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CuvÂNT îNAINTE

Aflată la cea de a 30-a apariţie, revista Muzeului Judeţean de
Istorie ''lulian Antonescu" Bacău este deja o publicaţie de tradiţie,
binecunoscută specialiştilor din ţară şi străinătate.
Iniţiată de primul director al muzeului, Iulian Antonescu, cel
dintâi număr al revistei intitulată sugestiv CARP/CA a apărut în
1968, Şi de atunci, cu unele excepţii - datorate unor cauze obiective

- s-a tipărit anual, ajungând în prezent la cel de-al 30-lea număr,
fiind considerată una dintre revistele cu cea mai bună frecvenţă de
apariţie.
De-a lungul timpului, revista s-a impus printre publicaţiile de
specialitate datorită conţinutului său valoros şi divers,

care

valorijică evenimente din istoria locală şi naţională, dar şi din
istoria universală, studii şi articole semnate de nume de prestigiu din
domeniul istoriei, arheologiei, muzeologiei, artei, etnografiei, printre
care amintim: academicianul Alexandru Zub, prof.dr. Dan Gh.
Teodor, dr. Marilena Florescu, dr. Dan Monah, prof.dr. Ioan
Mitrea, dr. Alexandru Artimon, dr. Vasile Ursachi, Viorel Căpitanu
şi mulţi alţii.
În paginile revistei CARP/CA au fost valorificate rezultatele
cercetărilor arheologice efectuate în judeţ, dar şi în zonele limitrofe,
descoperiri de tezaure monetare, s-au populariza/ evenimente
importante din istoria locală modernă şi contemporană, figuri de
eroi băcăuani etc. Câteva numere din CARP/CA au fost dedicate
unor personalităţi istorice, cum ar fi Vasile Pârvan, Ion Ionescu de
la Brad şi Iulian Antonescu, cuprinzând articole referitoare la viaţa
şi activitatea acestora. O parte din studii au fost prezentate şi în
cadrul ediţiilor Simpozionului Naţional "Vasile Pârvan", organizat
anual de istituţia noastră. În paginile revistei s-au mai publicat şi
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articole de muzeologie, de restaurare-conservare, prezentări de carte
şi recenzii.
Toate volumele au fost însoţite de o bogată ilustraţie şi de
rezumate în limbi de largă circulaţie internaţională, ceea ce le-a
făcut accesibile şi specialiştilor din străinătate, cu care întreţinem
relaţii de colaborare şi schimb de publicaţie. În acest sens, ne face
plăcere să constatăm că revista CARP/CA a fost solicitată de 45 de
instituţii de specialitate (universităţi, muzee, biblioteci) din 11 ţări

europene, ceea ce ne determină să credem că publicaţia se bucură de
un real interes şi în rândul specialiştilor de peste hotare.
În acest moment aniversar, îi dorim revistei o viaţă lungă, cât
mai multe apariţii interesante şi succes, iar tuturor colaboratorilor
noştri le adresăm sincere mulţumiri!
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AŞEZAREA DACICĂ DE LA GÂDINŢI,
COM. SAGNA, JUD. NEAMŢ
VASILE URSACHI
· În cursul anului 1971 , după o �rcetare de suprafaţă efectuată în satul Gâdinţi,
corn. Sagna, jud. Neamţ, am intrat în posesia unor materiale arheologice, datând din mai
multe epoci. Cercetarea a fost întreprinsă în zona porţiunii de sat, care este situată pe
terasa înaltă a Siretului, mai bine zis în cea mai înaltă parte a aşezării, care se află în
partea cea mai retrasă din valea acestui râu, unde putem vorbi de un adevărat golf.
Interesul nostru pentru această zonă a fost impus de informaţiile primite de la locuitorii
acestui sat Stafie Profira şi Enea Gheorghe, care ne-au informat de existenţa unor
materiale ceramice pe şanţul drumului din această parte a localită�i.
Primele materiale care au fost recoltate în zona amintită, mai ales din şanţul care
mărgineşte drumul, constau din fragmente ceramice, care aparţin unei aşezări din
secolele II-III d.H. Ele fac parte din vase lucrate la mmă, în special vase borcan,
decorate cu brâu simplu sau alveolat, ceşti tronconice, precum şi vase lucrate la roată,
din pastă cenuşie sau roşie, care provin de la căni, vase urnă, străchini sau castroane. Nu
lipsesc pici fragmentele ceramice de import, în special amfore romane.
In luna aprilie a anului următor, 1972, s-a întreprins un sondeţj în apropierea
locului de unde au fost colectate fragmentele ceramice amintite. Datorită suprafeţelor
limitate în care se putea efectua cercetarea, impusă de existenţa unor locuinţe, diferite
construcţii gospodăreşti, vii, livezi etc., unde în marea lor majoritate erau semănate,
sondajul nostru a fost realizat într-o grădină mică, limitată de pomi şi construc�i ale
locuitorului Manolache Stafie. Locul pe care se află aşezarea este numit de localnici
"Dealul Buzdugan" sau "La Manolache Stafie", după numele celor doi locuitori de aici.
Săpătura a constat într-o sec�une de 1 O x 1 ,SOm notată cu SI (Fig. 1) şi o casetă,
practicată în zona şanţului din drum, care a explorat o groapă ce se vedea în profilul
şanţului amintit, notată de noi cu Gr. 1 - drum (Fig. 2).
Din punct de vedere stratigrafic situaţia se prezintă astfel: imediat sub părnântul
lucrat, un strat negru cu humus în care s-au descoperit materiale destul de puţine,
amestecate, în special fragmente ceramice, aparţinând epocii feudale şi sec. II-III d.H.,
apare un strat cu o grosime de 0,50 - 0,80, cu multe fragmente ceramice, chirpic ars de
la locuinţe, oase de animale, vetre etc., care aparţin perioadei corespunzătoare provinciei
Dacia. După cum se poate observa, stratul d� cultură este destul de gros şi conţine destul
de multe fragmente ceramice, urme de locuinţe sau alte complexe, care. aparţin unei
aşezări din această perioadă. Urmează un strat mai subţire, cu pu�ne urme materiale,
care aparţin epocii bronzului şi primei epoci a fierului - Hallstatt, după care urmează un
pământ galben-murdar, fără urme arheologice.
Caseta care a explorat Gr. 1 a scos la iveală conţinutul unei gropi, amenajată
iniţial, pentru păstrarea proviziilor, de formă cilindrică, arSă în interior, având un
diametru de 1,40m şi o adâncime, de la nivelul actual al solului, de 1,70m, care a fost
apoi umplută cu resturi menajere, ceramică, oase de animale şi foarte multe scoici.
Sondajul practicat în anul 1 972, la Gâdin�, ne-a oferit prilejul cunoaşterii unui
bogat material arheologic. care aparţine mai multor epoci, având meritul de a îmbogăţi
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informaţiile noastre cu noi date referitoare la populaţia ce locuia, în diferite perioade,
aceste meleaguri.
Din punct de vedere al materialului arheologic, pe adâncimi, situaţia se prezintă
astfel: la adâncimea de 0,20- 0,50m, cele mai multe materiale apar în carourile l , 2 şi 5;
în carou! l fiind prezente 4 fragmente ce aparţin unui vas borcan, cărămiziu, din
ceramică lucrată la mână, din sec II-III d.H., în carou! 2 alte 4 fragmente ce fac parte
din două vase borcan, iar în celelalte carouri nu mai apare nici un fragment de vas lucrat
la mână. Ceramica lucrată la roată este mai numeroasă şi cuprinde o gamă mai variată
de forme. Astfel, în carou! 1 sunt prezente 11 fragmente ceramice, care aparţin la 6 vase
urnă cenuşii, un castron roşu şi o cană cenuşie; în caroul 2, cele 4 fragmente fac parte
dintr-o cană roşie, iar în carou! 5, din cele 11 fragmente am putut delimita apartenenţa la
6 vase urnă, un castron roşu şi o cană cenuşie din sec II-m d.H. Tot la această
adâncime, mai putem remarca prezenţa a 3 vase borcan din pastă-ciment, lucrate la
roată, din sec N d.H. şi un fund de cană feudală, din sec XV-XVI.
Pe măsură ce ne adâncim, între -0,50 şi -0,80, materialul ceramic devine mai
abundent şi prezent pe toată lungimea şanţului. Astfel putem remarca prezenţa a 4 vase
borcan din pastă ciment, în carourile 1, 2 şi 5, şi 1 vas de provizii, foarte mare
(krauseugefdsse), de asemenea dintr-o pastă cu multă piatră în compoziţie, decorat cu
brâu crestat, nervuri în relief şi adâncituri orizontale, obţinute prin acţiunea roţii olarului,
din sec N d.H., prezent în caroul 5. Poate că abia din acest loc începe o locuinţă sau un
complex care ar cuprinde întreg vasul, ceea ce ar permite restaurarea unui frumos
exemplar, prezent atât de rar în descoperirile sec N d.H. din această zonă. MenţioJlă!n
lipsa, la această adâncime, a fragmentelor cerarnice lucrate la mână din sec II-m d.H. In
schimb remarcăm bogăţia de materiale ceramice lucrate la roată, din care nu lipsesc
vasele urnă, în număr de 6, o arnforă carpică, 5 căni, din care două roşii, 4 fiuctiere, din
care una roşie şi o amforă romană - gălbuie. La acestea adăugăm mai multe fragmente
de la 3 vase borcan cărămizii la interior şi negre la exterior, precum şi o căniţă
cărăm�ie, cu luciu, aparţinând ceramicii canelate hallstattiene.
Intre -0,80 şi -1,1Om remarcăm prezenţa a 3 vase borcan, din pastă ciment din
sec N d.H.; 18 fragmente cerarnice lucrate la mână, din pastă cărămizie, cu
ingrediente, de la 4 vase borcan din sec. 11-Ill d.H. Remarcăm şi la această adâncime,
numărul mic de fragmente cerarnice lucrate la mână. Ceramica lucrată la roată este
preponderentă şi aparţine la următoarele tipuri de vase: 6 vase urnă din pastă fmă roşie
sau cenuşie; o arnforetă cenuşie; un castron cenuşiu, cu buza dreaptă, decorat pe umăr
cu crestături; 4 căni cenuşii şi roşii; 2 străchini, din care una roşie şi trei amfore romane
gălbui, din sec. II-m d.H. La acestea adăugăm 7 fragmente care fac parte din vase
borcanAcărămizii, cu luciu, din prima epocă a fierului.
Incepând cu adâncimea de -1,10- 1,40m materialul devine din ce în ce mai
puţin numeros, fiind prezent doar în carourile 1 - 5. Astfel, în caroul 1 menţionăm
prezenţa a 4 fragmente de la două vase borcan din sec II-III d.H., cu decor de brâu
alveolat, din ceramică lucrată la mână, şi o strachină roşie; 2 vase urnă roşii, o strachină
cenuşie, un vas urnă cenuşiu, o cană cenuşie cu decor lustruit, a�ând motivul brăduţului,
la care se adaugă 2 vase borcan din prima epocă a fierului. 1n caroul 5 menţionăm
existenţa a 15 fragmente ceramice de la un vas borcan cărămiziu din sec 11-lll, lucrat la
mână, o cană roşie, un vas urnă roşu şi unul cenuşiu, lucrate la roată. Mai adăugăm 24
fragmep.te ceramice de la un vas borcan cărămiziu, cu luciu, din Hallstatt.
In fme, la adâncimea de -1,40 -1,60m, a apărut un fragment de vas din epoca
bronzului şi un topor-ciocan din piatră, precum şi ultimele materiale care aparţin epocii
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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hallstattiene, prin cele 3 vase borcan cărămizii la interior şi negru la exterior, două căni
cărămizii, o strachină cărămizie la exterior şi neagră la interior, după care cerarnica
lucrată la roată, din care am putut remarca 4 vase urnă din care trei roşii, trei căni, din
care una roşie- din sec. II-m d.H. şi un bulgăraş de zgură din fier.
Aşa cum notam mai înainte, cele mai vechi urme de viaţă pe aceste locuri aparţin
epocii bronzului şi constau dintr-un fragment de vas din perioada de sf'arşit a culturii
Monteoru, precum şi un fragment dintr-un topor-ciocan, cu gaură, din care se păstrează
doar o parte din gaura de înmănuşare şi ciocanul. Ceramică identică cu cea descoperită
aici a mai fost întâlnită şi în alte zone, precum şi topoare de acest tip, care au fost
datatef aşa cum spuneam, în faza târzie a Culturii Monteoru şi de început a Culturii
Noua (Pl. 115, 8; XXX/3, 5)
Cea de a doua epocă, prezentă între descoperirile făcute aici, este reprezentată de
o cantitate mai mare de materiale cerarnice, care aparţin la 6 vase borcan cărămizii,
unele decorate cu brâu alveolat sau simplu şi cu apucători oblice; 4 vase borcan
cărămizii cu lustru la exterior; o strachină cărămizie la interior şi neagră la exterior,
decorată cu caneluri oblice sau orizontale; un vas borcan mare, de provizii, roşu la
interior şi negru la exterior, cu caneluri orizontale; alte două vase din acreaşi categorie al
cărui tip de vas nu poate fi precizat precum şi 3 căni cărămizii, cu lustru, decorate cu
caneluri oblice (Pl. 111-4,6, 7; II/1-9; XVIII/1-11; IX/1-6; XXX/1, 2, 4).
Adâncimile diferite în care au fost descoperite aceste materiale, în special
între 1 1 O şi -1,60m demonstrează că aparţin unui nivel destul de gros dar care nu este
atât de consistent. Din această cauză nici nu am delimitat un nivel aparţinând acestor
epoci, considerând că ne aflăm la periferia sau în apropierea unei aşezări din această
epocă. Materiale identice, sau asemănătoare, au fost desco�rite în mai multe localităţi
din Moldova şi care au fost datate la începutul epocii fierului2•
Materialul cel mai numeros aparţine unei aşezări din sec. II-m d.H. şi constă din
mai multe tipuri de vase din categoria celor lucrate la mână, la roata olarului sau venite
din import. Cerarnica lucrată cu mâna aparţine următoarelor tipuri de vase: vase borcan,
de diferite mărimi, cu corpul alungit, fundul drept, buza uşor răsfrântă în exterior,
diametrul gurii, în general, mai mare decât al fundului, decorate cu brâu simplu. în relief
sau brâu alveolat. Au fost descoperite mai multe fragmente de la citea 10 vase de
asemenea tip (Pl. III/1-3, 5, 6; XIX/2, 4, 6). Vase asemănătoare, destul de prezente în
toate aşezările din această perioadă, ca de pildă la Văleni, Săbăoani etc.3.
Cerarnica lucrată la roată, mai abundentă, face parte din următoarele tipuri de
vase: căni, de diferite mărimi, cu buza uşor îngroşată şi evazată, gâtui lung, corpul
bombat şi fundul inelar, cu o toartă ce porneşte de sub buză, până pe pântecul vasului,
de obicei în bandă, cu o uşoară şea, sau cilindrice, de culoare cenuşie sau roşie, din pastă
bine frământată. De obicei sunt decorate pe gât, toartă sau pe umăr, cu motive lustruite,
-

,

1 Piese asemănătoare au fost descoperite la Bărboasa, Tăvădărăşti, Teiuş, datate în cultura Noua 1 şi II,
cf. A.C. Florescu , Repertoriul Culturii Noua- Coslogeni din România, în CCDJ, voi. IX, 1 99 1 ,
fig. 104-A/ 1 , 2; fig. 168-N/ 1 , 3 , 6.
2 Atti.la Lâszl6, Începuturile epocii fierului la Est de Carpaţi, Bucureşti, 1994, pl. X/43-46.
3 1. Ionită şi V. Ursachi, Văleni, o mare necropolă a dacilor liberi, Iaşi, 1988, p. 67..:()8, fig. 1 8/ 1 -4; 19/30,
38, 48; 2W48; 25/8; 3<V47; 3 1 18, 22; 32130; 33/1, 29, 30; 37/50, 55; 38/ 1 84; 39/47; 44/66, 68, 75, 76; 45/1, 6,
7, 14, 23-25; V. Ursachi, Săpăturile arheologice de la Văleni, în Materiale, IX, 1970, p. 265-269; Gh.
Bichir, Cultura Carpică, Bucureşt� 1973, p. 65..:()9, fig. Il; Pl. XLII-XLVIII.
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în reţea, brăduţ, căpriori etc. Au fost descoperite atât căni roşii cât şi cenuşii, aproape în
aceleaşi proporţii- I l cenuşii şi 10 roşii4 (Pl. V/l-6; IV/1-4; XX/1-14)
- căni de lux, mai mari şi mai îngrijit lucrate, cu decor lustruit pe gât, toarta în bandă
lată, buza evazată, zvelte şi mai elegante (Pl. VIII, 3, 9). Analogii la Văleni şi în multe
alte aşezări din Moldova5.
- fructiere, cenuşii sau roşii, cu piciorul scund, marginea evazată drept sau uşor arcuită,
cu partea superioară a cupei cilindrice, umărul carenat sau uşor rotunjit, uneori cu
marginea mai îngustă, decorate, în special pe buza evazată sau în interior, cu motive
lustruite. Au fost descoperite fragmente de la trei fiuctiere - cenuşii şi una roşie (Pl.
IV/10; V/7-9, 11; XXWI-10, 13). Exemplare asemănătoare, datate în sec. II-III d.H.,
au fost descoperite în mai multe staţiunt
- vase urnă, de diferite mărimi, cenuşii sau roşii, decorate, în general, cu motive
geometrice lustruite. Este vasul cel mai frecvent în aşezările dacilor liberi. Unele din
ele, de dimensiuni mai mari, serveau la păstrarea proviziilor (Pl. IV/3, 5; VWl-8). Au
fost descoperite fragmente de la 2 1 vase cenuşii şi 10 ro�ii. Acest tip de vas este
prezent în mai multe variante, în toate aşezările dacilor liberi
- amforete - sau amfore de tip carpic, cu două sau chiar trei torţi, cu corpul ovoidal,
unele alungite, cu gâtui cilindric, buza îngroşată la exterior, fundul inelar, torţile în
bandă, pornesc de sub buză şi se termină pe umăr. Unele au gura amenajată pentru
capac (Pl. Vl/2, 4-8). Sunt prezente în aproape toate aşezările8.
- străchini şi castroane roşii şi cenuşii, din pastă fmă., în general bitronconice,
emisferice sau cu umerii marcaţi prin praguri, cu buza îngustă sau trasă spre interior,
fundul inelar. Unele exemplare de castroane au câte trei toarte în bandă, trase din buză
până pe umăr (Pl. IV/6-8; XXII/12, 14). Sunt foarte frecvente în aşezările dacilor liberi
şi aproape nelipsite în necropole, folosite drept capace9.
- amfore romane, de culoare gălbuie sau roz, ovoidale, cu gâtui lung şi strâmt, buza
îngroşată ca un manşon, cu două torţi prinse de pe gât până pe umăr, fundul ascu�t
·

.

-

4

Gh. Bichir, op. cit., p. 82-84; fig. 16; Pl. CXXI-CXXXlll; 1. Joniţă, V. Ursachi, op. cit., p. 71; fig. 22/28, 46;

24124; 43/19; R.

Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în MaJeriale, l, 1953, p. 213-506; p. 349,456,
fig. 9; 174-175; I.L. Neagu, Staţiunea barbară de la Vârtişcoi, în Acta şi Arheologia, 3, 1930, 5-6, p. 47,
fig. 3, 2; V. Căpitanu, Necropola daco-arpică de incineraţie din sec. al III-lea de la Gălăneşti-Bărboasa,
corn. Onceşti,jud. Bacău, în Carpica, 7,1975,p. 73, 79, fig. 8/1-2.
5 1. Ioniţă, V. Ursachi, op. cit., fig. 32138; 35/42; Gh. Bichir, op. cit., p. 81-82, fig. 15; Pl. CXXW4; CXLIIJ/4.
6 Gh. Bichir, op. cit., p. 75-76, Pl. LXXXVII-XCVIII; C/3; R. Vulpe, op. cit., p. 330, 358; fig. 136, 152,
199/1; V. Căpitanu, op. cit., fig. 8, 5; 1. Jonită, V. Ursach� op. cit., fig. 21/31; 22157;23/93, 96; 26'10, 21;
3II2I,25;40173;43n.13.
7 R. Vulpe, op. cit., p. 404/fig. 318; fig. 131-132; 150-151; 153-154; 159; V. Căpitanu, Contribuţii la
cunoaşterea populaţiei autohtone în sec. II-III d.H. în judeţul Bacău, în MN, II, 1975, fig. 4/1; 512; 6'3;
912; Iulian Antonescu, Săpăturile arheologice de la Gabăra, în Ma1eriale, VI, 1959, fig. 413-6; I. Mitrea,
Necropola carpică de la Dămieneşti, jud. Bacău, în Carpica, 14, 1982, fig. 1\2, 5, 6; 211; 3/1.
8 Gh. Bichir, op. cit., p. 72-74; fig. 12, 13; Pl. CXN-CXIX.
9 1. Ionită, V,. Ursachi, op. cit., p. 71-72; fig. 26'8; 66/1; 2CV34; 36'14; 36'8; R. Vulpe, op. cit., p. 451, 452,
456457; 1. Antonescu, op. ciL, p. 477, 478, fig. 4/1, 2; V. Căpitanu, op. ciL, în Carpica, 1976, fig. 312, 4,5;
6/1-2; idem, op. cit., în Carpica, 7, 1975, fig. 7/3; 814; 9/3,4; ICVU, 5-8.
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(Pl. VIIJ/1-8; XXIIJ/1-17). Au fost descoperite destul de multe fragmente, care provin
de la două cărămizii şi 4 gălbui. Sunt prezente în toate aşezările dacilor liberi10•
Deşi nu s-a descoperit un nivel aparţinând sec . IV d.H., câteva fragmente
ceramice care provin de la mai multe tipuri de vase din această perioadă ne permit să
conchidem că această zonă a fost locuită şi în această epocă. Avem semnalate mai
multe tipuri de vase, în special cele de tip borcan, lucrate la roată, din pastă ciment,
caracteristică acestei perioade şi prezintă analogii în toate aşezări le din această vreme, ca
de pildă cea de la Săbăoani11 (Pl. XXIX/1-11).
De asemenea menţionăm descoperirea mai multor fragmente, care aparţin unui
vas de provizii, destul de mare, specific acestei perioade cunoscute sub numele de
krausengefdsse11, cu buza evazată şi rotunjită, decorat cu un brâu simplu şi o nervură
orizontală pe umăr şi cu un brâu crestat pe mijlocul lui (Pl. X/9).
Toate fragmentele din pastă aşa zisă "ciment" aparţin vaselor de tip borcan, cu
buza îngroşată şi uşor evazată, corpul rotunjit şi bombat, fundul plat (Pl. X/1-8).
Ultimul nivel arheologic aparţine sec. XIV-XVI şi este reprezentat de câteva
fragmente ceramice, care provin de la o cană cenuşie-neagră, cu fundul plat, precum şi o
farfurie13 (Pl. :XVW2, 3).
În afară de acestea, în stratul de cultură s-a mai descoperit un bulgăraş de zgură
din fier (Pl. 5/3) şi un fragment dintr-o greutate piramidală, aparţinând sec . II-III d.H.
(Pl. IIJ/7).
Un bogat material arheologic a fost descoperit în Gr. l drum, din care remarcăm:
vase borcan, cu buza dreaptă şi uşor evazată, decorate cu brâu simplu sau alveolat,
precum şi cu butoni, din pastă cărămizie, lucrate la mână, fragmente provenite de la 4
vase de acest tip, bine cunoscute în cultura dacilor liberi, fiind prezente în toate aşezările
4
din această perioadă1 (Pl. IIJ/1-3, 5, 6)
Remarcăm, de asemenea, prezenţa mai multor fragmente de vatră portativă
(Pl. III/4), chirpic ars, cenuşă şi foarte multe scoici.
Din ceramica lucrată la roată remarcăm tipurile de vase frecvente în această
perioadă, realizate din pastă fină, cenuşie sau roşie1 ; castroane şi străchini, cenuşii, de
diferite mărimi şi forme, din care au fost descoperite 5 exemplare, 1 castron cu buza
îngroşată puternic; fructiere, cu piciorul scurt, două fructiere cenuşii şi una roşie
(Pl. Vn-9); căni simple, 10 cenuşii şi 7 roşii (Pl. XIV/1, 2, 4, 7) şi de lux (Pl. XVI/1-11;
X:XV/1-13; X:XVI/1-13; XII/2-5), vase urnă� 2 roşii şi 1 0 cenuşii (Pl. XIII/l-8; :XVII/46; XXVW1-9; XXVIII/1-7), amforete carpice, 2 roşii şi 3 cenuşii (Pl. XIV/3, 5, 6,
9; XWl, 6, 7, 8), amfore romane: 3 gălbui, una roşie-cărămizie şi una albicioasă
(Pl. XV/1-7).
Tot în această groapă au fost semnalate fragmente care aparţin primei epoci a
fierului - Hallstatt. Printre ele remarcăm mai multe fragmente de la 2 vase borcan 10

Şeiva Sanie, Două mici depozite de amfore romane descoperite în Moldova, în SCIV, 2, 19, 1968,

p. 345-350; Gh. Bichir, OP- cit., p. 90-94; V. Ursachi, Elemente şi influenţe romane la Est de Carpaţi în
secolele ll-ill diL, în Hierasus, 1978, p. 147-162; p. 175, hartanr. 1, fig. 2, 3.
1
1 V. Urn�Chi, Necropola din sec.. IV d.H. descoperită la Săbăoani, jud. Neamţ, în Me111fJria Antiquitatis,
XIX, 1994,p. 261-278, fig. 9!2; 12/1,2.
12
Grigore Foit, Studii şi materiale (Istorie), !, Suceava, 1969, p. 31, fig. 6/7.
13 Elena Busuioc, Ceramica de uz comun nesmalţuită din Moldova, Bucureşti, 1975, p. 17-30, fig. 3, 30-39.
14
15

Vezi nota3.
Vezi notele 4- 10.
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cărămizii, cu luciu, cu apucători oblice; trei căniţe negre cu lu.stnJ, decorate cu caneluri
oblice, precum şi Wl vas de provizii, cărămiziu la interior şi negru lustruit la exterior,
decorat_ cu caneluri orizontale şi oblice. Toate aparţin culturii'Corlăteni (Pl. IX/1-6).
ln apropierea gropii s-a mai descoperit Wl vas-tavă, tronconic, cu buza decorată
cu motive incizate în zig-zag. Vasul aparţine nivelului feudal sec XV-XVI (Pl.
-

XVll/2).

.

Descoperirile f'acute în pWlctul "Dealul Buzdugan" sau "La Manolache Stafie"
din satul Gâdinţi, corn. Sagna, demonstrează o intensă locuire a acestei zone în diferite
perioade istorice, cu precădere în epoca bronzului, perioada corespunzătoare provinciei
Dacia sec 11-Ill d.H,. şi mai târziu, în evul mediu. Semnalarea acestor vine să
completeze harta descoperirilor arheologice cu noi puncte, într-o wnă mai puţin
CWloscută, din acest pWlct de vedere, de către cercetătorii noştri.
-

.

L'etablissement dacique de Gâdinţi,
com. Sagna, dep. de Neamţ
Resume
Perxl.ant 1' annee 1972 on a fait des fouilles arheologiques dans le point deoo� "Dealul
Buzdugan" ou "La Manolache Stafie" du village Gâdinţi, corn. Sagna, dep. de Neamţ, ou se sont
deoouverts des beaucoup etablissements des epoques diverses.
Le plus vieux etablissement appartient a 1' Âge du Bronze, la culture Monteoru, et puis
suivi un etablissement de la premiere Âge du Fer, la culture Corlăteni. Le plus intense
etablissement, avec un niveau riche en decouvertes archeologiques, appartient de la periode qui
correspond de la province romaine Dacie, du If-III" siecles apres Ch. L'etablissement a continue
d'exister aussi dans le IV siecle, mais aussi dans l'epoque medievale.
Ainsi, la carte des deoouvertes archeologiques s'enrichit avec des nouveaux points des
diverses epoques historiques, mais aussi avec un important materiei archeologique d'etude.
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•
Pl.l

-5, 8- ceramică şi topor cultura Monteoru; l-4, 6, 7- ceramică Hallstatt.
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Pl. II.

