea cea mare cu bour a statului, ei confirmau hotămiciile oraşelor şi satelor,
bunurile ereditare şi donaţiile, tălmăcirea vechilor privilegii şi câte altele. Şi tot
ei şase la număr au purtat "bastonul verde împletit cu aur". Au fost bogaţi,
deţinând sate, moşii, robi, ţigani şi alte valori materiale. La Rădeni şi la Rădeana
au înălţat două mari biserici, au avut o impunătoare curte boierească unde
1 09 Ibidem, p. 2 1 5-2 1 7. E posibil ca documentul să fie un fals. Th. Codrescu face observaţia că
proprietarul satului Rădeana este de fapt "Vasile Hatmanu Ceaur, ear nu Iordache Ruset
Spătaru după cum se constată aceasta chear şi din opisul (isvodul) hărtiilor relative la
moşia Rădeana " ; cercetătorul Petronel Zahariuc susţine şi el că documentul din 1 iunie 1 6 8 1
este fals (op. cit., p. 88). E posibil acest lucru şi pentru cel din 1 2 septembrie 1 693, deoarece
Vasile Ceaurul, hatman, era decedat înainte de 28 decembrie 1 67 8 (N. Stoicescu, op. cit., p. 450).
I l O Ibidem, p. 450-45 1 .
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opulcnţa şi luxul epocii nu lipseau. Monedele străine, de aur sau de argint,
numeroasele obiecte de preţ exprimă şi acestea antrenarea domeniului boieresc
de aici în comerţul intern şi în cel european.
Mulţi din membrii acestei familii au gustat însă şi din pâinea amară a
exilului, a străinătăţii. Viaţa tihnită, aşezată şi obişnuită de azi e clădită pe trecute
vremi de glorie dar şi de tulburări şi necontenite căutări.

BOGDANA
Sat component al comunei suburbane Ştefan cel Mare, j . Bacău. Este
aşezat de o parte şi alta a pârâului Bogdana, în E Drepresiunii Caşin şi pe partea
dreaptă a râului Trotuş.
Ca aşezare exista din veacul al XIV-lea, însă prima atestare documentară
este din 5 aprilie 1488, când Ştefan cel Mare în prag de primăvară, la Suceava,
ţinea să se consemneze că vărului său Duma, fiul lui Vlaicu unchiul său "i-am

dat şi i-am întărit de la noi în ţara noastră, Moldova, un sat din satele
noastre anume unde a fost Fete, pe Bogdana". În continuare hrisovul mai face
precizarea că i se mai dădea încă "o selişte în acelaşi hotar, pe Trotuş, anume
unde a fost Oană din Moişa, care sate ne-au rămas de la Vâlcea şi de la
cneaghina lui, Olga, din privilegiul bunicului nostru, Alexandru voievod" l l l .
După cum remarca şi distinsul nostru cercetător Al. 1. Gonţa abia "după
31 de ani de la urcarea pe tron", Ştefan cel Mare în ultima perioadă a domniei
se decide să scoată din Ocolul domnesc Trotuş un sat şi o silişte şi să le dea unei
rude apropiate, văr. Apoi au trebuit să mai treacă încă şapte ani ca o altă rudă
apropiată, Clănău spătar, căsătorit cu nepoata de soră a lui Ştefan cel Mare, să
mai poată obţine o nouă danie de sat domnescl l2.
La cumpăna dintre veacuri satul exista şi aici era proprietar, posibil şi jude,
Fete. La peste un veac, la 10 martie 1 502, într-un rezumat al unui document se
face precizarea că satul Rădeni se afla între satele Dragomima şi Bogdana1 13•
Aşadar, satul lui Fete de pe pârâul Bogdana se numea acum Bogdana.
Problematica ulterioară şi documentele localităţii confirmă, de asemeni, că satul
s-a numit şi se numeşte până azi Bogdana. Siliştea "unde a fost Oană din
Moişa", aşa cum s-a subliniat anterior, era în acelaşi hotar, şi a devenit satul lui
Oană, - Oneşti. Ambele au făcut parte din Ocolul domnesc Trotuş, fiind ale lui
I I I O.i(.H., I I I , nr. 37.
1 1 2 A lcxandru 1 . Gonţa, op. cit., p. 1 O 1; D.R.H., III,
1 1 3 Ibidem, nr. 269.

nr.

1 5 6 din I l ianuarie 1 495.
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Vâlcea şi a soţiei sale Olga. Ei aveau hrisov de confirmare de la Alexandru cel

Bun. Deşi studiile de specialitate de până acum nu au putut stabili o legătură de
rudenie între aceştia şi Ştefan cel Mare, totuşi înclinăm să credem că a existat

o

asemenea relaţie. Pe acest considerent satele i-au revenit lui, în primul rând,

probabil, ca singur descendent şi în al doilea rând ca administrator şi stăpân al
Ocolului domnesc Trotuş. Sigur Duma, ca rudă apropiată a domnului, ca mare
dregător, până la 1 7 martie 1 502 1 1 4 a stăpânit satul Bogdana în acelaşi regim
administrativ, sat de Ocol domnesc. Domnul Moldovei Alexandru Lăpuşneanu

( 1 568- 1 572) "dăruieşte" satul noii sale ctitorii, mănăstirea Berzunţi ,
schimbându-i statutul juridic căci devine sat mănăstiresc 1 1 5 . Semnificativă este şi
informaţia din 9 martie 1585 care aduce precizarea că satul Bogdana avea o
moară de apă 1 1 6 . Peste zece ani intervine o altă schimbare a regimului de
proprietate, fiindcă în timpul lui Ştefan vodă Răzvan ( 1 595 aprilie - 24 august)
marele logofăt Ştefan, din Rădeni, ia satul cu forţa "cu puterea sa şi peste voia"
călugărilor de la mănăstirea Berzunţi dându-le în silă 70 de taleri . Documentul
din 1 2 ianuarie 1 60 1 mai face sublinierea expresă că satul "Bogdana a fost
dreaptă ocină domnească", făcuse parte din Ocolul domnesc Trotuş şi fusese
proprietatea lui Ştefan cel Mare, "şi danie sfintei mănăstiri de la răposatul
Bogdan Alexandrovici voevod" 1 1 7 .

Aşadar, pentru o scurtă perioadă de timp satul a devenit boieresc, stăpânit
de Ştefan mare logofăt. În documentul adus de noi în discuţie Ieremia vodă
consideră îndreptăţită plângerea călugărilor de la mănăstire Berzunţi şi redă satul
"Bogdana şi cu moară, sfintei mănăstiri". Cât a mai trăit Ştefan fost logofăt a
făcut presiuni serioase asupra călugărilor să-şi recapete satu} l 1 8 .
Fiul său Dumitraşcu Ştefan, locuind la Rădeni, continuă a face presiuni
pentru a-şi lăţi moşia. În cele din urmă egumenul Filotei şi călugării, forţaţi de
împrejurări, cedează. La 4 iunie 1 609 dau lui Ştefan Dumitraşcu "satul Bogdana
cu loc de iazuri şi de mori" primind în schimb "jumătatea de Jos a satului
1 1 4 Ibidem, nr. 278.
1 1 5 Lipseşte documentul acestei uanii, dar el este menţionat la 9 martie 1 585 (D.I.R., XVI, I I I , nr.
498). Aici se face pentru prima dată menţiunea că mănăstirea Berzunţi avea ispisocul de danie
pe satul Bogdana de la răposatul domn Bogdan Lăpuşneanu; de asemeni la 1 2 ianuarie 1 60 1
(D.I.R., XVI I , 1 , nr. 1 ); precum ş i la 4 mai 1 6 1 2 ( Ib id e m , I I I , nr. 1 32), menţiunea se mai află şi
în alte documente.
1 1 6 D.I.R., XVI, I I I, nr, 329.
1 1 7 Ibidem, XVII, 1, nr. 1 .
1 1 8 Ibidem, l i , nr. 1 65, hrisov din domnia lui Constantin vodă Movilă din 1 607 dec. 9- 1 6 1 1 noie.
1 O, prin care atrage atenţia că cel ce va supăra pc călugări "măcar cât de puţin a face

tâlhăşug ... vor da gloabă porţii domnii mele 50 boi".
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Hiltiul" completându-le diferenţa valorică încă cu "optzeci talcri de argint" l l 9 _

Peste trei ani, la 4 mai 1 6 1 2, mănăstirea Berzunţi prin hrisov recapătă din nou
satu J I 2° .
Timp de câteva decenii (34 ani) nu mai avem documente în legătură cu
satul Bogdana. E posibil ca micul slujbaş din Rădeana ajuns mare dregător şi cu
treceri la domni să-şi fi recăpătat din nou satul Bogdana. La puterea lui se adaugă
acum şi aceea a feciorilor Gheorghe Ştefan, Grigoraşco Mogâldea şi Vasile
Dumitraşcu (1), ajunşi şi ei dregători ai ţării.
Episcopul Marco Bandini în cadrul vizitei apostolice a localităţilor unde
locuiesc catolicii, ajunge la 1 6 noiembrie 1 646 şi în satul Bogdana. După o
descriere sumară a localităţii adaugă: "odinioară singuri ungurii erau

locuitorii în elu, acum însă 6 case de catolici... cu copii cu toţii se numeră
până la 18; ceilalţi au trecut la schisma Grecilor" I 2 I ,
Familia Ştefan a putut să facă biserici şi curţi boiereşti, printre care şi cea de
la Bogdana menţionată la 22 iulie 1 659, ca fiind gata şi cu vecini. Acum satul este
dăruit de Gheorghe vodă Ghica lui Andronic fost mare postelnic, în urma
confiscării de la Vasile Dumitraşcu zis Ceaurul, ajuns hatman, fratele fostului
domn Gheorghe Ştefan. Interesantul document face precizarea că fostul domn şi
fratele său "au pustiit câte o parte de ţară" şi de aceea "rămas-au ocinele lor
domneşti" l22, Drept urmare şi pentru a compensa pierderile ţării este luat şi satul
Bogdana, fiind dat credinciosului dregător.
O altă ştire din 3 1 octombrie 1 660 arată că Ştefăniţă vodă Lupu dădea
aceluiaşi dregător grec şi patru roţi de moară din apa Trotuşului, în hotarul satului
Bogdana, care au fost ale lui Gheorghe Ştefan fostul domn i 23. Eustratie Dabija
ca domn al ţării reconfirma şi el actul de danie făcut de Ştefăniţă Lupu lui
Andronic fost mare postelnic la 19 martie 1 662 124.
.
Între timp Vasile Dumitraşcu Ceaurul se reintoarce din pribegie şi contestă
vehement daniile nedrepte. Aşa încât domnul cu acordul marilor boieri şi feţe
bisericeşti este nevoit să revină şi redă satele confiscate lui Vasile fost hatman,
printre acestea aflându-se şi satul Bogdana i 25.
După anul 1 663 Vasile Dumitraşcu Ceaurul, fost hatman şi fratele lui
Gheorghe Ştefan vodă, vinde satele Bogdana şi Găureana logofătului Solomon
1 19
1 20
121
1 22
1 23
1 24

Ibidem, nr. 294.
Ibidem, III, nr. 1 32.
Codcx Bandinus, p. XLV-XLVI, 3 1 .
C.D.M., III, nr. 427.
Ibidem, nr. 603 .
Ibidem, nr. 778, l a 1 9 mattie 1 662 .
! ? � Ulirlcm. nr. Q20.. 022. rlin ian. 2 1 - 1 6t'i3
. ''1.-':1.,
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Bârlădeanu 1 2 6. În anii următori acesta deţinând mari dregătmii, ca vistlernic,
mare vomic şi apoi mare logofăt ( 1 667- 1 672) reuşeşte în câţiva ani să facă la
Bogdana pe locul numit Secătura şi în apropierea siliştilor Săcătura, Blidăreşti şi
Găureana o mănăstire. Înainte de 5 august 1 670 aceasta era gata, cu hramul
Coborârea Sf. Duh, şi tot acum logofătul îşi face testamentul. Sunt trecute printre
alte danii şi în primul rând "satul Bogdana iarăşi acolo, cu vecini şi cu curţi".
La sfârşitul testamentului marele dregător adaugă cu scris propriu "Pentru silişte

Găureana... iar tot să vie la mănăstire, căci într-un hotar cu Bogdana"
este127. Un alt document tot din această zi de lună şi de an (5 august 1 670)

numeşte chiar aşezământul de aici Mănăstirea Săcătura la ţinutul Trotuşului 1 28 .
Din nou satul şi moşia Bogdana ajung să aibă un statut mănăstiresc şi aşa vor
rămâne până în anul 1 864, când legea secularizării averilor mănăstireşti va schimba
şi statutul satului, moşiei şi mănăstirei Bogdana. După moartea lui Solomon
Bârlădeanu, din luna martie 1680 şi înmormântat la mănăstirea Bogdana, ctitoria
sa 129, satul şi siliştile din jur sunt administrate de egumenii mănăstirii.
În primele decenii ale secolului al XVIII-lea Bogdana este antrenată în
vâltoarea evenimentelor politice şi militare din zonă. Războiul turco-austriac
izbucnit în anul 1 7 1 6 a adus şi Moldovei grele suferinţe şi distrugeTi, numeroase
pierderi de vieţi şi bunuri materiale. Fiscalitatea excesivă din a treia domnie a lui
Mihai Racoviţă ( 1 7 1 5- 1 726) a nemulţumit în special ţărănimea şi mica boierime.
În fruntea acestora se afla Vasile Ceaurul (Il), stolnic "plăcându-i a-şi face

nume tâlhăresc" ce locuia la Rădeana, conducând partida filo-austriacă care s-a
ridicat împotriva domnului. Alături mai erau şi alţi mazili şi boiemaşi de sub
munte, ca: Gheorghieş Velişcu, căpitanul Conţescu, Miron Cuza serdarul, fost
joimir polon şi tată vitreg a lui Velişcu, un As lan, un Nicolae Sol dan ş.a. I 30. Cete
de nemulţumiţi, alături de detaşamente austriece şi cătane ungureşti au ocupat
mănăstirea Caşin, Cetatea Neamţului , controlând toate satele până la Siret şi
Milcov, precum şi oraşele Roman, Bacău şi Adjud. Cronica timpului precizează
că ei "prădau, jăcuiau unul pre altul, mănăstirile pre sub munte, casele
1 26 Ibidem, V, nr. 1 22, deşi documentul este din 1 mai 1 7 1 4 totuşi se face această precizare.
127 Melchisedec, Episcopul Romanului, op. cit., p. 1 1 6- 1 1 9; C:D.M., V., nr. 1 98 1 .
1 28 M . Costăchescu, Satele Bălţaţi, Codreşti, Mădrăjeşti, Mădrăjacul şi Bojila din j ud. laşi, în
IN, fasc. 7/ 1 928, p. 46.
1 29 Melchisedec, Episcopul Romanu lui, op. cit., p. 1 1 9- 1 20; G. Balş, Bisericile moldoveneşti din
veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, 1 93 3 , p. 563 - piatra de mormânt.
1 30 Nicolae Muste, Letopiseţul Moldaviei (1662-1729), în Cronicele României, I I I , Bucureşti,
1 874, p. 5 8-59.
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boiereşti" şi câte altele. Au întreprins un raid de capturare a domnului, care se
afla la mănăstirea Cetăţuia de lângă Iaşi. Câteva mii de tătari vin în ajutorul celor
asediaţi şi îi salveazăl3 1 .
Mihai Racoviţă vodă neavând cu ce să-i răsplătească pe tătarii salvatori le dă
voie să prade ţara "dincolo de Siret" până în munte. Satul Bogdana, mănăstirea,
ca de altfel şi satele din întreaga zonă, sunt răvăşite, prădate şi pustiite de tătari.
O srantă evanghelie este luată de la mănăstire, tot avutul este jefuit şi, ce nu s-a
putut lua, distrus şi "nici picior de vită sau altceva n-au mai rămas ca să poată
chivernisi" 1 3 2. Mulţi locuitori ai ţinutului Bacău, femei, copii, bărbaţi sunt luaţi
în robie de tătari. Unele biserici au fost incendiate, prădate sau risipite, gropile cu
cereale au fost golite. Peste doi ani ( 1 7 19) se abate asupra Moldovei o mare
foamete şi molima ciumei.
Cu greu şi nu fără sacrificii, rănile încă sângerânde şi cu lipsuri, firul
dezvoltării fireşti este reluat. Aşa de pildă în anul 1 742 se fac următoarele
sublinieri : mănăstirea avea în exploataţie moşiile "Bogdana şi Găureana tot
într-un hotar... cu oameni". Ca venit a realizat bunuri în valoare de 5 2 1 lei, din
care s-au cheltuit 465 de lei, iar egumenului i-au rămas pentru întreţinere 56 de
lei l 33 . Locuitorii erau obligaţi la plata boierescului, câte 1 0 zile de lucru pentru
fiecare căsaş şi pe an, repartizate în cinci zile vara şi cinci iarna 1 34.
Recensământul din anul 1 774 înregistrează satul cu 40 de case şi era al
mănăstirii Bogdanans. Un altul de la începutul secolului al XIX-lea ( 1 803), de
asemeni, catagrafiază satul aproximativ cu aceleaşi cifre, arătând în plus că din
cei 41 de liuzi bimici, cinci sunt scutiţi de bir de mănăstire. O situaţie deosebită
o prezintă catagrafia vistieriei, care pentru anul 1 8 1 6 dă 80 de locuitori bimici 1 3 6.
După legea secularizării averilor mănăstireşti ( 1 864) moşia Bogdana devine
proprietate a statului. Tot după această dată satul a devenit centrul administrativ
al comunei Bogdana, cu satele: Bogdana, Gutinaşii, Corbu, Gârbovana,
Vrăncenii şi Valea-Seacă 137.
1 3 1 Th. Codrescu, op. cit., partea a treia, Iaşi, 1 853, p. 49, din 23 ian. 1 7 1 6.
1 32 Melchisedec, E piscopul Romanului, op. cit., p. 1 23 ; CDM, V, nr. 1 553, 1 559.
1 33 Ion Bogdan, Sămile Mânăstirilor de ţară din Moldova pe anul 1 742, în BCIR, 1 , Bucureşti,
1 9 1 5, p. 249-25 1 .
1 34 Documente privind relaţiile agrare în veacul al XVIII-lea, I I , Moldova, Bucureşti, 1 966, p.
40 1 , se va cita: Documente agrare, II; V. Mihordea, Relaţiile agrare din secolul al XVIII-lea
in Moldova, Bucureşti, 1 968, p. 227.
135 MEF, V l l/2, p. 3 5 1 -352.
136 C 9rncliu Istrati, op. cit., p. 28.
1 37 lndicile comunelor României după noua o rganizare a legii comunale 1 865, Bucureşti,
1 865, n. I O .
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GROZEŞTI - OITUZ
Vechiul sat Grozeşti după anul 1 968 devine satul Oituz, component al
comunei sinonime din judeţul Bacău.
Aşezat în vestul Depresiunii Caşin, pe cursul mijlociu al pârâului Oituz, satul
Grozeşti a continuat vechile aşezări din această zonă.
Atestat documentar pentru prima dată la 1 5 martie 1 4 1 0, când Alexandru cel
Bun dă un hrisov de confirmare a satului celor trei fii ai lui Ghelebi Miclăuş:
Domoncuş stolnic, Blaj şi Iacobul 3 11. Însă sigur satul exista din veacul anterior, al
XIV-lea, când era stăpânit de tatăl celor de mai sus, contemporan cu Dragoş
descălecătorul şi unul din oştenii credincioşi ai acestuia şi nu numai. Ghelebi
Miclăuş cu nume şi prenume maghiar ajuns şi boier cu stare în zona Oituz era
decedat în anul 1 4 1 0. A făcut parte din grupul fidelilor luptători ai lui Dragoş,
poate a fost frate sau un apropiat al unui alt Grozea, care Şi-a luat în stăpânire
satul Grozeşti din Câmpul lui Dragoş, iar lui i-a rămas Grozeştii de pe Oituz1 39.
Nu cunoaştem împrejurările în care unele sate ajung la scurt timp în stăpânirea
lui Camarin, posibil un schimb de sate, sau o dispariţie bruscă a fiilor lui Ghelebi.
La 24 mai 1 479 Ştefan cel Mare din Suceava reconfirma şi satele Grozeşti şi
Măneşti fiicelor lui Camarin, Anuşca şi Marial40.
Vechimea satelor: Grozeşti ( 1 4 1 0), Măneşti ( 1 449) şi Bahna ( 1 599) ca şi
importanţa lor strategică, fiindu-le încredinţată paza şi straja graniţei spre şi
dinspre Transilvania, constituie principala motivaţie că au făcut parte din Ocolul
domnesc Trotuş.
Pentru secolul următor un clopot turnat din bronz poartă la partea superioară,
de articulaţie, următoarea însemnare "1568 spes mea Christos" (speranţa mea
este Christos) l 4 1 , dovadă indubitabilă a continuităţii de locuire catolică a satului
Grozeşti. La 1 2 mai 1 622 Ştefan Tomşa confirma lui Dumitru Buhuş şi soţiei sale
Ileana printre altele şi satele Măneşti şi Grozeşti de pe Oituz, cu mori şi cu pive,
după ispisocul moşului lor, de la Petru Şchiopul şi Ieremia Movilăl42. Moşul
acestuia este Ionaşco Buhuş "ot Criveşti", deci fratele tatălui său Crăstea
1 38 D.R.H., 1, nr. 28.
1 39 Peste decenii şi secole un toponim şi un muncel poartă denumirea de Movila Micloşca, situată
pe partea stângă a pârâului Oituz, a drumului naţional Braşov-Oneşti, parte integrată în munţii
Oituzului. Aici în zonă a fost ocina lui Ghelebi Miclăuş - satul Grozeşti, care la 1 5 martie 1 4 1 0
devine dedină a fiilor săi. Localnicii au făcut pentru limba ş i înţelesul lor din Miclăuş-Micloşca.
Pe acest muncel, pe această acropolă se află acum Monumentul Diviziei a I I-a cavalerie unde au
căzut 4 1 de ofiţeri şi 898 de ostaşi din Regimentul 9 călăraşi.
1 40 D.R.H., Il, nr. 2 1 9.
1 4 1 Fişă a cercetării de teren din 5 iul. 1 984 cu p-v anexă care atestă vechimea bisericii Naşterea
Sf. Ioan Botezătorul, construită din piatră brută, a satului, precum şi pe donatorul acestui
important obiect de patrimoniu.
1 42 C.D.M., I l , nr. 9 1 .
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Buhuş 1 43, care avea hrisov de stăpânire de la cei doi domni ai Moldovei. E posibil
ca Petru Şchiopul, în prima sau a doua domnie ( 1 5 7 4- 1 5 77, 1 5 82- 1 59 1 ) să fi scos
satele din Ocolul domnesc Trotuş, Ieremia Movilă reconfirmând ceea ce făcuse
înaintaşul său. Peste zece ani, la 2 noiembrie 1 632 şi Alexandru Iliaş vodă
reconfirma lui Dumitru Buhuş, logofăt al treilea, printre altele şi stăpânirea pe o
jumătate din satul Grozeşti, cu mori cu loc de pive şi de fierăstrău pe pârâul
Oituz, cu vie, grădini şi fâneţe pe muntele Muncei, toate din ţinutul Trotuş i44. De
asemeni în următorul deceniu satele sunt vizitate şi de călătorii străini, catolici a
căror relaţii sunt demne de reţinut. Astfel preotul Bartolomeo Bassetti consemna
în anul 1 643 satul cu numele de "Grozafalva" cu 3 case şi 1 3 suflete, din care 6
de împărtăşit şi ţineau de biserica din satul Măneşti. Peste trei ani, la 1 646,
episcopul catolic Marcus Bandini numeşte satul "Godrafalva", iar "Godreşti Îi
zic românii" şi unde erau 14 case de catolici. El face şi sublinierea importantă a
acestor trei sate (Măneşti, Balana - Bahna - şi Grozeşti) că "sunt cele mai de la

margine, la hotarele Transilvaniei Înspre Corona sau Braşovu cărora le
este Încredinţată grija străjuirei şi a păzirei graniţeloru, ca să examineze cu
Îngrijire pe cei ce esu ori intră la hotarele Moldovei, ca nu cumva cine-va
vinovatu de pedeapsa capitală pentru vre-unu delictu să evadeze
nepedepsitu" l 45 . Î n deceniile şi secolele următoare informaţiile documentare
.•.

abundă. Curgerea proprietăţii este semnificativă, căci lui Dumitru Buhuş îi
urmează fiul său Nicolae, mare logofăt; apoi Racoviţăştii şi în sîarşit Pălădeştii.
Punct de vamă şi de popas spre Transilvania satul este implicat în toate
evenimentele politice şi militare din secolele XIX, XX.

* MĂ NEŞTI (S*, moşie)
Satul a fost aşezat în partea de SV a localităţii Brătila (c. Helegiu, j. Bacău),
pe cursul inferior al râului Tazlăul Mare.
Prima atestare documentară este din 1 1 august 1479, când Ştefan cel Mare
confirma Anuşcăi şi Mariei fiicele lui Camarin ocina tatălui lor: satele Măneşti şi
Grozeşti 146. Un document fals datat 23 martie 1449 nu poate fi luat în
consideraţie; plastografia datează din secolul al XVIII-leai47 . Peste 90 de ani, la
1 iulie 1 569, domnul Moldovei Bogdan Lăpuşneanu confirma vânzarea ce a
1 43 Ştefan Meteş, Contributii nouă privitoare la familia boierească Buhuş din Moldova, în
AARMS/, seria I I I , V I I , mem. 8, p. 1 7.
144 D.R.H., XXI, nr. 234.
1 45 Călători străini despre ţările române, V, Bucureşti, 1 973, p. 1 87; Codex Bandinus, p. U 
LII, 35.
146 D.R.H., 11, nr. 2 1 9 .
1 4 7 Ibidem, Documente false l .
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făcut-o Drăgan, feciorul lui Aninu şi nepot lui Domoncuş stolnic, a unei treimi
din jumătate din satul Măneşti pe Tazlău lui Lupu Vătah şi Ion Dodiş cu 1 8 0 de
zloţi tătărăşti 148_
Opinia noastră este că satul Măneşti a făcut parte din Ocolul domnesc Trotuş
şi de aceea a împărtăşit soarta satelor Grozeşti şi Bahna, fiind pe la sfărşitul
secolului al XVI-lea scos din Ocol şi dat lui Ionaşco Buhuş. Acesta avea
ispisoace de stăpânire de la Petru Şchiopul şi de la Ieremia Movilăl49. Şi în
secolul al XVII-lea satul suferă profunde modificări sociale. Ştefan Tomşa la 1 2
mai 1 622 la Iaşi îi recunoştea lui Dumitru Buhuş, nepotul lui Ionaşco, stăpânirea
pe o jumătate din satele Grozeşti şi Măneşti 1 50_ Peste zece ani, la 26 mai 1 632,
Arhip biv cămăraş revindea a patra parte de răzăşie din satul Măneşti, precum şi
a patra parte din patru bătrâni, lui Marco din Brătila. Peste câteva luni, la 2
noiembrie, Dumitru Buhuş ca mic dregător primea recon.firmarea de la domnul
ţării, printre altele, şi pe tot satul Măneşti din ţinutul Trotuş1 5 1 _ Î n anii următori
schimburile de proprietăţi sunt frecvente, cumpărau de obicei cei ce aveau o
slujbă la ocna din apropiere. De asemeni, călătorii străini în relaţiile lor despre
satele catolice din zonă amintesc şi despre satul Măneşti, care avea şi o biserică
de piatră cu hramul Sf. Nicolae, cu trei altare 1 52. La 1 8 noiembrie 1 646 episcopul
Marco Bandini vizitează satul, despre care notează expres că bisericii din piatră
"prin vechimea timpului (i)-au putrezit scândurile", că satul "odinioară era

mare, cultiva vii..., în timpul de faţă mai are 9 case... şi numa 48 de suflete,
cu copii cu tot". De asemeni, satului îi "este încredinţată grija străjuirei şi a
păzirii granitelor spre Corona sau Braşov"l 53 _
.

.

Schimbările de domnii duc la modificări şi în configuraţia marilor dregători,
precum şi în regimul proprietăţii funciare a angajaţilor politici. Gheorghe Ştefan
ajuns domn, cum de altfel procedase şi cu alte sate: Rediu, Pleşeşti şi Beneşti,
scoate satul Măneşti din Ocolul domnesc Trotuş, desigur tot prin opresiune şi
abuz, şi îl dă lui Vasile hatmanul, fratele său. Când i-a venit sorocul plecării din
domnie, Gheorghe Ghica ( 1 658- 1 659) îşi aduce în dregătorii pe proprii partizani
şi îi răsplăteşte cu ce poate. La 2 mai 1 659 Ghica vodă îl miluieşte pe serdarul de
Orhei Mihalcea Hâncul 54 cu satul "Măneştii de la ţinutul Trotuş care sat au
1 48 Th. Codrescu, op. cit., XXIII, laşi, 1 895, p. 1 2 - 14.
1 49 C.D.M., II, nr. 9 1 .
1 50 Ibidem.
1 5 1 D.R.H., XXI, nr. 92 , 234.
1 52 Călători străini despre ţările române, voi. cit., p. 249, 1 87.
1 5 3 Codex Bandinus, p. LI, 3 5 .
1 54 Mihalcea Hâncu născut p e la începutul secolului a l XVI I -lea î n satul Săeăreni ţinutul Lăpuşna
ajungând mic dregător aspiră apoi la dregătorii înalte. Pattizan al lui Vasile Lupu în luptele cu
Gheorghe Ştefan din 1 653, a lui Gheorghe Ghica şi Ştefăniţă Lupu, devine la începutul
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fostu a lui Vasile hatman1 55, fratele lui Ştefan vodă şi l-am luat Domnia me
de viclean ... Pentru aceia acel sat Măneştii să fie boierinului nostru Hâncului
serdar di driaptă ocină şi dare şi miluire lui şi fiilor... " 1 56 . Partizan al lui Vasile
Lupu şi Gheorghe Ghica, serdarului Hâncu i se recunoaşte la 2 ianuarie 1 660 şi
de către Ştefăniţă vodă Lupu stăpânirea pe satul Măneşti de la ţinutul Trotuş l57.
Aşadar, satul Măneşti, parte răzăşesc, parte boieresc, este scos din Ocolul
domnesc Trotuş de către Gheorghe Ştefan vodă şi dat lui Vasile hatman.
Confiscat pentru "hiclenie" este dat de Gheorghe Ghica lui Mihalcea Hâncu,
apoi Şteraniţă Lupu reconfirmă şi el dania satului.
În deceniile şi secolul următor apar ca martori în diferite zapise şi alte
înscrisuri mulţi săteni de aici. Călătorii străini dau detalii despre biserica şi
credincioşii din sat, iar vânzările-cumpărările sunt tot mai frecvente. O ultimă
menţiune a satului se află într-un zapis făcut în satul Brătila la 1 august 1 735, prin
care preotul Ioniţă din Brătila împreună cu copiii săi vindeau părţile lor de moşie
din satul Dodeşti şi Măneşti lui Ilie Cămăraşu1 58. Cu data de 27 martie 1 8 1 3 este
înregistrat la Arhivele naţionale Bucureşti un inventar după documentele moşiei
Măneşti şi Ciortolomul dintre anii 1 607- 1 8 1 3 159. La sfărşitul secolului este
menţionat în zona satului Brătila şesul Măneşti unde "se zice că ar fi fost in

vechime un târguşor având şi biserică
fi dat foc" I 6o.

.•.

in urma unui resbel vrăjmaşii i-ar

BAHNA - BALANA
Localitatea Bahna face parte din c. Pârgăreşti, j . Bacău şi este aşezată pe
partea stângă a cur::;ului inferior al râului Oituz, pe pârâiaşul omonim.
Prima atestare documentară este din 1 1 septembrie 1 622, când Ştefan vodă
Tomşa din Iaşi confirma lui Nichita paharnic din Filipeşti moşia sa din satul
Bahnă cu un vecin, Hilip Mihaiu, făcându-se sublinierea că era o pâră mai veche
cu un "Bejan ce-au fost pabarnic" l6 I .
deceniului al optulea conducător al răscoalei lăpuşnenilor şi sorocenilor împotriva dărilor grele
şi a "stricării obiceiurilor". Moare după 25 ianuarie 1 698, este ctitorul mănăstirii care îi poartă
numele de la izvoarele Kogâlnicului.
1 55 De asemeni verificând satele care au aparţinut lui Vasile hatmanul am constatat că nu figurează
in nici un document legal satul Măneşti pe Tazlău (D.R.H., XIX, nr. 1 86; C.D.M., I I I , nr. 899,
922).
1 56 A urei V. Sava, Documente privitoare la Târgui şi Ţinutul Lăpuşnei, Bucureşti ( 1 93 7), p. 80.
1 5 7 Arh. Naţ. Bucureşti, Documente istorice, CVl l/ 1 36.
158 Ibidem, L/36.
1 5 9 Ibidem, CCXCI II262.
1 60 Ortensia Racoviţă, op. cit., p. 355.
1 6 1 D.I.R., XV I I , V, nr. 232.
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Satul sigur era mult mai vechi, fiindcă documentul subliniază "să aibă a ţine
cum I-au stâlpit moşii lor". Peste trei ani, la 1 2 aprilie 1 625, din Hârlău domnul
ţării reconfirma lui Bejan printre alte părţi de moşie şi pe acelea din Bahnă,
cumpărate de la Tamaş din Filipeşti 162. Micul dregător, Bejan, paharnic sau
ceşnic este ridicat în slujbă căci îl găsim fost cămăraş, probabil la Târgu Ocna. Î n
această ipostază Alexandru Iliaş vodă îi confirmă la 1 1 mai 1 632 o cumpărătură,
sigur mai veche, din satul Bahna ţinutul Trotuş de la Mihalcea Baei, partea lui
Pătraşco Baei cu 1 5 ughi galbeni 1 63. În relatările călătorilor străini satul este
menţionat prima dată la 27 octombrie 1 64 1 sub forma "Bahna", când
credincioşii de aici, împreună cu cei din Borzeşti şi Măneşti totalizau 1 1 O suflete,
dintre care 20 erau copii 1 64. Episcopul Marco Bandini în 1 646 numeşte satul
Balana (în maghiară Volcsoc) cu 1 2 case, totalizând 87 de suflete 1 65. De asemeni
cercetătorul ieşean Gh. 1. Năstase într-un studiu din anul 1 934 numeşte satul
"Balana sau pe ungureşte Volcsok", face chiar şi localizarea satului: "la Nord
de Măneşti... pe stânga Tazlăului, la N de gura accstuia" 1 66 . După opinia
noastră greşită este localizarea, iar satul se numeşte Bahna. Împreună cu
Grozeştii şi Măneştii erau satele cele mai de la margine, la hotarul Transilvaniei
şi le era încredinţată "grija străjuirei şi a păzirei graniţeloru"1 67. Şi vicaru\1:
apostolic Vlas Koicevic în vizita credincioşilor din anul 1 66 1 vorbeşte despre
unitatea acestora cu o singură biserică catolică la Măneşti, cu 1 75 de suflete în
toate cele trei sate168.
E posibil ca şi satul Bahna să fi împărtăşit soarta satelor Grozeşti şi Măneşti
şi să fi fost scos din Ocol de către Petre Şchiopul şi dat pentru bani, cai sau
"servicii credincioase" lui Ionaşco Buhuş. De la acesta satele au ajuns la fiul său
Cârstea, iar de la acesta la Nicolae Buhuş, fiul lui Cârstea. Numai aşa ne putem
explica cum la 24 ianuarie 1 664 marele stolnic putea să cumpere şi o altă parte
din satul Bahna de la Simion Mahruşcă 1 69. În anii următori marele dregător
acaparează şi alte importante părţi de sat1 70.
1 62 Ibidem, nr. 443.
1 63 D.R.H., XXI, nr. 69.
1 64 Călători străini despre tările române, voi . cit., p. 249.
1 65 Codex Bandinus, p. LII, 35.
1 66 Dr. Gh. 1 . Năstase, Ungurii din Moldova la 1646 după "Codex Bandinus", Extras din
Arhivele Basarabiei, 4, 1 934 şi 1 , 1 935, p. 1 O. Aşadar, ambii autori denumesc localitatea greşit,
iar ultimul o şi localizează şi tot greşit, argumentându-şi opinia cu nota 2 din subsolul lucrării
citate.
1 67 Codex Bandinus, p. LI-LI !, 35.
1 68 Călători străini despre tiriie române, VII, Bucureşti, 1 980, p . 1 40.
1 69 Arh. Naţ. Fii. laşi, Documente, XCV/ 1 3 .
1 70 Ibidem.
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Gheorghe Burlacua

Cum domnia a treia a lui Gheorghe Duca ( 1 678- 1 683) s-a caracterizat
printr-o fiscalitate apăsă't:oare, satele din zona cercetată se "sparg", se
"pustiesc", oamenii fugind în păduri sau peste hotare. În relaţia sa din 1 O iulie
1 682 preotul Vitus Pilutius subliniază că şi locuitori din satul "Bano" erau fugiţi,
ca şi cei din Fântânelel 7 1 . De asemenea minoritul conventual Francesco Antonio
Renzi în raportul său către Propaganda Fide din 1 9 februarie 1 69 1 specifică că în
satul Bahna sunt "cam 1 8 familii de catolici " 172. Peste şase ani, la 1 697 la 28
iunie, rninoritul Bernardino Silvestri vizitând Moldova menţionează şi satul
Bahna de lângă Trotuş 1 73. Şi în deceniile şi secolele următoare satul este
menţionat.

L' "Ocol" princier Trotuş
(XV-e - XIX-e siecles)
II
Resume
Par la suite d'etude avec le meme titre publie dans la revue Carpica,
XXVI, 1 997, p. 59-75, l ' auteur . suivre l'evolution d' "Ocol " princier Trotuş
pendent le temps de XV-e - XIX-e siecles. L'etude continuera son apparition,
comme troisieme partie. dans une proche numero de la revue.

1 7 1 Călători străini despre ţările române, voi . cit. , p. 1 06.
1 72 Ibidem, V I I I , Bucureşti, 1 983, p. 1 1 8.
1 73 Andrei Pippidi, Moldova în 1 697, după relatarea misionarului Bernardino Silvestri, în
Românii în Istoria universală, 1 1 1/3, Iaşi, 1 988, p. 66, 68.
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Forme de proprietate în ţinutul Romanului:
domeniul domnesc (1)
Daniel Ciobanu
Tema acestei lucrări, generoasă şi complexă, gravitează în jurul unui
subiect: pământul. Pe parcursul a trei veacuri, domnia, mica şi marea boierime,
răzeşii, egumenii de pe la schituri şi mănăstiri, episcopii Romanului
au fost martori sau participanţi la numeroasele acţiuni de împărţire sau de
reîmpărţire a sa.
Î n Moldova, încă de la întemeierea statului se pot constata trei forme de
proprietate funciară cu regim juridica-administrativ deosebit şi anume: domeniul
public, aflat la dispoziţia domniei, proprietatea funciară urbană, folosită de
membrii comunităţilor municipale, care o perioadă de timp a avut o formă de
organizare şi folosire deosebită de a domeniului public şi, în sfârşit, proprietatea
boierească şi eclesiastică 1 .
Ţinutul Romanului a avut o configuraţie artificială, înglobând sate aflate
pe văile râurilor Moldova şi Siret şi ale afluenţilor acestora, între Paşcani şi
Bacău.
Cu mici excepţii, până în veacul al XVIII-lea, limitele sale au fost stabile.
Au mai existat moşii, de exemplu Dădeştii, care, după anul 1 600, au fost preluate
de către administraţia ţinutului Romanului.
Domeniul public sau domnesc s-a format din ocoalele oraşelor şi curţilor
domneşti, ocoalele de cetăţi şi ocoalele de frontieră, create în legătură cu apărarea
teritoriului2 şi unele sate confiscate de către domni în urma hiclenirii boierilor,
sate neincluse în ocoale3.
În ţinutul Romanului s-au constituit în evul mediu două ocoale: unul
format în jurul târgului Romanului, celălalt alcătuit în preajma târgului Şcheia, pe

1 N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova. 1. Organizarea de stat până la mijlocul secolului
al XVII I-lea, Bucureşti, 1 97 1 , p. 1 4 .
2 D . Cirea, Organizarea administrativă a statului reudal Moldova (secolele XIV-XVIII), în
A l i A t , tom I I ( 1 965), p. 1 98 .
3 Vezi infra, passim.
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Siret. Încă de la început, centrele urbane, cu hotarele lor, nu au fost înglobate în
"
ocoalele curţilor dom qeşti"4 , chiar dacă acestea îşi aveau sediul în oraşe. ,,Acolo
unde exista şi cetate şi târg"5, la Roman, bunăoară, s-a constituit un singur ocol,
"
deşi, în mod confuz, este numit când al cetăţii, când al oraşului"6. N-au existat
"
ocoale separate pentru cetăţi şi târguri ... Iniţial, ocolul a fost însă al cetăţii"7. De
pildă, în 1 599, satul Childeştii era menţionat ca fost ascultător de Cetatea Nouă
de la târgui Romanului11, iar în 1 6 1 7 ca fost sat domnesc, ascultător de ocolul
aceluiaşi târg9.
În timpul domniei lui Ştefan cel Mare, fiind refăcute sau construite unele
cetăţi lO, s-au luat măsuri de reconstituire a ocoalelor aferente acestora l l .
Astfel, Berindeştii, seliştea Ecuşanii, dreaptă domnească, ascultătoare de
ocolul Romanului, şi Săbăoanii, sat domnesc aflat în aceeaşi situaţie, au rămas în
administraţia puterii centrale până în cea de-a doua jumătate a secolului al
XVI-lea. Între anii 1 606 şi 1 608, domnii Ieremia şi Simion Moghilă le-au dăruit
mănăstirii Secul2, neţinând seama de faptul că în 1 589 Benedic fost ceaşnic
cumpărase de la Petru Şchiopul seliştea amintită mai sus 1 3 vânzând-o imediat lui
Manole, pârcălabul de Roman. Manole a fost repus în drepturi în anul 1 60914,
însă a vândut-o, la rândul său, marelui vomic Nistor Urechel5. Noul proprietar a
făcut această achiziţie pentru a-şi înzestra mănăstirea sa nou-zidită, Secu
( 1 609)1 6 . în 1 6 1 8, Manole pârcălab, strâns cu giudeţ de către pan Bămat mare
postelnic, nepotul lui Brut postelnic, apelează la o ilegalitate, vânzând din nou
Ecuşanii (lucşanii) lui Dumitru Goia, de această dată profitând şi de o anumită
slăbiciune a călugărilor de la Secul 7. Pentru o anumită perioadă, călugării şi-au
4 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 98.
5 D. Ciurea, loc. cit.
6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 DIR, A, veac XVI, IV, p. 248, 1 954.
9 Ibidem, veac XVII, IV, p. 328.
10 Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI, publicate de Ioan Bogdan, ediţie revăzută şi
completată de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1 959, p. 1 9, 35; vezi şi N. Grigoraş, Cetatea
Smedorova şi Cetatea Nouă de la Roman, în Omagiu lui P. Constantinescu-laşi, cu prilejul
împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1 965, p. 239-242.
I l C. Cihodaru, Refacerea ocoalelor cetăţilor şi curţilor domneşti, în Omagiu lui P.
Constantinescu - l aşi . . , p. 27 1 .
1 2 D.I.R., A . , veac XVII , JI, p. 40, 42, 1 54, 1 9 1 - 1 93 .
1 3 Ibidem, veac XVI, I I I , p. 44 1 -44 1 .
1 4 Ibidem. veac XVl l , I L p . 201 -202.
1 5 Ibidem, p. 247-248.
16 Ibidem; CDM, I , 1 957, p. 330, nr. I 432; alte acte pentru acele moşii au mai fost emise în anii
1 6 1 2, 1 6 1 6, 1 6 1 8 (cf. D I . R., A . veac XVI I , 1 1 1 , p. 52; IV, p. 2, 4, 23-24, 269-270).
1 7 Ibidem, veac XVl l , voi. IV, p. 275, 279-280, 282.
.

.

.
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recăpătat proprietatea ( 1 6 19- 1 63 4) 1 8 , pierzând-o însă, în cele din urmă, în
favoarea Goeştilor 1 9.
Childeştii (Pildeţii), sat drept domnesc, ascultător de ocolul Cetăţii Noi a
târgului Romanului20, a fost dăruit de Petru vodă în 1 585 lui Brut mare postelnic,
acesta, la rândul său, donându-1 mănăstirii Agapia2 1 . În 1 599, necunoscând
precedenta vânzare, Ieremia Movilă a dăruit satul mai sus-menţionat pârcălabului
Manole22, care, doi ani mai târziu, l-a vândut panului Chiriţă Paleolog mare
postelnic23 . Î n urma unui proces, în anul 1 6 1 7, călugării de la Agapia şi-au primit
moşia înapoi24. Dumitrache Chiriţă şi jupâneasa lui s-au lăsat păgubaşi, întărind
şi ei această moşie mănăstirii ( 1 620- 1 660)25.
Un alt sat alipit ocolului Romanului de către Ştefan cel Mare a fost
Gâdinţii. Proprietate a panului Negru, vomic de Bârlad, acest sat a intrat în
posesia panului Ion (Oană) vomic de S1tceava, care l-a lăsat moştenire copiilor
săi: Lazăr, Stanciul şi Costea. La 3 iunie 1 429, Alexandru cel Bun întărea sus
numiţilor boieri, printre altele, vislujenia tatălui lor, satul Gâdinţi, la Cobâle26.
Întregind un urie mai vechi din 1 2 iulie 1 4 1 5 , autorii colecţiei Documente
Romaniae Historica, seria A, Moldova, au consi<;lerat, în mod eronat, că printre
satele dăruite atunci mănăstirii Bistriţa de către boierii Ion vomic de Suceava,
Negru vomic şi Ion Jumătate s-ar fi aflat şi Gâdinţil , sat unde era curtea lui
Negru27. Alexandru cel Bun nu putea strica el însuşi dania făcută de boierii săi,
sub blestem, unei mănăstiri, danie întărită chiar de el. Întregirea documentului
din 1 4 1 5, propusă de către cercetătorii ieşeni, se bazează, de fapt, pe o menţiune
dintr-un act datat în anul 1 500, în care satul Gâdinţi apărea ca moşie a lăcaşului
de închinare de la Bistriţa28, fiind specificată acolo existenţa unei foste curţi a
panului Negru. Acesta putea să aibă curţi şi în alte sate, unul dintre ele fiind
1 8 Ibidem, p. 33 1 , 50 1 ; V, p. 40, 95-96; DRH, A, voi. XXI, intocmit de C . Cihodaru, 1. Caproşu şi
Leon Şimanschi, Bucureşti, 1 97 1 , p. 50, 1 45 .
1 9 C.D.M . , I l , p . 328, nr. 1 622.
20 D.I.R., A., veac XVI, IV, p. 248.
•
2 1 Ibidem, III, p. 286, 360-36 1 .
22 Ibidem, IV, p. 248; întărite şi în anul 1 609 (cf. Ibidem veac XVII, Il, p . 248-249).
23 Ibidem, I I I , p. 1 , 2.
24 Ibidem, IV, p. 80, 328.
25 Ibidem, p . 467, 5 1 1 ; V, p. 75; D.R.H. , A., passim; C.D.M., I I I , p. 1 28, nr. 522; p. 64, nr. 20 1 ;
vezi şi D . Ciurea, op. cit., p. 230.
26 D.R.H., A., I, intocmit de C. Cihodaru, 1. Caproşu şi L. Şimanschi, Bucureşti, 1 975, p. 1 35 ; vezi
şi M . Costăchescu, Documente moldoveneşti inainte de Ştefan cel Mare, laşi, "Viaţa
.

românească S.A.", voi. 1,

1 9 3 1 , p. 2 69-2 7 9.

27 D.R.H., A., 1, p. 6 0.
28 Ibidem, I II , p. 459; vezi şi D. Ciurea, op. cit., p. 230 şi C. Cihodaru, Refacerea ocoalelor . . . ,
p. 270-2 7 1 (cu greşeli de interpretare a documentelor).

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

Daniel Ciobanu

1 30

1 4 1 5. În 1 500, călugării şi-au vândut o parte
În hotarul acestei
moşii alipite atunci la ocolul Romanului29 a stăpânit ocini şi Episcopia
Romanului, ca urmare a unor danii făcute de Alexandru voievod, Petru voievod
şi Petru vodă Şchiopul (menţiuni din anii 1 6 1 3- 1 6 1 630).
În schimbul unor sume de bani şi ca răsplată a unor slujbe îndeplinite la
Poartă, vameşul Prăjescu a obţinut de la domnie moşiile Gâdinţi, Vulpăşeşti, sub
bucovină, sat fost domnesc, ascultător de târgui Romanului ( 1 602- 1 603)3 1 , şi
siliştea Sămioneştii, pe Moldova, care avea acelaşi statut juridic ( 1 602)32.
Căsătorindu-se cu fiica vameşului, marele paharnic Cărăiman a lăsat moştenire
aceste moşii lui Dumitru Buhuş şi surorii sale, Safta, în anul 1 6 1 733.
Lăţcanii, sat format pe domeniul panului Fundea, întărit în 1 484 lui
Dragoş, ginerele lui Severin, şi cumnatei sale Stana34 împreună cu moşia vecină,
Fundenii, a fost scos la vânzare, fiind cumpărat de către domn. A fost inclus în
ocolul cetăţii Romanului sau al târgului Romanului3S. În timpul lui Petru vodă
Şchiopul, marele vomic Nistor Ureche l-a răscumpărat36, achiziţionând în câţiva
ani şi celelalte ocini din sat37.
Sagna (Sana, Sadna), fostă ocină a panului Duma aprod ( 1 443)38 şi
Tămăşanii, fost sat al pârcălabului Grincovici39, incluse în domeniul domnesc şi
alipite ocolului Cetăţii Noi a târgului Romanului, au fost dăruite tot de Petru
Şchiopul mănăstirii Galata ( 1 578- 1 579)40, cu mori, bălţi de peşte, piue, poduri
umblătoare, prisăci etc. ( 1 588)41 şi întărite de voievozii următori, o dată cu
dreptul de a-i judeca pe vecinii mănăstirii ( 1 592- 1 632)42. Numeroase au fost
vexaţiunile la care pârcălabii şi slujitorii domneşti i-au supus pe locuitorii acestor
donat, cu siguranţă, bistriţenilor, în

din proprietăţi, printre care şi Gâdinţii, lui Ştefan cel Mare.

29
30
31
32
33
34
35
36

Ibidem.
D.I.R., A., veac XVII, I I I , p. 1 38 ; IV, p . 74-74.
Ibidem, 1, p. 50, 92.
Ibidem, p. 60.
Ibidem, I V, p. 85.
D.R.H. , A., I I , intocmit de Leon Şimanschi şi colaboratorii, Bucureşti , 1 976, p . 392-393.
D.I.R., A., veac XVI, IV, p. 5 1 , 286-288.
Ibidem.
37 Ibidem, p. 8, 9, 5 1 ; vezi şi C. Cihodaru, Refacerea ocoalelor . , p. 271 -272, D. Ciurea,
op. cit., p. 230.
3& D.R.H., A., 1 , p. 32 1 .
39 D.I.R., A., veac XVI, I , p. 1 62.
40 Ibidem. III, p . 92, 1 02, 1 04.
41 Ibidem, p. 409; IV, p. 223.
42 Virginia !sac, Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Statului laşi. Moldova, 1,
Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1 989, p. 532, nr. 1 465; D.I.R., A., veac XVI,
IV. p . 223-224; veac XVII, I I I . p. 1 09- 1 1 0 ; IV, p. 1 85 - 1 86, 489-490; V, p. 1 1 9; C.D.M., I I ,
p. 5 0 , nr. 1 61! ; D.R.H., A . , X IX , întocmit d e Haralambie Chircă, Bucureşti, 1 969, p. 7 9 ; X X I ,
.

.

p. o0-6 1 .
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două sate. În urma plângerilor repetate ale călugărilor, poruncile venite din
capitală au fost dure şi ameninţătoare43 .
Devenite selişti în urma depopulării, acestea au reintrat î n domeniul
domnesc. Miron Bamovschi s-a îngrijit să acorde celor ce se aşezau de bună voie
acolo anumite scutiri ( 1 629- 1 633)44. Noii locuitori ai acestor sate şi-au vândut
însă o parte din ocini lui Dumitru Fulger ( 1 636)45, care ori le-a donat el însuşi
mănăstirii Trei Ierarhi, ori i-au fost confiscate de puterea centrală, fiind apoi
dăruite de Vasile Lupu mai sus-numitului lăcaş monahal ( 1 639- 1 640)46. Cert este
că în proprietatea ctitoriei vasiliene de la Trei Ierarhi aceste sate au rămas până
prin anii 1 66 1 - 1 662, Ştefăniţă vodă Lupu fiind ultimul domn care le-a mai întărit
mănăstirii zidite de către părintele său47. Eustratie Dabija voievod a întors
călugărilor de la Galata aceste vechi proprietăţi ( 1 662)4R, ei stăpânindu-le încă la
sfârşitul veacului al XVII-lea49.
Negreştii, sat pe Albâia, care "au fost selişte în prizma Romanului şi s-au
pus sat acolo", şi o jumătate dintr-un loc numit Fântâna Mălăşeştilor, dăruiţi
călugărilor de la mănăstirea Agapia sau achiziţionaţi prin cumpărare, au stat în
stăpânirea acestora din deceniul al optălea al secolului al XVI-lea şi până în jurul
anului 1 66050.
Un anumit număr de sate, cel puţin şapte, au ajuns, după cum s-a mai
amintit, în proprietatea domnească, prin hiclenirea proprietarilor sau prin
depopulare.
Astfel, Agiudenii, sat vechi, dar atestat abia în anul 1 623 a fost confiscat
de Ştefan Tomşa vvievod pentru hiclenie şi dăruit lui Anton cămăraşul5 1 . La
rândul său, Radu Mihnea voievod l-a donat mănăstirii Sf. Sava52, căreia
următorul domn, Gaşpar Graţiani, i-a dat în schimb pentru Agiu.leni satul Heciul
din ţinutul Soroca53. Dăruit boierului Lupu Prăjescu de către Alexandru Iliaş
voievod54, acest sat "unguresc" a rămas Prăjeştilor în aproape tot secolul al
43 1bidem.
44 D.R.H., A., XXI, p. 527.
45 Ibidem, XXIII, p. 43 1 -432; C.D.M., p. 24 1 , nr. 1 1 45.
46 Ibidem, nr. 1 403.
47 1bidem, lll, p. 1 70, nr. 74 1 .
48 Ibidem., p. 459, nr. 2 1 94; p. 487, nr. 2342, 2343; p. 499, nr. 2400; p. 5 1 5, nr. 2488; IV, p. 208,
nr. 900; p. 3 4 1 -342, nr. 1 529.
49 1bidem, p. 35 1 , nr. 1 573; pp. 394-395, nr. 1 787; vezi şi O. Ciurea, op. cit., p. 230.
50 D . I . R., A., veac XVII , 1, p. 80; III, p. 84; IV, p. 20; C.D.M. , 1 , p. 273, nr. 1 1 63; I I I , p . 1 28, nr.
522.
5 1 Ibidem, I l, p. 46, nr. 1 49.
52 Ibidem.
53 Ibidem. .
54 Ibidem.
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XVII-lea.
Burueneştii, sat drept domnesc dăruit de acelaşi Petru Şchiopul lui Avram
Pârvul pârcălab de Soroca "pentru dreapta lui slujbă în lupta cu nişte cazaci" , se
găsea alături de ocolul Romanului55. Nu se ştie cum a ajuns în proprietate
domnească. A rămas urmaşilor lui Pârvul care I-au vândut aproape în întregime
neamului Goia56.
Satul domnesc Hărniceştii (Hărliceştii) a fost schimbat în anul 1 584 de
Petru Vodă cu nişte case ale jupânesei Anna a răposatului Golăe logofăt57.
Această moşie, aflată alături de ocolul Romanului, a sfărşit prin a fi donată de
Anna Golăiasa mănăstirii zidite de soţul ei, Vatoped (Golia)58.
Domnia a mai avut pământuri la Oboroeni (Obrăceni), vândute de Ieremia
Movilă voievod lui Grigore Şcheianul diac59. Din proprietatea sa au trecut, până
la urmă, în cea a familiei Prăjescu. Un Toderaşco Prăjescu moştenea la 1 677 acest
pământ fost domnesc60.
Satul Păşcănei, la Roman, stăpanire a lui Vasile hatmanul, confiscat şi apoi
dăruit de Ştefăniţă vodă Lupu altor boieri, a fost returnat în 1 662 fostului
proprietar întors din pribegie6 1 .
Pentru a mări ocolul noii cetăţi de la Roman, Ştefan cel Mare a recurs şi la
confiscări. Astfel, satul Poelnic "I-au fost luat. . . Ştefan vv. de la unchiul lui
(Cazma Şarpe postelnic), de la Ivan"62, fiindu-i mai târziu returnat ( 1 5 1 9)
postelnicului amintit de către Ştefăniţă vodă63.
Tot Ştefan cel Mare a cumpărat în 1 4 8 1 un sat la Cobâle, Selivestri, de la
Danco, fiul lui Sima, nepotul lui Dragoş viteazul şi de la nepoţii lui de soră,
dându-i-1 apoi, în schimb, Mărinei Lalea, fiica lui Ioaniş Borilescu64.
Un alt sat, Popeştii, depopulându-se, a fost inclus automat în domeniul
domnesc şi dat spre administrare pârcălabilor de la Roman, pentru ca, în cele din
urmă, să fie vândut lui Stănilă şoimarul (înainte de 1 5 84)65.
55 D.I.R., A., veac XVI, III, p. 355-356.
56 Ibidem, veac XVII, I I I , p. 227-228; IV, p. 355, 360, 396.
57 Ibidem, veac XVI, I I I, p. 266-267; Virginia Isac, Catalogul . . , I , p . 354, nr. 1 469; C.D.M., 1,
p. 220, nr. 902.
58 D.I.R., A., veac XVI I , p. 1 7 1 .
59 Ibidem, veac XVI , IV, p . 233.
60 C.D.M., IV, p. 52, nr. 1 27.
61 Ibidem, I I I , p. 202, nr. 899.
62 D.I.R., A., veac XVI, p . 1 5 1 .
63 Ibidem; M . Costăchescu, Documente moldoveneşti de la Ştefăniţă voievod (1517-1527), Iaşi,
1 943, p. 1 43- 1 47.
64 D.R.H., A., I l , p 356-357; vezi şi menţiunea din anul 1 5 1 9 (cf. D.I.R., A . , veac XVI, 1 ,
p . 1 4 1 ).
65 Ibidem, I I I , p. 326.
.
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, De ocolul Romanului nu au depins moşii precum Plopii, Cârsteştii
(Pizdenii), Belceştii, aşa cum s-a crezut66, aceste sate fiind incluse în ocolul
oraşului Cotnari din ţinutul Hârlăului67.
Celălalt ocol Domnesc din ţinutul Romanului s-a format şi a fost organizat
în jurul târgului Şcheia, pe Siret, mai exact, în jurul mori lor domneşti de acolo68.
După dezafectarea acestora în a doua jumătate a secolului al XVI-lea şi
înstrăinarea satelor ce ascultau de ele69, posibilităţile de dezvoltare ale Şcheii
s-au redus considerabiJ70.
Din acest ocol au făcut parte satele Bogdăneşti, Şcheuleţi, Fărcăşeni şi,
după 1 680, satul Şchei7 I .
Bogdăneştii şi Şcheuleţii au fost luate de Bogdan Lăpuşneanu de sub
ascultarea marilor domneşti de acolo şi date în schimb, pentru satul Bârleşti din
ţinutul Sucevei, Episcopiei Romanului ( 1 569)72, care le-a stăpânit de atunci timp
de cel puţin un sccoJ73.
Satul Fărcăşeni, ascultător de târgui Şchei14, a fost dăruit de Vasile voievod
cu cei patru arhierei ai Moldovei şi cu întregul sfat mănăstirii Trei Ierarhi, ţinând
de aceasta măcar două decenii ( 1 640- 1 660)75.
Domnii Ţării Moldovei şi chiar târgoveţii au vândut numeroase moşii din
hotarul târgului. De pildă, marele vistier Simion Stroici a cumpărat în 1 60 1 de la
Vasca, popa Ioan, Ilia şi alţi târgoveţi din Şchei "un loc de heleşteu şi cu iaz vechi
pe apa Bahnei, jumătate aflându-se în hotarul Şcheilor şi jumătate în hotarul
satului său Miclăuşani"76. Nicoară Prăjescu logofăt şi diacul Gligore Şchiian au
cumpărat de la Ieremia Movilă Vodă "o bucată de pământ din hotarul târgului,
care a fost din vremile vechi sub ascultarea satului Oborocenii" ( 1 606)77.
Douăzeci de ani mai tarziu această ocină era în proprietatea lui Lupul Prăjescul
66 Const. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene (din secolul al X-lea până la
mijlocul secolului al XVI-lea), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 967, p. 268.
67 Vezi documentele de la notele 39-50 şi D.I.R., A., I ndicele numelor de locuri, întocmit de
Alexandru 1. Gonta, ediţie îngrijită şi prefaţă de 1. Caproşu, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1 990 sub voce
68 D.I.R., A., veac XVI I, I I , p. 1 89- 1 90.
69 1 . Caproşu, Structuri fiscale şi administrative intr-un catastif moldovenesc de vistierie din
1 606, în AliAJ, XXX, 1 993, p. 268, nota 84.
70 Ibidem.
7 1 D. Ciurea, op. cit , p. 230.
72 D.I.R., A., veac XVI, I I , p. 1 83 - 1 84.
73 Ibidem, p. 1 89- 1 90 : I I I , p. 1 02 - 1 0 3 ; veac XVII, V, p. 1 8 . 74-76, 3 1 9 : C . D.M., I I I . p . 0 1
nr. 3 3 2 .
7 4 C.D.l\1 , I l , p. 2 9 2 , nr. 1 4 1 4.
75 Ibidem, I I I . p. 1 3 5, nr. 5 5 8 : p. 1 3 8 , nr. 5 7 2 .
7(, I bidem, 1 , p. 2 (1 1 , nr . 1 1 0 5 : p . 254. nr. ! OM ; ; D . I . R . . .\ . . ·;cac X V I . I V. 1 ' 2 2 ' ! - 2 :> 0 .
77 I bidem, veac X V I I . I l , p. 2 5 - 2 9 .
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şi a cneaghinei sale Safta78_ Aceste pământuri, alături de cele achiziţionate de la
popa Anton din Oboroceni şi de la rudele sale de către postelnicul Ionaşcu Pră
jescul ( 1 635)79, moştenite de clucerul Toderaşco PrăjesculBO, au fost obiectul unei
vânzări făcute de Maria, jupâneasa lui, jitnicerului Chiriac Sturza8 I , în posesia
căruia au şi rămas. Tot în hotarul târgului au mai avut moşii în veacul al
XVII-lea Ioniţă parcălab de Hotin şi Pavel Ureche fost medelnicer ( 1 639;
1 657)82.
Depopulându-se, oraşul a devenit silişte, intrând automat în proprietate
domnească. Constantin Cantemir a "dăruit" în 1 693 satul format pe locul
vechiului târg lui Iordache Ruset vel vistier pentru suma de 3000 de leiBJ.
Satele din ocoale aveau un regim aparte. Locuitorii lor nu erau dependenţi
de târgoveţi sub nici o formă, având obligaţii faţă de domnie şi de reprezentantul
acesteia în ocol, vomicul sau ureadnicul84. Satele imunitare ale mănăstirilor şi ale
Episcopiei erau scoase aproape complet de sub jurisdicţia ţinuturilor şi
ocoalelor85.
Refăcute în timpul domniei lui Ştefan cel Mare, cele două oc<?ale, de la
Roman şi de la Şcheia, au fost, încet dar sigur, desfiinţate. Aflată într-o mare lipsă
de bani, domnia şi-a vândut celor interesaţi cea mai mare parte din proprietăţile
funciare, dând astfel posibilitatea unui mare număr de boieri să achiziţioneze
moşii în ţinutul Romanului.
Analiza atentă a documentelor relevă caracterul complex al evoluţiei
sistemului de proprietate, cu diferitele sale segmente.

78 D.R.H., A., XIX, p. 1 1 2; XXII, intocmit de C. Cihodaru, 1 . Caproşu, L. Şimanschi, Bucureşti,
1 974, p. 1 93 ; XXIII, întocmit de L. Şimanschi, N. Ciocan, D. Agachi, G. Ignat, Bucureşti, 1 996,
p. 69-70.
79 Ibidem, p . 292-293, nr. 250 A., 250 B.
80 C.D.M . , I V, p. 52, nr. 1 27.
S I Ibidem.
82 Ibidem, I l , p. 288, nr. 1 393; l l l , p. 74, nr. 249.
R3 D . Ciurea, op. cit., p. 230; N . Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, V I ,
Bucureşti, 1 905, p. 2 8 .
8 4 Ibidem, p. 202.
i! 5 Ibidem, fl . 203 .
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Les formes de propriete dans la region d u Roman: le
domaine princier (1)
Resume
Dans cette epoque la terre a supporte des nombreuses actions de partage et
de repartage. Dans cet article, l'auteur s'ocupe d'evolution de la forme de
propriete dans la region de Roman. Mais il fait seulement l'analyse sur le
domaine princier. Conformement aux documents moldaves d'epoque, il suive
l'evolution de la propriete princiere dans les villages de la region du Roman
(Berindeşti, Săbăoani, Gâdinţi etc) ou dans la viile Şcheia (Bogdăneşti, Şcheuleţi,
Fărcăşeni, Şchei).
L'auteur essaie de demontrer par son article que, penmdent le temps, le
domaine princier n'existe plus parce qu'il avait des beaucoup necessites
financieres. Pratiquement, par des ventes ou donations le domaine princier se
transforme dans la propriete de boyard ou ecclesiastique, le processus, quouique
complexe, se passe pendent de trois siecles
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O încercare de climatologie istorică
(Secolele XV-XIX) (1)
Constantin Tofan
Evoluţia activităţii umane şi a civilizaţiei umane s-au desfăşurat în strânsă
legătură şi au fost direct influenţate de condiţiile naturale de mediul atât cele
fizica-geografice cât şi cele climatice. Influenţa factorului climă în evoluţia
civilizaţiei umane nu trebuie interpretată ca un factor absolut în evoluţia acesteia,
ci doar ca o premiză favorabilă sau uneori nefavorabilă asupra activităţii omului.
Istoriografia ultimelor decenii a propus, atât pe plan universal, dar mai ales
pe cel european, noi metode de investigare a relaţiilor om-natură şi în special a
influenţei factorului climatic asupra evoluţiei istorice ! .
Î n cadrul istoriografiei naţionale, preocupările de climatologie istorică sunt
de dată recentă şi încep cu deceniul al VIII-lea al acestui secol, exceptând
informaţiile dispersate în sursele istorice, sau din diferitele lucrări generale sau
speciale2.
Emanuel Le Roy Ladurie et J.P. Desaive, Le climat de Ia France (1776 - 1792); series
thermiques în "Territoire de l'historien", voi. 1, Gallemard, Paris, 1 973, ed. a 1 1-a, 1 978; Emanuel
Le Roy Ladurie, Historie et climat, 1 959; ldem, Histoire du climat depuis l'an mii, 1 967;
Pierre A lexandre, Les variations climatique au Moyen Age (Belgique, Rhenanie, Nord de la
France), Louivan, 1 977; Jean de Vries, Histoire du climat et Economie; des faits nouveaux,
une interpretation differente, în "Annales", nr. 2/1 977, p . 1 98-277; Emanuel Le Roy Ladurie,
L'Histoire de la pluie et du beau temps, în ,,Le Territorie de l 'histoire", 1, Gallimard, Paris,
1 973; A. Angot, E tude sur les vendanges en "Annales du bureau central meteorologique de
France", 1 883.
2 Samuil Goldenberg, Clima, climatolo!fia şi istoria, în A l/A C, XVI , 1 973, p. 43 1 -444; ldem,

Climat et histoire. Contributions a une histoire du climat dans le Pays roumains, au XVI
XVII siecles, in RRH. I I I , 1 974, nr. 2 , p. 305-32 1 ; Lucian Boia, Climatologia istorică, în Rdl,
32, nr. 6 1 979, iunie, p. 1 1 1 9 - 1 1 30; Paul Cernovodeanu şi Paul Binder, Reperes a une histoire
de la climatologie roumaine, în RRH, XIX, 1 980, 2-3 , p. 27 1 ; Ioana Constantinescu, Climă,
agricultură şi societate în Ţara Românească şi Moldova sub fanarioţi, în Rdl, tom 42, 1 989,
nr. 3, p. 259-272; Toader Nicoară, Variaţii climatice şi mentalităţi colective în secolul XVIII
şi începutul celui de-al XIX-lea, in StComSatuMare, V I I -VI I I , 1 986- 1 987; Ştefan Lemny,
Sensibilitate şi
istorie în
secolul
XVI I I
românesc,
Bucureşti,
Editura
Meridiane, 1 990.

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

O încercare de climatologie istorică (Secolele

XV-XIX)

1 37

Caracterul cu totul special al subiectului necesită o tratare interdisciplinară
şi în aceste condiţii consultarea lucrărilor de meteorologie, agrometeorologie şi
de climatologie generală este obligatorie3 .
Probabil multă vreme de acum încolo, necesitatea cercetării
interdisciplinare în acest domeniu, atât de vast cât şi de interesant, va rămâne un
deziderat, ca de altfel inventarierea riguroasă şi exhaustivă a evenimenţialului
meteorologic, atât cel de excepţie, cât şi cel care nu iese din limitele obişnuitului
şi bineînţeles corelarea în serii continui pentru a se reconstitui ceea ce numim
climă4.
Se impune de asemenea clarificarea terminologiei, a precizării
diferenţierilor de conţinut şi sens între eveniment meteorologic, meteorlogie,
climă şi climatologie.
Cercetările de până astăzi au demonstrat că au existat în permanenţă
transformări climatice de o anumită amplitudine în ultimele două milenii, la
nivelul pământului, continentului şi bineînţeles la nivel local. Aceste transformări
sau cel puţin oscilaţii caracterizate printr-o anumită ciclicitate, la care se adaugă
manifestările de excepţie ale climei au influenţat în mod direct dar şi indirect
condiţiile vieţii materiale, inclusiv a imaginarului epocii respective, a mentalităţii
individuale şi colective a oamenilor. Alături de formele de relief şi de tipurile de
sol, clima a influenţat direct, pozitiv sau negativ, producţia agricolă, strict
necesară pentru supravieţuirea speciei umane, evenimentele politica-militare, iar
uneori mentalitatea individuală sau colectivă, determinând obsesii sau spaime.
Izvoarele referitoare la istoria climei sunt relativ diverse, dar informaţia
este incompletă şi de foarte multe ori este indirectă. Informaţiile cele mai
numeroase sunt cele din cronici, însemnări marginale de pe vechi cărţi, relatări
de călătorie, rapoarte consulare, documente, socoteli ale oraşelor, opere literare
şi religioase, rezultate ale cercetării arheologice, creaţia folclorică.
Cel mai adesea au fost consemnate evenimentele excepţionale care au ieşit
din limitele normalului, sau care, dintr-un motiv sau altul, i-au impresionat pe
contemporani.
3 N . Topor, Ani ploioşi şi secetoşi în R.P.R., Bucureşti, I nstitutul de meteorologie, 1 963; Coord.
ing. O. Berbece! şi i ng. M. Stancu, Agrometeorologia, Bucureşti, 1 970; E. Oteteleşeanu,
Meteorologia şi agricultura, în Buletin ul Societăţii Regale Române de geogrc?fie, 1 926;
Berbece, 0., Agrometeorologie, în voi. Un secol de la înfiinţarea Serviciului meteorologic al
României, Bucureşti, 1 984, Bâzâc, Gh., Din Istoria meteorologiei, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 985 ; Andrei Gavrilă, sub redacţia, Rezumatele comunicărilor
"

Seceta şi măsurile complexe de
combatere, 5-6 iulie 1 995, Chişinău, 270 p.; L. lanovcic, Ion Ionescu de la Brad şi
meteorologia agricolă în România, în Carpica, XXV, 1 994, p. 207-2 1 O.
4 Lucian Boia, op. cit., p. 1 1 1 9.
celei de-a doua confel'inţc ştiinţifice, Apele Moldovei.
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Astfel omul medieval a asociat un anumit eveniment meteorologic, cu un
anumit eveniment istoric şi care în mentalitatea sa 1-a considerat drept cauză a
evenimentului. De asemenea producerea concomitentă a unui eveniment
meteorologic de o anumită intensitate la o anumită sărbătoare religioasă, a
influenţat obsesiile acestuia, sau măcar 1-a determinat să îl consemneze.
Încercările mai vechi sau mai noi de a analiza realitatea umană prin prisma
climei şi-a redobândit interesul datorită cercetărilor mai noi, care i-au putut
stabili locul în rândul fenomenelor ce au marcat evoluţia, un loc care a fost
considerat nici primul, dar nici ultimul, respingându-se tentativa unui
determinism absolut, fără a se ignora în acelaşi timp importanţa în societăţile
tradiţionale în care fluctuaţiile meteorologice au influenţat atât de puternic
evoluţia economiei agricole strict necesară pentru supravieţuirea fizică5.
Desfăşurarea la date neobişnuite şi în exces a unui fenomen meteorologic
a determinat în foarte multe cazuri compromiterea recoltelor agricole, cu
corolarul acesteia, foametea, au dus de foarte multe ori la adevărate dezastre,
uneori un adevărat "lanţ" sau "cerc" al catastrofelor naturale cu consecinţe greu
de cuantificat.
Iată de ce am încercat realizarea unui studiu special referitor la evoluţia
manifestărilor climatice pe teritoriul Ţării Moldovei până la jumătatea secolului
al XIX-lea.
Evoluţia climei a fost influenţată în această zonă de existenţa şi dispoziţia
formelor de relief, a vegetaţiei, care au favorizat circulaţia curenţilor de aer, au creat
zone de microclimat mai favorabile activităţii umane. Deşi trăsăturile climei sunt cele
temperat-continentale, cu existenţa a patru anotimpuri cu trăsături puternic
individualizate, cu diferenţe foarte mari de temperatură între iarnă şi vară, se pot
disocia mai multe zone: zona Subcarpaţilor, podişul înalt al Sucevei, podişul
Bârladului, Depresiunea Jijiei, Câmpia Bărăganului şi Siretului inferior, Câmpia
Pontică (Buceagul) şi bineînţeles dealurile basarabene, iar în vestul Moldovei,
culmile Carpaţilor Orientali. Dispoziţia formelor de relief, existenţa unor depresiuni,
a unor puncte de altitudine mai mare sau mai mică, au impus anumite forme şi
intensităţi ale manifestărilor climatice şi bineînţeles ale consecinţelor acestora.
În general însă regimul climatic al Moldovei în perioada pe care o
analizăm, ca de altfel şi pentru perioada anterioară cât şi posterioară, era mai
favorabil decât acela corespunzător spaţiului de la nord şi est de cel al Moldovei,
care s-a caracterizat prin valori mai excesive6.
5

Ştefan Lemny, op. cit.,

p. 27.