-1-9 - ceramică Hallstatt.
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3

Pl. m.

- 1 -3, 5, 6 - vase borcan sec. II-III d.H.; 7 - zgură de fier; 4- vatră portativă.
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B

Pl. IV.

-

1-4 căni; 1 O fntctieră; 5, 9 - vase Wllă; 6-8 străchini.
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1-6 căni: 7-9, 11 fi-ucticre; 1 O strachină.
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Pl. VI.

-

1, 3, 9 căni de lux; 2, 4-8 amforete.
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Pl. Vll.

- 1-8 vase urnă sec. II-m d.H.
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Pl. VIII.

--

1-8

amfore romane sec. 11-ill d.H
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6

Pl. IX.

-

l-6 ceramică Hallstatt.
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Pl. X.

.
.
- 9 vas de provizii sec IV d.H. , 1-8 ceramică sec IV d.H.
.

.
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9
Pl. XI.

-

1-10 străchini şi castroane sec. ll-ill d.H. Gr.

1-drum.
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Pl. XII. - 2-5 căni; l, 6, 7, 8 amforete; 9 fructieră.
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Pl. xm. - 1-8 vase umă, sec. 11-111 d.H.
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4

Pl. XIV.-

1, 2, 4 căni de lux; 3, 5, 6, 9 amforete.
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4

Pl. XV.

•

1-7 amfore romane, sec. TI-III d.H. Gr. 1-drum.
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Pl. XVI.- 1-11 căni sec. n-lll d.H. Gr. 1-dmm.
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Pl. XVII.- 1-3 ceramică sec. XV-XVI; 4-6 vase umă sec. 11-111 d.H.
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Pl. XVlll. - 1-11

-

ceramică Hallstatt.

4

Pl. XIX.-2,4,6-vase borcan sec. 11-ill d.H.; 1, 3, 5, 7-10-vase borcan sec. 11-ill d.H.
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Aşezarea dacică de la Gâdinţi, corn. Sagna,jud. Neamţ

Pl. XX. - 1-14 -căni sec. II- Il I d.H. dinSI şi Gr. 1-drum.

Pl. XXI. - 1-1 O- vase urnă- SI, sec. II-m d.H.
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Pl. XXll .- 1-1 O, 13

-

fructei re; 12, 14-străchn
i .i

Pl. XXIII.- 1-17 - amfore romane.
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a ,a jud.Neamţ
i ţ,i corn. Sgn
Aşezarea dacică dela Gâdn

i i şi castroane -Gr. 1-drum.
Pl. XXN.- 1-11-străchn

I I d.H.Gr. 1-drum.
Pl. XXV.- 1- 13 -căni sec. ll- I
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Pl. XXVI.-

1-13 -căni sec. II-Ill d.H. Gr.

!-drum.

Pl XXVll .- 1-9- vase urnă, II-ITI d.H. Gr. 1-drum.
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Aşezarea dacică dela Gâdinţi, com. Sagna,jud. Neamţ

PlXXVIII.- 1-7-vase urnă, ll-ill dH
. .Gr. 1-drum.

8

PlXXIX-. 1-ll-ceramică, sec. IV dH
. .
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Pl. XXX. - 1, 2, 4- ceramică Hallstatt; 3,

GÂDINŢI '72

5, ceramică şi ciocan cultura Monteoru.

Gr.1-drum

dealul Manolache Stafie

o

o

�

11

4m

GĂOINTJ 1972
Dealul Hanolache
Plan şi profil·SJ
scara lSO

1

�!vegetal
strat carpic şi de sec. !V
strat brooz şi Halstatt
panâlt galben nu-dar
vatra!n situ sau��
piatra

}i

strat vegetal. actual
daci. sec. II-m d.H.

Fig. 1. S1 plan şi profil.
-

Fig. 2.

-

@-o.ss

Gr. !-drum-plan şi profil
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0 STATUETĂ DE TIP GÂRLA MARE DESCOPERITĂ LA TISMANA,
COM. DEVESEL (JuD. MEHEDINŢI)

CRISTIAN IOAN POPA
În colecţia de arheologie a Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane din Deva
se păstrează, pe lângă materiale provenind de pe raza judeţului, şi o serie de
desco�riri înregistrate în afara acestei unităţii administrative amintite.
Intre acestea se află şi o piesă care, credem noi, merită a fi introdusă în
circuitul ştiinţific de specialitate. Este vorba de un fragment ce a aparţinut unei
statuete en cloche, din epoca bronzull!i, statuetă ce poate fi integrată, din punct de
vedere cultural, descoperirilor de tip Zuto Brdo-Gârla Mare. Piesa a apărut fortuit
pe raza satului Tismana, corn. Devesel, jud. Mehedinţi, în punctul "Cetate", din
ruptura malului stâng al Dunării (fig. 1). Recoltat împreună cu alte materiale
1
arheologice, de artistul plastic Ion Câ.Ijoi , fragmentul de statuetă a fost semnalat
cercetătorului 1. Andriţoiu şi donată, ulterior, muzeului devean, unde se păstrează şi
în prezent sub numărul de inventar 30.242.
Lucrată din nisip bine cemut, arsă până la cenuşiu şi având suprafaţa fină, din
statuetă lipseşte capul şi partea inferioară, păstrându-se doar bustul plat, de formă
circulară. Atât pe cele două feţe, cât şi pe marginea lată, piesa poartă elemente, destul
de bogate, de decor.
Astfel, pe partea anterioară a bustului (fig. 2a) s-a realizat o linie continuă,
executată din împunsături succesive, linie ce încadrează un şir de puncte, ambele cu
un traiect circular şi indicând, se pare, braţele. O mică proeminenţă aflată pe mijloc, la
baza bustului, ne poate sugera încercarea de redare împreunată a mâinilor pe pântec.
O serie de alte elemente de decor, incizate, de pe aceeaşi faţă, pot fi interpretate ca
detalii ale costumului de epocă.
Pe faţa posterioară (fig. 2c), bustul e împărţit în patru zone, marcate prin
împunsături dispuse în forma unei cruci cu braţele egale. Două romburi haşurate se
unesc în punctul de întretăiere a celor două axe.
Şi pe much� bustului (fig. 2b) aflăm o serie de împunsături, dispuse simetric,
de ambele părţi. Incepând cu partea inferioară, avem trei grupe de câte trei
împunsături, între a doua şi a treia grupare găsindu-se o împunsătură izolată. Privitor
la decorul de pe muchea statuetelor de tip Gârla Mare, trebuie spus că acesta este
considerat îndeobşte ca imitând motive ornamentale ce au fost ţesute ori prinse de
mânecile bluzelor purtate în acea vreme2• Supoziţia enunţată poate fi susţinută, în
cazul nostru, şi de simetria elementelor decorative tocmai amintite, care privită şi prin
această prismă, nu este deloc întâmplătoare.
·

1 În acest punct s-a mai găsit un fragment din partea inferioară a unei statuete, se pare, de acelaşi tip cu cea
prezentată de noi. De asemenea, de aici provin şi alte materiale arheologice extrem de numeroase care ies
la iveală anual, odată cu ruperea treptată a malului Dunării. Pentru informaţiile furnizate suntem datori a-i
mulţumi d-lui Ion Cârjoi, autorul acestor descoperiri.
2 VI. Dumitrescu, Arta preistoricA în România, Bucureşti, 1974, p. 348.
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Din statuetă se mai păstrează şi o mică parte din talie. Împunsături
triunghiulare ordonate orizontal ne sugerează că talia a fost strânsă cu un brâu.
Mai este de notat faptul că majoritatea ornamentaţiei păstrează încă încrustaţia
cu pastă albă.
Contextul găsirii statuetei prezentate de noi nu ne permite să precizăm dacă ea
a aparţinut inventarului unui mormânt sau unei aşezări. La nivelul actual al
informaţiilor pe care le deţinem considerăm mult mai aproape de realitate ultima
supoziţie, neexcluzând însă complet şi posibilul capcter funerar al piesei. Celor peste
1 70 de statuete (întregi sau fragmentare) de tip Zuto Brdo-Gârla Mare cunoscute3,
vine să li se adauge un nou exemplar inedit. Datorită unicităţii deţinute de fiecare
figurină în parte, cât şi deficienţei conferite de � fragmentară a piesei, apropierile
cu alte descoperiri similare sunt destul de relative. In clasificarea tipologico-stilistică
întocmită de M. Chicideanu-Sandor şi I . Chicideanu, exemplarul nostru ar putea fi
inclus în varianta Phi I I B, variantă larg răspândită pe ambele maluri ale Dunării4.
Privitor la semnificaţia atribuită acestor figurine, se consideră, în general, că
avem de-a face cu divinităţi feminine protectoare ale copiilor, după cum pare a ne
sugera o serie de descoperiri aparţinând unor morminte de copii5. Pe bună dreptate,
după cum s-a arătat deja, nu putem votbi, bazându-ne, cu puţine excepţii, doar pe
realităţile existente în arealul culturii Zuto Brdo-Gârla Mare, de o continuare a
cultului fecundităţii şi fertilităţii, într-o formă atât de expresivă, în plină epocă a
bronzului6. De altfel, însăşi caracterul intrusiv al populaţiilor ce au făcut parte din
marele complex al "câmpurilor de urne", în a cărui ceramică predomină motivele
ornamentale de inspiraţie urano-solară, vine să sublinieze o clară delimitare de vechile
credinţe.
Cuprinzând un areal mai vast, ce acoperă o parte a Banatului,vsud-vestul
Olteniei, nord-estul Serbiei şi nord-vestul Bulgariei, descoperirile de tip Zuto Brdo
Gârla Mare au -făcut obiectul unor discuţii asupra cărora nu este cazul să insistăm.
Aceasta cu atât mai mult, cu cât ne este greu să ne pronunţăm asupra încadrării
figurinei adusă în discuţie, în una din fazele propuse pentru periodizarea internă a
culturiC. !'J'e rămâne doar să notăm faptul că piesa se inte� seriei numeroase de
vestigii Zuto Brdo-Gârla Mare din zona clisurii Dunării8, între care cele mai

3

M. Chicideanu-Sandor, 1. Chicideanu,

Antropomorphic Statuetres, în Dacia, N.S.,

Contributions to

the

Study

XXXIV, 1990, p. 54.

of the

Gârla

Mare

41bidem

VI. Dumitrescu, op.cit., p. 354; VI. Dumitrescu, Al. Vulpe, Dacia înainte de Dromihete, Bucureşti,
1988, p. 64; M. Chicideanu-Sandor, I. Chicideanu, op.cit., p. 74.

5

6 VI. Dumitrescu , Al. Vulpe, op.cit., p. 64.

7 Pentru problemele referitoare la această cultură, cu privire specială la :wna Banatului şi a Olteniei, vezi
mai recent: M. Gumă, Civilizaţia primei epoci a fierului in sud-vestul României, Bibliotheca
Thracologica, VI, Bucureşti, 1993. p. 157-166; C. Săcărin, Descoperiri Gârla Mare în zona Porţilor de
F1er, în Banatica. 1211, 1993, p. 75-83; M. Gumă. The end of the Bronze Age and the beginning of the

Early lron Age in south-westem Romania, westem Serbia and north-western Bulgaria. A sbort
rewiev,

în Thraco-Dacica, XVI, 1995, 1-2, p.IOI-102; M. Nica,

Verbicioara and Gârla

Bronze Age civilisations

Mare

The origin and the evolution

of

the

Cultures and their cultural and chronological relationes with the

of central anrl

South-Eastem European Area,

the crossroads of Civilizations, Bucur.:şti, 1996, p. 308-309.

în

The

8 c. Săcărin, op.cit., p. 75-83.
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9
cunoscute rămân cele din necropola de la Cârna • Mai mult, materiale aparţinând
acestei culturi sunt amintite în alte două sate din comuna Devesel, comună din care
10
face parte şi satul Tismana, anume la Bistreţ şi Batoţi . Semnalarea noastră se cere,
desigur, a fi completată cu noi informaţii c� să lămurească şi, eventual să quanţeze
problemele ridicate de descoperirea de tip Zuto Brdo-Gârla Mare de la Tismana,
punctul "Cetate".

Une statuette de type Gârla Mare decouverte a Tismana,
corn. Devesel, dep. de Mehedinţi
Resume
Dans cet article 1' auteur presente une statuette fragmentaire inedite de type Gârla Mare,
decouverte a Tismana (dep. de Mehedin�). La piece a ere decouverte fortuite et d'elle se
conserve seulement le buste. La statuette s'encadre dans la sene des decouvertes de type Zuto
Brdo-Gârla Mare, qui sont des nombreuses dans la zone du Danube.

9 VI.
10

Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cârna, Bucureşti, 1961.
C. Săcărin, op.cit, p. 80.
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Fig. 2. - Tismana-"Cetate" - Statuetă fragmentară de tip Zuto Brdo-Gârla Mare

(a - faţă; c - spate)
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ROMANITATEA SPAŢIULUI CARPATO·NISTRIAN
DAN GH.

TEODOR

Cercetarea evolu�ei locale din regiunile vechii Dacii rămase în afara posesiunilor
romane de la începutul secolului al ll-lea d.Hr., prezintă o deosebită importanţă istorică,
multiplele şi profundele transformări social-economice, culturale şi nu în ultimul rând
de ordin etn<?lingvistic neputând fi separate de desfăşurarea generală a procesului de
etnoge11eză românească.
In acest context o atenţie sporită s-a acordat regiunilor Dac iei răsăritene cuprinse
între Carpa� şi Nistru, care au avut un rol cu totul aparte în ansamblul evenimentelor
determinate de marile migra�i de popula�i din mileniul 1 d.Hr.1
Intrucât, cu anumite excep�i vizând unele zone geografice şi secvenţe temporare
limitate, cea mai mare parte a spa�ului carpat<?nistrian nu a fost integrat în posesiunile
imperiului roman, în istoriogr<lfia română şi străină s-a încercat mereu să se cerceteze în
ce măsură procesul de romanizare s-a putut totuşi implementa aici, care au fost limitele
lui teritoriale şi ·cronologice şi mai ales care au putut fi căile reale ale apariţiei şi
persistenţei romanităţii în regiunile respective.
După cum se ştie, asemenea probleme au fost dezbătute de mai multă vreme, cu
rezultate diferite, unele eviden�ind corect realităţile istorice, altele, dimpotrivă, cu totul
eronate, acestea din urmă apărute mai ales de când o parte importantă din acest spa�u a
fost integrat în limitele altor state. Pentru a justifica situa�a politică teritorială s-au emis
de-a lungul timpului o serie de ipoteze privitor la originea populaţiei din unele părţi ale
acestui spa;ţiu, ipoteze care, în realitate, nu s-au sprijinit pe nici un argument ştiinţific
temeinic . De aceea, nu le vom relua aici în discuţie, inutilitatea demersului lor fiind cât
se poate de elocventă.
Ne vom opri însă, fie şi succint, asupra părerilor exprimate de istoriografia
română, singura care a abordat consecvent şi realist, cu un interes pe deplin justificat,
aspecteJe fundamentale ale unui proces de o deosebită complexitate şi semnificaţie.
Inainte de a stărui asupra concluziilor formulate de unii cercetători români, se
cuvine să eviden�em, doar în treacăt, afmnaţiile făcute. de mulţi dintre autorii antici,
potrivit cărora întregul teritoriu carpatl?dunărean, care a făcut parte din regatul lui
Decebal, ar fi fost ocupat efectiv de imperiul roman. Desigur, realitatea istorică a fost
alta. După cum este îndeobşte cunoscut, unele din zonele arealului geografic locuit de
getl?daci nu au fost integrate în posesiunile statului roman, între acestea numărându-se

1 Gh. Bichir, Cultura carpică, Bucureşti, 1 973; D .G h . Teodor, Teritoriul est-carpatic în veacurile
V-XI e.n., laş� 1 978; idem, Romanitatea carpat!Hiunăreană şi .Bizanţul în veacurile V-XI e.n., Iaşi,
1 98 1 ; S. Sanie, Civilizaţia romană la est de Carpaţi şi romanitatea pe teritoriul Moldovei, Iaşi, 1 98 1 ;
1. Ioni(ă, Din istoria ş i civilizaţia dacilor liberi, Iaşi, 1982.
2 T.L Zlatovskaja, Nekotorye problemy etnogeneza vlachov o svjazi s romanizaciej Balkanskogo
po1uostrova v antii!noe vremja, în Istoriografii!eskie aspecty slovajono-volosskich svjazi, Chişinău,
1 973, p. 5-1 0; O. Timo�uk, Slov'jane Pivii!noj Bukoviny V-IXst, Kiev, 1976; idem, Davn'orus'ka
Bukovina (X perSa polovina XIVst), Kiev, 1982; N.D. Raevski, Contactele romanicilor răsăriteni cu
�'avii, Chişinău, 1988; Istoria RS.S. Moldoveneş� Chişinău, 1 988, p. 1 82-235.
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şi cea mai mare parte a spa�ului carpato-nistrian. Doar wnele din sudul Daciei
răsăritene au intrat de timpuriu în componenţa provinciei Moesia Inferio�.
O wnă relativ întinsă din această Dacie răsăriteană, situată în imediata vecinătate
a imperiului, în care se aflau şi cetă�le de la Piroboridava, Tamasidava, Petrodava,
Zargidava şi altele, se pare că ţinea totuşi şi ea de aceeaşi provincie Moesia Inferior,
popula�a din teritoriile respective fiind considerată aliată a Romei, ca şi aceea care
vieţuia mai la nord.4
Limitele efective ale stăpânirii romane în spa�ul men�onat erau probabil marcate
de valurile dintre Ploscuţeni-Stoicani şi Vadul lui Isac-Tatarbunar, fortifica�i pe care
unii cercetători le-au pus, fie pe seama go�lor, fie pe a carpilor sau bulgarilor. Aceste
valuri, primul având şanţul spre sud, al doilea spre nord, în pofida orientării lor diferite,
se încadrează, după părerea noastră, în ansamblul strategiei militare romane, aplicată Ia
fel ca pretutindeni în teritoriile stăpânite de imperiu, cu remarcabile succese, cu
deosebire în wnele cele mai ameninţate de atacurile popula�ilor barbare. Asemenea
fortifica�i făceau parte dintr-un sistem de apărare mai amplu, care încadra şi valurile
dintre Şerbeşti şi Tuluceşti, având menirea de a proteja wna castrului de la Barboşi,
precum şi valul dintre Leova şi Copanca, aflat între Prut şi Nistru, acesta din urmă
marcând probabil o wnă de supraveghere de Ia limita aproximativă dintre podiş şi
stepă.
Castrele de Ia Poiana (?), Barboşi, Carta!, lsmail, Chilia, Tiras şi altele,
numeroasele gamiwane militare dislocate Ia nord de Dunăre, fortifica�ile existente pe
limes, ca şi trupele prezente în centrele de la sud de fluviu, alcătuiau o importantă forţă
militară, suficientă pentru a apăra posesiunile respective. Toate aceste teritorii aflate sub
directă administra�e romană au fost intens colonizare cu elemente Iatinofone civile, care
coabitau cu geto-dacii, apărate de trupele sta�onate permanent aici.
Această stare de lucruri s-a men�ut până către s@rşitul secolului al ill-lea, deşi
unele descoperiri arheologice, precum cele de la Barboşi6 sau Tiras7 dovedesc limpede
refaceri ale întăriturilor romane şi în prima jumătate a secolului al IV-lea, datorate
desigur ac�unilor energice întreprinse de Constantin cel Mare şi succesorii săi în
întreaga wnă a Dunării de Jos şi pe litoralul de nord-vest al Mării Negre, teritorii care au
3 R. Vulpe, La

Valachie et Ia Basse Moldavie sous Ies Romains, în Dacia, N.S., V, 1961, p. 3777393;
C.C. Petolescu, Dacia şi imperiul roman, Bucureşti, 2000, p. 47-50.
4 N. Gostar, Vechimea elementului roman Ia răsărit de Carpaţi, în lstros, 2-3, 1981-1983, p. 226-227.
5 C. Schuchhardt, Wiille und Chaussen
e in siidlichen und iistli.chen Daden, în Archăologisch
epigraphische Mitteilungen aus Oesterreich, 9, 1 885, p. 202-232; R. Vulpe, Vallum de la Moldavie
Inferieur et le ''mur'' d'Athanarich, Haga, 1 957; idem, Les valla de Ia Valachie, de la Basse Moldavie
et du Boudjak, în Actes du IX""" Congres International d'Etudes sur les frontieres romaines
Mamaia, �13 IX. 1972, Bucureşti, Koln, Wien, 1 974, p. 267-276; M. Brudiu, CercetAri arheologice in
zona valului lui Athanaric, în Danubius, VIII-IX, 1 979, p. 1 5 1 - 162; idem, Alte consideraţii referitoare
Ia valul antic zis al lui Athailaric, în AdevArul omeneşte posibil, Oradea, 200 1 , p. 257-278; 1. loniţă,
op.cit., p. 35-59.
6 N. Gostar, I.T. Dragomir, S. Sanie, Şeiva Sanie, Casullum şi castru1 roman de. la Barboşi, în Sesiunea
de Comunicări Ştiinţifice a Muzeelor de istorie - decembrie 1961, 1, Bucureşti, 1 97 1 , p. 420422.
7 I.B. Klejman, Stratigraphija kul'turnogo s1oja gorodiRa Tiry-Belgorodo, în Anti�naja Tiry i
srednevekovyi, Kiev, 1979, p. 70-7 1 ; P. Karyshkovskij, 1. Klejman, The City of Tyras. A Historical aod
Archaeological Essay, Odessa, 1994, p. 3 10-323.
-
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8
fost incluse pentru o vreme în posesiunile statului roman • De _aceeaşi atenpe s-a';l pu�t
bucura şi alte centre romane din regiunile de sud ale �<? ld<?':e1, o atare a�ţm�e fimd cat
se poate de firească şi de necesară în ansamblul �teg1e1 m1htare a ��nulm roman..
_ nu ch1ar
Evident, după a doua jumătate a secolului al IV-lea este d1ficd, daca
imposibil, de a dovedi o stăpânire efectivă � imperiului '"?man _ aici p�ă la începutul
_
_
secolului al VI-lea când, odată cu domma lm Anastasms ŞI ultenor ma1 ales �m vremea
lui Justinian 1, aproximativ aceleaşi zone de la nordul Dunării de Jos revin în posesiunile
9
imperiului rornano-bizantin • O atare revenire a fost necesară prin implicarea direcf:1 a
_
Bizanţului în numeroasele evenimente petrecute ca urmare a recrudescenţe! manlor
migra�i de popula�i marcate mai ales de invaziile kutrigurilor, slavilor şi avarilor, care
ameninţau direct graniţa dunăreană.
Fără îndoială, prezenţa efectivă a imperiului în zonele din sudul spaţiului
carpato-nistrian în perioada secolelor II-IV a avut drept consecinţă, aşa cum s-a mai
afrrmat, o susţinută colonizare cu elemente latinofone, alături de numeroasele
detaşarnente dislocate pentru apărare. Acestea au putut contribui efectiv la declanşarea
procesului de romanizare şi chiar la expansiunea lui dincolo de graniţele imperiului, în
teritoriile din imediata lor vecinătate.
Referindu-se la procesul general de romanizare în regiunile locuite de geto-daci,
Vasile Pârvan, în lucrarea sa Dacia - civilmlţiile străvechi din regiunile carpato
dunărene, aprecia astfel realită�le din regiunile de la est de Carpaţi: "Şi mai clară era

situaţia din Moldova Romanii nu au ocupat-o în chip oficial. Totuşi, Traian însuşi a
fost acela care la Barboşi. .. a întemeiat un castru foarte bine întărit, în care jio-ă
instalate nu numai trupe auxiliare, ci şi un detaşament din Clossis Flavia Moesica,
flota care, ca şi în Moesia SUJ!erioară pe Margus, şi aici pe Hierasus, făcea poliţia unui
mare afluent al Dunării. Imprejurul Barboşilor numeroşii colonişti formară un
territorium. De la Barboşi... ducea pe Hierasus în sus, prin vici-i daco-romani de la
Şendreni şi de la Poiana şi apoi pe valea Trotuşului către pasul Oituzului la castrul
roman de la Breţcu în sud-estul Transilvaniei, drumul ce lega în modul cel mai direst
oraşele romane ale &iţiei Minore de Dacia Orientală Dar chiar marele drum, care de
la Olbia ducea prin Tiras peste Basarabia şi peste Moldova drept în Transilvania ..
pare să fi fost nu numai umblat, dar oficial recunoscut: geogrqful din Ravena îi
enumeră toate staţiunile"1 0 . Aşadar, Vasile Pârvan aprecia realită�le din aceste zone, ca
!ntr-o arie de romanitate autentică şi puternică, la fel ca şi aceea din restul Dacie romane.

In acest sens este cât se poate de concludentă concluzia pe care marele învăţat o
eviden�ază cu deplină claritate: "Nu numai Transilvania, Banatul şi Oltenia, dar şi

Muntenia şi Moldova au primit încetul cu încetul prin legătwile de rasă şi de interese
cu Dacia romană, de o parte, cu Moesia getică, de alta, forma romană a vieţii, cu atât
mai mult cu cât aceasta era înainte de toate o viaţă rwală şi cu cât prin mijloacele şi
metodele ei era cu mult superioară vieţii agricole a dacilor libert'1 1 •
Vasile Pârvan a intuit, în pofida puţinătăţii informaţiilor scrise antice şi mai ales a
vestigiilor arheologice, epigrafice şi numismatice din vremea sa, limitele, durata şi

8 C.C. Petolescu, op.cit., p. 331-333.
Teodor, op.cit., Iaşi, 198 1 , p. 1 9.
V Pârvan, Dacia. Civilizaţiile străvechi din regiunile carpato-duniirene, ed. nouă revăzută şi
adnotată de R Vulpe, Bucureşti, 1 957, p. 169.
11
Ibidem, p. 172.
9 D.Gh.
.
10
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consecinţele acestui proces de romanizare care, după opinia sa, era datorat "elementelor
naturii, mişcărilor degopoare, condiţiilor economice şi mişcărilor spirituale din toată
regiWlea danubianâ' . Oprindu-se asupra căilor de legătură dintre Moesia Inferior şi

Dacia Rom�ă existente în regiunile de la est şi sud de Carpa�, Vasile Pârvan eviden�a
încă o dată unportanţa acestora pentru desfăşurarea procesului de romanizare. "Pe căile

Siretului, Buzăului, Ialomiţei, Argeşului, treceau la deal şi la vale trupe romane,
negustori romani, ţărani daco-romani şi viaţa dacică, până în adâncurile ei, fără
zgomot şifărăpompă seface viaţă romanâ'1 3 •

Valoroasele concluzii emise de Vasile Pârvan au fost preluate şi argumentate
de-a lungul vremii de mai mul� cercetători români. Radu Vulpe, printre primii, a adus
interesante contribuţii şi lămuriri necesare prin adnota�ile pe care le-a făcut opiniilor lui
Vasile Pârvan înserate în lucrarea men�onată mai sus, bazându-se mai ales pe noile
descoperiri arheologice înregistrate, între timp, dintre care multe îi aparţineau. De
asemenea, într-o serie de lucrări speciale el a reluat şi analizat problema romanizării în
spaţiul est-carpatic, aducând noi argumente privitoare la multitudinea raporturilor dintre
dacii liberi şi romani, subliniind îndeosebi importanţa Moesiei Inferior ca centru
14
principal de iradiere a romanităţii în regiunile din imediata ei vecinătate •
Problema romanită�i din zonele de la est de Carpaţi a continuat să fie cercetată
şi, fără îndoială, mai temeinic sus�ută prin argumente, pe măsură ce şi investiga�ile
arheologice s-au intensificat, extizându-se nu numai în fostele posesiuni romane, ci şi în
teritoriile din imediata lor vecinătate locuite de dacii liberi, dar intrate direct şi plenar sub
influenţa civiliza�ei romane.
Noi şi importante contribuţii privitoare la problema rom�ităţii din regiunile de la
5
est de Carpa� a adus, acum câteva decenii, Nicolae Gostar1 . Intemeindu-se pe o serie
de informaţii transmise de izvoarele scrise antice, precum şi pe unele vestigii
arheologice şi epigrafice, profesorul ieşean precizează câteva din căile posibile ale
desfăşurării procesului de romanizare în spa�ul carpato-nistrian. După Nicolae Gostar
un atare proces, deosebit de complex şi de lungă durată, a putut să se desfăşoare şi în
zonele aflate dincolo de limitele posesiunilor romane de la est de Carpaţi, mai întâi prin
legăturile directe stabilite între dacii romaniza� din provincia Dacia şi dacii liberi, între
acestea eviden�ind mişcările de transhumanţă păstorească dinspre sud-estul
Transilvaniei către păşunile montane şi submontane ale Carpa�lor răsăriteni. La acestea
el adăuga prezenţa numeroşilor captivi latinofoni luaţi de sarmaţi, carpi sau go� ca
urmare a conflictelor cu armatele romane de la sud de Dunăre şi, nu în ultimul rând,
rolul prizonierilor creştini aduşi de go� din imperiu. Aşa cum am mai menţionat, în
argumentarea opiniilor sale N icolae Gostar s-a sprij init şi pe o serie de descoperiri
epigrafice şi arheologice, precum şi pe atestarea circula�ei monetare romane, cu o
semnificaţie aparte pentru moneda de bronz în ceea ce priveşte includerea comerţului
local în economia imperiului.
1 2 1bidem.
1 3 ldem, Începuturile vieţii romane la Gurile DunArii, Bucureşti, 1923, p. 223.
1 4 R. Vulpe, Les Getes de Ia rive gauche du Basse Danube et les Romains (1 960) şi La Valachie et
la Basse Moldavie sous les Romains ( 1 96 1 ), studi i repulicate în Studia Thrachologica, Bucureşti,

1976, p. 1 24- 1 50.
15 N. Gostar, op.cit., p. 225-234.
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Contribuţii deosebite privind romanitatea spaţiului de la est de Carpaţi a adus

cercetătorul Silviu Sanie care, într-o temeinică sinteză, a valorificat numeroase, inedite

16
şi importante descoperiri arheologice . Pe baza lor Silviu Sanie formulează limpede
concluzia potrivit căreia amplu! proces de romanizare a zonelor de sud dintre Carpaţi şi
Nistru s-a desfăşurat cu aceleaşi rezultate ca şi în provincia romană Dacia şi că
civiliza�a romană a influenţat considerabil evoluţia societăţii dacilor liberi din teritoriile
vecine de la nord. După cercetătorul ieşean, numeroasele aşezări romane, existenţa
trupelor şi a negustorilor din Imperiu, importurile, circulaţia monetară, strânsele relaţii
clientelare din zonă, creştinismul, captivii latinofoni, ca şi numărul sporit de populaţie
latinofonă colonizată au constituit principalele elemente care au contribuit la
implantarea modului de viaţă roman aici.
Pornind de la argumentele juste ale autorilor menţionaţi mai sus, cercetătorul Ion
Ioniţă reia problema romanizării spaţiului carpato-nistrian în câteva lucrări de
specialitate aducând noi precizări între care şi sublinierea rolului important pe care
17
Moesia Inferior l-a jucat în desfăşurarea procesului de romanizare de la est de Carpaţi •
Analizmd totodată datele cunoscute, Ion Ioniţă reuşeşte să distingă anumite etape ale
evoluţiei acestui proces din prima jumătate a mileniului I d.Hr., subliniind printre altele
rolul misionarismului creştin în aceste regiti.ni şi condiţiile propice instaurate aici în
prima jumătate a secolului al V-lea prin relativa linişte politică asigurată de uniunea
tribală a hunilor.
La căile principale de pătrundere a romanismului în regiunile de la est de Carpaţi
admise de autorii menţionaţi, am adăuga şi constatarea că în perioada secolelor IV-VI
multe din izvoarele scrise ale vremii vorbesc constant de transfugii veniţi de la sud de
Dunăre în regiunile de la nordul ei forţaţi să se stabilească în lumea barbară din cauza
grelelor impozite pe care trebuiau să le plătească administraţiei romane, a multiplelor
obligaţii sociale şi militare împovărătoare şi nu în ultimul rând, ca urmare a situaţiei
nesigure instaurată în provinciile romane ale Peninsulei Balcanice, provincii afectate
decenii de-a rândul nu numai de acute crize economice, ci şi politice şi militare,
18
determinate de catastrofalele invazii ale populaţiilor migratoare .
Trebuie să remarcăm şi faptul că, deşi argumentele cercetătorilor amintiţi în
legătură cu problema în discuţie sunt, fără îndoială, convingătoare, ele se înscriu mai
curând în ceea ce numim, îndeobşte, fenomenele de aculturaţie care, deşi implică
anumite grupuri umane în relaţii multiple cu civilizaţia romană, manifestate direct sau
indirect, nu explică totuşi, pe deplin, desfăşurarea şi mai ales generalizarea procesului de
romanizare din afara posesiunilor romane. Desigur, privitor la implementarea unui
asemenea proces istoric s-ar putea invoca părerile unor cunoscuţi s
ialişti ai
problemei, precum E. Komeman, M. Wheeler, G. Wirth sau K. Christ 9 care văd

'?f

16 S. Sanie, op.dL.
17 1. Ioniţă, op.dt; idem, Romanizarea Daciei rAsAritene în prima jumAtate a mileniului 1 d.Hr., în
Limba română, 5-6 (29-30), Chişinău, 1996, p. 1 80-1 87.
1 8 Mentiuni despre transfugii din imperiu la nordul Dunării de Jos se îniâlnesc în izvoarele scrise din
secolele IV-VI d.Hr. cf. Fontes Historiae Daco-Romanie, II, Bucureşti, 1 970, p. 146, 249, 263-269, 44 1,
561 etc.
1 9 K. Christ, Rămer und Barbaren in der hohen Kaiserzeit, în Saeculum, 10, 1959, p. 273-288; G. Wirth,
Zur frage der foederirten Staten in der spateren romischen Kaiserzeit, în Historiae. Zeitschrift for
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fenomenul posibil desf'aşurat şi în zonele din imediata vecinătate a frontierelor
imperiului. Expresiile formulate de aceştia privitor la ideile menţionate, precum "Roma
de dincolo de frontiere", "Frontierele invizibile ale imperiului ronum" sau ''frontierele
irTVizibile ale influenţei romane" şi altele nu sunt suficient de clare în a dovedi concret
desfăşl.!f'U"ea procesului de romanizare.
In legătură cu fondul acestei probleme unii lingvişti sunt de părere că

"ronumizarea nu a rezultat din deplasarea masivă a W'lei populaţii romane în provincii,
ci din ÎrTVăţarea de către provinciali a limbii latine în situaţia în care populaţia era
inclusă efectiv în limitele teritorial-administrative ale imperiulut .20 . De asemenea.
romaniştii opinează că: "durata procesului de romanizare şi supravieţuire a limbii
autohtone nu depinde atât de vechimea cuceririi sau de durata �iej romane, cât în
primul rând de interesul şi voinţa populaţiilor de a ÎrTVăţa limbd .z . In cazul dacilor

liberi de la est de Carpaţi, ca şi a acelora din alte regiuni, învăţarea limbii latine era de
strictă necesitate, ea impunându-se ca o limbă comună de civilizaţie, ca un mijloc
important de a accede la bunurile societăţii romane, de a se integra mentalităţilor
imperiului şi de a accepta spiritualitatea lui (în speţă creştină).
Prin urmare, pot fi urmărite mai multe căi prin care romanitatea s-a implementat
treptat şi în zonele care nu au făcut efectiv parte din provinciile imperiului, dar care,
aflându-se în imediata lor vecinătate şi în condiţii politice aparte au receptat, totuşi,
direct bunurile civilizaţiei romane.
Aşa cum s-a mai subliniat în reptate rânduri, în lipsa unor clare informaţii ale
autorilor antici sau a absenţei unor descoperiri epigrafice lămuritoare, investigaţiile
arheologice întreprinse în regiunile de la est de Carpaţi în ultima jumătate de secol au
atestat pentru perioada secolelor II-VI, în spaţiul aflat în discuţie, evoluţia unei culturi
materiale şi a unei vieţi spirituale cu numeroase şi defmitorii elemente romane.
Amprenta civilizaţiei imperiului este pretutindeni prezentă la nivel rural, inexistenţa aici
a unor pute1pice centre urbane nefiind un impediment în desfăşurarea procesului de
romanizare. In fond impoJtanţa strategică militară a spaţiului de la nordul Dunării de Jos
pentru posesiunile sud-e�ropene ale statului roman a fost permanent actuală, ea sporind
considerabil mai ales după constituirea provinciei Dacia şi ulterior după crearea oraşului
Constantinopol, transformat în capitala imperiului de răsărit, ca şi pqn nevoia de
protecţie a numeroaselor centre economice din Peninsula Balcanică. In acest larg
context politic, militar şi economic elementele etno-demografice din spaţiul nord
d� în special, capătă pentru imperiu o importanţă aparte.
In lupta sa susţinută contra invaziilor barbare eforturile statului roman de a apăra
şi menţine graniţa dunăreană, trebuiau fără îndoială, în chip necesar, să se sprijine, în
afară de armatele şi fortificaţiile sai� şi pe populaţia din vecinătate, care era ea însăşi
ameninţată de diferitele migraţii. In temeiul unor mai vechi tradiţii şi legături şi
conştientă de puterea şi prestigiul unui mare imperiu, această populaţie din vecinătate
încerca să se protejeze integrându-se lingvistic, cultural şi spiritual în contextul
civilizatiei statului roman. Avantajele erau, prin urmare, reciproce şi imperiul a acţionat
confo� acestora. Aşa s-ar explica poate şi misionarismul creştin desfăşurat cu
alte Geschichle (Wieslxuien), XIV, 1967, p. 23 1 -25 1 , cf. L Nestor, Sfărşitul lumii antice şi barbarii, în
Aluta, Sf. Gheorghe, 1 97 1 , p. 1 2 1 .

20 1. Fischer, Latina dunăreană, Bucureşti, 1985, p. 14.
21
Ibidem, p. 15.
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tenacitate şi dirijat anume din centrele ecleziastice ale Scitiei Minor, care s-a constitut
astfel în una din căile principale ale răspândirii romanită�i în regiunile de la est de
Carpa�, ca şi în restul altor zone rămase în afara provinciei, ca de pildă cele ale
Munteniei.
Aşa cum am mai men�onat, în aprecierea corectă a ponderii romanită�i de Ia est
de Carpa� o contribu�e importantă o au descoperirile arheologice care, prin numărul
considerabil al vestigiilor scoase la iveală, au confirmat multe din concluziile enunţate
pe alte baze.
Existenţa unor centre militare şi economice, ca cele deja men�onate de la
Barboşi, Cartal, Ismail sau Tiras, unele construc�i sau complexe meşteşugăresti
-:!622 s bari23 De .
24 Chili" 25
romane, precum ce1e de 1a Komarovo , o
,
rusoe ,
a ŞI d "m a1te părţi ,
ca şi aşezările rurale destul de numeroase cu vestigii preponderent romane, atestă
prezenţa considerabilă a elementelor care au vehiculat constant bunurile civiliza�ei
latine.
Prin intermediul acestor vestigii s-a putut stabili că în arealul de locuire al dacilor
liberi din veacurile II-IV, civilizaţia romană se răspândise pretutindeni transformând
încetul cu încetul aspectul culturii tradi�onale get<Hiacice. Generalizarea ceramicei
lucrate cu roata vădind forme specifice lumii sud-dunărene, apariţia unor noi unelte de
tip roman în special în agricultură, unele cu un randament economic superior, prezenţa
unor numeroase importuri şi după acestea a diverselor imitaţii locale, la care se adaugă
circula�a monetară, rudimentele de scriere latină şi altele sunt dovezi suficient de
concludente despre consecinţele benefice ale multiplelor contacte existente permanent
dintre dacii liberi şi lumea romană. La acestea, aşa cum s-a mai arătat, s-a adăugat
ampla operă de încreştinare a populaţiei locale, în acest sens un rol de prim ordin
revenind instanţelor religioase din Scitia Minor. Misionarismul creştin susţinut cu
fervoare şi anume orientat a constituit, neîndoielnic, una din principalele căi ale
răspândirii romanismului la nordul Dunării de Jos, în general. Noţiunile de bază ale
27
28
creştinismului românesc , informaţiile transmise de izvoarele scrise antice şi
•

-

22 M.l. Smi�o. Poselennja 3-4 st n.e. iz slidami skljanogo virobnichva bilja s Komariv, Cemivec'koi
oblasti, în Materiali i Dostidiennja z Archeologii Prikarpatja i Vo/ini, 5, 1964, p. 67-80, pl. 1-V.

23 A. Popa, Die Siedlung Sobari, Kr. Soroca (Republik Moldau), în Germania, 75, 1997, p. 1 19-1 3 1 .
24 Gh.I. Năstase, Bugeacul în antichitate, în Buletinul Societăţii Române de Geografie, 5 5 (1936), 1937,
p. 146-14 7; 1. Ionită, op.cit., Iaşi 1982, p. 35-36.
25 Ibidem
26 N. Gostar, op.cit., p. 232 aminteşte ruine romane (?) la Siret De asemenea, cu ocazia unor cercetări de
,

suprafaţă din anii 1%5-1966 s-a reţinut informaţia că, înainte de cel de-al doilea război mondial s-ar fi
descoperit la Vetrişoaia-jud. Vaslui, pe malul Prutului, aproximativ în dreptul valului din Basarabia, care
porneşte de la Leova, zidurile unui turn roman (?). În preajma acestor ruine a apărut şi un depozit de
arnfore romane din secolele II-III d.Hr. cf. Şeiva Sanie, DouA mici depozite de amfore romane
descoperite în Moldova, în SCN, 19, 1968, 2, p. 345-350.
27 V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului daco-roman, în V. Pârvan, Studii de
istoria culturii antice, Bucureşti, 1992, p. 202-284.
28
N. Gostar, op.cit., p. 227-23 1 .
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descoperirile arheologice29 relevă cu claritate şi pentru regiunile de la est de Carpaţi
existenţa unei vieţi creştine strâns legată de spiritualitatea romană de la sud de Dunăre.
Numărul foarte mare al obiectivelor aparţinând culturii Sântana de Mureş, mai
ales în secolele IV-V, atestate în toate formele de relief ale acesnii spaţiu, arată o
densitate fără precedent şi puternice trăsături provincial-romane ale conţinutului ei30 . La
generalizarea acestor trăsături a putut contribui şi populaţia gotică stabilită timp de
aproape un secol aici, ea însăşi beneficiară directă a civilizaţiei romane.
După deplasarea goţilor, spaţiul nord-dunărean, în general, rămas sub dominaţia
doar nominală hunică, va cunoaşte o perioadă de relativă linişte politică, care a permis
uniformizarea culturii materiale locale şi a vieţii spirituale, caracterul lor romanic
păstrân�u-se nealterat.
In perioada secolelor IV-VI are loc constituirea unor nuclee zonale de romanitate
evidenţiate de o mare densitate de sate apărută în anumite subunităţi geografice
distincte, cu structuri proprii, pe care Nicolae Iorga le intuise cu a� trei sferturi de
1
veac în urmă şi pe care le defmise cu numele de romanii populare . Ele vor avea un rol
hotărâtor în conservarea trăsăturilor definitorii, culturale şi spirituale, ale populaţiei de la
., · 3 2
est de r.,...,.
�puţi
In acest larg context nu trebuie omisă nici pcisibilitatea ca anumite pătrunderi de
populaţie romanică aici, dinspre Transilvania, în secolele V-VI, mai ales, după
destrămarea dominaţiei hunice şi instaurarea celei gepidice, să se fi produs în mai multe
etape, străbătând pasurile lesnicioase ale Carpaţilor Orientali, sporind astfel numărul
romanicilor deja ex.istenţi şi hotărând defmitiv ponderea şi trăsăturile elementelor etno
lingvistice, culturale şi spirituale din spaţiul carpato-dunărean.
Noile pătrunderi de populaţii migratoare în regiunile carpato-nistriene în care
rolul principal îl vor juca kutrigurii şi slavii �or determina importante modificări în
dinamica locuirii din teritoriile respective33. Incă din prima jumătate a secolului al
VI-lea, când raidurile kutrigure şi slave se vor intensifica şi grupuri mai mici sau mai
numeroase de alogeni vor începe să se infiltreze urmând căile marilor ape moldave,
unele dintre romaniile populare îşi vor restrânge, probabil, arealul sau se vor deplasa în
zone mai ferite, cu predilecţie în cele de podişuri acoperite cu păduri. Cultura materială
atestată în arealul acestor romanii, denumită de tip Costişa-Botoşana-Hansccf4 îşi va
păstrn preponderent caracterul romanic, produsele venite din imperiu (amfore, unelte,
obiecte vestimentare, de podoabă şi de cult creştin), ca şi intensa circulaţie a monedei
bizantine din bronz vădind inconstetabil, strânse legături cu teritoriul de la sudul
Dunării, cu deosebire cel al Scitiei Minor. Contactele diverse cu numeroasa masă slavă,
.

29 I. Ioniţă, op.cit., p. 17- 1 17; D.Gh. Teodor, Creştinismul la est de Carpaţi, de la origini pânii în
secolul al XIV-lea, Iaşi, 1 99 1 .
30 1 . Ioniţă, op.cit., p . 88- 1 1 7.
3 1 N. Iorga, La "Romanie'' danubienne et les barbares au VI" siecle, în Revue belge de philologie et
d'histoire, 4, 1 924, p. 35-50.
32 D.Gh. Teodor, Aspects ethno-demographiques de la continuite a !'est de Carpates pendant les
V"-XI" siecles apr..J.-C., în lnteracademica, !, Bucureşti, 1999, p. 59-64.
33 Idem, Slavii la nordul Duniirii de Jos în secolele VI-VII d.Hr., în ArhMold, XVO, 1994, p. 223-25 1 .
34 ldem, Conceptul de culturii Costişa-Botoşana. Consideraţii privind continuitatea populaţiei
autohtone la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n., în SAA, 1, 1983, p. 21 5-225; idem, Civilizaţia
romanicii la est de Carpaţi în secolele V-VII e.n. Aşezarea de la Botoşana-Suceava, Bucureşti, 1984.
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stabilită temporar în spaţiul răsăritean al Daciei, nu au putut modifica trăsăturile
principale ale culturii autohtone deoarece aceşti alogeni se aflau într-un stadiu inferior
de dezvoltare social-economică.
Părăsirea acestor regiuni de către slavi, odată cu prăbuşirea graniţei dunărene la
începutul secolului al Vll-lea, a schimbat raportul de forţe etno-demografice în favoarea
autohtonilor romanici. Resturile de slavi rămase definitiv aici se vor integra treptat în
sânul obştilor săteşti locale şi vor sfiirşi în cele din urmă prin a fi asimilate, nu � a lăsa
însă şi unele influenţe în cultura materială specifică din teritoriile respective. In cadrul
desfăşurării generale a unui atare proces s-au putut petrece o serie de transformări
economice, sociale, etno-lingvistice şi culturale, cu rezultate interesante, multe dintre ele
fiind evidenţiate de cercetările arheologice cu destulă claritate. Astfel, în unele zone din
bazinele hidrografice ale cursurilor superioare ale Prutului şi Nistrului, elementele slave
par să fi rămas majoritare în secolele VII-VITI, populaţia romanică reducându-se la
unele nuclee de mai mică întindere teritorială şi pondere etno-demografică. Datorită însă
structurii lor superioare din punct de vedere social-economic, cultural şi politic acestea
se vor menţine, întreţinând strânse legături cu restul romanităţii carpato-nistriene. Ele
vor constitui în veacurile următoare punţile de legătură ale refacerii arealului romanic
care, către sfiirşitul primului mileniu va fi împlinit prin ceea ce specialiştii denumesc,
35
îndeobşte, generalizarea culturii vechi româneşti de tip Dridu • Pătrunderea purtătorilor
acestei culturi şi în zonele aflate la nord de Podişul Sucevei şi Podişul Central
Moldovenesc,vor extinde arealul elementelor latinofone în detrimentul grupurilor slave,
într-un asemenea context desfăşurarea unui proces de romliniwre în zonele menţionate,
în periqada secolelor IX-XI fiind pe deplin posibil.
In pofida semnelor de întrebare care mai persistă, caracterul romanic şi vechi
românesc al culturilor care s-au succedat aici timp de un mileniu nu ar fi putut fi
menţinute doar ca o consecinţă a unor simple fenomene de aculturaţie. Fără temelia
etno-lingvistică romană, fără aportul spiritual creştin, lipsiţi de sprij inul economic şi
politic al Imperiului roman şi bizantin locuitorii spaţiului carpato-nistrian s-ar fi topit în
masa alogenilor stabiliţi aici, ar fi vorbit astăzi o altă limbă şi ar fi aparţinut unei alte
culturi.

35 1. Nestor, Contributions archeologiques au probleme des Proto-Roumaines. La civilisation de
DridtL Note prBiminaire, în Dacia, N.S., II, 1958, p. 37 1 -382; idem, Les donnees archeologiques et le
probleme de la formation du peuple roumaine, în RRH, III, 1 964, 3, p. 383-423; D.Gh. Teodor,
Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în SCIV, 19, 1968, 2, p. 227-278;
idem, Preliminariile culturii vechi româneşti, în Musaios, VI, 2001, p. 89-96; Eugenia Zaharia,
Donnees sur l'archeotogie des IV"-Xr siedes sur le territoire de la Roumanie. La culture Bratei et Ia
culture Dridu, în Dacia, N.S., XV, 1991, p. 269-287.
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La romanite de l'espace d'entre les Carpates et le Dniestr

Resume

En prenant comme point de depart les recherches de certains specialistes (V. Pârvan, R
Vulpe, N. Gostar, S. Sanie, 1. Ioniţă etc.) et les propres investigations, l'auteur considere que, dans
une partie importante des regions d'entre les Carpates el le Dniestr, on a pu deployer, entre le 2e el
le 6" sie:cles, un vaste processus de romanisation des Geto-Daces.
Les colonisations de population romaine et Ia presence de certaines troupes militaires dans
les zones de sud de cet espace annexe, deux siecles durant, a Ia province Moesia Inferior, les
deplacements de population romanisee provenant de la Dacie romaine, les prisormiers
Iatinophones amenes ici par les Barbares, Ies transfuges de I'Empire et les activites missionnaires
chretiennes ont constitue Ies principales voies d'irnplementation du processus de romanisation.
Ce processus est attesre par les infonnations ecrites antiques, par les decouvertes epigraphiques,
par les debris des constructions romaines, par la circulation monetaire et par les vestiges de facture
romaine chretie�. Dans les regions de la Dacia orientale, la romanisation n'a pas ere un
processus d'acculturation, mais un phenomene complexe deroule concomitamment el avec les
memes resultats tout comme dans le reste des provinces romaines du Nord du Bas Danube.
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Scurt istoric, cadrul.foico- geografic. Metode de lucru ce ne propunem.
Numeroşi cercetători au studiat relaţiile de proprietate, asupra pământului, în
lumea satelor. Dintre ei mai de seamă sunt: Radu R..:>setti, cu opera Pământul, sătenii şi
stăpânii1 �i Henri H. Stahl cu volumele Contribuţii la studiul satelor devălmaşe
româneşti . Dar, într-o serie de cazuri-aspecte, cei doi mari specialişti au păreri diferite.
In unele situa�i vom prezenta punctul nostru de vedere.
Posibilită�le noastre de cercetare, net inferioare celor de mai sus, ne-au obligat să
restrângem mult zona studiată. Ca mare, aceasta acoperă partea mediană şi cea
inferioară a bazinului superior al râului Bârlad, cu bazinele inferioare ale pâraielor (mai
mari) Gârbovăf şi Şacovăţ4, bazinul superior al pârâului Racova5 şi bazinul pârâului
Stemnic6 . Din punct de vedere administrativ ea acoperă p� din nord-vestul judeţului
Vaslui, din sud-vestul judeţului Iaşi şi est-sud-estuljudeţului Neamţ
Zona luată în studiu se găseşte în jurul întretăierii meridianului estic 2'f25' , c"J
paralela nordică de 46°50', deci în Podişul Central Moldovenesc7 şi o considerăm
reprezentativă pentru Moldova de mijloc.
Micro-regiunea cercetată are un climat continental, altitudini de 100 - 465 m faţă
de nivelul mării, prezintă un relief vălurat format din dealuri cu culmi domoale
altemând cu văi largi şi adânci şi lunci de-a lungul apelor mai mari. Climatul existent a
dus la formarea pe suprafeţe întinse a pădurilor de şleau8, altădată acoperind suprafeţe
foarte mari, dar, odată cu înmulţirea popula�ei, pădurea s-a "retras" continuu din faţa
tbcului "pus" şi a securii . . .
Terenurile mănoase, pădurile întinse, cu numeroase specii melifere9 , flora
luxuriantă, existentă cu 4-5 secole în urmă, pe luncile pâraielor şi pe fănaţe1 0, asi�u
un optimum de viaţă popula�ei locale, fapt ce a dus la o locuire intensă a zonei1 Dar
unele situa�i de forţă majoră obligau, adesea, popula�a să se refugieze de pe văile
apelor principale, pe pâraiele cu văi înguste acoperite de păduri. După o generaţie, două,
o parte dintre localnici reveneau pe vechile vetre iar al�i rămâneau pe vetrele de
"restrişte", întemeind noi aşezări.
•

1 Radu Rosetti, Pimântul. sitenii şi stăpânii, tom 1, De la origini pânli la 1834, Bucureşti, 1907.
2 Henri H. Stahl, Contribuţii la stud iul satelor devilmaşe româneşti, voi. L Bucureşti, 1958; voi. IL 1 959;
voi. ID, 1 965.
3 Afluent de stânga al Bârladului, la Annăşeni.
4 ldem, la Todireşti.
5 Afluent de dreapta al râului Bârl?d, la sud de municipiul Vaslui.
6 ldem, la nord de municipiul Vaslui.
7 V. Băcăoanu şi colab., Podişul Moldovei, Bucureşti, 1980, p. 297-300.
8 Institutul de Cercetări şi Amenajări Silvice (ICAS), Amenajamentul U. P. OI Dumeşti, din Ocolul Silvic
Băceşti, Bucureşti, 1 980, p. 1-1 16.
9 Tei, cireş, sălcii, măr, par, arţari, paltini, arbuşti.
10 DRH, A, 1, doc. 9 B, din 1399 Noiembric 28 " . . . la zăvoiul veşnic", p. 12-13.
1 1 A se vedea Tabelul nr.2.
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Pentru explorarea subiectului abordat ne-am propus ca baze de studiu:
a) Utilizarea în extenso a inforrna�ei cuprinse în foarte numeroase documente, emise de
domniile Moldovei între 1399 şi 1 801 şi care se referă la zona cercetată.
12
b)Utilizarea unor "planuri" de moşii, întocmite în prima jumătate a secolului XIX ,
13
urmată, pentru multe din ele şi de măsurarea în teren a câte două lă�i necesare
identificării limitelor dintre ele.
c) Utilizarea toponirnelor locale ca şi a inforrna�ilor ob�ute prin efectuarea de anchete
în rândul bătrânilor cu memorie bună.
d)Cunoaşterea în detaliu a terenului şi identificarea în teren a inforrna�ilor oferite de
documente, planuri, persoane în vârstă.
14
e)Cercetarea şi recercetarea amănun�tă a terenului din punct de vedere arheologic ,
element extrem de important, hotărâtor, care a lipsit total lui R Rosetti şi H. H. Stahl.
Studiul nostru are în vedere perioadele mai vechi de sec. XVIII, chiar dacă,
tangenţial, abordăm şi aspecte datând din sec. XVlli XIX. Precizăm că aten�a noastră
are în vedere .rela�a sat-moşie; stăpânul (ori stăpânii) acestora nu constituie obiectul
studiului nostru decât accidental.
Observând declinul demografic sever de la fmele sec. VM, din zona noastră şi
revirimentul din sec. VIINil,l am considerat că este logic ca studiul nostru să se refere
începând cu această dată, ce marchează apari�a primilor germeni ai genezei poporului
român. Chiar dacă la acea dată (sec. VIINl)ll , elementele slave nu fuseseră în totalitate
asimil<!_te de popula�a autohtonă.
Incercând să aflăm de unde ar fi putut veni primii întemeietori ai satelor noastre
din această zonă, am apelat la inforrna�a cuprinsă în cele două repertorii arheologice ce
ne stau la dispozi�e. Datele extrase sunt redate succint mai jos, după completarea lor cu
inforrna�a cuprinsă în volumul Descoperiri arheologice şi numismatice la est de
Carpaţi în secolele V - XI, de D.G. Teodor, Bucureşti, 1997.
-

asezAri semnalate în sec . . . .