6 Coord. ing. O. Berbece( şi ing. M . Stancu, op. cit., p. 54; Ioan Şandru, Porţi şi culoare
geodemografice în spaţiul carpato-danubiano-pontic consideraţii istorico - geografice, IV,
Bacău, Editura Fundaţiei culturale Cancicov, 1 99f!, p. 1 6.
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Chiar dacă nu au fost spectaculoase, schimbările climatice din ultimii 200300 de ani au fost mult amplificate de intervenţiile brutale şi necugetate ale
omului asupra naturii, mai ales în perioadele de declin natural al climei. În
perioadele anterioare, cel puţin în zonele montane şi deluroase, existau întinse
areale forestiere, fapt demonstrat de soiurile de pădure care ocupă circa 75% din
suprafaţa Podişului Moldovei?.
Această situaţie este ilustrată de altfel de izvoarele cartografice ale
secolului al XVIII-lea, care demonstrează că arealele forestiere erau mult mai
compacte decât în zilele noastre, fapt care a influenţat fără îndoială şi evoluţia
climei pe teritoriul Ţării Moldovei, măcar în ceea ce priveşte microclimatul8.
Evoluţia climei s-a caracterizat atât prin oscilaţii periodice, cât şi prin cele
neperiodice. Astfel în unele studii de fitoistorie şi biogeografie s-au făcut
interesante referiri la cerinţele bioclimatice specifice vegetaţiei existente, din
care rezultă şi caracterul oscilant al climd9.
În evul mediu nu a existat posibilitatea obse.rvaţiilor meteorologice,
acestea au fost făcute în mod singular pentru prima dată la sfârşitul secolului al
XVIII-lea i o, iar începând cu a doua jumătate a secolului al XIX-lea au devenit
permanente, odată cu înfiinţarea staţiilor meteorologice de la Roman şi Iaşi.
Datele înregistrate, confirmă sau măcar sugerează ideea că inclusiv la nivel
secular, clima are o evoluţie cicli că I I . Clima s-a caracterizat prin puternice şi
neobişnuite variaţii neperiodice cum ar fi: încălzirile din timpul iernii în care se
produce reluarea vegetaţiei sau prelungirea frigului şi prezenţa zăpezilor în lunile
de primăvară, brume şi îngheţuri nocturne la date neobişnuite, consemnate atât
de izvoarele istorice cât şi de staţiile meteorologicei2.
Tocmai aceste variaţii neperiodice excepţionale au fost cele care au
impresionat oamenii evului mediu, şi în aceste condiţii au fost consemnate în
izvoarele documentare şi narative ale societăţii medievale.
Oamenii evului mediu, ca de altfel şi cei din perioadele anterioare şi
posterioare, au încercat o explicaţie cauzală, o interpretare a evenimentului
7 N. Soroceanu şi Mircea Amăriucăi, Consideraţii asupra tendinţei de aridizare a climei in
Podişul Moldovei, în Hidrotehnica, 42 ( 1 997), nr. 5, p. 8-9.
8 Vasile Băican, Geografia Moldovei. Reflectată în documentele cartografice din secolul al
XVIII-lea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1 996, p. 49.
9 Petre Enculescu, Zonele de vegetaţie lemnoasă din România in raport cu condiţiile oro
hidrografice, climatice, de sol şi de subsol, în Memoriile Institutului Geologic, Bucureşti, 1 924;
Călinescu R., ş.a., Biogeografia României, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 969. Nicolae
Soroceanu şi Amăriucăi, op. cit., p. 9.
1 O L. lanovcic, op. cit. , p. 207.
I l Nicolae Soroceanu şi Mircea Amăriucăi, op. cit. , p. 1 O - I l .
1 2 Coord. ing. O. Berbece! şi ing. M. Stancu, op. cit. , p. 44.

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

1 40

Constantin Tofan

meteorologic şi a fenomenului climatic, bineînţeles în limitele perioadei
respective. În mod normal aceste evenimente şi fenomene au explicaţie
religioasă, sau de foarte multe ori are loc o înregistrate, fără a se încerca o
anumită explicaţie.
Astfel foarte multe evenimente meteorologice, în special anomaliile
climatice, calamităţile naturale, sau aşa numitele "cicluri infernale", au fost
considerate ca o expresie a pedepsei divine pentru păcatele locuitorilor sau a
conducătorilor, sau ca rezultat al activităţii forţelor malefice.
Sunt sugestive în acest sens câteva exemple pe plan european. Astfel un
autor bizantin, în ostilitatea sa faţă de un anumit împărat, afirmă că o serie de
calamităţi naturale ar fi cauzate de domnia acestuia, considerat de altfel "un duh
al răului": "În timpul stăpânirii sale (Iustinian, 527-565) asupra romanilor s-au
abătut multe grozăvii şi suferinţe, acestea s-au petrecut, zic unii, la ivirea şi prin
iscusinţa acestui duh al răului, altele ni le-a dat Dumnezeu, care din ură faţă de
faptele necuratului şi-a întors faţa de la Împărăţia romanilor şi a dat ţara pe mâna
duhurilor înfuriate ca să-şi facă de cap în lumel3.
Este antologică descrierea pe care Raoul Glaber a făcut-o în cronica sa,
"ciclului infernal" care a devastat Burgundia în anul l 033, "Condiţiile
atmosferice erau atât de neprielnice că omul... s-ar fi zis, pe bună dreptate, că
elementele ostile îi declaraseră război: şi nu e nici o îndoială că fuseseră puse să
pedepsească nesupunerea oamenilor"l4, sau "Lumea ca o pedeapsă a păcatelor ei
suferi această năpastă, spre a-i fi de căinţă, vreme de trei ani"l 5 .
Asemenea explicaţii cauzale sunt valabile ş i pentru spaţiul românesc.
Astfel, Iliaş Rareş prin comportamentul său imoral a fost considerat cauza
condiţiilor climatice nefavorabile din acea perioadă, o reacţie a lui Dumnezeu
faţă de necredinţa domnului, "Ci Dumnezeu în zilele lui atâta certare lăsase, că
şi copacii şi pomii şi viile secase de geruri mari " l 6.
Există şi alte situaţii când domniile sunt caracterizate cu trăsături ale
climei. Astfel, Azarie călugărul cronicar compară o domnie a lui Alexandru
Lăpuşneanu cu o primăvară deoarece "a stins tăciunele care răspândea fumul
credinţei celei rele şi a ascuns iarna întunecată a necuraţilor de luterani făcând să
înflorească primăvara adică bunăstarea bisericilor"l 7. În acest caz "iarna
1 3 Procopius di n Cezarcea, I storia secretă, Bucureşti, Editura Academiei, 1 972, p. 253.
1 4 G eorg es Duby, Anul 1 000, Editura Polirom, laşi, 1 996, p. 1 1 4.

15 Ibidem, p. 1 1 7 .
1 () G rigore Ureche vornicul şi S i mion Dascălul, Letopiseţul Ţării Moldovei, editia a 1 1 -a,
comentată de Constantin C. Giu res cu , Craiova, Editura ,.Scrisul Românesc" S.A., 1 939, p. 1 1 7 .
f n continuare se v a cita Grigore Ureche, op. cit., ed . cit.
1 7 N. Ca1tojan, Istoria literaturii noastre vechi, Bucureşti, Editura M inerva, 1 980, p. 67.
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întunecată" este provocată de sfetnicii luterani ai lui Despot-Vodă, d e cei care
1-au consiliat pe domn în spolierea acestora, iar "primăvara" de a doua domnie a
lui Alexandru Lăpuşneanu.
Într-o altă situaţie, înlăturarea unui domn care s-a remarcat prin excese
fiscale, a fost percepută ca o schimbare climatică. Astfel cronicarul notează
despre sfârşitul domniei lui Aron vodă "Dacă înţeleseră toţi de mazilia lui Aron
vodă nu aminterea, ce cum după multă furtună şi vreme rea, dacă văd oamenii
senin şi linişte, se bucură, aşa toată ţara se bucură" 1 8 .
În unele situaţii, condiţiile unei ierni deosebit de grele, şi în special
vânturile violente, zăpada, gerul care au împiedicat drumul unor predicatori
iezuiţi spre Cluj, sunt determinate de acţiunea forţei diavolilor, forţele naturii
fiind asemuite cu "legiunile Diavolului" care şi-au unit forţa cu toate vânturile
"Totuşi împotriva voinţei tuturor diavolilor, cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns
teferi, dar pe jumătate îngheţaţi la 20 februarie 1 5 80 . " 1 9 .
Sugestivă şi plastică în acelaşi timp, ni se pare explicaţia brumei din 29
august 1 740, căzută pe teritoriul Moldovei "Dar fie din pricina păcatelor noastre,
fie că şi-a băgat dracul pizmaş coada, fără ca mai înainte să fi plouat"20.
În multe dintre aceste cazuri, evenimentul nefavorabil este o consecinţă a
păcatului colectivităţii "Iară tot într-acestaş an 7240<= 1 73 8> arătat-au
Dumnezeu greu bănat asupra creştinilor, pentru multe păcatile şi fărădelegile
noastre"21 , sau existenţa "ciclului infernal" realizat prin acumularea invaziilor
externe cât şi a calamităţilor naturale22 .
În condiţiile în care efectele nefavorabile ale climei se întind pe durata unei
domnii, cei care consemnează asemenea situaţii subliniează neputinţa oamenilor,
inclusiv a conducătorilor de a controla şi de a impune o anumită direcţie
manifestărilor climatice. Astfel, atât Miron Costin, cât şi Axinte Uricariul scriu
despre domnia lui Ştefăniţă Lupu "Ce vremile şi voia lui Dumnedzău nu sunt în
voia domnilor"23.
În cazul în care evenimentul meteorologic negativ va lovi în oastea
invadatoare, acesta va fi considerat expresia "mâniei lui Dumnezeu", ca "o urgie
dumnezeiască", că "au arătat Dumnezeu urgie şi minune asupra tătarilor şi
.

.

1 8 Grigore Ureche, op. cit., ed. cit., p. 1 82 .
1 9 Călători străini despre Ţările Române, voi. Il, p. 489.
20 Cronica Ghiculeştilor, p. 499, ediţie critică de Ariadna Camariano şi Nestor Camariano;
descrisă şi de Ion Neculce, op. cit., ed. cit. p. 843-844.
2 1 1. Neculce, op. cit., ed. cit., p. 7 1 3.
22 Teodor Nicoară, op. cit., p. 262.
23 Miron Costin, Opere, ed. P.P. Panaitescu, 1 95 8 , p. 1 9 5 ; Axinte Uricariul, Cronica
paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei, Bucureşti, Editura M inerva, 1 994, ediţie de Gabriel
Strempel, p. 98.
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turcilor", sau " făcu Dumnezeu o minune mare" 24, iar din textele respective
răzbate satisfacţia pentru o asemenea situaţie, fenomenul negativ devenind în
cazul respectiv drept unul benefic.
Principalele fenomene- meteorologice exception
ale,
,

anomalii climatice şi calamităţi naturale pe teritoriul
Moldovei în perioada sus menţionată
a) Descărcările electrice atmosferice.

Deşi influenţa concretă a acestora asupra activităţii umane a fost şi este
destul de redusă, impactul asupra mentalului individual şi colectiv a fost enorm,
mai ales în perioada sus menţionată când nu se cunoşteau cauzele reale şi mai ales
când acestea se produceau în acele perioade ale anului când nu au loc în mod obiş
nuit, sau erau legate de anumite sărbători sau de evenimente politica-militare.
În evul mediu românesc, descărcările electrice au fost analizate în cadrul
gromovnicelor, care legau soarta omenirii şi situaţia semănăturilor după zodia în
care va cădea tunetul, după cum va tuna ziua sau noaptea, de la apus sau de la
răsărit25.
Extrem de apropiată de concepţia zilelor noastre, ni se pare explicaţia
cauzală a descărcărilor electrice, inclusiv a consecinţelor practice a acestora de
către Macarie Melissenos, mitropolit al Monemvasiei, cronicar post bizantin din
ultimul sfert al secolului al XVI-lea care a rescris pe când se afla în Italia, cronica
lui Giorgios Sphrantzes. Astfel despre fulger el spune: "Fulgerul nu se face altfel
decât când vânturile se întâlnesc şi norii se ciocnesc, ca şi cum ar fi repezite de
vânturi şi de atunci se naşte un bubuit şi în bubuitul acela s-a amestecat foc rupt
din focul ceresc"26.
Astfel descărcările electrice atmosferice au contribuit la incendierea unor
biserici sau mănăstiri27, chiar localităţi cum ar fi Iaşul după cum sugerează Ion
Neculce "Iară în <<al optule>> ani a domniei lui Mihai - vodă dat-au Dumned.zeu
o furtună grea şi s-au aprins târgui şi multe curţi boiereşti şi mănăstiri au ars28.
24 1. Neculce, op. cit , ed. cit., p. 330-33 1 ; Axinte Uricariul, op. cit.. ed. cit., p. 28, 72; Miron
Costin, op. cit., ed. cit., p. 1 54 ; Em. E. Kretzulescu, Codex Kretzullescu, în RIAF, X I , 1, 1 9 1 0,
p. 26; Aurora Ilieş, Însemnări de pe cărţi vechi, în SMIM, VI, 1 973, p. 354-355
25 N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi, Bucureşti, Editura Minerva, 1 980, p. 1 30;
Atanasie Popa, Manuscrisul mişcelaneu nr. 257 din Biblioteca Academiei R.S.R. Filiala
Cluj, Acta M. N., VI, 1 969, p. 2 1 4.
26 Giorgios Sphrantzes, Memorii 1 40 1 -1 477, în anexă Pseudo Phrantzes. Macarie Melissenos,
Cronica 1 258-1 481 , Ediţie critică de Vasile Grecu, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1 966,
p . 5 1 9, 52 1 .
27 D.R.H., A., I I , p. 1 42, doc. nr. 1 00; Ioan Mareş, Biserica Sfântul Nicolae din Bacău, p. 42.
28 I . Neculce, op. cit., p . 685 .
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Descărcările electrice atmosferice s-au soldat şi cu victime omeneşti,
făcând o puternică impresie asupra martorilor, confirmând parcă caracterul
"divin" al acestora, a pedepsei dumnezeieşti, acţionând puternic asupra mentali
tăţii individului, făcându-1 să se simtă un "nimic" în faţa acestor manifestări.
Astfel, în timpul campaniei lui Ioan Albert în Moldova din 1 497 au fost trăsniţi
soldaţi polonezi "şi pre un şleahtici 1-au detunat subt cort şi 1 2 cai ai lui"29.
În anul 1735, fratele lui Grigore Ghica, Alexandru terdziman a fost trăsnit
la Isaccea în cortul lui în mijlocul armatei otomane. Ieşirea din leşin după 3 ore,
a fost percepută ca o expresie a voinţei divine şi a impresionat puternic pe toţi cei
de faţă30.
O adevărată tragedie a avut loc pe data de 29 mai 1 825 la Chişinău, când
au fost ucişi patru oameni lângă biserica Sfântul Ilie, în urma unei descărcări
electrice, evenimentul fiind considerat de autorul însemnării "o mare şi nebănuită
primejdie"3 1 .
O însemnare menţionează cu precizie de ceasornic că la 3 1 martie 1 764
ora 9, "au fost trăsnete şi fulgere foarte rele". Nu putem şti ce l-a impresionat
într-atât pe Constandin (Râmniceanu), încât aceste descărcări electrice să fie
apreciate în acest feP2.
Impresii puternice, au făcut descărcările electrice atunci când intensitatea
şi frecvenţa acestora au depăşit media fenomenelor de acest gen. Astfel la 8 iulie
1 853, preotul Gheorghe Ivanovici însemna " de când au tunat, parcă da cu tunu
cu răstimpuri"33. Uneori frecvenţa descărcărilor electrice într-un anumit anotimp,
cum a fost primăvara anului 1 75 3 , a devenit o caracteristică, când au avut loc
"ploi vijelioase şi rupeti de nori şi trăsnete" cum scrie autorul Cronicii
Ghiculeştilor34.
Descărcările electrice care au avut loc duminica, în zilele de mare
sărbătoare au fost consemnate în număr destul de mare, după cum au fost
înregistrate, cât şi cele care au avut loc în perioada de iarnă. Lucru firesc de altfel,
oamenii fac legătura între divinitate şi evenimentul respectiv, iar cele care au avut
un caracter excepţional sau anormal au fost consemnate cu prioritate3S.
29 Grigore Ureche, op. cit., ed. cit., p. 5 1 .
30 Pseudo Enache Kogâ1niceanu, Ioan Canta, Cronici moldoveneşti, p . 6-7. În continuare se va
cita Pseudo Enache, op. cit.
3 1 Ilie Corfus, Î nsemnări de demult, cap. IV, p. 1 3 7, nr. 96.
32 Ibidem, p. 1 20, nr. 20.
33 Ibidem, p. 1 5 1 , nr. 1 63 .
34 Ştefan Lemny, op.cit. p 30.
35 Ilie Corfus, op. cit., p. 1 88, 1 23 , nr. I l , 36 (descărcări electrice în ziua de Paşte); p. 1 2 1 , nr . 27:
p. 1 27, nr. 52; p. 1 36, nr. 92; p. 143, nr. 1 2 3 ; p. 1 44, nr. 1 25, 1 27; p. 1 43 , nr . 1 22 ; p. 1 43 - 1 44, nr.
1 24; p. l 50, nr. l 58, 1 59; p. l 5 l , nr. l 60; p. 29 1 , nr. 59.
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b) Brumele sunt calamităţi naturale cu caracter conjunctural, care însă pe

suprafeţe restrânse pot provoca pagube însemnate culturilor agricole şi

din punctul de vedere
izolate.

'

al resurselor agroalimentare,

pot afecta
indivizi sau comunităţi

Forţa distructivă a brumelor asupra culturilor agricole şi implicit asupra
putea să ia proporţiile unui dezastru, dacă evenimentul respectiv
constituia finalul unui "ciclul infernal".
Astfel la 29 august 1 740 în ziua de Tăierea cinstitului cap al S făntul ui Ioan
Botezătorul, a avut loc o brumă puternică care a distrus culturile de grâu de
primăvară (semănat mult mai târziu datorită iernii foarte grele şi lungi până în
martie), porumb şi mei, condamnând practic populaţia la foamete generalizată,
trebuind să se recurgă la măsuri disperate. Atât autorul Cronicii Ghiculeştilor
cât şi Neculce în letopiseţul său, ne sugerează ideea că dezastrul a avut loc la
nivelul întregii ţări. Bruma a căzut după o anumită perioadă în care au lipsit
precipitaţiile36.
Alte fenomene de acest gen, au avut loc la 28, 29 mai 1 8 1 8 cu menţiunea
autorului însemnării că "de şaptezăci de ani n-am apucat omăt ninsoare deplin şi
brume grele pe la 28 de zile ale lui mai" distrugând semănăturile şi pomii37,
contribuind la creşterea preţului porumbului în acel an3 8 . Alte evenimente de
acest gen au avut loc la 23 mai 1 83439 şi la 1 mai 1 84140.
Există posibilitatea ca o serie întreagă de ninsori târzii sau timpurii,
consemnate ca atare în diferite surse, să fie în realitate brume dar să fi foat
interpretate ca fiind ninsori. Această situaţie este posibil să fi avut loc pe 3 august
1 7 1 6 când la Iaşi a nins4I , sau cea din ziua de Ispas 1 759 din Moldova42 .
în ciuda caracterului conjunctural şi consecinţelor restrânse, brumele au
devenit termen de comparaţie pentru situaţia Ţării Moldovei în timpul anumitor
domnii, cum ar fi aceea din timpul lui Radu Mihnea ( 1 623- 1 626) "Ci precum
florile şi pomeţii şi toată verdeaţa pământului stau pălite de bruma ce cade fără
de vreme şi apoi după lină căldura soarelui vin iar la fire şi la frumuseţile sale
cele împiedicate de răceala brumei"43.
oamenilor,

36 Ion Neculce, op. cit., ed. cit., p. 843-844; Cronica Ghiculeştilor, ediţie critică de Ariadna
Camariano Cioran şi Nestor Camariano, Bucureşti, 1 965, p. 499; Ion Claudian, Alimentaţia
poporului român, p. 9 1 .
3 7 Ilie Corfus, op. cit., p. 1 35, nr. 85.
38 Ibidem, p. 1 35 , nr. 86.
39 Ibidem, p. 1 39, nr. 1 07 .
4 0 Ibidem, p . 1 45, nr. 1 3 1 .
4 1 Ibidem, p. 1 1 5, nr. 3 .
4 2 Ibidem, p. 1 1 9- 1 20, nr. 1 9.
43 Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi Moldovei, ediţie critică de Gabriel
Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, voi. I l , p. 6; Cu mici diferenţe nesemnificative in Miron
Costin, Opere, ediţie critică de Petre P. Panaitescu, 1 958, Bucureşti, E.S.P. L.A., p. 93.
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c) Grindina denumită şi ghiaţă sau piatră, grindinelc au fost şi rămân
printre calamităţile naturale conjuncturale şi de pe suprafeţe restrânse cele mai
distrugătoare, cu efect asupra tuturor culturilor agricole.
Căderile de grindină însoţesc în general precipitaţii le care au loc sub forme
de averse şi acestea se semnalează mai ales în a doua jumătate a primăverii şi
verii44.
Au existat însă cazuri în care într-un an extrem de secetos, cum a fost 1 585
pe teritoriul Moldovei, singurele precipitaţii au fost însoţite de grindină şi "piatra
pre multe locuri au căzut"4S.
Deşi în general grindina a fost un fenomen meteorologic care s-a
manifestat pe suprafeţe foarte mici, au existat situaţii când acest fenomen s-a
desfăşurat pe o îaşie foarte lungă de sute de kilometri. Astfel în 1 797 după o
perioadă de secetă care a durat de la Duminica Mare până la Sfinţii Apostoli,
grindina a bătut de la Tumu Roşu pân� în sudul Moldovei, "Şi au ucisu tot şi au
prăpădit. Că era piatra tot ca oul de găină". Grindina şi-a intensificat efectul
distrugător deoarece a fost însoţită de furtună "că era vijălie şi potop foarte tare",
iar consecinţele nu au fost numai materiale ci şi psihlogice "cât să sperieseră
oamenii că or că pie cu toţi(i)"46.
O grindină care probabil că a acoperit o suprafaţă mare, sau cel puţin a
existat posibilitatea ca în aceeaşi zi să se producă două evenimente asemănătoare
în localităţi diferite situate la distanţă destul de mare, a avut loc pe 25 aprilie
1 849, când la laşi şi la Huşi a bătut grindina timp de 1 5 respectiv 1 0 minute.
Elementele de grindină au avut dimensiuni foarte mari, cât oul de găină. Cei care
au făcut însemnările, au avut curiozitatea să le cântărească, acestea având
greutatea de "duoăzeci de dramuri" (64, 550 grame). Cunoaştem şi perioada când
grindina a bătut efectiv pe la vreme toce" 47.
"
Există şi alte informaţii diverse asupra dimeniunftor pe care grindina le-a
atins în diferite situaţii : cât "aluna", "nuccioara", "nuca", "oul de hulub", "de
vraghie", "oul de puică" sau cele mai mari cât "oul de găină"4!1.
Uneori dimensiunile foarte mari ale elementelor de grindină au
impresionat aşa de mult pe contemporani, încât aceştia au fost determinaţi să le
cântărească, aşa cum am arătat anterior.
d) Ninsorile timpurii asociate de multe ori cu fenomenul de lapoviţă au
constituit adevărate calamităţi naturale împiedicând atât strângerea recoltelor cât
44 Coord. ing. O. Berbece! şi ing. M. Stancu, op. cit., p. 35-36.
45 Grigore Ureche, op. cit., p. 254.
46 I lie Corfus, op. cit., p. 1 26, nr. 46; Teodor Nicoară, op. cit., p. 254.
47 Ibidem, p. 1 47, nr. 1 42, 1 43 , 1 44; N. Stoicescu, Cum măsurau strămoşii, p . 279.
4& Ibidem, p. nr. 9&, 1 26, 1 3&, 1 44, 1 47, 1 4R.
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şi arăturile de toamnă. De asemenea aceste fenomene au împiedicat în unele
cazuri acţiunile militare. Numărul acestor fenomene identificate este însă destul
de mic. Ele au fost consemnate pentru caracterul lor extraordinar. Aşa este cazul
cu ninsorile din 3 august 1 7 1 6, 23 septembrie 1 784, 2 1 septembrie 1 805, 8
septembrie 1 84849. în unele situaţii ninsorile au fost apreciabi1e, stratul de zăpadă
fi ind de două degete (= 6,562 cm) în urma ninsorii din 23 septembrie 1 784, când
viile şi porumbul au fost surprinse neculese.
Cele mai timpurii ninsori au fost cele din 3 august 1 7 1 6 în Moldova şi 8
septembrie 1 848.
e) Un alt fenomen meteorologic, dar cu consecinţe mult mai restrânse au
fost /apoviţele. Astfel după încheierea păcii de la Hotin de la 29 septembrie/9
octombrie, retragerea armatei otomane condusă de sultanul Osman a fost
îngreunată de o serie de lapoviţe care au produs pierderi însemnate în rândurile
armatei ,,Pre cale mergându împărăţia mare scădere au avutu în oameni,
hămnesită oastea şi caii, că lovisă nişte răceale şi ploi cu ninsoare"SO.
În 1 69 1 armata poloneză aflată în retragere şi condusă de lan Sobieski a
fost surprinsă de lapoviţă la Ropcea pe Siret. Armata a suferit pierderi însemnate
atât în oameni, cai cât şi în materiale pierzând de altfel şi toată artileria Şi când
"
au agiunsu cu obuzul pe Siret pe la Ropce, aşe i-au lovit o plo<a>ie cu ninsoare,
de au ţinut acel vicol vro trei, patru dzili, de au murit oastea mai bine de
giumătate, îngheţată şi leşinată, că era pe la noemvrii. Iar caii le-au murit toţi din
obuz, de le-au rămas carele şi carâteli şi puşcili toate la Ropce"S I .
Partea a II-a se va publica într-un număr viitor, în care se vor analiza iernile
blânde fără zăpadă, iernile geroase, anii ploioşi, inundaţiile şi anii secetoşi ai
aceleeaşi perioade.

49 Ibidem, p. 1 1 5, nr. 3; p. 1 22, nr. 30; p. 302-303, nr. 7; p. 1 46 (nr. 1 40 - pr. Ţara Românească).
50 Miron Costin, op. cit., ed. cit., p. R5.
5 1 Ion Neculce, op. cit., ed. cit. p. 330 - 33 1 .
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Un essai de climatologie historique
(les XV-e - XIX-e siecles)
Resume
L'etude

s ' inscrit sur

le

ligne de

la

renovation

de

la demarche

historiographique, par la recherche de certaines aspects, de certaines domaines,
moins pris en discurssion jusqu'â present. Apres le passage en revue de
l' influence du facteur climat dans l'evolution de la civilisation humaine, des
preocupations de jusqu'ici, des connexions entre la climatologie et l ' histoire, du
probleme des documents historiques utilises dans des ouvrages de ce genre, on
passe â une breve analyse des rapports Pntre le climat et le relief.
L'idee qu' i l n'existe pas de climat immuable mais j uste des variations
permanentes periodiques et nonperiodiques a ete reprise. Il y a aussi l' idee des
echanges climatiques dans le demier millenaire qui ont existe meme ils n'ont pas
ete de grand retentissement.
Le probleme de la causalite des phenomenes climatiques a ete analyse tel
que les hommes de cette periode le comprenaient et tel qu'il ressort des
documents utilises.
Dans cette premiere partie de l'etude presente, on a ete analyse, au point
de vue historique, les phenomenes suivants: les gelees blanches, la grele, les
giboulees et les neiges prematurees.
La deuxieme partie de cette etude, qu'on publiera dans le numero suivant,
analysera au point de vue historiographique les hivers doux sans neige et avec
beacoup de pluies, les hivers rudes, les neiges tardives, les annees avec beacoup
de pluies, les innondations et les secheresses.

•
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Modificări în modul de impunere
şi percepere a dărilor
în Moldova epocii fanariote
Dorin Dobrincu

Operaţiile de impunere şi percepere a dărilor în epoca fanariotă nu au
reţinut decât ocazional atenţia specialiş�ilor. Aceasta se datorează, poate, şi
indiferenţei manifestate de istorici faţă de fiscalitatea perioadei de tranziţie de la
lumea medievală la cea modernă. În prezentul studiu ne vom opri asupra acestor
aspecte relevante pentru înţelegerea fiscalităţii moldoveneşti în special şi a epocii
fanariote în general.
Între 1 7 1 1 - 1 82 1 , impunerea şi perceperea dărilor au fost dirijate şi
controlate cu deosebită atenţie de către domnie. Când se punea problema
introducerii ori a desfiinţării unui impozit sau urgentarea încasării celor
obişnuite, domnii se sfătuiau cu membrii Sfatului domnesc, iar în cazuri
excepţionale consultau şi Adunarea Stărilor! .
Descriind organizarea statului moldovenesc, Dimitrie Cantemir, bun
cunoscător al situaţiei de la începutul secolului al XVIII-lea, afirma că domnul
"oricât de grele biruri ar vrea să pună el asupra ţării, nimeni nu poate să se
împotrivească sau să nu se supună poruncilor rară primejdia capului", adăugând
însă că şi acesta, la rândul său, era "silit de curtea otomană să dea seama de ce a
încasat"2 . Domnul trebuia să fie ponderat în ceea ce priveşte impunerea de noi

1 Gheorghe Brătianu, Sfatul domnesc şi Adunarea Stărilor in Principatele Romine. Bucureşti,
Editura Enciclopedică, 1 995, p. 1 72- 1 R2; C. Ciuhodaru, Sfatul domnesc şi sfatul de ob,te in
Moldova (sec. XV-XVIII), în AJJA/, 1. 1 964, p. 70; N. Grigoraş, l nsdtutfl feudale din

Moldova. Organizarea de stat pină la mijlocul sec. al XVIII-lea, Bucureşti, Editura

Academiei, 1 97 1 , p. 2 1 2-2 1 4, 240-24 1 ; Damaschin Mioc, Les assembh�es d'�tats et la fiscallt�
en Moldavie et en Valachie, în RRH, V. 2, 1 966, p. 1 97-223.
2 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Academiei, 1 973, p. 1 27.
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impozite, căci îl pândea o mare primejdie "când toată ţara se plânge (sultanului,
n. ns. D.D.) de o prea mare povară a birului"3 .
Când se primea vreo dispoziţie de la Poartă sau când domnul considera că
era în interesul ţării, el solicita "prin poruncă scrisă ca cei şapte boieri (ai sfatului
domnesc, n. ns., D.D.) să se sfătuiască în această privinţă". Aceştia se întruneau
la Vistierie şi, după deliberări, aduceau la cunoştinţa domnului, prin marele
vistiemic, concluziile la care ajunseseră. În cazul în care era de acord cu
propunerea lor, hotăra ca aceasta să fie îndeplinită. "Atunci doi sau trei sau chiar
mai mulţi inşi, dacă nevoia cere, sunt trimişi în ţinuturi să strângă bani sau
provizii sau tot ce altceva li s-a poruncit, şi predau totul în seama vistierului, de
la care primesc dovada scrisă. Vistiernicul este dator să dea seamă aceloraşi şapte
boieri de sfat asupra veniturilor şi cheltuielilor din trei în trei luni"4.
Există informaţii, de la mijlocul şi din cea de-a doua jumătate a secolului
al XVITI-lea, în care se preciza că domnul nu putea să impună noi dări asupra
populaţiei fără a avea învoirea sfatului domnesc. După călugărul Onufrie din
Liov, domnul era un delegat provizoriu al Porţii, investit cu autoritatea absolută
în interior, dar el nu putea fixa noi impozite asupra locuitorilor fără a obţine
aprobarea sfatului5. Informaţii asemănătoare întâlnim şi la călătorul austriac
Boscovich6.
În organizarea fiscală a Ţării Moldovei un rol important l-a deţinut
Vistieria, condusă de marele vistiemic. El îşi desfăşura atribuţiile sub conducerea
nemijlocită a domnului şi a sfatului domnesc. După informaţiile furnizate de
Dimitrie Cantemir, marele vistiemic avea în grijă cheile cămării unde se întrunea
de regulă sfatul "şi numai de aceea are al optulea loc printre sfetnici, deşi,
altminteri, când este printre ei nu are nici scaun, nici cuvânt". însă, în cazul în
care ''in sfat se discută despre vreo chestiune de bani, de obicei ia şi el parte, dar
nu ca să-şi dea părerea, ci ca să afle hotărârile celorlalţi şi să le execute"?. Spre
deosebire de ceilalţi mari dregători ai statului, marele vistiemic avea în subordine
un personal extrem de numeros şi cu o pregătire specialăS. Principalii lui
colaboratori erau al doilea şi al treilea vistiemic, având sarcina de a ţine
"condicile veniturilor şi cheltuielilor Vistieriei"9.
3 Ibidem, p. 1 27 - 1 29.
4 Ibidem, p. 265.
5 Fr. Pali, Raportul călugărului Onufrie din Liov despre misiunea catolică din Moldova
(1748), în voi. Omagiu fraţilor Alexandru şi Ion Lapedatu, Bucureşti, 1 936, p. 6 1 0.
6 N. Iorga, Roger Iosif Boscovich şi Moldova, în AARMSI, seria a I I I-a, tom. XIX, 1 936, p. 1 59.
7 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 20 1 -203.
8 N. Grigoraş, op. cit., p. 27 1 .
9 Dimitrie Cantemir, op. cit., p. 205-207.
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O

serie de informaţii din cronicile scrise în secolul al XVIII-lea confirmă

aserţiunea lui Cantemir, că boierii exercitau, în principiu, un control asupra Vistieriei.
Principiul acesta era, însă, încălcat din când în când. În timpul celei de-a treia domnii

a lui Mihai Racoviţă ( 1 7 16- 1 726) au avut loc dispute pentru putere între boierii greci
din suita domnului. În afară de aceasta, boierii nici "la Vistierie nu mai intra, să ştie
când ies nevoile ţării, să orânduiască ei". Domnul "când vrea să scoată ceva, cu grecii
sfătui a şi pomia în ţară boiemaşii lui, cu taină, ( . . . ) ca cum ar purcede un ceambul
tătărăscu în pradă noapte ( . . . ) în toate părţile. Şi boierii cei de ţară nu ştia nemică" IO .
Urmaşul său pe tronul Moldovei, Grigore al II-lea Ghica

( 1 726-1 733),

se sfătuia

numai cu hatmanul Constantin Psiolu, cu feciorul acestuia, Enache aga şi cu Sandu
Sturdzea hatmanul ' ' , boierii fiind "numai cu numele, că la nemică nu-i mai
întreba" t 2 . Situaţia se va schimba odată cu venirea pe tronul Moldovei a lui
Constantin Mavrocordat, în prima domnie

( 1 733- 1 735).

Potrivit lui Ion Neculce,

domnul "au lăsat ( . . . ). Vistieria şi chivemisala ţării în sama boierilor, să chivemisască
ei cum or şti nevoile ţării, după obiceiul vechiu, cum au fost mai întâiu, nu cum era
la Grigorie-vodă să chivernisască numai Sandul Sturdzea cu doi greci, ce-au lăsat în
sama tuturor"IJ.

Funcţia de mare vistiernic era aducătoare de venituri 1 4,

dar

asumarea unor riscuri. Astfel, la începutul celei de-a doua domnii

presupunea şi

( 1735- 1 739),

Grigore al II-lea Ghica l-a închis pe vistiernicul Paladi, acuzându-1 "pentru catastijeli
ţării şi izvoadile, că li-au luat Constantin - vodă şi n-ave pe ce îi lua sama"ts. Sub
Constantin Racoviţă

(1749-1 753),

marele vistiemic Răducanu, deşi era văr cu

domnul, "nu putea să se apropie de treburile Vistieriei, acesta era numai cu numele
vistier, căci de fapt era Iordachi, fost spătar, fiul lui Stav(a)rachi, iar în cele din urmă,
fiindu-i ruşine să fie vistierul unei case goale, el nici nu mai venea la curtea

domnească" I 6. Informaţia de mai sus este, însă, infirmată de o alta, din care aflăm că
marele logofăt şi marele vistiemic erau ''în trebile curţii nelipsiţi"I 7•
1 0 Ion Neculce, Opere. Letoplsetul Ţlrll Moldovei şi O saml de cuvinte, editie criticA şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, Editura Minerva, 1 982, p. 205-207.
I l Ibidem, p. 726.
1 2 Ibidem, p. 728.
1 3 Ibidem, p. 73 1 .
1 4 Institutii feudale din Ţlrlle Romine. Dlctfonar, Coordonatori: Ovid Sachelarie şi Nicolae
Stoicescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1 988, p. 1 0 1 (În continuare se va cita: Instituţii

Feudale din Ţirlle Romine. Dicţionar).

1 5 Ion Neculce, op. ci t., p . 753.
16 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei intre anii 1 695-1754, edipe îngrijită de Ncstor
Camariano şi Ariadna Camariano-Cioran, Bucureşti, Editura Academiei, 1 965, p. 639 (în
continuare se va cita: Cronica Ghlculeştilor).
1 7 Pseudo-Enache Kogălniceanu, Letopiseţul Ţlril Moldovei de la domnia intâia şi pâni la a
patra domnie a lui Constantin Mavrocordat voevod (1733-1774), în voi. Cronici mol
doven eşti editie critică de Aurora Ilieş şi Ioana Zmeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1 987, p. 5 5 .
,
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Am amintit mai sus că situaţia foştilor mari vistiernici nu era foarte comodă.
În timpul domniei lui Scarlat Ghica

(1 757-1 758), "cu mari străşnicie şi jăcuire ( . . . )

nu puţini bani au luat de la Dumitraşcu Paladi, ce fusăsi vel-visteriu la Cehan, şi de
la Bosie, ce fusăsi la Visterie. Zic să fi luat piste

30 de pungi de bani, cari s-au stinsu

de pe faţa pământului"IS. Situaţia se va complica în prima parte a domniei lui Ioan
Th. Callimachi

( 1 758- 1 761), ca urmare a devastărilor tătarilor, din 1758. După

distribuirea dregătoriilor, din cauză că domnul nu găsea soluţii pentru a ieşi din
situaţia dificilă în care se afla, datorată lipsei banilor, eterna problemă a fanarioţilor,
la Iaşi a sosit Stavarachi, capuchehaiaua lui Ioan Th. Callimachi la Constantinopol.
Stavarachi a concentrat "toate trebile în mâna lui", încât, "era al doile'domnu"1 9. El
era vechii al Vistieriei, nu titular, dar măsurile pe care le-a luat în domeniul fiscal au
provocat o răscoală la Iaşi, iniţiată de boieri, care a culminat cu alungarea lui din ţară.
După izgonirea acestuia s-au găsit "muşterii şi pentru Vistemicie ce mari, cerând-o
Ioniţă Cantacuzino Deleanu"2o, ceea ce demonstrează că titularul se aştepta la
obţinerea unor venituri însemnate din această funcţie.
Pentru a se asigura încasarea dărilor, s-a folosit, pe lângă

individuală şi

cea

colectivă a locuitorilor din

răspunderea

cele mai mici unităţi teritoriale, adică

a satelor. Astfel, înainte de începutul fiecărui an fiscal, slujbaşii Vistieriei se deplasau

în teritoriu şi comunicau dregătorului local totalul sumei dărilor şi termenele până la

care trebuiau depuse la Vistierie21 . După comunicarea celor amintite mai sus, urma

clsla. Se consideră că cisla are o semnificaţie multiplă:

impunere colectivă; cotă-parte

dintr-un impozit colectiv; repartizarea impozitului colectiv (forfetar) pe contribuabili;
dare pe venitul globai22. Cisla nu includea numai dările care se plăteau în bani, ci şi
pe acelea care în mod obişnuit se dădeau în natură23.
Impunerea prin cislă nu s-a aplicat mecanic, nici pe întreg cuprinsul ţării
şi nici tuturor categoriilor de locuitori impozabili. Încă de la începutul secolului
al XVII-lea unor ţărani aşezaţi în slobozii (sau selişti) li s-a acceptat o impunere
deosebită, după o înţelegere prţalabilă cu Vistieria24. Potrivit dispoziţiilor
domneşti, în slobozii nu puteau fi primiţi decât "oameni străini" sau "oameni fără
cislă şi fără gâlceavă în ţară"2S .

1 8 Ibidem, p. 76.
19 Ibidem, p. 83.
20 Ibidem, p. 89.
2 1 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 26.
22 Institutii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 1 O 1 .
23 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 27
24 Ibidem, p. 1 28.
25 CDM, V, Bucureşti. 1 974, p. 2Rn
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În domeniul fiscal se dovediseră necesare modificarea sistemului de
impunere, evidenţa corectă a contribuabililor şi a categoriilor privilegiate. O
încercare de modificare a sistemului fiscal moldovenesc încercase Antioh
Cantemir. Confruntat cu starea dezastruoasă a ţării în urma războiului turco
polon din 1 672- 1 699, acesta a procedat, în anul 1 700, la introducerea unui nou
sistem fiscal, bazat pe o singură dare, ce urma să fie achitată în patru termene.
Noul sistem a purtat denumirea de ruptă (sau ruptoare) . "Şi scoasă şi ruptă pe
ţară, de-i aşeza pre oameni pe putinţă cu pecetluituri roşii domneşti pe feţe, pe
tot omul anume, şi cu giurământ mare că vor da de patru ori într-un an"26.
Rezultatele au fost pozitive, având loc o repopulare rapidă şi masivă a ţării27.
Rupta nu a fost o inovaţie a lui Antioh Cantemir, ea utilizându-se,
temporar, şi în perioada anterioară. Însă prin măsura amintită mai sus ea a fost
generalizată la nivelul întregii ţări. Fără îndoială că rupta s-a cristalizat în timp şi
a cunoscut o fază de experimentare în care s-au acumulat şi îmbinat elemente
vechi şi noi, caracteristice perioadei de trecere de la impunerea şi perceperea
tradiţională spre sistemul contractuai28. Se consideră că ruptoarea a fost o
instituţie fiscală, aparţinând veacurilor al XVII-lea şi al XVIII-lea29, folosită cu
precădere în satele de colonizare30. Ea a înrâurit în mod deosebit reformele
fiscale care s-au înfăptuit în Moldova şi Ţara Românească, în special în secolul
al XVIII-lea. Practic, acestea nu au fost decât nişte operaţii fiscale şi
administrative de schimbare a privilegiului de "ruptoare" în regim general, extins
asupra tuturor satelor, menit să contribuie la stabilitatea fiscală a populaţiei3 1 •
Succesul unei iniţiative de genul celei de mai sus, de instituire a ruptei,
presupunea o apreciere corectă a potenţialului demo-fiscal şi asigurarea unui
echilibru între veniturile şi cheltuielile ţării. O politică de evidenţă riguroasă a
contribuabililor existase în Moldova şi înainte de 1 700. Dumitraşcu Cantacuzino
încercase, în cea dintâi domnie (noiembrie 1 673), în premieră, să stabilească
potenţialul demografic şi fiscal al ţării, cu ajutorul unor "cărţi de identitate"
fiscală. "Făcut-au acest domn ( . . . ) un obiceiu rău şi spurcat în ţară, care n-au mai
fost până atunce, de au dat hârtii, de scriu feţele oamenilor de la mic la mare,
26 Ion Neculce, op. cit., p. 408.
27 Ibidem, Neculce mentionează că "aşia purceasără oamenii din toate tărili a izvorî şi a vini cineş
"
la locul şi la moşia sa .
28 H . H.Stahl, Contribuţii la studiul satelor devălmaşe româneşti, III, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 965, p. 3 56.
29 Matei D. Vlad, "Ruptoarea", o instituţie caracteristică regimului fiscal al satelor de
colonizare din Ţara Românească şi Moldova (secolele XVII-XVIII), în R.A . , XII, 1 969, 2 ,
p. 72.
30 Ibidem, p. 82 .
1 � lbir'<:m . . n R� .
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care au rămas pomana lui, de n-o mai lasă nici un domn să să uite acea pediapsă
a săracilor" 32. Exista o asemănare între "hârtii" şi "pecetluituri": ambele se
distribuiau şi se înregistrau "pe feţele oamenilor". Pentru "hârtie" trebuia să se
plătească o sumă fixă de bani. Sumele ce urmau a fi achitate variau de la unuP3
la doi galbeni de persoană34. Unul dintre motivele pentru care o parte .dintre
moldoveni s-au alăturat austriecilor în anul 1 7 1 7 a fost şi împărţirea de "hârtii pre
ţară şi pre mazili"35. Şi robii ţigani erau uneori impuşi la "hârtii grele" 36, cum a
fost în timpul primei domnii a lui Grigore al II-lea Ghica. "Hârtiile" erau
apăsătoare, fiind însoţite de "năpăşti". Contemporanilor li se părea ceva
neobişnuit să se distribuie "hârtii ( . . . ) uşoare şi fără de năpăşti"37.
La începutul primei sale domnii, Constantin Mavrocordat a scos hârtii:
"fruntea de 4 ughi, mijlocul de 3 ughi şi de 2 ughi, coada de un ughi, rară
năpăşti"38. Succesorul său, Grigore al II-lea Ghica, nici "n-apucas-a istovi ( . . . )
banii steagului, nici văcăritul bini, ş-au şi scos hârtii greli", motiv pentru care "nu
pute oamenii nici la biserică să margă, să-ş cati de sufletu, să să pricistuiască, sau
la Paşti să păscuiască, ce păscuia prin păduri, cu ferăli sălbatici, ascunzându-se
săracii de hârtii"39. Abia după începerea războiului turco-austro-rus au fost
reduse hârtiile, de la patru la trei galbeni pentru fruntaşi, la doi galbeni pentru
mijlocaşi, iar codaşii un galben40. Şi Ioan Mavrocordat ( 1 743- 1 747) a scos ''un
rând de hârtii câte 3 lei ga1benul"4 I . S-a ajuns, astfel, ca, de la o simplă operaţie
de întocmire a unor catagrafii, locuitorii ţării să fie impuşi la plata unei sume de
bani, transformată într-un impozit cu caracter permanent42.
Prin aşezarea ţării cu rupta, la 1 700, de către Antioh Cantemir, s-a încercat
fixarea sumei dărilor tuturor locuitorilor ţării după starea lor materială şi
eşalonarea în patru rate. Totodată, fiecare contribuabil a primit o fişă de impunere
numită "pecetlui tură roşie domnească"43. "Pecetluitura" era similară cu o fişă de
32 Ion Neculce, op. cit., p. 245-246.
33 Dum itru Stănescu, Viaţa religioasă Ia rominl şi influenţa ei asupra vieţii publice, Bucureşti,
1 906, p. 1 99-200; Corneliu Istrati, Condica lui Constantin Mavrocordat, III, Iaşi, 1 987, p. 207
(în continuare se va cita: Condica).
34 Teodor Bălan, Documente bucovinene, VI, Cernăuti, 1 940, p. 1 5 3- 1 55.
35 I o n Neculce, op. cit., p. 658.
36 Ibidem, p. 726.
37 Ibidem, p. 697.
38 Ibidem, p. 73 1 .
39 Ibidem, p. 758.
40 Ibidem, p. 804.
41 Ioan Canta, Letopiseţul Ţării Moldovei de la a doua şi până la a patra domnie a lui
Constantin Mavrocordat voevod (1741-1769), în voi. Cronici moldoveneşti, editie critică de
Aurora llieş şi Ioana Zmeu, Bucureşti, Editura Minerva, 1 91!7, p. 1 6 1 .
42 N . Grigoraş, op. cit., p. 1 33.
43 Ion Neculce, op. cit., p. 408.
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impunere, pentru care se plătea o sumă de bani. În secolul al XVIII-lea,
"pecetluiturile" s-au transformat într-un adevărat impozit«, ca şi hârtiile.
N. Grigoraş considera că "pecetluiturile" erau de două feluri, "albe", adică
pentru locuitorii neînscrişi în catastifele Vistieriei, şi "roşii", pentru cei cunoscuţi,
stabili45. Aprecierea este justă, dar atribuirea introducerii celor din urmă lui
Mihai Racoviţă, în 1 70346, este inexactă. După cum am menţionat mai sus,
"pecetluituri roşii pe feţe" dăduse Antioh Cantemir, la 1 700, când a scos "rupta
pe ţară"47. În 1 703, Mihai Racoviţă a scos rumtă pe ţară cu pecetluit roşiu pe
"
faţă, tot omul". Locuitorii evitau "să iasă toţi la ruptă, să nu să înmulţască
ciferturile precum să înmulţisă la Constandin Duca-vodă". Din cauza acestei
situaţii, s-au dat dispoziţii stăpânilor satelor, precum şi vomiceilor şi vatamanilor,
"să-i scoată pe toţi la rumtă", în caz contrar fiind pedepsiţi. Atunci când zlotaşii
(cei care strângeau dările) descopereau locuitori Iară "pecetluit", vomiceii sau
vatamanii erau puşi în butuci şi trimişi la Iaşi, purtându-i pe ''uleţi", sub motiv că
"n-au scos oamenii întăi la rumtă, să-şi fie luat pecetluit". Pentru că nici aplicarea
acestei metode nu i-a determinat pe toţi contribuabilii "să iasă ( . . . . ) la rumtă",
domnul a vândut toate ţinuturile "la cochi - vecu ciocoilor, ca gorştina de oi".
Noii arendaşi ai dărilor au instituit un control fiscal riguros, încât "nu pute scăpa
nici un becisnic, pe nicăiuri, să nu ia pecetluit"48.
Rostul "pecetluiturilor" a fost de a se cunoaşte cât mai exact situaţia demo
fiscală a ţării, întocmirea unor recensăminte fiscale, cu prilejul instalării pe tron
a fiecărui domn sau în cazuri excepţionale. Astfel, după încheierea războiului
turco-austro-rus din 1 735- 1 739, din cauza scăderii veniturilor Vistieriei, Grigore
al Il-lea Ghica a decis efectuarea unui recensământ. Mai întâi, domnul i-a
convocat pe boieri comunicându-le că "treburile ţării nu se pot chivemisi" dacă
ei, boierii, beneficiază de tot venitul satelor lor, acestea necontribuind la dările
ţării "nici (cu) a patra parte din dările ce dădeau ceilalţi locuitori"49. Aflăm, în
acest text, unul dintre motivele evaziunii fiscale în acea vreme, care consta în
protecţia fiscală acordată de marii boieri propriilor sate. Din această situaţie, cea
care pierdea era Vistieria. S-a decis, cu ocazia amintită mai sus, ca toţi locuitorii
Moldovei, fără nici o deosebire, să fie înscrişi şi să primească "pecetluite" de un
44 C.D.M., V, p. 286,290; Dumitru Stănescu, op. cit., p. 24 1 ; Teodor Codrescu, Uricariul sau
Colecţiunea de diferite acte care pot servi la Istoria românilor, V, laşi, 1 862, p. 25 1 ; Condica,
III, p. 1 54.
45 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 3 1 .

46 1bldem.
47 Ion Neculce, op. cit., p. 408.
48 Ibidem, p. 450-45 1 .
49 Cronica Ghlculeştilor, p. 53 1 -533.
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galben moldovenesc, pentru ca "să se vadă numărul oamenilor aflaţi în fiecare
loc şi să se orânduiască, după puterea oamenilor, dările din fiecare an ca să fie
înlăturate atât nedreptatea ce se făcea pentru unii, cât şi uşurarea nechibzuită de
care se bucurau alţii prin mijlocirea boierilor". Pentru a se îndeplini hotărârea
luată, domnul a ales "oameni vrednici şi i-a numit slujbaşi, adică tahsidari". După
ce li s-a făcut un instructaj, însoţit de blestemul mitropolitului, au primit hârtii de
la vistiemic şi s-au deplasat în ţinuturile lor. Potrivit Cronicii Ghiculeştilor, în
care este relatată operaţiunea de înregistrare şi impunere, ţăranii "erau plini de
bucurie", deoarece domnul le făgăduise că-i va lăsa pe "căsaşi" (cei cu familii)
la opt lei pe an, iar pe boltei la patru lei. S-a dat ca exemplu rupta ce se făcuse cu
testament domnesc în ţinuturile Orhei, Lăpuşna şi Soroca. Drept urmare, ţăranii
s-au prezentat singuri să-şi ia hârtiile, iar în cele mai multe ţinuturi a fost
înregistrat un număr neaşteptat de mare de oameni, fapt care a determinat
Vistieria să suplimenteze "hârtiile"50.
Pentru ca locuitorii să-şi poată plăti numeroasele dări s-a luat măsura ca
acestea să fie grupate, iar încasarea lor să se facă la date fixe. Fiecare grup de dări
s-a numit, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, "orânduială"5 1 .
După cum am amintit, în anul 1 700, Antioh Cantemir a stabilit ca fiecare
contribuabil să-şi plătească dările "de patru ori într-un an"52 . Ca efect al acestei
reforme, în sistemul de încasare a dărilor, domnii au înmulţit sferturile, fără a
scădea suma totală53 . în prima sa domnie, Nicolae Mavrocordat a decis ca dările
să se plătească în patru sferturi, dar contribuabililor nu le era "pre pe putinţă ce
cam încărcaţi"54. În cea de-a doua domnie a lui Nicolae Mavrocordat, sistemul
de impunere şi percepere prin ruptă a continuat55, dar numărul sferturilor a
oscilat. Astfel, în anul 1 7 1 2, deşi suma celor patru sferturi era ridicată, a dispus
să se încaseze şase sferturi56, pentru ca în anul următor să împartă iarăşi totalul
celor şase sferturi în patru57. În anul 1 7 14, locuitorii au plătit cinci sferturi58, la
fel ca şi în prima jumătate a anului 1 7 1 559, dar în a doua jumătate a celui din
50 Ibidem.
5 1 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 33 .
5 2 Ion Neculce, op. cit., p. 408.
53 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 33
54 Ion Neculce, op. cit., p. 50 1 .
55 Acsinte Uricariul, A doua domnle a lui Neculal Alecsandru Mavrocordat v.v. în Moldova
(1711 -1716), în Cronicele Rominiel sau Letopiseful Moldaviei şi Valahiel, de Mihail
Kogălniceanu, editia a 11-a, tom II, Bucureşti, 1 872, p. 1 6 3 ; Cronica Ghiculeştllor, p. 1 83 .
56 /.N. , fasc. III, 1 923, p. 1 1 2- 1 1 3 .
57Teodor Codrescu, op. cit.,V, p . 250-252.
58 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, XI, Bucureşti, 1 906, p. 70.
59 Condica, III, p. 300-30 1 .
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urmă an menţionat au plătit iarăşi în şase sferturi60. Mihai Racoviţă, în cea de-a
treia domnie, a stabilit rupta la cinci sferturi pe an. Fixarea încasării dărilor în
sferturi era benefică, întrucât domnul "altă nemică nici un felu de angării n-au
mai scosu, şi le era tuturor săracilor mai cu odihnă, că fieştecine ştia cât bir are a
da într-un an. Nu umbla zlotaşii totdeauna prin ţară, cum era până atunci"6 1 . în
timpul războiului austro-turc din 1 7 1 6- 1 7 1 8 , austriecii şi moldovenii alăturaţi lor
au prins pe oamenii domnului, care strângeau sferturile, luându-le "banii
domneşti". între cei prinşi şi închişi au fost: marele logofăt Ilie Catargi, Antonie,
al treilea comis, medelnicerul Mihalache, lordachi Rahtivan şi Lorengi62 .
Această menţiune cronicărească demonstrează că cei care percepeau dările îşi
asumau unele riscuri. La începutul primei sale domnii, Grigore al II-lea Ghica a
scos sferturi "pre putinţă"63, însă ulterior a încasat "civerturi mare"64, care,
bineînţeles, puteau fi cu greu suportate de contribuabili. Succesorul său,
Constantin Mavrocordat, a încasat mai întâi banii steagului şi apoi sferturi65,
pentru ca în al doilea şi în al treilea an al primei sale domnii să încaseze "câte 2
văcărituri pe tot omul şi hârtii şi şverturi mulţime"66. Astfel, începând cu deceniul
al 4-lea al secolului al XVIII-lea, s-a ajuns ca un sfert să nu mai însemne plata
trimestrială a cotei respective din totalul sumei dărilor unui contribuabil, ci o
sumă oarecare, iar numărul acestor cote să depindă de înţelegerea cu Vistieria, de
nevoile domnilor, de cererile Porţii ori de alte condiţii interne sau externe.
Secolul al XVIII-lea a debutat în Moldova, pe tărâm fiscal, după cum a
reieşit din cele expuse mai sus, cu generalizarea ruptei la nivelul întregii ţări. Dar
aceasta nu a fost singura măsură importantă luată în acest sens. Nicolae
Mavrocordat a făcut, în anul 1 7 1 2, un act neobişnuit, care îl delimitează de
contemporanii săi. "Au chiematu pe toţi boierii în casa cea mare, scrie Acsinte
Uricariul, şi aducându catastifele Vistieriei, le-au arătatu câte dăjdi şi câte
venituri domnesci s-au strâns la Vistierie într-acel an; au arătat şi catastiful de
câte cheltuieli s-au făcut cu domnia nouă şi câte s-au dat la obicinuitele dări a ţării
şi la alte cheltuiale ce s-au făcu cu vezirii, cu hanul şi cu paşii ce veniau la
60 Ibidem, p. 6 1 -64.
61 N. Muste, Letoplseţul Ţllrll Moldovei. De la domnia lui Istrati Dabija v. v. pânll la a treia
domnle a lui Mihai Racovlţll, în Cronlcele României sau Letopisetele Moldaviei şi Valahlel,
de Mihail Kogălniceanu, ediţia a 11-a, tom III, Bucureşti, 1 874, p. 67-68.
62 Cronica Ghlculeştllor, p. 1 97.
63 Ion Neculce, op. cit., p. 697.
64 Ibidem, p. 726.
65 Ibidem, p. 73 1 .
66 Ibidem, p. 736.
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Tighinea"67. O contabilitate domnească atât de exactă i-a uimit pe boierii
moldoveni. Domnul nu le arătase condicile doar pentru a vedea ce cheltuieli se
făcuseră cu noua domnie, ci şi pentru a demonstra că dăduse el însuşi mai multe
pungi de bani pentru cheltuielile publice. Boierii au redactat, la cererea dom
nului, un zapis pentru acei bani cheltuiţi în plus, pe care 1-au iscălit toţi şi 1-au
înmânat domnului68. În aceeaşi manieră s-a procedat şi în anul următor, 1 7 1 3 . De
această dată la redactarea zapisului au asistat şi patriarhul Ierusalimului, precum
şi arhiereii tării. Cei din urmă au semnat alături de boieri69. Aceasta constituia
/
"o adevăra prezentare a bugetului în faţa unei adunări"7o.
Cel care şi-a consacrat domniile, în Ţara Românească şi Moldova, pentru
reformarea societăţii a fost Constantin Mavrocordat. Cu şase domnii în Ţara
Românească şi patru în Moldova, el a pus în practică ideile pe care şi le formase
prin lecturi, prin contactele cu diferiţi învăţaţi ai timpului sau prin observarea
realităţilor. Reformele lui Constantin Mavrocordat au reprezentat obiectul mai
multor cercetări7I, nelipsind aspectele de ordin fiscal.
Reforma fiscală a lui Constantin Mavrocordat s-a realizat în cele două
principate de-a lungul domniilor lui printr-un şir de aşezăminte şi porunci între
anii 1 733-1 75872 . I.C. Filitti remarca: "Reformele lui Constantin Mavrocordat
n-au fost, în detaliile lor, aceleaşi în amândouă Principatele ( ... ). Ca urmare, nu
amănuntele şi nu diferenţele importă, ci liniile mari, ideile directoare"73.
Reforma fiscală a lui Constantin Mavrocordat a preluat elementele de bază din
reformele domnilor pământeni14. Aşezământul ("Constituţia") din 7 februarie
1 740 prevedea, la articolele III şi IV, exceptarea clerului şi boierilor de la
contribuţii, argumentele fiind aceleaşi ca în hrisoavele din prima domnie
moldovenească. Sunt şi prevederi, sistematic expuse, menite să elimine

tă

67 Acsinte Uricariul, op. cit., p. 1 40.
68 Ibidem.
69 Ibidem, p. 1 63; Cronica Ghiculeştilor, p. 1 8 1 .
70 Gheorghe 1 . Brătianu, op. cit., p. 1 77.
71 Ilie Minea, "Reforma" lui Constantin Mavrocordat, in CI, anul 11-111, 1 926-1927, p. 97-248;
Gheorghe 1 . Brătianu, Două veacuri de la reforma lui Constantin Mavrocordat. 174�1749;
in A A R M S /., seria III, XXIX, 1 946- 1 947; N. Corivan, Aplicarea aşezlmintului flscal al lui
Constantin Mavrocordat cu privire la perceperea birului (1741-1743). "Studii şi Cercetări
Ştinţijice" , seria III, Ştiinţe sociale, VI, 3-4, 1 955, p. 5 1 -76; N Grigoraş, Refo rmele cu caracter
administrativ din Moldova ale lui Constantin Mavrocordat, in C. /., s.n., VII, 1 976, p. 1 231 64; Şerban Papacostea, La grande charte de Constantin Mavrocordat (1741) et les reformes
en Valachie et en Moldavie, în Symposium... , p. 365-376; Florin Constantiniu, Constantin
Mavrocordat, Bucureşti, Editura Militară, 1 985.
72 Constantin C. Giurescu, Istoria românilor, 111, partea a 1 1-a, Bucureşti, 1 946, p. 643.
73 1. C. Filitti, Despre reforma fiscală a lui Constantin Mavrocordat, în "Analele Statistice şi
Economice ", nr. 5-6, 1 928, p. 4.
74 Florin Constantiniu, op. cit., p. 96.
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arbitrariul prezent până atunci în domeniul fiscal . Se desfiinţează văcăritul şi
pogonăritul (prin articolele IX şi X) şi se statuează sistemul contribuţiei anuale7s.
Documentele c âre permit urmărirea cea mai îndeaproape a politicii fiscale

Condica de
porunci din anii 1741-1743, care cuprinde atât textul aşezământului fiscal cât şi

a lui Constantin Mavrocordat, în Moldova, sunt cele aflate în

porunci şi rapoarte în legătură cu aplicarea lui. Se adaugă informaţiile

Letopiseţului scris de Ion Neculce şi

ale

Cronicii Ghiculeştilor, care întregesc

imaginea pe care o avem asupra reformei.
La începutul celei de-a doua domnii în Moldova

( 1 74 1 - 1 743), Constantin

Mavrocordat ia o importantă măsură fiscală, cunoscută sub numele de
"
"Rânduiala ciferturilor, precum s-au aşezat ţara 76. în preambul, domnul se

adresează "tuturor boierilor şi boemaşilor, mazilii i altor dregători, vomiceilor,
"
vătămanilor şi tuturor lăcuitorilor ţării , menţionând că un aşezământ cu
stabilirea dărilor s-a făcut în Ţara Românească şi că boierii şi alţi locuitori au
solicitat aplicarea aceleiaşi măsuri şi în Moldova. Se desfiinţează văcăritul,
cuniţa şi pogonăritul, deoarece din cauza acestor dări se făcea "mare stricăciuni
"
săracilor . în locul acestor dări s-a introdus o dare anuală, plătibilă în patru rate,
"
sub numele de "ciferturi . Sferturile erau rânduite astfel: noiembrie, decembrie şi
ianuarie - sfertul întâi; februarie, martie şi aprilie - sfertul al doilea; mai, iunie şi
iulie - sfertul al treilea; august, septembrie şi octombrie - sfertul al patrulea.
Deoarece toate dările ţării erau unificate în cele patru sferturi, locuitorii erau
îndemnaţi să-şi ia peceţi şi "să intre în foae domniască de cislă, atâta casnicii, cât
şi holteii de vârstă, slujitori, păstori, argaţi, slugi boiereşti şi altora, au di să va
numi mazil, sau neguţitor, sau curtian, sau căpitan, au oameni streini aşezaţi în
"
ţară, au ruptaşii cămării, au vomicii i vătămănii, sau ce om sau suflet vor fi . Toţi
ţăranii trebuiau să se înscrie la cisla satului şi să-şi ia peceţile, exceptându-i pe
boierii mazili şi pe negustorii care erau în foaia domnească pecetluită. Evreii şi
armenii aveau peceţi deosebite şi se cisluiau între ei. Se specifica însă ca cei care
locuiau în târguri să se cisluiască între ei cu foaie domnească de cislă, iar cei care
erau în sate îşi plăteau pecetea lor, necisluindu-se cu satul. Orbii, şchiopii, ciungii
"
şi "holteii care nu sunt de vârstă (adică erau minori) nu erau trecuţi în cislă, fiind
scutiţi de dări.
Zlotaşilor (cei care strângeau dările) li s-au dat "foi de cislă cu pecete
"
domnească pentru toate satele. Cisla trebuia să se facă "pe capetele oamenilor,
"
pe dobitoace, pe vii, pe hrana omului şi tot prilejul său . Fiecărui sat i s-au dat
75 Textul "Constitutiei" a fost publicată de Gheorghe 1 . Brăhanu în Anexa la Două veacuri de la
reforma lui Constantin Mavrocordat, în loc. cit., p. 45-50.
76 Document datat de Corneliu Istrati la R octombrie 1 74 1 (Condica, I l , p. 52-511).

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

1 59

Modificări în modul de impunere şi percepere a dărilor
în Moldova epocii fanariote

câte două foi de cislă: una dintre acestea avea să rămână satului, iscălită de boierii
zlotaşi, cealaltă, iscălită de preot, vomicel şi vataman, avea să fie trimisă
Vistieriei. La operaţia de cisluire nu se puteau amesteca boierii zlotaşi, vomiceii
sau vatamanii. Cisla o făceau locuitorii satului între ei, fiecare fiind impus după
posibilităţile sale materiale. Unde ar fi fost aşezaţi până la zece oameni deosebiţi,
curteni, căpitani, slujitori, mici negustori, aceştia se cisluiau cu satul cel mai
apropiat. Se prevedea ca, de atunci înainte, fiecare locuitor să-şi plătească dajdia
în satul unde va locui. Această menţiune a fost inclusă deoarece existau locuitori
care locuiau într-un sat şi-şi plăteau dajdia în altul. Cei care plecau din sat, sub
diferite motive, numiţi "călători", primeau şi ei peceţi prin intermediul
vomiceilor şi vatamanilor, fiindu-le înmânate la întoarcerea în sat. Pentru a se
verifica distribuirea peceţilor se efectuau controale în sate, iar cei care erau găsiţi
î
ară peceţi erau impuşi îndoit, în timp ce vomiceii şi vatamanii erau pedepsiţi.
Locuitorii care s-ar fi mutat dintr-un sat în altul aveau să fie amendaţi. Zlotaşii au
primit poruncă să nu încaseze mai mult de

1 05

parale de "pecete", nici "măcar

jumătate de ban". S-a interzis zlotaşilor, vomiceilor sau vatamanilor să încaseze
bani de la un om pentru altul.
Zlotaşii au primit instrucţiuni ca să înregistreze satele la "tablă" pe rând,
"fieştecare cu cătunul lui osăbit, cum vor vini, sat după sat, iar nu amestecat, un
sat din sus între cele de gios, sau unul din gios între cele de sus". "Tabla" trebuia
să se facă dintr-o "coală de hârtie întriagă şi într-o faţă de coală 2 rânduri de nume
şi fieştecari sate cu cătunele sale ( . . . . ), iar la margine tablii să scrie fieştecare sat
şi cătun şi numele pământului şi stăpânului moşiii aceia şi cu sama de liude a
fiştecărue sat şi cătun osăbit şi cătunul de ce sat ţâne". În "tabla" ce se trimitea la
Vistierie, se treceau numele contribuabilului, poreclele şi numele tatălui. Holteii
care plăteau doar

20

de parale trebuiau trecuţi la tablă mai jos decât ceilalţi

locuitori, căsătoriţi.
Pentru protejarea locuitorilor s-a stabilit ca aceştia să nu mai presteze nici
un fel de dacă şi nici să suporte alte cheltuieli pentru dregătorii ţinuturilor, pentru
căpitani, vornicei sau vatamani. Aceste măsuri au fost completate şi cu
prevederea ca cheltuielile slujbaşilor şi ale altor dregători, care se deplasau prin
ţară şi produceau "multe mâncături şi pagube", să fie desfiinţate. De acum
înainte, toate cheltuielile le suportau zlotaşii. Pentru aceste cheltuieli, trebuiau
redactate două adeverinţe, una păstrând-o zlotaşul, semnată de preot, vomicel sau
vataman, în timp ce cealaltă rămânea vomicelului şi vatamanului, semnată de
zlotaş77.

77 1bidem.
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Ion Neculce, care a colaborat cu Constantin Mavrocordat în cea de-a doua
"
domnie a acestuia menţionează "rânduiala ciferturilor , arătând că s-au stabilit

:

1 05 parali să dea tot omul căsar, iar holteii cei cu părinţi
"
să dea cindzăci şi cinci de parali ; că s-au împărţit peceţi tipărite tuturor şi că

patru sferturi pe an, "câte

izvoadele au fost scrise în condică78. Potrivit relatării din Cronica

Ghiculeştilor,

sferturile erau mai mari decât hotărâse anterior Grigore al II-lea Ghica, motiv
pentru care mulţi ţărani s-au pregătit să fugă, mai ales din ţinuturile Orhei,
Lăpuşna şi Soroca. Pentru a preîntâmpina fuga locuitorilor, marele vornic
Costache Razu a rămas în ţinuturile menţionate până ce locuitorii au arat şi
semănat79.
Eliberarea peceţilor a fost supravegheată cu mare atenţie de către domn. La
laşi, această însărcinare revenea agăi, dar domnul s-a ocupat personal de
cercetarea celor care nu aveau peceţi. Cei găsiţi I
ară ele erau închişi în curte, la
seimeni, iar dacă aparţineau vreunui boier le dădea pecetluite duble, "dar şi pe
"
boierii lor îi mustra aspru . Un astfel de exemplu este cel al marelui vistiernic
Teodor Paladi, în al cărui sat au fost găsiţi oameni I
ară pecetluiteso . Oamenii
aflaţi I
ară pecetluite erau bătuţi, iar vorniceii care-i ascundeau luau drumul

ocnei8 1 . Documentele din
octombrie

Condici

întăresc ştirile din cronici. Astfel, la

2

1 742, Tănasă, vomicel de Pătroşeni, era trimis la ocnă, deoarece nu

distribuise peceţi la toţi oamenii82. Pentru mai multă siguranţă, domnul solicita
"
zapise de la vatarnanii satelor, "că fără peceţi nu să vor mai afla SJ. Activitatea
slujbaşilor domniei era supravegheată cu multă atenţie, iar când era cazul erau
mustraţi84. După cum s-a putut observa şi din aşezământul din 2 octombrie 1 74 1 ,
Constantin Mavrocordat a luat măsuri pentru protecţia contribuabililor,
dispunând ca slujbaşii să-şi suporte cheltuieliles s. În cazul în care dările se
strângeau în mod abuziv, cum s-a întâmplat în octombrie 1 74 1 la Focşani, banii
erau returnaţi contribuabililor86. Atunci când se ivea necesitatea întreţinerii unor
"
"oaspeţi în ţară, cel mai adesea turci ori călători străini spre sau dinspre
Constantinopol, slujbaşii aveau poruncă să cumpere totul cu bani 87 .

78 I o n Neculce, op. c:it., p. 85 1 ; Ioan Canta, op. cit., p. 1 57.
79 Cronica Ghiculeştiior, p. 565.
80 Ibidem.
8 1 Ion Neculce, op. cit., p. 852; Ioan Canta, op. cit., p. 1 58.
82 Condica, Il, p. 325.
83 Ibidem, III, p.467.
84 Ibidem, p. 468.
85 Ibidem, Il, p. 53-54.
86 Ibidem, p. 80-81 .
87 Ibidem, p. 84-85.
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Iniţiativele lui Constantin Mavrocordat pe teren administrativ au avut
importanţă şi din punct de vedere fiscal. Isprăvnicia, instituţie nou creată,
constituia inelul de legătură între domn şi masa contribuabililor. Un exemplu în
acest sens este reprezentat şi de cărţile trimise ispravnicilor de ţinuturi, la 9
octombrie 1 742, care trebuiau aduse la cunoştinţa tuturor, după care aveau
datoria de a le trimite domnului, semnate de preoţi, vornicei şi vatamani, ca o
dovadă că s-au "citit în toate satile" . Între obligaţiile ispravnicilor intra şi
înştiinţarea domniei despre eventualele abuzuri pe care le-ar fi tăcut slujbaşii în
exercitarea atribuţiilor ce le reveneauss.
Constantin Mavrocordat s-a documentat în ceea ce priveşte trecutul
organizării fiscale a Moldovei, apelând în acest scop la Ion Neculce. Domnul i-a
scris cronicarului, la 7 decembrie 1 742, "un izvod de dăjdile ce-au fost a
domnilor trecuţi " , cerându-i ca "afară din izvod" să-i arate "dăjdile şi angherii,
obiceiuri ce-au fost la domnii trecuţi şi care domni au adaos dăjdile şi care li-au
scăzut şi ce boieri au fost îndemnători, ori la adaos, ori la scăderi, ori la vro dajde
ce s-au adaos" . Toate trebuiau descrise în amănunt, pe "nişte trătaji "H9. La 1 9
decembrie 1 742, Ion Neculce i-a răspuns domnului despre cele "ce s-au făcut în
ţară şi obiceile şi bune şi proaste la ce domn ar fi ieşit" , dar numai despre cele pe
care le-a ţinut minte şi le-a considerat veridice sau le-a auzit "den oameni
bătrâni ". Atrăgea însă atenţia că "de acele ce-am auzit, chizeş nu sint"9o.
Prin reforma sa, Constantin Mavrocordat a suprimat multitudinea
impozitelor, care, în avalanşa cererilor Porţii, apăsau greu asupra contribuabililor,
prin frecvenţa şi pri� mulţimea lor. Era necesară o singură contribuţie, în locul
cortegiului de apăsări fiscale care constituia principala cauză a situaţiei
demografice a ţării. Dar originalitatea reformei lui Constantin Mavrocordat nu
rezidă (cum pe bună dreptate s-a susţinut) în această concentrareJl impozitelor şi
a perceperii lQr la patru termene, pe care le găsim şi în reformele anterioare ale
altor domni, ci în efortul de aşezare a noului sistem de impunere pe o riguroasă
evidenţă a contribuabililor şi o tendinţă, nu mai puţin îndrăzneaţă, de suprimare
a responsabilităţii colective a satului, care este adevărata inovaţie a lui Constantin
Mavrocordat. Instituţia solidarităţii fiscale a fost expresia unui stat i�capabil să
asigure stabilitatea populaţiei şi să impună controlul asupra ansamblului
contribuabililor. Ea îşi pierdea raţiunea de a fi atunci când echilibrul dintre
grevtatea fiscală şi masa umană care o suporta era restabilit9 I .
8 8 Ibidem, I I I , p.40 1 .
89 Ibidem, p. 446-447.
90 Ibidem, p. 489.
91 Şerban Papacostea, op. cit., p. 370-372.
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Cu toate măsurile luate de către Constantin Mavrocordat, programul fiscal
va eşua. Faptul s-a datorat presiunii fiscale otomane şi situaţiei excepţionale din
anii 1 742- 1 743 , care au impus cheltuieli peste putinţa locuitorilor, spulberând
astfel orice alcătuire fiscală şi uşor de respectat92. Prevederile înscrise în
aşezământ nu au fost respectate nici măcar de Constantin Mavrocordat. Din
cauza cheltuielilor legate de trecerea prin ţară a solilor turci şi ruşi, domnul a fost
nevoit să încaseze şase sferturi în 1 742 pentru a acoperi cheltuielile93, iar "ţara
vuia de povara cea mare ce avea şi de la sferturi şi de la corvezi "94. Ioan Canta
nota că domnul "şi câte 8 ciferturi lua pre an"95, ceea ce reprezenta dublarea
sumei stabilite prin aşezământul din 8 octombrie 1 74 1 . Se constată dezacordul
între mijloacele pe care le utilizează la perceperea sferturilor şi dispoziţiile din
aşezământ, care au fost treptat încălcate96.
Domnii care i-au urmat lui Constantin Mavrocordat s-au lovit de aceleaşi
probleme de natură fiscală. Fratele său, Ioan Mavrocordat, apreciat ca "o figură
sinistră în şirul domnilor fanarioţi, avid de bani "97, a decis, în 1 743, de acord cu
boierii pământeni, să continuie aceeaşi politică fiscală, de cuprindere a dărilor în
patru sferturi98. Măsura aceasta nu a putut fi respectată, deoarece domnul "au
adaos şi ciferturile, pre an câte 8 ciferturi şi un rând de hârtii câte 3 lei
galbenul"99. În afară de aceasta, boierii aveau scutelnici "de trei ori mai mulţi ca
altădată, adică fiecare boier avea câte o sută cincizeci sau o sută de scutelnici" .
De asemenea, "satele lor au rămas necercetate şi necălcate de oamenii
domneşti " Ioo, dările pe care trebuiau să le dea aceştia căzând asupra populaţiei
care nu avea protecţia vreunui boier.
Constantin Mavrocordat a introdus o altă inovaţie în cea de-a treia domnie
moldovenească ( 1 748- 1 749), care a constat în tipărirea de peceţi pe stupi, porci
şi pe pogoanele de tutun, "cari lucru n-au fost în pământul Moldovei" IOI. Se
încasau sferturi în fiecare lunăi02, ceea ce, în mod sigur, era peste puterile
contribuabililor. Constantin Racoviţă ( 1 749- 1 753) a încasat sferturi îndoitei03,
92 "Reforma fiscală a lui Constantin Mavrocordat nu avea şanse de reuşită decât dacă Poarta ar fi
renunţat la practicile ei apăsătoare şi abuzive" (Florin Constantiniu, op. cit., p. 1 1 8).
93 Ion Neculce, op. cit., p. 855; Ioan Canta, op. cit., p. 1 59 .
94 Cronica Ghiculeştilor, p. 567.
95 Ioan Canta, op. cit., p . 1 60.
96 Nicolae Corivan, op. cit., p. 61 şi urm.
97 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 58.
98 Cronica Ghiculeştilor, p. 1 58.
99 Ioan Canta, op. cit., p. 1 6 1 .
1 00 Cronica Ghicuieştilor, p. 609.
1 O 1 Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 40.
1 02 Ioan Canta, op. cit., p. 1 62.
1 03 Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 50.

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

Modificări în modul de impunere şi percepere a dărilor
în Moldova epocii fanariote

1 63

din cauza cheltuielilor necesitate de cumpărarea tronului. Matei Ghica ( 1 7531 756)104 a revenit la sistemul strângerii dărilor Vistieriei în patru sferturi. La 23
iulie 1 753, le scria locuitorilor: "Am hotărât ca dările Vistieriei să fie cuprinse
numai în patru sferturi pe an şi vom căuta, cât va fi cu putinţă, să vă uşurăm şi
mai mult" I os. în scopul protejării locuitorilor de abuzurile administraţiei, domnul
a cerut ispravnicilor să nu mai vândă vin cu sila prin sate, nici să nu le pretindă
oamenilor clăci la arat, seceriş, tăiatul lemnelor "şi la alte treburi ale propriilor
lor case" I 06. în actul adresat locuitorilor, se accentua că ispravnicii aveau
obligaţia să cerceteze plângerile locuitorilor şi să le facă dreptate, "mai ales la
cislele ce faceţi între voi şi să plătiţi dările, fără să fie păgubită Vistieria" .
Retribuţia celor care strângeau dările era fixată la patru parale pentru leul vechi,
date numai la cele patru sferturi ale anului, două parale revenind ispravnicului şi
două pentru cheltuielile celorlalţi zlotaşi . Se restabilea şi o mai veche dispoziţie
a lui Constantin Mavrocordat, prin care slujbaşii erau obligaţi să-şi suporte
cheltuielile ocazionate de strângerea dărilor. Domnul îi avea în vedere mai ales
pe "acei care se numesc ciocoi ai ţinuturilor şi alţi hrăpăreţi ", ispravnicii având
datoria de a-i proteja pe ţărani de abuzurile lor. în cazul în care ispravnicii nu
le-ar fi făcut dreptate, ţăranii se puteau plânge direct domnului 1 07 .
Scarlat Ghica ( 1 757- 1 758), slujindu-se de grecii în ţinuturile Moldovei, a
încasat "sferturi şi dăjdi mari pe toati lunile şi mai de multe ori îndoit" I os. Am
menţionat situaţia deosebit de dificilă din punct de vedere fiscal existentă în
vremea lui Ioan Th. Callimachi, motiv al unei răscoale la Iaşi, care a avut drept
rezultat alungarea iui Stavarachel09. Grigore Callimachi, fiul lui Ioan Th.
Callimachi, cu o domnie între anii 1 76 1 - 1 764, i-a urmat pe înaintaşii săi în
materie fiscală. S-au luat "mulţimi de bani din ţară" , din cauză că dregătorii
domnului făceau "ce le era voia", profitând de faptul că domnul era tânăr şi "nu
pre ştie rândul ca să cârmuiască" I I O. Din timpul acestui domn s-a păstrat o Samă
a Vistieriei Moldovei pentru anul 1 763 . Cele mai importante venituri proveneau
din sferturi, care, la fel ca şi la domnii precedenţi, erau mai mult de patru I I I .
1 04 Vezi studiul Ariadnei Camariano-Cioran, Măsuri fiscale şi administrative in Moldova (17531 754), în SM/M, V, 1 962, p. 505-528.
1 05 Cronica Ghiculeştilor, p. 669.
1 06 Ibidem, p. 67 1 .
1 07 Ibidem, p. 67 1 -673.
1 08 Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 76.
1 09 N. Grigoraş, Frământări sociale şi politice din Moldova şi Ţara Românescă, între anii
1 750-1 760, în AliAJ, l i , 1 965, p. 1 1 7- 1 4 1 .
I l O Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p . 1 02 .
I I I Această "samă" a fost publicată d e G h . Ghibănescu, Sama Visteriei Moldovei d i n 1 763
(iunie-decembrie), în IN, fasc. V, 1 925, p. 70- 1 2 1 .
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O normalizare a impunerilor fiscale a încercat Grigore al III-lea Ghica, a
cărui primă domnie a început în martie 1 764. Pentru protecţia contribuabililor el
a dat dispoziţii ispravnicilor şi boierilor ca "să să păzască fieştecari de luare de
mită de pe la săraci cât de puţin". Încasarea dărilor a continuat să se facă pe
sferturi. De asemenea, a fost reintrodusă cisla. Măsurile luate de domn s-au
dovedit benefice, iar din ţară "eşie mulţime de bani şi ţara foarte să tocme şi să
umple de lăcuitori şi le era foarte uşurari, cât nu le fusăsi de multă vremi ( . . . . )
·
nici la un domn de cei ce au fost mai înainte" , după cum scria un cronicar
favorabil domnului 1 1 2. Acesta din urmă a ţinut o riguroasă contabilitate a
veniturilor şi cheltuielilor statului 1 13. De asemenea, a redus dările. Toate acestea
au avut drept rezultat refacerea ţării, fiecare contribuabil cunoscând "darea lui pe
an"1 14. Cea de-a doua domnie a lui Grigore Callimachi ( 1 767- 1 769) s-a
caracterizat prin înăsprirea fiscalităţii, datorită cheltuielilor foarte mari 1 1 5 . Din
cauza izbucnirii războiului cu ruşii, turcii 1-au numit ca domn al Moldovei pe
Constantin Mavrocordat. În această domnie de câteva luni (iunie-decembrie
1 769), pentru a face faţă cererilor Porţii, domnul "i-a apucat pe boieri cu mari
gâlceavă, cerând de la ei zahere, cerând toate satele boierilor de i le-au dat in
scris" . Î n acest scop, a plecat personal prin sate, însoţit de zapcii, "apucând cu
mari tării pe boieri şi pe săteni de arăta gropile cele cu grâu ( . . . . ), de încărca cară
(sic!) cu fel de fel de zahere şi trimite la urdii şi la sărhaturi ", potrivit celor scrise
de Pseudo-Enarhe Kogălniceanu1 1 6 . Un alt cronicar, Ioan Canta, nota că domnul
ar fi cumpărat totul din ţară, cu bani, deoarece locuitorii se refugiaseră în munţi
şi in păduri de frica turcilor1 17. Probabil că domnul a recurs mai întâi la rechiziţii,
pentru ca mai apoi să plătească o parte din proviziile pe care le trimitea turcilor.
Reinstalat pe tronul Moldovei, după terminarea războiului ruso-turc din 1 7691 774, Grigore al III-lea Ghica a încercat o reglementare a veniturilor şi salariilor
dregătorilor centrali şi locali ai aparatului de stat. În acest scop, s-a realizat o
condică a Vistieriei, în care au fost înscrise veniturile dregătorilor, ca mortasipia,
pârcălăbia, camăna etc. A anulat celelalte venituri acordate anterior mănăstirilor
sau unor persoane, considerându-le nedrepte şi "asupritoare" pentru locuitori 1 1 8.
După tragica moarte a lui Grigore al III-lea Ghica ( 1 octombrie 1 777), noul

1 12
113
1 14
115
116
117
118

Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 1 1 6- 1 1 7.

Ibidem, p. 1 1 9.
Ioan Canta, op. cit., p. 1 74.

Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 1 30.
Ibidem, p. 1 4 1 - 1 42.
Ioan Canta, op. dt., p. 1 76.
N. Iorga, op. cit., XXII, p. 3-44; P. Răşcanu, Lefile şi veniturile boierilor Moldovei in 1776.
Document de la Grigorie Al. Ghica v. v., Iaşi, 1 887.
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domn, Constantin Moruzi ( 1 777- 1 782), a făcut o repartizare a dări lor personale
după nu�ărul locuitorilor rămaşi, a delimitat ţinuturile şi a încercat să menţină în
preajma sa pe cei mai cinstiţi dregători 1 1 9.
Până la semnarea tratatului de la laşi (9 ianuarie 1 792) nu se cunosc alte
măsuri de ordin fiscal. În acel an, Alexandru Moruzi, a cărui domnie a durat mai
puţin de un an de zile (martie-decembrie 1 792), a obţinut de la Poartă scutirea
ţării de restul tributului. Prin acelaşi act al sultanului, s-a hotărât ca orice dregător
turc, inclusiv marele vizir, dacă ar fi intrat în Moldova, să-şi plătească
întreţinerea şi deplasarea. Domnul era sfătuit de către sultan să încaseze de la
locuitori dări în conformitate cu starea lor materială, nefiind impuşi unii în
favoarea altora120. Sămile Vistieriei demonstrează că domnul a ţinut o evidenţă
strictă a veniturilor şi cheltuielilor, după cum vor proceda şi cei care i-au succedat
pe tronul Moldovei 1 2 1 . În cea de-a doua domnie ( 1 802- 1 806), Alexandru Moruzi
s-a preocupat în mod deosebit de situaţia fiscală a ţării. La 7 noiembrie 1 802, el
a cerut mitropolitului Iacov al Moldovei, episcopilor şi boierilor caimacami să
realizeze un inventar al dărilor pe care să i-1 arate, pentru ca ilegalităţile fiscale
să fie înlăturate122. Cei solicitaţi i-au răspuns domnului printr-o "anafora pentru
aşezarea birului ţării", la 1 6 noiembrie 1 802, prin care propuneau ca suma totală
a dărilor ce trebuia să se încaseze de la locuitori să fie de 3 . 500 de pungi,
exceptând banii răsurilor, din care aveau să se plătească lefurile, rusumaturile şi
banii menzilurilor. Veniturile doamnei şi ţiganii domneşti erau exceptaţi de la
orice cheltuieli. Din cele 3 500 de pungi trebuiau plătiţi şi scutelnicii. A fost
înaintată şi propunerea de a nu se pretinde locuitorilor alte sume de bani, care se
încasau sub diferite denumiri, ca "grajdul domnesc, pentru untul împărătesc,
pentru a Vistieriei cheltuieli, şi în scurt pentru multe asemenea numiri izvodite
din nou, în toată vremea, spre împilarea norodului " 12J.
*

*

*

Pentru cumpărarea scaunului domnesc şi pentru menţinerea lui, domnii
aveau nevoie de mari sume de bani. "Rânduiţi de domil, boierii, înalţii prelaţi,
negustorii şi mănăstirile erau obligaţi, potrivit unui obicei întâlnit şi în secolul
precedent (al XVII-lea, n. ns., D.D.), dar fără a avea amploarea din această epocă,
1 1 9 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 62-1 63.
1 20 Teodor Codrescu, op. cit., I I I , p. 1 3 1 - 1 44.
1 2 1 N. Iorga, Documente şi cercetări asupra istoriei economice şi financiare a Principatelor
Române, în Econom ia Naţională. Revistti economică, statistică şi .financiară, X X I V,
1 900, 9-1 1 .
1 22 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a catedralei mitropolitane
din laşi, Bucureşti, 1 Rl!ll , p. 69-70.
1 23 Teodor Codrescu, op. cit., I I I , p. 1 -4.
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să acorde domniei împrumuturi băneşti chiar dacă debitorii sunt nevoiţi ca ei înşişi să
apeleze pentru procurarea banilor la cămătari" I24. Unul dintre primii domni fanarioţi,
Mihai Racoviţă, în cea de-a treia domnie, nu numai că a dus o politică fiscală
apăsătoare, dar a luat şi "o mare sumă de bani, de pre la boierii cei mari, şi de la cei
mai de giosu, şi de pre la negustori, adiverind că le va da banii, şi nimănui n-au mai
dat, şi toţi au rămas vânduţi şi îndatoraţi" I 25. Pe tot parcursul domniei sale, "izvodul
de împrumute niciodată de pe masa lui n-au lipsit". Prin împrumuturile pe care le-a
contractat, evident forţate, domnul a făcut "multă pagubă ( . . . .) pământenilor şi
streinilor, ori creştini, ori păgâni. Căci au meşterşugit şi au luat banii lor, cum
creştinilor aşa şi turcilor în datorie şi nu le-au plătit" I 26. În prima domnie a lui Grigore
al II-lea Ghica nu s-a apelat la "împrumute şi alte năpăşti", ceea ce i-a liniştit pe
boieri, care nu mai aveau "grijea datoriilor"I 27. "Împrumute" forţate a luat Ioan
Mavrocordat ( 1742- 1 74 7). Din cauza datoriilor pe care le avea, acesta a "orânduit să
dea împrumute atât boierii şi negustorii turci aflaţi în ţară"I 28 însă nu a returnat banii
până la sf'arşitul domniei, încât a rămas cu obligaţii financiare la negustori 1 29.
"Împrumuta" a fost considerată, de toate categoriile social-fiscale care
erau obligate să o achite, o sarcină împovărătoare, fiind de-a dreptul detestată de
marea boierime atunci când impunerea la plată şi fixarea sumei aveau la bază
considerente politice sau banii erau obţinuţi de domn prin mijloace siliteBO .
•

•

•

Strângerea dărilor se realiza pe două căi. Prima era "în credinţă" l 3 1 , (astăzi
i-am spune în "regie proprie"), când dările de la populaţie erau încasate de către
funcţionarii fiscali ai domniei. A doua metodă era cea a arendării. Apelul la acest
procedeu s-a făcut mai ales începând cu a doua jumătate a secolului al
XVI-lea l32, fiind, probabil, împrumutat din Imperiul Otomani33. Domnitorii au

1 24 1. Caproşu, Camătă şi cămătari in Moldova in epoca fanariotă, in AliAJ, VIII, 1 97 1 , p. 2930; Idem, O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit până Ia mijlocul secolului al
XVIII-lea, Iaşi, Universitatea "Al. 1. Cuza", 1 989 (O prezentare detaliată a ''imprumutelor"
pentru perioada 1 7 1 1 - 1 750 la p. 86- 1 1 3).
125 N. Muste, op. cit., p. 72; Ion Neculce, op. cit., p. 694-695; Cronica Ghiculeştil«fr, p. 237-239.
1 26 Cronica anonimă a Moldovei. 1661-1729 (Pseudo-Amiras), Studiu şi ediţie critică de Dan
Simonescu, Bucureşti, Editura Academiei, 1 975, p. 98- 1 00.
1 27 Ibidem, p. 1 24; Cronica Ghiculeştilor, p. 257-259.
128 Cronica Ghiculeştilor, p. 593.
1 29 Ioana Canta, op. cit., p. 1 6 1 .
1 30 1 . Caproşu, op. cit., p . I l O; Gh. Ghibănescu arăta că "sămile vechi ale Visteriei nu se încheiau
cu deficite ( . . . ). Probabil că pentru a se face faţă nevoilor bugetare, deficitul se acoperea prin
credit, adică prin bani împrumutaţi de la boieri, care luau în vânzare sau în credinţă veniturile
ţării" (în lspisoace şi zapise (Documente slavo-române), V II I , laşi, 1 93 1 , p XXVII).
1 3 1 IN, fasc. IX, 1 93 1 , p. 1 57- 1 59, 1 62- 1 64.
1 32 N. Grigoraş, Instituţii feudale din Moldova, ed. cit., p. 1 34.
1 33 Instituţii feudale din Ţările Române. Dicţionar, p. 1 8.
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recurs la arendarea dărilor deoarece pentru perceperea acestora era necesar un
numeros aparat funcţionăresc şi complicate operaţiuni contabile l34.
Arendarea impozitelor se făcea în special de către boieri, care dădeau
avansuri Vistieriei. În vederea arendării impozitelor se constituiau adevărate
"companii" , deoarece sumele care trebuiau plătite pentru arendare erau deosebit
de mari 13S. Cei care cumpărau dreptul de a strânge impozitele erau marii boieri,
care, la rândul lor, le subarendau unor dregători subalterni, în nod normal cu
sume mai mari decât cele pe care le plătiseră ei 136. Erau cazuri când subarendaşii
nu reuşeau să acopere sumele prevăzute, rămânând datori, motiv pentru care
fugeau din ţară137. Suma neachitată de ce1 fugit cădea asupra celor care
subarendaseră respectivul impozit1 38, iar aceştia, pentru a nu rămâne păgubiţi,
luau în posesie proprietăţile celui fugitl39.
Arendările se făceau pe unităţi teritoriale, pc ţinuturi 140, pentru ca
arendaşii să poată fi sprijiniţi de aparatul administrativ al statului. Operaţia de
arendare prin licitare este menţionată în documente ca vânzare la "cochi
vechi " 14I. Vânzarea impozitelor constituia un avantaj pentru domnie, care încasa
venitul net, fără să-i mai plătească pe zlotaşi. Rernunerarea acestora cădea în
sarcina boierilor care arendau dările i 42.
Veniturile despre care avem informaţii documentare că se arendau, în
epoca fanariotă, au fost: desetinai43, gorştina144, cuniţai45, uşurul şi alâmui i46,
vădrăritui i47, pogonărituJ1411, ocncle, vămile şi mortasipiiJe i49 etc.

1 34 N. Grigoraş, op. cit., p. 1 34.
1 35 Teodor Codrescu, op. cit., XXI, p. 407-409.
1 36 Alexandru Vitencu, Vechi documente moldoveneşti, în '·Anuarul Şcoulei reu le sup.
ortodoxe " din Cernăuţi pe anul 1 923- 1 924, p. 3 1 .
1 37 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade (Documente slavo-române), X, laşi, 1 9 1 5 , p. 47-49.
1 31! Ibidem.
1 39 Ibidem; Condica, I l p. 596-591!.
1 40 Teodor Codrescu, op. cit., IV, p. 3 2 1 -322 şi IX, p. 1 5 5- 1 60; IN, fasc. V I I , 1 921!, P. 1 53 - 1 5 5 ;
C.D.M., V, p. 47 1 ; 140 - Gh. Ghibănescu, op. cit., X , p . 47-49.
1 4 1 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 47-49.
1 42 ldem, Sama Vistieriei Moldovei din 1 763 (Iunie- Decembrie), în IN, fasc. V, 1 925,
p. 70- 1 2 1 .
1 43 ldem, Surcte ş i izvoade, X , p . 46,47-49; Sama Visteriei Moldovei din 1 763, în loc. cit.,
p. 71!, 87.
144 ldem, Sama Visteriei Moldovei din 1 763, în loc. cit., p. 7R, R7.
1 45 Melchisedek, Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu aseminea numire dupe documentele
Episcopiei şi alte monumente, Bucureşti, 1 R69, p. 7R; Gh. Ghibănescu, Sa ma Visteriei
Moldovei din 1 763, în loc. cit., p. 71!, 90.
1 46 Gh. Ghibănescu, op. cit., p. 7R, 90.
147 Ibidem, p. 1!7-1!8.
148 IN, fasc. 1, 1 92 1 , p. 1 34.
1 49 Pseudo-Enache Kogălniceanu, op. cit., p. 50.
,
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Conchizând, în Moldova epocii fanariote au coexistat, în ceea ce priveşte
modul de impunere şi percepere a dărilor, elemente vechi (dări numeroase, cisla
etc.) şi elemente noi (desfiinţarea numeroaselor dări şi introducerea "sferturi lor"
- plata în patru termene anuale, desfiinţarea temporară a cislei etc. Inovaţiile unor
domni erau deseori anulate de succesori sau chiar de către ei înşişi. De exemplu,
"hârtiile " şi "pecetluiturile", menite a-i uşura pe locuitori printr-o evidenţă
precisă şi o mai echitabilă distribuire a sarcinilor fiscale, au ajuns să se
transforme în noi impozite. Un exemplu elocvent privind instabilitatea unei
epoci. Această situaţie s-a menţinut până la Regulamentul Organic, când
principiile şi metodele moderne s-au impus şi în domeniul fiscal.

Modifications dans la maniere d 'imposer
et de percevoir les impots en Moldavie
a l'epoque Phanariote
Resume

A l 'epoque Phanariote, les princes regnants, preocupes de repondre au

regime agravant des obligations envers la Porte, out temoigne de l'enteret pour
la sorce des revenus qui etait, par excellence, la population du pays, predominant
rurale. Pour assurer un regime de stabilite fiscale, les princes Phanariotes se sont
orientes - en ce qui concerne la maniere d'imposer ou de percevoir les impots
selon les principes de la rupta (c'est-â-dire entente prealable avec la Tresorerie)
etablie par Antioh Cantemir en 1 700. Par cette mesure fiscale, les nombreux
impots etaient reunis en quatre quarts. C 'etait aussi les contribuables que la regne
qui en etaient avantages. Le systeme a ete mis au point par Constantin
Mavrocordat pendant sa seconde regne ( 1 74 1 - 1 743). Il a tenu une evidence
rigureuse des contribuables, essaeyant, en meme temps, de supprimer les
responsabilites collectives de village, c'est-â-dire la cisla. Ce fait a represente
une vraie inovations dans l ' organisation fiscale de la Moldavie.
Malheuresement, on n'a pas pu respecte le programme fiscal de Constantin
Mavrocordat â cause de la pression fiscale ottomane et des situations
exceptionnelles. Quelques princes qui ont succede au tron apres Constantin
Mavrocordat, parmi lesquels on y mentionne Matei Ghica ( 1 753- 1 756), Gregoire
Ghica le III-eme ( 1 764- 1 767; 1 774- 1 777), Constantin Moruzzi ( 1 777- 1 782),
Alexandre Moruzzi ( 1 792, 1 802- 1 806) ont essaye d'ame1iorer la situations
exceptionnelles - que ces mesures ont eu des effets modiques.
On recueillait les impots soit directement par la regne elle-meme, grâce
?. son anp:uei l fisc;:tl . soit par l eo; grands J,oi'nrds ani , � l �ur tour. Ies
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sousaffennaient a des boiards inferieurs en rang. On faisait les affennages par

contrees, fait qui representait un avantage evident pour la regne, qui etait, de cette
maniere exemptee des depenses qu' aurait exigees la perception d ' impots dans sa
proprie "regie". On affennait surtout les impots fluctuants:

desetina

(impot pour

les ruches et pour les porcs), gorştina (impot pour les porcs et pour lt�s moutons),
cunita (impot pour les grands animaux), uşurul (impot pour les cereals), alâmul
(impot pour les animaux), pogonăritul (imp6t pour le terrain cultive), les salines,
les douanes etc.

En general, on peut conclure qu'a l ' epoque Phanariote la maniere
d' imposer et de percevoir les impots mettait en evidence, peut-etre mieux qu' a
certains la couture du mieux avec du neuf. La coexistence des elements vieillis
(les nombreux impots, la responsabilite collective) et des elements nouveaux
( l ' introductions de la possibilite d 'acquitter les impots en _quatre tennes, ce qu'on
a appele les "quarts", le renoncement temporaire a la responsabilite collective

etc.) s 'est mentenue en Moldavie jusqu' au Reglement Organique.
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În

secolul al XVIII-lea şi în prima jumătate a celui următor, boierii,

mănăstirile şi arendaşii obişnuiau să întocmească
bugete de venituri şi cheltuieli. Puţinele

sămi

sămi

anuale, adică un fel de

care se mai păstrează în arhive

conţin preţioase informaţii privitoare la sursa veniturilor şi la modul cum acestea
erau folosite.
Unele

sămi

de venituri şi cheltuieli au fost cercetate de Nicolae Iorga l ,

Gheorghe Platon2. SI. Diamandi3, Radu Rosetti4, S . Columbeanus, N . Corivan şi

1. Grămadăl6, Ion Ionaşcu7, Gheorghe UngureanuS, D. Agache9, Ioan Ivanl O, Ioan

1 Nicolae Iorga, O gospodărie moldovenească la 1 777 după socotelile cronicarului Ionită
Canta, Bucureşti, 1 928.
2 Gheorghe Platon, Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de la 1 848, Iaşi, Editura
Junimea, 1 973.
3 SI. Diamandi, O gospodărie moşiereasci din Moldova în prima jumătate a sec. al XIX-lea,
în Studii, IX, 2-3, 1 956.
4 Radu Rosetti, Cum se căutau moşiile în Moldova la începutul veacului XIX, în A.A.R.M.S.I.,
seria II, XXXI, Bucureşti, 1 909.
5 S. Columbeanu, O condică de socoteli dintre anii 1 804 şi 1839, în S.A.I., IV, 1 962; Idem,

Economia domeniului feudal din Moldova şi Ţara Românească la începutul sec. al XIX-lea,
în Studii, 2, 1 965.
6 N. Corivan şi 1 . Grămadă, Despre gospodăria feudali din Moldova în prima jumătate a sec.

al XVIII-lea (Pe marginea Catastlhului de sămile tuturor mănăstirilor din ţară din leat
7250 până la leat 7251), în SM/M, V, 1 962.
7 Ion Ionaşcu, Veniturile şi cheltuielile casei Manuc-bei în anii 1815-1818, în R.A. , anul XLVIII,
XXXIII, nr. 4/ 1 97 1 .
8 Gh. Ungureanu, Veniturile şi cheltuielile unei mari case boiereşti din l aşi în anul 1 816. Casa
Roset-Roznovanu (laşi), în S.A.I. , 1, 1 956.
9 D. Agache, Veniturile şi cheltuielile ministirii Sf. Spiridon din Iaşi între anii 1771 şi 1 823,
în A.I.I.A /. , XV, 1 978.
1 O Ioan Ivan, Ştiri istorice oferite de un " izvod de venitul minăstirii Neamţ" în secolul al
XVIII-lea, în M. M.S. , XLV, 1 -2, 1 969.
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Murariui i , Ioana Constantinescui2 etc. Altele încă nu au fost analizate de
cercetători, dar conţin preţioase informaţii şi trebuiesc publicate şi introduse în
circuitul ştiinţific.
Patru sămi inedite, datând din anii 1 795, 1 805, 1 806 şi 1 809, se păstrează
în Arhivele Naţionale din Bacău. Analizând conţinutul lor, am· ajuns la
următoarele concluzii:
1 . Sursa de venituri a respectivelor moşii din Moldova era vânzarea, pe
piaţa internă, a unor animale vii, alimente şi băuturi alcoolice. Taxele percepute
de la crâşmari completau veniturile moşiilor.
2. În capitolul cheltuielilor se cuprind următoarele: cumpărarea unor
produse meşteşugăreşti, locale sau de import (exemple: cărămizi, căpestre,
bumbac, sare, tămâie, rogojini, site, ciururi şi altele); "hacul" (adică leafa,
salariul) plugarilor, prisăcarilor, ciobanilor, chelarului, vierilor, dascălului etc . ;
dajdia preoţilor; alte sume au fost cheltuite pentru ţesutul sumanelor, cumpărarea
de cerneală, hârtie, cuie şi altele.
3. Aceste sămi mai conţin importante informaţii privitoare la preţul unor
mărfuri în epocă. Iată doar câteva exemple din sama pe anul 1 805 : oca de peşte
se vindea cu 22 de parale, iar cea de brânză, cu 1 O parale; o găină valora 5 1 de
bani, un pui de găină între 1 6 şi 2 1 de bani, iar oul se vindea cu un ban. Mai aflăm
că tot în anul 1 805 un curcan se vindea pe piaţa internă cu 1 6 parale, o raţă cu 8
parale, iar oca de unt cu 1 leu şi 1 5 bani.
4. În evidenţele contabile de acum două secole găsim şi infonnaţii
privitoare la plata unor munci agricole sau meşteşugăreşti. Astfel, în anul 1 805,
o falce de cosit (adică 1 ,43 hectare) se plătea cu 3 până la S lei. Tot atunci, ţesutul
a 1 26 de coţi de sumane costa 3 lei şi 1 8 bani. În anul următor, 1 806, pentru
ţesutul a 1 3 pânze s-au plătit 45 de lei şi 60 de bani.
5. Sama pe anul 1 795 a fost întocmită de căpitanul Ioniţă. Acesta, pentru
munca depusă, a primit o leafă de 200 de lei, sumă cu care se puteau cumpăra
atunci 5 cai, sau 33 mierţe (adică 5 tone) de păpuşoi. În unele sămi au fost
înregistrate ş.i hacurile (lefurile) plugari lor, prisăcarilor cheleriului şi dascălului.
6. Sarea, adusă de la Târgu Ocna, era foarte scumpă. În anul 1 809, o ocă
de sare se cumpăra pe respectiva moşie cu 3 parale. Deci, cu banii rezultaţi din
I l Ioan Murariu, Veniturile şi cheltuielile moşiei Fântânele din ţinutul Bacău între 30
septembrie 1803 şi 30 septembrie 1 804, în Carpica, 1 972; ldem, Veniturile şi cheltuielile unei
familii boiereşti din Moldova între anii 1782 şi 1 789, în Carpica, 1 973- 1 974; ldem, Veniturile

şi cheltuielile moşiilor Beţeşti (ţinutul Bacău) şi Vadurile (ţinutul Neamţ) în periol!da 1 8211824, în Carpica, XVIII - XIX ( 1 986- 1 987).
1 2 Ioana Constantinescu, Arendăşia în agricultura Ţării Româneşti şi a Moldovei până la
Regulamentul Organic, Bucureşti, Editura Academiei, 1 985, 204 p.
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vânzarea unui curcan se puteau cumpăra 5 ocale de sare (adică 6,4 kilograme).
7. Foarte scumpe erau şi mărfurile provenite din import. De exemplu, tot
în anul l 809 o vacă valora pe piaţă tot atât cât 3 ocale (adică 3,8 kg) de bumbac,
sau cât 3,5 ocale de tămâie.
8. Interesul boierilor şi al mănăstirilor de a ţine o evidenţă contabilă cât
mai amănunţită demonstrează faptul că în jurul anului 1 800 moşiile din Moldova
erau antrenate în economia de piaţă.
•

Cele patru sămi inedite la care ne-am referit mai cuprind şi alte informaţii,
care pot fi folosite de cercetătorii preocupaţi de trecutul agriculturii româneşti.
Din această cauză le-am transcris în grafie latină şi le publicăm mai jos.
Anexa nr. 1

"

Socoteala căpitanului Ionită de câfi bani au luat, şi Îi ia, şi unde Îi dă"
1795, noiembrie 2 1

Lei Bani
.......... ..........

865
1 400
2265
37

-

-

Luaturile
·······················································································································

Pe 1 73 merţi popuşoi, câte 5 lei merţa, bez 85 merţi ţiganilor.
Pe 200 merţi popuşoi ot Verişăni, câte 7 lei.

-

36

Să scade ce s-au ţinut în samă, însă:

Lei Bani

2227

84

576

46

31
6

12
24

37

36

Butnarilor ot Scobinţi
Lui Ioniţă grădinar

Rămân asupra căpitanului Ioniţă.
Pe 635,5 vedri vin în 2 buţi şi 5 poloboace ce s-au vândut cu
rădicata, câte 35 parale vadra, însă:

Vedri
1 67
1 1 0,5
80,5
1 57,5
1 20
635,5

�·- -

2
2
1
1
1

poloboace lui Bulăi.
poloboace lui Dumitru Amăut.
poloboc lui Ştefan unguru.
bute, tij lui Ştefan unguru.
bute lui Miron căpitan.
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1 57

66

1 73

De la Toader crâşmar, însă:

Lei Bani

17
1 07

8
30

93
64

18
48

1 57

66

Din socoteala de l a avgust

26.

Din socoteala de la săptemvrie

27.

De la Costandin Dinul din socoteala de la săptemvrie

29.

De la Iordachi ot Rădeni, însă:

Lei Bani

1 87

54

34
72

54
96

1 07

30

Din socoteala de la avgust

29.

Din socoteala de la săptemvrie

27.

De la Dinul ot Băraţi, însă:

Lei Bani
50
15
121
1 87
1 02

108

72
36
66
54

Din socoteala săptemvrie

10.
Din socoteala săptemvrie 27.
Din socoteala octomvrie 2 1 .

De l a Andreiu ot Miletinu, însă:

Lei Bani

3356
99
1 60

36
39
60

34
68

96
12

1 02

1 08

Din socoteala săptemvrie
Din socoteala săptemvrie

14.
29.

Suma din urmă.
De la Gheorghii Bobanu, din socoteala săptemvrie

27.

De la Ionu ot Săngeapu, însă:

Lei Bani
1 37
22

1 08
72

1 60

60

Din socoteala săptemvrie
Din socoteala a

29.

2 barelci, noiembrie 9.

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

1 74

1 28
1 23
43
23
5
3 940
2762
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108
90
42
30
45
25

De la Pavel ot Chetroşiţa, noiemvrie 9.
Pt 900 ocă brânză la căşărie, câte 5,5 parale oca.
Banii untului ot Scobinţi.
Pe 2 merţi, 2 dimerlii grâu, oamenilor noştri pentru sămânţă.
De la Gavril Lateş.
Să scade, însă:

Lei Bani
972

Izvodul din '95, noiemvrie 20, însă:

25

Lei Bani
79
892
972
40
350
600
300
500

2762
1 178
200
978
399

20
20
34

-

-

-

-

64
81
25

Cheltuiala casii.
Alte datorii.

Lui Ion Samoil pentru cal.
Au dat la cuconu, avgust 1 1 .
La Eş la cuconu Ioan (?).
Tij, la Eş la cuconu cu Constandin crăşmar.
Au dat la polcovnic (?), care bani i-au luat
cuconu din caşcaval.

25

Să mai scadi bani ce îi trimitu anul 1 795, noiemvrie 2 1 .
Ari să mai de căpitanul Ioniţă 1 795, noiemvrie 2.
Să mai scadi un izvod de datorie păr la ghenarie 25, 1 796,
însă:

Lei Bani
11

1 05

Cheltuiala casii, însă:

Lei Bani
5

60
12

1
1 08
75

Piei de vacă, noiemvrie 25.
Sineală (?) la cuconaş.
. . .. . ... . . . . . * )
Păcură la rădvanu i la căruţa de . ..... * )
1 pe ..... . ............ *) la rădvan.
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3

30
60

11

105

1 75

10 funii l a odaie, decemvrie 8.
Carne de la Crăciun, pân ce au venit

---+----1 polcovnicul la . . . . . . . . . . *) Neamţului.

578

Suma din urmă.

1 06

Lei Bani

578

1 06

578

1 06

11

1 05

Suma din urmă.

14

21

Vierii ot Scobinţi

11

33

Vierii ot Buhalniţa

20

-

Scobinţilor pentru cărat fânu la grajdiu.

1 00

-

Hermezăului, noiemvrie

20

-

3

-

Cuconaşilor, dechemvrie

15

-

Teslarilor pentru arvonă, dechemvrie

10

-

Banului Milu pentru draniţă, dechemvrie

5

-

Bărbatului Mancii Ioanii de s-au plătit de păpuşoi, dechemvrie

15

-

Ţiganilor ce au mersu la Popricani pe urmă, dechemvrie 20 .

255

39

2

90

15

-

Lui Ioniţă, cumnat Scutar, ghenarie

30

-

Fetii lui Romanu, l a măritat.

21

-

Dumnealui polcovnic, ghenarie

25

-

-

60

20

-

29

85

399

34

}

Cifertul lui noiemvrie.

30.

Maicii Magdalinii în doi rânduri, dechemvrie

6.

6.
7.
12.
15.

Cuconiţii la Crăciunu, la Sfeti Vasile şi la Bobotează.

3.

11.

Butnarilor ce taie lemnul în pădure, ghenarie

1 6.

Lui Anton Neamţul, şi s-au scris în dos zapisului, ghenarie
Cuconului, ghenarie

1 6.

22.

Dumnealui polcovnic.

Adică cinci sute şaptizăci şi opt lei,
căpitanului 1 oniţă.
Suma din urmă.

1 06 bani rămân asupra
,

1 796, ghenarie 25.
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Alte luaturi de căpitarud Ioniţă:

30
15
333

-

Dejma fânului pe anul

-

1 795 .

De la Io niţă, cumnat Scutarului.
Au luat de pe la câşmari din socotea!(!. ce s - au făcut cu

-

crâşmarii pără

1 796,

ghenarie

25, însă:

Lei Bani
46
16
87
92
18
60
14
333
54 1

24

-

De Ia Gheorghii.

-

Tij , de la Gheorghii din

-

De la Iordachi.

-

De la Andreiu.

-

De la Toader.

-

De la Costandin Dicul.

-

De la Pavăl.

1 78

lei

48 bani.

-

Tij , au m ai luat de pe la crâşmari în socoteala ce au făcut pără

1 796,

aprilie

12.

Lei Bani
1 87
31
1 33
1 37
37
14
54 1
1 498
400

10
-

-

De la Costandin Dicul.

-

De la Toader.
De la Dicul.

90
48
36
60
24

De la Andreiu.
De la Ion B ărzoiu.
De la Niţă Untu.

Să scade, însă:

200

-

Hacul căpitanului Ioniţă pe anul ce s- au sfârşit,

1 795,
200
4ooxx)
1 098

-

dechemvrie

30.

Bani gata ce au dat,

1 796, aprilie 1 2" .

-

10
*) Scris ilizibil.
* * ) Arhiv ele Naţionale Bacău, fond Colecţia

documente, P. V/7.
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Anexa nr. 2

Socoteala căpitanului Ioniţă, de la 1805 iunie 20 şi păr la 1806,
"
fevruarie 14.
Lei Bani
5 86
7
1 80
1 15

1 02
60
60

26

21

-

Rămaşi din cei de sus, din socoteala trecută, 1 805, iunie 20.
Luaţi pe 25 ocă peşte, câte 22 părale, din iazu de la Curte, avgust 6.
Pe 722 ocă brânză la căşărie, câte 10 parale oca, 805 avgust 8.
Ce au rădicat dumnealui boieriu l de la Ceplăniţă, banii facerii casălor
domneşti, iulie 26.
Pe 41 ocă........... *), însă 3? ocă 2 iitre albe, câte 25 parali oca, 7 ocă 2
litri negri, câte 28 parale oca, bez 1 8 ocă ce s-au făcut. . . . . . . .. . *), 805,
iulie 28.
Dumnealui logofăt (?) Enachi, săptemvrie 1 O.
De la căpitanul Gheorghie, noiemvrie 25
Tij, de la căpitanul Gheorghie să plătesc la cosaşi.
.

280
28 1
300
1 777

-

39
-

42

.

Ce să scade, însă:

Lei Bani
6
4
3
6

60
60

2
2

75
75
99

-

10
3
-

2
-

42
42

-

60

-

60
99
111
99
3
3

La 5 cară ce-au adus sare de la Fântâneli, iunie 30.
3 vedri vinu la Paşti ţiganilor de la Cep1eniţă, 805 .
2 vedri vinu iar la Paşti ţiganilor ot Buhalniţa.
Lui Ion Cociorvă pentru o pânză de bumbac, cu
răvaş 805 iunie 3 .
20 pui.
20 pui
Cu răvaş, 805, ielie 28.
1 00 ouă
Savii chelariu1ui , hacul său pe anul ce s-au sfârşit,
805 octomvrie, bez 5 lei luaţi înainte.
20 pui.
Cu ravaş, 805 ,IU 1·te 1 0 .
1 00 ouă.
20 pui
Cu răvaş, 805 avgust 1 4 .
1 00 ouă
Facu.

}

}

-

·

}

Cei din dos.
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17
77
2

2
1 03
1 64

418
14
3
1
6
3
48
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30
30
60
1 05
1 05
66
45
39
90
6
99
78
46
60
20
30
30
90
36
24

1 78
1 03
1
5
1
2
3
38
2
1 60

39
48
1 02
30
30
30
30
18
75
99

1 0 găini, avgust 14.
.
..
.
Vierii, plugarii.
. ..
. .
B ami casa_ 1or d omneştl, saptemvne 6 .
Vtem ot Scobmţ1
20 pui
Cu răvaş, 805 săptemvrie 14.
100 ouă
chersăci (?), săptemvrie 14.
Pe 1 50 gutăi, săptemvrie 1 6.
. .
.
Vierii plugarii.
c·1 fiert a1 4 , tu 1 te, avgust, saptemvne.
. .
. . .'
Vtem ot Scobmţ1
7 pui
Cu răvaş, 805, săptemvrie 22.
100 oua
Frânghii la învăţat cailor, săptemvrie 22.

}

}

_

_

}

}

_

Bumbac la mesăzi, săptemvrie 22.
Dajdie preuţilor, 805 săptemvrie 23.
.
20 pui
Cu ravaş, octomvne 9 .
1 00 ouă
Lui Gheorghii a Todesii cu răvaş, săptemvrie 29.
100 ouă cu răvaş, octomvrie 26.
10 găini, cu răvaş, noiemvrie 9.
Pe 9 fălci 53 prăjini la coasă şi ce le-au trecut piste ce au fost datori,
bez I l fălci ce ari să mai plătească dumnealui boieriul, grecilor.
72 ouă cu răvaş, 805 noiemvrie 24.
·
·
·
·
Vierii ot Scobinţi
c 1 fiert octomvne, nmemvne, d ecemvne 805 .
. .. .
..
Vtern 1 plugarn
.
.
4 căpestre
p
entru cat 1 a mergtre cuconu1 ut 1a F-1
a cm.
.
Frânghii
1 5 găini
Cu răvaş, 805 dechemvrie 1 5 .
1 00 ouă
1 00 ouă, cu răvaş, 805 decemvrie 22.
2 ocă unt, cu răvaş, decemvrie 22.
Pe 1 26 coţi sucmani la ţăsătoare, decemvrie 20.
70 curcani câte 1 6 parale, 60 răţi câte 8 părale, dechemvrie 23.
.
. .
20 pui
1a S ampetnu
A
S -au tnmts
.
şt ravaş n-are pe acest.
1 00 oua
Un zapis a lui Ion ficior ce I-au luat dumnealui boieriul de la
Mihăiţă o1ariul.

}

}
}

_

}

-

}

·

.

.

_
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30

-

1 025
230
300
1
3

1 17
-

-

30
-

2

36
45
60

6
4
1
1 574

3
30
81

-

-

1 79

Iar de l a Ion ficior ce i-au rădicat dumnealui boieriul, cu care mă
încarcă pe mm1.
Cei din urmă.
Hacul meu pe anul ce să sfărşăşti, 805 dc-:: e mvrie 30.
Pe 1 00 fălci la cosaşi .
1 00 ouă cu răvaş, ghenarie 1 8 .
3 ocă unt c u răvaş, ghenarie 26.
Un ciur de spălat grâu.
Ghenane 27
O sata m ograda.
200 ouă pentru . . . . . . . . . *) aibă cu Gheorghii Chiriţă, răvaş n-au
adus.
4 pluguri, 806 fevruarie 1 .
7 rogoj ini
.
Cu ravaş, 806 fevruane 9.
1 00 ouă
Facu, cari scăzându-să din 1 777 lei 42 bani încărcături, rămân
asupra lui Ioniţă 202 lei 8 1 bani, 1 806, fevruarie 1 4" **).
A

-

}

A

}

.

_

*) Scriere i lizibilă.
**) Arhivele Naţionale Bacău, fond Colecţia documente, V/7.

Socoteala căpitanului Ioniţă de la
"
1806 februarie 14 şi păr la 1806 iunie 10

Anexa nr. 3

Lei Bani
202
303
318
12
1 00
936

81
21
24
36
54
96

Rămaşi din socoteală.
De la căpitanul Gheorghii, cu răvaş boie'tiului, fevruarie 1 5 , 1 806.
Iar de 1a căpitanul Gheorghii cu răvaş, mai 1 6.
Pe sare ce s-au dat la oi în anul trecut.
De la ciobani, din iematicu oilor.
Facu.

Lei Bani

Ce să scadi, însă:

4
1 03
1 09
307
14

Lui Frenţi, din poronca dumnealui boieriului, fevruarie 19.
Vierii i plu garii.
.
c·fi
. ŞI. martie.
1 ertu 1 gh enanc, fievruane
..
.
.
.
Vtern ot Scobmţ1.
Cei din urmă.
Daj die preuţilor, fevruarie 28, de Sfăntu Gheorghi, 1 806.

-

39
1 02
21
-

}
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1
2
2
2
2
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3
6
6
75

.

.

60
60
60
60
36
30
30
6
54

4
1 05
1 05
1 22
45
2
1
30
55
4
2
4
2
857

Her i oţăl pentru un topor aici.
La 2 cară ce au adus sare, martie 5.
500 ouă.
3 ocă unt, cu răvaş, martie 29.
. . . . . . . . . . . . *) Martei cu răvaş, martie 30.
. . . . . . . . . . . . *) o părechi turetici unui herghelegiu .. . . . . . . . . . . . . * ) 1 0.
20 pui, cu răvaş, aprilie 8 .
2 0 pui l a Sfântul Gheorghii, aprilie 29.
200 ouă iar la Sfântul Gheorghii, cu răvaş ce s-au p ierdut.
Giugănariului pentru . . . . . . . . . . . . . . . . *) aprilie 26.
16 pui, cu răvaş, mai 12.
.
La 3 prisăcari, hacul lor, 1 806 mai 1 6 .
1 00 ouă, cu răvaş, mai 26.
Giumătate o că untdelemn
C ând au fost... ... . . . * )
Peşte.
O găină i doi pui.
2 dimerlii sămânţă cânipă.
Hacul plugarilor pe anul ce s-au început, 1 806 aprilie 23.
Vierii i p lugarii.
C ifert pi aprilie, mai şi iunie, banii a 6 chile,
Vierii ot Scobinţi.
1 O dimerlii orz.
Pe 1 3 pânză la ţesătoare, cu răvaşe.
20 pui, iunie 4.
1 00 ouă, cu răvaş, iunie 1 .
Hacul dascălului Ioan, ce să împlineşti 1 806 octomvrie 26, bez 20
lei ce-au luat mai înainte.
Ion Samuil ce au fost datori, bez 1 90 lei ce au dat mai înainte.
2 vedri vin ţigani lor.
ot C eple nita.
'
O v.adră vin ţiganilor.
2 vedri vin ţiganilor ot Buhalniţa.
O vadră plugarilor la Paşti.
Adică opt sute cincizeci şi şăpti lei 48 bani facu, scăzându-să din
936 lei 96 bani luaţi . . . . . . . . . . *}, rămânu 79 lei 48 bani.
Căpitan Ioniţă,,. * "')

51
66
60
60
30

1 14

48

}

.....

}

}

*) Scris ilizibil.
**) Arhivele Naţionale Bacău, fond Colecţia documente, V/7.
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Anexa nr. 4

"

Socoteala vătavului Neculai de la 809 mai 6 şi p ă n la 809 octomvrie 22.
Lei Bani
327
1 00

84
-

1 12
47
34
423
1 04 1

60
60
-

Ce au rămas să dei din socoteala trecută, de la mai 6.
De la timei a lui Huzum ce ari să-i iei, cum să pomineşti în sama
din urmă.
Pe 450 ocă brânză ce au dat la căşărie.
Pe ..... ... * ) ce s-au vândut.
Pe carne a 1 6 oi hobane (?) ce s-au vândut, 809, octomvrie 20.
Pe 35 vedre miere, câte 12 Iei vadra.
.

.

84
Ce să scad din suma de sus, însă:

Lei Bani
78
28

1 030
26
3
18
18
15
25

12
60
72
-

-

63

3

-

6
20

30
-

10
9
1
25
1 82

1)

-

-

60
90
48
48

Pentru . . . . . . . . . . . * )
Lui Coste grecu pentru o pricină de la Feteşti, din
poroncă.
1 O căpestre când s-au triimis cai cuconului Alecu, şi
4 de rădvan la Podoleni .
Potcovit a 1 O cai, cari s-au triimis l a Podoleni.
La 2 babi (?), chiriciasă şi giupâneasă, cu răvaş, mai
24.
Unui plugari cu răvaş, 809 iulie 2.
O cheii pentru opinci ciobanilor.
Dohot rânduri-rânduri, pentru rădvan.
O sâtă (?) pentru oamini.
La 5 prisăcari, cu răvaş.

Lei din urmă
Her pentru trebuinţa morii .
Her pentru h ărleţi şi săpi pentru grădimiţă.
6 vedri vin 1a Paşti oamenilor şi ţiganilor.
S-au plătit datorie lui Mărolă.
Hârtie şi cemeală păn la 808, octomvrie 26, şi păn la 809, aprilie 23.
Chirie casă!or dascălului Neculai dela Fălticeni , ce au şăzut
răpăosat într-însele.
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19
17
1 06

30
72
60

70

1 00 ouă trimise la Eşi.
Tintiuri pentru oi.
Dajdia preuţilor a Sfăntului Gheorghe, 809 aprilie 23.
Hac p lugarilor pe un anu, de la an ce să începe la 809 aprilie 23
şi păr la 8 1 O aprilie 23.
Hacul a 4 ciobani şi a . . . . . . . . . . . * ) de la 1 809 aprilie 23 şi păr la
1 809 octomvrie 26.
Giugăneriului.
Să scadu ernaticu a 497 oi boierşti după analogon, câte 50 parale
de oaie.
Să scadi ernatic a 75 oi ciobăneşti de scuteală, după analogon.
Caeli (?) pentru . . . . . . . . . * ) .
Adică doî mii şăptizăci şi noî lei 96 bani, din cari scăzându-să din
2407 lei 60 bani, mai rămân asupra vătavului 327 lei 84 bani, bez
1 00 lei ce ari să mai ei de la femeia lui Huzum.
.

5
62 1
93
2079
2079

30
90
1 14
30
96

.

.

Lei Bani
1 82
48
15
6
3
20
45
4
4

20
60
3
53
3
18
17
7
7

48
60

60

60
60
90

Din urmă.
Pentru chetrile morii cei noî de lângă casă.
Heru cheleriului de la 809 octomvrie 26 şi păn la 8 1 O
octomvrie 26, pe un anu.
Surdului bivolari de ş-au făcut fănu.
Pe pol ocă bumbac pentru feştilă de lumânări.
Pentru o vacă unui ţiganu, cu răvaş.
Pe 600 ocă sare pentru oi şi pentru casă, păn la octomvrie 20.
2 vedre vin murarilor când au pornit moara.
Pentru un gealău butcarilor la cerdac, cari ia . . . . . . . . .. . * )
Pentru 200 cărămizi ce s-au cumpărat pentru o sobă.
.................. * ) pentru lucrat ciubotelor.
Lui A lexandru şi unui .. .. . . . .. * ) de la steclărie, cu răvaş.
Am dat la boeri când au fost la Cepleniţi.
Pol ocă tămâie pentru bisărică.
Arnăutului Hristii, din poroncă.
Cânipă pentru saci.
Pentru o . . . . . . ... * ) ce s-au făcut acum . . . ........ * )
Dajdie a patru preuţi şi un deiacon, a Sfăntului Dimitrie.
Pentru făcut geamurilor de a doile din gios.
Pentru ţăsut sucmani şi saci.
.

.

45

.

60
60
60

.

.

.

.

.
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8
3
15
34

60
90

Pentru învălit sucmani.
Titiuri pentru oi.
Hârtie, cerneală, de la mai 6 păr la octomvrie 26.
Her pentru trebuinţa morii piste cât n-au agiunsu şi s-au cumpărat
pentru cuie de leaţuri la coşăriul ce s-au făcut în anul acesta; pentru
ferecat plugurile, pentru tocmire rădvanului, pentru ţâţâni . . . . . . . . .. * )
Cu răvaş.
Adică cinci sute optzeci şi şapte lei şi treizăci şi trei bani, cari
scăzându-să dintr-o 1 04 1 lei şi 84 bani, rămân asupra lui Neculai
454 lei, 5 1 bani". * *).
.

5
587

33

..

.

1) La reluare, pe pagina următoare s-a scris 1 030 lei şi 1 2 bani, în loc de 1 04 1
şi 84 bani.
*) Scris ilizibil.
**) Arhivele Naţionale Bacău, fond Colecţia documente, P. V/82.

GLOSAR
balercă = butoiaş de 30-40 de litri în Moldova.
bez = fără.
chelar = persoană care păstra cheile cămării sau ale pivniţei boiereşti şi
administra proviziile unei familii boiereşti.
chilă = veche măsură pentru cereale, care in Moldova era egală cu două
mierţe sau cu 240 de ocale (circa 308 kg.). Chila de Istanbul era de zece ori mai
mică (30,8 kg.).
cot = veche unitate de măsurat lungimea, egală cu 0,63 - 0,68 metri.
dimerlle = veche unitate de măsură pentru cereale. Cuprindea 1 1 - 1 2 ocale,
adică 14- 1 5 kilograme.
falce = veche măsură de suprafaţă pentru pământ în Moldova, egală cu 80
de prăjini fălceşti, sau cu 1 ,43 hectare.
hac = simbrie; leagă; salar.
izvod = listă; condică de socoteli; tabel.
leul vechi = 40 de parale, sau 1 20 de bani.
litră = măsură de greutate din trecut, echivalând cu 320 de grame.
mierţă (merţă) = veche măsură pentru cereale, egală cu o jumătate de
chilă de Galaţi, sau cu 1 O dimerlii, sau cu 1 20 de ocale, sau cu circa 1 54 de
kilograme.
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ocă = veche măsură de greutate, care în Moldova era egală cu 1 ,283
kilograme.
ot = de la.
păr la = până la
pol = jumătate.
prăjină = veche măsură de suprafaţă în Moldova, egală cu 1 79 de metri
pătraţi.
rădvan = trăsură mare, de lux, acoperită.
răpăosat = decedat.
răvaş = scrisoare; adeverinţă; răvaş de primire; răvaş de drum.
tij = de asemenea.
vadră = veche măsură de capacitate pentru lichide, care în Moldova
cântărea 1 0 ocale, sau 15,2 litri.
zapis = act particular de învoială, de p1ărturie etc.

L' evidence comptable sur le domaines
de Moldavie vers l' annee 1 800
Resume

L'auteur y analyse les budgets sur les revenus et les frais de quelques
domaines du pays de Moldavie pour les annees 1 795, 1 805, 1 806 et 1 809.
La plus importante conclusion est que vers 1 800 les domaines de Moldavie
etaient assez impliquees dans )'economie de marche.
Ă la fin du recueil 1' auteur publie les quatre documents inedits, et un
glossaire aussi.

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

Evidenţa contabilă pe moşiile din Moldova în jurul anului 1 800

: v
.�
t .,_p
.

- I 1 t : -to -.

_____ _"

'

.

/0 -f 1

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

1 85

Ioan Murariu

1 86

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

Problema tărănească reflectată
în programele
Revolutiei române de la 1 848
'

'

Ioan Ciută
S-au împlinit, în acest an,

1 50 ani

de la Revoluţia Română din

1 848-

moment

care a marcat în mod radical intrarea societăţii româneşti în epoca modernă a
dezvoltării sale. Guvernul României a elaborat Hotărârea Nr.
prin care a declarat, în temeiul art.
- AN JUBILIAR

=

65 din 9 februarie 1998,

107, aliniatul 1 din Constituţia României - anul 1 998
1 50 de ani de la Revoluţia română din 1 848.

cu ocazia împlinirii a

Revoluţia română, declanşată în urmă cu un secol şi jumătate - a fost integrată
în context revoluţionar european, determinată însă de cauze interne proprii, aşa cum
sublinia marele democrat-revoluţionar- Nicolae Bălcescu - "Cele optsprezece veacuri
de trudă şi suferinţe asupra poporului însuşi " . . . au fost cauzele revoluţiei române.
Pregătită îndelung şi cu răbdare de către exponenţii cei mai autorizaţi ai societăţii
româneşti, revoluţia română de la

1848,

a urmărit obiective fundamentale de ordin

social şi naţional. Sarcinile şi obiectivele ilrmărite erau aproximativ aceleaşi pe întreg
teritoriul românesc, indiferent de organizarea şi statutul politic al Ţărilor Române
(Moldova, Muntenia, Transilvania, Banatul, Bucovina, Basarabia), deoarece cauzele
interne şi externe erau pe deplin asemănătoare.
În plan social, problema cardinală care frământa societatea românească era
abolirea servituţilor feudale - emanciparea de clăcăşie şi robota obligatorie pentru
ţărănimea dependentă, aservită şi împroprietărirea cu pământ.
În plaq naţional, se urmărea unitatea şi independenţa naţională, dar s-a acţionat
în mod voalat, deoarece statutul de suveranitate otomană şi habsburgică, ca şi
protectoratul rusesc, nu permiteau astfel de manifestări. Din punct de vedere naţional,
programele Revoluţiei române de la

1848,

au fluctuat între minimal, reafirmându-se

statutul special al capitulaţiilor, în raport cu Poarta Otomană şi maxima!, formarea
statului naţional român. Cum deziteratele naţionale erau cu neputinţă de atins în
condiţiile prezenţei în jurul Ţărilor Române ale celor trei imperii feudalo- absolutiste
(Imperiul Otoman, habsburgic şi ţarist) care deţineau şi unele teritorii româneşti
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(Dobrogea, Transilvania, Banatul, Bucovina şi Basarabia), aspectele mai ferbinţi ale
revoluţiei au fost cele de ordin social şi, dintre acestea, problema ţărănească a
precumpănit. Fenomenul pare fuesc, de vreme

ce majoritatea populaţiei Ţărilor

Române, în urmă cu 1 50 de ani, era de provenienţă rurală, ocupându-se cu agricultura,
creşterea vitelor, pomicultura, viticultura, silvicultura, ramuri economice legate
nemijlocit de cultivarea pământului.
Aşa se şi explică de ce conţinutul celor şapte programe ale Revoluţiei române de
la 1 848 cuprind, în principal, revendicări privitoare la ţărănime. Astfel de revendicări
sunt formulate uneori diferit, alteori asemănător, de la program, la program, vizând ori
nu, cele două laturi: a) emanciparea ţărănimii de obligaţiile feudale (claca, robota)
făcându-1 pe ţăran om liber din punct de vedere juridic, de a nu mai fi prestat
obligatoriu şi gratuit muncă la proprietari şi b) împroprietărirea cu pământ, pentru ca
într-adevăr, ţăranul să fi devenit liber şi din punct de vedere economic, adică, o reală şi
deplină emancipare.
Funcţie de formulările privind cele două aspecte (emancipare - împroprietărire)
programele au căpătat un caracter moderat sau radical, care au pus amprenta pe însăşi
desfăşurarea evenimentelor revoluţiei.
Iată, în ordine cronologică, conţinutul celor şapte programe cu privire la
revendicările ţărănimii:
1. Petiţia - proclamaţie,
27 martie 1848, cuprinzătoare

adoptată de către Adunarea de la Iaşi (Moldova) din
a 35 de puncte, redactată de Vasile Alecsandri şi

prezentată Adunării în faţa Hotelului "Petersburg" de către Grigore Cuza. Acest
program revoluţionar paşoptist a avut un pronunţat caracter moderat, dat fiind
avertismentul ţarului Rusiei - Nicolae I că, în cazul izbucnirii revoluţiei în Moldova,

ca putere protectoare ce era, îşi rezerva "dreptul" să intervină armat. Caracterul
moderat al Petiţiei - Proclamaţie de la Iaşi a fost impus şi de formularea chiar a
primului punct, care prevedea:"Sfănta păzire a Regulamentului Organic în tot cuprinsul
său şi Iară nici o răstălmăcire". Ori, se ştie că Regulamentul prevedea mărirea narthului
(norma de lucru într-o zi lumină) pentru ţărani, ceea ce ducea şi la sporirea numărului
zilelor de clacă. Deci, înrăutăţirea situaţiei ţărănimii. Cu privire la aceeaşi soartă a
ţărănimii, Petiţia - Proclamaţie, stipula la punctul 4 "Grabnica îmbunătăţire a stării
locuitorilor săteni, atât în relaţia cu proprietarii moşiilor, cât şi în acela cu cârmuirea" . . .
O formulare vagă, echivocă, cu caracter general, şi care nu indica nimic concret cu
privire la îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii. De aceea, acţiunea de la Iaşi nu a atras, decât
în mică măsură ţărănimea şi a avut în general un caracter moderat, îndreptată îndeosebi
împotriva abuzurilor domnitorului Mihail Sturdza.

2. Petiţiunea - naţională, adoptată de Adunarea de la Blaj-Transilvania -

de la

3-5 mai 1 848 - reprezintă cel de-al II-lea program revoluţionar, cuprinzător ale celor
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1 6 puncte şi prezentat pe Câmpia Libertăţii de către August Treboniu Laurian, în faţa
celor peste 40000 de participanţi la Adunare. Privitor la ţărănime, punctul

3 al Petiţiunii

naţionale de la Blaj se referă la "Naţiunea română ajungând la conştiinţa drepturilor
sale, cere fără întârziere desfiinţarea de iobăgie, fără nici o despăgubire din partea
ţăranilor iobagi, atât la comitate, cât şi în districte, scaune sau graniţe militare şi
desfiinţarea dijmelor. Referiri revendicative concrete, care au atras la luptă masa
ţărănimii şi au impus acţiunii revoluţiei un caracter mai mult decât radical.

3.

Reîntorcându-se spre Iaşi, o parte a revoluţionarilor moldoveni (ALI. Cuza,

Alecu Russo, Nicolae Ionescu) care participaseră la Adunarea de la Blaj
s-au oprit - 24 mai 1 848- la Braşov, unde au întocmit acel Legământ, intitulat

"Pricipiile noastre pentru reformarea patriei", care, dacă ar fi

fost dat publictăţii şi

ar fi căpătat forma oficială, poate fi socotit ca cel de al III-lea program al Revoluţiei
Române de la 1 848. Î n cuprinsul celor 6 puncte, problema ţărănească îşi găsea
completa şi reala rezolvare. Iată, formularea chiar a primului punct: "Desfiinţarea
boierescului (adică clăcăşia) şi a orice alte dări ale locuitorilor săteni către proprietari;
punctul doi, "ridicarea beilicurilor (dijma în oi plătită Porţii Otomane), a lucrului
şoselelor şi a tuturor împovărărilor rară plată, către stăpânire"; iar punctul trei,
"Împroprietărirea locuitorilor săteni, fără nici o răscumpărare din partea lor". Un astfel
de program chiar dacă s-a numit numai un simplu "Legământ" şi nu a avut caracter
oficial, reprezintă într-adevăr, dorinţa ţărănimii aservite pentru o reală emancipare.

4. Aproape concomitent, la 20 mai 1 848, la Cernăuţi, în Bucovina ( partea de
Nord a Moldovei), în prezenţa unor reprezentanţi de frunte a clerului, boierimii şi
fruntaşilor ţărănimii, au fost adoptate 1 2 dorinţe printre care se aflau," desfiinţarea
clăcii şi a dijmei". Socotit fiind ca cel de al IV-lea program al Revoluţiei Române de la
1 848.
5. Prezenţa în Muntenia a democrat-revoluţionarului Nicolae Bălcescu, a făcut
ca acţiunea revoluţionară să fi căpătat amploare şi dimensiuni superioare. La

9

iunie

1 848, redactată de Bălcescu şi prezentată la Islaz, de către Ion Heliade Rădulescu,

Proclamaţiunea revoluţionară din Ţara Românească (Muntenia), cuprindea 22

de

puncte. Punctul 1 3 (poate fatidic - hotărât de soartă) se referea în mod expres la
''Emanciparea clăcaşilor ce se fac proprietari prin despăgubire". Formularea iniţială
făcută de Bălcescu era " . . . împroprietărirea fără despăgubire din partea ţăranilor. . . ",
dar intervenţia moderată a lui Ion Heliade Rădulescu, schimbând-o în "împroprietărire
prin despăgubire", ceea ce i-a diminuat caracterul radical, de început. Din îndemnul lui
Nicolae Bălcescu, care nu a fost prezent la Adunarea de la Islaz, a fost constituită, la 2 1
iulie

1 848, Comisia Proprietăţii, a l cărei vicepreşedinte era marele agronom-democrat

băcăuan, Ion Ionescu de la Brad. Cele opt şedinţe ale Comisiei Proprietăţii, formată din
câte

5

reprezentanţi ai ţăranilor clăcaşi şi cinci reprezentanţi ai marilor proprietari
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.

agricoli din partea fiecărui judeţ s-au pierdut în discutii sterile, nesemnificative, iar la

31

august

1 848,

13

Comisia s-a autodizolvat fără să-i fi dat viaţă punctului

Proclamaţia de la Islaz. După infrângerea Revoluţiei române de la

1 848,

din

Nicolae

Bălcescu afirma că, după părerea sa, ar fi rezumat intregul program al revoluţiei de la

1 848,

la prevederile punctului

13.

Dacă problema ţărănească ar fi fost rezolvată prin

emanciparea de clăcăşie-robotă şi împroprietărirea cu pământ, fără despăgubire din
partea ţăranilor, una din fundamentalele sarcini ale revoluţiei de-acum
fost infăptuită şi şansele reuşitei pe ansamblu ale revoluţiei de la

6.

La

15

iunie

1 848,

150 de ani, ar fi

1 848 puteau fi altele.

in Banat, sub preşedenţia lui Eftimie Murgu, a avut loc

Adunarea de la Lugoj in prezenţa a

12000 de participanţi, unde, printre alte revendicări

s-au consemnat şi cele privitoare la ţărănime - emanciparea. Era cel de-al VI-lea
program.

7. În august 1 848, în Bucovina,

Mihail Kogălniceanu şi fraţii Hurmuzaki puneau

bazele celui de al VII-lea program, intitulat

Moldova" in

"Dorinţele Partidei Naţionale în

care printre desfiinţarea privilegiilor feudale sunt amintite şi cele

referitoare la raporturile proprietari-ţărani. De altfel, acest din urmă program al
Revoluţiei române de la

1 848,

a avut mai mult un caracter naţional, Kogălniceanu

denumind necesitatea Unirii Moldovei cu Muntenia, drept "Cheia bolţii, fără de care
s-ar surpa intreg edificiul Naţional".
În concluzie, Problema ţărănească, alături de cea naţională, a constituit la

1 848 obiectivul major al Revoluţiei române, deziderat înfăptuit de Al. 1. Cuza, în 1 864,
de regele Ferdinand 1 şi Ionel Brătianu, în 192 1 , deteriorat de comunism prin acţiunea
nesăbuită de colectivizare forţată a agriculturii ( 1949 - 1989) şi în curs de reparaţie sub
actula guvernare cu toate dificultăţile inerente.