Repertoriul
arheologic

V - VI

VI - VII

VII - VID

Vlll - IX

IX - X

X - XI

Total
aşeziri

aljudeţului Iaşi

45

6

52

1

1 18

12

234

al judeţului Vaslui

1 16

91

13

192

23

209

644

Deşi actualmente judeţul Vaslui are o popula�e inferioară numeric, în raport cu
aceea a judeţului Iaşi, între secolele V VI şi XI, si�a demografică era inversă, în
judeţul Vaslui fiind identificate 508 aşezări, iar în judeţul laşi doar 199.
Indiscutabil că nu toate locuirile din acele secole au fost identificate, totuşi
diferenţele se vor men�e şi în viitor, având în vedere că noi, în urma perieghezelor
efectuate pe o suprafaţă mică, am mai descoperit zeci de aşezări din această perioadă.
-

12

Toate "planurile" de care dispunem au fost copiate din biblioteci, de prof. Mircea Ciubotaru de la I.F.R.
"Al. Phillippide" din Iaşi, căruia îi transmitem mulţumirile noastre.
13 Au fost măsurate pe Drumul Naţional (DN) I SD şi pe traseul căii ferate Buhăeşti-Roman.
1 4 Datarca materialelor arheologice recoltate de noi din peste 280 de periegheze, a fost efectuată de
specialiştii LA. Iaşi, prof Dan G. Teodor, Silvia Teodor, Victor Spinei, M. Popovic� M. Islr.!le, V. Chirica,
S. Sanie şi de prof. Ruxandra Maxim - Alaiba de la lnstit de Tracologie şi de prof. N. Ursulescu de la
Universitatea "Al . 1. Cuza", cărora le aducem respectuoasele noastre mulţumiri.
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În această situa�e afmnăm, cu destulă certitudine, că primii oameni care s-au
aşezat aici începând cu sec. VllNIII, au urcat dinspre sudul, mai populat, al Moldovei
în grupuri nu prea numeroase, aşezându-se mai întâi pe văile mai largi, mai deschise, ale
1
apelor mai mari 5 •
Despre moşii şi legăturile dintre ele şi sate
Ce considerăm a fi o moşie? O suprafaţa de teren de formă şi mărime foarte

diferite, ce poate avea în cuprinsul ei terenuri arabile, făneţe, vii, livezi, păşuni, păduri,
ape şi, neapărat, vatra satului pe care îl hrăneşte şi căruia îi poartă numele; nume pe care
şi-1 schimbă odată cu cel al satului. Figurat vorbind, este ca o gigantică celulă ce are ca
nucleu satul.
De-a lungul secolelor, suprafeţele moşiilor (şi hotarele lor) rar au rămas
neschimbate; adesea au fost divizate prin înfiinţarea de noi sate, iar mâi târziu au fost
comasate, în urma acaparării lor de proprietari puternici, care, treptat, au imP.US
desfiintarea unora din satele ce le aveau, adunând popula�a în locuri, lor, convenabile1 6•
In urma desfiinţării satului de pe ea, o moşie îşi pierde "rangul" de moşie,
"retrogradând" în acela de trup sau taria al altei moşii, cu sat în ea1 7. De altfel, fostele
moşii SJ!fltfoste sate . . 1 8
In general orice moşie se compune din două �:
a) Moşia propriu-zisă (cea mare), este ceea ce astăzi numim "extravilan", în care se
includ şi pădurile, apele, căile de comunica�e, deci tot ce este, exclusiv vatra satului, şi
b)Moşia mică, pe care acum o numim "intravilan", care cuprinde doar vatra satului.
In măsura creşterii popula�ei se măreşte suprafaţa moşiei mici în detrimentul
moşiei mari.
.

Din constatările noastre rezultă, fără dubii, că nu poate exista şatfără moşie şi
nici mqşiefără sat.

In numeroase documente emise în sec. XIV XVll se găsesc exemple când pe o
moşie sunt amintite două sau mai multe sate, eventual şi o selişte. Deşi pare a fi un
element contradictoriu în raport cu cele afirmate de noi, nu este decât un paradox
aparent, pe care îl vom explica cu ajutorul tabelului nr. 1 .
-

Tabelul nr 1
Colecţia de documente şi data la care a fc6t publicat documentul

DRH, A, I

Pagina

12-13

nr.doc.

98

anul

1399

Itma
Nov.

ziua
28

Beneficiarul
urirului

Denumirea sa!Uiui S3lJ a seliştei
·�mtarite"

doomesc
--

Ţiban

-

Un sat pe Gâibovaţ19
Un sat pe Bârlad, în gwa
Grasnei20

15 "Şi astfel cu încetu� s-a înmulţit. . . numărul satelor, umplându-se întăiul văile râurilor celor mari, apoi cele
�e pâraielor ce s'aruncă într'însele. . . ", R Rosetti, op. cit, p. 39.
' 6 Ex.: lajumătatea sec. XVII, marele vistier Iordache Cantacuzino cumpăra satele Ţigăneşti, Cliceşti, Borăşti,
Dumeşti şi Slobozienii de SE din care face o singură moşie - Dumeştii. Ulterior acesta va prelua şi moşiile
Slobozienii de NV, Meleşcanii şi parţi mari din moşiile Marcoviceni, Leucuşeni şi Mălineşti. Astfel că 7-1 O
moşii îşi încetează existenta, "retrogradând" la rangul de trup al moşiei Dumeşti. V. Gh. Ghibănescu,
Ispisoace şi Zapise, V, p. 20-24, 3 1 -36, 44-5 1. V. şi R Rosett� op. cit. p. 1 08. 3 13.
li
Ex.: moşiile Mireştii, Marcoviceni� Hodorenii, Răceşti� etc., au rămas ca toponime ale unor tarlale, în
cadrul moşiilor actuale.
1 8 H. H. Stahl, op. cit, lli, p. 420.
•
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lbidmJ

239-240

170

1437

Mai

15

Tofan

lbidmJ

312-313

222

1442

Aug.

1

Man:o Brnta

DRH. A ID

188-191

96

1491

Oct.

15

Toader Hasnaş

. . . Pungeşti� Gârdneştii,
Lusceştii. . . unde este Cur.;ec şi. . .
unde a fost Wr3ecul lor vechf 1
Brnteştii pe Stfmn.ic
si. . .Bcllll:stii de Jos. oe Bârlar
. . . Baltfnii. . . Delenii, şi o selişte
Mi�lt:ştif'

Din acest tabel remltă că în primul caz se găsesc două sate (de fapt tre� cu
Băicăuţii), în aJ II-lea, existau cinci sate, în al ill-lea este vorba de un singur sat aflat pe

vetre dihotomice, iar ultima situaţie se referă la două sate şi o selişte.
Din aceste documente rezultă că celor patru beneficiari ai ,,mi lei" domneşti li
s-au '"'mtărit'' sate (2-5-2-2), nu moşii. Este evidentă relaţia stăpân-sat şi stăpân-moşie şi
nu cea de sat-moşie, care se subînţelege. Pe noi ne interesează însă relaţia sat-moşie.
Deşi aparent se subînţelege că pe o moşie pot exista "n" sate, realitatea nu
confrrmă aceasta. Să vedem pe ce. Susţinem şi vom dovedi că pe o moşie nu poate
exista mai mult de un sat In numeroase cazuri satul poate avea mai multe vetre
dihotomice, plus 1-2 selişti pe care a avut cândva vatra sa.
Pentru o informare de ansamblu, prezentăm tabelul nr. 2, în care este înscrisă nu
numai data cunoscută a primei atestări documentare, ci şi vechimea vetrelor acestor sate
stabilită arheologic.
Tabelul nr. 2
cuprinzând satele (şi seliştile) din zonă cu prima lor atestare documentară cunoscută
(nouă) precum şi vechim� materialelor arheologice descoperite24 :

Nr.

rând

1
2

3
4
5-a
5-b

6-a
6-b

7-a

Denumirea cunoscută a satului (sau se1iştii)

Priina atestare

documc:man1

runoswlă

1774

Pllltinisul

BabUS3

tm

8llcestii
A. Treia Parte
Vovriestii

146725
1838
1772?;
1533
1774
1399
1625

H�

Tibanestii Buhlei

�Gârbo�
Armasenii

Vechimea materia!ekr adleologia:
recoltale. Secolele. . .

XVII - XXI
XVI - XXI
XII, XN, XVD - XXI
XVII / XVIII - JC:;
XVID- XXI
XV / XVI - XIX
XN / XV - XXI
VII 1 VID - XVIII
XVI - XXI

---i

1 9 Acum satul Ţibăneştii Buhlei, comuna Baceşti.
Actualul sat Arrnăşeni, aceeaşi comună.
21
Aceste 5 sate ocupau bazinul superior al pârâului Racova Acum comuna Pwtgeşti cu satele Pwtgeşti,
Cwseşti Deal, Cwseşti Vale, Seliştea Lusceşti şi comuna Gârceni cu satele Gm-ceni şi Dumbmveni ( . . . unde
a fost varntecul lor vechi. . . ). Toale in jud. Vaslui.
22
Bonteştii era un sat pe vetre dihotomice. Vatrn de pe Bârlad a devenit selişte. Din cea de pe Stemnic s-a
dezvoltat actualul sat Radueşti� din com Deteşti,
Vaslui.
23
Acwn, satele Bălteni Vale, B!Uteni Deal (I), cu seliştile Delenii şi Micleştii. Toale se afla. in com B!Uteni,
Vaslui. V. şi H.H. Stahl, op. cit., 1, p. 196.
4 Marea majoritale a informaţiilor arheologice ne aparţin V. şi nota 19.
25 Pe vetrele şi moşiile acestor Sale cercetari le arheologice nu au fost finalizate ori inca nu s-au efectuat.
26
Hovri!.eştii - sat disparut
27
Ţibăn� Arrnăşenii, +Cliceştii etc., aveau numeroase vetre, cuturi, prisa.c� mori de apă Din toate
eviden�em doar vatrn de bază

20

"

"

ţud.

jud.
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7-b

"Un sat oe Bârlad în I!ID1I Oasnei"

8-a

Craestii

9-a

aurea

8-b
9-b

IO-a
10-b

I l -a
1 1-b
12
13
14
15-a
15-b
16
17
18
19

20
21

22

Dra!!usanii

Ghindarestii
Diii!.i3
B- .... ·---''·
8

32-a
32-b
33

34
35

36
37
38

stânl!3

---

1772"'
1469
1676
1469
1546
�
1 399,

I46cf5

Xlll / XIV

XVIII

XV(?), XVII/XVIII-XXI
XI / XII

XIX

VliliiXJ(I(IXII ?),)(lll-XXI
XIV / XV - XXI

VID 1 IX, XI / XII - XIX
XV XXI

' VID / IX - XV

Malinestii

1502

VID - XIX

Leurusatii
M�i

1838

XVll/ XVIll - XX

1453

XIll / XIV - XVIll

Ezerul

1636

X - XIX

Slobozienii de &t

Mait:ovicenii

1591

VID / IX - XIX

Manastirea Andrie.sif

1502

Xlll / XIV - XIX

1469

XIV - XVII / XVIII

CliaSii

1643

Hodorenii
Râni!Oaia

BereSiif

Dumestii Vechi
Slobozienii de Vest (Salul Vedri)

Valt'a Mare

Tcmestii (anle 1546)

)
�1 546
Valenii (fost Gaureni

liâiiAla 1964)

Mirestii

Jilroi'CIIi�
Cotia.tl
ot
asei"i

Viisoara (fosta

Rllcestii
Mahalaltia

XVI - XVIII 1 XIX

1839

XIX - XXI

1504

XVI

XIII - XVI

1489

XVI - XIX

1625

XIV / XV - XIX
. XV - XVIII

1469
1621(7)

XV / XVI - XXI

1591

VII / Vlll, IX / X - XIX

anle 1848

XVIII/ XIX - XXI

1502

IX / X - XVI

1546

XVI - XVIll

1 457 - 1504
�
1457 - 1504

-

XIV 1 XV - XVIII

1439

VIWill, VllliiX, X, XJLIXIII-XXI

1774

XIV - XV, XVII - XXI

1597, 1625
159125

Bali!!al

X / XI

1489

· 1597, 1635

�i

vn 1 VIII - XIX

1646

1457

'i

Tod
�i

44

VIII/IX-XI

183if'

1469

42
43

1527-1538, 1541- 154625

1621 (?)

AiidileSill

Sofimestii
�

41

XI - XVIII
XVII - XXI

1443

40

39

r..ad.n.�ui)

Suhuletul(Soholetf!

Schinelfa
Baicautii

31

dreaDt3 Ga!boVii.ilui)

Glodmi.i
Dumestii'

25

26-a

:

BalusestU

�i

26-b
rT
28
29
30

1399
1584"'

177r?

Tansa

23

24-a
24-b

57

1774
1782
1495

VID / IX - XIX

X 1 XI, XIII 1 XIV - XVIII 1 XIX
VID / IX - ? - XXI

II/ Ill - XII, XV - XXI

XVll 1 XVIII - XXI

Illl-ll OOX, XIIXI,I XIV/XV-XXI

1 590 - 1591

XVI - XIX

1865

XVII 1 XVIII - XIX

28 În localităţi precum SuhuleM Delt$i etc., unde perieghezele efectuate de noi nu acoperă întreg teritoriul,

am apelat la datele existente în RAiş, L II, de V. Chirica şi M. Tanasachi, ori la cele din RAVs de Ghenuţă
Coman.
29 Satul Dumeştii (Noi) înglobeazA în actuala sa vatră, (6 km E - V), fostele sate Andrieştii, cu Mănăstirea

Andrieşti, Slobozienii de SE, Meleşcanii, Leucuşenii şi Mălineştii.
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45
46
47
48
49-a
49-b
49-c
50
51
52-a
52-b
53-a
53-b
54

Rafaila (şi Manastirea Rafaila)
Gârcenii (Gârcineştii)

Schitul Măl int:şti

Dumbrăvenii
Radueştii
Bon�ii (pe Stemnic)
Bonteştii (La Două Fântâni)

Chetreştii

Balteni Vale
Delenii
Baltenii Deal (1)
Baltenii Deal (Il) (Capul Rediului)
Crăstoaie( pe Racova)
Micleştii

1546, 1599
1437"
1 830
1437, 1546
1816
1442"
1442
1491
1491
1491
1 892
1907
1491 "'
1491

XVII XVll - XXI

X 1 XL XI1'XIII - XXI
XVII - XXI
VII - XXI
VID - X. XIII 1 XIV - XXI
Vlli - X, XIII / XIV - ?
IX / X - XL XV - XVIII
VII/VID, X - XL XIV/XV - XXI
VII/VIII, X- XL Xlli-iXIV XXI
VO - VII 1 VIII, X - XVIII
XV / XVI - XXI
XV/ XVI - XXI

X. XI 1 XII - XI1L XV !XVI
XV

Cu ajutorul acestui tabel aflăm că cele două sate atribuite lui Ţiban la 1 399 au
fost înfiinţate în sec. VIINill şi respectiv X I . Din cele cinci "întărite" lui Tofan, la 1437,
avem informaţii arheologice doar pentru două: Gârcenii înfiintat în sec. X/XI şi
Dumbrăvenii cu existenţă continuă din sec. VII - XXI. Cele două sate date lui Marco
Bonta au fost înfiinţate în sec. VIII, Bonteştii de pe Stemnic30, şi în sec. IX/X Bonteştii
de jos (La Două Fântâni) de pe Bârlad3 1 • Perieghezele au stabilit că satele lui Toader
Hasnăş luaseră fiinţă astfel: Delenii, din sec. VII, Băltenii, din sec. VIINill, iar seliştea
Micleştii fiinţase doar în sec.XV.
Deşi datele oferite de tabelul nr. · 1 par a infirma afiiTI}aţia că pe o moşie nu poate
exista decât un singur sat, nu este decât un paradox aparent. In toate aceste situaţii, satele
ce au fost menţionate în uricele amintite, au fiecare moşia lor. Atât satele cât şi moşiile
lor au fost prezentate pentru ''întărire" domniei, practic comasate, sub administrarea
celui mai "proeminent" reprezentant al lor. Deseori el stăpânea-adrninistra32 un singur
sat, cu moşia lui, celelalte revenind rudelor sale apropiate. Este adevărat că, adesea, el
acapara şi proprietăţile unor fraţi sau surori lipsiţi de urmaşi.
Nedumerirea noastră se datoreazA decalajului enorm, de 4 - 8 secole, dintre
înfiinţarea unor sate şi moşii bătrâne, în sec. VIINIII, şi atestarea lor documentară din
sec. XV - XVI33, fapt ce face imposibilă cunoaşterea începutului relaţiei sat unic moşie bătrână, fără amănunţite şi repetate periegheze. La început, cândva, a existat
întotdeauna un sat (singur) pe moşia sa.
După vânzarea de la 1 5 oct. 1 49 1, numeroase moşii, între care Băltenii şi Delenii
lui T. Hasnăş vor fi comasate în moşia, cu mult mai mare, a Târgului Vaslui. O
asemenea moşie, uriaşă, putea avea pe teritoriul său 1 0- 1 5 sate, dar aceasta constituia o
"construcţie" artificială, relativ recentă, nici cum nu era ce înţelegem noi prin ,,moşie
bătrână", "din veac".
Aducând Ia situaţia existentă în zilele noastre, modul de administrare al moşiei
Tg� Vaslui îl putem asemăna cu o Întreprindere Agricolă de Stat - lAS, cu fermele sale.
30 V. şi G. Coman, Statornicie, Continuitate, Repertoriul Arheologic al judeţului Vaslui (RAVs),
Bucureşti, 1980, p. 1 10, XXII. 20,21 .
3 1 Rezultatele (parţiale) ale cercetărilor arheologice şi istorice efectuate de noi se regăsesc publicate în AMM,
XV - XX, 1, p. 1 55-248; alte informaţii vor apărea în aceeaşi revistă aflară sub tipar. Aici la nr.268.
32 În prima parte a sec XV boierii nu erau încă stăpâni . . . ai satelor, afirmă H.H. Stahl în op. cit., Ill, p. 1 0 1 .
33 Ex.: în Tabelul nr.2, rândurile 7b, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 30 etc.
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În acest caz, satele cu moşiile lor, de exemplu Delenii şi Băltenii, deveniseră "ferme",

iar Toader Hasnăş (şi al�i ca el), administratori, ei având, probabil, sarcina de a colecta
dijma, de a acoperi necesarul de zile/dacă, de a asigura buna punere în valoare a fostelor
moşii, devenite acum ''trupuri", tarlale, ale moşiei Târgului Vaslui.
Am mai observat că: odată cu creşterea popula�ei unui sat, creşte şi suprafaţa
"moşiei mici", în defavoarea "moşiei mari"; iar, când un sat dispare sau se mută pe altă
vatră, moşia "cea mică" devine selişte şi se contopeşte cu moşia "cea mare", în acelaşi
timp, altă po�une din "moşia mare" devine "moşie mică" - intravilan, vatra satului
respectiv.
Despre dicotomie şi uroire"
Anterior am amintit repetat de dicotomia a numeroase sate. H.H. Stahl arată în
voi . m al operei citate, la pagina 28, că dicotomia satelor este arhaică, cu caracter
gentilic, şi constituie o o:.:nigmă istorică. Iar la paginile 34-35 afirmă că împărţirea
dicotomică - duală nu este întâmplătoare, ci are un caracter prea general ca să poată fi
atribuită unui fenomen biologic.
In general suntem de acord cu observa�ile efectuate de H.H. Stahl. Din
cercetările noastre rezultă că această dicotomie-dihotomie este un fenomen foarte
complex, care are numeroase legături, suprapunându-se chiar, cu celălalt numit şi
"roirea" satelor. Pentru o mai sigură fundamentare, am extras din datele ce le aveam la
dispozi�e3� numărul de vetre (selişti în bună parte) şi durata locuirii (în secole), pentru
un număr de 1 6 sate, pe care le-am înscris în tabelul nr. 3.
·

Tabelul nr. 3
Nr.
vetrei

Denumirea
�
satului)

vatra I

de bază
23

Hovrlleştii

XVlXVI XIX

25 a

Ţibaneştii

vwvmVlliiiX,

XIIXII, Xlll xvm
XL XWXIII,
XVlXVIXVIll
VlliiiX, X,
XIIXII XVll!XVIII
VIWIX,
XIIX.II - XIX
XIIIIXIV,

33

Arrnlişenii

41

Dealul
Ţintirim

59

Glodenii

69

Leucuşenii

75 b

Meleşcanii

X - XIX

s loborienii

VI.VVIII, IX/X
- XIX

79 h

XIV/XV xvm

-

1 vatra a ll-a

l..ocuire pe

1 vatra a m-a
in secolele

vatra a IV-a

Observatii

XVlXVI - XIX

XVlXVI - XIX

--

Trei fulţi

X, Xl1'XIII XVll

XIV!XV' XVI,

XVI - XXI

--

XL XIV/XV XVIll

XVI - XVill

XVI - XXI

XIIIIXIV - xvm

XIIXII - XIX

--

VlliiiX, XI/XII XIX
XIV - XVill

--

---

-

XIV - XVIII

---

-

X - Xl, XIV/XV
- XIX
VIIII,IX X,
XITIXIII - XIX

xvm

-VlliiiX, XI/Xll,
XVIIXVII - XIX

-

-

-

- -

34 Fnumerate la nota 36.
35 Se găsesc la aceleaşi numere în articolele publicate în AMM, XV - XX, 1 şi în AMM, XXI.
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82 b

Ma!rovictnii

90 a

Andrieştii

104

Clic:eşlii

I lO

Ţigb:ştii

156

Boraştii

167

Mireştii

175

Anneneştii

'O)

Dumbravenii

XilliXlV -

XVIIIIXIX
VIII/IX - XIX
VIJ/VIll, X XIX
X/XI -

XIIIXIll, XN
- XVIIIIXIX

IX/X - XIll,
XNIXV xvm
XNIXV xvm
VIII/IX - XIll
- XVlll

VWllVIJIVID,
XVII/XVID

XNIXVXVIIIIXIX
XVll -XIX

XNIXV XVIIIIXIX

VIJIVlll VIll!IX,
XVIXVIIIIXIX

VIlliiX, XL'XII,
XN-XIX

-

-

-

-

-

-

-

XWXIII -

-

-

-

XL'XII, XVIXVlli

XVVXVll XVIIIIXIX

XVXII.

-

XIV-VIll

XN/XV - XVlli

-

-

-

IX/X, XV- XIX

XI

-

-

VIll!IX, XI- Xll,
XIV - XVlll

X - V1IIXVlli

XWXVII--

XIX - XXI

XVIIIIXIX

XVID--XIX

Analizând datele din acest tabel (care ar putea să nu fie sigure şi complete 1000/o),
se observă că: satele Hovrăeşti cu vetrele 1-ill, Armăşenii, cu vetrele 1-11, Glodeni� cu
vetrele m, şi tot aşa Leucuşenii, Meleşcanii, Slobozienii, Marcovicenii, Cliceştii,
Borăştii şi Mireştii au doua-trei vetre care au luat fiinţă în mai puţin de un secol.
Coroborând acest aspect cu observa�ile făcute la efectuarea perieghezelor deducem,

fără putinţă de tăgăduire, că dihotomiei satelor noastre, cel puţin în primul secol de la
înfiinţare, trebuie să i se acorde sorginte biologică
Tot cercetările arheologice amănun�te şi repetate, ce ne-au prezentat arii extrem
de restrânse din selişti şi vetre de sat, pentru primul secol de la înfiinţarea oricărui
sa:?6, denotă, indubitabil, că imensa majoritate a satelor noastre vechi (anle sec. XII/)
3
aufost înfiinţate de 1-2-4familii, indiscutabil, înrodite 1 .
Din observa�ile noastre mai rezultă că:
- Vetrele dihotomice ale satelor erau amplasate în locurile care ofereau cele mai blDle
condi�i de trai. Ele erau apropiate una de alta, adesea peste o vale, peste un pârâu,
uneori aşezate simetric, faţă în faţă, cu apa între ele.
- Solu�a de a crea două (trei) vetre ini�ale satelor era adoptată de întemeietori deoarece
în condi�ile unei populaţii reduse numeric, dar care avea la dispozi�e sute, lDleori chiar
mii de hectare de teren, iar ocupa�a de bază a locuitorilor era creşterea animalelor, prin
aceasta se urmărea crearea de noi suprafeţe de păşune, împiedicarea stabilirii lDlor
intruşi nedoriţi şi evitarea producerii de pagube de către arJirnalele domestice în puţinele
ogoare pe car:e 1� cultivau .
.
.
.
.
'l':
. ",
De obtcet purtau ace1aşt nume, d11erenţtate pnn ape1attve ca: "de sus", "de JOS
"din deal", "din vale", "de răsărit'', "de apus". Mai târziu, după vânzarea unei � din

36 Excepţie fuc colonizArile cu populaţii din afurn graniţelor. Towşi acestea au avut loc din sec. )(\/.
37 R. Rosetti op. ciL, p. 31 " . . . când Ii s-a puM urmări spita, toţi se trag dintr-un moş comwt, sau din . . . ".
"Trebuie să fi fost un om care să fi pus întâi toporul. . . .Acel om care Ia început alcătuia singur şi cu familia
lui locuitorii satului, ii dădu numele". Apud A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiani, ed. ll,
voi. !Il, p. 194; sau (şi) DIR, A, XV, II, doc. 148, p. 161.
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moşie, au apărut şi denumiri ca: partea de sat (cu) răzeşi, sau "�", ori cea cu
clăcaşi, sau "boierească", "mănăstirească'.38•
Dicotomie = roire ?
Aşa cum arătam mai sus, cele două fenomene sociale sunt extrem de complex
legate între ele, fiind greu de departajat unul de altul. Să ne explicăm. Toţi cercetătorii
anteriori lui H.H. Stahl, inclusiv el, au considerat cele două naţiuni ca fenomene
distincte. Neavând la dispoziţie cercetări arheologice cât de cât amănunţite, ei le-au
interpretat în situaţia în care se găseau în secolul XX. Analizând informaţiile oferite de
tabelul nr. 3, observăm că cele două fenomene se suprapun şi interferează de-a lungul
secolelor. Dacă în primii 80 - 120 de ani de la înfiinţarea unui sat se poate vorbi, cert, de
dihotomie, mai târziu, nu.
În cadrul aceleiaşi moşii se constată că satul de pe ea poate avea 1-4 vetre. Va
locui simultan pe una, două, sau pe toate, în anumite perioade ale istoriei sale. Chiar
dacă în o serie de cazuri, în "tinereţea" satului, aceste două (trei) erau vetre dihotomice,
mai târziu, peste secole, sunt considerate cuturi, cartiere din care este constituit satul, ori
sate distincte.
Cunoa�em că llll sat îşi părăseşte vatra, datorită unor numeroase cauze majore39,
în vremuri de restrişte. In aceste situaţii se mută fie pe o vatră dicotomică care a evi�t
pericolul, fie pe o vale îngustă şi împădurită, adăpostită de factorul destabilizator. In
toate situaţiile pe moşia iniţială. După 1-2 generaţii, pericolul nemaiexistând, se
reîntoarce pe vechea vatră, dar o parte din populaţie, mai ales persoane în vârstă, nu mai
vor să se reîntoarcă. Atunci ia fiinţă un nou sat. Cum poate fi considerat? Vatră
dicotomică? Cut? Sat roit din primul?
.
Un alt exemplu concret este satul Dumbrăveni. Sat vechi, răzăşesc, a avut cel
puţin şapte vetre, toate pe moşia sa. Astfel în sec Vll - VIll se locuia în Bogdana, în
sec VlliiiX avea vetre dicotomice la Capul Dealului Chiscanilor şi La Odăi; în sec
X/XI - Xll avea vetre la Gura Bogdanei (cea. 50 de ani), La Şanţ şi La Odăi. Ante 1 504
Iulie � este cumpărat de o lleană care, la 1 546 Aprilie 240, îl împarte fetelor ei Anca şi
Irina. In sec XVIIXVll, urmaşii lor mută satul (împărţit) de La Şanţ pe partea de moşie
revenită fiecăruia, una (din nou) La Odăi, alta La Case. Satul rămăsese, între secolele
XIIIXIll şi XVI, cu o singură vatră, La Şanţ
La fmele sec XVII ciuma a decimat sătenii rămaşi pe vatra de La Şanţ41 • La
sfârşitul sec XVIII holerct i-a omorât şi pe cei din aşezările de La Case şi La Odăi42•
Supravieţuitorii se mută In Poieni, spre nord, în mijlocul pădurii, unde aveau prisăci, şi
îşi ridică biserică cu "lemne de pe loc"(l 8 14).
·

.

.

.

.

.

.

•

38 Ex.: Slobozienii de Miazăzi şi Răsărit, Slobozienii de Miazănoapte şi Apus, pentru primul aspect Pentru
urmăioru� satul Gârceni cu "RăzAşasca" şi "Boiereasca", Mireştii Răzeş� Mireştii Clăcaşi (ai lui Andronic).
39 Năvăliri ale unor popoare străine, care ucid sau (şi) robesc populaţia satului, epidemii de ciumă, holeră,

alunecări masive de teren, etc.
DRH, A, 1, p. 239-240, doc. 1 70 din 1437 Mai 1 5, când satul :tăcea parte din moşia atribuită lui Tofan.
DIR, XVI, 1, doc. 209 din 1 527 Martie 1 5, când, la împărţirea moşiei lui Tofim, satul nu mai apare, deoarece,
vezi şi DIR, XVI, 1. doc. 402 din 1 546 Aprilie 2 când satul este împărţit între Anca şi Irina, fetele Ilenei.
Aceasta cumpărase satul de la nepoţii lui Tofan.
4 1 Ce au fost înmormântaţi la nord de Cişmeaua Holmului. Informaţie Const. N. Popa
42 Înhumaţi la Râpa Bugăniţei. Informaţie de la Gh. 1. Onciu.
40
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Între 1935 - 1945, alunecări masive de pământ distrug 113 din sat (partea de est),
locuitorii acestei părţi mutându-se pe o altă vatră, spre sud, Ia Râpa Bugăniţei43. (vezi
Tabloul nr. 4)
Dacă pe cei de la Râpa Bugăniţei îi considerăm a fi un (nou) cartier al satului, ne
întrebăm, privind vetrele anterioare, când au fost vetre dicotomice şi când roiri? Se
poate q_biecta că prin roire se înţelege desprinderea unui sat nou din altul mai vechi.
Incercăm, succint, să analizăm destinul unui alt sat în care se regăsesc, cert, atât
elementele dihotomiei cât şi cele ale "J;.oirii", Slobozienii44 ce ia fiinţă în sec VlliVIll, la
VNV de actualul sat Dumeştii Vechi. In sec. VIWIX se mută pe două vetre dihotomice;
una în actualul sat Dumeştii Noi45, alta la 1,5 km. N de aceasta lângă pârâul Suhuleţ
Ultima va fi locuită sporadic, iar din sec . XVIIXVll va rămâne doar vatră de prisacă şi
iese din aten�a noastră, iar cea dintâi a fost părăsită pentru circa un secol, apoi a fost
locuită aproximativ un mileniu, a purtat numele de Slobozienii de NV. Satul acesta fiind
atestat documentar la 159 146, a fost cumpărat, moştenit şi vândut de mai multe ori,
trecând în ianuarie 1 783 de la Safta, văduva lui Ilie Gându, la "Mănăstirea Sfăntului
Spiridon" din laşi. După exproprierile efectuate în 1864 se mută pe vatra satului
Dumeşti căruia îi aduce denumirea de Satul Vechi sau Dumeştii Vechi.
Cealaltă vatră dihotomică a purtat numele de Slobozienii de SE. Satul atestat la
aceeaşi dată, moflenit de vechea familie de boieri Huhulea de la mai vechea familie
boierească Tăutu 7, va fi cumpărat de marele vistier Iordache Cantacuzino la jumătatea
sec XVII şi va ajunge în ianuarie 1 76 1 în posesia Epitropiei Spitalului Sf. Spiridon din
Iaşi, după care, numeros populat şi mult extins, se va contopi cu alte sate dând naştere
actualului sat Dumeştii (Noi).
Dacă în sec. VIII/IX, vechiul sat îşi părăseşte (pentru un secol) vatra dând naştere
unui proces de dicotomie, un secol mai târziu (IX/X), va repopula vatra iniţială. După
1 59 1 intră în posesia unor proprietari diferi�, aceştia împ�d satul şi moşia ce nu mai
au nimic în comun în afară de nume. După 1783 cele două moşii ajung iarăşi la un loc
în moşia Epitropiei Sf. Spiridon, dar "retrogradare" la rangul de tarlale ale moşiei
Dumeşti. La finete sec XIX nu mai existau ca sate, fiind contopite în Dumeştii (Noi) şi
Dumeştii Vechi. In numeroase alte sate se întâlnesc situa�i asemănătoare.
Ne punem firesc întrebarea (:fară a-i răspunde) dacă a fost dicotomie ori roire?
Sau, poate, amândouă? (vezi Tabelul nr. 3).
Din documente nu rezultă când şi cu ce popula�e a fost colonizat satul, de a
primit numele Slobozienii.
.

.

.

Relaţii de înrudire între sate. Ascendenţe, descendente şi evoluiiri colaterale.
Ne-am întrebat adesea cum am putea afla care moşie, dintr-o zonă oarecare, este
moşie "bătrână" şi care nu? Sau, cum putem stabili că moşiile "b", "c", "d", provin din

moşia mamă-matcă "a''? Şi, astfel, locuitorii satelor aflate pe ele descind din strămoşi
comuni?
Asemenea întrebări au primit "răspuns" doar în unna efectuării a sute de
periegheze amănunţite în toată wna aflată în studiu, precum şi în llfl!la aprofun�i
informa�ei culese din "planurile" de care am dispus. In unna cercetărilor arheolog�ce
43 V. Tabloul nr.4.
44 Sat aflat pe raza comunei Dumeşti, jud. Vaslui.
45 În jurul locuinţelor lui Maria Secuianu şi Gh. Frunză.
46 DIR, XVI, II, p. 464, doc. 570 din ( 1 590 Septembrie 1 - 1 591 August 3 1 ).
47 Gh. Ghibănescu, op.cit., V, 1, p. 23.
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efectuate am reuşit să stabilim de când până când s-a locuit într-un anume loc, dacă
locuirea a fost continuă, sau în ce secole s-a locuit, când a fost mai intensă, etc.
Sintetizând toate datele de care dispunem (inclusiv cele din documente), am
încercat să transpunem grafic, în spaţiu şi în timp, evoluţia a două dintre cele mai vechi
sate şi moşii, din sec. VIINill până în sec. XIX/XX . Cele două moşii pe care le-am luat
în studiu sunt Ţibăneştii (Buhlei) de pe Gârbovăţ şi Slobozienii de pe Bârlad. Prima a
fost atestată documentar la 1 399 Noiembrie 2848, a doua la 159 149.
Din cercetările noastre rezultă că satele (şi moşiile) evoluează lent. Au şi ele ca şi
oamenii "ascendenţi", "descendenţi" şi "rude colaterale". Această constatare ne-a
sugerat întocmirea unui "arbore genealogie", o "spiţă de neam". (vezi Tabloul nr. 5 şi
Tabloul nr. 6)
În acest ''tablou", în stânga sus, este mscris "satul matcă", cel mai vechi, din care
presupunem că au "roit" celelalte. Satele de�ndente" se vor situa spre dreapta şi tot
"
mai jos, în ordinea desrescătoare a vechimii. In �ea cea mai de jos înscriem satele
cele mai tinere, cu doar un secol de existenţă5 . La ultimul rând ajung doar satele
existente la fmele secolului XX. Sub numele fiecărui sat înscriem secolele între care,
probabil, acesta a existat51 • Am constatat că unele sate, de-a lungul secolelor, sunt mai
"prolifice" decât altele, întocmai familiilor omeneşti.
"Rude colaterale" sunt "sloboziile" şi satele formate din ţiganii eliberaţi de pe
moşii. Pentru zona noastră este tipic satul Mănăstirea52, format din rutenii veniţi din
Galiţia, aşezaţi pe moşia Schitul Nacului. Tot din Galiţia au venit şi rutenii stabiliţi la
Dumeşti. Alte detalii, pe care le-am considerat necesare, au fost înscrise în partea de jos
a tablourilor.
Aşa cum aminteam anterior, în cele două tablouri (nr. 5 şi nr. 6) am prezentat
evoluţia în timp a satelor ce au luat fiinţă pe cele două moşii "bătrâne" Ţibăneştii
(deveniţi din sec XVIII ai Buhlei53) şi Slobozienii54.
Continuăm cu prezentarea a şase schiţe care reprezintă evoluţia în spaţiu a
moşiei bătrâne Ţibăneştii. Fiecare din ele acoperă câte 2 secole, din sec. VIINIII până în
sec XIX . Schimbarea amplasamentului, pe hartă, nu este o greşeală; de-a lungul
secolelor am urmărit situarea vetrei principale, de ex. Crăeştii. Numeroase explicaţii se
găsesc în notele de subsol al fiecăruia dintre tablourile la care ne-am referit mai sus.
După acestea vom prezenta tabloul nr. 6 şi alte şase schiţe ale moşiei bătrâne Slobozieni.
Aici venim cu precizarea că, în a doua jumătate a sec XIX, sate ca Meleşcanii,
Marcovicenii, Slobozienii de SE (împreună cu altele) vor dispărea în vatra actualului sat
Dumeştii (Noi). Satele Borăştii, Dumeştii (foşti Andrieşti), Slobozienii de NV se vor
contopi în Dumeştii Vechi, iar Valea Mare se va aşeza, treptat, � seliştea Borăştilor.
Considerăm necesară o explicaţie la cea de-a 1 2-a hartă. In ea sunt înscrise patru
vetre ale Durneştilor. Dacă Dumeştii Noi şi Dumeştii Vechi nu necesită alte precizări,
.

.

.

48
49

DRH, A, 1, p. 12-13, doc. 9 B.
V. nota 5 1 .

50 Pentru satele înfiinţate după 1772 am preluat infonnaţiile necesare şi din I.F.Riş., op. cit. 1 1+2,_1772-1988.
Repertoriul istoric al unitliţilor administrativ - teritoriale, Bucureşti, 1991, 1 992.
5 1 Pentru a nu complica informaţiile, am luat în considerare o singură vatnl
52 Sat în comuna Dagâţa, jud. Iaşi.
53 Ştefrulescu S., Precizări cu caracter istoric privind moşia Ţibăneştii Buhlei, în AMM, XXI, sub tipar.
54 Nu susţinem că informaţiile cuprinse în tablourile nr.5 şi 6 sunt exacte 1 00%, mai fiind necesare numeroase
periegheze, în satele necercetate încă (sau cercetate incomplet).
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celelalte două vetre aparţin aceluiaşi sat: Dumeştii (fost Andrieşti), situat iniţial la N de
râul Bârlad. Acesta şi-a vândut moşia vel-vistiemicului Iordache Cantacuzino. Urmaşii
săi i-au obligat, pe la j umătatea sec. XVIII, să-şi mute satul la sud de râul Bârlad, pe
versantul împădurit de la est de Dumeştii Vechi şi la nord de punctul Ţuţurn.
De altfel se observă, pentru întreaga zonă cercetată, că de la sfărşitul sec xvn
marii proprietari55 scot multe din satele pe care le-au cumpărat de pe vetrele lor,
6
mutându-le în pădure5 . Luau asemenea măsuri deoarece le produceau pagube în
tarlalele cultivate. Apoi noii proprietari le transformau seliştile, aflate pe terenuri arabile,
în loturi de cultură. Pe locul acestor sate mai rămâneau uneori o stână, o cireadă de vite,
ori o prisacă-două.
Satele se mai mutau şi de bună voie, odată cu începutul sec XIX după trasarea
57
drumurilor mari. Lângă acestea, proprietarii înfiinţau cârciumi, hanuri, mori, etc.
.

.

,

Aprecieriprivind aspectul demografic.

După ce am prezentat "spiţele de neam" ale satelor de-a lungul secolelor ca şi
situarea în spaţiu a acestora, găsim necesară efectuarea unei estimări a gradului de
populare a zonei cercetate de la înfiinţarea primelor aşezări până în secolul XIX
inclusiv.
Pentru un plus de obiectivitate am folosit toate informaţiile arheologice şi istorice
de care dispunem, apelând când a fost necesar şi la unele date din RAiş ca şi din RAVs.
Facem referiri la toată zona cercetată de noi.
Cu precizările astfel obţinute am întocmit tabloul nr. 7. În acesta notăm numărul
de sate de la înfiinţarea lor şi până în sec XIX, în toate secolele în care există.
.

Tabloul nr. 7
Sate existente (în zonă) în secolul. . .
Secolul
Nr. sare existente
Nr. sate lnfiinlate

VII/Vill

şi VIII
8
8

vmtiX
şi IX
17
9

X

XI xn x:m

20
3

23
3

25
2

']9
4

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

33
4

38
5

43
5

48

50

55
5

2

5

Analizând datele mai sus, rezultă (cu aproximaţie) un spor demografic de
cea. 9- 1 5 % pe secol, excepţie făcând sec. VIII/IX care prezintă un procent de
creştere de cea. 1 12 % ! Deşi admitem oarecare nesiguranţă în rezultatul cercetărilor
noastre, totuşi un fapt este cert, neîndoielnic sporul demografic din sec VIIIIIX nu se
justifică în raport cu toate secolele ce îi urmează. Presupunem că a fost o perioadă de
timp liniştită, fără epidemii. Nu este deloc exclus să fi fost rezultatul unui apor1
consi�nt de populaţie din afară.
In acest sens credem că poate fi acceptată ideea că din sudul mai populat a
Moldovei (dintre Siret şi Prut) numeroase grupuri de săteni au migrat în susul apelor
mai mari, îndesind populaţia din bazinul superior al râului Bârlad şi până în valea
.

55 în cazul nostru vom aminti doar pe cel de al patrulea Iordache Cantacuzino (Paşc:anul), apoi Epitropia
SJ'italelor Sfântul Spiridon din Iaşi (de aici Spiridonia).
5 Ex.: Ţigăneştii, Cliceşti� Dumeştii (fost Andrieşti). In padure, proaspetii clăcaşi trebuiau să defrişeze
vegetaţia forestieră pentru a-şi fuce locuri de case şi grădini.
57 Ex.: Rângoaia, Hodoreni� Marcoviceni� Leucuşenii, Dumeştii. V. şi R Rosetii, op. dt, p. 108.
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Bahluiului şi în Bazinul inferior al Jijiei, unde existau suprafeţe întinse de teren, slab sau
deloc locuite.
Infonnaţiile prezentate în capitolul 5 ne-au sugerat concluzii de maximă
importanţă pe care le susţinem rară rezerve. Astfel:
a) Apreciem că, cel puţin pentru Moldova de mijloc, începând cu secolele Vll/VIII, de
atunci de când în wna cercetată de noi au apărut primele sate (din care unele există şi
8
astăzi) considerăm că acestea au constituit "mugurii" din care în sec. VIIIIIX5 s-au
dezvoltat limba şi obiceiurile române.
Aşadar, etnogeneza română apreciem că a avut loc între secolele VIWIII - IX.
La începutul sec. IX ea fiind în linii mari, încheiată.
b) Din sec. VII - VIII/IX se pare că datează aproape toate toponimele, locale de sorginte
slavă, în primul rând cele privind reţeaua hidrografică.
c) Considerăm că primele obşti ale satelor s-au închegat la începutul sec. IX, iar spre
mijlocul aceluiaşi secol putem vorbi de asocieri de obşti.
d) Apreciem că apariţia în Moldova de mijloc a unor organizări teritoriale a satelor, sub
fonna cnezatelor, împreună cu primii "şefi" militari, a putut fi înfăptuită pe la sfărşitul
secolului al X-lea.
Dar, pentru susţinerea celor de mai sus, am găsit de cuviinţă să aflăm, chiar şi cu
aproximaţie, care a fost gradul de populare a acestei wne 9e-a lungul secolelor. Pentru
un plus de obiectivitate am folosit două metode de lucru. In primul mod de calcul am
înscris pe un grafic numărul de sate (nu de vetre), existent în fiecare secol. Unind cifrele
obţinute a rezultat graficul nr. 1 . Am întocmit apoi graficul nr. 2 schimbând modul de
estimare. Aici am avut în vedere mărimea (întinderea în spaţiu) a aşezărilor şi bogăţia
resturilor materiale (presupunând o locuire mai intensă). Am atribuit trei grade locuirii
lor - slabă, medie, intensă - cărora le-am acordat câte 5, 1 O şi respectiv 20 de puncte.
Am totalizat apoi numărul de puncte pentru fiecare secol.
Surpriza a fost să constatăm că ambele grafice, întocmite pe baze diferite, sunt
foarte asemănătoare, fapt ce ne-a pennis să considerăm că aprecierile noastre au fost
destul de obiective, de fundamentate.
Unnărind pe grafic modul de populare al regiunii noastre, observăm că după
situaţia înfloritoare a aşezărilor în sec. IV, intensitatea locuirii scade brusc până în
sec. VII datorită invaziilor hunilor, slavilor şi avarilor. Abia din sec. VIWIII începe
repopularea teritoriului, prezentând totuşi două scăderi ale intensităţii de locuire în
sec. XI şi XIII, coincipnd cu ocupaţia cumană şi, respectiv, cu marea invazie tătaro
mongolă de la 1 24 1 . Incepând cu sec. XIV locuirea este tot mai intensă şi continuă,
aşezările omeneşti se înmulţesc, iar numărul locuitorilor, per aşezare, creşte.
Zona nu a fost "pustie" niciodată, din Bronzul Mijlociu până astăzi; a avut totuşi
două depopulări severe în sec. 1 î.H. - I d.H. şi sec. VI - VII e.n. Pentru prima perioadă
nu ştim cărui fapt s-a datorat depopularea.

pe când au apărut, oare, "moşiile bătrâne" ?
Intrebare la care este greu, dar nu imposibil, de răspuns. Pentru aceasta trebuie să
apreciem, în timp, de când până când, o moşie poate fi considerată "bătrână".
Deoarece, încă de la începutul sec. XV în documente apar tenneni ca "hotarele
s9
vechi", ''pe unde au folosit din veac", "din veacul veacului'. , este de înţeles că acele
58 Fireşte că satele înfiinţate in sec. VIII/IX au contribuit şi ele în mare măsura
59 V. notele 1 - 4.
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moşii existau de cel puţin două secole (limita maximă a memoriei colective). Ca atare,

vom considera că o moşie este "bătrână" când ea vafifost.delimitată înainte de sec. XID.

Dar când au luat fiinţă cele mai vechi moşii? Incercăm să aflam răspunsul
analizmd informa�ile furnizate de materialele arheologice recoltate. Datele necesare le
găsim în tabelele nr. 2 şi 3, în tablourile 5 şi 6, ca şi în cele două grafice.
Dar, aşa cum un sat nu poate exista fără moşie, nici o moşie nu poate exista fără
sat Oricât de mică sau de mare ar fi o suprafaţă de pământ, nu poate fi considerată a fi
moşie dacă nu are nişte limite, mai mult sau mai puţin cunoscute, şi un sat (constituit
chiar şi din trei-patru familii) în cuprinsul ei. Deci primele moşii ar fi trebuit să ia fiinţă
odată cu primele sate.
Analizmd această rela�e, sat-moşie, observăm că primele aşezări au fost
înfiinţate în sec. VIINlll . Fiind însă aşa de rare şi mic� iar suprafeţele de teren
înconjurătoare, uriaşe, nu putem vorbi de moşii şi hotarele lor. Primii gospodari sosi�
(indiferent de unde) au avut grijă să-şi aleagă un loc frumos, adăpostit de vânturi reci, cu
un curs de apă suficient de important în apropiere. Cât despre trasarea hotarelor
terenurilor luate în stăpânire, în mare parte acoperite de păduri virgine, nu constituia o
prioritate.
Totuşi, un secol mai târziu (Vlli/IX), când noi aşezări au îndesit, dublând,
numărul celor existente anterior, a fost necesară stabilirea unor limite între proprietăţi,
.60
chiar şi ""m mare' . Pentru aceasta au folosit limitele naturnle, în special culmile de deal
şi apele.
Cum am arătat mai sus, moşie nu poate fi considerată orice bucată de teren. Ea
trebuie să fie bine delimitată, "stâlpită cu pietre la cheotori", cu "bouri" însemna� în
pădure, pe culmi de dealuri, cu "movile săpate" amplasate pe versan� şi platouri. Ori
toate acestea presupun buna cunoaştere a terenului, forţe de muncă şi, mai ales, buni,
foarte buni "cadaştri".
Aşadar, înfiinţarea celor mai vechi moşii "bătrâne " o putem aprecia ca

având loc în două etape distincte. Prima, stabilită empiric de comunităţile locale, în
sec. VIII/IX, cu hotare însemnate doar în apropierea aşezări/ar.

Pentru cea de a doua etapă, care a trebuit să stabilească hotare precise şi
echitabile pentru fiecare sat, hotare de veşnică folosinţă, multe păstrându-se şi astăzi61, a
fost necesară înfiinţarea unui organism competent recunoscut de toţi locuitorii. Acesta
nu a putut fi alcătuit decât din reprezentan�i cei mai energiei şi inteligenţi, aleşi din şi de
fiecare sat. Deci putem să-I numim "obştia obştiilor" sau "obştia mare", sinonimă cu o
"confederaţie a obştiilor'' aflată pe un teritoriu mai întins, poate pe o întreagă vale. Spre
exemplu valea râului Bârlad, de la oraşul Negreşti, în est, până la izvoarele sale, în vest,
cu afluenţii săi.
În urma cercetări lor ce le-am efectuat, timp de peste 1 5 ani, a rezultat că moşiile
din zona noastră sunt, în general, de tipul "însurărit". Urmărindu-le limitele în teren şi pe
hartă am constatat că hotarele şi amplasarea în spaţiu a tuturor moşiilor constituie o
realizare de calitate excepţională. Un monument de gândire şi inteligenţă, de o echitate
indubitabilă Toate, fără excepţie, au o sursă de apă care le străbate ş� în afară de
R. Rosetti , op. cit., p. 107-108 "Odată cu înfiinţarea primelor sate, s-a împarţit şi pământul între ele, pentru a
înliUura gâlcevile privitoare la vânat, pescuit şi păşWlaf'. H.H. Stahl în op.cit., 1, p. 106 afirmă că: . . . 80,3%
din sate existau cu hotarele lor gata trasate înainte de 1383.
61
V. şi H.H. Stahl, op.cit., 1, p 97, . . . În linii mari trupurile de moşie SWlt caracterizate printr-o constantă

60

surprinzAtoare, ele rămân neschimbate în ciuda vicisitudinilor istorice, care le fuc să treacă din mână în mână.
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imensele suprafeţe acoperite cu pădure, toate dispun şi de terenuri apte pentru folosinţe
agricole.
Doar suprafeţele moşiilor diferă între ele, acordându-se probabil teren în func�e
de mărimea aşezărilor.
Având în vedere complexitatea şi întinderea lycrărilor de fixare a limitelor
moşiilor, nu este exclus ca ele să fi durat 50-60 de ani. In acest timp este cu putinţă să
mai fi fost înfiinţate, ici-colo, sate noi cărora să le fi fost necesară delimitarea moşiilor
cuvenite, ,,rupând" din est sau vest terenuri din moşiile alăturate.
Aceste hotare, definitive pentru moşiile înfiinţate până în sec. X, au suferit
modificări Male atunci când au luat fiinţă noi sate. Astfel de sate au fost ridicate, de
popula�a existentă, prin "roire" din satele din zonă, dar şi în urma sosirii altor grupe de
populaţie
62 din afara zonei. Cea mai veche "implantare" pare a fi cea a unor sate de
cumani . După cum ne vom referi şi mai jos, se pare că au sosit apoi ostaşii
6
maramureşeni, însoţitorii primilor domni ai Moldovei . Vor urma apoj "sloboziile",
sate formate din gali�eni, ori "ungureni", din afara graniţelor Moldovei. In fmal se vor
stabiliza şi numeroase sate de ţigani.
Apreciem că cea de-a doua şi cea mai importantă etapă a avut loc în sec. IX/X
Cele mai vechi moşii "bătrâne " s-au născut deciprin secolele VIII/IX
Facem o paranteză, aducând unele precizări unui subiect tratat anterior. S-ar
părea că satele mai noi, de ruteni, "ungureni", �gani, nu au totuşi moşie. Nu este
adevărat! Aspectul trebuie abordat altfel. Tuturor acestor sate li s-a atribuit "moşia
mică", defalcată din "moşia mare" a satului pe lângă care au fost acreditaţi" şi,
"
chiar dacă ei nu erau, pe deplin, proprietarii acelor suprafeţe de teren, acestea au
constituit nucleul viitoarei "moşii mari", ce va fi creată în urma împroprietăririlor
dintre 18�1945, pentru fiecare sat.
Dar, în urma exproprierilor şi a împroprietăririlor, moşia satului "X" va rămâne
tot moşia acelui sat cu hotarele vechi, doar regimul proprietăţii suferind modificări.
Aşa ajungem iarăşi la concluzia că aşa cum nu poate exista moşie fără sat, nu

poate exista nici sat.fără moşie.