Le probleme paysan reflete dans les programmes
de la Revolution Roumaine en 1 848
Resume

Ă

l ' anniveraire de

150 des

annees de la Revolution Roumaine de

1 848,

l'auteir

propose la preservation du probleme paysan dans les programmes revolutionnaire.
Dans cette ouvrage on considere que les problemes sociaux sont de premiere
importance dans l' action revolutionnaire.
Le probleme paysan representait un parmi le plus imperieux, parce que

l'agriculture etait la pr i nc i pa le branche de !'economie. Yoi lă pourqoui, dans ceux sept

programme de la Revolution analyses p ar l' auteur, les problemes paysan sont
predom inauts.
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Câteva consideraţii privind opera istorică a
episcopului Melchisedec Ştefănescu
Marius Alexandru Istina
Secolul al XIX-lea reprezintă, pe planul dezvoltării scrisului istoric, o
perioadă deosebit de fastă, o perioadă în care istoriografia română cunoaşte
realizări deosebite. Este epoca în care se trece de la scrierile "şcolii ardelene" la
sinteza lui A.D. Xenopol şi la operele lui D imitrie Onciul, Ioan Bogdan şi
Nicolae Iorga, reprezentanţii "şcolii critice" româneşti. Referindu-se la această
perioadă, Vasile Cristian afirma că, privind comparativ, "progresele realizate în
scrisul istoric românesc de la S. Micu la Xenopol si Iorga sunt mai evidente decât
acelea de la Voltaire până la Lavisse si Seignobos", văzând în aceasta "o
reflectare pe plan istoriografic a acceleraţiei evoluţiei generale a societăţii româ
neşti din ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea până la primul război mon
dial, evoluţie care singură poate să ofere corecta înţelegere a fenomenului isto
riografic la noi " ' · Această evoluţie rapidă a istoriografiei româneşti s-a petrecut
în legătură cu cea a istoriografiei europene. Asupra scrisului istoric românesc al
epocii "s-a exercitat o anumită influenţă externă, dar ea nu a fost atât de puternică
cum s-a afirmat uneori. Şi în această perioadă cărturarii români au operat o selec
ţie, în funcţie de condiţiile interne. Pe de altă parte, ei au dezvoltat în continuare
idei care se afirmaseră în secolul al XIX-lea"2 . Într-o perioadă în care întreaga
societate românească se afla în plin proces de transformare, de racordare la
valorile europene ale timpului, istoriografia nu putea face notă discordantă. Aşa
se şi explică transformările pe care le suferă scrisul istoric românesc, evoluţia sa
de la istoriografia "şcolii ardelene", trecând prin etapele istoriografiei romantice
sau a celei junimiste, spre "şcoala critică" de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi

1 apud A l . Zub, A scrie şi a face istorie, laşi, 1 98 1 , p. 9
2 V. Cristian, Istoriografie generalii, Bucureşti, 1 979, p. 1 89
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începutul secolului nostru. Î ntr-o epocă relativ scurtă, pe fondul unei adevărate
emulaţii a cercetării, a unei lupte de idei cu accente polemice între reprezentanţii
diverselor curente istorice, istoriografia românească reuşeşte să impună valori
deosebite, ajungând .Ia sfârşitul acestei perioade şi la o meritată afirmare
europeană. Acest fapt se petrece atât pe planul scrisului istoric,cât şi pe cel al
teoretizării acestuia, operele lui Xenopol sau ale lui Iorga impunându-se atenţiei
ca elemente de vârf ale epocii, dar şi ale istoriografiei româneşti în generaP. Deşi
diferiţi ca vârstă, orientare sau concepţie istorică, toţi istoricii epocii urmăreau
dezvoltarea scrisului istoric românesc, racordarea lui la spiritul european, şi
plasarea istoriei în locul pe car� ! merita în cultura naţională.
Printre truditorii pe tărâmul istoriei din a doua jumătate a secolului al XIX-lea
se numără şi Melchisedec Ştefănescu. Venit spre istorie din mediul religios şi
preocupat, în special, de istoria bisericii, învăţatul prelat a fost considerat, de către
majoritatea cercetătorilor, ca fiind unul dintre "modeştii soldaţi de jertfă", după
cum îi numea N icolae Iorga pe cărturari i preocupaţi de restituţiile mărunte4. Cu
toate acestea, fără contribuţia unor istorici consideraţi ca fiind "mai modeşti", aşa
cum este apreciat şi Melchisedec, istoriografia noastră nu ar fi putut înainta, fără
activitatea acestora nu s-ar fi putut cunoaşte anum ite aspecte ale istoriei noastre
şi nu s-ar fi realizat acele acumulări sistematice necesare trecerii de la monografii
la sinteza istorică. Acest fapt este recunoscut chiar de către autorul primei sinteze
de istorie naţională românească, A.D. Xenopol, în recenzia făcută chiar la una
dintre operele lui Melchisedec Şteranescu, Chronica Huşilor s .
Pomenit doar din când în când în lucrările referitoare la istoriografia
românească, rămas oarecum necunoscut în afara mediului bisericesc, episcopul
Melchisedec Ştefănescu are, totuşi, o activitate destul de importantă în domeniul
istoriei naţionale, fapt pentru care a fost apreciat în epocă. Cu toate acestea nu
s-a făcut o analiză sistematică asupra operei istorice a lui Melchisedec. Au rămas
fără un răspuns clar întrebările privitoare la locul şi rolul istoriei în concepţia lui
Melchisedec, la locul lui Melchisedec în istoriografia românească, ca şi cele
privind problemele de stil şi metodă în opera învăţatului prelat. La acestea vom
încerca să oferim unele răspunsuri în continuare, fără a avea pretenţia de a epuiza
subiectul. Va fi mai mult o prezentare a unor consideraţii propri i pe marginea
3 Pentru amănunte privind reprezentanţii istoriografiei româneşti, mai ales din a doua jumătate a
secolului trecut, ca şi despre concepţiile istorice ale acestora. a se vedea: Pompiliu Teodor,
Evoluţia gândirii istorice româneşti, Cluj, 1 970; Al. Zub, Junimea. Im plicaţii istoriografice.
laşi, 1 976; . . . Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti. 1 978: Al. Zub . A scrie . . . ;
idem, De la istoria critică la criticism (Istoriografia română la finele secolului XIX şi
începutul secolului XX, Bucuresti . 1 985.
4 apud Al. Zub, De la istoria critică . . . . p. 8
5 ldem, Jun imea . . . . p. 289
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operei lui Melchisedec Ştefănescu şi mai puţin o analiză sistematică, pentru care
nivelul la care ne aflăm acum cu cercetarea este insuficient.
Epicopul Melchisedec Ştefănescu, ca om al bisericii şi, în acelaşi timp, om
de ştiinţă, apreciază că există o legătură strânsă între biserică şi ştiinţă şi că cele
două nu pot fi despărţite. El considera rel igia şi ştiinţa, legăturile dintre acestea,
ca fiind similare cu legăturile dintre suflet şi corp şi, cum sufletul nu poate fi
despărţit de corp, nici religia nu poate fi despărţită de ştiinţă. Deşi recunoaşte că
uneori între ştiinţă şi biserică extistă divergenţe, el consideră că acestea trebuiesc
depăşite căci "ştiinţa izolată de biserică devine rece, egoistă, rebelă, se aseamănă
cu o pasăre frumoasă care din nenorocire şi-a pierdut aripile şi se târăşte pe
pământ. Biserica izolată de ştiinţă cade în superstiţii, este l ipsită de armele ce-i
dă ştiinţa pentru apărarea sa şi pentru îndeplinirea misiunii sale divine"6. Având
o asemenea concepţie, dar şi o pregătire foarte serioasă, este explicabilă
orientarea lui Melchisedec spre istoria bisericească.
Melchisedec Ştefănescu este, prin formaţie, un om al bisericii, un teolog,
şi acest fapt se reflectă în opera sa, în concepţia pe care o are în privinţa istoriei.
Astfel, el vede desfăşurarea istoriei în mod liniar, având un început - Geneza ş i un sfârşit - Apocalipsa. Totul se desfăşoară sub semnul divinităţii, Dumnezeu
şi, implicit, B iserica având un rol important în desfăşurarea istoriei. Acest fapt
este vizibil din unul dintre manuscrisele rămase de la Melchisedec, aflat la
B iblioteca Academiei, şi intitulat Istoria Universală. Î n această lucrare, în fapt
un manual de istorie rămas nepublicat, episcopul Melchisedec consideră că
"numai faptele cel " mai valabile şi mai vrednice de însemnat se pot comunica în
istorie sau mai bine zicând în Istoria Universală"?. Această viziune de nuanţă
creştină nu trebuie însă confundată cu cea medievală, care nu explică evoluţia
istorică decât prin voinţa divină. Melchisedec are o mar� deschidere \:ulturală, a
fost format şi a activat într-un mediu în care erau cunoscute valorile culturale
europene, şi nu putea rămâne la nivelul istoricilor medievali. El caută şi reuşeşte
să explice fenomenele istorice cauzat şi într-un spirit critic. În acelaşi timp, în
lucrarea citată, Melchisedec încearcă o abordare globală a istoriei, o împletire a
temelor politice şi sociale cu cele religioase şi de cultură.
Melchisedec Ştefănescu nu a fost un teoretician al istoriei şi despre
concepţia sa referitoare la istorie, la rolul acesteia, nu putem face decât aprecieri
pornind de la opera sa istorică. Dacă în ceea ce priveşte concepţiile sale privind
istoria universală nu putem şti prea multe deoarece manualul citat mai sus este
6 apud Ioan Kalinderu, Episcopul Melchisedec. Discurs de recepţiune. Cu Riispunsulu Dlui
Dim itrie A. Sturdza, Bucureşti, 1 894, p. 29
7 apud AI.M. loniţă, Episcopul Melchisedec Şteflinescu al Romanului ( 1822-1892). Viaţa şi
activitatea, în C. E. R. H. , IV, 1 992, p. 3 0 1
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singura lucrare de acest gen semnată de cărturarul episcop, în ceea ce priveşte
istoria naţională putem să decelăm mai multe idei, putem încerca să prezentăm o
concepţie unitară a acestuia despre istoria românilor. Acest fapt este posibil cu
toate că ideile apar în diverse lucrări (mai ales în prefaţă) fără ca Melchisedec să
aibă preocupări pentru sintetizarea acestora.
Şi în acest caz învăţatul episcop are o viziune globală, cuprinzătoare,
considerând că istoria noastră trebuie studiată temeinic sub toate aspectele ei.
Scopul istoriei este unul educativ-formativ şi patriotic. Î n acest sens Melchisedec
afirma: ''Nu a rumpe cu trecutul ci a ne lega mai strâns trebuie cu trecutul nostru,
prin studierea naţionalităţii noastre în toate ramurile ei, prin luminile bărbaţilor
din trecut care au lucrat la fundarea naţiunii noastre, prin virtuţile lor civice,
religioase şi morale care dau caracter naţional românesc; chiar greşelile lor sunt
învăţătoare pentru noi spre a ne feri de ele, ca unele ce aduc consecinţă funestă,
iar nu să fim venetici în ţara noastră, căci aceasta însemnează a rumpe cu trecutul
şi să fim reduşi a căsca gura când la Petersburg, când la Constantinopol, când la
Viena, când la Paris şi ce se face pe acolo să facem şi noi ca maimuţele şi totodată
să credem că facem progres în România"8 . Melchisedec Ştefănescu era conştient
de necesitatea cunoaşterii istoriei, a studierii specificului naţional românesc, dar
şi de necesitatea punerii în evidenţă a legăturilor dintre istoria naţională, ca
sinteză, şi istoriile de ramură. O sinteză românească, preocuparea istoriografiei
româneşti din întreg secolul al XIX-lea, nu putea fi realizată fără studierea tuturor
domeniilor de activitate. Astfel, Melchisedec afinna că: "noi avem multe opere
istorice scrise de români cât şi de străini, încă nu avem istoria", adică nu aveam
pe atunci o sinteză de istorie românească deoarece istoricii "au uitat cu totul
religia cu instituţiuni le sale, şcoala, literatura cu operele sale, starea socială cu
organismtll ei şi cu moravurile bune şi rele"9.
Am văzut deja că Melchisedec considera că era necesară o cunoaştere
completă a istoriei naţionale, o sinteză în care să fie abordate toate ramurile
activităţii umane. În acelaşi timp, învăţatul episcop considera că nici fiecare
ramură în parte nu este bine studiată, neexistând o preocupare sistematică pentru
aceasta. El remarca "lipsa de istorii speciale şi detaliate, din care să se vadă
modul în care s-a manifestat activitatea în diferite ramuri ale arborelui naţional al
românilor; aceasta face o lacună foarte mare în existenţa noastră naţională şi cu
cât lumina se răspândeŞte pe orizontul patriei, pe atât această lipsă devine mai
8 apud C.C. Diculescu, Episcopul Melchisedec. Studiul asupra vieţii şi activitliţei lui. Cu un
portret şi escerpte din corespondenţi, Bucureşti, 1 908, p. 1 78- 1 79
9 Melchisedec Ştefănescu, Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu aseminea numire. Dupre
documentele Episcopiei şi alte monumente ale ţerei, Bucureşti, 1 869, p. VI
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vizibilă şi mai simţită" I O . Pentru a acoperi acest gol al cercetări i istorice
româneşti, Melchisedec Ştefănescu îşi dedică eforturile publicării unor lucrări
privind aspecte ale istoriei naţionale. El afirma că "scopul nostru nu este altul
decât a înlesni studiul istoriei noastre naţionale, adunând fapte şi documente
izolate, coordonându-le dupre şirul cronologic, arătând numele bărbaţilor ce au
reprezentat la noi B iserica şi faptele lor ce s-au păstrat prin diferite documente şi
noţiuni istorice şi însoţindu-le şi de oarecari observaţiuni ale noastre, respective
la istoria naţională în genere, la arheologia şi literatura noastră"l 1 • Un asmenea
demers ştiinţific era însă greu de realizat, mai ales că Melch isedec parcurgea un
drum nestrăbătut de nimeni altcineva înaintea sa, greutăţile fiind evidente.
Conştient de greşel ile inerente începutului, de faptul că nu poate fi un judecător
absolut obiectiv al evenimentelor, episcopul Ştefănescu se adresa cititorilor săi,
arătându-se îndatoritor faţă de cei care îi vor semnala erorile, respingând în
acelaşi timp atitudinile tendenţioase: ' . . . vom profita cu mare plăcere de orice
lumini şi coregeri ar aduce lucrării noastre critica sănătoasă, luminată şi sinceră
a oameni lor erudiţi, ni le vom apropia şi vom uza de ele în viitoarele lucrări de
această natură. Vom jeli însă şi vom desconsidera atacurile nedemne şi pasionate
ce ni s-ar adresa de persoane care, în criticile lor, nu se conduc după principiile
şti inţei şi ale moralei ci de alte consideraţiuni egoiste şi care pretind a fi
monopolizat ştiinţa numai în individualitatea lor" 1 2 . Deci istoria trebuie scrisă şi
analizată critic, dar în acelaşi timp trebuie ca analiza operei ştiinţifice, a istoriei
în general, să fie făcută sine ira et studio. Nimeni, în concepţia lui Melchisedec,
nu poate afirma că este depozitarul adevărului istoric absolut, oricine poate greşi.
Esenţial este ca istoricul să caute permanent adevărul, indiferent dacă acesta
convine sau nu unei persoane sau alteia. Melchisedec Ştefănescu afirma explicit
acest crez al său atunci când afirma: "un bun istoric nu trebuie să inducă pasiuni le
şi tendinţele sale individuale în evenimentele de mult trecute, schimonosindu-le
ori inventând de la sine altele noi, cu intenţiune şi prec•ugetare" I 3 . Un astfel de
mod de a concepe cercetarea istorică, extrem de modern şi de ştiinţific, nu poate
decăt să facă cinste învăţatului episcop Melchisedec, mai ales că ne aflăm într-o
epocă în care încep să fie vehiculate ideile nefundamentate ale lui Roesler,
cunoscute şi de către Melchisedec.
Am arătat deja că episcopul Melchisedec avea o viziune cuprinzătoare în
ceea ce priveşte domeniile de activitate de care trebuie să se ocupe cercetătorii
10 Ibidem, p. V-VI
I l ldem . Chronica Rom anului şi a Episcopiei de Romanu. Compusă dupre documente
naţionali - române şi streine, edite şi inedite. paiiea 1, Bucureşti, 1 874, p. III
1 2 Ibidem. p. IV
13 Ibidem, p. 209
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istoriei naţionale a românilor. În acelaşi timp el are o viziune un itară şi în ceea ce
priveşte cuprinderea teritorială a cercetărilor sale, făcând referiri la întreg
teritoriul ocupat de români. Pentru el caracterul unitar al dezvoltării poporului
român reprezintă un fapt indubitabil şi de aceea consideră că se impune
cercetarea istoriei români lor per ansamblu, indiferent dacă aceştia trăiau în
România sau în teritori i ocupate vremelnic de străini. Melchisedec afirma că:
"relaţiunile între românii de dincolo şi de dincoace de Carpaţi, stabilite din
vechime şi continuate de-a pururea prin toate veacurile până şi în acest actual, au
fost foarte de aproape şi le pot numi frăţeşti. Ele se bazau pe trei baze morale
foarte puternice, care constituie bazele fundamentale ale oricărei naţiuni capabile
de a se dezvolta şi înflori; acestea sunt identitatea naţională, identitatea limbii şi
identitatea religioasă - exprimată prin confesiunea B isericii Ortodoxe. Afară de
aceste baze Ia strânsa apropiere între românii ardeleni cu românii din Principate
serveau şi alte interese ale vieţi i, pentru amândouă părţile binefăcătoare".
Episcopul Melchisedec adăuga că: "Românii din Ardeal priveau cu dreptul la
Principatele Române ca la adevărata ţară românească şi o numeau şi o numesc
până astăzi «ţara», dând a înţelege că ei fiind sub jug străin n-au ţară în propriul
înţeles ci inima lor este în ţara vecină, România, care este adevărata ţară a
românilor" 1 4. Termenul de naţiune era bine definit în gândirea lui Melchisedec
Ştefănescu, el considerând că poporul român trebuie să lupte pentru afirmarea
năzuinţelor sale naţionale, îndreptăţite de istorie, adeverite de realităţile vieţii,
trecute cu vederea de cei ce nu le vedeau cu ochi buni, pentru că nu aveau
interesul, năzuinţe care vizau formarea unui stat naţional unitar. El considera că
"românii de pe toate plaiurile strămoşeşti formau o naţiune eroică, inteligentă,
bogată, creştină şi capabilă a se perfecţiona în bine, capabilă să-şi atingă
idealurile" l 5 , iar istoria are un rol important de j ucat în definirea acestor idealuri
şi în atingerea lor.
Un aspect interesant al operei istorice a lui Melchisedec Ştefănescu este
cel al locului B isericii Ortodoxe Române în istoria naţională. Astfel, el consideră
că biserica este forţa morală, este sufletul unei naţiuni1 6, că ea a avut un rol
precumpănitor în viaţa poporului român. De aceea, e l nu face nici o deosebire
între istoria bisericii şi cea a statului pentru a nu împărţi în două însăşi istoria
14 ldem, Biserica Orthodoxă în luptă cu protestantismulu, în specialu cu calvinism ulul, în
veaculu alu XVII-lea şi cele douii sinoade din Moldova cotra calviniloru, Bucureşti, 1 890, p.
66-67; aserţiuni asemănătoare există şi pentru romfmii din Basarabia şi Bucovina (în special în
corespondenţă)
1 5 Idem, Papism u l şi sta rea actuală a Bisericii Orthodoxe în Regatul României, Bucureşti,
1 8!13; a se vedea şi Eftimie Luca. Referiri ale Episcopului Melchi�edec la unirea şi unitatea
românilor. in MMS, LIV, 9- 1 2, 1 978, p. 666
16 Melchisedec Ştefănescu, Papismul . , p. 92, nota
.

.
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noastră. I storia statului român reprezintă, în acelaşi timp, şi istoria Bisericii
Ortodoxe Române, etapele de dezvoltare fiind aceleaşi, cele două instituţii
intercondiţionându-se reciproc. Melchisedec arăta într-o lucrare de a sa că:
"Istoria dezvoltării noastre naţionale o putem rezuma în următorul mod:
latinismul ne-a aruncat şi lăsat în mij locul popoarelor barbare; creştinismul,
slavonismul şi grecismul ne-au conservat şi luminat; civilizaţia europeană ne-a
format în naţiune distinsă prin cultura limbii; românismul nostru ne-a făcut
naţiunea l iberă şi independentă şi ne-a pus în rând cu celelalte naţiuni ale
Europei. Prin toate fazele prin care a trecut naţiunea nostră şcoala şi biserica au
fost factorii principali" l7. Aceeaşi idee, într-o formulare cuprinzătoare, apare şi
în prefaţa lucrării Chronica Huşilor, unde episcopul Melchisedec subliniază:
"Biserica Română, în adevăr merită dulcele epitet de mamă a românilor. Ea ne-a
nutrit spiritualmente, ne-a înzestrat cu o mare zestre naţională, în domeniile ce ni
le-a conservat ca pe un depozit sacru; ne-a păstrat ca pe un odor preţios izvoarele
istorice ale vieţii naţionale menite de a ne arăta o dată lumii civilizate de câte
secole românii, în poziţia lor modestă, lucrează pentru civilizaţiune şi pentru
uşurarea suferinţelor . omenirii, cu toate obstacolele ce totdeauna a opus
progresului lor duşmanii cei aprigi şi neîmblânziţi"l 8 . Această viziune a lui
Melchisedec Ştef'anescu referitoare la istoria naţională şi la locul Bisericii
Ortodoxe Române în cadrul acesteia explică şi faptul că învăţatul episcop s-a
afirmat, în mod special, în domeniul istoriei bisericeşti, dovedindu-se un istoric
avizat în acest domeniu, profund şi obiectiv în analizarea personajelor, a faptelor
şi a evenimentelor istorice.
Secolul al XIX-lea românesc, mergând pe linia anterioară deschisă de
militantismul sesizabil în operele umaniste şi iluministe, aduce în istoriografia
românească necesitatea angajării istoricului -· atât prin opera sa, cât şi prin
acţiunile sale - în viaţa societăţii, în atingerea dezideratelor naţionale. Î n anul
1 85 1 Nicolae Bălcescu dădea o expresie depl ină şi sintetică a acestei orientări
prin îndemnul său "să alergăm la istorie" l 9 pentru a găsi aici argumentele
necesare susţinerii dezideratelor naţionale româneşti. Istoria deţinea astfel un loc
deosebit în preocupările unei epoci de transformări profunde, colaborând cu
celelalte elemente ale culturii şi societăţii româneşti la progresul naţionaJ20, la
ocuparea de către români a locului pe care-I meritau în concertul european.
Î nvăţatul prelat Melchisedec Ştefănescu, preocupat în mod deosebit de
starea poporului nostru, se va încadra şi el în acest curent militant al istoriografiei
1 7 ldem, Cuvânt pentru şcoala şi Biserica Română, în BOR.
18 ldem, Chronica Huşilor . , p. VII
19 Al. Zub, A scrie ... , p. 45
20 Ibidem, p. 26 1

X,

nr.

l, 1 886, p. 52

..
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române, va transforma şi el opera istorică într-o armă politică, ideologică,
încercând prin aceasta să ajute, atât cât putea el, la realizarea unor obiective
naţionale de o deosebită importanţă, a căror atingere se impunea cu acuitate.
Unirea, dobândirea independenţei naţionale, dezvoltarea pe coordonate moderne
a societăţii româneşti trebuiau susţinute şi argumentate istoric, iar acest fapt nu-l
putea lăsa indiferent pe Melchisedec. În acelaşi timp, atingerea acestor deziderate
necesita unirea eforturilor tuturor persoanelor care puteau realiza ceva pentru
renaşterea naţională a românilor. În acest context istoricul, ca unul dintre cei care
cunoşteau trecutul naţional şi erorile făcute în secolele anterioare, trebuia să
participe activ la viaţa socială pentru a evita repetarea unor greşeli. Istoricul
trebuia să se dovedească un om al cetăţii, să ajute la progresul societăţii. Pentru
aceasta, episcopul Melchisedec - care considera că este imposibil "progresul fără
cunoaşterea istoriei naţionale"2 L, îşi va dedica eforturile pasiunii de a cerceta
arhivele, bisericile şi mănăstirile, de a descifra pisaniile şi de a scoate la lumină
documentele istoriei naţionale, de a semnala manuscrise şi tipărituri vechi şi de a
le pune în valoare, de a pătrunde în esenţa cronicilor şi de a reliefa aprecierile şi
consemnările unor călători străini prin ţările române. Se poate afirma că interesul
de a pătrunde în tainele istoriei izvorăşte din conştiinţa sa patriotică, din
conştiinţa apartenenţei la un popor cu o istorie şi un destin atât de diferite de a
popoarelor din jur.
Î n acelaşi timp cu cercetarea istorică, Melchisedec s-a implicat activ în
viaţa politică şi socială a epocii în care a trăit. A fost unul dintre cei care au luptat
pentru unirea principatelor româneşti extracarpatice, dar şi un activ susţinător al
luptei pentru câştigarea independenţei României. Pentru aceasta el s-a folosit şi
de argumentele oferite de istoria naţională sau chiar de istoria biblică. Un
exemplu revelator în acest sens îl reprezintă cuvântarea sa din 29 iunie 1 856,
intitulată Jărtfă pentru Unirea Principatelor, în care făcea apel la istorie pentru
a prezenta dezavantajele existenţei a mai multor state româneşti şi a scoate în
evidenţă avantajele unirii22 . Tot la argumente de natură istorică va apela înaltul
prelat şi în timpul şedinţelor Divanului ad-hoc al Moldovei pentru a-şi susţine
poziţia faţă de problemele în discuţie. Un exemplu ar fi cuvântările din 4
noiembrie şi 20 decembrie 1 857 în care armele oratorice sunt întărite de
argumente de istorie bisericească în prezentarea propunerilor deputaţilor
c lerului 23 . Nu sunt acestea decât câteva exemple despre cum înţelegea
2 1 Ioachim Vasluianul, Pagini de cronică privind viaţa şi activitatea episcopului Melchisedec
Ştefănescu în cadrul episcopi ei Romanului şi Huşilor (1879-1892), în CERH, IV, 1 992, p. 60
22 A se vedea textul acestei cuvântări în D.A. Sturdza (coord.), Acte şi documente relative la
istoria renascerei României, voi. III, p. 620-627 (în continuare A.D.)
23 A s e vedea textul cuvântărilor în Ibidem. VIII, p. 1 55- 1 57 şi 43 5-442.
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Melchisedec Şteranescu să folosească istoria în lupta pentru atingerea unor
obiective politice. Pentru el istoria a fost un mij loc de conştientizare a poporului
pe linia drepturilor la o viaţă liberă şi demnă.
Melchisedec era conştient că pentru atingerea dezideratelor naţionale,
pentru modernizarea societăţii româneşti, trebuiau implicate toate sectoarele,
toate componentele societăţii, inclusiv B iserica Ortodoxă Română. El considera
că ridicarea statului însemna şi ridicarea B isericii. De aceea, în v iziunea lui
Melchisedec, istoria este şi o armă pentru susţinerea poziţiei bisericii noastre în
legăturile pe care aceasta le avea cu alte biserici, punând însă întotdeauna pe
primul plan interesul poporului şi ale statului român. Acest fapt era necesar mai
ales datorită perioadei în care activează Melchisedec care este una dificilă pentru
istoria B isericii Ortodoxe Române ce se afla în conflict cu Patriarhia ecumenică
constantinopolitană pentru recunoaşterea drepturilor sale.
Faptul că istoria era o armă pentru susţinerea ideilor sale teologice este
dovedit de conţinutul operei sale. Dacă în domeniul istoriei el este preocupat, în
primul rând de istoria bisericească, aceasta nu înseamnă că referirile istorice
lipsesc din opera sa teologică. Astfel, într-o lucrare dogmatică şi apologetică cum
este Tratatul desp re cinstirea şi Închinarea sfintelor icoane făcătoare de
minuni, în care Melchisedec face o prezentare a temeiurilor cinstirii icoanelor şi
enumeră unele icoane din România considerate racătoare de m inuni, autorul îşi
argumentează ideile şi printr-un istoric al adorării icoanelor, insistând pe lupta
dintre iconoclaşti şi iconodul i în Imperiul bizantin. Î n aceeaşi lucrare
Melchisedec tratează problema autorului Mărturisirii bisericii răsăritene
apărută în 1 63 2 la Geneva sub semnătura patriarhului Constantinopolului Chiril
Lucaris, încercând să facă lumină în această problemă de istorie bisericească24 .
Un alt exemplu concludent pentru folosirea de către Melchisedec a istoriei
în problemele ce · vizau Biserica Ortodoxă Română îl reprezintă discuţia din
cadrul Sfântului Sinod privitoare la reeditarea cărţilor de cult. Î n raportul şi
proiectul prezentat de Melchisedec Sfântului Sinod în 1 880 se face practic un
adevărat istoric al l iteraturii bisericeşti române, subliniindu-se că: "literatura
noastră bisericească, în timp de aproape trei sute de ani, a !acut cele mai mari
servicii naţiunii noastre pe de o parte prin răspândirea în popor a ideilor
religioase şi morale ale creştinismului, iar, pe de alta, prin păstrarea unităţii limbii
24

Melchisedec Ştefănescu. Tratat despre cinstirea şi închinarea icoanelor în Biserica
Orthodoxă şi despre icoanele făcătoare de minuni din Rom ânia Orthodoxă, Bucureşti, 1 890,
passim; Constantin Leonte. Opera teologică a episcopului Melchisedec Ştefănescu, în CERH,
IV. 1 992, p. 76
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la românii de pretutindeni"25 . El argumenta astfel necesitatea retipăririi în mod
sistematic şi unitar a cărţilor de cult şi, deşi propunerea sa era de a se păstra
pentru moment alfabetul chirilic pentru aceste cărţi - propunere ce nu era în
spiritul epocii, deoarece se urmărea modernizarea societăţii - acest fapt nu
reduce cu nimic valoarea argumentaţiei sale.
Un aspect deosebit îl constituie argumentarea istorică a autocefaliei
Bisericii Ortodoxe Române, într-o perioadă în care, prin câştigarea independenţei
României, acest act devenise extrem de important şi necesar, el având rolul de a
opri intervenţiile, pe linie bisericească, ale unor puteri străine în treburile interne
ale statului român. Melchisedec, care a avut un rol important în procesul
dobândirii autocefaliei, a fost cel care a argumentat din punct de vedere istoric
poziţia B isericii Române în conflictul cu Patriarhia ecumenică. El este autorul
mai multor mesaje adresate patriarhului constantinopolitan de către Sfântul
S inod, aşa cum sunt cel din 1 O iulie 1 865 referitor la numirea mitropoliţilor şi
episcopilor, cel din 20 iulie 1 879 privind hirotonirea de noi arhierei vicari fără
asentimentul Constantinopolului, sau cel din 1 880 referitor la total itatea
raporturilor dintre Biserica Română şi reStul bisericilor ortodoxe. Toate aceste
scrisori erau argumentate canonic şi istoric, după tradiţia B isericii Universale şi
a celei româneşti, tradiţie foarte bine cunoscută de către Melchisedec.
Cele mai importante contribuţii ale lui Melchisedec în lupta pentru
dobândirea autocefaliei sunt cele privitoare la sfinţirea Marelui Mir şi cea
privitoare la cererea expresă a Sfântului S inod de a se recunoşte autocefalia.
Prima dintre aceste probleme, deschisă de sfinţirea Marelui Mir la Bucureşti la
25 martie 1 882, este tratată de către Melchisedec în Răspunsulu la scrisoarea
I.P.S. Sale loachimu, patriarchu alu Constantinopolului, lucrare prezentată
Sfântului Sinod la 23 noiembrie 1 882 şi publicată în acelaşi an. Analizând
această lucrare, AI.M. loniţă o consideră a fi "o capodoperă a genului epistolar,
amplu ca întindere şi exhaustiv ca argumentaţie. Se impune prin fineţea analizei,
prin rigoarea sintezei şi prin amploarea erudiţiei"2 6 . Î n această lucrare
Melchisedec arăta că: "Creştinismul românilor este mai vechi decât chiar
existenţa Constantinopolului. Romanii au venit în Dacia cu sămânţa
creştinismului încă din veacul al II-lea după Hristos. Sămânţa creştinismului
adusă în Dacia s-a dezvoltat aici prin propriile puteri ale poporului astfel că în
veacul al III-lea, după mărturia lui Tertulian, Dacia era plină de creştini; episcopii
Daciei au participat la primele sinoade ecumenice. De aceea, nici unul din
25 Melchisedec Ştefănescu, Proectu pentru revisuirea şi editarea cărţilor bisericeşti, Bucureşti,
1 882, p. 5
26 AI.M. loniţă, op.cit., o. 322
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scriitorii postenon care au scris despre creştinarea diferitelor popoare din
Orientul Europei, precum despre bulgari şi ruşi, despre unguri, poloni, lituani,
etc .. nu aminteşte nimic despre creştinarea posterioară a românilor, fiindcă ei erau
deja creştini din veacurile primare"27. În continuare, pentru a argumenta cât mai
temeinic dreptul B isericii Ortodoxe Române la autocefalie, Melchisedec face un
scurt, dar documentat, istoric al legăturilor dintre biserica creştină română şi
Patriarhia de la Constantinopol, prezentând principalele etape ale evoluţiei
acestora. El subliniază, în acelaşi timp, faptul că români i au ştiut să-şi apere
întotdeauna autonomia lor religioasă şi specifică: "Aceasta este în scurt istoricul
autocefaliei B isericii Române pe de o parte - avută şi practicată de români
neîntrerupt, ca o demnitate a unei naţiuni autonome şi apărată cu zel şi pietate de
toate generaţiile trecute în curgere de mai multe secole; pe de altă parte
combătută de Patriarhia din Constantinopol, deşi ea nu are în favoarea sa decât
poate unele cazuri regretabile din domnia fanarioţilor sau reminescenţe de pe
atunci; ea dă canoailelor sinodale un alt înţeles, punându-ne pe noi între barbarii
din veacul V care locuiau lângă Tracia şi lângă Pontul Euxin. Chiar să fi fost noi
între acei barbari în veacul al V-lea, tot n-ar avea Patriarhia un drept să ne
stăpânească astăzi bisericeşte"2 8 . Melchisedec afirmă în continuare că: "Sfântul
Sinod al B isericii Ortodoxe Române, pe temeiul istoriei noastre române, pe
temeiul legislaţiei noastre moderne, pe temeiul demnităţii statului român şi al
demnităţii naţiunii române declară sus şi tare că B iserica Ortodoxă Română a fost
şi este autocefală în cuprinsul teritoriului României şi nici o autoritate
bisericească străină nu are drept a ne impune ceva. Nu avem nevoie a fi din nou
recunoscută; ea este un fapt istoric îndestulător pentru noi şi pentru cei ce ne
iubesc şi voiesc a fi cu B iserica şi cu statul român în relaţii amicale. Astfel stăm
şi astfel vom sta cât va fi în noi o suflare şi nimic nu ne va urni din această
poziţiune"29. Era o afirmare clară şi argumentată a autocefaliei Bisericii române,
iar corolarul acestea era dreptul de a sfinţi Marele Mir, un drept pe care-I au toate
B isericile Ortodoxe autocefale.
Cel de-al doilea document la care ne-am referit mai sus, realizat de
Melchisedec în 1 88Ş cu ajutorul episcopului Dunării de Jos, Iosif Gheorghian30,
face deasemeni un istoric al relaţiilor B isericii Române cu Patriarhia Ecumenică.
Deoarece în el sunt reluate idei din scrisoarea amintită anterior, asupra căreia am
insistat mai mult tocmai datorită importanţei ei, nu vom insista în prezentarea
acesteia. Trebuie totuşi să specificăm că propunerile din acest act au fost
27 apud 1. Kalinderu, op.cit., p. 1 7
2 8 apud AI.M. loniţă, op.cit., p.326
29 apud Ibidem
30 Ibidem, p. 329
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acceptate de Patriarhie, acesta fi ind, în mod practic, actul de afirmare a
autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. Actele ce vor urma, adică scrisoarea de
răspuns a patriarhului Ioachim al IV-lea şi Tomosul patriarhal care consacra
oficial şi formal autocefalia, nu făceau decât să anunţe acceptarea de către
Patriarhie a unei situaţii existente de fapt, a unei situaţii la care se ajunsese şi cu
aportul substanţial al învăţatului episcop Melchisedec.
Un alt aspect interesant al operei lui Melchisedec îl reprezintă poziţia sa
faţă de alte B iserici Ortodoxe, de alte culte şi susţinerea ei istorică. EI a fost,
plecând de la tradiţia şi istoria B isericii Ortodoxe Române, un sprijinitor al
unităţii ortodoxiei, fapt ce se poate observa în mai multe lucrări şi cuvântări ale
lui. Î n ceea ce priveşte alte culte şi confesiuni, el este pentru contacte cu acestea,
pentru o conlucrare cu ele. Se ridică însă împotriva tendinţelor prozelitiste ale
altor culte, în special ale cultelor protestante şi ale romano-catolicilor. Acest fapt
reiese cu claritate din lucrările: Relaţiuni istorice despre Ţerile Române din
epoca de la finele veacului alu 16-lea şi Începutul celui alu 17-lea (Bucureşti,
1 882), Papismul şi starea actuală a Bisericei Orthodoxe În Regatul României
(Bucureşti, 1 882) şi Biserica O rthodoxă În luptă cu protestantismulu, În
specialu cu calvinismulu, În veacul alu XVII-lea şi cele două sinoade din
Moldova contra calviniloru (citită în cadrul Academiei Române în 1 890 şi
tipărită în acelaşi an). Aceste lucrări, în care Melchisedec face istoricul cultelor
protestante şi a celui romano-catolic, lucrări de istorie bisericească, au şi rolul de
a argumenta opoziţia constantă a învăţatului episcop faţă de acţiunile acestor
culte. Astfel, în ultima dintre aceste lucrări, după ce făcea istoricul relaţiilor
dintre ortodoxie şi protestantism el nota: "voi veniţi în numele statelor şi ale
naţiunilor voastre, ca să aduceţi o nouă tiranie durabilă asupra ţărilor noastre
ortodoxe. Noi însă n-am scăpat cu toţii de turci şi de legea lor cea rea, şi ne
recomandaţi alţii noi. Vă apreciem: duceţi-vă de unde aţi venit şi ne lăsaţi în
pace; ne vom face noi fără voi cultura noastră naţională, vom îngriji de Biserica
noastră naţională, de bolnavii şi de săracii noştri şi de tot ce ne priveşte
prosperitatea noastră. Noi n-avem trebuinţă de voi, fiindcă tot ce este bun în
Biserica voastră la noi există şi a existat înainte de ivirea voastră în lume şi a
născocirilor voastre, cu care amăgiţi omenirea"3 1 . Astfel, deşi mesajul pare cam
dur, dar explicabil în contextul din februarie 1 890 când este datată lucrarea
scrisă Ia Roman3 2 , el exprimă în mod direct şi clar poziţia lui Melchisedec faţă
de alte culte.
3 1 Melchisedec Ştefănescu, Biserica Orthodoxă în luptă , p. 1 1 6
3 2 Antonie Plămădeală, Melchisedec Ştefănescu apărător al Ortodoxiei.
p. 37
...
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Faptul că uneori Melchisedec este atât de ferm în poziţia adoptată faţă de
alte culte, nu înseamnă că el era net împotriva acestora, căci în lucrările lui
întâlnim şi afirmaţii care arată că el era un premergător al ecumenismului. Acest
fapt este vizibil în raportul adresat Stăntul S inod după participarea sa la
Conferinţa vechilor catolici de la Bonn33. Mai vizibilă şi mai bine argumentată
istoric ne apare poziţia tolerantă a lui Melchisedec faţă de alte culte în lucrarea
Lipovenismulu, adică istoria scbismaticiloru sau rascolniciloru şi ereticiloru
rusesci, în fapt o istorie a schismaticilor din B iserica Ortodoxă Rusă şi a modului
în care aceştia au ajuns în ţara noastră. În această lucrare Melchisedec arăta că
l ipoveni i au fost toleraţi la noi ş i că, prin Convenţia de la Paris din 1 858, ei au
căpătat drepturi egale cu români i în toate privinţele, deşi nu respectau
întotdeauna prevederi le legaJe34.
*
*

*

Melchisedec Ştefănescu a fost considerat, în general, ca fiind un cercetător
care a venit mai târziu spre istorie, a cărui preocupări istorice datează de după
1 866, deci dintr-o perioadă când se afla în plină maturitate. Astfel, Alexandru
Zub îl considera pe Melchisedec ca fi ind un om de ştiinţă care, la începutul
carierei, a oscilat între filologie şi istorie35, iar Mircea Păcurariu considera că:
"preocupările istorice ale lui Melchisedec se conturează ( . . . ) mai târziu, pe
măsură ce Biserica Ortodoxă Română se confrunta fie cu necunoşterea propriei
sale istorii, fie cu prozelitismul altor culte"36 înainte fiind preocupat doar de
publicarea de manuale şcolare. Putem considera, făcând abstracţie de faptul că a
predat istorie naţională şi că a întocmit un manual de istorie universală - rămas
nepublicat - , că aserţiunea este reală, indiferent care au fost preocupările sale
anterioare, dar că, cu toate că s-a orientat mai târziu spre istorie şi studiul
acesteia, el a reuşit să abordeze o paletă diversă de domeni i şi teme. Chiar numai
o simplă lecturare a titlurilor lucrărilor istorice ale lui Melchisedec atestă acest
fapt, Ioan Kalinderu scoţând în evidenţă că "din această înşirare [a titlurilor] se
poate observa activitatea prolifică a Episcopului Melchisedec Ştef'anescu şi
33 AI.M. loniţă, op.cit., p. 333; textul complet al raportului se găseşte în BOR, Il, 4, 1 875-1
876, p.
.
30 1 -323
34 Melchisedec Ştefănescu, Lipovenismulu, adică istoria schismaticiloru sau rascolniciloru şi
ereticiloru rusesci. Dupre autori ruşi şi izvoare naţionali române, Bucureşti, 1 87 1 , p. 499;
1. Kalinderu, op.cit., p. 35
35 Al. Zub, A scrie . . , p. 4 1
3 6 M . Păcurariu, Melch isedec Ştefănescu istoric bisericesc, în CERH, I V, 1 992, p. 68
.
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bogatul material ce 1.:a adunat, cât de variate erau cunoştinţele sale teologice şi
istorice, fără a vorbi de calităţile de stil, de puterea dialectică ce a
desfăşurat-o"3 7.
Cu toate că a avut preocupări multiple, Melchisedec a fost în primul rând
istoric bisericesc, cele mai multe şi mai importante lucrări ale sale având ca
subiect teme de istorie bisericească. De altfel, Mircea Păcurariu afirma că:
"Datorită muncii lui Melchisedec s-a trecut de la lucrările de istorie bisericească
generală, adică de la sinteză, la monografie istorică, fie a unei instituţii, fie a
unei personalităţi ecleziastice. Î n p lină epocă a «romantismului istoric»,
contemporan lui Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu - prietenul său -,
Bogdan Petriceicu Haşdeu şi alţii, Melchisedec Ştefănescu se impune în
istoriografia română drept primul istoric bisericesc în accepţiunea propriu-zisă a
cuvântului. Era perioada în care specialistul lua locul diletantulului în cercetarea
istorică, este adevărat, cu o serie de limite, explicabile pentru această perioadă de
început"38 . Î n acest domeniu putem observa însă că există mai multe subdomenii
abordate de către Melchisedec.
Î n primul rând, putem observa predilecţia lui Melchisedec pentru istoria
B isericii Române, căci un mare număr de l ucrări importante ale sale se ocupă de
aspecte ale istoriei ortodoxiei româneşti. Dintre acestea se remarcă cele două
monografii ale eparhiilor, Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu aseminea
numire şi Chronica Romanului şi a Episcopiei de Romanu, la care urmau să
se adauge, după informaţiile oferite de Nicolae Iorga, o istorie a Mitropol iei
Moldovei (al cărei material a fost adunat de către Melchisedec) şi o alta a
episcopiei Rădăuţilor39. Cele două lucrări, cu tot aspectul lor neomogen, sunt
bine documentate şi oferă informaţii deosebit de interesante. Ele au rămas până
acum lucrări de referinţă, abia după 1 980 fiind aduse la zi de către Scarlat
Porcescu40 . Aceasta nu înseamnă că lucrările lui Melchisedec ar fi depăşite, ele
rămânând utile cel puţin ca surse de documente căci, în aceste opere, autorul
reproduce un număr destul de mare d in documentele celor două eparhii moldave,
documente ce au menirea să-i susţină punctele de vedere. B ineînţeles că există şi
afirmaţii depăşite, datorate ori unor greşeli de interpretare sau folosirii unor
37 1. Kalinderu, op.cit., p. 1 4
3 8 M. Păcurariu, op.cit., p. 68
39 N. Iorga, Istoria Bisericii Româneşti şi a vieţii religioase a Românilor, Bucureşti, 1 930, Il.
p. 253; materialul pentru istoria M itropol iei Moldovei se găseşte, in manuscris, la Biblioteca
Centrală Universitară din laşi .
40 Este vorba de lucrările Episcopia R9manului, apărută in 1 984, şi de Episcopia Huşilor pagini de istorie, apărută în 1 99 1 . In cele două lucrări Scarlat Porcescu oferă informati i
pretioase legate d e activitatea l u i Melchisedec ş i despre operele acestuia. A s e vedea î n acest sens
şi Ioachim Vasluianul, op.cit., p. 60-6 1 .
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izvoare false (cazul Izvodului spătariului Clanău, considerat de Melchisedec ca
fiind autentic4 I ), ori datorită descoperiri i unor noi surse documentare. Tot de
istoria B isericii Române ţin şi biografi ile întocmite de Melchisedec. Este vorba
de primul studiu monografie din istoria noastră despre m itropolitul Antim
lvireanul, intitulat Notiţe biografice despre mitropolitul Ungro-Vlahiei Antim
lvireanul (care însoţea ediţiile Didahiilor descoperite de Melchisedec şi
publicate de 1 . B ianu şi, apoi, de C. Erbiceanu în 1 886 şi, respectiv, 1 888); Schiţe
din viaţa mitopolitului Ungrovlahiei Filaret al II-lea şi altor persoane
bisericeşti cu care el a fost în relaţiuni de aproape; Biografia Prea Sfinţitului
Dionisie Romanul, episopul Buzăului şi Viaţa şi scrierile lui Grigorie
Ţamblac. Este vorba de primele monografii dedicate acestor personaje,
Melchisedec dovedindu-se şi prin aceasta un deschizător de drumuri în
istoriografia noastră.
Dacă lucrările de mai sus vizează istoria Bisericii Ortodoxe Române,
despre altele putem afinna că fac trecerea. spre istoria B isericii Universale. Este
cazul lucrărilor Papismul şi starea actuală a Bisericii Orthodoxe în Regatul
României (Bucureşti, 1 883 ) , Studiu despre ierarchia şi instituţia sinodală în
Biserica Orthodoxă a Răsăritului şi instituţiunea sinodală în Biserica
Orthodoxă Română în specialu (Bucureşti, 1 883), Biserica O rthodoxă în
luptă cu protestantismul, În special cu calvinismul, În veacul al XVII-lea şi
cele două sinoade din Moldova contra calvinilor (Bucureşti, 1 890). Nu am
c itat decât trei d intre titlurile ce pot intra în această categorie. Este vorba de
l ucrări în care sunt tratate probleme de istorie bisericească universală, dar în care
se insistă pe legăturile dintre istoria universală şi cea română.
Î ntânim în opera lui Melchisedec şi lucrări de istorie bisericească
universală, deşi domeniul său predilect a fost cel al istoriei ortodoxiei româneşti.
Încă din perioada când era profesor de seminar el se arăta preocupat de istorie şi
arheologie biblică, unul dintre manuscrisele rămase de la el fi ind cel intitulat
Arheologia biblică [a Testamentului Vechiu], el publicând şi unele manuale
legate de istoria biblică. Treptat aria sa de cuprindere se va lărgi, astfel încât va
scrie lucrări ca Sinodul de la Ierusalim şi epistolia patriarchilor de Răsărit
către Biserica anglicană (rămasă în manuscris), Lipovenismul adică
schismaticii sau rascolinicii şi ereticii rusesci (publicată în 1 87 1 ), Biserica
Orthodoxă şi calendarul (Bucureşti, 1 88 1 ) sau Cauzele urei creştinilor
ortodocşi asupra armenilor şi a credinţelor religioase ale acestora (apărută
4 1 Melchisedec Ştefănescu, Chronica Huşilor . . . , Appendice, p. 1 5- 1 9
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postum în 1 897). Dintre acestea se remarcă Lipovenismul.. . o analiză deosebit
de interesantă a ereziilor apărute în sânul B isericii Ruse, lucrare considerată cea
mai completă monografie despre lipoveni apărută la noi42 .
Tot în cadrul preocupărilor de istorie bisericească pot fi incluse lucrările
Despre icoanele miraculoase de la Athon de provenienţă română (Bucureşti,
1 883) şi Tratat despre cinstirea şi Închinarea icoanelor. Î n aceste lucrări
Melchisedec prezintă preocttpările lui legate de icoane şi cultul acestora, fiind
prezentate mai multe icoane vechi româneşti43, dintre care unele nu s-au mai
păstrat, informaţii despre ele existând doar în opera lui Melchisedec.
Î nvăţatul episcop are şi preocupări de hagiografie, preocupări fireşti la un
pretat şi istoric bisericesc. Prima dintre lucrările de acest tip este Oratoriu
coprindendu Oraţi_u nele şi rugele ce adreseză lui D-zeu creştinii ortodoxi,
combinatu În modulu acesta (Bucureşti, 1 869) în a cărei ultimă parte este
cuprins un calendar-sinaxar. Importanţa acestui calendar rezidă în informaţiile
privind unele moaşte de sfinţi deţinute de aşezămintele religioase româneşti, în
informaţiile istorice privind creştinarea românilor sau date despre unii domni şi
sfinţi români. Mitropol itul Olteniei, Nestor Vorn icescu, aprecia că: "Prezintă o
deosebită însemnătate faptul că Episcopul Melch isedec introduce prima oară în
S inaxar, în Calendar sfinţi autohtoni, apărători a:i legii străbune şi nu mai puţin ai
pământului românesc, ai drepturilor şi demnităţii poporului nostru" şi anume pe
Ştefan cel Mare, Constantin Basarab, Matei Basarab, Mihai Viteazul, Grigore
Ghica44, d intre care unii n-au fost nici până astăzi canonizaţi. Preocuparea pentru
hagiografie este vizibilă şi în lucrarea Viaţa şi minunile Cuvioasei Maicei
noastre Paraskevei cei nouă şi istoricul sfintelor ei moaşte, ale cărei prime
ediţii au apărut în 1 889.
Melchisedec are şi preocupări care, oarecum, nu sunt legate de viaţa
bisericească. Este cazul lucrărilor Istorie Universală, citată mai sus, Un episod
diplomatic, sau de Relaţiuni istorice despre Ţările Române din epoca de la
finele veacului alu 16-lea şi Începutul celui alu 17-lea, estrase din opera
intitulată Aleksandriski Patriarh Meleti, compusă de Ivan Malyşevski.
Ultima lucrare, deşi este o prezentare a operei lui Malyşevski, a fost considerată,
şi pe drept cuvânt, o istorie a legăturilor româna-greceşti din epoca tratată45, o
istorie ce depăşeşte cadrul bisericesc ocupându-se de totalitatea relaţi ilor d intre
cele două părţi.
,

42 Eftimie Luca, Episcopul Melchisedec Ştefănescu. Viaţa şi înfăptuirile sale, Roman, 1 982,
passim
43 C. Leonte . op.cit., p. 76
44 Nestor Vornicescu, Episcopul Melchisedec Ştefănescu despre Sfinţii Români, în CERH. IV,
1 992, p. 43-44
45 M. Păcurariu, op.cit.. p. 70
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Un loc important în activitatea de istoric a lui Melchisedec I-au ocupat
preocupările sale legate de disciplinele auxiliare. El este unul dintre foarte puţinii
cercetători care au acordat atenţie deosebită acestor domenii conexe ale istoriei,
fără de care însă nu s-ar putea înainta în cercetarea trecutului. El s-a preocupat de
probleme de cronologie, numismatică, paleografie şi epigrafie, filologie sau
folclor, acest fapt fiind scos în evidenţă şi de unii dintre cercetători i ce s-au
ocupat de opera lui Melchisedec sau de istoriografia perioadei46.
Î n primul rând, Melchisedec a fost unul dintre pasionaţii descoperirii
documentelor şi cărţilor vechi. AI.M. Ioniţă afinna că: "Pretudindeni pe unde a
călătorit, cu pasiunea sa pentru trecut, a căutat şi cercetat documente, a descifrat
p isanii votive şi inscripţii, a citit manuscrise şi tipărituri vechi, însemnări de pe
obiecte şi cărţi de cult, a cercetat biblioteci le, îndeosebi cele de la Neamţ, Iaşi şi
Bucureşti. Rezultatul acestora a însemnat un bogat şi variat material documentar,
care s-a concretizat în numeroase şi valoroase lucrări, unele tipărite, altele rămase
în manuscris"47 . Multe dintre lucrările sale reprezintă adevărate colecţii de
documente, cum este cazul cu Inscripţiunile bisericilor armeneşti din
Moldova, de asemeni Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48
monastiri şi Biserici antice din Moldova sau O vizită la câteva monastiri şi
biserici anţice din Bucovina. Chiar şi cele două Chronici ale sale pot fi
considerate reprezentând "colecţii de documente", datorită numărului mare de
acte şi hrisoave publ icate aici, integral sau parţial. Tot aici putem adăuga şi
interesul său pentru carte veche, e l fiind cel care a descoperit şi semnalat
Tetraevanghelul lui Ştefan cel Mare de la Humor, Tetraevanghelul
mitropolitului Grigore de la Voroneţ48 sau predicile m itropolitului Antim
lvireanul. De asemeni, el a publicat un Catalog cu cărţile sârbeşti şi rusesci,
manuscrise vechi ce se află în biblioteca manastirii Neamţului (Bucureşti,
1 884) şi Biblioteca Domnului Dimitrie Sturdza de la Miclăuşeni din judeţulu
Romanulu ( 1 885), ambele lucrări oferind infonnaţii interesante despre cărţile
vechi care au circulat pe teritoriul românesc. Putem deci afinna că preocupările
pentru paleografie, epigrafie şi carte veche ale lui Melchisedec au o importanţă
deosebită, mai ales că el are meritul - împreună cu B.P. Haşdeu - de a fi apreciat
însemnătatea studierii şi publicării documentelor slavone49.
46 A se vcJ.:a în acest sens A l . Zub, Junimea , passim.
47 1\: i\ 1. loniţă, op.cit., p. 353
1 .> A se vedea în acest sens Melchisedec Ştefănescu, M.e moriul despre Tetraevanghelul lui
Ştefan cel Mare de la Humoru şi Tetraevanghelul m itropolitului Grigore de la Voroneţu,
Bucureşti, 1 88 1 .
49 AI.M. Ioniţă, op.cit., p. 3 5 7
. . .

·
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Melchisedes: nu face numai să adune documentele, ci are preocupări şi de
filologie. Acest fapt reiese şi din analiza pe care o face limbii slavone din vechile
documente româneşti. El ajunge la concluzia, valabilă şi astăzi, a existenţei unei
limbi slave proprii Ţărilor Române datorită faptului că aceasta adoptă forme
gramaticale şi expresii româneştiSO.
Epigrafia, paleografia ş i filologia nu au fost însă singurele şti inţe auxiliare
care au beneficiat de aportu�·cercetărilor lui Melchisedec. El a avut şi preocupări
de cronologie şi genealogie, domenii cărora le-a dedicat numeroase pagini, fără
însă a scrie lucrări speciale în acest domeniu. Un exemplu revelator pentru aceste
preocupări îl reprezintă Appendicele la Chronica Huşilor subintitulat Diferite
noţiuni istorice extrase din documentele episcopiei de Huşi şi din alte
monumente istorice publicate în timpul modern. Nici numismatica şi studiul
sistemului fiscal nu i-au fost străine, fapt dovedit atât de colecţia sa de monede,
donată Academiei Române, cât şi de paginile în care tratează problema monedei
şi a circulaţiei monetare în MoldovaS I . Mai poate fi amintită aici şi culegerea de
folclor a lui Melchisedec, culegere ce atestă şi, un anumit interes pentru
etnografie5 2 .
Vasta paletă de preocupări în domeniul istoriei şi multitudinea de domenii
abordate devin vizibile şi dacă urmărim activitatea lui Melchisedec în cadrul
Academiei Române, organism al cărui membru devine în 1 O septembrie 1 870,
dar în care, practic, activează din 1 879. Acest fapt este explicabil prin aceea că
Melchisedec s-a retras de dezbaterile Societăţii Academice Române (numele sub
care a funcţionat acest for înainte de 1 879) în anul 1 873 datorită controverselor
lingvistice şi preponderenţei în cadrul acesteia a adepţilor principiului etimologic
în defavoarea celui al principiului fonetic. Melchisedec va fi rechemat la
Academie, alături de celelalte personalităţi ce se retrăseseră anterior, în anul
1 879. Alexandru Odobescu aprecia, referindu-se la reprimirea membrilor retraşi,
că: "A fost justă şi înţeleaptă această măsură căci ea ne-a adus îndată contin
gentul preţios al mai multor români luminaţi, adică al dumnealor V. A lecsandri,
P.S.S. Episcopul Melchisedec, T. Maiorescu"53.
Î n cadrul Academiei Române episcopul a desraşurat o activitate deosebită,
participând "la şedinţe ordinare şi extraordinare, prezentând comunicări,
. . .

50 C.C. Diculescu, op.cit., p. 1 02
5 1 Melchisedec Ştefănescu, Chronica Huşilor
passim; în ceea ce priveşte donaţia tăcută
Academiei, a se vedea Testamentul P.S. Melchisedec, Episcop de Roman. Statutele şi
Regulamentul interior al Epitropiei fundaţiei sale precum şi diferite donaţii flcute acestei
fundaţii pânii la 1 9 1 6, Bucureşti, 1 9 1 6, passim; Constituţia Fundaţiei Episcopului
Melchisedec de Roman, în CERH, IV. 1 992, p. 43 1 -436.
52 Al. Zub, Junimea , p. 1 4 1
5 3 apud Ioachim Vasluianul, Contribuţii ale episcopului Melchisedec Ştefll n escu în cadrul
Academiei Române, în CERI-!, IV, 1 992, p. 88; Al.M. loniţă, op.cit., p. 363 .
• . .,

. . .
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întocm ind biografii şi referate, traducând şi dăruind hrisoave şi publicaţii noi şi
prezidând unele secţiuni ale secţiei istorice"54. Astfel, aici el a prezentat, printre
altele, lucrările Biografia Sfinţitului Dionisie Rom ano . . . ; Inscripţia de la
mănăstirea Războieni; Notiţe istorice şi arheologice . . . ; Biserica Orthodoxă
în luptă cu protestantismul. , etc. Alături de aceasta, el a participat la mai
multe dezbateri ale Academiei, ca cea privind ortografia textelor religioase, cea
legată de portretul lui Ştefan cel Mare şi iscată de descoperirea de către
Melchisedec a Tetraevangheliarului de la Humor sau, pentru a nu mai da decât
un exemplu, la cea referitoare la numele 10 din titulatura domnilor55. Nu putem
trece cu vederea propunerile făcute de Melchisedec, cum este aceea de a se aduna
şi studia la Academie toate inscripţiile române şi de a se edita56, sau numeroasele
donaţii făcute către Academie. Se remarcă îndeosebi valorile lăsate prin
testament şi anume colecţia num ismatică şi biblioteca, adică 1 1 4 monede vechi
de aur, argint şi aramă, 25 1 1 cărţi în d iv�.-;·se limbi şi 82 de manuscrise57, fapt ce
atestă simpatia lui pentru acest for de cultură şi ştiinţă a României.
Această foarte sumară prezentare a lucrărilor lui Melchisedec ne arată
varietatea domeniilor abordate şi numărul relativ mare de scrieri cu temă istorică.
Trebuie însă să precizăm că acestea sunt de valoare inegală, fapt relevat şi de
cercetătorii operei sale. Astfel, AI.M. Ioniţă afirma că: "aruncând o privire de
ansamblu asupra contribuţiilor istorice ale epicopului Melchisedec Ştefănescu, se
poate observa că o parte din ele, de pildă Chronica Huşilor şi a Episcopiei cu
aseminea numire şi Chronica Romanului şi a Episcopiei de Roman sunt
normative până astăzi, ele fiind alcătuite pe baza unui material documentar de
primă mână; o altă categorie s-ar constitui din diferite comunicări, deloc lipsite
de interes, dar fără aparatul critic necesar ele nu se ridică la valoarea celor dintâi;
o ultimă categorie ar forma-o lucrările nu îndeaj uns de eta•orate, astăzi depăşite,
fiindcă trebuie să recunoaştem, între timp s-au descoperit noi documente care au
condus la interpretări şi teorii noi"5 8 _ În orice caz, în lucrările sale se poate
observa predilecţia pentru o metodă critică, chiar dacă uneori nu suficient de
susţinută. Este remarcabi l faptul că permanent Melchisedec încearcă să-şi susţină
afirmaţiile pe baza unor documente autentice, pe care le supunea unei severe
cercetări. Aceasta nu înseamnă că întotdeauna reuşea să ajungă la rezultatul
scontat, uneori, datorită şi unor pasiuni de moment, folosind documente false
deşi fusese dovedit acest fapt (cum este cazul cu lzvodul lui Clanău). Totuşi,
. .

54 Ioachim Vasluianul .

55
56
57
58

Contribuţii ale episcopului
AI.M. Ionită. op.cit. passim
Ibidem, p. 366
Vezi supra nota 5 1 .
AI.M. lonită, op.cit., p. 3 6 1

...

, p . 88

.
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metoda critică folosită şi utilizarea mai multor surse, complementare, îl feresc în
general de erori grave, majoritatea neconcordanţelor care apar în lucrările sale
fi ind datorate lipsei informaţii lor, necunoaşterii unor documente descoperite
u lterior.
În acelaşi timp cu perseverenta investigaţie documentară, cu pennanenta
căutare a adevărului prin metodele pe care i le punea la dispoziţie critica
ştiinţifică, se poate observa la Melchisedec şi încercarea de elaborare a unor
explicaţii cauzale ale fenomenelor studiate. Deşi istoric bisericesc, cleric prin
fonnaţie şi ·influenţat de poziţia sa, Melchisedec nu consideră că evenimentele se
desfăşoară într-un anumit mod doar datorită voinţei divine. De aceea el încearcă
permanent să ajungă, cu ajutorul informaţiilor de care dispune şi a unei gândiri
logice, la explicarea cauzelor fenomenelor istorice studiate. Chiar dacă ele nu
sunt cele reale, Melchisedec are meritul de a fi încercat explicarea fenomenului
într-un mod ştiinţific, erudit. Erudiţia sa deosebită îl face însă să aibă un stil
destul de greoi, uneori chiar confuz. În general, lucrările sale, mai ales cele de
dimensiuni mai mari, sunt scrise într-un stil dificil. În primul rând trebuie
remarcat că, deşi sunt lucrări de istorie propriu-zisă, cu mult deasupra cronicilor,
el păstrează fonna exterioară a unei cronici pentru monografiile sale privitoare la
eparhiile Huşilor şi Romanului, dar şi pentru alte lucrări, cum ar fi, de exemplu,
Schiţe biografice din viaţa mitropolitului Ungro-Vlachiei Filaret 11-le. 1792.
şi ale altor persoane bisericeşti contimporane cu dânsul (Roman, 1 886). În
acelaşi timp, Melchisedec, deşi tratează unitar subiectul pe care şi-1 propune, face
în mai toate lucrările sale largi digresiuni, fără legătură cu tema, care oferă
informaţii deosebit de preţioase, dar care, în acelaşi timp, îl obosesc pe cititor sau
chiar îl derutează. Printre lucrările sale doar Lipovenismul sau schismaticii . . .
face o notă aparte, singulară, stilul fi ind uşor datorită lipsei digresiunilor, fapt
apreciat şi de exegeţii lui Melchisedec59 .
Se pune totuşi întrebarea: care este locul lui Melchisedec Ştefănescu în
istoriografia noastră? Nu putem afinna despre el că a fost unul dintre marii noştri
istorici, ci mai degrabă am putea să-I încadrăm între istoricii consideraţi de
A lexandru Zub de o mai m ică amploare60 care, însă, au avut un rol destul de
important în dezvoltarea scrisului istoric românesc. Având preocupări multiple,
ca mai toţi cercetătorii epocii încare a trăit, el a fost un cercetător serios, chiar
dacă nu a strălucit prin opere de largă respiraţie aşa cum a reuşit un A.D.
Xenopol . Primirea sa în cadrul Academ iei, aprecieri le favorabi le ale
contemporan ilor, arată că Melchisedec era totuşi un istoric de valoare. Harnic
5 9 Ibidem
60 Al. Zub, A scrie

...

.
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truditor pe tărâmul istoriei, romantic de tendinţă conservatoare6 I , el era apreciat
chiar de Xenopol care îi scria: "Îmi veţi da voie Prea Sfinţite Părinte de a Vă
supune din când în când unele din ideile mele asupra numeroaselor chestiuni
grele şi nedescurcate din atât de părăginita noastră istorie, pentru ca să mă pot
ajuta şi de Î naltul Vostru sfat în dezlegarea lor"62. Mai mu lt, Xenopol îi aprecia
şi opera, fapt dovedit de recenzia elogioasă tăcută la Chronica Huşilor6 3.
Putem deci afirma, în concluzie, că episcopul Melchisedec Ştefănescu,
indiferent de m inusurile pe care le putem înregistra în aprecierea lucrărilor sale,
ocupă un loc important în istoriografia noastră, mai ales în istoriografia noastră
bisericească. Considerăm astfel îndreptăţite cuvintele lui AI.M. Ioniţă care afirma
că� "Episcopul Melchisedec Ştefănescu este primul istoric de seamă al B isericii
Ortodoxe Române, el realizând pentru istoria noastră religioasă ceea ce reuşise
N icolae Bălcescu cu câteva decenii mai înainte pentru istoria politică şi socială.
( . . . ) Este un deschizător de drumuri, un cărturar care a pus bazele şcolii noastre
de istorie bisericească. Raportată la vremea în care a trăit şi a activat şi la
concluzi ile la care au ajuns ultimele cercetări în domeniu gândirea episcopului
Melchisedec, concepţia sa despre istoria neamului face dovada nu numai a unei
minţi luminate ci şi a unui entuziast patriot"64. Acestea sunt cuvintele unui om al
bisericii despre un înalt pretat, dar ele reflectă o realitate incontestabilă. Ş i dacă
ele nu sunt convingătoare, putem aminti şi aprecierea tăcută de marele istoric
N icolae Iorga: "Melchisedec, clericul de o largă cultură, cu o chemare şti inţifică
netăgăduită; om cinstit, modest şi binefăcător. . . o adevărată podoabă a
bisericii"65

•

61 Ibidem, p. 32
62 apud Paul Mihail, Scrisori de la A.D. Xenopol (către Episcopul Melchisedec), în SCŞ!aşi,
VII, 2. 1 956, p. 205; AI.M. Ioniţă, op.cit., p. 385.
63 Al. Zub, Jun imea . . , p. 289
64 AI.M. Ioniţă, op.cit., p. 362
65 apud M. Păcurariu, op.cit., p.72a
.
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Quelques considerations sur l' reuvre historique
d ' eveq ue Melchisedec Ştefăn escu
Resume
L'auteur essaie dans cette ouvrage de presenter quelques consideration sur
l'ceuvre historique d'erudit eveque Melchisedec Ştefănescu. Cet article suive de
mettre en lumiere une personnalite d'historiographie roumaine du XIX-e siecle,
une personnalite qui est peu connue et qu'elle est oubliee meme dans le milieu
ecclesiastique, sourtout dans ce que regarde ses realisations historiques.
Melchisedec, un theologien et un pretat tres apprecie dans l'epoque, a ete
un vrai precurseur dans le domaine d'etude d'histoire. Il ecrit des premieres
monographies dediees d'uns dioceses d' Eglise Orthodoxe Roumaine. En meme
temps, il s'occupe des aspects varies et des personnalites d'eglise orthodoxe,
mais aussi des sciences auxiliaires d'h istoire: paleograph ie, epigraphie,
genealogie, iconographie etc.
L'article presente la vision de Melchisedec sur de l ieu et de role d'histoire
en societe, mais aussi les considerations de la methode de recherche et du
maniere d'ecriture a l'eveque Melchisedec.
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Români în Egipt la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului
al XX-lea. Contribuţii privind
înfiinţarea reprezentanţiei diplomatice
a României Ia Cairo
Gabriel Leahu
Proximitatea geografică, integrarea spaţiului carpato-danubiano-pontic şi a
Egiptului în aceleaşi mari formaţiuni imperiale, Roman şi Otoman, au favorizat
legături comerciale, religioase şi culturale! . Podoabe din Egiptul faraonic au fost
descoperite în aria culturilor arheologice din preistoria şi protoistoria
românească2. După Strabon, atât Zalmoxis, cât şi Deceneu şi-au datorat
cunoştinţele contactului cu civilizaţia egiptcană3. Zei egipteni erau adoraţi în
Dacia romană4, numeroase obiecte de origine sau de factură egipteană fiind
descoperite şi după părăsirea Daciei de către romani5.
În Evul Mediu, cunoştinţele despre Egipt s-au multiplicat prin intermediul
romanelor populare (Alexăndria) şi a povestirilor despre vieţile sfinţilor. Grigore
Ureche şi Dimitre Cantemir menţionează cucerirea Egiptului de către otomani,
ultimul relatând şi încercarea sultanului Selim de a construi un canal între Marea
Mediteraneană şi Marea Roşie6. Să mai amintim că un domn român, Radu Paisie,
este exilat de turci "la Egipet" , unde rămâne până la moarte7 , iar Patriarhia din
Alexandria şi mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai au avut strânse legături cu
1 C.C. Giurescu, Î nfiinţarea reprezentanţiei diplomatice a României la Cairo, în
Reprezentanţele diplomatice ale României, 1, 1 859- 1 9 17, Bucureşti, Editura Politică, 1 967, p.
340-368; V. Cândea, L'Afrique dans Ia culture roumaine ancienne, 1 963, p. 16 (Extras din
Bul/elin de la Comission Nationale de la R. PR. pour / 'UNESCO, 1 -2, 1 963).
2 M. Petrescu - Dâmboviţa (coord.), Istoria României de la începuturi până în secolul al
VIII-lea, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, , 1 995, p. R2, 86.
3 Strabon, Geographia, VI I - 3, 5, I l .
4 M. Macrea, Vi aţa în Dacia romană, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1 969, p. 375.
5 C.C. Giurescu, op. cit., p . 342.
6 Ibidem, p . 343-344.
7 Ibidem, p . 348.
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Ţările Române, domnii şi boierii făcându-le danii importanteH. Impresia
deosebită lăsată de ultimul lăcaş de cult determină pe spătarul Mihail
Cantacuzino să construiască mănăstirea Sinaia în 1 6959.
Progresele economice, sociale şi mentale din secolele XVIII-XIX
determină "redimensionarea cadrului spaţio-temporal al lumii, a ritmului istoric",
care adăugată "savorii unei pure curiozităţi livreşti"lo, dar şi modei călătoriilor
romantice, motivează interesul intelectual sporit pentru teritorii exotice, deci şi
pentru Egipt. În acest context trebuie plasată călătoria celor trei revoluţionari
paşoptişti, Alexandru Cristofi, Christian Tell şi D . Pleşoianu, care aflaţi în exil,
vizitează Egiptul în 1 85 1 1 1 . Lor le urmează D. Bolintineanu, care ne oferă
primele însemnări de călătorie, în adevăratul sens al cuvântului, din Egipt1 2.
Rod al activităţii de cercetare în Arhiva Ministerului Afacerilor Străine,
unde am descoperit numeroase documente inedite, demersul nostru completează
informaţiile deja existente despre momentele premergătoare constituirii
reprezentanţei României la Cairo; de asemenea, am încercat să punem în
evidenţă contactele care au existat permanent între patrie şi fiii săi aflaţi în Egipt,
asupra greutăţilor pe care le-au întâmpinat acolo şi care au impus uneori apărarea
intereselor lor de către statul român.
Începutul lucrărilor Canalului Suez, la 2 5 aprilie 1 859, este însoţit de o
uriaşă campanie de presă, cu ecouri şi în Principatele Unite. Elita românească
înţelege valoarea şi însemnătatea operei întreprinse pentru progresul omenirii 13,
fapt limpede demonstrat şi de schimbul de scrisori dintre Al. 1. Cuza şi
conducătorii Egiptului 1 4. În prima scrisoare ls, domnitorul îşi exprima simpatia
pentru energia şi perseverenţa arătate pentru "a duce la bun sf'arşit o operă ce va
8 Patriarhiei îi erau închinate 9 mănăstiri, schituri şi biserici, care aveau I l moşii şi un imobil; din
acest motiv, 8 din cei I l patriarhi care au păstorit între sfiirşitul secolului al XVI-lea şi a doua
jumătate a secolului al XVI I I-lea, vizitează Ţările Române. Mănăstirea de la Muntele Sinai pose
da în 1 863, 55 moşii, 270 pogoane de vie, 29 clădiri şi 320 prăvălii. Vezi în Ibidem, p. 345-347.
9 Ion Mihai Cantacuzino, O mie de ani in Balcani. O cronică a Cantacuzinilor in vâltoarea
secolelor, Bucureşti, Editura A lbatros, 1 996, p. 1 70; 1 8 1 - 1 82 .
1 0 Doru Radosav, Imaginea Africii î n cultura română din prima j um ătate a secolului al
X IX-lea. Orizont geografic-orizon t mental, în Civilizaţia medievală şi modernă
românească. S tu dii istorice, Cluj-Napoca, Editrua Dacia, 1 985, p. 249. Vezi şi M. Anghelescu,
Călători români în Africa, Bucureşti, Editura Sport-Turism, 1 983, Studiu introductiv, p. 5-63 .
I l M. Anghclescu, op. cit., p. 9- 1 0.
1 2 Ibidem, p. 1 3-20. Extrase din Bolintineanu la p. 67-77.
1 3 Vezi A. Baligot de Beyne, Corespondenţă cu Al. 1. Cuza şi Costache Negri, laşi, Junimea,
1 986, p. 333.
1 4 C.C. G iurescu, op. cit., p. 3 5 1 . Cuza era ţinut la curent cu evoluţia lucrărilor de şeful său de
cal:iinet, Baligot de Beyne, p riete n cu Ferdinand de Lesseps.
1 5 Adresată lui Mohamed Said şi nu lui lsmail cum afinnă C. Botoran în Relaţiile româno
o:-giptene în epoca modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 974, p. 60.
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fi mândria epocii noastre" I 6. Cealaltă scrisoare, datată doi ani mai târziu,
aminteşte contribuţia indirectă a Principatelor la construirea Canalului prin
"cantităţile imense" de cherestea şi de grâu exportate, precum şi românii stabiliţi
"chiar pe pământul egiptean şi care se îndeletnicesc cu un comerţ considerabil,
pentru care solicit binevoitoarea protecţie a Alteţei Voastre " (s.n.)I7.
Aceşti români stabiliţi definitiv sau temporar în Egipt solicită autorităţilor
româneşti înfiinţarea unor reprezentanţe diplomatice şi consulare care să le apere
interesele18. Nu întâmplător, Costache Negri, reprezentantul Principatelor la
Constantinopol, sugera în 1 862 crearea unei agenţii române în Egipt, propunând
ca sediu Alexandriai9. Patru ani mai târziu, Al. G. Golescu-Arăpilă, succesorul
lui Negri, propunea "crearea unui post de delegat consular în Egipt, necesar
protejării intereselor noastre comerciale", dar şi ale sutelor de supuşi români care
"nu se bucură de nici o protecţie"20. Dificultăţile financiare şi putem spune chiar
dezinteresul, au lăsat însă fără urmări cele două iniţiative2I .
Congresul de pace de la Berlin a recunoscut, odată cu independenţa, şi
dreptul României de a înfiinţa reprezentanţe diplomatice pe teritoriul Imperiului
Otoman, în aceleaşi condiţii cu ale celorlalte Puteli europene. Consulatele,
onorifice şi de carieră, au fost constituite la Ianina, Bitolia, Salonic, Monastâr,
Smirna, Tunis şi ·Tripoli, principala lor atribuţie fiind apărarea intereselor
cetăţenilor români şi rezolvarea problemelor de ordin comercia122. Nu la fel s-a
întâmplat şi în Egipt, în ciuda numeroaselor intervenţii ale exportatorilor români,
care solicită protecţie diplomatică pentru a asigura acelaşi regim produselor
exportate de ei cu ale celorlalte state şi ale plângerilor adresate de supuşii români,
care nu aveau nici o protecţie acolo. Au existat, totuşi, mai multe tentative de a
reglementa reprezentarea diplomatică şi consulară în Egipt, aflate într-un raport
direct cu "dezvoltarea politică şi economică luată de Egipt sub protecţiunea
engleză"23 . Astfel, la 25 noiembrie 1 878, Nicolae Ionescu, ministrul afacerilor
străine, însărcina pe agentul diplomatic de la Berlin să solicite guvernului german
1 6 Scrisoare datată 22 iu l ie/3 august 1 862. Vezi C.C. Giurescu, op. cit., p. 3 5 1 -352.
1 7 Scrisoare adresată lui Ismail. Vezi Ibidem, p. 352-353.
18 Ibidem.
1 9 Ibidem, p. 362.
20 Ibidem, p . 362-363.
21 Dezinteres pentru că Poarta se arăta favorabilă, iar problemele financiare ale cons u l at ul u i puteau
fi rezolvate prin taxe, fapt subliniat de A l . G. Go1escu. Vezi Ibidem.
22 C. Botoran, op. cit., p. 6 1 .
23 Memoriu arătând cuvintele pentru care a r trebui ca România să în fiinteze cât mai
neîntârziat o agenţie diplomatică şi co nsulat general în Egipt, elaborat de Mihail M. Pâclianu
la 25 oct. 1 905 (citat mai departe Memoriul Pâclianu) în Gh. Ţârlescu, S. Cotu, N. Nicolcscu,
România-Egipt, 90 de ani de relaţii diplomatice. Culegere de documente, Bucureşti, 1 996, p.
200.
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ca până la instalarea unui agent diplomatic român, reprezentantul german să
asigure protecţia românilor rezidenţi în Egipt. Din nefericire, căderea guvernului
a împiedicat finalizarea acestei iniţiative, reprezentantului român fiindu-i
adresată o telegramă prin care i se cerea să amâne prezentarea Notei până la noi
ordine24. Trei ani mai târziu, D. Olănescu, ministrul român la Constantinopol,
trimitea un raport substanţial în care solicita ca, până la înfiinţarea unor consulate
româneşti, protecţia supuşilor români să fie asigurată "de o putere amică" ; el a
vea în vedere Italia, ambasadorul acestei ţări arătându-se "foarte dispus pentru a
o satisface"25. Vasile Boerescu, ministrul de externe, aproba soluţia, recoman
dând ca reprezentantul Italiei să acorde protecţia sa, "dacă nu putea să se numeas
că consul şi al României "26. Singura dificultate rămasă era acordul Porţii "prin
care să recunoască agenţilor consulari ai Italiei în Egipt calitatea de reprezentanţi
ai intereselor române"27. Agrementul Turciei este obţinut abia în 1 88628.
Izbucnirea tulburărilor antieuropene din Egipt ( 1 882), şi mai ales cele din
Alexandria şi Cairo au afectat serios şi pe români. Nu întâmplător, D. Olănescu
întreba, la 1 5/27 iunie 1 882, ce trebuie să facă cu protecţia supuşilor români din
Egipt29, iar la 1 6/28 iunie ministrul român la Atena anunţa că la Legaţie s-a
prezentat un singur român, refugiat din CairoJO. Lui i se vor adăuga încă trei
refugiaţi din Alexandria, sosiţi cu vaporul elen Bubulina. "Lipsiţi de orice
mijloace de vieţuire" , ei au fost repatriaţi cu sprijinul Legaţiei3 1 . Alţi români s-au
refugiat la Salonic, prilej cu care consulul general român află informaţii despre
românii din Egipt şi despre dorinţa lor de a se înfiinţa un Consulat românesc. În
raportul său din 1 2/24 septembrie 1 88232, el afirma că în Egipt s-ar afla un număr
însemnat de români ("peste 3000 de indivizi din Turcia <aromâni>"), la care se
adaugă 4000 albanezi "înfrăţiţi cu românii' şi 1 000 de evrei, "mai mult flotanţi ",
care călătoresc anual cu paşaport românesc pentru afaceri comerciale, "interesele
lor întinzându-se până la Bombay" . Diplomatul român susţinea că după
înfiinţarea Legaţiei române din Constantinopol şi a consulatului general de la
Salonic, "post în frecventă şi periodică relaţie cu Egiptul" , răsunetul faptelor de
24 Ibidem.
25 Arhiva MAE, fond 75, voi. 1 5 f. 3 1 8, Raportul Legaţiei române pe lângă Poarta Otomană
din 1 0/22 martie 1 88 1 .
2 6 Ibidem.
27 Ibidem, f. 322, Raportul Legaţiei române pe lângă Poarta Otomană din 1 /23 mai 1881.
28 Memoriul Pâclianu, î n op. cit., p. 20.
29 Arhiva MAE, fond Arh. Istorică, voi. 1 90, f. 1 3 1 , Raport al Legaţiei României pe lângă
Poarta Otomană din 1 5/27 iunie 1 882.
30 Ibidem, voi. 1 9 1 , f. 1 34, Raport al Legaţiei României la Atena din 1 6/28 iunie 1 882.
31 Ibidem, f. 1 44, Raport al Legaţiei României la Atena din 25 iunie 1 7 iulie 1 882.
32 Ibidem, f. 208-2 1 O, Raport al Consulului general din Salonic.
,
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glorie prin care România a devenit independentă "a deşteptat simţul naţional în
populaţia română din Egipt" (s.n.). Până atunci, continuă autorul, "toţi se
numeau greci " , recurgând la protecţia consulului grec pentru că ei nu erau bine
văzuţi în Egipt ca supuşi otomani, datorită veleităţilor de- independenţă ale
guvernului kedival. Oricum, această protecţie era provizorie, pentru că "întorşi în
Turcia se dau din nou raiale"33. Consulul grec a acceptat înmatricularea lor
provizorie datorită taxelor ridicate percepute. La fel au procedat şi alba�ezii. În
schimb, evreii flotanţi veniţi din România, "în lipsa unui reprezentant foarte
necesar în Orient" , recurgeau la Consulatul rusesc şi la cel francez. "Acum,
sublinia diplomatul român, toţi dispreţuiesc protecţia elenă < . . > în unanimitate,
populaţia română de azi din Egipt refuză să fie consideraţi greci şi sub protecţia
consulului grec local < . . > şi strigă pentru protecţiunea românească, în lipsa
căreia au ajuns să recurgă la "protecţii baroce", precum cea persană sau
americană". Este dat exemplul unui asemenea român, Bă�ică, cu un capital de
1 3.000.000 lire sterline, devenit supus american, dar care-şi face toate afacerile
în limba italiană "în lipsă de carte românească" , în familie continuând să
vorbească româneşte34.
Destul de sceptic în ceea ce priveşte numărul real al românilor şi al
sumelor ce ar putea fi strânse de un consulat românesc, diplomatul consideră că
înfiinţarea acestuia ar fi folositoare pentru prestigiul şi interesele României, dând
satisfacţie şi "românilor egipteni"35. Conştient de dificultăţile financiare ale
guvernului, consulul român propunea să devină şi titularul viitorului Consulat din
Alexandria, solicitând misiunea provizorie de a merge la faţa locului pentru a
constata numărul real al românilor, albanezilor şi evreilor care solicitau consulat,
"încredinţat fiind că va găsi şi români din Regat", şi pentru a studia ce posibilităţi
comerciale s-ar oferi României. Dacă guvernul urma să recurgă la un consul
onorific, diplomatul român avertiza că "în tot Orientul agenţii onorifici ai
României erau fie greci, fie grecofili care prejudiciau interesele românilor" ,
insistând ca acesta să fie neapărat român36.
Necesitatea rezolvării problemei reprezentării intereselor româneşti devine
şi mai evidentă în contextul solicitărilor "de desdăunare" a românilor care au
suferit pierderi .cu ocazia incidentelor din vara anului 1 882. Cazul cel mai
reprezentativ este al lui Ladislau Lucaci, supus român care se stabilise "de mai
mulţi ani la Alexandria, ca asociat al lui Basile Oleyniuk şi diriginte al farmaciei
.

.

33 Ibidem.
3 4 Ibidem.
35 Raportul menţionează şi petiţia acestora din 1 88 1 , ce cuprindea 450 semnături, prin care
solicitau înfiinţarea Consulatului românesc. Ibidem.
36 Ibidem.
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franceze din strada ·Cherif Paşa nr. 52 "37. În petiţia adresată, la 2 august 1 882,
Ministerului Afacerilor Străine, Lucaci descria împrejurările în care
"bombardarea, incendiul şi masacrul cunoscut de toată lumea" au prefăcut în
cenuşă farmacia şi toată averea sa38. Solicitarea sa era de a se cerceta pagubele
suferite (prezentate amănunţit într-o listă anexată petiţiei) şi de a fi "despăgubit
la timp, la fel precum se face pentru toţi europenii ce aparţin altor protecţiuni
străine care au Consulate la Alexandria"39.
Petiţia lui Lucaci determină Ministerul Afacerilor Străine să solicite
însărcinatului cu afaceri de la Constantinopol informaţii asupra "procedurii
întrebuinţate de celelalte state pentru desdăunarea supuşilor lor care au suferit
pierderi cu ocaziunea întâmplărilor din urmă, pentru ca Ministerul să poată da
instrucţiunile cuvenite"40. În răspunsul său, 1. Papiniu, secretarul Legaţiei, arăta
că "după cercetările făcute la Poartă, cererile de desdăunare pentru acei care au
suferit pagube în Egipt din cauza ultimelor evenimente, pot fi adresate Porţii,
care la rândul său le va transmite guvernului kedivului "4 I . În acelaşi timp,
informaţiile obţinute confidenţial de la ambasadele engleză şi franceză susţineau
că acţiunea Porţii de despăgubire a supuşilor străini "va fi foarte puţin eficace,
numai reprezentanţii străini în Egipt putând obţine rezultate pozitive" , ceea ce
demonstra, după părerea noastră, dorinţa celor două Puteri de a-şi menţine
preponderenţa în toate problemele egiptene. Din acest motiv, acţiunea Italiei,
care s-a adresat direct Porţii pentru despăgubirea supuşilor săi, "a fost privită cu
mâhnire de celelalte misiuni " . În consecinţă, Papiniu era sfătuit şi sfătuia la
rândul său, să se adreseze cu cererile românilor guvernelor de la Paris şi Londra,
ambasadele lor din Constantinopol putând mijloci ca reclamaţiile supuşilor
români să fie sprijinite de agenţii acestor Puteri din Egipt42.
La 1 4 octombrie 1 882, Legaţia germană din Bucureşti adresează
Ministerului Afacerilor Străine o Notă în care solicită rambursarea sumei de
3 1 1 ,20 mărci ( 1 462,20 piaştri egipteni) cheltuită de Consulatul german din Cairo
cu resortisanţii români obligaţi să fugă de la Cairo la Alexandria de teama
37 Ibidem, f. 201 -202, Petiţia adresată de Ladislau Lucaci subsecretarului de stat al

Ministerului Afacerilor Străine la 2 august 1 882.
38 Ibidem.
39 Ibidem. Lista cuprindea obiecte arse sau distruse (îmbrăcăminte, bijuterii, cărţi în valoare de
9.039,50 franci), despăgubiri pentru călătoria dus-întors Europa-Alexandria (5.000 fr.) şi pentru
pierderea angajamentului şi a farmaciei (25.000 fr.), totalul stricăciunilor fiind evaluat de Lucaci
la 39.039,50 fr.).
40 Ibidem, f. 20 1 , Notă a Ministerului Afacerilor Străine adresată însărcinatului cu afaceri la

Constantinopol la 2/1 4 sept. 1 882.
41 Ibidem, f. 2 1 3, Raport al Legaţiei României pe lângă Poarta Otomană din 1/13 octombrie
1 882.
42 Ibidem.
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tulburărilor care au izbucnit în Egipt43 . Concomitent cu plata sumei cheltui te,
ministerul se adresa Legaţiei române din Berlin, pentru a adresa mulţumiri
guvernului imperial şi a solicita ca Germania "să ia sub protecţia sa problema
indernn izaţiei supuşilor români care au suferit pierderi cu ocazia ultimelor
"
evenimente din Egipt 44 . Dorinţa României este prezentată de A. Beldiman
subsecretarului de stat german Busch, care declină politicos oferta, atât datorită
"
"dezinteresului Germaniei în această problemă , cât şi obstacolelor ridicate de
dreptul internaţional "în cazul reprezentării de un stat a intereselor integrale ale
"
altui stat într-o comisie internaţională . Din aceste motive, diplomatul german

"să se adreseze Cabinetului englez, de care depinde În
principal reglementarea definitivă a acestei afaceri" (sub!. text). , afirmând, în

recomanda ca România

"
acelaşi timp, disponibilitatea Germaniei "de a face servicii României în Egipt .

"să se profite de această ofertă amabilă
pentru a putea obţine, prin intermediul consulului general german, infor
maţii precise şi autentice asupra situaţiei compatrioţilor noştri din Cairo şi
Alexandria, care au fost Încercaţi de revoluţia egipteană" (sub!. text)45 .

Beldiman sugera lui D.A. Sturdza

Din

dorinţa

de

a

avea

informaţii

mai

precise

asupra

Comisiei

internaţionale care urma să se ocupe de despăgubirea pierderilor suferite datorită
evenimentelor din Egipt, a modului în care statele care nu aveau reprezentant
direct în respectiva Comisie îşi puteau apăra interesele, D. A . Sturdza se
adresează Legaţiei din Constantinopol, solicitând contactarea ambasadelor
Marilor Puteri în legătură cu aceste chestiuni . De asemenea, el solicita lui
P. Mavrogheni să trimită toate datele despre români, aflate în posesia Legaţiei, şi
a reclamaţiilor pe care aceştia ar dori să le facă, avertizând asupra circumspecţi ei
cu care trebuie examinate interesele lor, "fiind de aşteptat ca printre românii din
Egipt să se afle un număr destul de mare care să nu poată justifica legal
"
naţionalitatea română 46 . În răspunsul său47, Mavrogheni anunţa că i-a fost
imposibil să obţină informaţii precise asupra condiţiilor în care statele
nereprezentate direct şi special în Comisie, ar putea avea un reprezentant
colectiv, pentiV că negocierile între Marile Puteri sunt purtate în Egipt, pentru a
se evita amestecul Porţii. Din acest motiv, reprezentanţii străini la Constantinopol

43 Lista cuprindea numele a 1 0 evrei-români originari din Bucureşti, Botoşani şi din comuna
Păpăuţi (Botoşani). Vezi în Ibidem, f. 2 1 5-2 1 6, Notă a Legaţiei germane în România din 1 4
oct. 1 882.
44 Ibidem, f. 232-234, Raport al Legaţiei României la Berlin din 27 oct./8 nov. 1 882.
45 Ibidem.
46 Ibidem, f. 235, Telegrama ministrului afacerilor străine către P. M avrogheni, trimis special
şi ministru plenipotenţiar al României la Constantinopol din 1 0/22 dec. 1 882.
47 Ibidem, f. 239-242 , Raportul Legaţiei României pe lângă Poarta Otomană din 21
dec. 1 882/2 ian.1883.
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nu au fost ţinuţi la curent de guvernele lor asupra acestei probleme. Totuşi,
ambasadorul britanic susţinea, neoficial şi insistând asupra faptului că nu are
informaţii exacte, că "în Comisia internaţională nu a fost admisă decât Grecia
alături de Marile Puteri, ca una din ţările cele mai interesate în acest domeniu
datorită numărului mare de greci afectaţi de evenimentele din Egipt"; asupra
reprezentantului colectiv, ministrul englez afirma că nu s-a pus această problemă,
"pentru toate celelalte puteri interesate, soluţia fiind delegaţii specializaţi"
(sub!. text.).
Bazându-se pe aceste informaţii, ministrul romând observa că "în această
situaţie şi în absenţa unui consul al României în Egipt, consul care ar fi mai mult
decât dificil de a face să fie recunoscut În acest moment de autoritatea
kedivală din cauza greutăţilor ce le vom Întâmpina din partea Sublimei
Porţi pentru obţinerea exequaturilor (s.n.), nu mai rămânea decât calea unui
delegat special. Acreditat de guvern pe lângă Comisia internaţională, el urma să
aibă misiunea "de a susţine şi de a apăra drepturile cetăţenilor noştri lezaţi "48.
Despre românii din Egipt şi despre reclamaţiile lor, Mavroghcni preciza că
Legaţia din Constantinopol avea puţine informaţii: cazul Ladislau Lucaci şi două
petiţii semnate de 26 de persoane "care prevalându-se de calitatea lor de români
reclamau instalarea unei autorităţi consulare la Alexandria şi Cairo"49.
Diplomatul român agrea circumspecţia ministrului de externe în "examinarea
intereselor pe care le-am accepta şi a căror apărare am delega-o" datorită absenţei
datelor precise, în condiţiile în cere "niciodată vreo autmitate nu a constatat la
faţa locului identitatea lor şi nici nu a asistat la înscrierea calităţii lor <de
români>"so .
După consui.tarea celor două legaţii, care susţinuseră că o intervenţie
diplomatică pe lângă Foreign Oftice ar avea şanse, D.A. Sturdza se adresează
prinţului 1. Ghica, ministrul român la Londra, pentru a solicita guvernului
britanic "să însărcineze autorităţile engleze oficiale din Egipt să reprezinte, la
nevoie, interesele românilor încercaţi de ultimele evenimente"S l . Până la primi
rea răspunsului Marii Britanii, Ministerul Afacerilor Străine intră în posesia de
cretului kedival de constituire a Comisiei internaţionale de despăgubire, care
preciza condiţiile de constituire, componenţa şi atribuţiile acesteia, confirmând în
48 Ibidem.
49 Ibidem. Ambele petiţii erau datate 1 0/22 mai 1 882. Pentru funcţia de consul era susţinut Tito
Hakekian, iar pentru cea de viccconsul, A lexandru Anton Zaghikian.
50 Ibidem.
5 1 Ibidem. filă fără număr. Telegrama ministrului afacerilor străine D.A. Sturdza adresată
Prinţului Ghica, trimis extraordinar şi plenipotenţiar al României la Londra din 22 ian. 1
2 febr. 1 883.
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bună parte informaţiile trimise de Mavrogheni de la Constantinopol52.
Constituită prin decret kedival, Comisia internaţională era singura competentă
pentru a primi reclamaţiile victimelor mişcării insurecţionale, "având puteri
depline de a le examina, respinge sau da curs, fixând şi cifra indemnizaţiilor" (art.
1 ). Articolul 2 preciza că nu puteau fi solicitate despăgubiri pentru un prejudiciu
indirect şi pentru pierderi de numerar, bijuterii, argintărie, obiecte de artă,
antichităţi "care erau în magazin şi destinate vânzării sau aflate la terţi, cu
excepţia demonstrării existenţei lor prin registru de comerţ sau cu ajutorul
documentelor având dată sigură"; de asemenea, urmau a fi despăgubiţi "cei ale
căror recolte înmagazinate au fost rechiziţionate sau distruse de rebeli ".
Componenţa Comisiei era stabilită prin articolul 3 : Egiptul avea doi membri
(preşedinte şi vicepreşedinte); Germania, Austro-Ungaria, Franţa, Anglia, Italia,
Rusia, S.U.A., Grecia aveau câte un reprezentant, iar guvernele Belgiei,
Danemarcei, Spaniei, Ţărilor de Jos, Portugaliei, Suediei numeau în comun un
membru însărcinat să le reprezinte interesele. Pe lângă aceşti reprezentanţi, exista
şi un delegat special al naţiunilor nereprezentate, care "lua parte la lucrări cu vot
consultativ şi deliberativ în toate împrejurările în care este vorba de un reclamant
aparţinând acestor naţiuni" . Cheltuielile legate de lucrările Comisiei urmau a fi
suportate de guvernul egiptean (art. 5). Din nefericire, atât perioada, cât şi
mijloacele de plată ale despăgubirilor urmau a fi stabilite ulterior (art. 6).
După ce ia legătura cu guvernul egiptean53, lordul Granville informa
guvernul român că "intervenţia consulară nu este necesară în aceste cazuri" şi că,
prin hotărârea Comisiei internaţionale "fiecare este liber să-şi prezinte reclamaţia
direct Comisiei " , componenţa acesteia garantând "deplina imparţialitate,
indiferent de naţionalitate"54. Răspunsul guvernului britanic era comunicat
Legaţiei de la Constantinopol, care trebuia să informeze şi Consulatul general de
la Salonic, din acest moment problema devenind privată.
Prezenţa românilor în Egipt este menţionată şi cu prilejul confruntărilor
armate împotriva populaţiilor sudaneze răsculatc sub conducerea lui Mahdi.
Astfel, cu prilejul bătăliei de la Andar-reb, din 4 februarie 1 884, susţinută de
trupele egiptene comandate de Baker Paşa, pe lista europenilor căzuţi pe câmpul
de luptă se află şi doi soldaţi de naţionalitate română, Mogorovic şi Agigorgu,
după cum preciza informaţia comunicată de Legaţia Italiei la Bucureşti55.
52 Ibidem, f. 243, Extras din "Journal de.� Debats " din 28 ian. 1 883.
53 Ibidem, f. 244-246, Nota lordului Granville către Ion Ghica din 14 februarie 1883.
54 Ibidem, f. 247-249. Nota lordului Granville către Ion G hica din 24 februarie 1883.
55 Ibidem, f. 252, Nota verbală adresată de Lcgaţia Italiei la Bucureşti Ministerului
Afacerilor Străine la data de 1 8 februarie / 1 martie 1 884. Lista fusese transmisă M inisterului
Afacerilor Străine italian de avis-ul Rapit/o, care staţiona la Suakim.
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Disponibilitatea arătată în mai multe împrejurări, prezenţa activă în zonă,
refuzul Germaniei şi greutăţile legate de înfiinţarea unui consulat propriu în Egipt
sunt tot atâtea motive care au determinat guvernul român să solicite din nou
Italiei să reprezinte interesele românilor. Din 1 886, guvernul italian "a însărcinat
în mod special pe agenţii săi diplomatici şi consulari cu protecţiunea intereselor
românilor"56. În 1 889, agentul diplomatic italian trimitea lista supuşilor români
(70 la Cairo şi 1 76 la Alexandria), menţionând că "aceştia nu sunt decât o infimă
parte din cei care cer protecţiunea română, dar că consulii italieni, necunoscând
legile române nu pot, în cunoştinţă de cauză, examina documentele tuturor
acestor oameni şi nici, prin urmare, să-i înscrie printre supuşii români"57.
Dificultăţile legate de necunoaşterea legilor române, de incapacitatea agenţilor
italieni de a-i deosebi "pe adevăraţii supuşi români de evreii originari din
România stabiliţi în Egipt, care se dedau la proxenetism şi care nu aveau nici un
drept la protecţiunea noastră"SR, determină guvernul român în 1 90 1 să renunţe la
ajutorul Italiei.
Problemele pe care le aveau italienii cu reprezentarea românilor, sporirea
coloniei româneşti, intensa activitate comercială determină ca Ministerul
Afacerilor Străine să primească în continuare petiţii ale românilor din Egipt sau
ale exportatorilor, în care solicitau înfiinţarea unei reprezentanţe diplomatice şi
consulare59. Mai mult, interesele financiare şi de prestigiu determină consulii
Danemarcei (baronul Alfred Frederich de Dumreicher) şi ai Republicii Haiti
(Ludwick G. Wirth) să propună înfiinţarea unor reprezentanţe consulare
româneşti sub conducerea lor-60.
Modificarea atitudinii guvernului se va produce abia în 1 906, ca urmare a
Memoriului Pâclianu6 1 şi a deschiderii liniei maritime directe Constanţa56 Raportul Pâclianu în op. cit., p. 20.
57 Ibidem.
5 8 Ibidem, p. 20-2 1 .
5 9 Arhiva MAE, fond 75, voi. 1 5 , f. 333; 343-346.
60 Ibidem, f. 335-338.
61 La cererea ministrului de externe, Iacob N. Lahovary, Mihai Pâclianu redacta un amplu şi foarte
documentat memoriu, ce reflecta buna cunoaştere a realităţilor egiptene, în care dezvolta şase
argumente ale necesităţii înfiinţării Agenţiei diplomatice şi a unui Consulat General în Egipt: 1 .
interesul demnităţii statului român ( ".1·-ar ridica prestigiul politic al României in Orient şi aceastci
creare ar .fi cu atât mai indicată acum in unna rup/urei c:u Grecia ··, cu atât mai mult cu cât ţara

noa.1·tră avea în străinătate "o reprezentaţiune diplomatică şi consularci cu totul irz.ferioară ca număr
importanţei reale ce dânsa ocupă În concertul statelor civiliza te '); 2.

maritim; 3 . Interesul dezvoltării relaţiilor comerciale cu Orientul

Dezvoltarea luată de serviciul

( " Egiptul ne-ar putea servi atât

pentru desfâcerea produselor pe pieţele lui, cât şi prin situarea lui Între trei continente, pentru
trimiterea produselor noastre în alte părţi ale Africei şi Asiei, Alexandria şi Cairo.fiind in primul rând

pieţe de schimh ") ;

4. Protejarea colonii lor de români care existau deja în Egipt ( "Acum câteva luni s
a primit la Minister o nouă petiţiune semnatci de .�ute de supuşi români, prin care roagă guvernul sti
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Alexandria, Ministerul Lucrărilor Publice apreciind că fără o reprezentanţă
diplomatică în Egipt "noul serviciu pe care-I vom înfiinţa n-ar putea răspunde
dreptelor noastre aşteptări şi jertfelor pe care le face statul pentru a deschide o
nouă şi mare piaţă producţiei ţării"62. La 1 aprilie, prin decret regal era înfiinţată
o agenţie diplomatică şi un consulat general la Cairo, Mihai Pâclianu fiind numit
în postul de agent diplomatic şi consul general, cu gradul de ministru
plenipotenţiar clasa a doua, o recunoaştere clară a rolului avut de Memoriul său.
Existenţa Consulatului general de la Cairo era recunoscută "provizoriu" de
către Poartă, care condiţiona existenţa sa de încheierea unei convenţii consulare,
de reînnoirea convenţiei comerciale şi de rezolvarea problemei proprietăţilor din
Dobrogea63. Cu toate intervenţiile ulterioare, acest statut s-a menţinut până în
perioada interbelică, reprezentantul României nefiind primit în audienţă solemnă
de kediv64. Dincolo de aspectul formal, cu consecinţe mai mult protocolare65,
România s-a bucurat de un tratament egal, guvernul egiptean recunoscându-i
"dreptul de a se bucura fără nici o rezervă de capitulaţiuni în Egipt"66. Aceasta a
permis, printre altele, dreptul de a înfiinţa un tribunal consular, "dovadă a
consideraţiunii şi respectului ce guvernul egiptean a arătat ţării noastre, acordând
o absolută egalitate de tratament, în ceea ce priveşte acest însemnat privilegiu, cu
naţiunile cu mult mai bătrâne ca a noastră şi care se bucurau aici de o situaţiune
câştigată încetul cu încetul în cursul vremurilor"67.
Sprijinul egiptean este evident şi în acceptarea înfiinţării unui consulat la
Alexandria, unde este detaşat un reprezentant al Agenţiei diplomatice de la Cairo
( 1 9 1 0), care va îndeplini toate funcţiile consulare, în ciuda opoziţiei Porţii, al
cărei acord nu fusese obţinut6R.
În acest fel se încheia lungul şi anevoiosul, dar atât de necesarul proces de
constituire a unei reprezentanţe diplomatice române în Egipt.
instituie în fine o reprezentaţiune oficială românească în Egipt. Mulţi din aceşti semnatari au nume
curat româneşti şi sunt comercianţi stabiliţi de mulţi ani în oraşele Egiptului. Ei ne-ar putea servi şi
ca agenţi activi şi utili ai dezvoltării comerţului nostru '); 5. Crearea unei puternice colonii româno
maccdonene, după modelul celei existente la Sofia ( "În Egipt se află o însemnată colonie grecească.
Mulţi dintre membrii ei cei mai bogaţi şi influenţi sunt de origină necontestată cuţă-valahă. Un agent
diplomatic român, prin mijloacele de care ar dispune, ar putea atrage în partea noastră pe mulţi
dintre aceştia. Sub patronajul său s-ar crea o societate şi o şcoală românească "); 6. Interesul sanitar
("Din Cairo s-ar putea bine supraveghea starea sanitară nu numai a Egiptului ci şi a întregului
litoral al Mării Roşii, precum şi a ţărilor vecine, atât din Africa, cât şi din Asia "). Vezi Memoriul în

România - Egipt , p. l K-25.
62 C.C. Giurescu, op. cit., p. 365.
6 3 România-Egipt, p. 34, 38.
64 Ibidem, p . 34.
65 M inistrul român nu putea lua rang la Curtea kedivului.
66 România-Egipt, p. 4 1 .
67 Ibidem; v ez i şi C . Botoran, op. cit., p . 68-69.
68 C. Botoran, op. cit., p. 69.
...
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Les Roum ains en E gypte au fin de XIX-eme siecle
et au debut de XX-eme siecle.
Les contributions sur la creation de la succursale
diplomatiq ue de la Roumanie a Cairo
Resume
Dans cet article l'auteur presente les resultats de recherches dans
1' Archives du Ministere d' Affaires Etrangeres; ceux resultats met en valeur les
moments precurseurs de la creation de succursale de la Roumanie â Cairo et les
tentatives d' instituer une legation roumaine en Egypt� .
En meme temps, il a presente aussi le moyen dans lequel s'arrive d'etre â
une succursale diplomatique de Roumanie en Egypte, provisoire, dans l ' annee
1 906. Dans le meme article, l'ecrivain essaie de mettre en evidence les contacts
permanents qu' ils avaient existe entre la patrie et les Roumains trouves en
Egypte.
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Eroi băcăuani din primul război mondial,
cavaleri ai ordinului "MIHAI VITEAZUL"
Elena Artimon
În urmă cu mai bine de opt deceL �i, bătrânul continent Europa era zguduit
de prima mare conflagraţie mondială, declanşată în vara anului 1 9 14, care cu
rapiditatea unui fulger avea să se extindă la scara întregii planete.
Izbucnit la graniţa de sud-vest a statului român, ca urmare a unor interese
politice şi teritoriale între două mari grupări politico-militare - Puterile Centrale
(Tripla Alianţă) pe de o parte şi Antanta (Tripla Înţelegere) - pe de altă parte,
acest război avea să antreneze şi statele din Balcani, care "suprasaturate" de
dominaţia străină doreau să-şi obţină libertatea, independenţa sau să-şi
desăvârşească unitatea statală.
România, aflaLă în zona de interese geopolitice şi militare a marilor imperii
multinaţionale - habsburgic, ţarist, şi otoman - a avut de-a lungul timpului de
suferit enorm, ca urmare a numeroaselor rapturi teritoriale
şi a conditiilor
grele
,
.
impuse populaţiei prin măsuri severe ce au dus la exploatarea economică şi
umană a românilor, la încălcarea independenţei şi suveranităţii statului român.
De-a lungul timpului, strămoşii noştri în frunte cu voievozi destoinici,
iubitori de ţară şi neam, au ridicat steagul luptei drepte pentru apărarea gliei
străbune, a numelui de român, a independenţei şi suveranităţii noastre statale.
lzbânzile însă au fost vremelnice, deoarece duşmanul mai numeros şi mai
puternic şi-a arătat iarăşi şi iarăşi "colţii " şi din nou ne-a ocupat parţial şi ne-a
impus condiţii înrobitoare.
Răbdători, strămoşii noştrii au suferit, au pătimit, au plătit de nenumărate
ori cu viaţa, dar nu şi-au pierdut nicicând speranţa într-o lume mai bună, intr-o
lume liberă, independentă şi într-o unitate deplină a tuturor românilor într-un
singur stat unitar şi suveran.
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Accentuarea luptei pentru unitate statală şi independenţă naţională a
fost coordonata principală a românilor în secolul al XIX-lea şi înce
putul secolului XX.
În momentul izbucnirii primei mari conflagraţii mondiale, România, în
urma consultărilor reprezentanţibr principalelor forţe politice ale vremii cu
monarhul, a rămas o perioadă de doi ani în stare de neutralitate, pentru ca apoi să
intre în război alături de gruparea Antantei, grupare care garanta desăvârşirea
unităţii statale.
Perioada de neutralitate ( 1 9 1 4 - 1 9 1 6) s-a caracterizat printr-o prodigioasă
activitate desfăşurată pe toate planurile în scopul realizării unităţii tuturor
românilor.
În acest sens un rol deosebit 1-a avut "Liga culturală", a cărei denumire
s-a schimbat în anii războiului în "Liga pentru unitatea politică a tuturor
românilor" , şi care în numeroase întruniri la care au participat personalităţi
marcante ale vieţii politice, ştiinţifice şi culturale, precum N. Iorga, N. Titulescu,
Oc. Goga, Br. Ştefănescu Delavrancea şi mulţi alţii, au militat pentru unitatea
statală a tuturor românilor.
Un ecou cu totul deosebit 1-a avut mitingul desfăşurat în mai 1 9 1 5 la
Ploieşti, unde marele diplomat Nicolae Titulescu, referindu-se la necesitatea
desăvârşirii unităţii statale, afirma între altele: " . . . România nu poate fi întreagă
fără Ardeal. Ardealul e leagănul care i-a ocrotit copilăria, e şcoala care i-a făurit
neamul, e farmecul care i-a susţinut viaţa . . . Ardealul nu e numai inima României
poltice; priviţi harta: Ardealul e inima României geografice! Din culmile ei
izvorăsc apele care au scăldat românismul în istorie . . . Ne trebuie Ardealul, şi va
trebui să-1 merităm, şi-1 vom merita prin sânge, căci nu se lipeşte carne de carne
fără să curgă sângc" 1 •
Perioda neutralităţii s-a caracterizat prin aprige confruntări politice între
gruparea majoritară, care milita pentru intrarea României în război alături de
Antantă şi cei care cereau intrarea în luptă alături de Puterile Centrale. În această
direcţie, apelurile către rege care provenea dintr-o dinastie germană, dar care
acum era monarhul altei ţări decât cea de origine, monarhul României, şi care
avea de luat o hotărâre capitală, o hotărâre care să corespundă cu interesele
patriei adoptive, au căpătat accente dramatice.
Astfel, la 1 5 februarie 1 9 1 5, Nicolae Filipescu, adresându-se regelui
Ferdinand îi spuse că dacă România va intra în război alături de Antantă
împotriva Puterilor Centrale, sire "Vei fi cel mai mare voievod al ţării,
1 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, De la statul geto-dac la statul român unitar, Bucureşti, Editura
Ştiintifică şi Enciclopedică, 1 98 3 , p. 472.
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împodobindu-te cu titlurile lui Mihai Viteazu: Domn al întreg Ardealului, al Ţării
Româneşti şi al Moldovei . . . Sau, răpus în cel mai suprem avânt de vitejie a
neamului, vei fi totuşi sfinţit ca erou naţional. De nu va fi nici una, nici alta, gro
zav mă tem că nici praf nu se va alege de dinastie. De aceea, mărirea ce ţi-o urăm,
Sire, este să te încoronezi în Alba Iulia sau să mori pe Câmpia de la Turda" 2.
Antanta se obliga să susţină desăvârşirca unităţii naţionale a ţării noastre.
Acesta a fost principalul motiv al tratativelor purtate de diplomaţii noştri, în
frunte cu Ion 1. C. Brătianu cu reprezentanţii Franţei şi Angliei şi care aşteptau
momentul oportun pentru a intra în război.
Evoluţia desfăşurării operaţiunilor militare din vara anului 1 9 1 6, care au
provocat unele dificultăţi armatei Antantei pe frontul de vest, i-au determinat pe
şeful Marelui Stat Major rus, generalul M.V. Alexeev şi pe generalul Joseph
Joffre, comandatul şef al trupelor frann,ze, să ceară, în iunie 1 9 1 6, României să
intre în război, "acum ori niciodată" .
În aceste împrejurări, în vara anului 1 9 1 6 tratativele ţării noastre cu
Antanta au intrat în faza finală, concretizându-se prin semnalarea la 4/ 1 7 august
1 9 1 6 a două documente: o Convenţie politică între România si Antanta, grupare
ce se obliga să recunoască legitimitatea unirii Bucovinei, Transilvaniei şi
Banatului cu România şi să respecte integritatea teritorială a ţării şi o Convenţie
militară, ce stabilea cooperarea militară între cele două părţi şi obligaţia
României de a intra în luptă împotriva Austro Ungariei la 1 5/28 august 1 9 1 6.
Consiliul de C'aroană, ţinut la palatul Cotroceni sub preşcdenţia regelui
Ferdinand, în ziua de 1 4/27 august, a adus la cunoştinţă rezultatele înţelegerilor
cu Antanta şi a cerut intrarea ţării în război alături de această grupare militară.
Proclamaţia către ţară, semnată de regele Ferdinand şi membrii
guvernului, din 1 5/28 august, preciza între altele: "Războiul, care de doi ani a
închis tot mai strâns hotarele noastre, a zdruncinat adân� vechiul aşezământ al
Europei şi a învederat că pentru viitor numai pe temeiul naţional se poate asigura
viaţa paşnică a popoarelor. Pentru neamul nostru el a adus ziua aşteptată de
veacuri de conştiinţa naţională, ziua Unirii lui după vremuri îndelungate de
nenorociri şi de grele încercări. Înaintaşii noştri au reuşit să intemeieze statul
român prin Unirea Principatelor, prin războiul Independenţei, prin munca lor
neobosită, prin renaşterea naţională. Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor
închegând pentru totdeuna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o
clipă, unirea românilor de pc cele două părţi ale Carpaţilor"3 .
2 Ioan Scurtu, Monarhia în România. 1 866-1947, Bucureşti, Editura Danubius, 1 99 1 , p.
3 Ibidem, p. 62-63.
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În acelaşi Consiliu de coroană, primul-ministru I.I.C. Brătianu, explicând
poziţia guvernului şi motivele care au determinat intrarea României în război
alături de Antantă, preciza că: "într-o vâltoare ca aceea a actualului război, în care
toată lumea se preface, o ţară ca a noastră, o ţară cu aspiraţiuni naţionale, nu
poate să rămână până la capăt neutră, fără să-şi compromită viitorul. Prin urmare,
se impune să ieşim din neutralitate. Pe de altă parte, având drept ideal unitatea
naţională, suntem datori să urmărim realizarea lui, căci cine ştie dacă, în decursul
veacurilor, vom mai găsi un prilej atât de prielnic ca cel de azi. Iată de ce nu
putem merge decât alături de aliaţi (de Antantă) şi în contra Puterilor Centrale . . .
Chiar de ar fi să· fim bătuţi, prin faptul că patru din cele mai mari puteri ale lumii
au recunoscut temeinicia revendicărilor noastre naţionale şi au consfinţit
printr-un act solemn hotarele etnice ale românilor de peste Carpaţi, cauza româ
nismului va face un pas înainte, mai mare şi mai însemnat decât oricând . . . şi dacă
nu azi, mâine vom culege roadele acestor jertfe şi acestor afirmări de drepturi "4.
Vestea intrării României în război, pentru o cauză dreaptă- Unirea -, a
umplut de bucurie inimile ostaşilor, alături de care au luptat şi mulţi voluntari
veniţi din teritoriile româneşti aflate la acea dată încă sub ocupaţie străină.
Dar, deşi au luptat cu eroism, deşi au fost multe şi mari sacrificiile pentru
apărarea gliei străbune, în toamna anului 1 9 1 6, armata română copleşită de
numărul mare şi de tehnica superioară de luptă a inamicului şi lipsită de
cooperarea promisă de aliaţi, a trebuit să se retragă din Transilvania şi apoi din
partea sudică a ţării.
Totodată menţionăm că pe lângă pierderile uriaşe din toamna lui 1 9 1 6,
suferite în vestul şi sudul ţării de armata noastră, generalul Eremia Grigorescu a
câştigat bătălia pentru trecătorile Moldovei, când sub deviza "Pe aici nu se
trece" a oprit pătrunderea trupelor germane şi austro-ungare dinspre sud-vest în
Moldova.
Aşadar, cu toate eforturile depuse de armata noastră, lipsită de sprijinul
aliaţilor, ostaşii noştri au fost nevoiţi să se retragă.
Guvernul, autorităţile, armata şi o parte din locuitori, s-au retras din
teritoriile ocupate, în Moldova, teritoriu ce a devenit centrul rezistenţei
româneşti, iar capitala ţării a devenit, pentru o perioadă de timp, oraşul Iaşi. Î n
atare situaţie frontul s-a stabilizat în sudul Moldovei, pe văile Suşiţei, Putnei şi
Siretului.
A urmat o perioadă de timp (iarna-primăvara anului 1 9 1 7), în care, în ulti
mul teritoriu neocupat unde mai pulsa incă fiinţa statului român -Moldova-, s-au
4 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p.497; Anastasie Iordache, Ion I.C.Brătianu, Bucureşti,
Editura Albatros, 1 994, p. 305-306.
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depus eforturi supraomeneşti pentru refacerea am1atei, care sprijinită şi de statul
francez (este vorba de misiunea militară franceză condusă de generalul Henri
Berthelot) cu dotare tehnică şi instruire a făcut ca în luptele din vara fierbinte a
anului 1 9 1 7 să obţină la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz, în acest triunghi de foc al
Moldovei victorii remarcabile şi să-şi recapete numele binecunoscut în Europa.
Referindu-se la eroismul ostaşului român, premierul britanic Lloyd George
recunoştea că " . . . a dovedit că este soldatul cel mai viteaz din lume când i se dă
posibilitatea să-şi demonstreze această vitejie "5 .
În focul luptei pentru apărarea gliei străbune în timpul primei mari
conflagraţii mondiale şi-au pierdut viaţa, sau au fost răniţi numeroşi ofiţeri,
soldaţi şi civili. Pentru faptele de eroism, devotament şi abnegaţie mulţi ostaşi au
fost răsplătiţi cu ordine, medalii şi decoraţii .
Dintre ordinele militare acordate eroilor primului război mondial, cel mai
mare ordin a fost ordinul "Mihai Viteazul ", creat de regele Ferdinand, tocmai
pentru a răsplăti faptele de eroism ale armatei române în faţa inamicului6. Cu
acest înalt ordin militar (ordinul are trei clase)7 au fost decoraţi şi unii ofiţeri
băcăuani care au luat parte la operaţiunile militare din timpul primului război
mondial, dintre care amintim: Procopie StratR , locotenent în Regimentul 1 6
Infanterie Suceava; Mihai Văgăunescu9 , locotenent în Regimentul 2 7 Infanterie
Bacău; Gheorghe Glodl o , sublocotenent în Regimentul 24 Infanterie Tecuci; Iosif
C-tin Ciobanul l , sublocotenent în Regimentul 27 Infanterie Bacău; căpitan
Grigore Ionescu din Tg. Ocna. Pentru o ilustrare mai elocventă a meritelor pentru
care cei menţionaţi au primit ordinul militar "Mihai Viteazul", prezentăm în
continuare brevetele prin care regele României Ferdinand I le-a acordat această
înaltă distincţie, precum şi unele fapte de eroism ale acestora.
. . .

5 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, op. cit., p. 5 1 2 .
6 Enciclopedia României, voi. 1, 1 938, p. 88-89; Acest ordin a fost aprobat conform Legii din 2 1
decembrie 1 9 1 6, publicată în Monitorul Qficia/ nr. 223/25 decembrie 1 9 1 6; numărul membrilor
cărora li s-a acordat această înaltă distincţie militară era nelimitat. Prin legea din 1 2 mai 1 927,
publicată în Monitorul Qficial nr. 1 05/1 5 mai 1 927 ofiţerilor decoraţi cu acest ordin I i s-au
acordat anumite avantaje, intre care: acordarea de proprietăţi rurale , în mod gratuit; loturi pentru
case in oraşe şi sate in suprafaţă de 500 m 2 ; călătorii gratuite pe CFR şi fluviale etc.
7 Ibidem.
8. Elena Artimon, Procopie Strat - combatant din primul război mondial, în Cw[Jica, X I V,
1 982, p. 235-243 ; idem, Ordine, medalii şi decoraţii din primul război mondial aflate în
colecţiile Muzeuluide Istorie din Bacău, în C'<u]Jica, X X I V, 1 993, p. l 69.
9 Gr. Grigorovici, Bacău! din trecut şi de azi, Ba cău , 1 993, p. 1 66- 1 67 ; V. Og lan Un brad s-a
prăbuşit între brazi. Mihai Văgăuncscu, in Almanahu/ " Veteranul de rclzboi , Bacău, 1 997,
p. 1 04- 1 05 .
1 0 Elena Artimon, Gheorghe Glod - erou a l primului război mondial, în Carpica, X X I V,
,

"

1 993, p. 1 82 - 1 88.
I l Gr. G ri goro vi c i , op.cit., p. I Mi ; V. O. Coţofăncscu. V. M . I c him, Un erou legendar.
losif Ciobanu. în A lmanahul " Veteranul de rclzhoi ", Bacău, 1 9Y7, p. 9 1 -92.
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Î naltul Decret nr. 1 264/25 martie 1 920 semnat de regele României
Întregite, Ferdinand l, pentru ofiţerul Procopie Strat căruia i s-a conferit ordinul
militar "Mihai Viteazul" el. a III-a, preciza următoarele:" Dorind a răsplăti
meritele locotenentului Strat Procopie, din Regimentul 1 6 Infanterie, pentru
vitejia şi avântul cu care şi-a condus compania în luptele de la K.ick Racos, Szt.
Myhaly (Transilvania), Edera, Goioasa, Piscul cu Pini, Buturugeni şi Gâşteni, în
1 9 1 6. S-a distins în mod deosebit în lupta de la Edera şi Goioasa, când fiind cu
compania în avangardă, a atacat pe vrăşmaj cu impetuozitate, i-a cucerit poziţiile
şi a capturat peste 500 prizonieri şi material de război, în luptele de la Piscul cu
Pini, când fiind înconjurat de inamic a rezistat cu îndârjire pe poziţie, respingând
atacurile vrăjmaşului timp de 48 ore, până la sosirea trupelor de ajutor cu care
atacând a cucerit Piscul cu Pini, precum şi în luptele de la Gâşteni, unde
contraatacând pe inamic, cade rănit în fruntea unităţii ce o comanda" . . . 1 2.
După terminarea războiului, Procopie Strat îşi continuă activitatea în
cadrul armatei până la 3 1 ianuarie 1 940, când demisionează, trecând în rezervă
cu gradul de colonel. Demisia lui a fost determinată de politica dusă de regimul
de atunci şi de răpirea nord-vestului Transilvaniei şi încorporarea acestui teritoriu
românesc Ungariei hortyste, şi s-a constituit într-un protest împotriva acestor
samavolnicii. Era o situaţie pe care Procopie Strat nu o putea accepta, mai ales
că " . . . dânsul care cunoscuse urgia blestemată a calvarului din Moldova, unde
românii s-au bătut pe viaţă şi pe moarte în primul război mondial, acum (în 1 940)
era nevoit să asiste la sfăşâierea hotarelor noastre fără să-i fie îngăduit a ridica
spada? Să dea ordin flăcăilor săi să părăsească în mâinile duşmanilor meleagurile
pentru care au sângerat atât moşii şi strămoşii noştri? Asta nu! Nu putea să o
înţeleagă . . . " 1 3 .
Ultimii ani ai vieţii şi i-a petrecut la Cluj şi apoi la Sibiu, militând mereu
pentru libertatea şi independenţa patriei sale pe care a iubit-o şi slujit-o cu tot
devotamentul.
Decretul regal nr. 633/ 19 martie 1 9 1 8, prin care i s-a acordat ordinul
"Mihai Viteazul", el. a III-a ofiţerului Mihai Văgăunescu, precizează că: "Noi,
Ferdinand 1 Rege al României, dorind a răsplăti meritele locotenentului în
rezervă Văgăunescu Mihai, din Regimentul 27 lnfanterie, pentru vitejia şi
avântul cu care a comandat compania în lupta de pe muntele Chsipies în ziua de
7 octombrie 1 9 1 6.Azvârlindu-se la contraatac în fruntea unităţii sale, a trecut prin
,

Muzeul Judeţean de Istorie "lulian Antonescu" Bacău. Colecţia de Documente, inv. 428 şi
colecţia de medalistică, inv.t 9.974. Colonelul Procopic Strat a primit şi alte medali i şi decoraţii
atât din parţea statului român, cât şi din partea statului italian pentru actele de eroism de pe
câmpul de luptă; vezi Elena Artimon, Procopie Strat . . , p. 237.
1 3 Ibidem

12

.
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focul omorâtor al inamicului şi sfărâmându-i cu baionetele rezistenţa, a pus
stăpânire pe munte, capturând două tunuri, o mitralieră , un bogat material de
război şi numeroşi prizonieri. Prin această faptă de arme, a înlesnit în mod
hotărâtor apărarea defileului Bicazului. Noi îi conferim Ordinul Militar "Mihai
Viteazul" el. a III-a . . . "14.
Fiind rănit a fost trecut în rezervă şi avansat treptat până la gradul de
colonel. De profesie avocat, Mihai Văgăunescu a ocupat diferite fupcţii publice,
fiind primar al municipiului Bacău, prefect al judeţului Bacău, deputat de Bacău
şi o perioadă de timp preşedinte al Societăţii Mutilaţilor de Război din România.
S-a stins din viaţă în anul 1 945.
În cartea sa "Viaţa in război" (Notiţe zilnice) face o descriere amănunţită
şi strict cronologică a luptelor la care a luat parte în anii 1 9 1 6- 1 9 1 7. Semnificativ
ni s-a părut fragmentul din care rezultă momentul în care a fost rănit.
Adresându-i-se ordonanţei sale credincioase, Mihai Văgăunescu, care se zbătea
între viaţă şi moarte i-a spus: "Grigore, dragă Grigore, carnetul de notiţe e-n
buzunarul drept de la veston, scoate-! repede şi scrie ce-ţi spun" ; " . . . Astăzi 27
iulie 1 9 1 7, pe înălţimea Răchitişu, s-au dus lupte grele, au căzut mulţi camarazi,
îi plâng fără lacrimi. . . , în ungherul inimii mele. Şi nu uita, la această oră, printre
ei, a căzut rănit maiorul Mihai Văgăunescu . . . cred c-am rămas fără braţ. Şi dacă
poţi salvează-mă te rog ! . . " 1 5 .
Despre Gheorghe Glod trebuie să precizăm faptul că acesta s-a înrolat
voluntar în armată (fiind seminarist, era scutit de efectuarea serviciului militar) şi
după o scurtă perioadă de instruire la Şcoala de ofiţeri de rezervă din Botoşani a
fost încadrat în Regimentul 24 Infanterie Tecuci, în gradul de sublocotenent şi
totodată a primit comanda unui pluton de voluntari.
Curajos, dârz şi foarte hotărât să-şi apere glia străbună, chiar din primele
momente ale botezului cu focul, Gheorghe Glod s-a confruntat cu un inamic
puternic, dar care cu toate eforturile de a ne cuceri a fost nevoit să se retragă.
După mai multe încercări nereuşite, inamicul a fost respins într-o
confruntare disperată în zona "Poiana Încărcătoarei", când tânărul sublocotenent
Gheorghe Glod cu batalionul său i-a oplit înaintarea. Preţul a fost mare, o schijă
l-a rănit grav la gât; a văzut moartea cu ochii; rana fiind atât de profundă încât nu
i-a mai permis să se întoarcă pe front.
Jertfa lui însă i-a fost răsplătită pe măsura faptei îndeplinite. I s-a acordat
Ordinul militar "Mihai Viteazul" cl.a III-a, pentru devotamentul demn de
"
.

_

admirat, de care a dat dovadă, oferindu-se să comande plutonul de voluntari ce

14 Gr. Grigorovici, op.cit., p. 1 66- 1 67.
1 5 . V. Oglan, art.cit., p. 1 04- 1 05 .
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urma să înainteze la atac. S-a distins prin modul eroic cu care a condus oamenii
la asaltul poziţiei Poiana Î ncărcătoarea, cucerind prima şi a doua linie de apărare
inamică, pe care n-a cedat-o cu toate că forţele superioare inamice au contraatacat
de nenumărate ori. A căzut grav la 1 1 iulie 1 9 1 7" 1 6.
Eroismul şi curajul acestui erou au fost răsplătite şi cu alte medalii şi
decoraţii. ! ?
După luni de spitalizare, c a urmare a rănii din timpul luptelor, se va
întoarce la Iaşi pentru a-şi continua studiile universitare pe care le absolvă în
1 9 1 9, devenind licenţiat al Facultăţii de drept şi apoi al Facultăţii de litere şi
filozofie. Mai târziu a obţinut doctoratul în drept (susţinut în Franţa, la Sorbona),
după care a îndeplinit diferite funcţii de mare răspundere.
În toate funcţiile pe care le-a deţinut, eroul voluntar al primului război
mondial, băcăuanul Gheorghe Glod a dat dovadă de corectitudine, cinste,
înţelegere deplină faţă de cei nedreptăţiţi, severitate şi hotărâre în aplicarea
corectă a legilor ţării în toate împrejurările.
În rândul celor decoraţi cu ordinul militar "Mihai Viteazul" se înscrie şi
colonelul IosifC-tin Ciobanu, care în anii primei mari conflagraţii mondiale avea
gradul de sublocotenent.
Cu acest grad Iosif C-tin Ciobanu, în calitate de comandat de pluton al
Regimentului 27 Infanterie Bacau, a luat parte la luptele din 1 9 1 7 de la Caşin,
Oituz, Tg.Ocna şi mai ales pe înălţimea Cireşoaia, unde într-o grea încleştare au
căzut eroic 30 de ofiţeri si 1 570 gradaţi şi soldaţP 8.
La 3 octombrie 1 9 1 7 , aflându-se la Iaşi, suveranul României, Ferdinand 1
a dat Înaltul Decret Regal nr. 1 1 3 7, prin care acorda ordinul militar "Mihai
Viteazul " mai multor ostaşi români, între care şi băcăuanului losif C-tin Ciobanu,
pentru merite deosebite pe câmpul de luptă.
Între altele în decret se aprecia " . . . vitejia şi energia fără de seamă cu care
acesta a condus lupta corp la corp ce s-a dat în tranşeele de pe Dealul Kitetuşului,
în ziua de 27 iulie 1 9 1 7, când trupe numeroase inamice reuşiseră să ajungă pe
poziţie. Iosif C-tin Ciobanu s-a distins în mod remarcabil şi la 29 iulie când a
condus plutonul la atacul poziţiei inamice din Valea Aninişului cu atâta avânt
încât a antrenat şi companiile vecine după sine. La atacul crestei, a căzut grav în
mij locul luptătorilor săi " 19.
...

16 Elena A rtimon,
i nv. 1 577 se află

Ordine, medalii. . . , p.
copia

brevetului

prin

1 83 . Î n colecţia de documente a Muzeului de Istoric la nr. de
care i s-a conferit acest înalt ordin, iar la nr. de inv. 30256,

colecţia de medalistică, ordinul ''M ihai Viteazul'".

17

Ibidem. p. 1 R4.

1 R V. O. Coţofănescu, V.
19

M. !chim, art. cit . ,
Gr. Grigorovici. op.cit., p. 1 66

p.

91.
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Iosif C-tin Ciobanu a rămas fidel cărierei militare,. urcând cu repeziciune
în grade până la colonel, grad cu care va participa şi la luptele din cea de-a doua
conflagraţie mondială. Menţionăm că, colonelul Iosif C-tin Ciobanu a fost şi pro
fesor de tactica infanteriei la Şcoala Militară de Ofiţeri de rezervă din Bacău 20 .
Pentru meritele deosebite obţinute în luptele din iulie 1 9 1 7 pe frontul de la
Nămoloasa şi cele din zilele de l -2 şi 6 august de la Mărăşeşti de către ofiţerii şi
ostaşii Regimentului 55/56 Infanterie Bacău, regele Ferdinand I a emis Înaltul
decret nr. 1 1 26/30 septembrie 1 9 1 7 prin care Drapelul Regimentului 55/56 Bacău
a fost decorat cu ordinul "Mihai Viteazu" el. a III-a2 1 .

Victorii remarcabile au obţinut şi ostaşii din Regimentul 27 Infanterie
Bacău, în luptele de la Pralea, la cotele 773 şi 779, la "Bordeiul lui Mihai" , pe
înăţimile de la Cireşoaia în iulie 1 9 1 7, când au capturat 200 de prizonieri, trei
mitraliere şi un tun şi în ziua de 28 august, la cota 707, Pârâul Fânaţului şi la
Biserica din Cireşoaia. Eforturile acestora au fost răsplătite de suveranul Româ
niei, prin acordarea ordinului "Mihai Viteazul" el. a III-a, Drapelului Regimen
tului 27 Infanterie Bacău prin Înaltul decret regal nr. 453 1 /22 octombrie 1 92022.
Eforturile armatei române, a bravilor noştri eroi nu au fost zadarnice.
Sîarşitul primei mari conflagraţii a însemnat pentru noi făurirea visului secular al
tuturor românilor, făurirea României Mari, care a inclus în graniţele sale fireşti
şi acele străvechi teritorii ce perioade îndelungate de timp fuseseră sub dominaţie
străină.
După o scurtă perioadă de refaceri şi progrese, de realizări şi afirmări
internaţionale (doar 22 de ani, din 1 9 1 8 până în 1 940), soarta ne-a fost din nou
pecetluită; marile puteri antrenate într-o nouă conflagraţie mondială ce viza
revizuiri teritoriale, au recurs în vara anului 1 940 la mari rapturi teritoriale, ce
s-au soldat cu suprafeţe întinse sfărtecate din trupul României şi înglobate abuziv
altor state23.
Din nou, intraţi în focul luptei într-o conflagaţie mondială, românii au
luptat pentru apărarea gliei străbune, dar de data aceasta la sfărşitul războiului
România nu mai cuprindea în graniţele ei acelaşi teritoriu ca la sfărşitul primului
război. Marile puteri şi-au impus prin forţă hotărârea lor, şi în urma Conferinţei
de pace de la Paris din 1 94624 , graniţele României au fost fixate după bunul lor
20 V. O. Coţotănescu, V. M. !chim, art. cit., p. 9 1 .
2 1 Gr. Grigorovici, op.cit., p. l 64- l 65.
22 Ibidem, p. 1 65 - 1 66; V. Oglan, Tr. Jugureanu, Regimentul 27 l n fantcric Bacău. Drum de
luptă, în Almanahul " Veteranul de rcizhoi Bacău, 1 997, p. 1 43.
23 Florin Constantiniu, O istoric sinceră a poporului român, Bucureşti, Editura Univers
enciclopedic, 1 997, p. 372-379.
24 Tratatul de pace între România ş i Puterile aliate şi asociate s-a semnat la 1 0 februarie 1 947.
Pentru aceasta vezi St. Lachc ş i Gh. Ţuţui, România şi Conferinţa de pace de la Paris din
1 946, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 97R. p. 2R6-305 .
",
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plac, ţara noastră recuperând în urma rapturilor din 1 940 doar nord-vestul
Transilvaniei25.
Evenimentele petrecute în ultimii ani şi cu deosebire începând din 1989,
când în Europa de est au avut loc mari transformări în plan politic ce au dus la
schimbarea regimurilor în ţările din estul continentului şi la instaurarea unei noi
democraţii, la realizarea treptată a unei economii de piaţă, la destrămarea fostei
U.R.S.S. şi schimbarea raportului de forţe pe plan mondial, au avut influenţe
directe şi asupra prefacerilor din România26 .
Revoluţia din decembrie 1 989 din ţara noastră, căderea lui Ceauşescu şi a
dictaturii acestuia "au deschis naţiunii române drumul spre democraţie şi econo
mia de piaţă, adică acele structuri politice şi economice validate de istorie ca fiind
cele mai apte să asigure în principiu libertatea şi prosperitatea oamenilor" 27 .
în noile condiţii istorice de după 1 989, treptat se va crea cadrul politic
legal şi pentru o nouă reîntregire a tuturor românilor, aşa cum dintotdeauna şi-au
dorit-o moşii şi strămoşii noştri şi pentru care au luptat şi acei eroi, cavaleri ai
ordinului "Mihai Viteazul".

Heros de Băcau de la premiere guerre mondiale,
chevaliers de 1 'ordre "Mihai Viteazul"
Resume
L'auteur presente dans cet article les causes de la premiere guerre
mondiale et la periode de la neutralite de la Roumanie ( 1 9 1 4- 1 9 1 6).
On met en evidence la lutte du peuple roumain pour l' independance et
!'unite statale, particulierement l'activite intense de la classe politique, des
societes scientifiques et culturelles dans la periode de neutralite pour l'entree de
la Roumanie dans la guerre ă cote de 1' Antante qui soutenait le desiderate de
l'unite nationale.
On souligne aussi le r6le de roi Ferdinand 1-er et de son premiere ministre
I.I.C . Brătianu dans l'accomplissement de la Grande Union Nationale.
La plupart d'article est reserve aux heros de Bacău qui, par leur
devoument, leur courage et l'amor pour la patrie, ont lutte heroiquement dans la
premiere guerre mondiale pour l'unite statale.
Pour leur heroi"sme ils ont re�ţus parmi autre ordres et medailles avec le
plus haut ordre militaire "Mihai Viteazul".
25 Florin Constantiniu, op. cit., p. 463-466.
26 Ibidem, p. 543
27 Ibidem

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

Dr. Lucia Leon Borcea
Ioan Ungureanu
În numărul XXVI/2 al publicaţiei CARP/CA, semnalam existenţa în
patrimoniul muzeului băcăuan de istorie, a unui fond de documente "ION
BORCEA", constând în principal din scrisori, adrese, notiţe de mână şi tipărituri
ce au aparţinut savantului şi soţiei sale.
În articolul amintit am încercat să analizăm şi să comentăm prin mijloace
ştiinţifice corespondenţa inedită destinată savantului Ion Borcea, aceasta fiind
prezentată, pentru autenticitate, în facsimile în paginile cărţii.
După cum arătam atunci, în acest fond se află şi un număr de 1 4
documente, mai cu seamă scrisori inedite destinate soţiei savantului, la domiciliul
familiei din laşi, strada Buzdugan 1 , asupra cărora ne-am propus să ne aplecăm
în articolul de faţă, motivat de faptul că Lucia Leon Borcea a fost o distinsă
personalitate a medicinei româneşti şi o prezenţă activă în cadrul unor iniţiative
caritabile, dar şi pentru că în scrisorile adresate unuia sau celuilalt de către
renumiţi specialişti din ţară şi din străinătate, mesajul ştiinţific este integrat sau
altemat cu cel de curtoazie familială.
·

Strălucire sub aura unor nume de prestigiu:
Nicolae Leon şi Ion Borcea . . .
Dintre scrisorile de referinţă, unele fac repetate ş i insistente trimiteri la
activitatea a două p�stigioase nume de savanţi români : profesorul NICOLAE
LEON, tatăl Luciei şi, respectiv, ION BORCEA, soţul acesteia. Pentru a ne
motiva mai bine subtitlul propus vom încerca să ne oprim puţin asupra
personalităţii celui dintâi, întrucât la cel de al doilea ne-am referit în numărul
trecut al volumului CARP/CA.
Nicolae Leon a trăit între anii 1 862 şi 1 93 1 şi a fost elev şi colaborator al
renumitului biolog german Emest Haeckel l de la care şi-a însuşit concepţia
1 Mic Dicţionar Enciclopedic, ediţia a II-a revăzută şi adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enc1ic1opedică, , 1 978, p. 1 333.
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darvinistă a evoluţionismului2. El este întemeietorul învăţământului ŞI
cercetărilor româneşti de parazitologie şi autorul unor lucrări ştiinţifice de
referinţă, ca "Entomologia medicală" şi "Contribuţii la studiul paraziţilor
din România"3.
În acest domeniu, el a creat o puternică şcoală la Iaşi, iar rezultatul
cercetărilor sale în domeniul helmintiazelor şi malariei au fost recunoscute pe
plan mondial4. Iniţiind primele cercetări asupra epidemiologiei malariei în
România, a contribuit substanţial la eradicarea acestui flagel5. Cercetările sale şi
ale altor colaboratori în ce priveşte entomologia, bacteriologia şi epidemiologia
au stimulat iniţierea unor mari acţiuni curativo-profilactice ca vaccinarea
antiholerică dintre anii 1 9 1 3- 1 9 1 6 sau studiul asupra infecţiei streptococice în
Moldova, realizat în colaborare cu fundaţia Rockfeller, între anii 1 93 6- 1 93 9 şi,
nu în ultimul rând, campania antimalarică extinsă la scară naţională6.
În scopul înfăptuirii campaniei antimalarice, Nicolae Leon a realizat
cartografierea tuturor zonelor impaludatc din România, ca bază de plecare a cărei
finalitate a fost eradicarea malariei la scară naţională, acţiune începută de
profesorul Mihai Ciucă şi continuată de D. Comelson şi E. Ungureanu7.
Discipol al teoriei evoluţioniste, Nicolae Leon, ca medic şi, totodată,
biolog, atrăgea atenţia încă din lecţia sa inaugurată de la Institutul de Medicină şi
Farmacie din Iaşi, ţinută în anul l 899, asupra legăturii şi a rolului aplicării ştiinţei
zoologice în medicină, fapt pentru care va denumi disciplina ce o va conduce
până la moartea sa, drept "Curs de istorie naturală medicală şi parazitologie"s .
Activitatea sa ştiinţifică a fost încununată şi de îndeplinirea funcţiei de
rector al Universităţii din Iaşi, în anii ce au urmat primului război mondial,
calitate în care şi-a manifestat înaltele virtuţi umaniste, combătând anumite
curente naţionaliste, şovine, antisemite şi xenofobe infiltrate în anumite cercuri
studenţeşti de influenţă cuzistă9.
Sub asemenea înalte concepţii ştiinţifice şi virtuţi umaniste aveau să se
formeze la şcoala profesorului N. Leon o pleiadă de medici şi biologi, între care
şi propria sa fiică, Lucia.
2 Ibidem, vezi Leon, Nicolae, p. 1 427; vezi şi comunicarea prof. dr. C. Gh. Marinescu, "Medici
ieşeni în viata social-politică a tării", în volumul Centenarul învătământului medical
superior din i aşi, 1 879-1 979, p.IOS.
3 Ibidem; Mic Dicţionar Enciclopedic, p. 1 427.
4 Istoria medicinei româneşti, Bucureşti, Editura medicală, 1 972. p. 337 .
5 Centenarul învăţământului medical superior din laşi, voi. cit., Cuvântarea praf. dr. Gh.
Scripcaru, rectorul i .M . F. laşi, p. 39.
6 Ibidem, comunicarea praf. dr. doc. 1. Hăulică, "Orientări fundamentale ale cercetării
medicale ieşene", p. 8 1 .
7 Ibidem.
8 Ibidem.
9 Ibidem, comunicarea citată a praf. dr. C. Gh. Marinescu, p. 1 07.
'
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Lucia Leon a urmat cursurile I.M.F. Iaşi, specializându-se în obstetrică şi
parcurgând gradele medicale până la cel de profesor. Urmare a conştiinciozităţii
şi a competenţei profesionale a ajuns în situaţia de a i se încredinţa la începutul
anilor '20 conducerea serviciului de obstetrică din cadrul matemităţii ieşene.
Totodată, desfăşura o prodigioasă activitate la catedra de obstetrică a Institutului
de MedicinăiO.
Asupra sentimentelor de dragoste pentru om şi profesiunea aleasă, faţă de
munca devotată şi responsabilă pusă şi pe seama moştenirii acestor virtuţi de la
tatăl său, fac referire unele dintre scrisorile care ne-au inspirat aceste rânduri.
Asemenea aprecieri, ca şi omagiile adresate profesorilor Leon şi Borcea se des
prind din scrisorile expediate de dr. Eugen Aburel, aflat la specializare la Paris I l ,
de la dr. V. Dobrovici, dr. Ana Forăscu Negulescu din Suceava ş.a. Î n acest sens
merită menţionate cuvintele de recunoştinţă ale dr. Eugen Aburel pentru
recomandarea şi sprijinul ce i 1-a acordat profesorul Ion Borcea de a se specializa
pe lângă profesorul Anthony din Paris şi, respectiv, la clinicile lui Tamier şi Le
Lorierl2: "Vă rog să arătaţi încă odată mulţumirile mele D-lui Profesor Borcea
pentru recomandarea la Praf. Anthony. S'a purtat foarte drăguţ cu mine şi mi-a
acordat tot sprijinul reamintindu-şi cu plăcere de zilele petrecute la dv. " l3.
o o oo

dar şi a propriei personalităţi

Fire muncitoare şi energică, dr. Lucia Leon Borcea nu era una din acele
personaje care să se mulţumească a lâncezi şi a se bucura de ceea ce oferă uneori
fără implicare, fără angajare personală, în suficienţa ce aparent se poate instala
sub paravanul unor nume deja consacrate. Chiar şi din corespondenţa la care ne
referim se pot distinge câteva coordonate în care se înscria activitatea sa
profesională: specialist exigent cu sine şi receptiv la noutăţile în domeniu;
neobosit instructor al cadrelor tinere din subordine; o viaţă ştiinţifică activă,
dimensionată de prezenţa la congresele internaţionale de specialitate ca şi de
activitatea în cadrul catedrei de obstetrică a I.M.F. ce era condusă pe atunci (între
1 923 şi 1 93 5) de profesorul N. Zaharescu - Caraman 1 4; în fine, un conducător cât
se poate de exigent cu personalul din subordine.
1 0 Vezi doc. nr. 13 şi 1 4, scrisorile adresate de C. Kilimoglu şi Clemencc Şumuleanu.
nr. 3 şi 4, scrisori le dr. Eugen Aburel.
1 2 Ibidem, doc. nr. 4.
13 Ibidem, doc. nr. 3.
14 Centenarul învă ţă mântul medical superior din l aşi. voi. cit., comunicarea prof. dr. dac. Gh.
Bădărău, "Dascăli şi şcoli în învăţământul medical ieşean", p. 72-73.