Luând fiinţă noi sate, suprafaţa moşiilor s-a tot micşorat, acestea au fost divizate
mai întâi de-a lungul, apoi în curmeziş. Totuşi, unele moşii cu suprafaţă relativ mică, cu
terenuri frământate, acoperite în mare parte de păduri, nu au putut fi divizate, rămânând,
�
de la înfiinţare, secole de-a rândul, cu aceleaşi hotare .
Multe moşii şi-au păstrat hotarele iniţiale timp îndelungat, nu însă şi stăpânii.
Reamintim un exemplu prezentat anterior: cel de-al patrulea Cantacuzino, Ioan, agă,
feciorul spătăresii Cantacuzino- Păşcanu (poreclit de săteni "mână moartă"), donează
Epitropiei, la 1 760 Ianuarie 22, moşia sa, Dumeştii, moşie în care fuseseră comasate
62 Prima "
implantare",

pe care o sesi:zArn în zona noastră, a avut loc în sec. X/XI, când în partea de est a
moşiei blltrâne Ciiceşti a luat fiinţă satul Ţigăneşti, " . . . ce mai înainte s-au chemat Comăneştii . . . , aşa cum se
spune în uricul de la Ştefan cel Mare. Pe aceasta o considernm a fi aşezare de cumani. Alte implantări:
Slobozia, sat de ţigan� în moşia Racova; Valea Mare, sa1 de �gan� în moşia Borăşti; Păltinişul şi Capul
Dealului, sale de ţigani, în moşia Băceşt� etc.
63 Ex.: Satul Leucuşenii implantat în moşia Mălineşt� Marcovicenii, în moşia Meleşcani, Mireşti� în moşia
Găureni, etc. Ei au acaparat cele mai bune terenuri.
64 Ex.: Olaşei� Glodenii, Bereştii, Borăştii, Băluşeşti� Dumbrnvenii. V. şi Gh. Ghibănescu, op.cit., Vlll,
Documente Racoviţene, Iaşi, 1914, la p. 86, face observaţia că hotarele moşiei întărite lui Dan Vameşul la
1400 Februarie I l , erau, la 1912, aproape neschimbate fuţă de cele descrise cu peste 500 de ani în urmă.
"
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fostele moşii Dumeştii, Slobozienii de NV, Borăştii, Cliceştii şi Ţigăneştii. Dar, Ia
rândul �i, Spiridonia mai cumpără de la Safta (văduva lui Ilie Gându), fată a lui
Andromc Cămăraşul65 , comasând în aceeaşi moşie Dumeşti, moşiile Slobozienii de SE,
Meleşcanii, parte din Leucuşeni şi Marcoviceni. Aşadar, în moşia Dumeşti dispar 6 7
moşii (din care 5 "bătrâne"), ele rămânând doar trupuri, tariale de moşii.
Un alt aspect ne atrage atenţia: observăm că pe hărţile moşiei bătrâne Slobozien�
cu văi largi şi dealuri domoale, mai puţin împădurită, între sec. X/X] şi XVII nu ia fiintă
decât un singur sat, Marcovicenii. În aceeaşi perioadă, pe moşia bătrână şi vec�
Ţibăneşti, ce are văi mai înguste, dealuri mai înalte şi un procent mai ridicat de
împădurire, oferind deci localnicilor condiţii de mai mare siguranţă, iau fiinţă un număr
66
de 9 sate •
Căutăm explica�a. Foamete şi epidemii de ciumă puteau fi deopotrivă în satele
din amândouă moşiile. Poate au influenţat migraţia cumanilor, ori cea mongola tătărască de la 1241 şi cu numeroasele ei reveniri?
În urma sutelor de periegheze efectuate a reieşit că primele aşezări67 au luat
naştere pe văile largi ale apelor mai importante; abia din sec. XII satele încep să se aşeze
68
pe văile unor pâraie secundare ori pe platourile înalte •
Cu aceeaşi ocazie, a cercetărilor de teren, am observat numeroase trasee ale unor
drumuri vechi, ca şijidovine care se mai folosesc, ori nu. Coroborând acestea cu seliştile
unor foste sate, a rezultat că, în general, drumurile vechi au vârsta satelor pe care le
deservesc. Nu este exclusă nici folosirea unor tronsoane de drum datând din sec. ll - VI.
În numeroase cazuri, laturile scurte ale moşiilor erau delimitate de (cu) drumuri.
Mai alt;s acelea situate pe culmile dealurilor.
Incercând să susţinem cele afirmate anterior, am procedat la întocmirea unui alt
set de 9 hărţi (nr. 1 3-21 ). Pe acestea am amplasat, începând cu sec. VIl!VIll, orice
aşezare care a fost depistată arheologic. Fiecare hartă "acoperă" o perioadă de 1 00 de
ani din sec. VIIIVIII până în sec. XVI. Nu am mers mai departe deoarece satele
înmulţindu-se, era tot mai dificilă delimitarea moşiilor lor pe hărţi.
Indicaţii deosebit de preţioase am obţinut în urma consultării atente a conţinutului
unui set de "planuri" (cu toate erorile ce le cuprind), întocmite în sec. XIX şi începutul
-

sec. XX?o .

65 Gh. Ghibănescu, op.cit., Vz, p. 93- 1 06- 1 09.
66 V. hărţile nr.2 - 5.
67 Din sec. VIWlll - X.
68 Ex.: satul Suhulet corn. Tansa,jud laşi; Pânceştii, Tălpălăi� Poienarii, corn. Poienari,jud Neamţ
69 Cercetările noastre confirmă observaţiile lui H.H. Stahl (op. cit., I, p. 88) precum că: . . . în tară nu s-au tăcut
cercetări arheologice anume, pentru a controla permanenta vechilor sate, a actualelor trupuri de moşii,
corespondenta lor cu vechiul sistem de drumuri. Şi de asemenea la p. 89: Absolut toţi cercetători i dăinuirii
organizării teritoriale sunt de acord că aceste structuri teritoriale denotă străvechime. Asemeni la p. 97.
Identificarea traseelor săteşti este o problemă foarte dificilă şi interesantă, pentru aflarea satelor iniţiale,
originare. Este tocmai ceea ce am încen::at noi să realizAm.
7° Copiile acestor planuri, oferite de prof Mircea Ciubotaru, sunt următoarele: a) B. Acad., H 2378,
DLXXV/1 2, Planul moşiilor Marcoviceni, Leucuşeni, Mălineşti, Armăşe;1i, Ţibăneşti ( 1 830 - în fişă);
b) Epitropia, Vl, plic 7, nr. IO, Harta închipuitoare moşiilor Glodeni� Jăgorenii şi Mireşt.ii (fără leat şi fără
lună). (Apreciem anii l8I5 - 1 820); c) Arh.Stat.Bucureşti, Planuri jud. Vaslui nr.39, Ţibăneşti - lbăn�
Carp, 1 824 Iunie; d) 4.PI.528, Planul moşiei Găurenii şi o parte din Mireşti, ţinutul Vasluiului ridicat la anul
1 846 . . . ; e) Epitropia, VL plic 4 - M.50, O închipuire proastă de hartă pe patru moşii din care se bănuieşte
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Cunoscând foarte bine orografia terenului, am asamblat aceste "planuri" şi (nu
numai), acoperind o suprafaţă de teren de aproximativ 30 km (N-S) pe 25 km (V-E).
Aceasta este situată în treimea mediană a bazinului superior al râului Bârlad în care se
găsesc � bazinul mijlociu şi inferior al pârâului Gârbovăţ, bazinul inferior al pârâului
2
Şacovăţ 1, precum şi bazinele superioare ale pâraielor Racova şi Stemnic7 .
Am obţinut astfel o hartă unică a zonei ce ne interesează. Pe ea am însemnat,
secol de secol, informaţia referitoare la subiectul tratat73 • Menţionăm expres că deşi
hărţile sunt întocmite la scara de 1/1 00000, forma generală a moşiilor, orientarea lor în
raport cu punctele cardinale, ordinea succesiuni lor, de la vest la est şi de la nord la sud,
SWlt exacte, nu am urmărit şi nici nu am fi putut urmări, la o asemenea scară, o serie de
detalii ale limitelor fiecărei moşii. Acestea fiind adesea cotite, ori părăsind culmile
dealurilor coboară pe versanţi sau cursuri de apă.
Din prima hartă (nr. 1 3) fa�m cunoştinţă cu apariţia primelor aşezări omeneşti şi
cu orografia generală a terenului. Incă nu putem vorbi de apariţia unei moşii.
O dată cu harta nr. 14 apar hotarele, uneori incomplete, oarecum deformate,
poate încă în curs de fixare, pentru un. nucleu de 8 1 O moşii cu adevărat "bătrâne"
situate în partea centrală a zonei la care ne referim. Aproape toate au ca limită culmea de
dealuri ce desparte bazinul râului Bârlad, spre nord, de al afluenţilor săi Racova şi
Stemnic spre sud, ori dealul masiv al Tansei, ce desparte bazinul hidrografic al
Gârboyăţului spre vest de cel al Şacovăţului spre est.
In jurul acestui nucleu şi în limitele lui, în secolele următoare se vor închega
viito�le moşii mamă, moşii matcă, moşii "bătrâne".
In harta nr. 15, ce prezintă situaţia existentă în sec IX/X şi X, semnalăm apariţia
câtorva aşezări (Meleşcanii, Terpeştii, Oşeştii) cărora le vor fi delimitate moşiile
cuvenite. Se mai observă că prin divizarea în lung apar două moşii noi Meleşcanii,
Terpeştii.
Nu se observă dispariţia nici unei aşezări, existente în secolul anterior, ceea ce
atestă că invaziile uzilor şi pecenegilor nu au afectat în vreun fel zona noastră.
Dimpotrivă, informaţiile oferite de harta nr. 1 6 (pentru sec X/XI şi XI) certifică
că în această perioadă liniştea şi existenţa acestor aşezări a fost perturbată. Astfel,
aşezările de pe moşiile Ţibăneşti (C), Jigorenii, Glodenii, La Ţintirim, Ţibăneştii (8),
Crăeştii şi Todireştii au dispărut, iar vetrele cu numerele 60, 75 şi 1 77 au devenit şi ele
selişti.
Observăm însă apariţia a trei aşezări (şi moşii) noi. Ne referim la Comăneştii
1 1 1, Olăşeii 1 79 şi Armăşenii 33, 35. Toată această tulburare a unei existente
-

.

.

-

-

-

lipsa a 3 1 3 stânjeni . . . Fără dată. (Apreciem anii 1 785 - 1790); f) Arh.Statlaşi., H, Pl. 1606, Planul a părţii de
pământ din trupul moşiei Hodoreni sau Scenete numit şi Rangoaia, 1 87 1 , proprietatea dl. col. Alex. Millo. E.
Vincler; g) Arh.Stat.Bucureşti, Planuri jud. Vaslui, nr.34, (din) 5 iunie 1 838, (Moşiile Răceşti� Todireştii,
Drăgeştii, Coticul şi Armeneştii); h) ArhStatlaşi . , Epitropia, I lotămicia moşiei Dumeşti, ridicată la 1 897.111 . 1 7
d e ing. Gr. Neculcea; i ) Epitropia, Planul hotamic al moşiei Băceşti, propr. Casei S f. Spiridon, 1 909,
ing. G. Constandachi, ş.a
7 1 Afluenţi de stânga ai Bârladului.
72 Afluenţi de dreapta ai Bârladului. Toate aceste patru pâraie sunt cursuri de apă importante în zonă
73 Ea cuprinde integral hărţile moşiei Sloboneni şi partea de est din hărţile moşiei bătrâne Ţibăneşti.
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aparent liniştite până acum a aşezărilor, ca şi infiinţarea celor trei moşii74 credem că se
datorează invaziei şi stabilirii cumanilor în zonă între anii 1 040 - 1 060.
Secolul XIIXJI şi XII (harta 1 7) nu aduce modificări majore în situaţia existentă
în secolul anterior. In partea de vest a zonei noastre se conturează aşezări şi moşii ca
Pânceştii (în N-V), Băceştii şi Bozienii (în S-V), Gârcenii şi Pungeştii (în S).
Aşadar, în vastele masive păduroase, din nord, vest, şi sud, încep să apară aşezări
omeneşti, iar limite largi, abia însemnate, mărginesc noile moşii ce luau naştere.
In sec. XII/XIII şi XIII (harta 1 8) iau naştere ;J.Şezările şi moşiile lvăneştii şi
Suhuleţuf5, în partea de nord, Tălpălăii şi MărmureniC6, în partea de vest, iar în centru,
din moşia Ţibăneştilor (B), se desprinde trupul dinspre est al lui Baico - Băicăuţii77• Aşa
cum arătam anterior, acestea, însemnate în harta nr. 1 8, sunt moşiile cu adevărat
"bătrâne", din zona la care ne referim. Moşiile care vor lua fiinţă după sec. XIII/XIV
prin divizarea celor existente, nu mai beneficiază de acest "rang" şi nu mai pot fi numite
moşii "bătrâne".
Şi în sec. XIlliXIV XN (harta 19) apar câteva aşezări înzestrate treptat cu
moşii. Nu ne vom referi decât la Leucuşenii şi Marcovicenii78; sate care, după
informaţiile de care dispunem, apreciem că au fost întemeiate de însoţitorii
maramureşeni ai voievodului Bogdan 179•
Din harta nr. 20, care acoperă secolul lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare,
observăm cum din moşia bătrână Jigorenii se desprind Mireştii la est de Găureni
(desprinşi din aceiaşi moşie un secol mai devreme). în vest, din moşia Pânceşti se
desprinde un trup mic, Oneştii; alte moşii la fel de mici erau Bereştii şi Rângoaia80•
Apar de asemenea moşiile Cuci, în vest, prin divizarea în curmeziş a moşiei Bozieni;
Curseştii, în sud, la est de Durnbrăveni; Iurcăuţii, în partea de est, între moşiile Todireşti
şi Ne�şti.
In ultima hartă pe care o prezentăm (nr. 2 1 ), ce acoperă sec. XV/XVI şi XVI, ne
apare o zonă intens şi statornic populată, cu numeroase aşezări omeneşti, multe existând
şi astăzi. Moşii nou apărute au fost Hovrăeştii, în vest, desprinşi de moşia Ţibăneşti
(B)8\ moşia Băbuşa rezultată prin divizarea în lung �a teritoriului Băceşti; tot prin
divizare în lung, din moşia Todireşti a rezultat Răceştii. In � de nord-est a zonei au
apărut moşiile Borăştii (numită şi Leontina)82 şi Grieştii. In centru, fosta aşezare
Băicăuţii a devenit Hodoreni83, în urma cumpărării a 112 din moşie (partea de din jos,
unde a fost Hodor vatarnan) de către Petru Brudur.
-

74 Dacă putem admite că locuitorii din Ţibăneşti (C) s-au putut retrage pe teritoriul Olăşe� iar cei din Ţibăneşti
(B) pe cel al Armăşcnilor, ambele fiind părţi din moşia lor, Comăneştii (aşa cum arală şi numele), în �od cert
fst fi o aşezare 1 00"/o cumană. Chiar şi aşa invazia cumană a n.dbwat grav populaţia zonei.
5 Desprinse din moşiile Ţibăneşti (C) şi respectiv Jigoreni.
76 Prin divizarea moşiei Pânceşti (ce provine din moşia Crăeşti) şi respectiv Oniceni.
77 Care, după 1489, va deveni Hodorenii
78 Prima ia 213 din moşia Mălineşti (partea dinspre est); cea de a doua îşi atribuie cea 213 din moşia Meleşcani
(� dinspre vest), astfel devenind vecine.

7 Se pare că tot din Maramureş au venit şi Ţiban cu Baico, dar ei s-au aşeZ3t în sate ce existau Ia acea dală.
80 Prima ia fiinţă pe teritoriul Băicăuţi, secunda în nordul moşiei Leucuşeni.
81
DIR, A, XVL 1, doc. 320 din 1533 (7Q..l 1 ) Martie 12.
82
V. Chirica, M Tanasachi, RAiş, L p. 209, XXXIX . 4.
83 DRH, A, Ill, p. 87-89, doc. 47 din 1489 ((!)97) Ianuarie 22.
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După această prezentare succintă a informa�ei cuprinse în h�le 1 3 - 21 nu
considerăm a mai fi necesară întocmirea altor hărţi. Aceasta şi fiindcă în sec XVII a
început formarea latifundiilor acaparându-se zeci de moşii de către unii boieri, ori
mânăstiri, modiflcând iremediabil hotarele acestora, strămutând populaţia, desfiinţând
numeroase sate. Incercând să prezentăm situaţia existentă în sec XVII XIX ne-am fi
depărtat de obiectul studiului nostru iar plusul de informaţie adus nu ar mai fi fost de
folos. Moşii cu adevărat "bătrâne" nu se mai născuseră de câteva secole . . .
Nu putem încheia acest capitol fără a face o referire tangen�ală la masivele şi
deosebit de documentatele volume ale Tezaurului toponimie
' al României, seria
84
Moldova , în care se fac, printre multe altele, referiri la mii de moşii. Dar, deoarece a
fost luată în studiu perioada de după 1 772, pentru moşiile (şi satele) mai vechi, au
apărut, între colectivul de autori ai acestei opere şi noi, unele deosebiri de vederi. Nu
putem fi de acord că moşii "bătrâne", moşii ''tinere" (desprinse din ele), ori tarlale,
trupuri, hlize (ale unor moşii), au aceeaşi origine, acelaşi "rang", pe scara vârstei, că
adică sunt "sinonime" unele cu altele.
Aducem câteva exemple: nutRutem accepta că moşia "mamă" Gârceni (ce ocupa
bazinul superior al pârâului Racova ), satul
de pe ea fiind înfiinţat cel puţin în sec X/XI
86
87
şi atestat documentar la 1437 Mai 1 5 , este sinonimă cu moşiile satelor Trohan ,
Racova, Racoviţa, Slobozia ("fiice" şi "nepoate") desprinse din ea de-a lungul secolelor.
88
Ori că fosta moşie mamă" Brudureşti, de pe Gărbovăţ , înfiinţată în sec. XIIXII
8
90
"
9
şi atestată
documentar la 1469 Februarie 9 , este sinonimă cu moşiile Tansa şi
1
Dagâţa9 (cu numeroase alte descendente") desprinse din ea, după 4 - 7 secole . . .
"
Considerăm că nu pot fi sinonime "mama" cu "fiica", ori "nepoata", aşa cum nici
'"'mtregul" nu este sinonim cu "frac�a".
Nu suntem de acord nici cu atribuirea greşită a calită�i de moşie, unor trupuri,
tarlale, hlize, precum hlizele Dumiter şi Tecman ale moşiilor Pungeşti şi respectiv
Gârceni.
.

-

.

.

·

Câteva observaţii, precizări, corijări.
În măsura în care au tangenţă cu subiectul tratat de noi, facem unele referiri
privind câteva aspecte esenţiale, abordate în operele lui H.H. Stahl şi R. Rosetti, amintite

anterior.
Ambii autori tăcând referiri la originea moşiilor, nu pot (şi nici nu au avut cum
oferi vreun răspuns plauzibil, considerând că acestea ar fi moşteniri de la romani9 .
Cercetările noastre au ca rezultat cele prezentate până aici.
Două subiecte foarte importante şi larg dezbătute de numeroşi autori, sunt:
a) Qriginea vechilor sate devălmaşe (deci şi a moşijlor lor), şi
b) Intemeietorii acestora.

)

84

85

86

I.F.Riş., op. ciL
V. nota 77.

DRH, A, 1, p. 239-240, doc. 1 70.
I.F.Riş., op. cit., 12, p. 952, col. l .
88 Afluent mare, de stânga, al Bârladului la Annaşeni.
89 DRH, A, II, p. 230-231 , doc. 1 56.
90 I.F.Riş., op.cit., 1 , p. 1 165, col. l .
2
91 Ibidem, 11, p . 332, col. 1-2.
92 H.H. Stahl, op.cit., L p. 86.
87
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Concluziile oferite de minu�oase cercetări arheologice (şi istorice) ne permit să
sustinem afumatiile făcute de R. Rosetti93; pe cele ale lui N. Iorga, citat de H.H. Stahl94,
ca Şi pe cele ale lui Const. Giurescu95•
Rezultatele cercetărilor noastre confirmă concluzia la care a ajuns H. H. Stahl, în
opera sa (1, p. 6), privind existenţa satelor devălmaşe96. Subscriem total la cea mai
răspândită teorie qvasiunanim recunoscută, cum că: Satul devălmaş nu ar fi altceva
decât o familie crescută, mărită, descendentă dintr-un strămoş unic, erou eponim al
satului, care era şi proprietarul unic al pământului97•
Avem însă foarte serioase reţineri privind teoria lui H.H. Stahl, cum că: SateJe
devălmaşe sunt forme târzii de disoluţie ale unor organizaţii vaste de caracter tribal. In
uniunile de triburi ar fi avut loc un proces social invers, mărunţirea ginţilor din care au
rezultat WfC de familii restrânse cu o organizare economică şi proprietate
individuală9 .
Aşa cum am arătat anterior susţinem concluzia lui H.H. Stahl cum că:
Delimitarea hotarelor săteşti poate fi şi rezultatul unei înţelegeri între satele însăşi99•
Subscriem total la concluzia la care a ajuns H.H. Stahl cum că: Satele devălmaşe
erau piese unitare componente ale marilor confederaţii de obşti. Noi am arătat în
cuprinsul lucrării că extraordinara operă de cadastru funciar efectuată prin sec . IX de-a
lungul a zeci de ani pentru delimitarea şi fixarea hotarelor moşiilor, a fost executată de
cei mai destoinici săteni (chiar dacă erau în majoritate analfabeţi), reprezentând fiecare
sat, con_?titui� în obştii şi obştii de obştii 1 00.
Incheiem dezbaterea numeroaselor aspecte ale acestui subiect prezentând
reţinerea noastră privind o altă afirmaţie făcută de acelaşi autor, şi anume: . . . ultimele
0
etape de destrămare ale comunei primitive ar fi avut loc prin sec. VII - IX e. n. 1 1
Abordăm succint un alt subiect controversat, anume "umblarea pe bătrâni". Deşi
H.H. Stahl scrie: " . . . negăm caracterul de străvechime al sistemului umblător pe bătrâni,
02
pe care îl considerăm o apari�e târzie . . . " 1 . Chiar dacă forma "umblătoare pe bătrâni"
93 R. Rosetti, op.cit., p. 1 69, cum că: Obştia răzăşească se trage dintr-un moş comun, care odinioară stăpânea
întreg hotarul.
94 H.H. Stahl, op.cit., 1, este citat N. Iorga la p. 59 cu: Întreg părnântul lării la început a fost locuit de ţărani
liberi, ei au fost creatorii satelor noastre. Iar, la p. 66 reia tot după N. Iorga: " . . . un sat aparţinea odinioară uneia
şi aceleaşi familii . . . scoborâtorii unuia şi aceluiaşi strămoş.". Acelaşi autor continuă la p. 60: Pământul venea
de la strămoşul dintâi şi fiecare descendent avea dreptul care-i revenea, funcţie de poziţia sa în arborele
şenealogic. Satele d�vălrnaşe erau "sate genealogi_ce", se
dintr�un _strămoş comun.
.
.
.
.
5 H.H. Stahl, op.at., 1, p. 60 Citează
pe C. Gmrescu: . . . meg�eşu dmtr-un hotar aparţin maJ totdeauna
aceluiaşi neam, sau unor neamuri înrudite.".
96 Ele au un caracter de străvechime şi s-au născut înainte de întemeierea principatelor autohtone şi înainte de
tia documentelor.
9 H. H. Stahl, op.cit., 1, p. 49-53.
98 Ibidem La p. 75 reafirmâ că obştiile şi hotarele sateşti pot proveni din teritorializllrea şi desfacerea
triburilor. . . . Continuând în aceeaşi notă, la p. 101 afirmă: Statele noastre au găsit existentă reţeaua hotarelor
săteşti . . . .Operaţiunea de distribuire pe sate a urmat dizolvării ginţilor şi triburilor, teritorializându-se pe
comune săteşti.
99 H. H. Stahl, op.cit., 1, p. 103.
1 00 Ibidem, D, p. 7 (8).
1 01 Ibidem, ID, p. 13.
102 1bidem, 1, p. 67.
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a devălmăşiei săteşti, a fost admisă de toţi cercetătorii ca fiind originară ş i străveche,
constituind dovada absolută a teoriei genealogice103•
În plus, autorul contestă că devălmăşia umblătoare pe bătrâni ar fi de origin�
răzăşească, afrrmând că originea ei este boierească, ex.istând cete de boieri devălmaş1,
1 4
aflati în indiviziune devălmaşă 0 .
· Ne punem firesc întrebarea de unde vor fi apărut atâtea cete boiereşti prin sec.
IX - XI? Coroborând informaţiile oferite de documente cu cele obţinute prin
cercetări arheologice, rezultă, fără excepţie, că satele în sec. IX - XV erau foarte mici,
majoritatea neputând avea mai mult de 7-8-10 farnilii105• Presupunând că descendenţii
fondatorului (fondatorilor) unui sat, vechi, puteau avea, după 2 - 3 secole un număr
foarte diferit de urmaşi-moştenitori, la care urma să fie împărţit atât patrimoniul sătesc,
cât şi veniturile care puteau fi obţinute, rezultă clar interesul grupelor de descendenţi de
a-şi delimita cotele-părţi ce le reveneau din hotarul sătesc. Acestea trebuind să coincidă
cu poziţia fiecărui individ în arborele genealogie sătesc. Singura soluţie rămânea
identificarea şi memorarea ascendenţilor, dintâi, cei mai bătrâni, din care se trăgeau.
Este foarte posibil ca această evidenţă genealogică să se fi născut deja, în mintea
sătenilor, chiar după primele 4-5 generaţii. Odată identificaţi şi memoraţi "bătrânii",
sistemul nu mai putea fi părăsit dovedindu-se extrem de necesar. Acest fapt a dus la
realizarea bazelor unui sistem j uridic de proprietate. Se poate obiecta că "bătrânii", după
vreun secol, se puteau uita. Se rezolva, alegându-se dintre urmaşii aceloraşi "bătrâni",
alţii mai apropiaţi, care după 1 00- 1 50 de ani erau "reactualizaţi".
Alăturărn concluziile rezultate din cercetările noastre, celor emise de H.H. Stahl
privind Ostaşii Maramureşului"106• Suntem de acord cu prima şi a treia parte a
"
constatărilor efectuate de H.H. Stahl, venim totuşi cu unele observaţii. Aşa cum am
arătat mai sus, presupunem cu destulă probabilitate că fenomenul' din cea de-a doua
jumătate a sec. XIV a fost prezent şi în zona cercetată de noi. Constatările noastre arată
că Ostaşii Maramureşului" şi-au semnalat prezenţa în două moduri:
"
a) Prin instalarea şi luarea în stăpânire a unor sate existente.
p) Prin luarea în stăpânire a unor părţi mari din moşii, înfiinţând noi sate.
In primul caz, ne vom referi la Ţiban şi fratele lui Baico107• Satele peste care s-au
aşezat datau din sec. VIIIVTII - Ţibăneştii; XI - Arrnăşenii şi respectiv XIII - Băicăuţii.
Pentru al doilea caz, aceiaşi ostaşi maramureşeni" au luat 213, partea de vest, a moşiei
"
Meleşcani, înfiinţând satul Marcoviceni; cum şi 2/3 din partea de est a moşiei Mălineşti,
punând bazele satului Leucuşeni, pe trei vetre dihotomice. Realizarea a fo_şt bine
gândită. Cele două trupuri de moşie luate, aveau hotar comun pe latura lungă. In plus,
ambele aveau hotar comun spre nord, pe latura mică, cu moşia lui Ţiban - trupul
Băicăuţi (devenit Hodoreni) . . .
IOJ lbidem
1 04 lbidem
105

V. şi R Rosett� op.cit., p. l l l.
1 06 H.H. Stahl, op.cit., III, p. 154. Ostaşii Maramureşulu� care au luat în primire ;v,o(dova, formează o grupă
închisă, constituindu-se politic prin luarea în stăpânire a satelor sub supravegherea domniei. Acest grup, cheag
al statului moldovenesc. . . Tot H.H. Stahl afinnă că: în jurul fiecărui boier titular este şi "un neam", fapt ce
rezultă din fiecare document Formula finală subliniază nu doar caracterul ereditar al stăpânirii, ci şi caracterul
colectiv al întregului grup de neam.
1 07 DRH, A, 1, p. 12-13, doc. 9 B, din 1399 Noiembrie 28.
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Nu suntem de acord cu afmna�a că acest grup a devenit " . . . cheag al statului
moldovenesc . . . ". Nu! La acea dată teritoriul Moldovei era populat cu sute de sate,
practic nu mai avea "pustiuri", poate restrânse wne "pustiite" pe la 124 1 . Este foarte
posibil să fi fost organizat în cnezate şi ocoale, poate să fi avut şi vreun voievodat 
două, aservit hanului tătar. Organizare ce nu poate fi susţinută de documentele ce s-au
păstrat.
Un ultim subiect, foarte controversat de toţi autorii ce I-au abordat, asupra căruia
ne vom expune şi noi părerea este: Cine au fost boierii? De unde şi când au apărut? Ei
stau la originea satelor devălmaşe?108•
Cercetările noastre ne-au permis să avansărn câteva ipoteze:
a) "Boierii" descind din sătenii satelor devălmaşe.
b) Nu credem că putem vorbi de boieri înainte de sec X.
f) O mare parte a boierilor a dispărut, prin sec (XV) XVI, în masa răzeşilor.
Incercăm să ne explicăm.
a) Neîndoielnic boierii s-au selectat, treptat, dintre consătenii lor, care singwi i-au
ales ca reprezentan� în conducerea obştii lor pe cei mai inteligenţi şi destoinici fi� ai satelor
şi obştiilor de sate. Cu timpul, prin acumularea de bunuri materiale, atât ca urmare a
muncii proprii, cât mai ales prin înlesnirile şi recompensele oferite de comunităţile pe
care la reprezentau, a apărut tot mai evidentă detaşarea lor, pe o treaptă economica
socială superioară, în raport cu consătenii lor.
Acestei categorii sociale i se adaugă aceea a conducătorilor militari ai uniunilor
de obştii, care în afară de drepturile lor în hotarul satului, pretindeau şi obţineau de la
obştie o serie de bunuri şi avantaje1 09, erau deci boieri în devenire. Devenind puternici şi
bogaţi, membri de fiunte cu situa�e privilegiată în obştie, se vor transforma în stăpâni
1 10
substituind treptat drepturile şi atribuţiunile pe care le avea obştia •
Aşadar, după părerea noastră, aşa s-au născut, din sânul populaţiei libere şi
devălmaşe, boierii.
b) Datorită faptului că satele noastre, cele mai vechi, au luat naştere în sec.
VllNIII - IX, apreciem că fiuntaşilor satelor, aleşi în conducerea obştiilor, ori prin
acordarea de responsabilităţi militare, le-au fost necesare 3 -5 generaţii pentru a aduna
destule bunwi, pentru a urca pe o treaptă superioară în societate; pentru a se detaşa
evident de restul săteni lor, pentru a deveni "boieri".
Ajungem astfel al concluzia că abia din sec X, poate în a 2-a jumătate a sa,
putem vorbi de "boieri" drept o nouă clasă socială.
c) Studiind numeroase documente datând din sec XV şi XVI, am observat şi
noi, că în multe sate, boierii formau cete numeroase, cărora le reveneau cote părţi tot
mai mici din hotarul sătesc. Era normal ca ajunşi în această situaţie, numeroşii
descendenţi ai boierilor să se contopească cu masa răzeşilor. Redăm un singur exemplu,
1
din cele numeroase existente în documente, reluându-1 după H.H. Stahl 1 1 •
La 1 553 se vând părţi din satul Glodeni, şi anume: " . . . din giumătate a patra parte
a satului, a cincia parte . . . ", pe preţ de 600 zloţi tătărăşti, " . . . din giurnătate a patra parte
de sat de Glodeni a zăcia parte . . . ", cu 300 de zloţi.
.