I l Doc.
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Pe numele dr. Lucia Leon Borcea, la domiciliul din Iaşi, str. Buzdugan Nr.
sau la Maternitate soseau diverse materiale publicistice sau scrisori ce conţi
neau informaţii cu privire la noutăţile terapeutice de la renumite clinici şi farma
,
cii europene, aşa cum este, spre exemplu, broşurica intitulată "Quelques Spe
cialih�s Nouvelles" (Câteva specialităţi noi) care popularizează terapia cu medi
camente pe bază de sulf (pucioasă), editată de Farmacia Pierre Brisson & C-ie a
Spitalului de Boli Interne din Paris şi care poartă pe plic data de expediere 1 5
octombrie 1 925 1 5.
. Informaţiile ce îi soseau prin corespondenţă vizau, după cum am arătat mai
sus, atât noutăţile în materie, cât şi unele date comparative cu privire la tehnica
medicală folosită în obstetrică, în raport cu clinica ieşeană, fapt ce se constituia,
în sine, ca un factor foarte important de progres. Iată, de pildă, ce îi scria la 1 7
aprilie 1 928, dr. Eugen Aburel, despre cele văzute în unele clinici europene: "În
drum (spre Paris - n.n.) ne-am oprit prin toate oraşele mari şi am văzut lucruri
extrem de interesante. La clinica lui Kubyny din Budapesta mi-a arătat clişee
frumoase de pelviradiometrie şi de diagnostic al sarcinei. Asemeni am vizitat
frumoasele clinice din Viena unde am văzut aparatul de insuflaţii tubare. Cum
spuneaţi şi dv. am remarcat şi eu că acuşmente (instrumente şi aparatură
folosite la naştere - n.n.) nu prea au (sub. ns.) ci mai mult ginicologie şi cancer
unde întrebuinţează larg curiterapia.
În Elveţia maternităţile îs foarte frumoase la Ziirich şi Berna. Ei ţin femeile
separate de copii în saloane deosebite, ca asepare pentru copii, linişte pentru
mame, şi reglementarea suptului căci nu-i aduce la supt decât la ore fixe.
Asemeni 6-8 ore după facere şi apoi zilnic fac femeile gimnastică suedeză în pat
câte 1 0- 1 5 ' ca profilaxie a flebitelor.
La Geneva Prof. Benttner m'a primit foarte bine şi m'a întrebat de dv. Îmi
spunea că v'a cunoscut şi că poate va trece prin Iaşi dacă va veni vara asta în
România" 1 6. Tot acelaşi autor îi scria din Paris la 23 decembrie 1 928:
"Mult Stimată Doamnă Doctor
În o comunicare ce am făcut cu Prof. Brindeau la Soc. Obstetrică am avut
mulţumirea sufletească a cita şi un caz similar observat în serviciul dv. " 1 7.
În aceeaşi notă se înscriu şi observaţiile unui alt elev şi discipol al dr. Lucia
Leon Borcea, dr. V. Dobrovici, cel care îşi are baştina în Godineştii Bacăului (azi,
sat ce aparţine de comuna Vultureni, jud. Bacău). lată ce îi scria acesta la 15 mai
1 93 1 : "Prea Stimată Doamnă Doctor,
1 5 Vezi doc. nr. 2 (coperţile).
1 (i Vezi doc. nr. 3, prima scrisoare de la dr. Eugen Aburel.
1 7 Vezi doc. nr. 5, a treia scrisoare de la dr. Eugen Aburel.
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În Bucureşti, îndeajuns de ocupat cu stagiul militar, am căutat pe cât mi-a
fost cu putinţă să fac cunoştinţă şi cu viaţa spitalicească de aici şi mai cu seamă
. în Direcţia Obstetricei.
Constatări le mele, nepărtinitoare şi juste nu-mi îngăduesc să aştept sosirea
în Iaşi pentru a vi le spune. Localul în adevăr mai mare, organizarea serviciului,
curăţenia, tehnica şi arta obstreticală ieşană însă sunt pe acelaş plan şi dacă
n-aş fi puţin curtenitor faţă de Bucureşti, ca musafir, ar trebui să afirm chiar
superioritatea Iaşului (sub. ns.). Întâmplarea a făcut să asist la o versiune şi
extragere; deprins cu arta obstetricală a Domniei Voastre, aici nu am avut ce
admira" (sub. ns.)l8.
Din cele relatate mai sus se deduce şi o altă calitate a dr. Lucia Leon
Borcea, anume aceea a preocupării constante de formare a unor cadre tinere,
bine pregătite în domeniu şi care să facă cinste şcolii ieşene, pentru aceasta
dându-şi, fără preget, întreaga silinţă.
După cum s-a văzut, însăşi specializarea dr. Eugen Aburel în Franţa se
datorează familiei Borcea, prin recomandarea ce i s-a făcut de către savantul
român la prietenul său francez, prof. Anthony. Profunda recunoaştere de către
Eugen Aburel pentru această favoare rezultă tranşant şi din scrisoarea ce i-o
adresează Luciei Borcea la 23 decembrie 1 928: " ( . . .. ) nu voi uita niciodată că
primile noţiuni în acuşmente le am de la dv." l 9 .
Dintre discipolii care îşi exprimă cu aceeaşi nonşalanţă recunoştinţa, îl
cităm şi pe doctorul V. Dobrovici : "Numai aici într'un serviciu străin (la
Bucureşti - n.n.) mi-am dat seama de mulţumirea ce o simţi când eşti pregătit
suficient într'o direcţie şi cât de recunoscător trebuie să fie cineva faţă de acei
de la care a învăţat" (sub. ns.)20 .
În acelaşi spirit de caldă apreciere sunt şi cuvintele cu care i se adresează
doctor Z. Vitner, printr-o scrisoare loco nedatată: "Ultimele împrejurări mă fac
din nou mult datoare faţă de O-voastră. Mulţumirile şi recunoştinţa ce vi le
păstrez au crescut cu fiecare zi trăite lângă D-voastră.
Pentru exemplu de muncă, pentru bunătatea ce vă caracterizează,
pentru bunăvoinţa mare ce aţi avut faţă de mine, vă voi rămâne totdeauna
recunoscătoare"2 1 (sub. ns.).
Însăşi doctor E. Gârneaţă, care mai târziu va deveni subiectul unor
întâmplări dramatice ce vor afecta şi imaginea Luciei Borcea, după cum vom
1 K Vezi dac. nr. 7, prima scrisoare de la dr. V Dobrovici.
1 9 Vezi doc. nr. 5

20 Vezi doc. nr. 7.
2 1 Vezi dac. nr. 12, scrisoarea primită de la dr. Z. Vitner.
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vedea în ultimul capitol, îi va scrie la un moment dat: "Recunoscătoare pentru
tot ce aţi făcut pentru mine de 3 ani de când mi-aţi permis să învăţ şi să
lucrez pe lângă D-voastră, vă rog să primiţi asigurarea sincerei mele
stime"22 (sub. ns.).
În legătură cu cele de mai sus mai trebuie adăugat că munca mentorului,
adică a Luciei Leon, cu discipolii săi a fost o investiţie bine făcută. Este
semnificativ modul cum îi va caracteriza, mult mai târziu (mai exact, după o
jumătate de secol), pe unii dintre aceştia, profesorul dr. docent Gh. Bădărău: "
( . . . . ) Eugen Aburel, devenit conducător al clinicii (de obstetrică din laşi - n.n.)
din 1 935, s-a dovedit un spirit cu adevărat înnoitor în specialitate. Dotat cu vădit
simţ al investigaţiei ştiinţifice, a elaborat metode originale de analgezie în
obstetrică, studii de dinamică a miometrului etc., reuşind să dezvolte în clinică un
centru de cercetare ştiinţifică în specialitate.
În aceeaşi şcoală s-a dezvoltat şi continuato11Jl său la catedră, prof. V.
Dobrovici, care la rândul său a format o pleiadă de elevi ce ilustrează azi în
calitate de conducători, clinicile de obstetrică şi ginecologie Iaşi"23. Credem că
orice alte comentarii devin de prisos.
Printre rândurile respectivei corespondenţe se desprinde şi faptul că dr.
Lucia Leon Borcea era bine cunoscută în lumea specialiştilor de talie europeană,
prin prezenţele ce le avea la congresele de medicină şi prin noutatea
comunicărilor ştiinţifice pe care le susţinea ca rezultat al experienţei personale şi
al şcolii ieşene de obstetrică, dobândite prin activitatea din clinică şi de la
Institutul de Medicină şi Farmacie. "( . . . ) Prof. Brindeau - scria Eugen Aburel 
mi-a spus că vă cunoaşte de la congrese şi că îl vizitaţi când veniţi la Paris. Mi
a arătat "Analele Universităţii din Iaşi" ce le primeşte regulat de la OI. Prof.
Borcea"24.
Iar într-o ultimă scrisoare ce poartă data de sosire pe ştampila poştei din
Iaşi, de 3 aprilie 1 929, acelaşi autor îi scria: "De multe ori vorbesc de dv. cu Prof.
Anthony care îmi este un sine proteguitor de la recomandarea O-lui Borcea.
Am putut ceti în ziare polemica ce aţi avut cu dr. Plăcinţeanu şi care îşi ia
în serios titlul obţinut de obstetrician. Are televiziune (cu sensul că îşi arogă
calităţi de vizionar - n.n.) şi se vede deja şeful suprem"25.
Un alt specialist, dr. Kilimoglu, între rândurile ce i le expedia pe 1 2
decembrie 1 93 5 , însera şi următoarele cuvinte neechivoce: ( . . . . ) ştiu bine
"
22 Vezi doc. nr. 9, scrisoarea primită de la dr. El. Gârneaţă.
23 Centenarul învăţământului medical superior din laşi, voi. cit., comunicarea prof. dr. doc.
Gh. Bădărău, "Dascăli şi şcoli în învăţământul medical ieşean", p. 72-73.
24 Vezi doc. nr. 4, a doua scrisoare de la dr. Eugen Aburel.
25 Vezi doc. nr. 6, a patra scrisoare de la dr. Eugen Aburel.
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abnegaţiunea, toată munca devotată şi dezinteresată pe care mata o depui de
atâţia ani la Institut" (de medicină - n.n.)2°.
Î ntre unele suspiciuni colegiale, acte caritabile şi a fi bună amfitrioană
În mod firesc, în raporturile interumane dintr-o colectivitate pot să apară
unele asperităţi generate, ca şi în cazul nostru, fie din unele eşecuri profesionale,
de neglijenţe în serviciu sau de colportarea unor discuţii neprincipiale. Pentru
ilustrare ne-am oprit la două scrisori loco Iaşi, adresate personajului nostru de
către cunoscutul doctor şi viitor profesor la I.M.F. , V. Dobrovici şi de către dr.
Elena Gâmeaţă.
"Stimată Dol>mnă Doctor,
Faptul că aseară nu mi-aţi răspuns la salut, - scrie V. Dobrovici - mă face să
cred că sunteţi supărată pe mine şi mă decide să vă fac mărturisirile mele în scris:
În toată chestiunea care v-a tulburat mult în ultimul timp, nu numai că nu
sunt vinovatul principal, dar nu am absolut nici o vină.
Pentrucă Domnia-Voastră nu este convinsă de acest adevăr, eu pot face
dovada precisă a vinovatului, aducându-1 pe el personal să repete în faţa Domniei
Voastre exact cele spuse soţului pacientei (Este de presupus că se referă la unele
necazuri legate de tratamentul aplicat unei paciente - n.n.).
Dacă vinovatul vine şi îşi mărturiseşte fapta, dacă o parte din personalul
medical I-au auzit 1--._,rmulâdu-şi acuzaţiile, de ce Domnia Voastră să vă lăsaţi
influenţată şi să mă socotiţi pe mine cel cu păcatul ( . . . )"27.
Probabil că, legat de aceleaşi împrejurări, căuta să se disculpe şi dr. Elena
Gâmeaţă (nu putem emite decât prezumţia, întrucât scrisoare� nu este datată n.n.):
"Mult Stimată Doamnă Doctor,
Fiindcă de 3 zile cu foarte multă părere de rău constat că O-voastră sunteţi
supărată pe mine şi fiindcă consider aceasta ca o nedreptate ce mi se face, cred şi
vă rog chiar Stimată Doamnă să-mi spuneţi cu ce v'am oropsit (? - cuvânt parţial
lizibil - n.n.) pentru că din tot sufletul î-mi (cf. grafiei originale - n.n.) cer mii de
scuze. Iar dacă intrigăraia pusă la cale contra mea - vă va face să mă îndepărtaţi
de O-voastră, vă rog să ştiţi şi O-voastră că de voiu fi vinovată voiu primi cu
resemnare, iar dacă nu timpul vă va dovedi ce au urmărit prin această îndepărtare
( . . . . ) "2 8 .
26 Vezi doc. nr. 1 3 , scrisoarea primită de la dr. C. Kilimoglu.
27 Vezi doc. nr. 8, a doua scrisoare de la dr. V. Dobrovici.
28 Vezi doc. nr. 9, scrisoarea primită de la dr. El. Gârneată.
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Dincolo de micile animoziăţi colegiale, nu am putea ilustra un portret cât
de cât obiectiv al personalităţii sale dacă nu am alătura calităţilor de vrednic, bun
şi exigent specialist, pc cele care evidenţiază comportamentul său în viaţa
particulară.
Din scrisorile ce i-au fost adresate se desprind şi unele referiri la activitatea
umanistă, filantropică, a medicului Lucia Leon Borcea. Spre exemplu, apelul
tipizat şi expediat la 1 2 iunie 1 933 de către Oficiul Parohial Ortodox Român,
Năsăud, Filiala Feldru, care anexase şi un număr de ilustrate tip carte poştală în
contravaloare de 1 0 lei bucata (reprezentând imaginea Înălţării Domnului), în
scopul edificării unei biserici ortodoxe cu hramul respectiv, în comuna Feldru, de
sub Munţii Rodnei, pentru românii de aici care "n'au unde să-şi plece capul şi
sunt nevoiţi să se roage lui Dumnezeu în biserica altei confesiuni "29.
În scopuri de binefacere organiza recepţii sau "ceaiuri " în Iaşi sau în
Bucureşti3 0 prin care se obţineau fonduri destinate unor neajutoraţi sau loviţi de
calamităţile naturale, de pildă pentru înfometaţii din Basarabia3 1 .
Caracterizarea pozitivă a acestui suflet nobil şi distins rezultă şi din
formulele de politeţe şi expresiile cu care cei ce au cunoscut-o i se adresau, am
putea spune, dezinteresat, cu apelative care nu trebuie înţelese ca simple gesturi
de complezenţă ci, mai curând, ca sentimente exprimate în mod sincer. Cităm
câteva din acestea: "( . . . ) cunoaştem sufletul nobil şi dragostea ce este moştenită
de la regretatul O-voastră tată şi scumpul nostru profesor, de a veni în ajutorul
celor fără sprijin ( . . . )" - dr. Ana Forăscu Negulescu, din Suceava;3 2 " ( . . . )
sufletul cel mai bun şi mai simţitor ( . . . ) dr. C. Kilimoglu, Iaşi33.
Calitatea sa de bună şi primitoare gazdă rezultă din mai multe scrisori
adresate familiei Borcea. Pe această temă ne-am referit succint şi în numărul
trecut al revistei CARP/CA şi de aceea nu este cazul să mai insistăm. Să-i
amintim ca interlocutori şi prieteni recunoscători pentru modul deosebit în care
au fost primiţi în cadrul familiei Borcea, atât la Iaşi cât şi la Bucureşti, pe unele
personalităţi ştiinţifice de talie mondială, ca savanţii francezi Henri Focillon,
Paul Henry şi Charles Perez, pe consilierul Legaţiei Japoniei la Bucureşti,
Harima, ca şi pe familia oamenilor de ştiinţă iugoslavi - Ivan şi Danitsa
Georgevici, care activau la universităţile din Belgrad şi Zagreb, precum şi la
Staţiunea de Cercetări Oceanografice din Split.
"

29 Vezi doc.
30 Vezi doc.
3 1 Ibidem.
32 Vezi doc.
33 Vezi doc.

nr. 1 .
nr. 1 4, scrisoarea primită de la Clemence Şumuleanu.
nr. 1 0, prima sctisoare de la dr. Ana Forăscu Negulescu.
nr. 1 3 .
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Un gest cu urmări fatale şi un scandal de proporţii.

Cum nu toate lucrurile se desfăşoară în făgaşul lor normal şi cum viaţa
este, în general, plină de neprevăzut, o situaţie dintre cele mai nefericite avea să
se creeze într-un moment de apogeu al activităţii persoanei de care ne ocupăm.
Dr. Lucia Lcon Borcea conducea serviciul obstetrică din cadrul
maternităţii după regulile şi rigorile impuse într-o instituţie de sănătate şi cu atât
mai mult în una cu asemenea profil. Altfel spus, era de o exigenţă contrastantă cu
reala ei bonomie. Inspecţia zilnică se concretiza cu observaţii de rigoare adresate
personalului, începând cu medicii de serviciu şi continuând cu felceri, moaşe şi
îngrijitoare, iar neregulile se înlăturau pe loc. Nu era zgârcită nici cu laudele
atunci când acestea erau binemeritate, de genul "ai îngrijit-o bine Dobrovici" (pe
pacientă - n.n.)34, după cum nu trecea r:u vederea abaterile de la jurământul şi
exigenţele lui Hippocrate, chemându-şi subordonaţii "la judecată" dacă aceasta
se impunea35.
Exercitându-şi responsabilităţile într-o asemenea manieră, care, desigur,
nu putea fi şi pe placul celor delăsători, pe acest fond avea să se creeze, din
nefericire, o situaţie tragică, cu urmări dramatice în plan moral şi social. În speţă,
este cazul sinuciqerii medicului Elena Gâmeaţă, la puţine zile după ce aceasta
împlinise vârsta de 33 ani, într-o fatidică zi de miercuri 1 3 noiembrie 1 93536.
În urma nemulţumirii unei paciente faţă de tratamentul aplicat de dr. Elena
Gâmeaţă, aceasta a atras o mustrare severă din partea şefei matemităţii, căreia i
s-a replicat, însă, pe un ton ridicat de către vinovată. Această situaţie penibilă a
atras după sine una şi mai gravă: faţă de reacţia neaşteptată a celei în cauză, au
cedat nervii dr. Lucia Leon Borcea, care i-a aplicat o palmă37.
Femeie voinică, dar cu psihic labil, Elena Gâmeaţă îşi va pune rapid în
aplicare un plan perfid şi fatidic de a se "răzbuna" pe cum!tra ei : imaginându-şi
un viitor statut de martiră în ochii colegilor şi ai opiniei publice, acest personaj
sinistru, care anterior avuse-se mult de lucru cu poliţia38, va recurge la măsura
limită de a-şi pune capăt zilelor. Capricioasa doctoriţă care altădată nu avea
suficiente cuvinte de recunoştinţă pentru a lucra alături de Lucia Leon Borcea,
constatând că de la aceasta are ce învăţa39, cea care a căutat şi a reuşit să se
34 Vezi doc.
35 Vezi doc.
36 Ibidem.
3 7 Vezi doc.
38 Vezi doc.
39 Vezi doc.

nr. 8.
nr. 1 4 .
nr. I l şi 1 4.
nr. I l .
nr. 9.
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înrudească cu şefa sa care i-a botezat ultimul născut40, în urma faptei sale
nesăbuite lăsa în grija soţului o fetiţă de

6

ani şi un băieţel de

3

ani şi

8

luni

(Corneliu), cel botezat de dr. Borcea. Toate acestea constituiau suficiente motive
pentru a exacerba emoţia colegilor şi a opiniei publice, mai ales prin interpretările
senzaţionale ce îşi găseau locul în presa vremii.
Scandalul creat în jurul acestor evenimente regretabile, stimulat şi de unele
categorii de personal din cadrul clinicii dar şi al lumii medicale, mai mult sau mai
puţin interesate în denaturarea faptelor şi nuanţarea lor nu atât prin prestigiul
sinucigaşei, care era, în fond, o anonimă ci, mai ales datorită prestanţei doctoriţei
Borcea şi al renumelui regretatului profesor N. Leon cât şi al savantului Ion
Borcea -, a depăşit cu mult hotarele Iaşului, căpătând amploare naţională. Presa
ieşeană ca şi cea centrală, prin rubricile faptelor de senzaţie, redau în diverse
chipuri, cu explicaţii cât mai picante şi subiective conjunctura producerii acestei
tragedii,4 1 cu scopul vădit de a-şi vinde cât mai bine editorialele.
Desigur, nu poate fi neglijată starea de spirit şi surescitarea nervoasă42
creată de această sinucidere, amplificate şi de vâlva din mass media, asupra
familiei Borcea. Dar, aşa cum întotdeauna adevăraţii prieteni se manifestă
constant şi la bine şi la rău, trebuie subliniat că unii specialişti consacraţi, medici
sau biologi, au luat o atitudine de disculpare şi îmbărbătare prin scrisorile
adresate Luciei Leon şi familiei Borcea. Între aceştia îi amintim pe profesorul
Mihai Băcescu, viitor membru al Academiei Române, pe doctor Ana Forăscu
Negulescu, din Suceava, precum şi pe profesorul dr. C. Kilimoglu de la Institutul
de Medicină din Iaşi.
Ne oprim, mai întâi, la cele două scrisori trimise de dr. Ana Forăscu
Negulescu la

1 8 noiembrie

şi, respectiv, la

7

decembrie

1 935, prin care aceasta îi

adresa calde cuvinte de afecţiune, solidaritate şi îmbărbătare. Din aceste două
misive se desprinde regretul autoarei după ce a aflat că dr. Lucia Borcea a fost
"
"victima unei colegi nervoase şi mirarea "cum unii colegi (desigur cei mici la
suflet şi cei ce îţi voiesc răul ( . . . ) fac atâta caz. Căci dacă regretata colegă nu-şi
executa acuma acest plan funest, era să-I puie în aplicare mai târziu. Nu era
manifestarea

(?)

unui

(?)

(cuvinte fragmentare, text rupt - n.n.) om sănătos să

facă ceea ce a făcut.
Căci O-voastră ca şefă, orice măsuri

(?)

aţi fi luat, trebuia regretata, ca

subaltemă şi ca fiinţă sănătoasă, să le fi executat, căci numai aşa într'un serviciu

poate fi ordine. Şi când o ;efă, care are mai multă experienţă, face observaţie unei
40 \!�n Juc .

m.

1 1 ŞI ! 4 .

nr.

1 0, I l , 1 2 , 1 3 şi 1 4 .

4 1 Vezi doc. 1 0 , I J ş i 1 3 .
42 Vezi

doc.
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subalteme, ea trebuie s'o primească cu rezemnare (cf. grafiei orig. - n.n.) nu să
răspundă pe un ton violent.
Regretăm toţi ( . . . ) că s'a întâmplat tocmai sub D-voastră acest incident ca
sufletele răle să profite, a vă întuneca aureola (sub. ns.) câştigată numai prin
--muncă; nu le va ajuta D-zeu"43. În final, o sfătuia să îşi păstreze calmul, să nu-şi
sdruncine nervii "căci cu nimic nu eşti vinovată de sinuciderea ei " ._
Menţinând acelaşi ton de încurajare şi în cea de a doua scrisoare, din
decembrie 1 935, dr. Ana Forăscu Negulescu constata că, trecând prin Iaşi, s-a
convins că opinia publică "vă este favorabilă şi nu vă aduce câtuşi de puţin
incriminări, cum făceau prin ziare, cei interesaţi În cauză, atâta vâlvă" (sub.
ns.). Eu n-am cunoscut pe colega Gârneaţă, dar lumea spunea că i-aţi făcut
cinstea şi i-aţi botezat un copil. Aşa că să fi primit 25 ca la poliţie (lovituri - n.n.)
şi nu trebuia să riposteze prin nici un fel de gest, dacă era cu minţile întregi.
Apoi o persoană în tren a spus: "ce atâta senzibilitate (cf. grafiei orig. n.n) la D-na Gârneaţă, dacă a atins-o puţin peste gură; dar când la poliţie Îi
dădea cu vâna (de bou - n.n.) şi o maltrata nu era senzibelă? (cf. gr. orig. n.n.) (sub. ns.) ( . . . ). D-ta la proces să fi i calmă, să nu-ţi distrugi nervii, căci nu
ieşti cu nimic vinovată. ( . . . ). D-zeu să vă aibă sub paza lui şi să amuţească gurile
câtorva canalii"44.
Cu aceeaşi notă de mâhnirc şi apropiere sufletească, de aprecieri şi
îndemnuri de a depăşi cu bine momentul creat de "drama inexplicabilă de la
maternitate", i se adresa şi prof. dr. C. Kilimoglu, la 12 decembrie 1 935,
împărtăşindu-i gândul şi situaţia "torturei matale morale faţă de această
năpastă năprasnică" (sub. ns.). El şi soţia sa îi mărturisesc "indignarea noastră
dureroasă faţă de atmosfera tendenţioasă ce se caută a se crea În jurul acestei
nenorocite Întâmplări (sub. ns.), în care fatalitatea şi numai fatalitatea ie de
vină. Eu ( . . . ) deplor din adâncul sufletului această fatalitate oarbă care a
trebuit să tulbure sufletul cel mai bun şi mai simţitor (sub. ns.). Vă plângem
din toată inima pe amândoi pentru tot amarui nemeritat ce Îl Înduraţi
( . . . ) "45 (s.ns.).
Aceleaşi sentimente sunt exprimate şi printr-o frază desprinsă din
scrisoarea de felicitare adresată la 6 ianuarie 1 936 de profesorul Mihai Băcescu
lui Ion Borcea, cu prilejul sărbătoririi patronimului, scrisoare asupra căreia ne
am oprit şi în volumul XXVV2 al publicaţiei CARPICA : "Aceleaşi respectuoase
dorinţi de bine Doamnei - scrie Mihai Băcescu -; vă doresc, cu toată sinceritatea,
43 Vezi dac. nr. 1 0 .
4 4 Vezi dac. nr. I l .
45 Vezi dac. nr. 1 3 .
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aleasă şi trainică bucurie şi, mai presus de toate, satisfacţia de a vedea triumful
imediat al adevărului şi dreptăţii (presupunem că avea în vedere şi cursul
procesului aflat în derulare - n.n.) asupra invidiei întunecate de primitive uri
şi de meschine interese, ce-au putut face pe unii să uite cu totul noţiunile de
cinste şi loialitate!" (sub. ns.)46.
Î n mod intenţionat am lăsat la urmă câteva reflecţii pe marginea scrisorii
adresate Luciei Borcea, la 24 decembrie 1 935, de cea de a doua nană a minorului
Corneliu, Clemence Şumuleanu (cadru medical de pregătire medie), în care se
substituie finului ei.
Otrava ce se degajă din cele 7 pagini de ciornă este zguduitoare; se observă
invidia, răutatea, tonul jignitor, insinuarea, ameninţarea şi blestemul -, termeni
care nu pot lăsa nemişcate nici obiectele, dar mi-te un suflet sensibil şi nobil ca
al dr. Lucia Leon Borcea. Pentru a-i desluşi bine tonul şi înţelesurile - pentru că,
trebuie să recunoaştem, aceasta ne transmite şi multe informaţii utile - o redăm,
în funcţie de spaţiul aferent, în reproducere micşorată47.
În orice caz, mult rău şi nelinişte sufletească va fi introdus cazul dr. Elena
Gârneaţă în familia Borcea; nu numai' o abatere şi o diversiune temporară cu
impact negativ asupra preocupărilor ştiinţifice şi sociale pe care această familie
le slujea cu credinţă, se pot lesne intui, ci putem presupune, rară a greşi prea mult,
că tragicul eveniment şi ecourile sale şi-au pus puternic amprenta asupra stării de
sănătate a celor doi soţi. Vor mai fi trecut doar câteva luni până când, la 30 iulie
1 936, savantul Ion Borcea, aflat la masa sa de lucru de la Staţiunea de Cercetări
Maritime de la Agigea, în scumpa sa ctitorie, îşi dădea duhul, copleşit de
greutăţile şi grijile materiale şi financiare pe care acest obiectiv ştiinţific le
presupunea, dar şi -zicem noi- de stresul şi dezgustul ce au împietat asupra
imaginii familiei sale în urma evenimentelor petrecute cu opt luni şi jumătate mai
înainte.
Obştescul sfărşit a intervenit la apogeul vârstei şi al creaţiei, la numai 57
ani, curmând nedrept, odată cu viaţa, săvârşirea multor împliniri, între care şi
aceea binemeritată de a face saltul de la statutul de membru corespondent la acela
de titular al ACADEMIEI ROMÂNE.

46 Ungureanu, Ioan, Savantul Ion Borcea - corespondenţă inedită, în
p. 1 43 {facsimil), 1 997.
,-�. i il
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Dr. Lucia Leon Borcea
Resume
L'etude met en valeur quelques documents inedites existentes dans les
collections du Musee d'Histoire de Bacău, particulierement la correspondance
pendant 1 920- 1 933 qui a appartenu a la familie de Leon Borcea, fondateur de la
Station des Recherches Maritimes Agigea (dep. de Constanţa).
Quelques aspects de la vie et de l'activite de savant 1. Borcea on a publie
en Carpica, X:XVV2.
Dans cet article l'auteur presente quelques documents qui ont appartenues
a la femme de savant - Lucia Leon Borcea, fille de professeur et biologue
Nicolae Leon de Iassy, fondateur de l'enseignement roumain de parazitologie.
Lucia Leon a termine ! 'Institut de medicine et pharmacie de Iassy, s'ete
specialise en obstretique et a ete nomme comme chef de la materni te locale, etant
une membre active de la Chaire de specialite de !'Institute.
Parmi ses disciples au compte de grandes personnalites de la science
medicale de Iassy cdmme dr. Eugen Aburel et dr. V. Dobrovici.
L'article met en evidence les appreciations de ses collegues, disciples et
personnalites de la science medicale europeenne vis-a-vis de son
professionalisme et son humanisme et quelques aspects dramatiques de la vie de
cette personnalite et de la famille de Ion Borcea.
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Doc. nr. 5 (N. I. 1 465): A treia scrisoare de la dr. Eugen
Aburel.
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Doc. nr. 6 (N. I . 1 464): A patra scrisoare de la dr.
Eugen Aburel (stânga).

Doc. nr. 7 (N.I. 1 459): Prima scrisoare de la dr. V
Dobrovici (dreapta)
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Doc. nr.

10

(N. l . 1 456): Prima scrisoare de la dr. Ana Forăscu Negulescu (stânga).

Doc. nr. I l (N. l . 1 455): A do �a scrisoare de la dr. Ana Forăscu Negulescu (dreapta).
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Doc. nr. 1 2 (N . 1 . 1 46 1 ): Scrisoarea de la dr.
Z. Vitner (stânga).
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Doc. nr. 1 3 (N . I . 1 454): Scrisoarea de
la dr. C. Kilimoglu (dreapta).
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GRIGORE FLORESCU - personalitate
marcantă a istoriografiei româneşti
Ioan Ungureanu
S-a născut la 1 2 februarie 1 892, în comuna POROINA MARE I din judeţul
Mehedinti şi a încetat din viaţă la 19 iulie 1 960, la Turnu Severin2, în reşedinţa
judeţului natal. În 1 9 1 2, la vârsta de 20 ani, obţine examenul de bacalaureat al
Liceului Traian din Turnu Severin, după care va fi încorporat pentru satisfacerea
serviciului militar. Participă la campania militară din Bulgaria, în 1 9 1 3, la
sf'arşitul căreia va fi reformat, cu gradul de maior, ca invalid de război.
Se înscrie la Facultatea de Filosofie şi Litere Bucureşti, al cărei licenţiat
devine în anul 1 920. În acelaşi an, ocupă funcţia de asistent al Muzeului Naţional
de Antichităţi din Bucureşti, iar din 1 9 2 1 va fi asistent-suplinitor al titularului, pe
lângă Seminarul (catedra - n.n.) de Istorie Antică a Universităţii Bucureşti.
În anul 1 923 susţine examenul de capacitate pentru învăţământul secundar
şi este titularizat ca profesor de limba latină la liceul din Găeşti (Dâmboviţa), dar
va obţine detaşarea la Liceul Gh. Lazăr din Bucureşti.
Începând din anul 1 924, vor interveni în viaţa sa acele evenimente care îi
vor determina _cariera ştiinţifică şi didactică pentru restul vieţii: îşi va manifesta
pasiunea pentru arheologie prin efectuarea săpăturilor pe şantierul de la Seimenii
Mari (Dobrogea), iar rezultatul acestora îl va publica în fascicolul 40 al
Buletinului Comisiei Monumente/ar Istorice din acelaşi an.
Dar marea satisfacţie pe linia perfecţionării sale ştiinţifice o va trăi odată
cu selecţionarea ca membru al Şcoalei Române din Roma, de către conducătorul
1 Dicţionarele enciclopedice, inclusiv "Enciclopedia istoriografiei româneşti", din anul 1 978,
prezintă eronat locul său de naştere, din cauza unei regretabile confuzii create de superficialitatea
citi i-ii: în loc să fie specificată comuna POROINA MA RE existentă în judeţul Mehedinţi, este
nominalizată comuna POIANA MARE, existentă şi aceasta, dar în judetul vecin, Dolj .
2 Mic dicţionar enciclopedic, ediţia I I -a revăzută ş i adăugită, Bucureşti, Editura Ştiinţifică ş i
Enciclopedică, 1 978, P- 1 286; Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 978, P- 1 44.
,
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acesteia, magistrul Vasile Pârvan. În această calitate va fi prezent la cursurile şi
seminariile de arheologie ale profesorului E.G. Rizo şi la cele de antichităţi ale
profesorului G. Cardinali, de la Universitatea din Roma. În acelaşi timp, va asista
la conferinţele de arheologie ţinute de W. Amelung, de la Institutul Arheologic
German, precum şi ale altor arheologi, prin muzeele din Roma.
Ca membru al Şcolii Române din Roma va efectua practica la săpături le de
la Ostia, sub conducerea profesorului G. Calza şi va asista chiar şi la săpăturile
de la Pompei. După cum arătam şi în numărul anterior al revistei "CARPICA"3,
membrii şcolii aveau obligaţia ca în fiecare an de studiu să prezinte o lucrare
ştiinţifică obligatorie. Participând la săpăturile arheologice de la Arici a (Italia) şi
conformându-se acestei reguli, Grigore Florescu va susţine la sfărşitul primului
an de studiu la Roma, lucrarea "Aricia, studiu istorico-topografic " , pe care o va
şi publica în acelaşi an., 1 925, pe 57 de pagini în una din cele două prestigioase
reviste pe care Vasile Pârvan le înfiinţase pe lângă şcoală, respectiv, în numărul
III al publicaţiei "Ephemeris Dacoromana" (cea de a doua revistă fiind
"Diplomatarium Italicum", n.n.).
În numărul următor al aceleeaşi reviste, IV, 1 926- 1 927, el va publica şi cea
de a doua lucrare, "Arcul de triumf al lui Constantin cel Mare" , pe un spaţiu
de 80 de pagini. Cu privire la finalizarea acestui studiu, este de reţinut îndemnul
ce i-l făcea Vasile Pârvan în scrisoarea ce i-o adresa din Bucureşti, la 25 mai
1 925: "Sunt de părere să nu părăseşti lucrarea despre arcul lui Constantin"4.
Odată cu absolvirea Şcolii Române din Roma, va reveni ca asistent la
Seminarul de IstoriC' Antică al Facultăţii de Litere din Universitatea Bucureşti. În
anul 1 927 obţine titlul de doctor în litere cu teza "1 monumenti funcrari romani
delia "Dacia Superior" pe care o va publica tot în numărul IV al revistei
"Ephemeris . . . " .
În acest timp, va susţine cu mult har profesional cursul de epigrafie latină
şi, în paralel, până în 1 928, la cererea unui număr de studeiUi a ţinut şi un curs
privind "Sistemele constructive la romani " . Totodată va conduce un seminar de
exerciţii de citire şi interpretare de documente epigrafice.
După o perioadă de probă de aproape doi ani, în 1 929, susţine examenul
de capacitate şi obţine calitatea de asistent cu titlu provizoriu, iar în anul următor,
prin Înalt Decret Regal, devine asistent definitiv.
Activitatea sa ştiinţifică din aceşti ani constă din începerea săpăturilor la
Capidava, în Dobrogea, iar primele rezultate ale cercetării le va publica în revista
"Dacia", vol. III-IV dintre anii 1 927- 1 932, în articolul "Fouilles et Recherches
archeologic a Calachioi (Capidava)". În paralel va începe şi cercetările pe
3 Carpica, XXVI/ ! , 1 997, p. 285.
4 Ibidem, p. 286.
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şantierul de la Răcari, jud. Dolj , pe care le va sintetiza în lucrarea "Castrul
roman de la Răcari-Dolj", publicată mai întâi în Arheologia Olteniei nr. IX din
1 930 şi apoi, cu completări, în Memoriile Institutului de Arheologie Olteană
din anul 1 93 1 , pe 28 pag.
Tot pe linia investigării castrelor, începe săpăturile în cel de la Drobeta, iar
cercetarea o va valorifica, printr-un articol de 24 pagini, în Revista de Istorie a
României, nr. III din anul 1 933. Este anul în care va mai avea o mare satisfacţie
în urma dobândirii, prin concurs, a rangului universitar de conferenţiar provizoriu
de epigrafie şi antichităţi greco-romane la Facultarea de Litere a Universităţii
Bucureşti. În legătură cu acest succes, unul din colegii săi de catedră, istoricul şi
epigrafistul Scarlat Lambrino, fost membru al Şcolii Române din Franţa şi care
va deveni, între anii 1 94 1 - 1 947, conducător al Şcolii Române din Roma, îi va
scrie la 4 august 1 933 pe şantier la Capidava: "Cu acest prilej ţin să te felicit că
în srarşit a apărut numirea D-tale în postul de conferenţiar pe care o aşteptăm de
atâta vreme. Este o însărcinare pe care o meritai de mult cu prisosinţă şi mă bucur
din toată inima că s-a realizat lucrul, deşi veni cu o atât de mare întârziere. Îţi
(doresc-cuvânt deductibil, n.n.) o activitate îndelungată şi rodnică în noua D-tale
situaţie şi te rog să crezi în sentimentele mele prieteneşti "5.
În perioada imediat următoare va acţiona şi pe şantierul de la Arcidava
(Vărădia, jud. Caraş), rezultatele făcându-le cunoscute în lucrarea publicată în
primul număr al revistei "/stros", din 1 934, cu titlul "Le camp romain de
Arcidava (Vărădia)".
Iar în fascicolul al II-lea al numărului din 1 934 al aceleiaşi reviste va
publica şi articolul "Monuments epigraphiqes inedits de Capidava", în care
aduce la zi rezultatele cercetărilor de aici. Între timp va analiza monumentele
epigrafice pe care le descoperise în Scythia Minor, iar rezultatele vor fi
prezentate în volumul omagia! "În memoria lui Vasile Pârvan", apărut în 1 934,
prin articolul "Monumentum epigraphicum ineditum e Scythia Minore"
(Monumente epigrafice inedite în Sciţia Minor). Şi tot în acel atât de creativ an
1 934, va publica în "Analele Dobrogei", studiul "Descoperiri arheologice în
Constanţa şi monumente antice inedite din Muzeul Regional al Dobrogei",
pentru ca în numărul din 1 936 al respectivei publicaţii să-i apară alte două
articole: "Cariera romană de la Cernavodă" şi, respectiv, un alt articol de
completare a celui anterior, "Monumente antice din Muzeul Regional al
Dobrogei".
Noile sale descoperiri de la Capidava, continuau să fie relevate în revista
"Dacia " , astfel că numărul V-VI pe anii 1 935- 1 936 al acesteia îi publica un nou
articol "Fouilles archeologiques de Capidava", pe 35 de pagini, iar în numărul
5 Ibidem, p. 294.
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din aprilie 1 93 7 al publicaţiei Comisiei germane de arheologie (Anzeiger der
Romischer-Germanischer Kommission des deutschen archeologic. Institut) îi va
apare în limba germană studiul complet privind cariera romană de piatră de la
Cemavodă ("Romischer Steinbruch bei Cernavoda. Rumănicn"). În acelaşi
an, în volumul "Omagiu lui Constantin Kiriţcscu" va publica articolul "Turnul
antic de la Turnu-Măgurcle" , făcând astfel cunoscute concluziile săpăturilor pe
care le efectuase aici.
Între anii 1927 şi 1 934 a publicat şi un număr de trei recenzii ale unor
lucrări referitoare la arta romană:
E. Strong, La scultura romana, recenzie publicată în revista "Orpheus",
III, nr. 3 din anul 1 927;
Silvia Ferri, Arte Romana Sul Reno, în "Jstros", 1, fasc. 1 din 1 934;
Silvia Ferri, Arte romana Sul Danubio, în "lstros", 1, fasc. 2 din 1 934.
Împletind activitatea de la catedră cu cea de şantier, el va continua cu
asiduitate să scoată la iveală şi să valorifice ştiinţific rezultatele muncii sale,
depăşind greutăţile inerente. Primea, în acest scop, un substanţial ajutor material,
în echipamente şi unelte specifice, dar şi financiar, din partea lui Scarlat
Lambrino, care ocupa din anul 1 935 şi funcţia de director al Muzeului Naţional
de Antichităţi din Bucureşti. Astfel, în scrisoarea ce i-o trimite la Capidava, la 3
august 1 939, acesta îi face cunoscut, între altele, că îi ataşează " . . . şi o scrisoare
către Bancă pentru eliberarea sumei de 50.000 lei, ce reprezintă a doua jumătate
a subvenţiei acordate de Rezidenţă (a ţinututului Dobrogea - n.n.) pentru
săpături"6.
În anul 1 940 va publica în RIR nr. X, pe I l pagini, articolul "Două
monumente epigrafice în legătură cu problema continuităţii" , aceasta fiind
încă o mică contributie
la argumentarea uneia din problemele fundamentale
ale
'
.
istoriografiei româneşti.
Preocupat de completarea arealului şi domeniului cercetat în teza sa de
doctorat, în anul 1 942 va finaliza studiul "1 monumenti funerari romani delia
Dacia Inferiore" , pe care îl va publica în acelaşi an ca lucrare distinctă, pe 66 de
pagmt.
O mare satisfacţie avea să o trăiască în aceşti ani prin reîntâlnirea cu cel ce
îi fusese în Şcoala Română din Roma, ca şi Vasile Pârvan, un apropiat îndrumător
şi care îl ajutase cu subsidii în săpăturile de la Aricia: profesorul GIUSEPPE
LUGLP. La 5 mai 1 943 , Scarlat Lambrino, îi scria din Roma, în felul următor
despre vizita ce urma să o facă la Bucureşti reputatul profesor italian: "În sfârşit
am plăcerea să-1 văd venind la Bucureşti pe Domnul Profesor Lugli. Aşi fi fost
mai bucuros să mă aflu şi eu pe acolo ca să-I întâmpin în Seminarul nostru de
6 Ibidem., p. 287.
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Istorie Antică. Dar ştiu că încape pe mâini bune acolo dacă eşti D-ta. În special
ai putea organiza o vizită la Histria pentru domnul Lugli ca să-i arătăm ce s-a
făcut pe acolo"R.
În toată această perioadă, Grigore Florescu va continua asiduu săpăturile
la Capidava. În anul 1 946 va publica în RJR, XVI, fascicolul 4, articolul
"Capidava în epoca migraţiilor" , acesta fiind încă un pas către cunoaşterea
deplină a evoluţiei acestei cetăţi, de la perioada de maximă înflorire şi până la
decădere.
În anul 1 949 este numit cercetător şi şef de secţie la Institutul de
Arheologie Bucureşti, funcţie ce o va îndeplini până la moartea sa, în 1 960. Noua
funcţie, deşi o exercita în condiţiile grele de atunci, îl obliga şi mai mult să caute
şi să găsească resurse pentru intensificarea şi dezvoltarea ariei cercetărilor. În
paralel cu Capidava, va efectua cercetări la castrele romane de la Mălăieşti şi
Bumbeşti în judeţul Gmj şi, mai ales, va continua pe cele de la Histria.
În anul 1 954, în primul număr al revistei "Histria" va publica în mai multe
fascicole ale acesteia, parţial în colaborare, un amplu material, de 145 de pagini,
cu titlul "Incinta cea mare a cetăţii Histria; Monumentele din partea de vest
şi sud-vest a cetăţii".
Ca o recunoaştere a meritelor sale de neobosit arheolog, Academia
Română îi va acorda în anul 1 957 premiul "Vasile Pârvan" . În anul următor, ca o
încununare a muncii sale de o viaţă, îşi va vedea publicată lucrarea sa
fundamentală, "CAPIDAVA, monografie arheologică", de 286 pagini.
O activitate prodigioasă desfăşurase Grigore Florescu şi la catedra
universitară. În calitate de conferenţiar a pregătit şi ţinut o serie de cursuri de
antichităţi de înaltă ţinută ştiinţifică şi de largă audienţă în rândul studenţilor, a
condus seminarii de mare eficacitate pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice
prin exerciţii de interpretare a documentelor epigrafice, literare şi monumentale,
a organizat excursii de documentare pe multe şantiere arheologice şi la muzee.
Între acestea, amintim cursurile: "Magistraturile romane" , ţinut în anii
1 933- 1 934, "Adunările populare şi Senatul la romani " , în anii 1 934-35,
"Organizarea provinciilor romane" ( 1 933- 1 936), "Arhitectura greacă militară şi
civilă în epoca arhaică şi clasică" ( 1 936- 1 937) şi multe altele. Printre excursiile
de studiu efectuate cu studenţii pe şantiere arheologice, la muzee şi monumente
istorice le remarcăm pe cele făcute în Dobrogea, în Transilvania, în Italia şi chiar
în Egipt.
GRIGORE FLORESCU s-a dovedit a fi fost unul dintre căutătorii
neobosiţi care, mai presus de titluri şi ranguri, a strălucit prin onestitate şi
7 Ibidem, p. 293.
R Ibidem . , p. 295.
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modestie, muncind pentru zestrea zeiţei Clio; a fost unul dintre istoricii care a
împletit la cele mai înalte cote, după modelul mentorului său, Vasile Pârvan,
munca didactică cu cea de cercetare, pentru scoatarea la lumină a vestigiilor de
civilizaţie care au stat la baza etnogenezei, a limbii şi poporului român.
S-a sfârşit din viaţă la vârsta de 68 ani, lăsând în urmă o operă istorică
solidă şi folositoare generaţii lor pe care le-a instruit şi celor ce i-au urmat,
subsumată ideii de continuitate şi de sinteză daco-romană, ca factori decisivi ai
formării poporului român.
NOTĂ
Unele informaţii provin de la dl. Prof. Dr. Radu Florescu, căruia autorul îi
adresează calde cuvinte de recunoştinţă

GRIGORE FLORESCU - une p ersonnalite
marquante de l' historiographie roumaine
Resume
Cette etude presente la personnal ite marquante de 1 'histoire et
1 'archeologue Gr. Florescu, qui, pendant 4 decennies entre 1 92 1 - 1 960 a eu une
remarcable contribution â la developpement de tresor scientifique de 1 'histoire
roumaine et universelle.
Disciple et etudiant du grand savant V. Pârvan, membre de l'Ecole
Roumaine de Rome ou a participe aux cours et seminaires archeologiques
soutenues par F.G. Rizo, G. Cardinali et W. Amelung, il elaborera et publiera
parmi ses premieres oueuvres les etudes, Aricia, etude historicotopographique
et L'Arc de Triomphe de Constantin le Grand.
Comme specialiste en epigraphie latin et comme professeur au Seminnaire
de l'histoire ancienne de la Faculte des lettres de l'Universite de Bucarest il a
effectue des amples recherches archeologiques en Dobrondja, Oltenia et Banat
aux cites daciques et castres romains commc Capidava, Răcari-Dolj, Drobeta,
Arcidava, Mălăieşti, Bumbeşti, Cemavode, Scythia Minor, Tumu-Măgurele,
Histria etc.
En 1 949 a ete nomme chef de section a 1 'Institute archeologique de
Bucarest et en 1 95 7 on lui accordcra par l'Acadcmie Roumaine le prix
"V. Pârvan" .
Pendant toute sa carriere il a publie plus de 20 etudes et articles qui ont
mises en valeur les resultats des ses recherches archcologiques et une oeuvre
fundamentale "Capidava - monographie archeologiquc".
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Politici de stimulare a
performanţei agricole, a vieţii rurale şi a
industriei casnice în perioada interbelică
(Expoziţii, târguri, concursuri, congrese, forme asociative ş.a.)
Ioan Ungureanu
Marea unire din 1 9 1 8 şi Reforma agrară din anul 1 92 1 , deschideau
României secătuite de război, dar şi întregite ca stat unitar naţio,nal, nu numai
perspectiva împlinirii unor mari idealuri naţionale şi sociale, ci şi a redresării
economice rapide prin creşterea potenţialului material şi uman şi, implicit, al
pieţii interne şi externe.
Între sectoarele care aveau să fie în avangarda acestei dezvoltări,
agriculturii îi revinea un rol din cele mai dinamice, iar pentru atingerea acestui
scop, un mijloc eficient de stimulare a întrecerii generatoare de performanţă îl
constituia, între altele, expoziţiile şi târgurile agricole locale, regionale sau
naţionale.
Prospectele elaborate în vederea organizării expoziţiilor scoteau în
evidenţă caracterul acestora de "sărbători ale muncei" I , importanţa lor incon
testabilă prin " noutatea informa�ilor şi prin varietatea faptelor economice"2, că
acestea "ne învaţă să recunoaştem superioritatea câştigată, defectele care
trebuiesc înlăturate, ne învaţă să respectăm munca, energia, isteţimea şi să le
recompensăm. Ele ne dau singurul mijloc de a putea controla mersul producţiei
dacă propăşeşte sau stă pe loc, ori dă înapoi "J. Expoziţiile erau considerate ca o
relaţie directă între producători şi consumatori, ca mijloc instructiv pentru toţi,
1 . Direcţia judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale, Fond PREFECTURA J UDEŢULUI BACĂ U,
Dosar 1 / 1 923. fila 6
2 Ibidem
3 Ibidem
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inclusiv pentru stimularea comercianţilor de a scoate pe piaţă "cele mai eftine
produse" .4
Una din primele manifestări de acest gen a fost "EXPOZIŢIA AGRICOLĂ
A MOLDOVEI ÎNTREGITE" , organizată la Iaşi , pe Dealul Copoului, între 1 5
septembrie şi 3 1 octombrie 1 923, l a care erau chemate să participe cele 3 3 de
judeţe ale provinciei româneşti dintre Carpaţi şi Nistru. Această manifestare avea
un caracter de iniţiativă particulară, iar ca preşedinte al Comisariatului general de
organizare îl avea pe academicianul Petre Poni.
În Chemarea către gospodarii şi gospodinele din cele 33 de judeţe se
specifică diversitatea expoziţiei care îşi propune să prezinte "produse agricole şi
vite, ţesături frumoase de pânză şi borangic, covoare frumos alese, catrinţe şi
cămăşi cusute, sumane şi şlacuri, împletituri de nuele, papură şi pae" 5 ş.a .. Se
sublinia că acestea vor avea şansa de a fi comercializate în bună parte la străini.
Comitetul conducător al expoziţiei îşi propunea ca în timpul manifestării
să organizeze o "anchetă agricolă" , o adevărată investigare a modului în care se
practi.că agricultura şi se desfăşoară activităţi ca cea de creştere a vitelor, cultura
viţei de vie, a pomilor şi legumelor precum şi "industria agricolă şi casnică din
întreaga regiune" . 6
În vederea bunei pregătiri a expoziţiei au fost organizate comitete j udeţene
în a căror atribuţii era şi strângerea de fonduri băneşti necesare manifestării. În
acest scop, comitetul din Bacău a organizat în ziua de 2 septembrie 1 923, o
serbare în Grădina Publică, în care avea de vândut 1 00 bilete, cu preţ unitar de 1 0
lei, trimise de organizatorii expoziţiei de la Iaşi. 7
Desfăşurată pe o suprafaţă de 1 O hectare, în 1 O pavilioane şi peste 20 de
clădiri s, expoziţia a răspuns pe deplin scopului propus. Numai judeţului Bacău
dealtfel, foarte bine reprezentat i s-au conferit un număr de 43 de distincţii : 30
medalii (8 de aur, 1 3 argint, 9 de bronz), 4 menţiuni şi 9 diplome. Acestea au fost
acordate în felul următor:
-2 1 medalii (6 de aur, 7 de argint şi 8 de bronz) la producătorii particulari;
-9 meda1ii (2 de aur, 6 de argint şi una de bronz) la diverse cooperative,
ferme, asociaţii de producători, orfelinate şi ateliere (Ferma Izvoarele şi
Orfelinatul "Clotilda General Averescu"- medaliile de aur; Ferma Hamitz Faraoani, Cooperativa "Plugul" - Tescani, Ferma Bacău, Atelierul Orfelinatului
4
5
6
7
8

Ibidem
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f.5 şi 6
f. 5
f.2 1
f.6 şi 7
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"Sf. Ecaterina", Atelierul deţinuţilor din Peninteciarul Tg. Ocna şi Şcoala de Fete
Bacău - medaliile de argint; Orfelinatul Hemeiuşi - medalia de bronz) 9.
De asemena, menţiunile şi diplomele au fost acordate atât persoanelor
fizice cât şi diverselor unităţi şi asociaţii. Între cei premiaţi au fost producători
individuali din localităţile: Răcăciuni, Lucăceşti, Valea lui Ion, Valea Seacă,
Filipeni, Tescani, Călugăra, Fântânele, Răcătău, Satu Nou, Faraoani, Moineşti
s.a .. Deoarece medaliile fuseseră bătute la Paris, iar expoziţia era rodul unei
iniţiative particulare, aceste distincţii s-au înmânat contracost: 300 lei medalia de
aur, 250 lei cea de argint şi 200 lei cea de bronz 1 0.
În fondul arhivistic al Prefecturii judeţului Bacău se află multe documente
care atestă intensitatea organizării expoziţiilor agricole, mai ales în prima
jumătate a deceniului al 3-lea din secolul nostru. În acestea se specifică şi o serie
de facilităţi acordate, cum ar fi netaxarea expozanţilor sau reducerea de 75% a
costului transportului pe cale ferată, în scopul atragerii unui număr cât mai mare
de vizitatori. I l
O manifestare mai amplă, cu etape pregătitoare, avea să fie EPOZIŢIA
AGRICOLĂ ŞI DE INDUSTRIE CASNICĂ A ROMÂNIEI ÎNTREGITE,
organizată în Capitală, în vara anului 1 925, "după normele încercate în toamna
anului trecut la Iaşi" 1 2 după cum se consemna în adresa Ministerului de Interne,
către Prefectul Judeţului Bacău, din 29 februarie 1 924, prin care se arăta că
această iniţiativă aparţine Uniunii Centrale a Sindicatelor Agricole.
Totodată, se făcea specificarea că pregătirea acestei mari manifestări
trebuie să fie precedată de expoziţii şi concursuri agricole judeţene şi regionale
care să se organizeze în întreaga ţară în vara anului 1 924, fapt pentru care se
impunea ca în toate bugetele comunelor urbane nereşedinţe şi a celor rurale să se
prevadă subvenţii pentru aceste activităţi. B
Acest document a fost urmat în plan local printr-un şir de adrese către
administratorii de plasă pentru luarea măsurilor de conformare în spiritul celor
solicitate, atât sub aspect financiar cât şi organizatoric. 1 4
Ecourile acestor iniţiative luate la nivel central, nu s-au lăsat mult
aşteptate. Astfel, Direcţiunea Administraţiei Generale, Contencios şi Statistică
din cadrul Ministerului de Interne se adresa la 30 august 1924, Prefectului
judeţului Bacău cu unele precizări şi solicitări referitoare la prima EXPOZIŢIE
Ibidem, Dosar 4 1 1 1 924 f.2 şi 4
1 O Ibidem, f. 4
I l Ibidem. f. l
1 2 Jbidem, Dosar 5411 924 f. 1
1 3 Ibidem
14 Ibidem f 2 si 4
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ZOOTEHNICĂ A ARDEALULUI ŞI BANATULUI ce urma să se organizeze la
Cluj, între 1 2 şi 1 5 septembrie 1 924. 1 5
Între altele, se specifica faptul c ă guvernul sprijină această iniţiativă ce are
ca scop creşterea preocupării pentru îmbunătăţirea rasei animalelor. De aceea, se
solicita să se facă şi în judeţul Bacău, o largă popularizare pentru ca la expoziţie
să participe cât mai mulţi vizitatori, acordându-se în acest scop o reducere de
75% a transportului pe cale ferată.
La 1 1 octombrie 1924, Prefectul Lascăr, al Judeţului Dorohoi expedia o
telegramă Prefectului de Bacău, prin care făcea cunoscut că în ziua de 1 9
octombrie se va deschide EXPOZIŢIA AGRICOLĂ Ş I ZOOTEHNICĂ" DIN
ORAŞUL DOROHOI şi ruga să se aducă la cunoşti'nţă populaţiei acest
eveniment, vizitatorii beneficiind de aceeaşi reducere de 75% a transportului,
aprobată de ministrul comunicaţiilor. 1 6
Anul 1 925 a fost marcat, la nivelul ţării, de un mare număr de expoziţii şi
târguri. Unul dintre acestea a fost TÂRGUL DE MOSTRE INDUSTRIALE ŞI
EXPOZIŢIA AGRICOLĂ ŞI ZOOTEHNICĂ DE LA ARAD din perioada 1 - 1 0
august 1 925. Caracteristica acestei manifestări organizate de Camera de Comerţ
şi Industrie Arad a fost aceea că avea o cuprindere naţională, cu o mare
diversitate a exponatelor, după cum rezultă din prospectul tipărit pe 1 2 pagini,
însoţit de invitaţiile de participare trimise în toate judeţele ţării. 1 7
Tot caracter naţional a avut şi EXPOZIŢIA GENERALĂ Ş I TÂRGUL DE
MOSTRE DE LA CHIŞINĂU dintre 1 5 augu�t şi 30 septembrie 1 925. Agitaţia
specifică organizării acestor activităţi rezultă şi din fondul de documente al
Prefecturii Judeţului Bacău, între acestea fiind adrese ale Direcţiei Îndrumărilor
Agricole din ministerul de profil, ale Consilierului agricol al judeţului, răspunsuri
şi decizii pentru participarea cu exponate. 1 !!
Noutatea acestei ample manifestări de la Chişinău, în raport cu cele
anterioare, a constat în organizarea în aceeaşi perioadă, între 8 şi 1 1 septembrie
1 925, în Capitala Basarabiei, a Congresului General Agricol, al cărui Program
-Invitaţie îi·conferea atât atingerea unui ridicat nivel ştiinţific, cât şi o finalitate
pragmatică.
În cele 9 secţiuni-agricolă, zootehnică, horticolă, apicolă şi sericicolă,
piscicolă şi silvică etc.- urmau a se dezbate probleme de mare actualitate
ştiinţifică a căror aplicativitate practică se va menţiona în moţiunile adresate de
15

Ibidem, dosar 4 1 / 1 924, f. 1
1 6 Ibidem, f. 5
1 7 Ibidem, Dosar 47/ 1 92 5, f. 1
1 8 Ibidem, f. 1 2
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către . Congres organelor specializate din fiecare domeniu. Desigur, excursia
documentară prevăzută a se realiza în diferite zone ale Moldovei dintre Prut şi
Nistru avea să completeze benefic această complexă manifestare. Ca şi la
activităţiile anterioare, participanţii la expoziţie şi la congres au beneficiat de
reducere cu 75 % a transportului. I 9
O semnifacaţie aparte prin scopul urmărit, acela de a obţine fonduri băneşti
în vederea terminării clădirii căminului "Spiru Haret'' al studentelor din
Bucureşti, a avut şi EXPOZIŢIA NAŢIONALĂ DE PRODUSE ÎN STIL
ROMÂNESC organizată în Parcul Carol din Capitală, între 25 august şi 1 0
septembrie 1 925. Iniţiată de Societatea Tinerelor Fete, sub preşedinţia Doamnei
Clotilda General Ave��escu, manifestarea se adresa ateliere1or şi particulari1or din
întreaga ţară pentru a participa cu cusături, broderii, covoare, obiecte de artă în
lemn sau ceramică etc. 20
Pentru obţinerea veniturilor financiare s-au emis bilete de vizitare în
valoare unitară de 42 Iei, iar posesorii acestora urmau să participe la tragerea
premiilor de circa jumătate de milion de lei, constând din: un automobil "Ford",
o sufragerie din lemn afumat, cusături naţionale şi alte obiecte. Menţionăm că
Prefecturii Bacău i s-au încredinţat spre difuzare un număr de 50 bilete, în
valoare totală de 2 1 00lei (50X42=2 1 00).2 I
În zilele de 3 , 4 şi 5 octombrie 1 925 s-a desfăşurat la Timişoara,
EXPOZIŢIA ZOOTEHNICĂ REGIONALĂ, cu participarea jude lor Arad,
Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş-Torontal. Conform prospectului2 expoziţia
avea 9 sectii pentru diversele specii de animale, produse derivate şi industriale de
profil: cabaline, bovine, ovine, porcine, păsări şi animale, aparate de lăptărie,
vehicule. Manifestarea era organizată sub înaltul patronaj al Alteţei Sale Regale
Carol, Principele moştenitor (adică, viitorul rege-n.n.) şi ". . . preşedinţia de
onoare a domnilor I.I.C.Brătianu, Preşedintele Consiliului de Miniştri şi
Alexandru Constantinescu, Ministrul Agriculturii şi Domeniilor" .
În legătură cu această expoziţie, Direcţia Regională Zootehnică şi Sanitar
Veterinară Timişoara se adresa Ia 1 2 septembrie 1 925 Prefectului judeţului
Bacău, cu rugămintea că întrucât "expoziţia are şi un caracter de târg de buni
reproducători" - armăsari, vieri şi tauri de vânzare -, să se facă comenzi din
partea celor interesaţi din cadrul judeţului, aşa cum, dealtfel, a cerut-o
din toată ţara. 23

�

1 9 Ibidem, f. 13 şi 1 7

20 Ibidem, f. l 8

2 1 Ibidem, f. 1 9
22 Ibidem, Dosar 60/ 1 925, f. 2
23 Ibidem, f.4 şi 5
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Tot cu un astfel de specific, dar de o mult mai mică amploare avea să fie
şi EXPOZIŢIA DE ANIMALE DIN TG. FĂLCIU, organizată în ziua de 2.6
octombrie 1925. Vara secetoasă a acelui an a creat mari probleme pentru unele
judeţe ale Moldovei. Aceasta rezultă şi din telegrama Prefectului judeţului Fălciu,
din 24 iunie 1 925, prin care face cunoscut Prefectului de Bacău, că " din cauza
secetei ce bântuie judeţul nostru şi a vitelor slabe, expoziţia de animale ce urma
să fie în Tg. Fălciu la 24 iunie curent, s-a amânat pentru ziua de 26 octombrie".24
Deşi nu ne-am propus să abordăm exhaustiv această problematică, ci
numai prin prisma informaţiei ce se degajă din documentele ce ne-au stat la
îndemână, presupunem că anii crizei economice care avea să vină, ca şi cei ai
redresării economice au creat un hiatus îndelungat în organizarea unor
manifestări de genul celor care s-au desfăşurat în anii 1 923, 1 924 şi 1 925.
O următoare informaţie reieşită din fondul de documente al Prefecturii
Bacău, destul de sumar conturată, este cea _privitoare la EXPOZIŢIA DE
FRUCTE DE LA BACĂU, care a avut loc în luna septembrie . 1 937.25 La 2 1
ianuarie 1 938, Serviciul Agricol al judeţului Bacău, făcea cunoscut prefectului
Ordinul Ministerului Cooperaţiei, Direcţiunea Viticultură şi Horticultură, prin
care erau transmise mulţumiri pentru modul cum a fost organizată această
expoziţie de fructe. Împreună cu Ordinul amintit se expediau şi un număr de 44
diplome "care vor fi distribuite persoanelor ce s-au distins cu ocazia acestei
expoziţii" , se specifica în document. 26
Începând cu anul 1 939, în timpul dictaturii carliste, s-au introdus şi alte
forme concurenţiale, participative şi stimulatorii atât pentru subiecţi-ţăranii tineri
şi vârstnici-cât şi pentru beneficiarii direcţi şi subsumaţi ai acestor măsuri-,
economia agrară şi nivelul de civilizaţie al satului românesc. Între acestea,
amintim "CONCURSUL BUNILOR GOSPODARI", "SĂRBĂTOAREA
SĂDIRII POMILOR", dar mai ales aplicarea unor măsuri ca cele de constituire
a ASOCIA ŢIILOR DE PRODUCŢIE ŞI DESFACERE ÎN COMUN la sate, sau
de SCOATERE A VIILOR HIBRIDE, în vederea înlocuirii cu cele nobile.
Concursul pentru premierea bunilor gospodari s-a instituit prin Dispoziţia
m�nisterială din 4 mai 1 938, pe baza punctului 7 din Legea pentru organizarea
agriculturii şi avea ca obiect " stimularea micilor agricultori în vederea
organizării gospodăriilor în chip metodic, ra�onal şi igienic" .27 Se destina acestui
scop suma de un milion lei din fondul pentru încurajarea agriculturii, fond ce se
24
25
26
27

Ibidem, f. 1
Ibidem, Dosar 681 1 938, f. 1
Ibidem, f. 2
Ibidem, Dosar 241 1 939, f. 2 1 şi 22
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împărţea pe judeţe în funcţie de numărul comunelor. Premiul 1 era de 1000 lei, II
de 500 lei, III de 250 lei. În tematica concursului se aflau criterii privind
curăţenia în curte, aranjarea platformei de gunoi, îngrijirea animalelor, igiena
casnică, producerea legumelor ş.a .. Concursul avea faze comunale şi judeţene, cu
comisii conduse de primari la comune şi respectiv, de prefect la nivelul
judeţului.28
Premierea bunilor gospodari se prevedea a se face în cadrul unor solemităţi
la comune şi plăşi, în faţa comisiilor examinatoare, acordându-se bani, medalii şi
diplome persoanelor nominalizate prin Ordinul Ministerului Agriculturii.
Examinările la toate fazele se desfăşurau în lunile noiembrie - decembrie, iar
premierea, în lunile februarie-martie, din anul următor, numai după ce se
efectuaseră verificările de rigoare asupra corectitudinii concursului şi stabilirii
premiaţilor la toate nivelele. 29
În lumina acestor reglementări şi proceduri, It. col. V.Vasiliu, Prefectul
judeţului Bacău, raporta Rezidentului Regal al Ţinutului Prut, că la 23 februarie
1 939 au fost înmânate premii în valoare de 1 1 mii lei la un număr de 1 0 mici
agricultori şi medaliile "Meritul Agricol" cls. 1-a cu brevet, la alţi 2 mici
agricultori (Vasile Gârţu din Blăgeşti şi Gheorghe Cerchezan din Ciumaşi-n. n.),
câştigători ai fazei comunale.30 La 1 6 martie 1 939 s-au înmânat premiile altor 34
buni gospodari din judeţul Bacău, câştigători ai etapelor superioare ale
concursului, în cadrul unei solemităţi care s-a desfăşurat în localul Prefecturii.J I
Pe linia creşterii performanţelor în agricultura românească, în paralel cu
măsurile de stimulare morală şi materială a producătorilor agricoli s-au adoptat,
în acea perioadă şi o serie de reglementări structurale în ceea ce priveşte calitatea
biologică şi selecţia materialului semincer şi săditor atât în cultura mare, cât şi în
domeniul horticulturii şi viticulturii, dar şi pentru asigurarea unui cadru
organizatoric adecvat, respectiv înfiinţarea de exploataţii agricole prin asocierea
micilor agricultori.
Urmărind materializarea acestor preocupări, Ministerul Agriculturii
recomanda prefecturilor, printr-o circulară din 1 9 iulie 1 939, să sprijine
înfiinţarea de ASOCIAŢII DE PRODUCŢIE ŞI DESFACERE ÎN COMUN LA
SATE " pentru depăşirea grelei situaţii în care se află proprietatea mică
ţărănească: loturi mici ce se pulverizează din an în an, culturi extensive, mijloace
de producţie rele, familii numeroase şi subnutrite"_32 Camera de Agricultură a
2 8 Ibidem
29
30
31
32

Ibidem, f. 2 1 şi 23

I bidem, Dosar 35/1 939, f. 1 şi 4
Ibidem, Dosar 24/ 1 939, f. 1 9 şi 20
Ibidem, f. 37 şi 38
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judeţului Bacău va răspunde la acest demers la 2 august 1 939, făcând cunoscut
că o asociaţie de producţie se va înfiinţa în comuna Răcăciuni şi va fi condusă de
un inginer agronom.33
În lunile august şi septembrie 1 939, Ministerul Agriculturii adopta o serie
de măsuri pentru stimularea SCOATERII VIILOR HIBRIDE, plătindu-se ,
conform legii, câte 3000 lei de către Stat, pentru fiecare hectar dezafectat în
vederea plantării cu viţă nobilă. Pentru asigurarea succesului acestei acţiuni se
recomanda ca primul exemplu să îl dea funcţionării publici din mediul ruraJ.34
Pentru a ne face o imagine cât mai completă şi pentru a încheia succinta
trecere în revistă a unora din cele mai relevante măsuri de încurajare a activităţii
agricole, dar şi de animare şi de creştere a gradului de civilizaţie în mediul rural
în perioada interbelică, este necesar să mai amintim şi faptul că începând cu anul
1 939 s-a stabilit ca în jurul datei de 20 aprilie să se desfăşoare o acţiune generală
pe ţară cu denumirea de "SĂRBĂTOAREA SĂDIRII POMILOR" .
Manifestarea, al cărei factor principal trebuia să îl constituie formaţiunile de
tineri străjeri, se încadra într-un ritual complex ce se desfăşura pe parcursul
întregii zile, în care se împleteau mesajul patriotic cu cel religios şi laic, după un
program prestabilit pe ţară şi cu încadrarea pe ore, a unor momente obligatorii ca:
intonarea Imnului de Stat, slujba religioasă, acţiunea de sădire propriu-zisă,
serbarea sătească, întrecerile sportive ş.a . .Întreaga activitate desfăşurată după
ritualul respectiv, (numărul participanţilor şi rezultatele concrete ale acţiunii de
sădire a pomilor), se consemna şi centraliza ierarhic prin rapoartele primarilor,
ale administratorilor de plăşi şi apoi de prefecţi, până la Ministerul Agriculturii şi
la Guvem.35
Desigur, anii tulburi, plini de vicisitudini create de războiul ce avea să vină
dar şi de sovietizarea postbelică, pârjolul creat de seceta anilor 1 946- 1 947 ca şi
de împovărătoarele datorii de război impuse ţării, reforma agrară din 1 945
anulată în scurt timp de cei ce au promovat-o, prin colectivizarea forţată au fost
tot atâtea cauze ce au frânat progresul de care agricultura, satul românesc şi
întreaga economie aveau atâta nevoie. NEVOIE, PE CARE, DIN PĂCATE O
RESIMŢIM ŞI ASTĂZI!

33 Ibidem, f. 40
34 Ibidem, f. 45 şi 46
35 Ibidem, Dosar 2 411 939
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Politique de stimulation
de la performance agricole, de la vie rurale et de
l'industrie menagere dans Ja periode interbelique
Resume
Le materiei met en evidence la preocupation des gouvemements
roumaines apres la premiere guerre mondial pour la refaite economique du pays,
particulierement pour l 'agriculture.
Pour le developpement de la production agricole ont ete organises des
expositions et des foires specialise en produits agricoles et zootechniques ainsi
que des outillages agricoles. Telles manifestations ont ete organises ă Iassy,
Bucarest, Chişinău, Cluj, Arad, Timişoara, Dorohoi, Bacău ş.a ..
En meme but ont ete organises des congres et des conferences ou a eti:
popularise l'experience avancee dans ce domaine.
L' article met en evidence la presence du departement de Bacău ă ces
manifestations conformement aux documents existants ă la Direction
departamentale des Archives Nationales, au fond de la Prefecture departamentale
de Bacău.
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Destine de august.
Inceputul sfârşitului monarhiei în România
"

Laurentiu
Stroe
.
În vara anului 1940, când România a pierdut 113 din teritoriu şi din
populaţie, s-a produs prima deteriorare puternică a imaginii instituţiei
monarhice. Pentru cea mai mare parte a opiniei publice, monarhul autoritar
Carol II, care îşi asumase rolul de "omul providenţei" în reformarea societăţii
româneşti, era principalul vinovat pentru dezastrul ţării. Călcându-şi pe inimă,
după o lungă şi deschisă analiză a situaţiei, regele a încredinţat la 4 septembrie
1940 mandatul formării noului guvern generalului 1. Antonescu, singurul care,
în acel moment, putea restabili ordinea având autoritate în armată, bucurân
du-se de încrederea Gărzii de Fier şi neîntâmpinând opoziţia politicienilor, în
special a lui I. Maniu şi a lui Dinu Brătianu. Ministrul Germaniei la Bucureşti,
Fabricius, 1-a îndemnat pe Antonescu să înlăture camarila regală, să-I detroneze
pe Carol II şi să-şi asume puteri dictatoriale. După anumite tatonări, generalul s-a
prezentat la rege pentru a depune mandatul încredinţat, infonnând că toţi cei
consultaţi şi-au condiţionat implicarea politică de abdicarea lui Carol II I . Î n
dimineaţa zilei de 5 septembrie regele 1-a învestit pe incomodul general cu puteri
depline pentru conducerea statului român, act unnat de suspendarea constituţiei din

1 938

şi de dizolvarea corpurilor legislative2. Î n condiţiile în care Prefectura Poliţiei

Capitalei şi alte instituţii erau asediate de persoane neidentificate, în Piaţa Teatrului
se auzeau focuri de annă, iar coloanele de manifestanţi se îndreptau spre Palatul
regal,

generalul a solicitat regelui o intrevedere, prezentându-i supradimensionat
manifestările legionare anticarliste şi demonstraţiile de protest ale mulţimii faţă
de regimul dictaturii regale, golit în acel moment de orice conţinut. După o lungă
şi dramatică discuţie În care s-a făcut "tot procesul guvernării din ultimii 10
ani", Antonescu a sugerat regelui abdicarea.
Adresându-se Marelui Voievod Mihai, generalul 1-a asigurat că "va
sacrifica totul, chiar viaţa, pentru îmbunătăţirea situaţiei", considerată în acele
1 A.

Simon, Regim u l politic din România în perioada
Napoca, Editura Dacia, 1 976, p. 1 2-26;
2 "Monitorul O.ficial " , nr. 205 din 5 septembrie 1 940;

septembrie

1 940 - ia n u a rie 1 94 1 , Cluj
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momente foarte gravă pentru monarhie. Î ntr-o scrisoare adresată lui Carol, care nu se

generalul avcrtiza:"Toţi cer abdicarea M.V. În faţa acestei
situaţii şi a agitaţiilor pe care nu pot să le înec în valuri de sânge pentru a arunca
ţara într-un război civil şi a determina ocupaţia străină, mă simt dator să spun
şi în scris M.V. glasul ţării. . . " .
În dimineaţa în care Carol II s-a decis să abdice în favoarea fiului său
Mihai, Elena Lupescu, vrând să aplice formula "După noi, potopul", a cerut
vehement ca Mihai să-şi urmeze tatăl în exil. Intervenţia lui Antonescu a
restabilit situaţia, Mihai depunând jurământul ca rege al României şi primind
asigurări că "în viitor naţiunea va trece întodeauna înainte regelui, şi regele,
atâta timp cât se va încadra în interesele superioare ale naţiei, va avea sprijinul
acesteia". Printr-un nou decret semnat de rege puterile lui Antonescu au sporit, regele
păstrând prerogativele de a fi capul oştirii şi de a numi pe primul ministru, însărcinat

hotăra să abdice,

cu puteri depline3. Printre primele acţiuni politice ale lui Antonescu s-au numărat şi
constituirea unor comisii de anchetă pentru a controla situaţia fondurilor înzestrării
armatei, situaţia devizelor B .N .R., a fondurilor Partidului Naţiunii şi a Străjii Ţării,

Urmărind minima
lizarea rolului monarhiei în viaţa politică, printr-un nou statut al Casei Regale,
Antonescu instituia un control strict asupra acesteia, aprobînd componenţa
acesteia şi putând schimba pe orice membru care, direct sau indirect, "ar ieşi din
atribuţii". Ca dovezi ale rolului de afară din joc al Casei regale, voi da doar două
exemple: membrii primului guvern Antonescu au fost confirmaţi nu de regele
Mihai 1, ci de Fabricius, iar despre intrarea României în război la 22 iunie 1941
regele a aflat de la regina mamă Elena, care auzise ştirea la B.B.C.4. Guvernarea
antonesciană poate fi considerată un regim dictatorial curios, în care partidele, chiar
precum şi gestionarea secretariatului general al Casei Regale.

dacă nu-şi făceau propagandă electorală, funcţionau, se adresau pe diferite canale
conducătorului statutului, acţionând de multe ori împotriva acestuia, fără ca acesta să
reacţioneze. Chiar Hitler, intrigat de cele ce se petreceau în România, a cerut lui

1.

Antonescu arestarea lui Maniu şi supravegherea strictă a regelui Mihai

1.

"Ne costă viaţa lor - avea să aprecieze mareşalul- mai multe tone de petrol

pragmaticul
Antonescu, anticipând că monarhia ar avea şanse minime de existenţă în sud estul Europei, indiferent cine ar câştiga războiul, pregătea terenul lichidării
acestei instituţii. La rândul său, Casa Regală, ameninţată nu numai de mareşal,
ci şi de mersul istoriei, îşi aduna forţele, considerând că inamicul său numărul
unu era mareşalul.

(faţă de înţelegerile iniţiale cu al III-lea Reich-n.a). Putem considera că

3 Ibidem, nr. 206 din 6 septembrie 1 940;
4 Vlad Georgescu, România în războiul mondial ( 1 941-1944), în Gh. Buzatu, România cu şi
fără Antonescu, Iaşi, Editura Moldova, 1 99 1 , p . 1 53- 1 59;
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Pc plan intern ampli ficarea opoziţiei fată de alianţa cu statele Axei, faţă de

într-o mişcare de rezistenţă care
Din august 1943 au început
discuţii la Palat cu Lucreţiu Pătrăşcanu şi cu reprezentaţii armatei. La
război şi de guvernarea mareşalului s-a transformat

a cuprins toate categoriile sociale şi structurile politice.

consfătuirea reprezentaţiior Palatului, annatei şi ai comuniştilor, ţinută în noaptea de

1 3/14

iunie

1 944,

s-a decis răsturnarea prin forţă a regimului antonescian şi

regele Mihai s-a declarat de
acord cu planul insurecţional, propus de cei care pot fi consideraţi adevăraţii
artizani ai loviturii de stat: 1. Mocsony-Stârcea, Gr. Niculescu-Buzeşti, Mircea
Ioaniţiu, Iuliu Maniu (reprezentat de Gr. Niculescu-Buzeşti), generalii
Sănătescu, Gh. Mihail, Vasiliu-Râşcanu, col. D. Dămăceanu, Emil Bodnăraş,
L. Pătrăşcanu5. Impresionaţi de evenimentele din Italia, unde la 25 iulie 1 943 regele
Victor Emanuel III îl înlăturase pe Mussolini, liderii opoziţiei politice din România,
neavând nici o bază reală de putere şi nici un mijloc practic de a pune în aplicare
planul răsturnării lui Antonescu, au făcut regelui oferta de a patrona lovitura de
stat, iar regele, dorind revenirea în forţă a monarhiei în prim planul vieţii
politice, a acceptat să preia iniţiativa şi răspunderea realizării. Regele îşi dorea
ca răfuiala lui cu mareşalul să beneficieze de girul unei baze politice cât mai
largi, de colaborarea unor lideri politici cunoscuţi de opinia publică din ţară şi
din străinătate . in calitatea sa de cap al oştirii, Mihai 1 putea ordona armatei
incetarea ostilităţilor impotriva URSS, iar prerogativa regală a numirii primului
ministru asigura cadrul legal pentru inlătutararea lui Antonescu. Atragerea in
aceste combinaţii a �CR, chiar dacă părea utilă în contextul politico-militar al
momentului, era periculoasă, deoarece orice ascensiune a comuniştilor
reprezenta o potenţială ameninţare la adresa monarhiei, orbită in acel moment
de duelul său cu mareşalul.
La 20 iunie 1 944 PNŢ, PNL-Dinu Brătianu, PSD şi PCR au format BND, o
întoarcerea armelor împotriva Germaniei. A doua z i

alianţă temporară în care fiecare partid îşi menţinea identitatea şi programul,
colaborând pe baza unei platforme minimale care cuprindea, printre altele: încheierea
rară întârziere a armistiţiuiui cu Naţiunile Unite şi înlocuirea regimului de dictatură
cu unui constituţional, democratic. Analizând încercările de a scoate pe cale politico
- diplomatică România din războiul contra Naţiunilor Unite, subliniem că
demersurile au aparţinut tuturor forţelor politice: lui Ion şi M. Antonescu, in
numele guvernului, ca şi opoziţiei reprezentate de PNŢ, PNL, Casa Regală şi, in
anumite combinaţii, de reprezentaţii comuniştilor şi social-democraţilor. Fără să
ştie sau fără să pară a şti că aliaţii hotărâseră să se accepte doar capituiarea
necondiţionată a Gennanici şi a satcl i ţi l or acesteia, guvernul, opoziţia şi Palatul, în

5

Corne l i u Coposu, Preludii politico-diplomaticc ale loviturii de stat de la 23 a u gust
Gh. Buzatu, op. cit.. p.