.

.

.

-

1 08 H.H Stahl, op.rit., Ill, p. 184, 225.
1 09 Ibidem, p. 58.
I l O Ibidem,
59.
p.
III

Ibidem. p. 169.
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Din act nu rezultă, direct, că este vorba de 1140 sau 1/80 din hotarul sătesc, ci se
enumeră frac�onările succesive. Satul umbla pe două jwnătă�, aceasta fiind singura
despăJţire în părţi egale valabilă pentru întregul sat. Ne întrebăm f�resc, ce fel de stăpân
al hotarului sătesc - boier, mai era acela, în Glodeni, dacă averea lui (funciară) mai
valora 1 5, res�tiv 3,75 zlo� ?
La
1841 1 2
p.
, H.H. Stahl afmnă că: " . . . formarea unor cete atât de mari, de certă
origine boierească şi de formă genealogică, constituie un fenomen Moldovenesc
specific local . . . el a servit ca temei pentru o teorie, pe vremuri unanim acceptată, care
afirma că aceste cete boiereşti devălmaşe ajung a fi cete răzăşeşti şi că deci aici ar fi de
căutat originea satelor devălmaşe libere."
Referitor la teoria de mai sus, H.H. Stahl scrie: " . . . această boierime sărăcită nu
dă naştere unei ţărănirni libere ci decăzând., se scufundă în ea, topindu-se în masa
r
acestei clase sociale preexistente"1 3.
Subscriem total la concluzia emisă de H.H. Stahl. Revenind la modul de
departajare a proprietă�i din satul Glodeni, prezentăm schematic situa�a la care ne-am
referit mai sus.
1

1

�2

4 4 4 4

rrtn
600 zlo�

1

1

4

4

11

1J

1

1

4

4

J

1 b J J J 1b

_____
\..._______
.)
V
__

300 zlo�

In încheiere subscriem la cele scrise de H. H. Stahl: '' . . . prezentul nu este decât
"1 1 4
A

.
capătul final al unei dezvoltări trecute . . .
Este cert că în sudul Moldovei (actuale), de la Vaslui în jos, toate aşezările
omeneşti au luat fiinţă cu 50 - 80 de ani mai devreme decât cele amintite de noi în
lucrarea de faţă.

Donnees sur "des vieux domaines''
Resume
''Les

vieux domaines", un terme present dans nombreux documents medievals, emis

des chancelleries des volvodes Moldaves, on a determine de trouver un reponse credible.
Apres la presentation

de

la zone cherchee, l'auteur

essaie de demontrer qu'il

n'a pas

existe village sans domaine, mais ni domaine sans village. L'auteur se base sur des recherches

Et puis on analyse des relations d'entre villages et l'evolution de ces dans
le temps, mais aussi les aspects demographiques. L'auteur demontre que des vieux domaines ont
archeologiques propres.

une grande anciennete, datant des VIII"!IX" siecles et XIII" siecle.
Ibidem, m.
Ibidem, m, p. 225.
1 14
H. H Stahl, op.cit., ill, p. 423.

1 12

1 13
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� Toate satele şi seliştile de mai sus se glsesc pc raza com. Dumeşti,jud. Vaslui . +Terpeşti, an te I S02, devine +Borlşti, an te 1 546 (DRH. A, III, doc 273
DIR, XVI, doc 41 8), +Andrieştii, ante 1469, devine Dumcşti, dupl ce intri in stApinirea lui Duma Brudur (DRH. A. Il, doc 1 56), Valea Mare, sat
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ce reprezinliJ, CII aprw:imaţie, gradul de populare a zone/ cercetate, fn1re secok!îeT-xiX inciiiSiv, estimat dupd rrum4rul de aşez/Jri descoperite.
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1
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Nu am luat ia calcul necropole le plane 1au tumulare, morile de apl, cuptoarele de olar.
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1663. SINODUL DIECEZAN DE LA BACĂU
ANToN COŞA
Motto:

"Nu ts/e Sll{rcienki rilirrafordpartidparra inimii; fiii t91111ge Jţle<u/a(ia.fin1edmie;
fiii tslt destulă arreltm daai fiii �rle În.IIffilă
fo tţ btk711ia de a de.rcrpm; fiii o/unge
conlemţ>/arra fli/E a fHLnni/or tJaai fiii � m.fliiciina:i!i inima; fiii tlj1111gepriapma

.fini edatr; fliinfaflinJ �;inlt/igen{a.fin1 umilinfd,· fiiiiiC(J
i flinJ hal'
Sfântul Bonaventura
Drumul sufletului cAtre Dumnezeu

Arhivele Sfântului Scaun1 au fost întotdeauna "un miraj al oricărui cercetător în
căutarea adevărului"2 • Şi aceasta cu atât mai mult cu cât cercetarea vizează pe catolicii
din Moldova a căror istorie este o frântură din istoria mai largă a Sfăntului Scaun.
Lucrarea de faţă este o componentă a unui studiu special dedicat catolicilor din
Moldova în izvoarele Sfăntului Scaun, recursul la "apa proaspătă a documentelor şi a
,4
,)
textelor' , '"'mtoarcerea la izvorul istoric, materia primă a oricărei cercetări autentice' ,
fiind dealtfel o constantă şi a cercetărilor noastre.
Relaţiile misionarilor catolici5 îndreptate către Roma, se consţituie într-unul
dintre cele mai preţioase capitole din istoria catolicilor din Moldo�a "In arhive şi în
diverse publicaţii greu accesibile - prin vechimea lor, prin tirajul lor foarte restrâns sau
prin limba lor - stau, încă neintroduse în circuitul ştiinţific de la noi şi deci nepuse la
îndemâna cercetătorilor, cantităţi mari de ştiri care privesc trecutul nostru. A le aduce la
cunoştinţa publică pe măsură ce sP,ecialiştii le «dezgroapă» din arhive şi biblioteci
;(;
devine, astfel o obligaţie elementară' .
Iată un îndemn la care subscriem întru totul şi, pe cale de consecinţă, inserăm un
interesant şi sugestiv în acelaşi timp document, din deceniul al şaptelea al secolului al
1 P. Pietro Tocanel O.F.M. Conv., Storia delia Chiesa Cattolica in Romania, voi. ill, D Vicariato
ApcNolico e le �oni dei Frati Minori Conventuali in Moldavia, parte prima, Padova, Edizioni
Messagem
g , 1960; Ibidem, parte seconda, 1965; Ion Dumittiu-Snagov, Le Saint-Siege et Ia Roumanie
Moderne. 1850-1866, voi. 48, Roma, Universita Gregoriana Ed.ittice, 1982; idem, Le Saint-Siege et Ia
Roumanie Modeme. 1866-1914, voi. 57, Roma, Ed.ittice Pontificia Universita Gregoriana, 1989.
2 Ion Dumittiu-Snagov, Românii în arhivele Romei (secolul XVIII), Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1973, p. I l .
3 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis l'an mii, Paris, Flammarion, 1967, p. 10, apud,
Montaillou, sat occitan de la 1294 pânl la 1324, Bucureşti, Editura Meridiane, voi. L 1992, p. 12.
4 Ştefun S. Gorovei, Cuvânt înainte, în colecţia Românii în istoria universali, m: 3, volumul Izvoare
strline pentru istoria românilor, îngrijit de Ştefan S. Gorovei, Iaşi, Editura Universităţii "Al.I. Cuza", 1988,

r·

�Cruinescu,

Altre notizie sui nEionari cattolici nei. paesi romeni, în Diplomatarium /talicum, II,
Roma, 1930, p. 305-326; idem, Alcuni IIBionari cattolici italiani nella Moldavia nei. secoli XVll e
XVIII, în Diplomatarium ltalicum, 1, p. 1 -92; Ştefan Andreescu, Alţi misionari catolici despre TArile
Române, în Revista de Istorie şi Teorie Literară, 3-4, XXXV, 1 987, p. 139-146; Anton Coşa, Misiooari
catolici despre Faraoani, în Carpica, XXVIII, 1999, p. 141- 162.
6 Ştefan S. Gorovei, op.cit., p. XII.
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XVII-lea care abordează în principal problemele dezbătute la Sinodul diecezan de la
Bacău.
Unul dintre cele mai importante momente din viaţa Bisericii este Sinodul sau
Conciliul (lat. concilium = întrunire, adunare, consiliu). Aici se dezbat toate problemele
care privesc evolu�a trecută, prezentă şi viitoare a Bisericii, luându-se hotărâri relative la
întări� credinţei şi înlăturarea eventualelor greută� din calea vie�i spirituale.
In istoria Bisericii Catolice din Moldova se cunoaşte7 doar un singur sinod
diecezan, ţinut la Bacău între 27 Aprilie - l Mai 1663, sub prezidiu! episcopului catolic
de atunci, anume Ştefan Athanasius Rudzinski.
Evenimentul a fost consemnat într-un raport pe care episcopul de Bacău, Ştefan
Athanasius Rudzinski 1-a trimis papei Alexandru al VII-lea şi Congrega�ei "De
Propaganda Fide" la 7 Mai 1663. Acest document se � în două dintre cele mai
importante arhive europene, anume la Vatican8 şi Viena9.
Ţinerea acestui Sinod la Bacău nu este întâmplătoare în condi�ile în care în acest
10
oraş era sediul Episcopiei Catolice înfiinţate încă din anul 1 391 , episcopie în fruntea
căreia se afla tocmai episcopul Ştefan Athanasius Rudzinski, cel care va ini�a şi
conduce lucările Sinodului.
Deoarece episcopii polonezi lipseau de cele mai multe ori din reşedinţa
episcopală de la Bacău, Sfăntul Scaun a încercat să pună capăt acestui status quo
nefiresc pentru bunul mers al unei dieceze. Astfel papa Alexandru al VII-lea pronunţă
pe 26 iulie 1662 un decret special prin intermediul căruia încerca să clarifice atribu�ile
episcopilor. Primele rânduri ale decretului men�onează starea bisericii catolice din
Moldova: "Quia Ecclesia Bacouiensis inter Schismaticos constituta, non sine magna rei
Catholicae jactura, a pluribus annis Pastoris solatio destituta reperitur, eo quod illius
Episcopi licet saepius, ac serio moniti canonicisque remediis pluries ac diversimode
excitati in ea minime resederint, adeoque idcirco illius status deplorabilis evaserit, et nisi
extrernis et efficacioribus remediis hujusmodi malo succurratur quod reliquum est, ibi
11
catholici nominis vestigium prorsus abolitum iri pertineri possit
Smus D. Noster ex
debita Pastoralis officii ... mature desuper habita deliberatione censuit, ubi ordinaria
remedia nequaquam profecisse compertum est, etiam extraordinaria adhibere,
malumque magis praecavere, quam expectare curandum; quamobrem praesenti
Decreto, ultra poenas a S. Canonibus contra non residentes constitutas, poenam quoque
suspensionis ab executione Ordinis Episcopalis etiam in propria Dioecesi ipso facto, ...
atque imponit, a qua nullius etiam rationabilis atque legitimae causae vei impedimenti
•••

7 Anton Coşa, Sinodul diecezan de la Bacău, în Biserica şi Viaţa, Bacău, nr. 69, Mai, 2001, p. 3.
8 Manuscris în Archivio storico delia Sacra Congregatione per I'Evangelizzazione dei Popoli o "de
Propaganda Fide". Fondo di Vienna, Roma, Voi. 8, Foi. 1 06- 1 15, publicat în Moldvai Csăng6-Magyar
Okrruinytar (1467-1706), întocmit de Bcnda Kălrnan, Budapest, voi. O. 1989, p. 546-563.
9 Manuscris în W. Handschriften aus dem Wiener k. und. k. Haus,
Hof - und Staatsan:hiv. Dlyrico
Moldavica XXVI, foi. 95 b, publicat de Romul Cândea, Catolicismul în Moldova în semlul al XVII-lea,
Sibiu, 1917, p. 55-62.
10
Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Catpica, XVill-XIX, 1986-1987, p. 265-283;
Anton Coşa, Consideraţii asupra originii şi evoluţiei fenomenului ceangău, în Almanahul "Presa BW1ii ",
laşi, 1996, p. 67; idem, Comunitatea catolică din oraşul Bacău, în Almanahul "Presa BW1ii ", laşi, 2002
sub tipar.
11
Cf. Decretum sanctissimi domini nostri Ale.xandri Papae VII., lnJum die 26 Julii 1662, în Ardtivio slorial
delia Sacra Congregatione per I'Evangelizzazione dei Popoli o "de Propaganda Fide'', Roma, Scrittun
riferite nei Congre!& Moldavia, Voi. 2, Foi. 122-123.
-

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

89

1 66 3 . Sinodul diecezan de la Bacău

allegatio eosdem perseverare, ac excusare valeat, nisi a s. Sede Apostolice, vei...
12
Poloniae Nuncio... fuerit in scriptis aprobata" •
Prin urmare, prin acest decret se instituie un jurământ special privind rezidenţa la
Bacău a episcopilor, pe care urmau să-I presteze de acum înainte to� cei care erau
numi� ca episcopi de Bacău. Iată forma acestuia: "Ego... Electus ad Ecclesiam
Baccouiensem, viso et mature considerata supradicto Decreto, et singulis in eo expressis
ac contentis prornitto ea ornnia et singula observare, et absque ulla tergiversatione
adimplere sub poenis in eo contentis quibus rne in casum inobservationis toties quoties
mea voluntate rne subiicio, et ita tactis sacrosanctis Evangeliis iuro omni ... Sic rne Deus
13
adiuvet, et haec S. Dei Evangelia" •
Având în vedere cele de mai sus, papa Alexandru al VII-lea îl numeşte la 3 1 iulie
1 662 pe Ştefan Athanasius Rud.zinski (care făcea parte din ordinul franciscanilor
observanţi din Polonia) ca episcop de Bacău, la recomandarea regelui Poloniei Ioan
14
Cazimir, fiind ulterior, pe 12 august 1662, consacrat la Rorna • Ştefan Athanasius
Rudzinski vine în Moldova în ultimele zile ale lunii ianuarie a anului 1663 cu scrisoare
de recomandare din partea regelui palon Ioan Cazimir, prezentându-se confof!Tl
uzanţelor protocolare ale vremii în faţa domnului Moldovei de atunci Dabija Vodă. In
următoarele trei luni, proaspătul episcop de Bacău va vizita comunită�le catolice din
Moldova, pe care le găseşte într-o "stare jalnică" şi în număr de doar 25.
Dealtfel, raportul episcopului Rudzinski ne dă preţioase informaţii nu doar
despre hotărârile Sinodului, ci scoate în evidenţă într-un mod sugestiv starea în care se
găsea Biserica Catolică din Moldova acelor vremi în ansamblul ei. Situaţia în care se
afla B iserica Catolică din Moldova atunci, la jumătatea secolului al XVII-lea, nu era una
dintre cele mai bune, dimpotrivă. Preoţii catolici erau extrem de puţini iar credincioşii
catolici erau marca� de sărăcie. Sinodul era chemat să remedieze stare de fapt, urmărind
o îmbunătăţire a condiţiilor exisţente precum şi o revigorare, o însănătoşire a vieţii
creştine catol ice din Moldova. In aceste condiţii, Ştefan Athanasius Rudzinski va
convoca clerul catolic la Bacău în 27 aprilie 1 663, în duminica a doua de după Paşti.
Hotărârile Sinodului au fost inserate într-un număr de 10 legi (constituia),
insistându-se după aceea şi asupra problemelor specifice bisericilor din laşi şi Cotnari.
Alături de episcopul Rudzinski, la Sinodul diecezan de la Bacău din 1 663 au mai
participat printre alţii şi preoţii: Johannes Battista Berkuze, paroh la Cotnari, având în
administraţie şi filialele de la Hârlău şi Amăgei; Andreas Antonius Rzeczkowski, paroh
de Baia şi Suceava, precum şi preot la Neamţ; Michael Rabcsony, paroh de Săbăoani,
păstorind şi filialele de la Roman şi Tămăşeni; Johannes Zlatany, paroh de Huşi, având
în păstorire şi Bârladul, fi ind şi preot la Galaţi.
Pe 6 decembrie 1 663 Congregaţia De Proganda Fide a dat un răspuns la raportul
din 7 mai 1 663 al episcopului Rud.zinski, precum şi celorlalte scrisori trimise de acesta
din urmă la Roma. Congregaţia a apreciat eforturile depuse de proaspătul episcop
privind buna organizare a Diecezei de Bacău şi însănătoşirea vieţii eclesiastice catolice
din Moldova în urma desfăşurării Sinodului diecezan de la Bacău.
··

12 Pr. Bonaventura Morariu, Series chronologica praefectorum apostolicorum missionis fr. min. conv. In
Moldavia et Valachia durante saec. XVll et XVIll rui accedit series chronologica episooporum
Baooviensium, în Commentarium Ordinis Fr. Min. Conventualium, an XXXVTI-XXXIX, Roma, retipl!rită
la Tipografia Poliglotă Vaticana, 1940, p. 29-30.
1 3 Ibidem, p. 30.
1 4 1.C. Filitti, în Revista Catolică, Bucureşti, 19 14, p. 361 -362.
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Acesta a fost singurul Sinod diecezan ţinut în Moldava până acum. Este foarte
important şi faptul că ştiri cu privire la des:faşurarea lucrărilor Sinodului avem chiar de la
episcopul care le-a prezidat. A rămas, din păcate, un demers singular până în zilele
noastre.
Este, iată, cu atât mai necesară ţinerea unui nou Sinod diecezan şi de aceea
salutăm cu bucurie iniţiativa E.S. Petru Gherghel, episcop de Iaşi, cu privire la
"începerea pregătirii pentru deschiderea la nivel diecezan a Sinodului diecezan, care va
începe anul acesta (200 1 n.n.) şi se va desfăşura pe parcursul a trei ani cu angajarea
tuturor structurilor bisericeşti, a institu�ilor de învăţământ, a preo�lor, călugărilor şi
călugăriţelor, a sufletelor consacrate şi a laicilor, reprezentând astfel întregul popor al lui
Dumnezeu din Dieceza de Iaşi. Sinodul diecezan va fi el însuşi un program special de
cunoaştere, împrospătare şi trăire a credinţei, a vie�i spirituale, a implicării misionare şi
15
a angajării sociale a tuturor credincioşilor, potrivit cu voca�a fiecăruia" •
Inserăm în cele ce urmează fragmentul original al celor 1 O "constitutiones
synodales" precum şi începutul şi sfârşitul documentului:
-

In nomine Domini. Amen.
Prima infonnatio sanctissinw Domino nostro Alexandra, divina providentia papae

septimo et eminentissimis ac reverendissimis Sacrae Romanae Ecclesiae et Sacrae
Congregationis de Propaganda Fide cardinalibus, circa ecclesiarum Baccouiensis episcopatus
et totius Moldaviae statum per nos, loci ordiJzarium Stephmzum Athmzasium Rudzienski,

Polonum, congregatis wziversis presbyteris, pro twzc per dioecesim existentibus ad nostram
residentiam episcopalem per modum pauperrimae synodiwzculae pactae. . Anno Domini
MillesiJno SexcentesiJno Sexagesitno Tertio die vigesiJna quinta Aprilis secundum vetus.
Munus officii nostri pastoralis, ad quod nos Sanctissimus evexit et consecrare jussit, eam
a nobis obligationem et curae sollicitudinem circa ovile Christi Domilzi requirit, quam Sacra

Tridentina Synodus mandat et praecipit, et quam reali nostro in alma urbe contestati sumus
juramento. Quocirca, qua potuimus, festinatione iter peregimus ita, ut pro festo Natalis Domini
tantum quattuor diebus apud fratrem gemzanum diJnorati, statim a Regia A-r litteris
recommenda!oriis acceptis, ultiJnis diebus Januarii secundum novum calen:darium Valachiam

seu Moldauiam advenimus. Accepta ab IllustrissiJno novo principe, per praesentationem nostra,
facultate in scriptis, et nonnullis hujus dioecesis visis ecclesiis, per temporis spatium trium
mensium, clero tam saecuklri quam regulari in paucissiJno numero, omnesque parochias sine
rectoribus et parochis existentes, missionariis nu/lis praeter patres Societatis Jesu duos, Jassis
wzum, Cutnari altenun, franciscano conventuali

uno

penes Bajensem ecclesiam repertis,

miserabilem et deplorandum circiter vigiJzti quinque ecclesiarum statum iJz nostram
possessionem accepimus. Undique de twstro adventu notitia catholicorum conventum etiam ex
partibus Scythicis ad nostranz residentiam convocavit. Quonun, proh dolor, fletus et lacrimae de
presbyterorum submilzistratione, in nostra praesempia e.ffusae, nos quoque a similibus

ex

compassione cotztineri twn valentes, succursum quam citissimum, tam per nostra visitatione,
quam per presbyterorum provisione promptissimam promisimus.
Sedulae igitur sacrorum canonum observationi et Sacri Conci/ii Tridentini man:dato

obtemperallles, a primis sanctae fidei nostrae catholicae jioulamentis benedictionen Dei
exorantes, nostrum anus pastorale inchoare percupientes, ilnprimis clero nostris litteris ad
residentiam nostram Baccouiensem convocata pro 27. Aprilis in ecclesia nostra Assumptionis

1 5 Cf. Almanahul "Presa Bwui", laşi, 200 1, p. 34.
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Gloriosae Virginis Mariae, dominica secunda post Pascha praevio sacro de Spiritum Sancto, in

praesentia onuzium, fidei professionem fecimus. Ut autem melior introducetur ordo in hanc
nostram diocesim, sessione in [cras} tinumfacta, tam duos saeculares sacerdotes, quos nobiscum

duxinutS, quam alios duos, quos invenimus, precibus et consilio ad suscipiendas parochias

nobiscum collaborandi persuasimus, ut cum illis visitationes per provinciam et processus, et

provincia/ia dioecesisque consilia salubriora, pro Dei lwnore et hujus ecclesiae enwlumento

facere valeamus. Praevio ergo, secwuhun virium nostrarnm posse, examine et publica fidei

professione ab illis etjuramento obedientiae receptis, ilos quattuor, quos habuimus, instituimus et

ad parochias investivimus, per publicum et communem ecclesiae nwrem atque instrnmenta, quae

hic onuzia inserenda duximus et defactofecimus.

Finitis institutionibus et investitura publica hornm per divinam gratiam parochornm et

ecclesiarnm

rectorum,

de melioratione status ecclesiastici per certas

inferius nostras

constitutiones, sessionem secundam indiximus, id est pro die 29. Aprilis sec1mdum vetus, quas hic
recensemus lectas, et per verbum "placet'' acceptatas:

Prima synodnlis dioecesis Baccouiensis et totius Moldauiae constitutio, per nos,
Stephanos Athanasium in Rudno Rudzienski, praefatae dioecesis episcopwn
Quoniam multornm annornm serie vacantes parochiales ecclesiae per universam

hanc

provinciam in eum devenernnt abusum, quod saeculares personae earnm bona seu vineas, vere
et realiter ecclesiasticas deoccuparnnt, et

ex

illis fructum percipientes soli, inter se facientes

calculationem, simplex stipendiwn sacerdotibus, ad suum libitum conductis, uti mercenariis,

prout volebant, dabant; eum volentes tollere abusum, vobis a nobis institutis parochis et
confratrihus nostris, jam veris et juratis pastoribus, in meritunz salutaris obedientiae injwzgimus

et praecipimus, quatenus ejusmodi catholicis bonis et saluberrimis rationibus ac consiliis

persuadentes, ut singulis annis, suo patore et paroclw praesente, ejusmodi calculationem faciant,

et de perceptis et expensis rationem dent, ac a singulo vestrnm quietationem singulorwn annornm

cum duornm virornm subscriptione recipiant habentque, qunm in actuali visitatione suo loci

ordinario monstrare tenebunt reverendi domini parochl6.