1 92-209;
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consens şi separat au generalizat şi permanentizat tatonările diplomatice în 1 9431 944, prima jumătate. Din martie - aprilie 1 944, fiind în conflict nemijlocit cu
sovieticii, către aceştia s-au îndreptat cu precădere intervenţiile româneşti, rară a fi
neglijate eventuale garanţii anglo-americane. Cele mai îndelungate tratative

româno-sovietice au avut loc la Stockholm, unde din toamna anului 1943
ministrul român în Suedia, Frederic Nanu, a avut permanente contacte cu
ambasadorul sovietic Alexandra Colontai6, De aici au pornit propunerile
sovietice de armistiţiu cu România, date reprezentatului nostru la 12 şi 13 aprilie
1944. Considerate minimale, definitivate anterior la Moscova şi cuprinzând
simbolic unele sugestii ale guvernelor SUA şi Marii Britanii, condiţiile au fost
uşor amendate în favoarea noastră ca urmare a respingerii lor de mareşal la 15
mai. Conform celor propuse, trupele germane din România urmau să fie atacate de
diviziile aflate în luptă sau ar fi avut la dispoziţie 15 zile pentru evacuarea României,
frontiera cu URSS ar fi fost cea din 1 940 (deci am fi recunoscut pierderea
Basarabiei şi a nordului Bucovinei), ar fi fost recunoscute drepturile României
asupra Transilvaniei, trupele sovietice ar fi trecut spre front prin România, s-ar fi creat
o zonă rară trupe străine pentru guvernul român. În jurul acestor propuneri s-au
purtat discuţii până în august 1944, sovieticii dorind un armistiţiu cu Antonescu,
iar acesta solicitând garanţiile anglo-americane şi acceptul scris al opoziţiei din
ţară. Dacă la Cairo Maniu anunţa, în numele opoziţiei, că a acceptat integral
condiţiile sovieticilor încă de la 11 iunie 1944, opoziţia s-a ferit să dea în acelaşi
sens garanţii scrise mareşalului. Spre disperarea conspiratorilor, care
anunţaseră că regele Mihai 1 luase toate măsurile pentru executarea loviturii de
stat, aprobarea aliaţilor pentru a se trece la acţiune nu a venit niciodată,
deoarece era evident pentru toată lumea, poate mai puţin pentru opoziţia
română, că Antonescu era în acel moment interlocutorul preferat pentru
Moscova, Londra şi Washington. Era singurul care putea realiza o schimbare de
front cu cele mai mici riscuri de eşec, pe lângă faptul că era autoritatea în stat.
Încercând să ne concetrăm asupra evenimentelor de la 22 şi 23 august 1944,
observând devansarea arestării lui Antonescu şi a membrilor guvernului de la 26 la
23 august, considerăm că faptele sunt încă discutabile.
În seara de 22 august Antonescu s-a întors de pe front cu intenţia de a
duce trupele române pe aliniamentul Carpaţii Orientali-linia fortificată
Focşani-Nămoloasa-Brăila-Dunărea maritimă, în timp ce două corpuri de
armată aveau misiunea să apere trecătorile Carpaţilor Orientali. La puţină
vreme după sosire, în cadrul unei întâlniri cu dr. Clodius, împuternicitul special
al Germaniei în România, Antonescu i-a prezentat planul de a scoate ţara din
6 D. D. Rusu, Lovitura de stat din august 1 944, în 1. Agrigoroaiei, D. D. Rusu, Istoria
Românilor. Epoca contemporană, Galaţi, Editura Porto-zFranco, 1 992, p. 1 30- 1 35;
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război cu acordul Berlinului, pentru a evita un conflict româno-german. În
aceeaşi seară mareşalul l-a primit pe 1. Mihalache, care, în numele PNŢ şi PNL,
i-a declarat lui Antonescu că acesta era, În situaţia dată, cel mai indicat să
încheie armistiţiu cu Naţiunile Unite. Presat de gravitatea situaţiei de pe front,
mareşalul a decis să taie nodul gordian, forţând mâna politicienilor români. El
a declarat În dimineaţa zilei de 23 august lui Gh. Brătianu că, dacă ar obţine
asentimentul scris al lui Maniu şi Dinu Brătianu, ar încheia armistiţiu(,. cu sau
fără voia germanilor.7
Se pare că după această convorbire mareşalul ar fi trimis un emisar la
Stockholm pentru a trata cu reprezentanţii guvernului sovietic Încheierea
armistiţiului. După părerea lui Antonescu, armistiţiu( ar fi trebuit semnat în
condiţiile stabilizării frontului din Moldova, pe aliniamentul Focşani
Nămoloasa-Brăila, lung de 150 km, 1- revăzut cu 1600 cazemate betonate, cu
annament automat, şanţuri antitanc, câmpuri de mină, reţele de sârmă şi alte
obstacole de luptă.
Liderii opoziţiei, iniţial de acord cu scrisoarea de garanţie cerută de
mareşal, Îl sfătuiau chiar pe Mihai Antonescu să facă uz de acordul lor (deşi
scrisoarea nu au semnat-o niciodată) în timpul audienţei programate la rege, in
ziua de 23 august , ora 15,308. Pentru a apăra capitala de un previzibil atac german
în cazul încheierii armistiţiului, Antonescu ordonase la 21 august ca trupele din
garnizoana Piteşti să se deplaseze in marş forţat spre apărarea Bucureştiului.
La 15,30 Mihai Antonescu l-a informat pe rege despre demersurile
diplomatice făcute până atunci in vederea încheierii armistiţiului, iar regele,
fără să se pronunţe, l-a rugat să rămână şi in timpul audienţei mareşalului.
La 16,05 conducătorul statului s-a prezentat la Palat. Aici a avut loc o
fantastică ciocnire de orgolii, iar regele Mihai 1 a profitat de situaţie pentru a
tranşa in favoarea sa duelul început în toamna anului 1940, fără a lua în calcul
urmările imediate şi de perspectivă ale loviturii de stat. Dll p ă arestare,
Antonescu i-a apostrofat pe sfetnicii monarhului: "Nenorociţiilor, nu vă daţi
seama ce faceţi? Distrugeţi ţara şi o daţi pe mâna comuniştilor!"
Lovitura de stat a fost un sprijin efectiv dat imediat sovieticilor şi aliaţilor,
scutiţi de 7-8 luni de război, iar modul în care s-a realizat, fără nici o condiţie
sau garanţie, a lăsat România la discreţia URSS. Pe lângă capturarea a peste
130.000 de militari români, ţara a intrat sub ocupaţie sovietică, Basarabia şi
nordul Bucovinei păreau pierdute pe vecie, şi, mai presus de orice, se profila
7 1. Scurtu, Viata politică din România 191 8-1944, Bucureşti, Editura Albatros,
1 982,
p. 3 1 0-3 1 5 ;
8 ldem., Contributii privind viaţa politică din România. Evoluţia formei d e guvernământ în
istoria modernă şi contemporană, Bucureşti, Editura Ştinţifică şi Enciclopedică, 1 988,
p. 534-542.
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marşul spre putere al minipartidului comunist din România, propulsat de
Armata Roşie şi de diploma ţ ia sovietică. Fără să exagerăm, putem concluziona
că pierderile teritoriale din

1940 şi actul de Ia 23

august

1944

reprezintă semnele

începutului sfârşitului monarhiei în România. Dar, cum istoria este plină de
capricii, ne putem aştepta ca într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat să
revină această formă de guvernământ şi, dacă acest lucru se va produce, bine ar

fi ca

regii să înve ţe din greşelile trecutului.

August Destinies. The Beginning of
the end of the Monarchy in Romania
A summary
After the first shocking deterioration of the monarchy image in the public
eye, in 1 940, the king Carol II abdicated, leaving behind a destroyed country.
General Antonescu, having full power over the leadership of the country,
subordonated the monarchy, pushing it at the edge of the politica! life. Taking
into account the development of the events, we can consider that the pragmatic
general inferrcd the fact that the monarchies from the south-eastem Europe
would somehow disappear after the war, no matter the winner's side and he
prepared himself to act consequently waiting for the right moment.
The Royal House from Romania reunited the forces aiming at the coming
back in force in the politica! life and the removing of Antonescu who was
considered the main politica! opponent. Needing the guarantee of some politica!
personalities during the fight with the Leader, Mihai 1 and his supporters assumed
the achievement and the responsibility of abolishing the Antonescian regime
throungh a state blow, proposed by the politica! opposition from Romania, who
had no efficient means of action. On the pretext that Antonescu would have
refused the ending of the truce, The Royal House definitely took on their side the
fight with Antonescu, arresting the imprudent general who had faced his
opponents without taking any precautions.
Eager to eliminate Antonescu at any costs, the king and his court did not
reasonably take into consideration the immediate and future consequences of
their actions. That is why we can consider that thc tragedy of the falling of the
Romanian fronteers in 1 940 and the state blow on 23 August 1 944 can be the
signs of thc beginning of the end of thc monarchy in Romania.
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Câteva considerente cu privire
la imaginea femeii în Europa occidentală a
secolelor XI - XIV.
Concepţia bisericii faţă de femeie oglindită
în dreptul canonic medieval
Lăcrămioara Marin

Capitolul de faţă, Concepţia bisericii/aţă defemeie oglindită În dreptul
canonic medieval, face parte dintr-o lucrare mai amplă, Imaginea femeii În
Europa occidentală a secolelor XI -XIV, ce urmează să vadă lumina tiparului

într-un viitor apropiat.
Dacă până în 1 989 era deosebit de dificil accesul la arhivele externe, după
această dată istoricii români au alte posibilităţi de documentare. Lucrarea se
înscrie, ca gen, în istoria mentalităţi lor - care departe de a fi considerată o istorie
totală (aşa cum susţin unii istorici străini) are rolul de a întregi şi colora peisajul
unei epoci.
Perioada secolelor XI -XIV marchează, pentru occidentul medieval,
timpul cuprins între începutul perioadei de înflorire a societăţii feudale şi zorii
Renaşterii italiene.
Jurisprudenţa laică cuprindea numeroase prevederi cu privire la femeie.
Unele erau extrase din cutumele epocii, altele erau preluate din dreptul roman.
Dar adevărata orientare în legătură cu poziţia oficială faţă de femeie în evul
mediu a dat-o b:serica.
S ituaţia materială grea a maselor largi din imperiul sclavagist roman crease
o stare de deznădejde generală. Ele căutau salvarea aici, pe pământ, salvarea prin
credinţă şi creştinismul răspundea foarte bine acestor nevoi. Creştinismul
primitiv a fost la început o mişcare a celor mulţi, a celor asupriţi, a sclavilor şi
l iberţilor, a săracilor şi a celor lipsiţi de drepturi, a popoarelor pe care Roma le-a
subjugat. Doctrina creştină susţinea ideea egalităţii între oameni, deci implicit
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între bărbat şi femeie. În textele Evangheliei, I isus le răspunde fariseilor care
întreabă dacă pentru un motiv oarecare le este îngăduit să-şi părăsească femeia:
" N-aţi citit oare că de la bun început Creatorul i-a făcut bărbat şi femeie şi a zis:
Pentru aceea bărbatul va lăsa pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia lui
şi nu vor fi doi, ci doar un singur trup? Astfel ei nu mai sunt doi, ci doar un singur
trup."( Geneza. 2 - 24, Matei, XIX, 1 - 9 şi Marcu X, 1 - 9). Deşi apostolul Pavel
afinnă şi el " Nu este n ici iudeu, nici elin . . . nici sclav, nici om l iber, nici bărbat,
nici fem�ie: Pentru că toţi sunteţi unul întru Iisus Cristos (Epistola către
Galateeni, III) el aşază femeia creştină într-o poziţie de subodonare atât în sânul
bisericii cât şi în căsnicie, îi cere să participe cu capul acoperit de un văi la
întruniri le de rugăciune şi, amintind de al doilea capitol al creaţiunii (Facerea, II,
2 1 - 24) spune "Şi nu bărbatul, desigur, este cel făcut pentru femeie, ci femeia
pentru bărbat" (Epistola către Corinteni, XI, 9) precum şi "Femeile să li se
supună bărbaţilor lor precum Domnului, căci b�rbatul este cap femeii sale, cum
Cristos este capul bisericii, trupul său, al cărui izbăvitor este. Şi după cum
biserica i se supune lui Cristos, tot astfel femeile trebuie să li se supună bărbaţilor
lor" (Epistola către Efeseni, V, 22 - 24 ).
Două pasaje din Corpusul paulinian vin să întărească temeiul "dogmei
subordonării necondiţionate a femeii bărbatului"L primul este cel din Epistola
Întâi către corinteni ( XIV, 34 - 35) "Femeile să tacă la întruniri, căci nu le este
îngăduit să ia cuvântul; să stea supuse cum însăşi legea o spune"; al doilea pasaj
- cel din Epistola întâi către Timotei (I I 1 1 - 1 4) este la fel de categoric -"Nu
îngădui femeii să-I înveţe şi nici să-I îndrume pe bărbat".
Considerată a fi principala vinovată a păcatului originar (Facerea , III, 1
7) primii scriitori creştini se adresează femeii cu multă severitate; astfel Tertulian
îi spune:" Tu veşnic ar trebui să fii cemită, acoperită cu zdrenţe şi cufundată în
pocăinţă, ca să-ţi răscumperi păcatul de a fi dus la pierzanie neamul omenesc . . .
Femeie tu eşti poarta diavolului. Tu te-ai atins de pomul lui Satana ş i cea dintâi
ai nesocotit legea dumnezeiască"2 . Agresivitatea şi austeritatea excesivă a lui
Tertulian camuflau o adevărată aversiune faţă de misterele naturii şi ale
matemităţii. În De monogamia (Despre rnonogarnie) el ponegreşte căsătoria,
femeia însărcinată, pruncii abia născuţi.
Concepţii le lui Tertulian se regăsesc la Sf.Ambrozie care ponegreşte actul
căsătoriei exaltând virginitatea "stare sublimă şi cvasidivină"3.
Pentru Sf.leronim căsătoria e un dar al păcatului. Scriind unei fete tinere,
pe care o povăţuieşte să rămână fecioară el tratează cu dispreţ porunca biblică:
,

-

1 J . M. Aubert, La fem me. Antifeminisme et christianisme. Paris. 1 975, p.20.
2 Tertulian. Corpus christianorum - De cultu fem inarum, în Opere, 1 , p. 343
3 De virginibus, 1, 1 cap. LVI
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"Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul" (Facerea, I, 28) "Te încumeţi oare
să defăimezi căsătoria pe care Dumnezeu a binecuvântat-o? vei spune. Dar
preferându-i fecioria nu înseamnă câtuşi de puţin a defăima căsătoria . . . Nimeni
nu asemuieşte un rău cu un bine. Femeile măritate trebuie să fie mândre că stau
în spatele fecioarelor. Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul. Crească şi
înmulţească-se cine vrea să umple pământul. Cohorta ta se află în ceruri. Creşteţi
şi vă înmulţiţi . . . această poruncă s-a împlinit după izgonirea din rai, după
goliciunea şi frunzele de smoch in ce vesteau îmbrăţişările smintite ale
căsătoriei"4 .
Căsnicia îndepărtează omul de l a contemplarea lucrurilor divine.
Dimpotrivă "virginitatea, scrie Marie-Odile Metral, integritatea fizică, purificare
a sufletului şi închinare întru Dumnezeu . . . este întoarcerea la origine şi la
imortalitatea căreia îi atestă realitatea"5.
De acurp înainte, reprezentanţii bisericii afirmă drept adevăr de netăgăduit
că "virginitatea şi castitatea umplu şi populează j ilţurile paradisului"6. Dar cum
să conciliezi, totuşi, acest antifemin ism cu învăţătura evanghelică despre
egalitatea dintre bărbat şi femeie? Sf.Augustin face o încercare în acest sens:
orice fiinţă omenească, afirmă el, posedă un suflet spiritual asexuat şi un trup
sexuat. La bărbat trupul reflectă sufletul, ceea ce nu-i cazul la femeie. Bărbatul
este aşadar întrutotul imaginea lui Dumnezeu, în timp ce femeia nu-i decât prin
suflet, trupul ei constituind un obstacol permanent în exercitarea raţiunii.
Inferioară bărbatului, femeia trebuie deci să i se supună7 .
Această doctrină o regăsim şi-n faimosul decret a lui Gratian ( 1 1 40) care a
reprezentat până la începutul sec.XX un important izvor al dreptului bisericii.
Aici se afirmă "Această imagine a lui Dumnezeu este întrupată în bărbat (Adam),
creaţie unică, obârşie a tuturor celorlalte fi inţe umane care a primit de la
Dumnezeu puterea de a stăpâni ca locţiitor al său, pentru că este imaginea unui
Dumnezeu unic. De aceea femeia nu a fost făcută după chipul lui Dumnezeu"8 .
Gratian îşi însuşeşte aproape identic textul lui Ambrozie "Nu degeaba femeia
n-a fost creată din acelaşi lut din care a fost făcut Adam, ci dintr-o coastă a lui
Adam . . . De aceea Dumnezeu n-a creat la început un bărbat şi o femeie, nici doi
bărbaţi, nici două femei, ci mai întâi bărbatul, apoi femeia pornind de la acesta"9 .
4 Lettre XXII a Eustochium, reprodusă în La Femme. Les .grands textes des Peres de l' Eglise,
texte alese şi prezentate de Fr. Quen!-Jauhmes, Paris, 1 968, p . l 9
5 Marie-Odile MetraJ, L e mariage. Les hesitations d e l'Occident, Paris, 1 977, p . 26.
6 Jean Delumeau, Frica în occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată, Bucureşti, 1 986, p. 204
7 J.K.E. Borrensen, Subordonation et egalite. Nature et role de la femme d'apres Augustin et
Thomas d' Aquino, Paris-Oslo, 1 968, p.25.
8 Gratien, ed. Friedberg, 1, 1 254 şi 1 256 citat in Jean Delumeau, op.cit., p.205.
9 Ibidem.

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

Lăcrămioara Marin

280

Toma d' Aquino menţine femeia într-o poziţie de subordonare afirmând
"căci prin firea lucruri lor bărbatu l este înzestrat cu mai mult discernământ şi mai
multă raţiune" I O .
Î n sprij inul argumentelor de mai sus Aristotel în De generatione
animalium, cartea I I I , cap. 3 afirmă că femeile sunt rezultatul unei deficienţe şi
al unui hazard: "Femina est effeto deficiens et occasionatum".
Femeia este în aceeaşi postură de subordonare faţă de bărbat. "Femeia are
nevoie de bărbat nu numai să procreeze . . . ci chiar pentru a se conduce, pentru că
bărbatul este mai desăvârşit prin gândire şi mai puternic prin virtute" 1 1 .
Aceste concepţii au influenţat direct prevederile dreptului canonic cu
privire la femeie. Deşi se aştepta o reglementare a situaţiei femeii conform
concepţiilor aduse de creştinism, dreptul canonic medieval n-a făcut nimic în
acest sens.
Şi literatura monastică păstrează aceeaşi linie antifeministă.
În secolul X Odon, abate de C luny scria "Frumuseţea fizică nu răzbate
dincolo de piele. Dacă ar vedea bărbaţii ce ascunde pielea s-ar îngreţoşa" l 2_
La jumătatea secolului XI, Marborde, episcop de Rennes, apoi călugăr la
Angers afirma: "Dintre nenumăratele capcane pe care duşmanul nostru cel
viclean le-a presărat pe toate colinele şi plaiurile lumii, cea mai rea şi pe care
n imeni n-o poate ocoli este femeia, sămânţă de nenorocire, rădăcină a tuturor
pierzaniilor, care a iscat pe întreg cuprinsul lumii stricăciuni fără număr . . .
Femeia, rău dulce, fagure de ceară şi venin, care cu o spadă muiată în miere
străpunge până şi inima înţelepţilor" l 3 .
Tot în secolul XI, Roger de Caen laudă celibatul şi deplânge bărbatul
căsătorit: "Crede-mă frate, toţi bărbaţii însuraţi sunt nefericiţi. Cel cu nevastă
slută se scârbeşte de ea şi o urăşte; dacă e frumoasă, se teme grozav de berbanţi . . .
Frumuseţea cu virtutea n u se împacă . . . Vezi o nevastă că-şi desmeardă drăgăstos
bărbatul şi îl acoperă cu dulci sărutăr_i, iar în tăcerea inimii ei dospeşte venin!
Femeia de nimic nu se teme; ea crede că toate-i sunt îngăduite"l 4 _
Biserica consideră că femeia este o fiinţă predestinată răului, de aceea cu
ea nici o precauţie nu-i de prisos. Bemardino de Siena spunea "Trebuie măturată
casa? - Da - B ine. Pune-o să măture. Trebuie spălate blidele? - Pune-o să le spele!
E ceva de cernut? Pune-o să le spele în casă. - Păi avem slujnică! - Şi ce dacă?
1 0 Somme theologique, 1, 2, art.l ; despre acest subiect c.f. La Femme. Culegere a societăţii Jean

Bodin, 1 962 . X II. partea I l , p. 75 - 79
I l Contra gentiles, III. 1 23 , citată in Jean Delumeau, op.cit., p. 205 - 206
1 2 Y. Lefevre. Histoire mondiale de la femme, I l , 1 966, p.83
1 3 Ibidem, p .8 2
1 4 Ibidem, p 83
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bisericii faţă de femeie ogl indită in cJrcptul canonic mccJic val

Să le spele ea (nevasta), nu c-ar fi strict necesar să facă ea asta, ci ca s-o -pui la
treabă. Câtă vreme nu-i vei da răgaz nici să-şi tragă sufletul măcar, n-o să stea pe
la ferestre şi n-o să-i zboare mintea la toate bazacon iile" 1 5.
Predica, m ijloc eficace al evanghel izări i începând din secolul al XIII-lea a
difuzat fără contenire blamări la adresa femei i şi a accentuat un sentiment
'
ancestral: frica de femeie.
Ceea ce în evul mediu timpuriu era un discurs monastic a devenit apoi prin
lărgirea progresivă a auditoriului un avertisment generalizat care a identificat
viaţa clericilor cu cea a mirenilor, sexualitatea cu păcatul, Eva cu Satana.
Bineînţeles că predicatori i nu făceau decât să vulgarizeze şi să răspândească pe
scară largă cu ajutorul oratoriei, o doctrină fundamentată de multă vreme prin
lucrări savante".
"
Dar şi acestea, la rândul lor, au cunoscut o răspândire nouă graţie apariţiei
tiparului. Astfel, de exemplu, în 1 3 30, la cererea lui Ioan al XXII-lea,
franciscanul Alvaro Pelayo redactează De pactu ecclesiae (Plângerea bisericii).
Fiind considerat documentul major al ostilităţii clericale faţă de femeie, ne vom
permite să stăruim mai mult asupra lui.
Acest izvor, deosebit de preţios, capătă valoare mai mare dacă este integrat
în mediul epocii: mediul ordinelor călugări lor cerşetori preocupaţi de
evanghelizare şi îngrijoraţi de decăderea corpului ecleziastic. Cartea 1 tratează
fără prea multă original itate procesul de constituire al bisericii creştine. Cea de a
II-a expune patetic starea lamentabilă în care se afla creştinătatea în acel moment.
Capitolul XLV-cel mai întins din volum- lansează grave învinuiri la adresa
fiicelor Evei. Franciscanul pune în cauză când "femeile" sau "unele femei", când
"anumite femei" când mai categoric " femeia" şi o judecă fără ca acuzata să
beneficieze vreodată de vreun apărător.
Femeia împărtăşeşte toate viciile bărbatului, avându-le însă în plus pe ale
ei diagnosticate de Scriptură: "Nr. I : Vorbele ei sunt mieroase . . . ; nr.2: Este
înşelătoare . . . ; nr. 1 3 : Este plină de răutate. Orice răutate şi orice stricăciune de la
ea purcede (Ee/. XXXV) . . . ; nr.44: Este flecară, mai ales la biserică . . . ; nr.8 1 :
Cuprinsă deseori de nebunie, ele îşi ucid copiii; Nr. l 02: Anumite femei sunt de
neîndreptat. . . " 1 6.
Recapitulând am putea spune: acuzaţia iniţială - Eva a fost începutul şi
"mama păcatului". Ea înseamnă pentru nefericiţii ei descendenţi izgonirea din
"
paradisul terestru". De acum înainte femeia este aşadar "arma diavolului",
"stricătoarea oricărei legi . . . " i zvoru 1 oricărei p ierzani i", "ea îi ucide pe cei pe
,

"

1 5 Monnier, Le Quattrocento, I 924, p. l 98.
1 o Jean Delumeau, op.cit.. p.2 1 5
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care i-a înşelat - săgeata privirii sale îi ucide şi pe cei mai vitej i bărbaţi"; ea este
"moarte amarnică" şi prin ea au fost cu toţii condamnaţi Ia moarte"1 7.
Unele femei sunt "ghicitoare nelegiuite" şi fac farmece. Altele "înnăbuşă,
din nebăgare de seamă, pruncii culcaţi în patul lor. Deseori îi ucid, apucate de
sminteală. Uneori colaborează la săvârşirea adulterului împingând fecioarele Ia
desfrâu" 1 8 .
Acuzaţia cea mai folosită este: femeia este agentul idolatriei. Căci "ea îl
face pe bărbat să calce legea şi să-şi renege credinţa"I 9 . Când te Iaşi pradă patim ii
trupeşti, înalţi templu unui idol şi-1 părăseşti pe Dumnezeu cel adevărat pentru
nişte divinităţi diavoleşti. Soţul nu trebuie să aibă pic de încredere în nevasta lui.
U neori îl părăseşte, ori "îi aduce un moştenitor făcut cu un bărbat străin", ori îi
otrăveşte viaţa cu bănuielile şi gelozia ei. De îndată ce-i laşi frâu liber în căsnicie,
ea devine tiranică: "Dacă nu-ţi va da ascultare, te va face de ruşine în faţa
duşmanilor tăi . . . Ea dispreţuieşte bărbatul de aceea nu trebuie să-i dai putere"20 .
Orgolioase şi în acelaşi timp impure, femeile stârnesc tulburare în viaţa
bisericii. Ele sporovăiesc în timpul slujbelor şi iau parte la ele cu capul dezvel it,
în ciuda recomandărilor apostolului Pavel. Ori, s-ar �uveni să-şi acopere părul
"în semn de supunere şi de ruşine pentru păcatul pe care femeia, cea dintâi, 1-a
adus pe lume. Unele călugăriţe ating şi spurcă pânzele sfinte sau vor chiar ele să
cădelniţeze altarul"2 1 .
Pe tot parcursul lucrării femeii îi sunt aduse şi alte injurii: femeia este
"smintită, cârcotaşă, nestatornică, flecară, ignorantă, certăreaţă, pizmaşă . . . nu-i
mânie mai aprigă ca a ei; . . . amărăciune şi durere este femeia care pizmuieşte altă
femeie şi asta pentru că limba ei este ca biciuJ"22 .
De planctu ecclesiae nu este singurul exemplu. În secolul al XII-lea
Bemard de Morlas, călugăr de Cluny, scrie De contemptu feminae (Despre
dispreţulfaţă de femeie):
"Femeia mârşavă, femeia făţarnică, femeia mişemică,
Mânjeşte ce-i crud, urzeşte nelegiuri, terfeleşte orice faptă . . .
Femeia-i fiară, păcatele-i sunt ca nisipul,
Dar totuşi n-o să le ponegresc pe cele bune,
Pe care se cuvine să le bunecuvântez . . .
Femeia cea nemernică să-mi fie acum
17
18
19
20
21
22

Ibidem, p. 2 1 6
Ibidem
Ibidem
Ibidem, p . 2 1 7
Ibidem
Ibidem
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Prilej de scriere şi vorbă . . .
Orice femeie se bucură la gândul păcatului şi la traiul împăcat.
Femeia bună-i tot lucru rău, şi mai că nu-i nici una bună

Femeia-i şarpe fioros prin inima, prin chipul sau prin faptele ei.
O flacără mistuitoare se caţără în pieptul ei cu un venin.
Femeia rea se boieşte şi se găteşte cu păcatele ei,
Ea se sulemăneşte, se preface, se preschimbă şi se căieşte . . .
Amăgitoare prin strălucirea ei, nărăvită în crimă,
ea însăşi crimă întruchipată . . .

·

Ea este tronul lui Satan, ruşinea-i pentru ea povară."23
Î n poemul atât de apăsător al lui Bernard de Morlas, găsim deja elementele
stereotipate pe care le-a preluat şi Alvaro Pelayo: trecerea de la incrim inarea
limitată a femeii rele la desconsiderarea în bloc a tuturor femeilor. Mergând pe
aceeaşi linie Colegiul judecătorilor din Padova încerca şi el să definească femeia:
"Quid est mulier? Hominis confusio, insociabilis bestia, continua
solicituo, indificiens pugna, cotidianum damnum, domus tempestatis,
solicitudinis impedimentum, viri incontinentis naufragium, adulterii vas,
perpetuum proelium, animal pessimum, aspis insanabilis, humanum
mancipium"24 ( În traducere: "Cine este femeia? . . . o bestie nesocială . . . casă a
furtunii. . . , vas al adulterului . . . , a luptei neîncetate, cel mai rău animal, viespe . . . "
Exemplele din literatura clericală sunt multiple şi toate respectă aceeaşi
regulă: incriminarea femeii şi poziţia ei de subordonare absolută faţă de bărbat.
Dreptul canonic şi instrumentul activ al bisericii -inchiziţia- reflectă
realitatea brutală căreia i-a căzut jertfă în primul rând femeia. Căci, aşa cum
spunea unul din puţinii apărători ai femeii acela care face legea este tot bărbatul.

23 Ibidem, p.2 1 9
24 E . Besta, Le persone nella stor ia dei diritto italiano, Padova, p. l 33- I 34.
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Quelques considerations concernant l'image de la femme
dans I ' E u rope occidentale des XI-e - XIV-e siecles.

La conception d ' eglise a l' egard de femme refletee dans le
droit canonique medieval
Resume

Ce chapitre, La conception d'eglise a l'egard de femme refletee dans le
droit canonique medieval, fait partie d'un ouvrage plus large: L'image de la
femme dans I'Europe occidentale des XI-XIV siecles, qu' il suivi de voir la
lumiere de ! ' imprimerie ă l'avenir.
Jusqu'ă l'annee 1 989, le chercheuer scientifique n'avait pas l'acces
aux archives externes, mais apres cette annees les historiques roumains ont autre
possibilites de documentation. L'ouvrage s' inscrit, comme genre, dans l 'h istoire
des mentalites, qu'el le n'est pas considerer une histoire entiere, mais elle a le role
de completer et de mettre en relief le paysage d'une epoque.
La periode du XI-XIV siecles marque pour )'occident medieval le temps
d'entre le debut de la periode de prosperite de la societe feodale et Ies aurore de
Renaissance italienne.
Quoique le christianisme sutenu )' idee d'egalite entre les hommes, le droit
canonique medieval et !'instrument actif d'eglise - I'Inquisition - maintenu la
femme dans une position de dependance ă l 'egard d'homme.
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Austria şi problema otomană
în secolul al XVII-lea
Cornel Vivi Cioaric

Utilizarea noţiunii "secolul al XVII-lea", în istoriografia europeană, este
însoţită de numeroase controverse, neelucidate până în prezent, în legătură cu
limitele cronologice între care trebuie încadrat veacul al XVII-lea şi, dacă, sub
aspectul transformărilor produse atunci în societatea europeană, reprezintă o
delimitare netă, faţă de secolul precedent, care să justifice abordarea sa distinctă.
Considerând anii 1 598 şi 1 7 1 5 limitele cronologice ale perioadei în discuţie,
Roland Mousnier caracteriza sec. al XVII-lea numindu-1 "epoca unei crize care a
afectat omul în totalitate, în toate activităţile sale - economice, sociale, politice,
religioase, ştiinţifice, artistice - şi în toată fiinţa sa, la nivelul cel mai profund al
puterilor sale vitale, al sentimentelor şi voinţei sale' .
Multitudinea punctelor de vedere, exprimate în legătură cu acest subiect,
cred că nu ne împiedică să fim de acord cu opinia lui Iva SchOffer, formulată atât
de plastic, potrivit căreia: "Poate fi tradiţionalism, împotriva raţiunii noastre, dar
trebuie să acordăm secolului al XVII-lea un loc propriu. Imaginaţia noastră arc
nevoie de aceasta"2.
Caracteristic epocii, apariţia mercatilismului, în sistemul economic
european, influenţează în mod considerabil direcţiile de evoluţie, ale politicii
externe, a principalelor puteri, care devin mult mai agresive. Interesele dinastice
au furnizat mijloace ideologice, pentru politica de cuceriri teritoriale, virtuale să
reia concurenţa pentru pieţele de desfacere sau sursele de materii prime,
justificate ca necesităţi bazate pe "raţiunea de stat" .
1 Ro1and Mousnier, Les XVI-e et XVII-c siecles, V-e edition, Paris, Press Univ. de France, 1 967,
p. 1 6 1 .
2 . Cf. lvo Schiiffer, Did Holland's Goldcn Agc coincide with a Pcriod of Crisis?, i n "Acta
"
Histcny Neerlandicu , l, 1 966, p. R3; referitor la sec. al XVI I-lea autorul spunea "Câteodată se
parc că sec. al XVII-lea, implantat între sec. al XVI -lea şi al XVII I-lea, nu ar avea caracteristici
proprii. Cu Renaşterea şi Revoluţia, pc de altă pa11e, pentru secolul din m ij loc ne rămân doar
termeni vagi ca "tranziţie'' şi "schimbare'" ( Ibidem, p. X2); Pierre Chaunu, La civilisation de
!'Europe classique, Paris, A11haund, 1 9oo, p. 20-2 1 ; l m manucl Wal lerstein. Sistemul mondial
modern, voi. I I I , Bucureşti, Editura M eridiane. 1 993, p . 1 2 .
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Cum aceasta era reflectarea în plan extern a ideologiei monarhiei absolute,
s-a favorizat schimbarea către o nouă structură modernă, a sistemului politic
european, concretizat în apariţia şi consolidarea unor mari puteri ce vor dicta
"legea", în relaţiile internaţionale, în detrimentul statelor mici. Altfel spus
vechiul sistem politic feudal ceda locul celui nou, guvernat de alte principii3.
Aşadar, începutul secolului al XVII-lea a debutat cu sensibile schimbări în
sistemul raporturilor internaţionale de pe Continent, anunţând, în primul rând,
srarşitul preponderenţei spaniole. D_ţ!clinul Spaniei, datorat stagnării evoluţiei
economice, în ciuda afluxlui de metale preţioase ce venea din colonii, a fost cel
mai spectaculos fenomen al sec. al XVII-lea, remarcat şi de contemporani4.
Locul său a fost ocupat, în Europa de vest, de către Olanda, Franţa şi Anglia.
Această schimbare nu a fost, fireşte, spontană, ci a durat timp de un secol,
începuturile şi sîarşiturile ei, în linii generale, putând fi plasate, cronologic, între
pacea franco-spaniolă de la Cateau-Cambresis, din anul 1 559, şi cea din Pirinei,
din anul 1 659. Fenomenul în discuţie s-a înscris în "cadrul unui echilibru politic
între principalele puteri" şi a avut semnificaţia unui "primat între egali decât a
unei supremaţii categorice"s .
Prin pacea de la Vervins, din 2 mai 1 598, Henric al IV-lea repunea regatul
francez în graniţele pe care le obţinuse la Cateau-Cambresis. Spaniolii au trebuit
să abandoneze poziţiile din Bretagne şi să renunţe la cuceririle pe care le
efectuaseră în nordul Franţei, inclusiv la Calais6.
Consolidarea absolutismului monarhie în Franţa a răspuns necesităţilor
interne, de dezvoltare economică, care au favorizat, în acel timp, o politică
externă agresivă7. În urma Războiului de 30 de ani poziţia Franţei, pe Continent,
s-a consolidat foarte mult, tinzând la ruperea echilibrului politic, ceea ce a avut
drept rezultat apariţia a numeroase coaliţii antifranceze, ce au reuşit să
contracareze planurile lui Ludovic al XIV-lea. Acum conceptele de "echilibru de
forţe" şi "raţiune de stat" se impun ca o caracteristică a politicii
3 Bela Kopeczi, La formation des grandes puissances au XVII-e et au XVIII-e siecle, în
Rapports des XV-e congres international des sciences historiques, voi. Il, Section
Chronologique, Bucureşti, Editura Academiei, 1 980, p. 445.
4 lmmanuel Wallerstein, op. cit., p. 6.
5 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie în secolul al XVII-lea. Ţările Române în
raporturile polono-otomano-habsburgice ( 1 601-1634), Bucureşti, Editura Academiei, 1 994,
p. 9.
6 Fernani:l Braudel, Mediterana şi lumea mediteraneană în epoca lui Filip al I l-lea, voi . IV,
Bucureşti, Editura Meridiane, 1 986, p. 1 2!!- 1 29.
7 Bela Kăpeczi, op. cit., p. 449.

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

Austria şi problema otomană în secolul al XVII-lea

287

internaţionale8. Cu atât mai mult, cu cât, sfârşitul Războiului de 30 de ani a adus,
în prim planul relaţiilor interna�onale, la rangul de mare putere, Prusia
Brandemburg, Suedia, pentru ca la sfârşitul sec. al XVII-lea şi începutul celui
următor, la graniţa răsăriteană a Europei, să apară încă un pretendent, ce nu
fusese observat până atunci, şi anume, Rusia ţaristă.
Papalitatea, ca subiect al relaţiilor internaţionale, resimte şi ea şocul
provocat de "secularizarea" gândirii politice. Deşi nu a fost exclusă total din
jocurile politice internaţionale, iniţiativele ei nu mai au acelaşi rezultat, ca în
veacurile precedente. Lozinca "solidarităţii creştine" nu a mai constituit un
suport sigur, pentru eforturile Vaticanului, de aplanare, cel puţin a divergenţelor
politice şi economice, îndeosebi, ce subminau tot mai mult colaborarea puterilor
europene în problema otomană. Deoarece, acum, în sec. al XVII-lea concepţia
unităţii "Republicii creştine" nu mai reprezenta "steaua polară" a gândirii politice
europene9.
O dovadă a acestei stări de spirit, ce domina relaţiile internaţionale din
Europa, o constituie atitudinea pe care a adoptat-o Polonia în timpul războiului
dintre Liga Creştină şi Imperiul Otoman, izbucnit în anul 1 593. Contradicţiile
dintre ea şi Imperiul Habsburgilor Austrieci, generate de politica lor orientală, ce
includea, în primul rând, spaţiul carpato-danubian, a făcut inoperante toate
tentativele de sensibilizare a "îndatoririlor creştine" ale cercurilor conducătoare
poloneze l O.
Marele cancelar al Coroanei, Jan Zamoisky, urmărea să transpună în
practică vechea orientare a politicii româneşti, a Coroanei Polone, în sensul că
dorea să controleze Moldova şi Ţara Românească 1 1 . În condiţiile în care planurile
polonezilor intrau în contradicţie cu cele ale Casei de Austria, atât Papa, cât şi
împăratul au încercat să obţină neutralitatea Coroanei 1 2 .
8 Gatien Sandras de Courtilz, în lucrarea Nouveaux interets des princes de l'Europe ( 1 685),
spunea că echilibrul de forte voia să stabilească un compromis între Bourboni şi Habsburgi.
Conceptul de "balanţă", echilibru, aduce, în acelaşi timp, "secularizarea" gândirii politice care
expulza din prim plan dreptul divin sau dinastie şi predica predominanţa raţiunii de stat în
relaţiile internaţionale (Ibidem, p. 450).
9 Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri. Ţările Române în contextul politicii poloneze Ia
sfârşitul secolului al XVI-lea şi inceputul secolului al XVII-lea, laşi, Editura Junimea, 1 99 1 ,
p . 97.
1 O Aşa se explică eşecul misiunii imperiale în Polonia, din octombrie 1 594, condusă de Alexandru
Komulovic, rector al colegiului iliric din Roma şi abate de Nona, care constata, în timp ce se afla
la Varşovia, că problema atragerii Poloniei în Ligă era ca şi ireductibilă, datorită contradicţiilor
ei cu Imperiul Habsburgilor, pentru spaţiul românesc ( Ib i d em , p. 95).
11 Ibidem, p. 1 2 1 .
1 2 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti,
voi. X. Acte şi scrisori (1 637-1 660), Bucureşti, 1 938, p. 29-3 3.
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Concomitent cu războiul de la Dunărea de Jos, la începutul sec. al
XVII-lea, alte. numeroase conflicte răvăşeau nordul şi estul Europei. Este vorba
de războaiele polono-suedeze, polono-ruse, care, de asemenea, subminau
unitatea lumii creştine 1 3 . Atitudinea negativă a cercurilor conducătoare
poloneze, faţă de pretenţiile habsburgilor asupra spaţiului românesc, cu
precădere asupra Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti, precum şi necesitatea
resimţită de acestea de a menaja susceptibilitatea otomanilor, aceasta pentru a
contracara anumite pretenţii şi a-şi putea concentra efortul spre a tranşa
divergenţele cu Suedia şi Rusia 14, aveau s[t-şi pună amprenta şi asupra
raporturilor habsburgo-otomane.
Acestea din urmă aveau să mai fie influenţate şi de evoluţia situaţiei
politice din Europa Centrală, în prima jumătate a sec. al XVII-lea, de prima
conflagraţie continentală, cunoscută sub numele de Războiul de 30 de ani.
Răspândirea Reformei a constituit pretextul necesar declanşării conflictului
bulversând, prin efectele sale, Germania, dând, în acelaşi timp, o puternică
lovitură încercărilor făcute, de Maximilian 1 ( 1 493- 1 5 1 9) şi Carol al V-lea
( 1 5 1 9- 1 556), de a unifica Imperiul. Pacea de la Augsburg, din anul 1 555, a
recunoscut principilor germani dreptul de a-şi alege religia, ceea ce a dus la
creşterea puterii lor şi la imposibilitatea realizării unirii Germaniei de către
Habsburgi 1 5 .
După c e şi-au revenit din şocul provocat d e Reformă, împăraţii de la
Viena au trecut la represalii, împotriva protestanţilor, care au favorizat revenirea
unor state germane la catolicism 1 6 . Rezultatul a fost însă diametral opus celui
scontat. În loc de a crea noi perspective, pentru unitatea Imperiului, ea a fost şi
mai grav afectată. Pentru a-şi apăra interesele, protestanţii s-au grupat în
Uniunea Protestantă, în timp ce, în replică, catolicii au format Liga Catolică. Şi
cum acestea erau prea slabe pentru a se impune prin forţe proprii, ele au făcut
apel la alianţe externe, ceea ce a creat posibilitatea intervenţiei străine în

1 3 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie. . . , p. 1 3- 1 4; Cristina Rotman, Relaţiile Moldovei cu
I mperiul Otoman, la începuturile secolului al XVII-lea, in Rei/, 29, 5, 1 976, p. 678.
14 Pentru politica poloneză din această perioadă a s e vedea: Veniamin Ciobanu, Politică şi
diplomaţie . . . , p. 1 40 şi urm., ldem, Interferenţe şi conexiuni politice în Europa central-estică
în timpul Războiului de 30 de ani (1632-1 645). în A . J./. A. l. , XXX, 1 993. p. 299 şi urm.: l .C .
Filitti, Din arhivele Vaticanului, I l . Documente politice (1 526-1 788). Bucureşti, 1 9 1 4, p. 54.
15 Marvin Perry, Western Civilisation, voi. I l : From the 1 400 s . Boston, Houghton Miffiin
Company, 1 990, p. 252.
16 D. H. Pennington, Seventeenth Century Europe. London, 1 970, p. 3 3 3 .
.

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

Austria şi problema otomană în secolul al XVII-lea

289

treburile interne ale Imperiului 17• "Butoiul cu pulbere" care a aruncat în război,
timp de 30 de ani, Europa, a fost Boemia, care, după includerea sa în Imperiu, a
suferit un accentuat proces de germanizare, ce a avut drept contra reacţie
trecerea masivă la protestantism a majorităţii populaţiei şi nobilimii cehe 1 8.
Semnarea păcilor Westphalice, in anul 1 648, nu a adus acalmia pe
Continent, după această dată spaţiul geo-politic est-central european trece prin
cea mai tulbure perioadă a istoriei sale, marcată de grave conflicte, ce şi-au pus
amprenta asupra orientării spre est a politicii Austriei, după eşecul suferit în
Războiul de 30 de ani 19.
Dacă după anul 1 648, în ceea ce priveşte marea bătălie religioasă de pe
Continent, limitele Reformei şi ale Contrareformei fuseseră mai mult sau mai
puţin atinse, totuşi, Europa intră într-o lungă perioadă de "război rece"20
presărată cu lupte ce scoteau în evidenţă şi rivalităţile de ordin comercial
existente între puterile ce ocupau spaţiul geo-politic central european.
Reorganizarea politică a spaţiului baltic, în urma păcii de la Oliva, din 3
· mai 1 660, şi a armistiţiului ruso-polon, din 30 februarie 1 667, şi interna
ţionalizarea problemei ucrainiene au creat posibilitatea Rusiei să obţină statutul
de naţiune hegemonică a slavilor2 1 , ceea ce a grăbit, în Prusia, realizarea aşa
numitei linii politice "die Traditionen der prussisch-russischen Frundschaft"
22 , transformări ce au contribuit din plin la degradarea statutului politic
internaţional, de mare putere, al Poloniei, eveniment resimţit din plin în spaţiul
geo-politic în discuţie.
În acest context internaţional, măcinat de contradicţii, s-au desfăşurat şi
relaţiile dintre Casa de Austria şi Imperiul Otoman. Ascensiunea Imperiului
Habsburgilor la statutul de mare putere continentală, a început de timpuriu, din
sec. al XV-lea, urmând o cale sinuoasă23 . Consolidarea, treptată, a liniei austrie1 7 Ibidem, p. 334-335; Eugene Pavelesco, Georges Rak6czy. Prince � Transylvanie (16481 660). Essai sur sa politique exterieure, Iaşi, Edition "Versuri şi Proză", 1 924, p. 1 5 şi urm.;
Cf. J.V. Polisensky, The Thirty years'war, Berkeley, Univ. of. California Pre ss, 1 97 1 , p. 9;
După autor Războiul de 30 de ani trebuie văzut ca un exemplu de două civilizaţii în conflict
ideologic. Ciocnirea dintre concepţia dcrivând din moştenirea umanistă cu o nuanţă de protestantism
şi luând ca model Ţările de Jos Unite, cu o alta, catolico-umanistă, care a urmat exemplul Spaniei .
devine astfel punctul de plecare pentru dezvoltarea fronturilor politice şi a coaliţiilor de puteri.
1 8 Erich Zollner, Istoria Austriei, II, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 997, p. 257.
19 Zbigniew W6jcik, From the Peace of Oliva to the Truce of Bakchisarai. Relations in
Eastern Europe 1 660-1 681 , în Acta Poloniae Historica, 34, 1 976 , p. 2 5 6.
20 lmmanuel Wallerstein, op. cit., p. 108- 1 09.
2 1 Zbigniew W6jcik, op. cit., p. 256.
22 Leibniz spunea, în anul 1 669, că armistiţiu! de la Andrusovo a dislocat balanta de forţe în
Europa în avantajul a ceea ce el numea "estul barbar" - Rusia. (Ibidem, p. 25 8-259).
2 3 Heinrich Benedikt, Die Casa D' Austria, das Reich und Europa. ll:ntwicklung des
osterseichischen Universalismus bis 1866, în Spectrum Austriae. Ostereich in Geschichte und
Gegenwart. Wien, 1 980, p. 74.
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ce, a dinastiei de Habsburg, a reclamat o nouă organizare administrativă 24,
concomitent reprezentanţii ei au pus monopol pe demnitatea de împărat a
Imperiului, deşi aceasta era electivă, ca şi cum "alianţa Casei de Austria cu
puterea imperială ar fi fost în legea firii "25.
Victoria otomană în lupta de la Mohâcs, din 29 august 1 526, şi împărţirea
Ungariei în trei părţi, a adus teritoriile austriece în contact direct cu Poarta
Otomană. Acum, cei doi vecini stabilesc raporturi permanente, intrând într-o
competiţie acerbă pentru supremaţie în spaţiul geo-politic sud-est european.
Asumarea rolului conducător, al creştinităţii, împotriva "estului necredincios",
este revendicată chiar de la sfăntul protector al Imperiului, Sfăntul Maximilian de
Cille, a cărui episcopie legendară se afla pe Enns - locul de unde a plecat Carol
cel Mare împotriva avarilor şi până unde a trebuit să pătrundă frecvent ''unda
estică a distrugerii "26 .
Pătrunderea turcilor în Ungaria, acţiune încununată cu crearea paşalâcului
de Buda, a impus "regilor de la Viena" un cadru de desraşurare a raporturilor
bilaterale caracterizat prin recunoaşterea stării de vasalitate, faţă de sultan, pentru
teritoriile din nord-vestul Ungariei, refuzul otomanilor de a recunoaşte Casei de
Austria statutul de partener egal s-a manifestat şi-n opoziţia Padişahului de a
accepta titlul de împărat al conducătorului Curţii de la Viena.
Tratatele din 3 august 1 53327 şi, mai ales, cel din 1 9 iunie 1 54728, care
consfinţesc această realitate, au fost reînnoite ulterior, în anii 1 5 79 şi 1 583, prin
armistiţiile de la Constantinopol şi Adrianopol, modificarea statutului juridic al
Austriei, în relaţiile diplomatice cu otomanii, realizându-se abia la începutul se
colului al XVII-lea, în urma lungului conflict militar desfăşurat între anii 1 5931 60629 .
Momentul ales de Poarta Otomană, după încheierea conflictului cu Iranul,
ca să-şi refacă intrarea în Europa Centrală30, a fost ales greşit, fără să ţină seama
de numeroasele semne care vesteau degradarea treptată a sistemului său
politic 3 1 . Politica otomană faţă de habsburgii austrieci, fixată în linii generale în
a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a constat în două mari direcţii: acordarea
unui statut de largă autonomie Transilvaniei şi folosirea principilor protestanţi
împotriva împăratului32.
·

24 Erich Zollner, op. cit., p. 230.
Heirich Benedikt, op. cit., p. 74.
26 Ibidem, p. 74-75.
27 Aurel Decei, Istoria Imperiului Otoman până la 1 656, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 978, p. 1 79.
28 Ibidem, p. 1 93 .
2 9 Fernand Braudel, op. cit., p. 90.
30 Ibidem, p. 92-93.
3 1 Veniamin Ciobanu, Politică şi diploma ţie . , p. 1 4- 1 5 .
32 Eugene Pavelesco, op. cit., p. 3 .
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Declanşarea ofensivei semilunei, asupra Europei sud-estice, pe fondul
unor puternice contradicţii între puterile creştine33, a dat posibilitatea papalităţii
să preia iniţiativa realizării unei largi coaliţii antiotomane - Liga Creştină - în
anul 1 59334, care a inclus Ţările Române. O dovadă a "secularizării " gândirii
politice europene este şi refuzul Veneţiei de a participa la conflictul cu Poarta
Otomană, considerând acest război "afacerea Germaniei "35, pentru a-şi masca
propriile lor interese. Pe aceeaşi linie se înscrie şi adoptarea poziţiei de
neutralitate, de către Polonia, faţă de Ligă36, în ciuda dorinţei lui Rudolf al II-lea
de a atrage acest stat în conflict.
Războiul a fost un bun priiej pentru revigorarea planurilor expansioniste,
ale Curţii de la Viena, asupra Ţărilor Române, pentru realizarea cărora a recurs şi
la argumente vizând "drepturile istorice" ale Coroanei Maghiare, pe care o
deţineau atunci tot împăraţii Habsburri. Un prim pas în atingerea scopului
propus, acapararea spaţiului românesc, este făcut, la 28 ianuarie 1 595, odată cu
semnarea tratatului de alianţă dintre împărat şi Sigismund Bathory, în urma
căruia Transilvania urma să "revină" la Coroana Ungariei, dacă Sigismund nu ar
fi avut urmaşi masculini.
Stăpânirea Ardealului trebuia să facă posibilă "recuperarea" Moldovei şi
Ţării Româneşti de la turci, pentru a deveni, prin intermediul lui, vasale ale
habsburgilor37. Concurenţa austro-otomană pentru supremaţie la Dunărea de Jos,
cererea expresă a Porţii, ca imperialii să recunoască autoritatea asupra
Transilvaniei, a dus la eşuarea tratativelor de pace, din anul 1 596, mediate de
ambasadorul englez, ta Istanbul, Edward Barton38.
Rudolf al II-lea primeşte un ajutor nesperat, în ceea ce priveşte obiectivele
sale, la 23 decembrie 1 597, când Sigismund Bathory semnează actul de cedare a
Transilvaniei către împărat, care prelua, acum, şi "drepturile" de natUră juridică
asupra Moldovei şi Ţării Româneşti39, legitimate pe baza acordurilor impuse
acestora, de principele ardelean, încă din anul 1 595. Folosindu-se de poziţia
dobândită, imperialii au propus, în anul 1 598, turcilor, care doreau încheierea
unei păei ce urma să consfinţească poziţiile ante bellum40, ca linia dintre cele

33 Ibidem, p. 5.
3 4 Benda Kălmăn, Magyarorszâg tortenete kr6n61ogiâja, voi . II, ( 1 526- 1 R4R), Budapest,
Akademiai Kiad6, 1 989, p. 4 1 3.
35 Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri . . . , p. 94.
36 I.C. Filitti, op. cit., p. 57-58.
37 Veniamin Ciobanu, La cumpănă de veacuri . , p. 1 06- 1 07.
38 Ibidem, p. 1 79.
39 Ibidem, p. 1 97.
40 Hunnuzaki, Documente, l l l/2, p. 27R.
..
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două imperi i să fie fluviul Dunărea până la vărsare4 I ,

în nordul

vizau să
lângă Transilvania, şi
căruia

în care să fie incluse, pe
Româneş ti
Ocuparea Ardealului de către Mihai Viteazul şi manifestarea voinţei
acestuia de a-l păstra pentru e142, intenţ ie sprijinită politic şi de Veneţia, care îl
sfătuia, la începutul anului 1 600, să nu cedeze teritoriul dobândit împăratului43,
a dus la răsturnarea, pentru moment, a planurilor beligeranţi lor. Dar, schimbările
produse în vara anului 1 60 1 , moartea lui Mihai Viteazul şi instalarea trupelor
austriece în Transilvania, au fost de natură să-1 determine pe Rudolf al II-lea să
facă următorul pas, spre Ţara Românească, sprijinindu-1 pe Radu Şerban la tronul
vechii dinastii a Basarabilor44, în detrimentul lui Simion Movilă, "omul
polonilor"45.
În ciuda unor succese, care s-au dovedit a fi totuşi efemere, momentul
impunerii stăpânirii austriece la Dunărea de Jos şi a-l tranşării problemei
otomane în favoarea sa nu a venit, politica lor de reinstaurare a catolicismului în
teritoriile ocupate reprezentând una din cauzele majore ale eşecului.
Pe seama acestei politici, de catolicizare forţată, trebuie pusă şi răscoala
nobilimii ardelene, condusă de Ştefan Bocskai, ce a pus Curtea de la Viena
într-o situaţie delicată. Aceasta din urmă, lipsită şi de ajutoarele solicitate, în anul
1 605, spaniolilor, principilor germani şi englezilor, se vede nevoită să înceapă
negocierile de pace cu Bocskai46. Pacea de la Viena, încheiată între cei doi, la 23
iunie 1 606, a reprezentat ultimul pas spre încheierea conflictului austro-turc care
s-a finalizat cu semnarea acordului de la Zsitvatorok, din 29 octombrie 1 606.
Tratatul reprezintă punctul de cotitură în raporturile bilaterale dintre cele
două mari puteri vecine. Pentru prima dată, din punct de vedere juridic, ele ajung
pe picior de egalitate, sultanul recunoscând capului Casei de Austria apelativul
de "împărat", de egal al său, acceptând şi încetarea plăţii haraciului pentru
teritoriile deţinute de împărat în nordul Ungariei47.
Mutaţiile, semnificative, produse, în urma păcii de la Zsitvatorok, nu au
însemnat şi rezolvarea problemei otomane pentru Curtea de la Viena, ce a
refacă vechiul regat al Ungariei
celelalte două Ţări

. ·

4 1 Ibidem, XII, p. 4 1 6.
42 I.C. Filitti, op. cit., p. 87-88.
43 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la istoria românilor culese din arhivele de la
Simancaş, Bucureşti, 1 940, p. 1 52- 1 53 .
44 1bidem, p . 2 1 4-2 1 5 .
45 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul
al XVI I-lea, Bucureşti, Editura Academiei, 1 983, p. 22.
4() Benda Kalmân, op. cit., p. 430.
47 I bi d e m , p. 432.
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continuat să se regăsească în concurenţa acerbă, dintre cele două imperii, pentru
supremaţie în spaţiul geo-politic sud-est european, problemele teritoriale
reprezentând "piedica", insurmontabilă, ce a făcut imposibilă o conciliere de
lungă durată a celor doi competitori.
Spaţiul geo-politic românesc continuă să fie în atenţia Casei de Austria,
care a încercat, într-o primă fază, să profite de luptele dintre Constantin Movilă
şi Mihăilaş Movilă, pentru a-1 instala în scaunul Moldovei pe Marcu Vodă, fiul
lui Petru Cercei, încercare ce a eşuat din cauza problemelor interne şi externe cu
care se confrunta Imperiul Habsburgilor48.
Schimbarea instrumentelor de ratificare a păcii, la 30 octombrie 1 608,
consfinţea prezenţa Moldovei, Transilvaniei şi a Ţării Româneşti între ţările
"bine păzite" ale sultanului. Dar, la 1 noiembrie 1 609, dieta Ungariei, întrunită
la Bratislava, hotăra să nu se renunţe la stăpânirea Transilvaniei, trimiţând în
acest scop o misiune diplomatică la Istanbul, formată din rezidentul imperial
Michael Starzer, Pietro Bonoma şi Andreea Negroni, ca să obţină înlăturarea
paragrafului, din. pacea de la 1 606, care anula "drepturile" Casei de Austria
asupra Transilvaniei49.
Un obiectiv strategic, deosebit de important, al politicii imperialilor, în
ceea ce priveşte rezolvarea problemei otomane, 1-a reprezentat Ţara Românească.
La începutul sec. al XVII-lea se considera, în cadrul cercurilor politico-militare
austriece, că pierderea ei, a Munteniei, ar fi atras, foarte repede, după sine, şi
pierderea Transilvaniei, ceea ce ducea la imposibilitatea apărării Ungariei
Superioareso. Pe seama acestei concepţii trebuie pusă sprijinirea lui Radu Şerban,
în anul 1 6 1 1 , ca să reia tronul Ţării Româneşti, după ce fusese înlăturat din
domnie, în urma intervenţiei lui Gabriel Bathory. Însă, frica de vremurile lui
Mihai Viteazul, a determinat Curtea de la Viena să ezite a-1 sprijini consistent, cu
bani şi soldaţi, pe Radu Şerban, când, în acelaşi an, 1 6 1 1 , el a intrat în
Transilvania.
Preţul plătit de habsburgi, pentru inconsecvenţa arătată, a constat în
modificarea raportului de forţe, la Dunărea de Jos, în favoarea sultanului. Radu
Mihnea, cu ajutorul otomanilor, ocupă tronul Munteniei, readucând-o, pe aceasta,
sub controlul strict al Porţii OtomaneS I , eliminând influenţa imperialilor în zonă.
Reacţia, tardivă, a Imperiului Habsburgilor, care se afla acum într-o situaţie
delicată, nu s-a lăsat mult aşteptată. La 22 august 1 6 1 1 Matthias a trimis pe
48 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie . , p. 1 00.
49 Benda Kă1măn, op. cit., p. 442.
50 Hunnuzaki, Documente, V I I I , p. 348.
5 1 M anfred Stoy, Rumiinische Fiirsten im friihneuzeitlichen Wien, în Jahrbuch des Vereinsfur
Geschichte der Stadt Wien, Band 46 ( 1 990), p. 1 63 .
. .
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Grigorie di Nicolo Ragusanul, în m1smne la Istanbul, ca să obţină
consimţământul sultanului, în scopul redimensionării influenţei celor două puteri
asupra întregului spaţiu geo-politic românesc, îndeosebi Transilvania, prilej cu
care este reactualizată teza "drepturilor istorice" ale Coroanei Ungariei asupra
Ţărilor Române52.
Cererile nu au avut nici .o şansă de reuşită, ele suprapunându-se cu
momentul în care Poarta era decisă să-şi întărească controlul asupra întregului
spaţiu geo-politic românesc, luând hotărârea de a pune capăt şi influenţei polone
în Moldova. Mai mult, se spune că Radu Mihnea era destinat să vestească un
posibil paşă, acum existând un plan otoman ce viza transformarea Ţărilor
Române în paşalâcuri53.
Hotărârea Porţii Otomane, de a pune de acord situaţia de fapt cu cea de
drept, în ceea ce priveşte spaţiul geo-politic românesc, a fost luată, în anul 1 6 1 2,
odată cu înlocuirea lui Gabriel Bathory din scaunul Transilvaniei. Acţiunea
turcilor a fost uşurată de controversele ce măcinau Imperiul, cu privire la
persoana ce trebuia sprij inită în tentativa de a reface unitatea de acţiune a Ţărilor
Române sub egida Casei de Austria54. Sprijinul acordat lui Radu Şerban, după
ce Gabriel Bethlen a ocupat tronul Ardealului55, arată că împăratul nu a renunţat
la idee. Degradarea situaţiei interne, cauzată de confruntările religioase şi
naţionale, l-a determinat pe conducătorul Curţii de la Viena, constrâns, în
repetate rânduri, de dieta Ungariei, să respecte pacea cu otomanii56.
Profitând de neînţelegerile polono-otomane, Casa de Austria face, în anii
1 6 1 6 şi 1 6 1 8, alte două încercări diplomatice de a prelua controlul asupra spa
ţiului românesc57. Divergenţele habsburgo-otomane, după pacea din anul 1 606,
ce aveau drept motiv lupta pentru supremaţie la Dunărea de Jos, nu au mai de
păşit cadrul diplomatic, în prima jumătate a sec. al XVII-lea, datorită gravelor
probleme interne cu care s-au confruntat ambele puteri58. În aceste condiţii
tratatul de la Zsitvatorok este reînnoit la 28 mai 1 62559, şi la 1 9 februarie
1 642 60, ceea ce arată clar că Poarta nu a dorit să intervină direct în Războiul de
30 de ani, deşi a permis, pentru puţin timp, lui Gabriel Bethlen şi lui Gheorghe 1
Rakoczy, să participe la războiul împotriva Habsburgilor61 .
52 Hunnuzaki, Documente, IV/ 1 , p . 1 45 - 1 47; Călători străini despre Ţările române, voi. IV,
Bucureşti, Editura Academiei, 1 972, p. 354-35 5 .
53 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie . . , p. I I I .
54 Ibidem, p. 1 1 5- 1 1 6.
55 Alexandru Ciorănescu, op. cit., p. 25 1 .
56 Benda Kălmăn, op. cit., p. 446.
57 Veniamin Ciobanu, Politică şi diplomaţie . . , p. 1 93 .
58 Benda Kălmăn, op. cit., p . 462.
59 Ibidem, p. 454.
60 Ibidem, p. 466.
6 1 Eugene Pavelesco, op. cit., p. 1 6.
.
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Păcile Westphalice şi pretenţiile principilor germani au constrâns Casa de
Austria să-şi întărească stăpânirea asupra teritoriilor estice ale Imperiului62 şi
să-şi orienteze direcţia de expansiune spre Dunărea de Jos63. Austria a luat forma
unui stat dinastie, cu teritorii germane, rămase în Imperiu, fărămiţate de
tendinţele centrifuge ale nobilimii64. Franţa, prin statutul dobândit, în urma
păcilor din anul 1 648, a barat ascensiunea spre vest a Austriei, nelăsându-i nici o
oportunitate. Datorită situaţiei externe nefavorabile urmaşul lui Ferdinand al
III-lea, Leopold 1, a trebuit să facă concesii foarte mari dietei şi principilor
germani, ca să fie ales împărat65.
La scurt timp după preluarea domniei Leopold 1 s-a confruntat cu prima
criză în est - răscoala domnilor români împotriva Porţii. Solicitările de ajutor,
adresate împăratului66, în anul 1 658, au rămas fără ecou, Curtea de la Viena
neintenţionând să rupă pacea cu turcii, după cum reiese şi din scrisoarea
ambasadorului Veneţiei la Roma, adresată senatului Republicii, la 28 decembrie
1 65 867. Refuzul Casei de Austria trebuie pus pe seama celor două mari conflicte
militare ce măcinau vestul şi nordul continentului.
Semnarea tratatelor din Pirinei, în anul l 659, şi a celui de la Oliva, din anul
1 660, a dat posibilitatea Curţii de la Viena să se implice în est68. Eliberarea ei de
"problemele occidentale" şi refacerea potenţialului său economic au fost factorii
ce au creat condiţiile reactivării politicii sale orientale. Începând cu toamna
anului 1 660, Casa de Austria a găsit oportun să intervină în problema
Transilvaniei, sprijinindu-l pe J. Kemeny să ocupe tronul. Trupele austriece au
pătruns în Ardeal, într-o demonstraţie de forţă, deşi dieta Transilvaniei a
recunoscut, la 23 aprilie 1 66 1 , suzeranitatea Imperiului69.
Retragerea armatelor imperiale, comandate de generalul Montecuccoli, din
Ardeal, şi moartea lui J. Kemey, în lupta cu Mihail Apafi de la Sighişoara, au avut
drept rezultat eşuarea, temporară, a planurilor austriece, în ceea ce priveşte
Transilvania. Situaţia creată a fost în mare măsură rezultatul schimbării
conducerii de la Istanbul, numirea ca mare vizir a lui Ahmed Fazîl Kăpriilii, la 3
octombrie 1 66 1 , a făcut posibilă refacerea unităţii politice de acţiune a spaţiului
românesc în favoarea otomanilor.
62 Marvin Perry, op. cit., p. 258.
63 D.H. Pennington, op. cit., p. 367.
64 Marvin Perry, op. cit., p. 259.
65 D.H. Pennington, op. cit., p. 369.
66 Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare la domnia lui Mihail Radu ( 1 658- 1 659).
Culese mai cu seamă din arhivele Veneţiei, Bucureşti, 1 934, p. 1 O 1 .

6 7 I bidem, p. 5 9.

68 Tahsin Gemi!, Ţările române în contextul politic internaţional, 162 1 -1 672, Bucureşti, Editura
Academiei, 1 979, p. 1 82 .
6 9 I bidem, p. 1 83 - 1 85.
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A doua jumătate a sec. XVII coincide cu revigorarea puternică a
Imperiului Otoman, sub conducerea "dinastiei" de viziri Kopriilu, care repun în
plan ideea djihad-ului. Ofensiva schiţată de noii mari viziri a fost îndreptată,
acum, împotriva Mării Egee şi împotriva vecinilor din nordul imperiului Polonia, Rusia şi Casa de Austria7o. Începând cu Ahmed F. Koprii lu linia anti
habsburgică a politicii otomane a căpătat trăsături tot mai categorice, potenţialul
combativ al Porţii fiind orientat în vederea redeclanşării conflictului cu Austria7I .
Noua orientare a politicii externe otomane, a surprins Curtea d e l a Viena
nepregătită, iar, datorită presiunilor exercitate de Franţa şi Suedia, ea ar fi
"salutat", atunci, păstrarea păcii. Tergiversările diplomaţiei imperiale12 şi refuzul
habsburgilor-austrieci de a elibera cetăţile ocupate în Transilvania au dus, în
primăvara anului 1 663, la declanşarea atacului otoman.
Pericolul unei noi invazii, a Porţii Otomane, în Europa Centrală, duce,
pentru scurt timp, la o aplanare a contradi.;:ţiilor dintre marile puteri creştine, care
răspund solicitărilor de ajutor venite din partea Casei de Austria 73. "Eterna"
lj.vală a imperialilor, Franţa, abandonează, temporar, politica sa tradiţională,
:·alăturându-se principilor germani, papalităţii şi Spaniei, în efortul de a stopa
ameninţarea turcă. Ajutorul consistent furnizat de creştini a făcut posibilă
victoria austriecilor, de la St. Gotthard la 1 august 1 664, şi încheierea păcii, la
Văsvăr, 1 0 august 1 664, care prin conţinutul său74 arată, clar, abandonarea,
temporară, de către Leopold 1, a politicii sale estice, recunoscând, pentru
moment, supremaţia otomană în Transilvania.
Semnată sub presiunea crizei spaniole, începută în anul 1 663, pacea de la
Văsvăr a nemulţumit pe toată lumea, împăratul fiind acuzat că a trădat "cauza
creştinităţii"75. Tratatul, din 1 0 august 1 664, are o semnificaţie deosebită în ceea
ce priveşte evoluţia raporturilor austro-otomane, fiind ultima dată, în sec. al
XVII-lea, când o pace, semnată între cele două puteri, menţine status-quo-ul
teritorial ante bellum .
Politica oscilantă, a lui Leopold 1, ca, de altfel, şi a altor împăraţi, între
vestul şi estul continentului, "între infinitul vocaţiei imperiale universale şi al
moştenirii romane şi finitul atât de tangibil al intereselor teritoriale imediate" 76,
70 Zbigniew W6jcik, op.

cit., p. 263.
71 Tahsin Gemil, op. cit., p. 1 85 .
7 2 Erich Zi:illner, op. cit., p. 305.
73 Benda Kălmăn, op. cit., p. 486.
74 Veniamin Ciobanu, Românii în politica est-central europeană (1648-1 711), laşi, Editura
Institutul European, 1 997, p. 82-83 .
75 D.H. Pennington, op. cit., p. 372.
76 Gabriel Bădărău, Raporturile politice româno-austriece (1683-1718), 1, în AliAJ, XXII, 1 985,

fl . 4fi2
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cât şi conţinutul acordului din anul 1 664, au nemulţumit profund nobilimea
maghiară. Dar problemele ridicate de succesiunea spaniolă au determinat,
momentan, opţiunea spre vest a conducătorului Casei de Austria. Modificarea
priorităţilor politicii externe austriece şi orientarea ofensivei otomane împotriva
Poloniei şi Rusiei77 a dus, în perioada cuprinsă între anii 1 670 şi 1 680, la
diminuarea semnificativă a ameninţării otomane şi la instaurarea acalmiei în
raporturile dintre cele două puteri.
Destinderea manifestată în raporturile politice internaţionale la Dunărea de
Jos, după pacea la Văsvăr, nu a influenţat benefic evoluţia ::.i tuaţiei interne a
Imperiului. Antipatia cercurilor conducătorare maghiare faţă de Curtea de la
Viena, s-a transformat, sub conducerea lui Mikloş Zrinyi şi Wesselenyi, într-o
puternică răscoală. Măsurile dure luate de austrieci, înăbuşirea răscoalei, în anul
1 677, şi transformarea Ungariei în teritoriu ereditar, al Casei de Austria, nu şi-au
atins scopuJ78. Frământările au reizbucnit, mult mai puternic, sub conducerea lui
Imre Thokoly, moment hotărâtor în internaţionalizarea problemelor interne ale
Imperiului79.
Semnarea alianţei, dintre otomani şi răsculaţii maghiari, în anul 1 682,
evidenţia transformările survenite în politica externă otomană odată cu noul mare
vizir, Kara Mustafa, ce viza reluarea ofensivei împotriva Europei Centrale.
Ocuparea insulelor strategice Lemnos şi Tenedos, întărirea controlului asupra
Ţărilor Române, a creat condiţiile necesare redeschiderii conflictului cu
HabsburgiiSO. Sub aceste auspicii, nefavorabile, trebuie privit eşecul demersurilor
realizate de ambasadorul imperial la Istanbul, von Kunitz, şi de trimisul special,
contele Caprara, de a menţine pacea, într-un moment în care Casa de Austria se
confrunta cu grave probleme pe frontul de vest81 .
Dificultăţile înregistrate d e Curtea de l a Viena în a s e sustrage crizei din
Europa Occidentală pentru a face faţă pericolului otoman a oferit prilejul
papalităţii să preia iniţiativa politică, pentru stoparea ameninţărilor otomane, ce
s-a materializat prin constituirea Ligii Sfinte, în anul 1 683 .
La întâlnirea membrilor noii coaliţii creştine, din martie 1 684, s-a stabilit
ca fiecare participant, la războiul antiotoman, să stăpânească ceea ce cucerea, iar
77 Zbigniew W6jcik, op. cit. , p . 2 7 9.
78 Erich Zollner, op. cit., p. 307.
79 Veniamin Ciobanu, "Raţiune de stat" şi "solidaritate creştină" în secolul XVII, în AliAJ,
X X X I I , 1 995, p. 73-74.
80 ldem, Din istoriografia raporturilor politice internaţionale ale ţărilor române din sec.
XVI I : realizări şi perspective, 1, în AliAJ, XXVI, 1 989, p. 5 1 1 .
P 1 F··;�h 7i>llner. o o . cit. n . 3 1 O
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în caz �e dispute teritoriale, primau argumentele de "drept" şi cele "istorice".
Una din deciziile importante ale adunării a fost hotărârea de atragere a Rusiei în
Ligă 82. Declanşarea operaţiunilor militare, la Dunărea de Jos, a facilitat Casei de
Austria reluarea "politicii româneşti", Leopold 1 încercând să impună, la
întâlnirea din martie 1 684, recunoaşterea "drepturilor" Coroanei Ungariei asupra
Transilvaniei şi Ţării Româneşti, intrând în dispută cu Polonia, care avea
propriile planuri în zonă83.
În planul turcilor cucerirea Vienei era doar o etapă, ei urmărind de fapt
supunerea "împără�ei nemţeşti", a Poloniei şi transformarea în paşalâcuri a
Moldovei, Transilvaniei şi Ţării Româneşti, lucru cunoscut boierilor români84.
Acesta este contextul în care trebuie pusă hotărârea cercurilor conducătoare
austriece de a-1 trimite, în anul 1 685, pe iezuitul Antidie Dunod, în Muntenia şi
Ardeal, cu misiunea de a atrage pe conducătorii acestor ţări de partea lorSS.
Ocuparea Budei, în anul 1 686, aduce o modificare în modul de abordare a
raporturilor cu Transilvania, după această dată Casa de Austria manifestându-şi
dorinţa de a ocupa militar zona pentru a o putea stăpâni în baza dreptului conferit
de jure belli. Înfrângerea turcilor la Mohăcs, 1 2 august 1 687, a hotărât soarta
Ardealului, care acum este forţat să încheie tratatul de la Blaj , din 27 octombrie
1 68786.
Succesul obţinut a determinat conducerea Imperiului să facă presiuni ca
rezultatul din Transilvania să fie întins şi asupra Moldovei şi Munteniei, cărora li
se impun acum tratate de "alianţă" rămase, totuşi, literă moartă. Hotărârea Curţii
de la Viena de a ocupa spaţiul românesc este reiterată, la 9 decembrie 1 687, când
dieta de la Bratislava l-a încoronat ca rege al Ungarie pe Josif, fiul lui Leopold 1,
prilej cu care împăratul promite să aducă înapoi "dependenţele Coroanei Sf.
Ştefan"87.
Victoriile obţinute pe plan militar au dus la crearea de numeroase proiecte
de expansiune în sud-estul Europei, aşa cum este şi cel din anul 1 688,
"Promemoria sull'Ungheria, Transilvania, Valacchia e Moldavia", prin care
autorul considera că ocuparea Belgradului şi construirea unei puternice fortăreţe
82 Gabriel Bădărău, op. cit., p. 464.
83 Ibidem, p. 467.
84 Ibidem, p. 469.
85 Ioan Lupaş, Sfârşitul suzeranităţii otomane şi începutul regimului habsbu rgic în
Transilvania, în AA RMSI, sec. I I I , XXV, 1 942- 1 943, p. 7.
86 Ibidem, p. 1 2 .
8 7 Gabriel Bădărău, op. cit., p . 474; încoronarea lui Josif c a rege al Ungariei reprezintă, d e fapt,
recompensa acordată de nobil imea maghiară Casei de Austria, pentru eliberarea Ungariei de sub
dominaţia otomană. Aşa se explică promisiunile lui Leopold 1, pentru a satisface o serie de

doleanţe ale anarhicii nobilimi maghiare, care vizau refacerea vechiului regat al Ungariei, şi,
totodată, dă mai multe decrete prin care iartă nobilimii răsculate, ce a părăsit tabăra lui
1 . Thokoly, actele de indisciplină. (Benda Kălmăn, op. cit., p. 5 1 2 şi unn. ) .
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ar ţine în frâu puterea otomană şi sub ascultare Muntenia, Transilvania, Bosnia şi
alte provincii. El urmărea dezvoltarea în timp a unei lungi perioade de dominaţie.
habsburgică în Ungaria şi Principatele Româness .
Eliberarea Austriei de problemele occidentale, prin semnarea păcii de la
Ryswick, 20 septembrie 1 697, a dat o puternică lovitură speranţelor otomane
întreţinute în mod arbitrar de Ludovic XIV. În aceste condiţit, Austria a reuşit să
obţină, la 1 1 septembrie 1 697, victoria hotărâtoare de la Zenta89. Rezultatul direct
al ei a fost hotărârea divanului otoman, din l O ianuarie 1 698, de a cere Angliei o
propunere de mediere a păcii .
Aşa cum se stabilise ş i l a întâlnirea membrilor Ligii, din martie 1 684,
principiul de bază al negocierilor de pace de la Karlowitz a vost "uti possidetis
- ita possideti"90. Semnarea tratatului s-a făcut la 1 1126 ianuarie 1 699, iar
principalii beneficiari au fost Rusia şi Imperiul Habsburgilor. Transilvania iese,
în mod oficial, din sistemul politic otoman şi intră, pentru o lungă perioadă de
timp, în cel austriac. Moldova şi Ţara Românească rămân sub controlul Porţii
Otomane care, datorită degradării poziţiei sale internaţionale şi pentru a-şi păstra
prezenţa în nordul Dunării, introduce, la începutul sec. al XVIII-lea, modificări
în sistemul de desemnare al domnilor, abandonând, însă, planurile care vizau
transformarea lor în paşalâcuri.
Polonia, după semnarea tratatului, a urmărit să-şi salveze poziţia în
Principate, de altfel pierdută definitiv, prin încercările de a obţine protecţia
asupra populaţiei de rit catolic9 I .
Pătrunderea eficace a trupelor împărăteşti spre sud-estul Europei s-a
datorat într-o mare măsură transformării Austriei în mare putere şi stabilirii unei
noi ordini în cadrul ţinuturilor cucerite92. În sec. al XVII-lea este justificat să se
vorbească de "politica de dezvoltare a habsburgilor în sud-estul Europei" care are
la bază mai multe criterii. Unul dintre ele arată deosebirile ce existau în ceea ce
priveşte maturitatea politică, economică, socială şi culturală între ţările
habsburgice şi cele din sud-estul Europei. Absolutismul promovat de împăraţi a
dus, în a doua jumătate a sec. al XVII-lea, la modernizarea statului. Propaganda
88 1. Dumitru S nagov, Monumenta Romaniae Vaticana, Manuscripts Documents Maper,
Biblioteca Apostolica Vaticana, 1 996, p. 1 38.
89 Gabriel Bădărău, op. cit., p. 462.
90 Ibidem, p. 463 .
9 1 P. Pietro Tocanel, Storia delia chiesa catolica in Romania voi. I I I , Il vicariato apostolica e le
missioni du frati minori conventuali in Moldovia, Parte Prima, Padova, 1 960, p. 2.
92 Harald Heppner, Die Entwicklungspolitik dcr Habsburger in Siidosteuropa i nfolge der
Tiirkenkrige, în Siidojtdeutsche.1· Arc·hio, R. Oldenbourg Verlag Munchen, XXVI/XXVII,
1 983/1 984, p. 88.
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imperială a arătat tot mai clar ţărilor din sud-estul continentului că nu se mai pot
dezvolta sub stăpânire otomană93 .
În ciuda politicii de compromis, promovată în interior, care, totuşi, a
permis Habsburgilor Austrieci o certă modemi7..are a domina�ei lor militare şi
adrninistr:ative şi a asigurat victoria împotriva Imperiului Otoman, inclusiv
statutul de mare putere, împăra�i de la Viena nu au reuşit niciodată să-şi
transforme teritorile într-un stat închegat care ar fi trebuit să func�oneze
corespunzător în cadrul sistemului interstatal94.
Principala piatră de încercare, pentru a realiza o astfel de integrare în
teritoriile stăpânite de Casa de Austria, a fost puterea militară a turcilor. Sec. al
XVII-lea a fost un secol al luptei Austriei cu Poarta Otomană, culminând cu aşa
zisul Tiirkenjahr, din anul 1 683, când imperialii au reuşit să reziste cu succes
ultimului asediu otoman asupra Vienei. Succesul obţinut de austrieci a fost
umbrit însă de concesiile făcute nobilimii maghiare. Necesitatea acestui
compromis se justifică prin faptul că, pe parcursul întregului sec. al XVII-lea,
vecinătatea puterii militare turceşti cu Ungaria a constituit o piedică obiectivă în
calea extinderii, în această zonă a Europei, a 1'unui absolutism austriac
centralizat"95.
Ameninţările turcilor, cu implicaţiile lor economice directe, au făcut ca
Habsburgii să sufere, poate mai mult decât alţi monarhi europeni din sec. al
XVII-lea, de incapacitatea de a strânge suficienţi bani pentru visteria lor,
devenind, în mod vizibil, mai puţin înstăriţi96, reprezentând, în acelaşi timp, o
adevărată problemă pentru imperiali. Receptarea pericolului otoman în interiorul
eterogenului Imperiu nu s-a făcut în mod unitar şi datorită scopurilor diferite
urmărite de reprezentanţii celor două religii.
în timp ce conducătorii Casei de Austria au încercat să se folosească de
93 Ibidem, p. 89.
94 Immanuel Wallerstein, op. cit., voi. IV, p. 52.
95 Perry Anderson; consideră Ungaria "obstacolul de netrecut pentru un stat monarhie militar
"
{Imperiul Habsburgilor n.n.) (Cf. Perry Anderson, Lineages of tbe Absolutist State, London,
New Left Books, 1 974, p. 3 1 4-3 1 5); în ceea ce priveşte situaţia Ungariei, după anul 1 526, se pot
consulta următoarele lucrări: Szakăly Ferenc, Yiragkor es banyatlas, 1440-17 1 1 . Magyarok
europaban, I l , Budapest, 1 990, ldem, A Mohacsi csata, Budapest, 1975, Engel Păi, Krist6
Gyula, Kubinyi Andrăs, Magyaro rszag tortenete 1 301-1526, Budapest, Osiris Kiad6, 1 998, p.
390 şi urm., Bertenyi Jvăn, Gyapay Găbor, Magyarorszag rovid tiirtenete, Budapest, Maecenas
Tortenetem Konyvek, 1 997, p. 1 79, şi urm.
96 Cf. Jean Berenger, Public Loans and Austrian Policy in thc Second Half of the
Seventheenth Century, în Jurnal of European Economic History, I l , 3, 1 973, p. 657; totuşi
Ingomar Bog consideră că războaiele cu turcii au reprezentat un factor major pentru refacerea
statelor germane după Războiul de 30 de ani (Cf. l ngomar Bog, Tii.rkenkrieg u n d
Agrarwiirtschaft, î n O. Pickl, D i e Wirtschaftlichis Auswirkungen der Tiirkenkriege, Grazer
Forschungen zur Wistschq/is und Sozialgeschichte, l , Graz. 1 97 1 )
.
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pericolul otoman, care de cele mai multe ori a fost real, pentru a reinstaura
catolicismul, principii germani protenstanţi au încercat, prin prerogativele pe
care le deţineau, să minimalizeze importanţa problemei otomane, astfel blocând
încercările de întărire a puterii centrale, adeptă a catolicismului. Ocuparea
Transilvaniei şi asigurarea securităţii graniţei sudice a Imperiului a reprezentat un
pas important în eliberarea, politică, a Curţii de la Viena de spectrul ameninţării
turceşti. Anul 1 699 aduce pentru Înalta Poartă atingerea parţială a unui deziderat,
securitatea graniţelor, în timp ce pentru imperiali se materializează politica de
siguranţă97.
Expansiunea Austriei spre Dunărea de Jos a avut menirea să asigure
condiţiile necesare, înlăturarea pericolului otoman, reluării expansiunii în vestul
Europei. De la mijlocul sec. al XVI-lea şi până la sf'arşitul sec. al XVII-lea
Imperiul Habsburgilor a reuşit, în raporturile sale cu Poarta Otomană, să
răstoarne situaţii în favoarea sa, preluând iniţiativa, împreună cu Rusia, în zona
Dunării de Jos. Consolidarea statutului de mare putere a Austriei şi întărirea
poziţiilor ei la Dunărea de Jos s-au definitivat în prima jumătate a sec. al
XVIII-lea, odată cu semnarea păcii de la Passarowitz. Trasarea noilor frontiere,
cu acest prilej, corespundea, în esenţă, cu provinciile cucerite pe calea armelor.
Poarta fiind nevoită să facă concesii Habsburgilor, nu numai de ordin teritorial:
Banatul, Oltenia, Serbia de nord, ci şi de natură comercială.

Autriche et le probleme ottoman
dans le XVII-e siecle
Resume
L'auteur trate l ' evolution des rapports pol itiques habsburgs - ottomans dans le
XVII-e

siecle et

l ' implications de presen ce m i l itaire ottom ane dan s !'Eu rope Centrale et

de Sud-Est sur l ' evolution d' Emp ire des Habsburgs.

Dans le XVII-e siecle est j u sti ti e a parler de "la politique de developpement des
Habsburgs dans

le Sud-Est de ! 'Europe",

leur modemisation de

la domination m i l itaire et

administrative a assure la victoire sur I ' Empire Ottomane, et biensfir le statu de grande
pouv01re.
En cours de XVII-e siecle

la

proximite de pouvoire militaire turque, avec le

Hongrois, a represente un empechement obiectif dans le chemin d ' expantion, dans cette
zone de ! ' Europe, a "une absolutisme habsburgs centralisee".

L'expansion d ' Autriche vers le Danube du Bas a assure les conditions necessai res

pour eliminer le danger ottoman et leur expansion dans I ' Europe de Ouest.

97 Harald Heppner,

op.

cit., p. 90-9 1 .
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Apusul gloriei colonia)e a Franţei
Viorel Cruceanu
Al doilea război mondial a avut profunde implicaţii asupra imperiilor
coloniale britanic, respectiv francez. Mesajul era identic: menţinerea lumii
africane în stare de dependenţă nu se mai putea prelungi la infinit. Englezii, cu
pragmatismul recunoscut, au sesizat la timp direcţia «vântului de schimbare».
Nu acelaşi lucru se poate spune despre francezi. Pe malurile Senei, spiritul
cartezian a rămas o constantă a gândirii imperiale şi după marea conflagraţie a
secolului nostru. Î ncă la celebra "Conferinţă de la Brazzaville", desfăşurată în
perioada 30 ianuarie-8 februarie 1 944, "Franţa liberă" a generalului de Gaulle
afirma răspicat că «scopuri le operaţiunii de civilizare împlinite de Franţa în
colonii exclude orice idee de autonomie (subt. ns.), orice idee de evoluţie în afara
blocului francez al Imperiului; eventuala creare. chiar îndepărtată. de guverne
autonome în colonii este exclusă (subt. ns.)» ' . Î n acelaşi spirit, comisarul în
problemele coloniale, Rene Pleven, declara, tot la Brazzaville: «Din din când
citim că, acest război trebuie să se termine prin ceea ce se numeşte eliberarea
popoarelor coloniale. Î n Marea Franţă colonială nu există popoare ce trebuiesc
eliberate şi nu există discriminare rasială ce trebuie îndepărtată» 2 .
Atitudinea adoptatăla Brazzaville explică în mare măsură evoluţiile
imediat postbelice ale sistemului colonial francez. Astfel, teritoriile de peste mări
au fost excluse de la participarea activă la modelarea unor noi realităţi. Pentru o
bună perioadă de timp, singurul subiect decizional rămâne Franţa. Totuşi, în
ciuda tuturor rezistenţelor, raporturile metropolă-colonii vor evolua implacabil în
sensul decolonizării. Emanciparea teritorilor africane francofone este jalonată de
trei etape:
1 . Perioada de la înfi inţarea Uniunii Franceze ( 1 946), până la "legea
cadru" dii'I 1 956. Ea este caracterizată de stagnare, de prezervare chiar a
statu quo ante.
1 X. Yacono, Les etapes de la decolonisation fran-,:aise, Paris, P. U . F., I 97 1 , p. 58
2 V. Oplustil, Evolution de 1' Afrique depuis la deuxieme guerre mondiale, Praha, S.P.N., 1 970,

p. 1 2
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2. "Legea-cadru" Gaston Defferre, din 23 iunie 1 956. Acum se creează
premisele transformării fiecărei colonii în subiect al propriei evoluţii.
3. Intervalul Comunităţii Franceze ( 1 95 8- 1 960), ce se defineşte prin
arderea bruscă a etapelor. Î nnoirea a fost concepută de Franţa ca o ultimă
încercare de salvare a desuetelor structuri coloniale, în timp ce coloniile au
resimţit-o ca un "vad" de curgere spre l ibertate.

l .Uniunea Franceză
Schiţa Uniunii Franceze, în fapt o retuşare cosmetică a Imperiului, a fost
trasată la Brazzaville. A urmat instituţionalizarea sa, prin Constituţia de la 1 3
octombrie 1 946 ce a pus bazele celei de-a IV-a Republici franceze. Constituţia a
fost aprobată cu o foarte slabă majoritate: 9297470 de voturi favorabi le,
comparativ cu 8 1 65459 voturi contra, în condiţii le în care alţi 846753 7 de
alegători, înscrişi pe l istele electorale, nu au participat la vot. Pe bună dreptate,
referendumul de la 1 3 octombrie 1 946 este considerat o "mediocră naştere a
noului regim"3 . U ltimele trei alineate ale Preambulului legii fundamentale se
refereau la Uniunea Franceză, stipulând că: «Franţa formează cu popoarele de
peste mări o Uniune fondată pe egalitatea drepturilor şi obligaţiilor, fără distincţie
de rasă şi religie.» «Uniunea Franceză este alcătuită din naţiuni şi popoare care
îşi valorifică în comun resursele şi îşi coordonează în comun eforturile în scopul
dezvoltării, creşterii bunăstării şi asigurării prosperităţii lor.>> «Fidelă misiunii
sale tradiţionale, Franţa înţelege să conducă popoarele pe care le are în seamă, la
l iberatatea de a se administra ele însele şi de a-şi rezolva democratic propriile
treburi; excluzând practicile coloniale arbitrare, ea garantează tuturor accesul
egal în funcţiile publice şi execitarea individuală sau colectivă a drepturilor şi
l ibertăţilom4 .
Formulările de mai sus au stâmit numeroase polem ici. Astfel, primul
alineat pare să fi fost redactat de o manieră voit neglijentă. Precizarea «fără
distincţie de rasă şi religie» nu se putea referi la popoare. Prin urmare, rupându
se de contextul frazei, ea putea cauţiona o realitate specifică nivelului individual.
Era un artificiu ce sugera o discretă evidenţiere a supremaţiei conceptului de
l ibertate individuală, în detrimentul liberei determinări a colectivităţilor
naţionale.
3 P.M . de la Gorce, L'apres guerre. 1 944-1952, Paris, Grasset, 1 978, p. 1 62
4 Vezi textul Constituţiei din 1 946 în Documents d'histoire contemporaine ( 1 851-1967), Paris,
A. Colin, 1 967, p. 1 82- 1 90
·
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Interesante sunt şt exprimările din alineatul al treilea. Î n acest sens,
promisiunea «libertăţii de administrare» şi «rezolvării propriilor afaceri» apare
istoricului congolez E. M'Bokolo ca "un compromis între vechile tendinţe
asimilaţioniste şi noile aspiraţii de autonomie"5 .
Generosă era şi ideea «accesului egal în funcţiile publice». Î n realitate
lucrurile nu se aşezau atât de simplu. Spre exemplu, în nici un caz, un african nu
putea spera să devină preşedinte al Uniunii Franceze. Este adevărat că, tinerii
�
africani trimişi să studieze în metropolă erau pregătiţi, nu pentru guvernele
locale, ca în posesiunile engleze, ci pentru guvernul francez. Dar, ascensiunea lor
se împotmolea, cel mai adesea, în poziţii subalterne, precum sub-secretari şi
secretari de stat în ministere periferice.
Capitolul al VIII-lea consacra organizarea Uniunii Franceze. Organelele
centrale ale Uniunii erau fixate de art. 63: preşedenţia, Înaltul Consiliu şi
Adunarea. Articolul următor ne face cunoscut că «preşedintele Republicii
franceze este şi preşedintele Uniunii franceze, ale cărei interese permanente le
reprezintă». Î n consecinţă, aşa cum bine s-a remarcat, titularul magistraturii
supreme în timpul celei de-a IV-a Republici era «preşedinte pe două etaje»6.
Î naltul Consiliu funcţiona ca un fel de senat, subordonat preşedintelui,
bucurându-se de onorifica îndatorire de «a asista guvernul în conducerea
generală a Uniunii» (art. 64).
Dintre toate instituţiile metropolitane, singurele în care africanii se puteau
afirma erau corpurile legislative. Prezenţa în Adunarea Naţională a Franţei
reprezenta aspiraţia supremă deoarece aici "elitele africane puteau spera să joace
un rol politic"7. Î n 1 946 aceasta cuprindea 23 de deputaţi africani, numărul
sporind la 38 în 1 956. De asemenea, prezenţa în Adunarea Uniunii, un organism
pur consultativ, nu era de neglijat. Art. 66 al Constituţiei prevedea că jumătate din
membrii Adunării Uniunii preoveneau din Franţa metropolitană şi jumătate din
D.O.M. (departamentele de peste mări : Reunion, Algeria, etc.), T.O.M.
(teritoriile de peste mări: posesiunile din Africa neagră grupate în cele două
federaţii, A.O.F. şi A.E.F., protectoratele Madagascar şi Somalia franceză) şi
statele asociate (teritoriile sub tutelă precum Togo şi Camerun).
Textul cop.stituţional dorea să sugereze un echilibru în reprezentare. Î n
real itate, el ascundea o inegalitate flagrantă: un deputat pentru numai 80000 de
locuitori în metropolă, raportat la un deputat pentru 800000 de locuitori în
Uniune&. Se evita, astfel, o majoritate parlamentară extrametropolitană care ar fi
5
6
7
8

E. M 'Bokolo, Le Continent convoite, Paris-Montreal. Î:tudes Vivantes. 1 980. p. I I I
Cf. A . Gros seer, La IV -e Republique et sa politique exterieure, Paris. A. Col in. 1 972, p. 46
M. Merle ( d ir.), L'Afriue Noire contemporaine, Paris, A. Colin, 1 968. p. 1 42
J. Ki-Zerbo, Histoire de L'Afrique Noire. D'Hier a Demain, Paris, Hatier. 1 972. p. 500
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alimentat temerile că Franţa ar deveni «O colonie a colonilor sale (subt . ns.)» .
Asemenea temeri s-au dovedit nefondate, deoarece spiritul asimilaţionist era încă
viu şi "cei câţiva reprezentanţi africani în adunările pariziene se arătau perfect
integraţi vieţii politice franceze"9.
O invenţie a Constituţiei din 1 946 au reprezentat-o Consiliile Generale,
devenite, în 1 948, Adunări Teritoriale. cu atribuţii ridicol de neînsemnate
(votarea bugetului şi a impozitelor). Dar, pe bună dreptate, ele au fost considerate
drept "punctul de plecare al autonomiilor" I O locale. Selectarea delegaţilor
africani pentru Adunările metropolitane şi locale se făcea prin vot censitar şi prin
împărţirea populaţiei în două colegii electorale.
Deşi, prin Constituţie, toţi locuitorii Uniunii sunt cetăţeni francezi, dublul
colegiu îi diferenţiază: cetăţeni de statut metropolitan (colegiul 1) şi cetăţeni de
statut local (autohtoni ce întruneau cepc;ul, erau instruiţi, fuseseră notabili sau
Iuptaseră pe front), cuprinşi în colegiul al li-lea. Existenţa primului colegiu avea
scopul său, el asigurând coloniştilor europeni "o reprezentare privilegiată şi chiar
aristocratică" l l . La rândul său, A. Grosser sesizează de justeţe că dublul colegiu
electoral anulează egalitatea "un om = un vot" , pentru a-i substitui o egalitate sui
generis: "un mic grup de alegători = un mare grup de alegători "1 2 . Prin toate
aceste artificii se "menţine dominaţia metropolei " l 3 iar "spiritul Imperiului su
pravieţuieşte în Uniunea Franceză" l 4 pe parcursul întregului deceniu 1 946- 1 956.

2. Le�:ea-cadru Gaston Defferre
Anul 1 956 a adus cu sine profunde schimbări în v1zmnea colonială
franceză. Încă la 3 1 ianuarie, premierul socialist Guy Mollet afirma în declaraţia
de investitură că, printre altele, programul guvernului săq.îşi propune «să aducă
teritoriile de peste mări la posibilitatea de a-şi administra propriile afaceri, ceea
ce înseamnă asigurarea funcţionării democratice a instituţi ilor lom l S. O
asemenea precizare nu viza autonomia posesiunilor franceze; ea anunţa însă, un
proces reformator, pe care englezii îl iniţiaseră imediat după război . Î n Franţa,
procesul a fost declanşat de sus şi a avut ca promotor pe ministrul "France
9 A. Grosser, op.cit., p. 349
10 H. Deschamps (dir.), Histoire generale de 1' Afrique Noi re de 1800 a nos jours, tome I I . Paris.
P.U.F., 1 97 1 , p. 483
I l J. Ki-Zerbo, op.cit., p. 50 1
1 2 A. Grosser, Affaires exterieu res. La politiq u e de la France: 1 944-1 984, Paris, Flammarion.

1 984. p. 47

1 3 P.M . d e la Gorce, op.cit., p . 1 58
14 M. Merle (dir.), op.cit., p. 1 42
1 5 Cf. A. Grosser, Le IV-e Republique . . . , p.35 1
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d'Outre-Mere", Gaston Defferre (S.F.I.O.). Î naintată parlamentului în martie
1 957, legea a fost votată la 23 iunie ·acelaşi an. Percepută în unele medii ca un
"ansamblu de reforme"I 6, "legea-cadru" şi-a propus şi a reuşit să «accentueze
personalitatea teritoriilor» 1 7. Principalele sale trăsături se regăseau în: intro
ducerea votului universal pentru toţi bărbaţii şi femeile ce-au împlinit 2 1 de ani,
suprimarea sistemului electoral cu două colegii şi dotarea fiecărui teritoriu cu o
Adunare Teritorială (aleasă prin vot universal) şi cu un Consiliu de Guvemământ
(un fel de guvern local, condus de guvernatorul francez, care rămâne şeful
incontestabil al teritoriului, dar al cărui vicepreşedinte este un african).
Gaston Defferre a înfăptuit reforma în condiţiile dramaticelor evenimente
din Camerun şi Algeria. El declara în faţa senatorilor: «nu lăsaţi să se creadă că
Franţa nu va întreprinde reforme decât atunci când sângele va începe să curgă» l 8 _
Şi adăuga: «nu trebuie să ne lăsăm dominaţi pe neaşteptate de evenimente.
Important este să luăm la timp măsurile necesare astfel încât să ne poată permite
evitarea conflictelor grave» I9 . Cuvintele lui Defferre trădau şi o stare de anxietate
determinată de acumularea nemulţumirilor în interiorul Uniunii Franceze.
Tocmai de aceea ministrul vedea în legea sa unica modalitate de «a menţine şi
întări necesara unitate dintre Franţa metropolitană şi popoarele din teritoriile de
peste mări»2o . Referindu-se la "legea-cadru", susţinătorul şi colegul de partid al
lui Defferre, Fran�ois Mitterrand, afirma că ea «simbolizează spiritul de progres
al Franţei şi şansa evoluţiei Africii în calm şi armonie»2 1 . Î n realitate, "legea
cadru" a depăşit speranţele iniţiatorului său, deschizând posesiunilor franceze
"drumul spre autonomie"22 . Astfel, acordarea votului universal a facut ca mase
întregi de africani să se pronunţe asupra propriului destin. Alegerile desfăşurate
pe baza "legii-cadru", la 3 1 martie 1 957, şi la care au participat 1 0200000
alegători în A.O.F. şi 2500000 în A.E.F., au permis o remarcabilă afirmare a
partidelor autohtone, fapt ce a echivalat, practic, cu o bruscă africanizare a
instituţii lor locale.
Mult discutat a fost aspectul că "legea-cadru" a fărâmiţat cele două
blocuri: Africa Occidentală Franceză (A.O.F.) şi Africa Ecuatorială Franceză
(A.E.F.). Unii africanişti pun acest lucru pe seama influenţei exercitate asupra lui
Defferre de ivorianul Felix Houphouet-Boigny, m inistru-delegat pe lângă
premierul Guy Mollet. Houphouet devenise campionul micronaţionalismului
16 M. Merle (dir.), op.cit., p. 1 44
1 7 Ibidem
1 8 A. Grosser, op.cit., p. 35 1
1 9 Cf. V. Oplustil, op.cit., p. 1 07
20 E. M ' Bokolo, op.cit, 1 1 2
2 1 Cf. C. Bourdache, Les annees cinquante, Paris, Fayard, 1 980, p. 1 5 1
22 P. Bertaux, L' Afrique de la prehistoire a l'epoque contemporaine, Paris, Bordas, 1 973, p. 288
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deoarece "nu a acceptat niciodată, cu dragă inimă, supremaţia Dakarului "23 în
cadrul A.O.F.. Poziţia sa a fost aspru criticată de o altă mare figură vest-africană,
senegalezul Leopold Sedar Senghor, adeptul perpetuării structurilor federale. La
vremea aceea, pe cei doi îi despărţea o "rivalitate legendară"24, liderul senegalez
făcând vinovat pe Houphouet de «balcanizarea» Africii Negre. Lui Senghor
i s-a alăturat şi guineezul Ahmed Sekou Toure, care aprecia fragmentarea A.O.F.
şi A.E.F. ca o «greşeală majoră»25 a "legii-cadru".
Î n realitate " legea-cadru" a lăsat nerezolvate alte "două probleme
esenţiale"26: nu a limpezit natura legăturilor constituţionale dintre metropolă şi
teritorii şi, mai ales, nu prevedea posibilitatea accesului acestor posesiuni la o
veritabi lă independenţă politică. Î n ciuda limitelor sale, "legea Defferre" a impus
"o evoluţie rapidă"27, conectând coloniile franceze la ritmul cunoscut coloniilor
engleze. Mai mult, există un acord general printre istorici că "legea-cadru" a avut
un "caracter tranzitoriu"2 8 ; în acest sens, Raymond Cartier scria, la 1 septembrie
1 956, în Paris Match: « Î nţelepciunea de astăzi consistă în a face contrariul a ceea
ce îndemna prudenta de ieri: să accelerăm, în loc să frânăm. Trebuie să
transmitem, în cel mai scurt timp posibil, cât mai multe responsabilităţi
africanilor. Pe riscurile şi pe răspunderile lom29 .

3. Corn unitatea Franceză
Î n prima j umătate a anului 1 95 8, clasa politică franceză se afla într-un
impas de netrecut, cauzat de criza algeriană30 . Traume le provocate de această
tragedie impuneau Franţei căutarea unui model al decolonizării. Pe fondul unor
incertitudini crescânde, este rechemat la guvernare după lungi ani de eclipsă,
generalul Charles de Gaulle, pe care contemporanii îl percepeau drept «cel mai
ilustru dintre francezi»3 1 ; la rândul lor, istoricii îl consideră "cel mai reputat
preşedinte (sau, în general, om politic) francez din secolul nostru"3 2 . De la
23 H. Deschamps (dir.), op.cit., tome II, p. 492
24 Le Nouvel Afrique Asie, 54, janvier 1 994, p. l O
25 C. Wauthier, L'Afrique des Africains, Paris, Scuil, 1 977, p. 1 05
26 M. Merle (dir.), op.cit., p. 145
27 Ibidem, p. 143
28 A. Grosser, op.cit., p. 352
29 Cf. Ibidem
30 Pentru amănunte privind evoluţiile din Algeria, în perioada 1 954- 1 962. vezi L 'Histoire, 1 O, jan.
1 99 1 . 1 32 p.

31

A l . Vianu,

C.

Mureşan,

199 1 , p. 1 70
32 Ibidem, p. 1 63

R.

Păiuşan,

S.

N istor, Preşed inţii Franţei, Craiova, U n ivcrsalia-Dialog,

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

Viorel Cruceanu

308

început, gen. de Gaulle lua contact cu "un proces în plină mişcare"33_ El iniţiază
un vast plan de refonne, printre care şi o refonnă constituţională ce redefinea
raporturile Franţei cu posesiunile sale coloniale.
Noua Constituţie, care inaugura cea de-a V-a Republică franceză, stipula
că Franţa şi posesiunile de peste mări alcătuiesc, în deplină concertare, o
Comunitate «fondată pe egalitatea şi solidaritatea popoarelor ce o compum>34.
Capitolul al XII-lea a legii fundamentale, intitulat "Despre Comunitate",
consacra la art. 77 că «În Comunitatea instituită prin prezenta Constituţie, statele
membre se bucură de autonomie (subl. ns.)»35 .
Acelaşi articol statua că «toţi cetăţenii sunt egali în drepturi şi au obligaţii
identice, indiferent de origine, rasă şi religie». Art. 80 prevedea că «preşedintele
Republicii prezidează şi reprezintă Comunitatea » 36, devenind astfel "cheia de
boltă" a noii structuri imperiale franceze. Celelalte instituţii ale Comunităţii erau
Consiliul Executiv, Senatul şi Curtea de arbitraj . O asemenea adunare de stări
politice 1-a determinat pe senegalezul L. Sedar Senghor să considere Comunitatea
ca un «Commonwealth francez» 37.
Cu certitudine, rolul cel mai de s�amă în destinele Comunităţii 1-a jucat
articolul 86. Acesta prevedea că, la cererea Republicii sau printr-o rezoluţie a
Adunării Legislative locale, confinnată printr-un referendum, «un stat membru al
Comunităţii poate deveni independent (subl. ns.), încetând să mai aparţină
Comunităţii».
Constituţia a fost supusă consultării populare la 28 septembrie 1 958. În
Teritoriile de peste mări (inclusiv A.O.F. şi A.E.F.) s-au înscris la vot 20645678
oameni. Din acest total, s-au exprimat 1 53 85225 de sufragii. Constituţia a
întrunit 1 3454693 de voturi favorabile ("da") şi 1 93 1 562 voturi împotrivă
("nu")38 . Î n Africa Neagră, procentele indicau "Qi' masiv în: Coasta de Fildeş 99,9% (de altfel, F. Houphouet-Boigny era considerat drept "principalul apărător
al Comunităţii"3 9), Voita Superioară, Moyen-Congo şi Oubangui-Chari 99%,
Dahomey şi C iad 98%, Senegal şi Sudanul francez 97%, Gabon 92% şi,
ceva mai slab, în N iger şi Madagascar - 78%. Guineea a fost singura ţara africană
care, sub impulsul lui Ahmed Sekou Toure, a optat pentru "nu", cu un procent de
95%, proclamându-şi independenţa la 2 octombrie 1 958, în afara Comunităţii.
-

-

33
34
35
36
37
38
39

-

H. Dechamps (dir.), op.cit., tome II, p. 485
Vezi textul Constitutiei din 1 959 in Documents d'histoire . . . , p. 204-2 1 7.
Ibidem
1bidem
P. Bertaux, op.cit., p. 288
i n metropolă 1 7668790 electori au votat "da" şi 46245 1 1 electori au spus "nu".
X. Yacono, op.cit. p. 88
.
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După plebiscitarea Constituţiei, trăgându-se învăţăminte din lacunele
"Uniunii Franceze" şi ale "legi i-cadru", s-a trecut la faza organizării40
Comunităţi i. Prioritatea absolută s-a acordat clarificării statutului posesiunilor de
peste mări vis a vis de metropolă. Î n aceste condiţii, statele din A.O.F. (Coasta de
Fildeş, Dahomey, Mauritania, N iger, Senegal, Sudan, Voita Superioară şi,
anterior, Togo), cele din A.E.F. (Ciad, Gabon, Moyen-Congo, Oubangui-Chari şi,
anterior, Camerun), precum şi Madagascarul s-au transformat în Republici
autonome. în interiorul Comunităţii (Coasta Somalilor şi insulele Comore au
optat pentru legături mai strânse cu metropola, rămânând T.O.M.).
Î n ciuda aparenţelor unei Comunităţi democratice, totuşi politica externă,
de apărare, monetară, economică şi financiară, era strict controlată, în continuare,
de Franţa.
,
Dinamica structurilor interne ale Comunităţii (spre deosebire de cele ale
Uniunii) este dovedită de faptul că, abia încheiată etapa or�anizării. se trece la un
nou stadiu evolutiv, şi anume, al transformării. Precedentul I-au qreat, la 28
septembrie 1 959, Senegalul şi Sudanul occidental, reunite în Federaţia Mali,
urmate apoi de Madagascar, care au cerut să li se acorde independenta în
interioarul Comunitătii. O asemenea atitudine era explicată de Senghor în
următorii termeni: «Comunitatea nu reprezintă pentru noi decât o etapă de
tranziţie, şi anum e, de a ne pregăti pentru independenţă în maniera teritoriilor
britanice))4 1 .
Î ncercând să amâne deznodământul previzibil, autorităţile franceze au
procedat, la 4 iunie 1960, la modificarea � al Constituţiei. În noua sa formă,
el stipula:
«Un stat membru al Comunităţii poate deveni independent, pe calea
acordurilor, fără a înceta să apartină Comunităţii (subt. ns.).
Un stat independent, nemembru al Comunităţii, poate, pe calea
acordurilor, să adere la Comunitate, fără a înceta să fie independent))42 .
Primu l alineat al art. 86 renovat probează, prin exprimarea «fără a înceta
să aparţină Comunităţii)), eşecul atitudinii rigide franceze faţă de Guineea. De
asemenea, supleţea formulării trădează o schimbare doctrinară: Comunitatea,
care în esenţa ei era o federaţie de popoare, tinde să devină o Confederaţie de
state l ibere. Această metamorfoză este sugerată şi de cel de-al doilea alineat.
40 X. Yacono stabileşte patru etape ce-au marcat existenţa Comunităţii : � (iunie-septembrie
1 958), orKanjzarea (octombrie 1 958-septembrie 1 9 59), transformarea (septembrie 1 959-iunie
1 960) şi sfârsitul (iunie 1 960-mai 1 9 6 1 ); de facto sfârşitul Comunităţii s-a consumat în
decembrie 1 960.
41 Cf. X. Yacono, op.cit., p. 88
42 Ibidem, p. 97
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Numai că, un stat independent nu putea să adere la Comunitate, pe baza
Constituţiei din 1 958, fără să-şi piardă din atributele suveranităţii . Î n consecinţă,
modificarea art. 86 ne apare ca o simplă operaţie cosmetică, menită aprioric
eşecului.
Acceptarea de către francezi a exigenţelor Federaţiei Mali şi
Madagascarului, a reprezentat un precedent. Odată trecută şi această barieră,
euforia independenţei a cuprins întreaga lume francofonă. Până la sfârşitul anu
lui 1 960 din gloriosul Imperiu colonial francez mai rămânea doar. . . amintirea.

La fin de la gloire coloniale de la France
Resume
La deuxieme guerre mondiale a prouve que la fin des empires coloniaux
etait imminente. Si les Anglais ont saisi a temps la direction du «vent du
changement», on ne peut pas dire la meme chose quant aux Fran�ţais: sur Ies
quais de la Seine, l 'esprit cartesien est reste toujours une constant de la pensee
imperiale, meme dans la periode d'apres 1 945. Pourtant, l 'effervescence du
monde colonial a impose a la France un programe de decolonisation. Celui-ci
s'est prolonge dans le temps et a compris trois etapes. La premiere etape a ete
representee par I'Union Frant;:aise ( 1 946- 1 956), en fait une autre touche
"cosmetique" de I 'Empire. Elle est caracterisee par la stagnation, la preservation
meme du statu quo ante. Elle a ete suivie par la "Joi-cadre Gaston Defferre" (le
23 juin 1 956), qui a ouvert "la voie vers !'autonomie" des possesions fran�ţaises.
La troisieme etape, la plus courte, correspond a la Communaute Frant;:aise ( 1 9581 960) et co"incide avec la revenue sur la scene politique du general Charles de
Gaulle. Elle se definit par la brulage brusque des etapes. ainsi que les territoires
coloniaux passent, dans un temps tres court, de ! 'autonomie (Cf. â l ' art. 77 de la
Constitution de la V-eme Republique, plebiscitee le 28 septembre 1 95 8) â
l ' independance politique (Cf. â l 'art. 86 de la Constitution, modifiee le 4 juin
1 960). Par consequence, au cours de l'annee 1 960, le second grand empire
coloniale de l 'histoire cessait d'exister, laissant apres sa disparition un vaste air
de civilisation connue sous le nom d' "Espace de la francophonie".
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În ultimele două decenii, dar cu doesebire după 1 989, a avut loc o revigorare a cercetărilor privind
începuturile creştinismului în spaţiul carpato-danubiano-pontic, evoluţia acestui fenomen religios, rolul
său în formarea şi consolidarea etnosului neolatin răsăritean intrat în configuraţia etnică a Europei,
începând cu secolul al VIII-lea, ca o entitate distinctă, sub numele de poporul român. Rezultat al acestei
revigorări a fost apariţia unor importante studii şi lucrări monografice care înfăţişează imaginea tot mai
clară a unui fenomen spiritual de mari amplitudini cum este creştinismul, cu multiple şi profunde
rezonanţe în istoria românilor. Pentru a da consistenţă afirrnaţiei noastre, ne permitem să reamintim
câteva dintre cele mai improtante contribuţii privind rnceputurile şi evoluţia creştinismului în spaţiul
vechii Dacii, rolul său în etnogeneza românilor, în c� nservarea şi consolidarea etnosului românesc de-a
lungul veacurilor. Întrucât ne referim doar la realizările din ultimele două decenii, menţionăm mai întâi
volumul De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice şi monu mente de a rtă creştină, Galaţi, 1 979,
cuprinzând un important număr de contribuţii ştiinţifice, apoi studiul de sinteză datorat istoricului şi
arheologului Mircea Rusu, Paleocreştinismul nord-d unărean şi etnogeneza românilor, în A l/AC, 26,
( 1 983- 1 984), 1 985, p.35-84; volumul Monu mente istorice şi izvoare creştine. Mărturii de străveche
existenţA şi continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos şi al Dobrogei, Bucureşti, 1 987 şi
lucrarea lui Nicolae Gudea şi Ioan Ghiurco, Din istoria creştin ismului la români. Mărturii
arheologice, Oradea, 1 988. După 1 989 s-au realizat noi şi importante lucrări printre care menţionăm:
Dan Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV -lea, Iaşi, 1 99 1 ;
Nestor Vomicescu, Primele scrisori patristice în literatura română. Secolele I V-XVI, Craiova, 1 992;
Em. Popescu, Ch ristianitas Daco-Romana. Florilegium studiorum, Bucureşti, 1 994 şi grupajul de
articole sub genericul Cu:�" �i credinţe, din Pontica, XXVIIII-XXIX, ( 1 995-1 996), Constanţa, 1 998, p.
1 63-247, pentru a da .şi un exemplu foarte recent.
***

•

Între realizările deosebite din ultimii ani, menţionăm lucrarea universitarului Nelu Zugravu, Geneza
crestinismului popu lar al românilor. apărută sub egida lnstitului Român de Tracologie, în seria
Bibliotheca Thracologica, XVIII, Bucureşti, 1 997, 570 p.
Elaborată ca teza de doctorat sub îndrumarea Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor şi susţinută în şedinţă
publică în 26 iunie 1 997 1a Facultatea de Istorie a Universităţii "ALI. Cuza" din laşi, lucrarea domnului
Nelu Zugravu, apărută în toamna anului 1 997 este structurată în nouă capitole, precedate de o
Introducere şi un substanţial Rezumat în limba franceză, care să introducă lectorul francofon în bogata
problematică a lucrării.
Î n Introducere este evidenţiat dintr-un început obiectivul principal al lucrării. După ce redefineşte
esenţa sintagmei de "creştinism popular", pe linia unei tradiţii deja conturate în istoriografia românească,
sintagmă menită a desemna "maniera în care a avut loc ascensiunea religiei creştine în spaţiul carpato
dunărean, respectiv prin câştigarea treptată a populaţiei la mesajul evanghelic, fără intervenţii brutale ale
unor autorităţi politice şi ecleziastice, fără misionari eroici şi clamaroşi, aşadar pe o cale neoficială,
«populară»" (p. 1 5), autorul mărturiseşte că scopul principal al lucrării este acela. de a oferi "pentru
prima dată în istoriografia românească o privire închegată asupra \a1 p ectelo r teoretice şi
metodologice pe care le presu pune cercetarea <<creştinismului popula r)). paralel cu realizare unei cât
mai complete incursiuni bibliografice'" (p. 1 5). Anticipând, putem afirma că autorul şi-a indeplinit cu
prisosinţă obiectivul propus, urmare a unui efort indelung, de benedictin, care a impus consultarea unei
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bogate, de-a dreptul impresionante, bibl iografii constând in cea. 2000 de titluri, insumând enciclopedii,
atlase, dicţionare, izvoare arheologice, epigrafice, juridice, literare, sigilografice, articole şi studii
speciale şi generale etc.
În folosirea bogatelor şi diverselor surse bibliografice, pentru atingerea obiectivului propus, autorul
a adoptat o metodologie modernă, care poate fi definită prin cel puţin trei elemente: in primul rând, o
nouă atitudine faţă de izvoare, "convocând" toate categoriile de surse de la cele foarte frecvent folosite,
până la cele foarte slab cunoscute şi mai rar luate în calcul de către unii specialişti; în al doilea rând
autorul a supus unei noi şi atente lecturi informaţiile existente, recurgând permanent la o privire
comparativă; şi în sfarşit, în elaborarea lucrării autorul, "a urmat o cale clasică de analiză, respectiv
urmărirea pas cu pas, secol cu secol, a fenomenelor religioase specifice fiecărei părţi componente a
spaţiului românesc", reuşind astfel să surprindă direcţiile evolutive, noile nuanţe apărute de la o etapă la
alta, convieţuirile spirituale, elementele dominante dar şi particularităţile "ce diferenţiază popula�a
greco-romană, daca-romană sau romanică de cea alogenă etc." (p. 1 6-1 7).
În primul capitol intitulat Creştinismul popular - concept şi mxetodologie de investigare, sunt
abordate aspecte importante precum: conceptul de "creştinism popular" 1 "religie (creştină) populară";
metodologia de investigare a creştinism ului popular; geneza creştinismul ar popular - privire generală;
creştinismul popular - aspect particular al unui fenomen universal, şi informaţii despre creştinismului
popular în spaţiul mediteranean şi european de la triumful creştinismului până în Evul Mediu.
Reanalizând conceptul de "creştinism popular", autorul conchide că prin această sintagmă inţelege
"creştinismul cu elemente păgâne. Includem, de asemenea, în sfera noţiunii acelei credinţe şi practici
religioase cu fundament creştin, ne cuprinse însă în bazele doctrinei, dar acceptate de Biserică" (p. 2 1 ).
Situându-se pe această poziţie autorul se înscrie, in fapt, pe linia unei tradiţii începute de D. Cantemir,
Samuil Clain şi Damaschin Bojâncă şi dusă mai departe de V. Pârvan, N. Iorga, P.P. Panaitescu, M.
Eliade, P.S. Năsturel, Răzvan Theodorescu şi Victor Kernbach.
Referindu-se la metodologia de investigare a temei, autorul mărturiseşte că pe lângă cele trei
elemente evidenţiate şi in Introducere, a pus un accent deosebit pe cercetarea interdisciplinară şi o
hermeneutică a izvoarelor, metode impuse pe plan european in ultimele decenii.
Plecând de la constatarea că "istoria creştinismului in spaţiul carpato-dunăreano-pontic se confunda
cu însăşi geneza poporului român" (p. 6 1 ) in capitolul al II-lea al lucrării intitulat Istoria romanităţii
carpato-dunăreano-pontice în mileniul 1. Privire istorică generală, bazat pe bogata literatură de
specialitate, acumulată mai ales in ultimele decenii, autorul schiţează cadrul general al evoluţiei
romanităţii orientale, pe etape cronologice, până la incheierea procesului de formare a poporului român.
În consens cu re,!llităţile istorico-arheologice, autorul conchide, pe bună dreptate, aşa cum a tăcut-o şi in
lucrarea sa din 1 994, Istoria romanităţii nord-d u nărene (secolele II-VIII). Contribuţii la etnogeneza
românilor, că din secolul al VIII-lea putem vorbi de poporul român, ca un etnic deplin constituit (p.78).
Cu secolul al VIII-lea incepe, in fapt, istoria românilor.
Ca urmare a transformărilor şi evoluţiei ascendente din secolele VIII-XI, a apariţiei formaţiunilor
politice pe întreg arealul locuit de români, creştinismul românilor a devenit unul politic, "statal" (p.79).
Consideraţii importante sunt formulate in capitolul al III-lea, Fundamen tele creştinismului
românesc, evidenţiindu-se atât fundamentele romane cât şi fundamentele dacice. Analizând in capitolul
al IV-lea Creştinismu l preconstantinian în spaţiul românesc, abordând cu pertinenţă probleme
delicate precum "originea apostolică a creştinismului românesc" (reluând şi îmbogăţind conţinutul
articolului său "Apostolatul Sfântului Andrei în Scitia". Geneza şi evoluţia unei tradiţii, din
Memoria Antiquilatis, XX, 1 995, p. 2 1 5-238, autorul conchide, contrar unor autori mai ales din rândul
Bisericii, că "aşa-zisul apostolat al Sîantului Andrei şi cel al Sfantului Fipil în «Scythia)) rărnân simple
tradiţii, mai ales legendare" (p. 1 60). De aici decurge şi concluzia autorului că in spaţiul carpato
dunăreano-pontic creştinismul nu are origine apostolică. Fără îndoială această aserţiune va stârni replici
din eartea susţinătorilor apostolatului Sîantului Andrei in regiunile noastre.
In continuare, în acelaşi capitol, reluând şi imbogăţind un studiu din 1 995, publicat in A/lAI, 32,
p. 1 -23, autorul se referă la creştini şi obiecte creştine in spaţiul românesc inainte de "pacea Bisericii",
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conturând un tablou, veridic, al începuturilor creştinismului popular al românilor, începuturi care pot fi
plasate, cu certitudine, în perioada preconstantiniană. În finalul capitolului se fac unele consideraţii
critice asupra istoriografiei privind martirii de la Dunărea de Jos.
Deosebit de dens este capitolul al V-lea, intitulat Secolul IV. Un secol al d ualismului religios, în
care sunt analizate aspecte precum "păgâni şi creştini" în diversele regiuni ale spaţiului carpato
dunăreano-pontic, respectiv în Scythia Minor, în fosta provincie romană Dacia, în spaţiul de la est şi sud
de Carpaţi, sau în nordul şi nord-vestul României, ultima regiune fiind considerată un adevărat bastion
al păgânismului.
Secolul al IV a fost hotărâtor pentru soarta creştinismului în spaţiul vechii Dacii. La finalul analizei
diverselor aspecte privind evoluţia creştinismului şi raporturile sale cu păgânismul, autorul conchide că
"pe parcursul secolului al IV-lea, istoria vieţii religioase a spaţiului carpato-dunăreano-pontic se
înfăţişează asemenea unui tablou cu patru registre diferite: primul, ocupat de Scythia Minor, tinde treptat
spre un monocromatism dat de creştinismul triumfător; cel de-al II-lea, rezervat fostei provincii Dacia,
prezintă o coloratură aproape binară, în care nuanţele specifice păgânismului par, totuşi, a fi mai
estompate decât cele ale noii religii; al treilea, în care se plasează ţinuturile de la est şi sud de Carpaţi,
are doar pete de factură creştină ce luminează masa de culoare păgână; în sfarşit, cel de-al patrulea, unde
se aşează regiunile vestice şi nord-vestice, se individualizează prin ţinuta monocromă dată de
atotputernicia credinţelor ancestrale" (p. 358).
Plecând de al această realitate în secolul V-VI, ca urmare a unei evoluţii ascendente are loc
generalizarea creştinismului în spaţiul carpato-dunăreano-pontic. Problematica privitoare la
generalizarea creştinismului în spaţiul vechii Dacii este urmărită în al VI-lea capitol al lucrării. Analizând
aspecte precum triumful creştinismului în Scythia Minor, sau "recul şi ascensiune la nord de Dunăre" în
evoluţia creştinismului, autorul ajunge la concluzia că "secolele V-VI marchează o etapă de ascensiune,
de consolidare şi afirmare puternică a creştinismului în Scytia Minor" (p. 385), după cum pentru spaţiul
nord-dunărean, această etapă repezintă momentul decisiv al creşterii celei mai mari părţi a mesei
romanice din acest teritoriu, "proces desfăşurat concomitent cu cel al generalizării şi încheierii
romanizării lingvistice" (p. 429).
Generalizarea creştinismullui în tot spaţiul carpato-dunăreano-pontic va constitui, "premiza «marii
rezis.tenţe» culturale şi religioase din timpul avalaşei slave" (p. 429).
In capitolul al VII-lea, intitulat Secolele VII-X: srâ!litul creştinismului antic în spaţiul carpato
dunăruno-pontic, sunt analizate şi prezentate unele probleme importante privind evoluţia şi soarta
creştinismului în secolele VII-X din spaţiul vechii Dacii. Abordarea diverselor aspecte privind evoluţia
creştinismului în spaţiul şi timpul amintit, pleacă de la constatarea că "secolul al VII-lea marchează
debutul unor fenomene istorice care au afectat profund evoluţia creştinismului în sud-estul Europei. Cel
mai spectaculos dintre ele este puternicul recul al frontului creştin între Dunăre şi Peloponez . . . ". O serie
întreagă de evenimente au provocat "o bulversare de proporţii a organizării ecleziastice, o rupere a
creştinătăţii dunărene, un reflux al romanismului, care vor influenţa dezvoltarea creştinismului din
spaţiul carpato-dunăreano-pontic" (p. 447). Aceste evenimente au avut drept urmare nu numai ruperea
pentru totdeauna a creştinătăţii latinofone dunărene, dar şi o di�cotinuitate în privinţa evoluţiei culturii
materiale şi spirituale în tot spaţiul carpato-dunăreano-pontic. In acest context autorul acordă o mare
atenţie problemelor de natură etnică şi religioasă pe care le ridică descoperirile funerare din Dobrogea.
Analiza atentă şi multiplă a riturilor, ritualurilor şi inventarelor, îi permite să determine şi diferen�eze,
prin comparaţie cu etapa precedentă, elementele specifice credinţelor funerare ale populaţiei autohtone,
de cele ale populaţiilor alogene, respectiv slavii, bulgarii etc. autorul atribuie mormintele de incineraţie
slavi lor, iar cele de inhumaţie, cu ofrande, protobulgarilor. Unele consideraţii se referă la noua etapă de
dezvoltare a creştinismului dobrogean, deschisă, în primul rând, de reinstaurarea stăpânirii bizantine şi
creştinarea bulgarilor.
Şi în ce priveşte teritoriul nord-dunărean se constată acel fenomen de discontinuitate, chiar un anumit
hiatus, în secolele VII-VIII, după care urmează un reviriment şi în evoluţia creştinismului. Începând din
secolul al IX-lea contextul politic şi spiritual al Europei sud-estice s-a schimbat radical. favorizând şi
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revitalizarea creştinismului nord-dunărean. Expresia acestei revitalizări este creşterea numărului de
obiecte creştine descoperite în spaţiul nord-dunărean. Fenomenul revitalizării creştinismului în
ansamblul său trebuie legat, cum corect observă autorul, "de transformări le din sfera politică survenite la
cumpăna de milenii, respectiv închegarea entităţilor prestatale ale românilor; se încheie astfel, o lungă
perioadă istorică în care viaţa religioasă a populaţiei locale nord-dunărene se desfăşurase în afara unui
cadru de autoritate statală şi ecleziastică superioară, in forme simple, lipsite de o ierarhie complicată, prin
intermediul căreia s-au putut acumula multe elemente de tradiţie antică şi extradoctrinare ce au stat la
baza formării creştinismului popular" (p. 448). La cumpăna de milenii creştinismul din spaţiul carpato
dun�eano-pontic intra într-o etapă a evoluţiei sale, în etapa creştinismului statal.
In capitolul al VIII-lea, intr-o formă succintă, autorul atrage atenţia asupra unor ·'informaţii despre
creştinismul popular al românilor in evul mediu". Pe baza informaţiilor consemnate de unii călători,
misionari, şi prelaţi catolici sau protestanţi, dar şi a unor informaţii adunate din izvoare interne sunt
evidenţiate câteva particularităţi ale creştinismului popular al românilor in Evul Mediu. Menţionarea
unor elemente privind celebrarea unor sărbători, sanctificarea zilelor, visele şi prevestirile, constatarea
unor reminiscenţe ale cultului elementelor naturii, credinţele despre anumite fantome, demoni, strigoi;
unele practici şi rituri privitoare la viaţa familială şi socială etc., duc la concluzia că "in mediul românesc
medieval se observă o realitate similară multor comunităţi creştine, anume prezenţa unor aspecte
extradoctrinare, neoficiale, populare ale religiei, a căror origine coboară, cu siguranţă, in vremurile
precreştine; ele sunt aşadar, atavisme specifice perioadei ce a precedat răspândirea şi ascensiunea
creştinismului, dar care au fost incorporate de acesta" (p. 537).
intr-un succint caP.itol final, al IX-lea, sunt formulate câteva concluzii privind statutul creştinismului
popular al românilor. In primul rând se evidenţiază că anumite condiţii istorice specifice au făcut ca in
spaţiul carpato-dunăreano-pontic să se formeze şi dezvolte un creştinism cu numeroase elemente
extradoctrinare, fenomen întâlnit şi în alte zone ale lumii mediteraneene. in ultima anliză chiar atmosfera
creată sub semnul romanismului, cu întreaga sa problematică, amplă şi deseori contradictorie a constituit
baza reală a creştinismului popular al românilor.
Întreaga argumentaţie a lucrării, importantele consideraţii privind o etapă sau alta din evoluţia
creştinismului popular al românilor permit autorului să formuleze o concluzie plauzibilă şi cuprinzătoare
din care se re�ne că "în ciuda unor devianţe, creştinismul românilor nu depăşea un anumit bun-simt
compatibil cu disciplina religioasă. Informaţiile din veacurile de mijloc sunt uneori contradictorii, dar
cele mai multe dintre ele evidenţiază excelenta credinţei ortodoxe a românilor şi impenetrabilitatea
acestora la tendinţele eretice. De asemenea, ele subliniază că neolatinii din Carpaţi şi de .la Dunărene
cunoşteau sacramentele fundamentale - botezul, impărtăşania, ţineau posturile cu străşnicie aproape
habotnică, celebrau sărbătorile de peste an prin abţinerea de la lucru, post şi veselie, aveau o venera�e
deosebită pentru Născătoarea de Dumnezeu şi pentru sfin�, credeau in minuni ca semne ale intervenţiei
divinităţii în lume şi în puterea sacră a moaştelor" (p. 544).
Prezentarea şi analiza intregii problematici privind creştinismul popular al românilor duce la
încheierea că un asemenea fenomen spiritual, este in fapt, o expresie a duratei lungi în istoria românească
şi o dovadă sui generis a acelei "sinteze creatoare" despre care s-a vorbit şi se vorbeşte desori.
Lucrarea domnului dr. Nelu Zugravu se inscrie ca o contribuţie importantă a istoriografiei româneşti
din ultimii ani. Problematica complexă, şi deseori ambiţioasă, şi-a găsit o rezolvare pe măsură, graţie
competenţei autorului. Numeroase aspecte privind naşterea şi evoluţia creştinismului popular al
românilor şi-au găsit o rezolvare, respectiv un răspuns ştiinţific temeinic argumentat. Fireşte că unele
afirmaţii ale autorului vor stârni discuţii şi replici. Din multe puncte de vedere cartea prezentată este şi o
provocare ştiinţifică. O provocare benefică menită să mobilizeze specialiştii la adâncirea unor probleme
abordate, la noi intreprinderi şi noi concluzii spre binele şi progresul istoriografiei româneşti. Indiferent
de cât şi ce se va scrie cu această lucrare, convingerea noastră este că va rămâne un punct de referinţă in
istoriografia românească, fapt pentru care autorul merită intreaga noastră gratitudine şi recunoştinţă.
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Ştefan Pascu
( 1 9 1 4 - 1 998)
Ioan Mitrea

La început de noiembrie a plecat dintre noi, aşteptându-ne într-o lume
sperăm mai bună, mai liniştită, decât aceea în care a trăit în ultimii ani,
Academicianul Ştefan Pascu, reprezentant de marcă al istoriografiei româneşti
din ultima jumătate de secol. Slujitorii muzei Clio, toţi cei care I-au cunoscut,
care i-au citit cărţile, au primit cu durere vestea trecerii în lumea umbrelor a
distinsului istoric.
Dacă ne permitem să ne aplecăm, în câteva rânduri, asupra vieţii şi
activităţii marelui dispărut, o facem dintr-o datorie de conştiinw. Nu i-am fost
student, nu i-am audiat lecţiile expuse de la catedra universitară pe care a
slujit-o cu credinţă. Dar i-am ascultat deseori comunicările ştiinţifice, i-am citit
cărţile. Academicianul Ştefan Pascu a fost un apropiat al arheologilor şi
istoricilor băcăuani, fiind în mai multe rânduri prezent în mijlocul lor, cu prilejul
unor Sesiuni Ştiinţifice şi Simpozioane, organizate de Muzeul Judeţean de
Istorie, de Filiala Bacău a Societăţii de Ştiinţe Istorice. A avut întâlniri
emoţionante cu elevii de la Liceul "G. Bacovia" (azi Colegiul Ferdinand 1") şi
"
cu studentii
' băcăuani. Venea bucuros la Bacău, unde se simtea între prieteni. Aşa
' .- - �· · :· ;.
cum ne relata într-o scrisoare, a fost profund mişcat de primirea făcută în toamna
anului 1 989, când l-am sărbătorit cu prilejul împlinirii a 75 di '�i de viaţă. După
1 989 l-am întâlnit tot mai rar, ultima dată la Deva în august 1 992, la al XII-lea
Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară. Şi cu acest prilej a
rememorat plăcutele clipe petrecute la Bacău, mai ales în toamna anului 1 989, a
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mărturisit simpatia şi preţuirea faţă de băcăuani, dovadă fiind şi cuvintele alese
din dedicaţia scrisă pe lucrarea Istoricul Academiei Române - 125 ani de la
înfiinţare, care ne-a dăruit-o cu acest prilej.
Născut la 14 octombrie 1 9 1 4, în comuna Apahida, judeţul Cluj, a urmat
şcoala primară în satul natal, apoi Gimnaziul Constantin Angelescu" din Cluj,
"
liceul ,,Petru Maior" din Gherla şi studiile universitare la Facultatea de Litere şi
Filozofie din cadrul Universităţii Dacia Superioară" din Cluj. În iunie 1 938
"
obţinea licenţa în specialitatea Istoria Românilor, Istoria Universală şi Geografie,
cu menţiunea " magna cum laude".
Format într-o atmosferă de înaltă emulaţie ştiinţifică, sub îndrumarea unor
dascăli precum Ioan Lupaş, Al. Lapedatu, Silviu Dragomir, Ioan Moga etc.,
proaspătul licenţiat îşi desăvârşeşte studiile la Academia Română din Roma
( 1 939 - 1 942) şi la Şcoala de paleografie, diplomatică şi arhivistică de pe lângă
Vatican ( 1 940- 1 942), iar în 1 942 a obţinut titlul de doctor, în Istoria Românilor
şi Istoria Universală, cu tema Petru Cercei şi Ţara. Românească la sfârşitul
secolului al XVI-lea, la Universitatea din Cluj (aflată în refugiu la Sibiu).
A urmat o bogată carieră universitară şi ştiinţifică, începând din 1 943 .
Dacă am încerca o reconstituire a acelui cursus honorum, al regretatului
Ştefan Pascu, putem releva faptul că a urcat toate treptele ierarhiei universitare,
de la asistent, la şef de lucrări (lector), conferenţiar şi profesor. A fost şef de
catedră, decan şi mai apoi rector al Universităţii din Cluj ( 1 968- 1 976), iar timp
de peste 1 5 ani a fost director al Institutului de Istorie şi Arheologie din Cluj .
Ştefan Pascu a desfăşurat o bogată activitate ştiinţifică, concretizată în
aproape 600 de articole, studii, monografii şi tratate; peste 1 00 de prefeţe,
introduceri şi recenzii; cea. 500 de articole în reviste de cultură şi cotidiene.
A slujit cu pasiune şi credinţă istoria, a avut vocaţie de mare istoric. Într-o
Profesiune de credinţă la o răspântie de viaţă, cuprinsă în volumul
Academician profesor doctor docent Ştefan Pascu, la vârsta de 75 de ani.
Bibliografia operei (1936-1989) de Karlyi !olanda şi Maria Pagu, editat la Cluj
Napoca, în 1 989, sub egida Universităţii din Cluj-Napoca, distinsul istoric nota:
,,Istoria mi-a fost şi îmi este nu numai o profesiune, ci, în acelaşi timp şi mai
presus de toate, o profesiune de credinţă şi de conştiinţă. Având mereu în faţa
ochilor marile adevăruri cuprinse în «legi» formulate pe seama istoricilor cu
peste două milenii în urmă de mintea pătrunzătoare a prestigiosului istoric şi
neîntrecutului retor Marcus Tulius Cicero: prima lege, a nu spune niciodată ceea
ce ştii că nu este adevărat şi a doua lege: a spune întotdeauna ceea ce eşti convins
că este adevărat. Legi ce nu şi-au pierdut valoarea în cele peste două milenii şi
care sunt săpate în marmura aurită ca un memento. A exprima adevărul şi a
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zugrăvi impresionantul tablou care este viaţa omenirii, în culori reale, cu lumini
şi umbre, un tablou care nu se cuvine a fi privit ca un divertisment, ci ca însăşi
raţiunea care vorbeşte potrivit judecăţii unui mare istoric şi tot atât de mare
gânditor cu privire la înţelegerea istoriei, Alexandru Xenopol".
Ca o recunoaştere a bogatei activităţi ştiinţifice a fost distins cu numeroase
titluri academice. Amintim că a devenit Membru corespondent al Academiei
Române în 1 963, iar din 1 974 Membru titular al Academiei Române. Timp de
mai mulţi ani, începând din 1 974, a fost Preşedintele secţiei de ştiinţe istorice a
Academiei Române şi Preşedintele Filialei din Cluj-Napoca a Academiei
Române. A fost membru şi membru de onoare al mai multor Academii şi
Universităţi străine, precum cele din Portugalia, Florenţa, Roma, Columbia
(Ohio, S.U.A.), Detroit (Michigan, S.U.A.), Strassburg (Franţa).
Academician Ştefan Paseu a fost Preşedinte al Comitetului naţional al
istoricilor din România şi Preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Istorice din România
_
( 1 978- 1 989), Preşedinte de onoare al Comisiei internaţionale de demografie
istorică.
Întreaga activitate a Acad. Ştefan Pascu ne întăreşte convingerea că a fost
un OM al datoriei împlinite faţă de învăţământul superior în domeniul istoriei,
faţă de istoriografia românească, în fapt faţă de ştiinţa şi cultura poporului român.
A muncit enorm şi munca sa a rodit şi va rodi prin opera sa ştiinţifică, prin elevii
săi, care-i duc mai departe preocupările ştiinţifice. În faţa vastei sale activităţi,
la catedra universitară şi în câmpul istoriografiei româneşti, nu exagerăm dacă
afirmăm că Ştefan Pascu a avut un adevărat cult al muncii. O spunea istoricul,
într-un mod indirect, în aceeaşi Profesiune de credinţă la o răspântie de viaţă,
din care am mai citat: "Munca e ritmul vieţii adevăraţilor oameni de ştiinţă. Ca
şi libertatea, munca a conferit trăinicie şi frumuseţe fiinţei umane, de aceea
oamenii de ştiinţă, de educaţie, au adus, şi aduc muncii imn de laudă, unindu-şi
bogata lor ştiinţă şi adânca lor conştiinţă pentru a săvârşi lucruri de neapărată
trebuinţă spre prosperitatea ţării şi a poporului lor, a omenirii întregi. Sunt
asemenea plugarului care şi-a arat din vreme ogorul, în care va culca spre rodire
semănătura. Şi tot asemenea plugarului harnic, va aştepta cu încredere
îndreptăţită, roadele îmbelşugate, care vor răsplăti cu cea mai aleasă răsplată
munca şi dăruirea închinate binelui şi fericirii ţării şi poporului, omului şi
_
omenirii . In acest înţeles numai munca şi dăruirea te mângâie de greutăţi şi
nedreptăţi".
Să sperăm că timpul va lucra în favoarea operei savantului istoric Ştefan
Pascu, învingând greutăţile şi nedreptăţile de care a avut parte în ultimii ani de
viaţă.
·
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Cu credinţa în Ad perpetuam memoriam, să-i spunem precum strămoşii
noştri SIT TIBI TERRA LEVIS!
Bibliografie selectivă
Din bogata operă a savantului istoric reţinem, pentru cei interesaţi, în
special pentru tânăra generaţie, câteva dintre cele mai importante lucrări, care
definesc profilul ştiinţific al celui care a fost Academicianul Ştefan Pascu.
(Bibliografia operei din anii 1 939- 1 989, se găseşte în lucrarea menţionată mai
sus, întocmită de Karolyi !olanda şi Maria Pagu).
1 . Alexandru Chiorean alias Bătrâneanu şi rolul său În evolutia românilor
ardeleni din anul l848, Editura Asociaţiunii ,,Astra", Sibiu, 1 939, 78 p.
2. Ştiri noi privitoare la revoluţiunea lui Horia, Tipografia "Cartea
Românească", Sibiu, 1 943, 5 1 p.
3. Istoria Thansilvaniei, Tipografia Lumina, Blaj , 1 944, 382 p.
4. Petru Cercei şi Ţara Românească la sfârşitul sec. al XVI-lea, Tipografia
"
"Cartea Românească , Sibiu, 1 944, 3 1 3 p.
5. Răscoale ţărăneşti În Thansilvania. 1. Epoca Voevodatului, Tipografia:
"
"Cartea Românească , Cluj, 1 947, 1 44 p.
6. Meşteşugurile din Transilvania până În sec. al XVI-lea, Editura Academiei,
Bucureşti, 1954, 3 79 p.
7. Bobâlna, Editura Tineretului, Bucureşti, 1 957, 23 7 p.
8. Din istoria Thansilvaniei, vol. 1, Editura Academiei, Bucureşti, 1 960, 260 p.
(în colaborare); Ediţia 2-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1 96 1 , 354 p. (în
colaborare); Ediţia a 3-a, Editura Academiei, Bucureşti, 1 963, 354 p. (în
colaborare).
9. Istoria României, vol. II, Editura Academiei, Bucureşti, 1 962, 1 1 58 p.,
(coautor şi în Comitetul de redacţie).
1 0. Bobâlna, Ediţia a 2-a, revizuită şi completată, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,
1 963, 1 90 p.
1 1 . Istoria României, vol. III, Editura Academiei, Bucureşti, 1964, 1 259 p.
(coautor).
1 2. Desăvârşirea unificării statului naţional român. Unirea Thansilvaniei cu
vechea Românie, Editura Academiei, Bucureşti, 1968, 520 p. (în colaborare).
1 3 . Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia - Încununarea ideii, a
tendintelor şi a luptelor de unitate a poporului român, Cluj, 1 968, 50 1 p.
1 4. Istoria României. Compendiu, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1 969, 727 p. (în colaborare).
'
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1 5 . Histoire de Ia Roumanie des origines a DOS jours, Paris, Lyon, Edition
Horvath, 1 970, 580 p. (în colaborare).
1 6. Voievodatul Transilvaniei, vol. 1, Editura Dacia, Cluj, 1 97 1 , 595 p.; Ediţia
a II-a, Editura Dacia, Cluj , 1 972, 596 p.; Voievodatul Transilvaniei, vol. II,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 979, 6 1 4 p.; Voievodatul Transilvaniei, vol. III ,
Editura Dacia, C1uj-Napoca. 1 986, 674 p.; Voievodatul Transilvaniei, vol. IV,
Editura Dacia, C1uj -Napoca, 1 989, 568 p.
1 7. Avram Iancu. Viaţ a şi faptele unui erou şi martir, Editura Meridiane,
Bucureşti, 1 972, 256 p.
1 8 . Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică, vol. 1, sub redacţia
acad. Ştefan Pascu, Editura Dacia, Cluj, 1 972, 356 p. (în colaborare); ldem,
vol. II, Cluj-Napoca, 1 977, 483 p. (în colaborare); ldem, vol. III, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 1 980, 204 p. (în colaborare).
1 9 . Universitatea Babeş-Bolyai" din Cluj, Editura Dacia, Cluj, 1 972, 79 p.
"
20. Mihai Viteazul. Unirea şi centralizarea ţ ărilor române, Editura Politică,
Bucureşti, 1 973, 95 p.
2 1 . George Bariţ şi contemporanii săi, vol. 1. Corespondenţă primită... , Editura
Minerva, Bucureşti, 1 973, 483 p. (în colaborare); ldem, vol. II, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 975, 434 p., (în colaborare); ldem, vol. III, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 976, 497 p. (în colaborare); ldem, vol. IV, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 978, 48 1 p. (în colaborare); ldem, vol. V, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 98 1 , 386 p. (în colaborare); ldem, vol. VI, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 983, 447 p. (în colaborare); ldem, vol. VII, Editura
Minerva, Bucureşti, 1 985, 433 p.; ldem, vol. VIII, Editura Minerva, Bucureşti,
1 987, 43 1 p.
22. Răsunetul internaţ ional al luptei românilor pentru unitate naţ ională,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 980, 436 p. (în colaborare).
23 . Ce este Transilvania? Civilizatia
transilvană în cadrul civilizatiei
.
.
româneşti, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1 983, 4 1 6 p.
24. Făurirea statului naţional unitar român, vol. 1 -2, Editura Academiei,
Bucureşti, 1 983, vol. 1, 432 p.; vol. II, 404 p.
25. Istoricul Academiei Române - 1 25 de ani de la înninţ are,. Editura
Academiei, Bucureşti, 1 99 1 , 332 p.
Reamintim că opera istoricului Ştefan Pascu, însumează aproape 600 de
articole, studii , monografii şi tratate (la unele este coautor); peste 1 00 de prefeţe,
introduceri şi recenzii; şi cea. 500 de articole în revistele de cultură şi cotidiene.
'
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Orice corespondenţă se va adresa Muzeului Judeţean de Istorie
"Iulian Antonescu" Bacău, str. 9 Mai,

nr.

7 , Bacău, Judeţul Bacău,

cod 55 00, România
Toute corespondance sera envoyee a l'adresse:
Muzeul Judetean de Istorie "Iulian Antonescu", str. 9 Mai,

nr.

7,

judetul Bacau, cod 5500, România
Please send any mail to the following adress:
Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău, str. 9 Mai,
nr. 7, B acău, Judeţul B acău, cod 5 5 00, România
Richten Sie bitte jedwelche Kirrespondez an die Adresse Muzeului
Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu" Bacău, str. 9 Mai,

nr.

7,

B acău, Judeţul Bacău, cod 5 5 00, România

CARPICA

Publicatie a Muzeului Judetean de Istorie

"lulian Antonescu" Bacău, str. 9 Mai, nr. 7 ,
cod 5500, România

CARPICA

Revue du Muzeul Judetean de I storie

"lulian Antonescu" Bacău, la rue 9 Mai, nr. 7 ,
cod 5500, Roumanie
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