Secunda constitutio

Ea bona ecclesiastica, a saecularihus retenta, remaneant in manibus saecularium, neque

il/a volumus recuperare ad manus paroclwrnm et praecipue vineas, et lwc ob validissinULS hic

positas

rationes,

turn

quia statim saeculares personae aliquam haberent contra nos

indignationem vei avaritiae suspicionis notam, ob quam aliquod odium ab isto 110stro regimuzis

promordio in personas ecclesiasticas et praecipue in loci ordinarium concipere possent, tum quia

vineae magnam requirnnt diligentiam culturae, quam vei ignari, vei pigri succedentes parochi

possent negligere, et ecclesiam suosque successores eo fructu spoliare, qui praecipuus uz istis

partibus

ex

vineis reperitur, turn quia cultura nimia terrenornm possent esse occupati, et circa

divina atque curam animarnm periculose negligentes, tunz quia vineae, sicut solent saepissime

fieri, ab inimicornm impetu in

hac provincia usitatissilno devastari, et paroclws non haberet, vei

non ve/Jetfacere expensas ad earnm restaurationem

His igitur visis et consideratis, concedimus et relinquimus easdem vineas in manibus

saecularium, et nostra autlwritate approbamus, cum Dei benedictione, lwrtantes in Christo Jesu
16

Se face referire Ia bunurile eclesiastice uzurpate de către laici. Această stare de fapt era detenninată de lipsa
preotilor din cadrul comunităţilor catolice, situaţie în care aceste bunuri bisericeşti erau folosite de către laici
care, considerându-se pe nedrept adrninistrntori dădeau produsele obţinute de pe proprietăple bisericeşti noilor
preoti care veneau să slujească în aceste comunităt� plătindu-i astfel ca pe nişte "mercenari". Episcopul
hotărăşte ca din acest moment problema în cauză să fie anual sub obscrvatia parohilor.
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reverendos dominos paroclws, ut ejusmodi bona tenentes catlwlicos admoneant de fidelitate in

ecclesiam, prominentes illis et successoribus suis veram, Psalmista restante, benedictionis divinae
17
assecurationem: "Non vidijustwn derelictum, nec semen ejus, quaerens {Xlllem " •

Tertia constitutio

Pervenit in

hac dioecesi ad aures nostras nonnullus e"or, quod vedendatur solemnitates

festornm a sancta matre ecclesia institutornm et ab operis servilibus, ne lwmines catlwlici
laborent, prohibitonun videlicet diaci, su sclwlarnm rectores, et quod pejus est: ipsi missionarii et

religios� accepta uno ortone, qui constat duobus juliis, concednnt facile et vix non semper in

dominicis et aliisfestis sollemnibus pro hac solutione laborare.

Mwulmmi.S, et sub poena excommunicationis hanc mercedem praecipiJmi.S omnibus et

singulis, in nostra dioecesi subjectis, quibus onvzibus tenentur reverendi domini parochi
invigilare, ne id in suis parochiis per se, vei per missionarios fieri concedant, nisi manifestatam

necessitatem viderint et maxime tempore congregandi foeni et vindemianun, et haec ne passim
18
fiant, conscientiam illornm oneraJm�.S •

Q1UJ11a constitutio
Et hunc in nostra dioecesi abusum omnino tollere desideramus, ,quem sibi patres
missionarii in /zac nostra dioecesi usurparnnt, videlicet perverse malitiosam avaritiam, ex qua

summam pecuniaria/n pro peccato caf1Ulli, vei boves, oves et alia his similia Jnobilia bona
accipere et in suos

IISUS

convertere, sine ulla commiseratione in pauperonun lwminum statum,

praeswnebant. ldeo, ne pro pecunia inter opulentiores major ad peccaJldum detur occasio, et de

nobis inter schisnzaticos oriatur avaritiae scandnlwn, et exhaustornm catlwlicornm subsequatur
nimia in paupertate

nuuuiamu.s

mina, sub exconvnunicationis poena,

et aliis nobis reservatis infligendis,

et praecipi1m1.S hujusmodi turpis lucri gratia quaestwn fieri. Si tamen manifestwn

apertU11UJUe - quod Deus avertat - peccatwn, c1un publica lwminum vei pusillornm scandolo

contigerit, reverendi domini parochi cw11 filio ecclesiae et patronis judicent et in cunam ad
ecclesiam per aliquas sollemnitates imponere et aliquod ad ecclesiam of1li1melltUJn comparare,

per sententiam decemant, in qua qualitatem dedicti et illius substantiae quantitatem observare
19
sciant: ea enim nostra pietate omnes fore aedificandos in hac provincia •

Quinta constitutio

Monemus et omnino volwnus, ut reverendi domini parochi omnium cannnum et

concilionun, suam pastoralem autlwritatem et honetatem concementiunz, et praesertim Sacri
Concilii Tridentini semper prae oculis habeant observantiam, nullamque mercaturam, statui sua

periculoswn et inlwnestam exercere valeant; verbi gratia vinwn, vei aiiquem alterius generis
potum mensuri.f vei poculis vendnnt, vei hoc faciendum in suis habitationibus pennittant, sed
omnes potus et qtwe lzahere possunt, honeste et iicite per se et suos wnicos cum doliis vendere
1 7 Se hotărăşte ca bunurile eclesiastice uzurpate de laici (seculari) să nu mai fie înapoiate parohilor pentru a nu
conduce la disensiuni. În privinţa culturilor de vilă de vie se stabileşte ca acestea să rămână şi pe mai departe
în administrarea laicilor, având în vedere faptul că mulţi clerici sunt nepobiviţi pentru o asemenea însărcinare,
unii nu au timp, alţii nu se pricep şi oricum nu se cuvine să se ocupe cu o asemenea muncă pentru că şi-ar
neglija obligaţiile bisericeşti.
1 8 Se face referire la nefireasca situaţie creată în urma acordării de către unii preoţi de dispense privind lucrul
în zilele de duminică şi de sărbătoare. Se hotărăşte ca pe viitor preoţii care ar acorda asemenea dispense să fie
excomunicaţi. S-au stabilit şi unele excepti� cum ar fi strângerea fiinului ori culesul viilor, dar numai în situaţii
limită.
1 9 Se face referire la pedepsele care se vor acorda în viitor pentru păcate grave cum ar fi desfrâu! ori avariţia,
păcate cnre conduc la sca11dalizarea multora, mai ales a necatolicilor. Se recomandă ca dincolo de ameninţarea
finală a excomunicării celor în cauzA, preoţii să încerce, cu sprijinul celor apropiaţi de biserică, readucerea
acestora pe calea cea bună, pe calea creştină
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possunt, invno etiam poculis, si hahuerint aliquam domum extra JXlrochiam, pure saecularem, et
per saeculares manus, IWn vero per ipsos licere posse decemimu1°.

Sexta constitutio

Decimas, cum certum sit deberi de jure divino rectoribus et parochis de o11111is generis

graiW, vineis et fructibus, quas per hoc totum tempus non existentibus parochis fideles catholici
dare non erant assueti, zelosissime monemus et praecipimus dominis parochis, quatenus benigne
moneant, et sacra Veteris et Novi Testamenti libronun pagina, caiWnumque sacrorum,

sanctionibus concilionun mandatis demonstrent catholicis, quonun hahent curam, ut ex suonun
labonun Deo, ipsis quoque servientibus, decimam re11Wvent conferre et de facto incipiant, et

saluti per hoc suanun ovium et suae sustentationi magnumfructum se sciantfacturf1.

Septima constitutio

Vidimus beneque perspeximus et istam in IWStra dioecesi inordinatam missionarionun
usurpationem, quod aliquonun spatio an/Wnun manentes, stipendio a Sacra Congregatione et
etiam ab incolis solutione annuali minime contenti, pauperes catholicos morientes decipiant, qui
in articulo mortis cupientes animae propriae benefacere, vineas ecclesiae testamentis relinquunt

et legant, illi vero in suas exigunt personas ejusmodi testamenta fieri, in summum parochialium

ecclesianun praejudicium et oppressionem, nihil ex illis legatis vineis, apiariis, sive quibusvis
bonis post mortem reclictis dant ecclesiae, sed sua propria, vei conventus sui et provinciae ex qua

sunt profect� esse assernnt, et sic bona principatus et ecclesiae ad alienam provinciam spectari

usurpant, jamque quasi fundationem, pro se, unica sidi vendicant deberi fieri, quasi jam jure
debeatur illa ecclesia et spectare videatur tanta illius parochialis ecclesiae animanun cura et
administratio sacramentornm ad religionem hujus missionarii ex ficto testamento sicque ab

jurisdictione episcopi exemptos se affinnant, cadavera ecclesiae, proventus vero ecclesiasticos
conventibus alterius provinciae asportantes et appropriantes.

ldeo antequam de hujus modi fictis et non approbatis testamentis a sanctissimo domino
nostro singuralissima veniat decisio, nostnun suspendimus de peractis decretum.

Nihilominus in futunun mandamus et o11111ino prohibemus ejusmodi testamenta fieri sine
IWstra ve[ vicarii nostri in scriptis approbatione et revisione, ne ulterius sint in praejudicium
22
ecclesianun parochialium, satis paupenun •

Octva constitutio

011111es et singulos reverendos dominos parochos monemus et in meritum salutaris

obedientiae injungimus, ut secundum publicas legum sanctiones cum o11111ibus in suis parochiis
adventiciis presbyteris procendant; ad sacnun missae sacrificium neminen admittentes, nisi prius
obedientialibus litteris visis, lectis, et an verae sint, bonae ac legitimae, trntinates, neque ullo
modo in domibus privatis sacra sacrificia missae celebrae administrareque sacramenta, etiam

Se face referire la vânzarea de băutură de către preoţi. Se stabileşte ca pe viitor vinul să se vândă în mod
cinstit, în butoaie, ori chiar la pahare, însă doar în afara parohiei, în case din exteriorul acesteia şi de către laici.
2 1 Se
face referire la dijme. Având în vedere lipsa de preoţi, credincioşii catolici nu au mai plătit dijme din
grâu, fructe, vii bisericii. Se hotărăşte ca preoţii de acum, fără a forţa lucrurile, cu ajutorul preceptelor Sfintei
Scripturi, a Vechiului şi Noului Testament precum şi a canoanelor sfinte să-i lămurească pe credincioşi de
necesitatea de a-i sprijini pe preoţii care-i păstoresc.
22
Se face referire la situaţia creată de către unii misionari care, nemulţumiţi cu ajutorul primit din partea
Congregatiei de Propaganda Fide, precum şi cu plata anuală de la credincioşi, îi conving pe cei aflaţi pe patul
de moarte să întocmească testamente prin care dau bisericii bunuri pe care misionarii le administreazA mai
apoi în folosul propriu sau al ordinulu� iar nu în cel al Bisericii locale. În aşteptarea hotănîrii de la Suveranul
Pontif, se interzic aceste testamente fără aprobarea Episcopului sau a Vicarului său.

20
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sub specie missionis praesumant pennittere; talia enim in contemptum ecclesiarum parochialium
in eadem civitate existentium twn conceduntur.

Quod si ejusmodi missionarii vellent aliquod spatium in dioecesi twstra dimorari, loci

j

ordinario vei suo vicario se praesentare, vei adminus parocho se man estare et cum illius
licentia in ecclesia functiones suae missionis peragere debeant, ordiJtamuf .

Nona constitutio

Manifestam Sanctissif1Ule Sedi Apostolicae sumus experti in principio nostrae residentiae

per nostram dioecesim missionariornm inobedientiam, et quod fTillgis est: religiosorum, quibus
sub specie missionis absque superioribus atque episcopo et absque ullo, qui corrigere posset
viJam religiosam ducendam cwn scwuialo, sine timore Dei sensualis libenas. Huc proinde
.,"";"',,,;"", episcoporum correctionem effugientes, ad principem saecularem et schismaticum

; ;unihus, nul/a 1wstra jura atque cwwnes callentem, episcopos persequendo citant, prout
defacto nos swnus modo in facie o11111ium tribus vicibus citati a patre Gabriele 11wmasini et suo
·,

,

c .''"

vicevicario et a saecularibus personis schismaticis judicati, eo tantumfine, ut sicut antecessores,

ita et nos ex residentia expellere possent, quod latius et processu patebit.

lgitur ad sanctissimum dominum nostrum supplicandum duximus, quatenus suorum

sanctorum antecessorum, videlicet Martini V. et Gregorii XIII. super citantes et quomodolibet
evocantes suos superiores quwzto f11ilgis episcopos ad jus saeculare excommunicationes latas
super ejusmodi temerarios renovare easdem pro nostra dioecesi dignetur, ne ecclesiam cum suis

pastoribus curae, officio ac judicio schislfUltico audeant subdidere. Sed si se senserint in aliquo a
quopiam, sive verae romanae catholicae religionis pastore, sive loci ordinario gravari,
Sanctissimam Sedem ad suwn nwzcium apostolicum in Polonia, ad latus serenissimi regis
existentem, facere recursum debewzt, cum et ea dioecesis nostra ad Leopoliensem in Polonia
archidioecesim spectet, consequeventer et adjudicium illustrissinzi nwzcii polonici pertinere jure
meritoque tenetul4.

Decima constitutio

Quoniam a multorum catholicornm querimoniis simus mfonnati, qualiter multarum

professionum religiosi vari� variis kclesiis iJz servientes nondum expletis annis, stipendiis a
pauperibus catholicis ante tempus, ad quodfuerant conducti, extortis, ecc/esias derelinquunt et
fugiunt, pauperesque catholicos ejusmodi fraude scandaliztUI/, immo: multoties ecclesiasticae
supe/lectilis quaeque meliora surripiunt; quam ob causam catholici nihil amplius volunt ad
comparare, ideo ejusrnodi scwulalo obviare iJztendentes mandwnus sub
excommunicationis poena, ipso facto iJzcurrenda, ut o11111es cujuscwnque status religiosi ac
observantiae professi per nostram hanc dioecesi extiteriJzt, a servitiis hujusmodi manseriJzt, priu.s
cwwnice a loci ordinario vel vicario suo recepti et ad ecclesiam de� res et omamenta
ecc/esias

ecclesiastica in nwnero conscripta a diacis, seu sacristianis recipiant, et iJz reditu ad suos
conventus eadem iJz eodem numero, quo ad usum penes ecclesiam manentes recepernnt, fideliter,

23 Se face referire la celebrarea liturghiei de către preotii musafiri (presbyteri ddventici1). Se stabileşte ca
preotii locali să le verifice acestora scrisorile de pennisiune şi recomandare. Sacramentele trebuiesc celebrare
numai în biserică şi cu aprobarea episcopului sau a parohului.
24 Se face referire la nefirescul apel la autoritatea puterii laice locale în detrimentul autorităţii eclesiastice. Se
exemplifică în mod concret cu cazul episcopului Rudzinski care a fost citat de nu mai putin de trei ori în faţa
tribunalului civil de către misionarul Gabriel Thomasius care dorea să-I evacueze din reşedinţa sa episcopală
din Bacău. Se mentioneazA în acest caz hotărârile papei Martin al V-lea şi ale papei Grigore al XIII-lea
privitoare la statutul episcopilor în raport cu judecata laicilor. Conform legislaţiei în vigoare exista obligatia de
a se recurge la autoritatea eclesiastică competenlă care era nuntiul apostolic din Polonia, având în vedere
faptul că Episcopia Catolică de Bacău era sufragană Arhiepiscopiei din Leopoli.
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redant. Neque audeant etiam sub praetextu missionis atque exemptionis ex nostra dioecesi exire,

nisi prius nobis vei nostro vicario, necessitate discedendi explicata ex licentia ac testinwnialibus
litteris suae missionis acceptis, quod etiam humillime confinnandum a Sede Apostolica
supplicamus.

Hae igitur superius positae constitutiones in praesentia otruzium ex nostra dioecesi

congregatonun presbyteromm lectae, ordoque, qui est anima rerum, praefatus in hoc nostri
regiminis deplorando statu, per verbum "placet '' ah iisdem est susceptus, die sessionis tertia,
videlicet 29. Aprilis secundum vetus, anno Domini 1663.
Supplicamusque, subjiciendo pedibus
Sanctissimae Sedi Apostolicae, ista omnia, si p/acebunt, approbwzda.
-

lnsuper nostrae dioecesis praecipuis duabus, Jassensi et Cutnariensi parochialibus
ecclesiis contra canones et aequitatem praejudicia examinare cum omnibus assitentibus
percupientes, et veram, eamque realem sanctissinw domino nostro ac Sacrae Congregationi de
Propaganda Fide infonnationem de patmm Societatis Jesu et patmm conventualium

praetensionibus dare veritate desiderwztes, citatis praecipuis civitatum istamm incolis catholicis,
provectae aetatis, gravioribus et de praefatis praetensionibus, in utramque panem summopere

conquerentibus, tertiam indi.ximus pro 30. Aprilis sessionem, et cwn omnibus itzfrascriptis

parochis hanc de verbo ad verbum hic re/ationem positam, praevio jurwnento receptam,
25

remtmmus .
• .• •

.

Quae omnia a nobis acta audita etfideliter per nostrum notarium annotata, sigillo nostro
obsignata, cum manus nostrae et omnium praesentiwn presbyteromm et parochomm existentium

subscriptione, pedibus swzctissimi domini nostri ac vestris eminentissimis dominationibus

approbanda subjicimus.
Datwn Baccouiae, 7. Maji, anno Domini 1663.
Haec omnia swzt peracta in nostra congregatione synodali et fideliter audita, re/ataque
sanctissinw domino et Sacrae Congregationi de Propaganda Fide.
/ta est; Stephanus Athanasius
Episcopus Baccouiensis mp.
/ta est; fateor ego pater Miclzael Rabcsonyi

Parochus Swboianensis, praesens foi.

/ta est; fateor ego Andreas Antonius /?:J!cz/wwski
Parochus Baiensis mp.
/ta est; fateor ego Joluuvzes Battista Berkucze
Parochus Kutnariensis m.p.

/ta est; foi praesens ego pater Johannes Zlatany

Parochus Husensis mp.
/ta omnia fideliter audivi et annotavi, extradedique testor: Fr. P. Chrysostomus

Suchorzewski, Ordinis Minorum Observantiae, illustrissimi et reverendissimi domini loci
ordinarii confessarius etpro tune notariusjuratrd6.

25 Se face referire la abuzurile unor misionari în ceea ce priveşte diferite bunuri din inventarul bisericilor, pe
care şi le însuşesc pe nedrept, spre marea mirare a credincioşilor care văzând astfel de fapte încetează şi ei de a
mai contribui cu ceva pentru biserică Se recomandă dascălilor şi sacristanilor să aibă grijă de păstrarea
obiectelor de inventar, aflate în proprietatea bisericilor. De asemenea, se cere misionarilor, sub ameninţarea
excomunicării, să restituie bunurile luate şi să nu mai părăsească, sub pretext de misiune, dieceza, fhră a-i fi
an1tat episcopului motivele şi necesitatea plecării şi fhră a fi obţinut de la acesta aprobarea
26 "To
ate acestea alcătuite de noi, auzite şi adnotate fidel de călre notarul nostru, prevăzute cu sigiliul nostru,
iscălite de mâna noastră, a tuturor preoţilor şi a parohilor existenp, le supunem spre aprobare Sanctităţii
noastre Sfinte şi eminenţelor voastre cardinalilor.
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1663. Le Synode diocesan du Bacău

Resume

L'un d'entre les plus irnportants moments de Ia vie de I'Eglise est le Synode ou le Concile
Oat concilium
reunion, assemble, conseil). Ici se discute tous les problemes qui regardent
I'evolution passe,e presente et prochaine de I'Eglise, ou il se prend Ies decisions qui se reîere a Ia
consolidation de la foi et a 1'elimination des difficulres de Ia voie de la vie spiriwelle.
Dans I 'histoire de I'Eglise Catholique de la Moldavie a existe un seul synode di<>eesan.
qui s'est derule a la residence episcopale de Bacău entre le 27 Avril - 1 Mai 1663, sur le
presidium de 1'eveque catholique de Bacău, Ştefan Athanasius Rudzinski.
L'auteur insiste sur cet evenement qui a ete enregistre dans un rapport 1equel l'eveque de
Bacău Ştefan Athanasius Rudzinski l'a envoye du pape Alexandre Vlf et de Ia Congregation
"De Propaganda Fide" au 7 Mai 1663, et ce document il y a aux archives du Saint Siege.
=

Din Bacău, la 7 Mai, în anul Domnului 1663.
Acestea toate s-au săv�it în adunarea noastră sinodală, ascultate cu fidelitate şi relatate Sanctităţii Sale şi
Sfintei Congregaţii de Propaganda Fide.
Aşa este; Stephanus Athanasius
Episcop de Bacău m.p.
Aşa este; mărturisesc eu, părintele Michael Rabcsonyi
Paroh de Săbaoan� am fost prezent
Aşa este; mărturisesc eu Amlreas Antonius Rzeczkowski
Paroh de Baia mp.
Aşa este; mărturisesc eu Johannes Battista Berkucze
Paroh de Cotnari mp.
Aşa este; am fost prezent eu, părintele Johannes Zlatany
Paroh de Huşi m.p.
Aşa am auzit şi notat fidel şi dau mărturie că le-am dat mai departe: Fr. P. Chrysostomus Suchorzewski
din Ordinul Franciscanilor Minori Observanţi, confesor al preailustrului şi preacucemicului episcopului
rezidenţial, în �astă oca::ie notar jtL'"llt".
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CONSIDERAŢD ISTORICE ASUPRA EVOLUŢIEI FOAMETEI
DIN AND 1718-1719 ÎN SPAŢIUL ROMÂNESC
CONSTANTIN TOFAN
În toate societăţile preindustriale, deci inclusiv şi în Europa evului mediu,
principala problemă a fost asigurarea subzistenţei alimentare, atât a persoanei proprii cât
şi a familiei sale.
Foametea, acest flagel necunoscut în zona civilizată de astăzi, a bântuit cu furie
continentul nostru din primele secole ale perioadei medievale până către mijlocul
secolului al XIX-lea Istoricul epocilor de foamete din Europa occidentală conţine
pagini de groază1 şi reprezintă un aspect important de studiat.
Foametea, în calitatea ei de componentă obligatorie în viata comunităţilor
medievale, nu putea să lipsească din spaţiul locuit de români. Sursele istorice ale acestei
perioade, atât cele narative cât şi cele documentare, menţionează deseori existenta
acestui�flagel pe teritoriul românesc.
In acelaşi timp, flagelul a fost puţin studiat în istoriografia română, atât în cadrul
unor studii şi articole cu caracter speciaf, cât şi ca referiri mai lungi sau mai scurte în
articole� studii şi lucrări care se referă la alte subiecte în primul rând3•
In condiţiile perioadei respective, orice anomalie climaterică avea drept
consecinţă o recoltă slabă, scumpirea produselor agroalimentare sau chiar dispariţia lor
de pe piaţă, consumul unor produse improprii alimentaţiei şi, ca o ultimă consecinţă,
apariţia flagelului denumit foamete4•
Proporţia acesteia devenea catastrofală, dacă anul nefavorabil agricol respectiv
repeta un an similar anterior sau dacă era asociat cu alte evenimente negative de ordin
politico-militar, pentru tara sau regiunea respectivă5•
1 Jacques Le Goff, Civilizaţia occidentului medieval, Bucureşt� 1 970, p. 3 14-324; Georges Duby, Anul o

mie, Iaşi,

1996, p. 1 14-1 18; Jean Delumeau, Frica in Occident (sec.XN-XVIII). O cetate asediată, voi.I,
Bucureşti, 1986, p.274-282; Femand Braudel, Structurile cotidianului. Posibilul şi imposibilul, voi.I, 1984,

�����ide, Contribuţiuni la cunoaşterea "foametei celei mari" din 1684-1685, în Arhiva, an XLI, laşi,

·

f

1984, nr. 1 -2, p. 158; Gh.l. Georgescu, Foametea din 1660 în Ţara Româneascli, în RJR, voi.XVI, fasc.IV,
1 946, p. 355-359. Aceste lucrări nu ne-au fost accesibile; Diminie Ciurea, Foametea şi epidemiile din
Moldova în secolul XVI-XVll, în Revista medico-chirorgicală, an LXVII, 1963, aprilie-iunie, p. 489.
3 D. Ciurea, Evoluţia aşezArilor şi populaţiei rurale din Moldova în sec.XVU-XVID, în AJW, XIV, 1 977,
p. 124-155; Ioan Oaudian, Alimentaţia poporului român în cadrul antropogeografiei şi istoriei
economice, Bucureşti, 1939; Ioana Constantinescu, Climil, agriculturii şi societate în Ţara Româneascil şi
Moldova sub fanarioţi, în Revlst, 42, 1989, 3, p. 259-272; Lia l..ehr, Factori determinanţi în evoluţia
demograficA a Ţilrii Româneşti în secolul al XVD-Iea, în SM/M, VII, 1974, p. 161-205; Toader Nicoară,

Variaţii climatice şi mentalităţi colective în secolul xvm şi începutul secolului al XIX-lea, in
SCSatuMare, VII-VIn, 1986-1 987; Vasile Mihordea, Relaţiile agrare în secolul al XVID-lea în Moldova,
Bucureşti, 1 968, p. l29; Constantin Tofan, O încercare de climatologie istoricll(sec.XV-XIX),_în Carpica,
XXVII, 1998; Ibidem, Carpiru, XXVIII, 1999.
4 Toader Nicoară, op.cit., p. 249.
5
1bidem, p. 259.
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Aşa cum am arătat anterior, dar şi în alte studii6, calamită�le naturale sunt direct
răspunzlitoare de apariţia foametei.
Totuşi se impune constatarea că, dacă până în secolul al XV-lea fenomenul este
men�onat destul de rar în spaţiul locuit de români, începând cu secolele al XVII-lea şi
al XVIII-lea se manifestă mai des, foametea devenind cvasiendemică în a doua jumătate
a secolului al XVITI-Iea.
Afirmaţia profesorului Ioan Claudian în lucrarea sa, potrivit căreia această
situaţie s-ar fi datorat unei "economii naturale mai sănătoasii', corectă în esenţă,
necesită totuşi anumite nuanţări7. În primul râHd există o penurie a surselor
documentare pentru primele secole ale evului mediu românesc, faţă de situa�a din
ultimele secole ale acestuia, în al doilea rând instaurarea dominaţiei otomane şi mai
ales a regimului fanariot în secolul al XVID-lea în regiunile extracarpatice,
transformarea spa�ului locuit de români în arenă de luptă pentru marile imperii
vecine, a făcut ca într-adevăr menţiunile despre perioadele de foamete să fie extrem
de numeroase în secolul al XVID-lea8.
În cele ce urmează vom analiza evolu�a foametei din 1 7 1 8- 1 7 1 9 în spa�ul locuit
de români şi în special pe teritoriul Moldovei.
Aşa cum am arătat anterior, foametea este declanşată de o serie de factori
nefavorabili, de un complex de elemente nefavorabile, care s-au manifestat între anii
1 7 1 5- 1 7 1 8 în spaţiul locuit de români, care au făcut ca să nu existe posibilitatea
constituirii de rezerve.
Foametea s-a declanşat într-un anumit context intern şi internaţional, când spaţiul
românesc încă mai suporta şi consecinţele interferenţei evenimentelor politico-militare
din ultimele două decenii ale secolului al XVII-lea şi, mai ales, pe cele din primele două
decenii ale secolului al XVIII-lea, acestea din urmă afectând dramatic mai ales situa�a
Ţării Moldovei. Astfel de evenimente au fost intrarea şi staţionarea trupelor lui Carol al
XII-lea al Suediei între 1 709- 1 7 13 pe teritoriul Moldovei după bătălia de la Poltava,
războiul rusa-turc din 1 7 1 1 , prădarea ţării tot în acelaşi an de către tătari, instaurarea
regimului fanariot, transformarea cetăţii şi a �nutului Hotin în raia, toate acestea creând
un anumit context, nefavorabil, îndepărtat din punct de vedere temporal.
Contemporan cu foametea din anii 1 7 1 8- 1 7 1 9 a fost războiul austro-turc din anii
1 7 1 6- 1 7 1 8, încheiat prin pacea de la Passarowitz, cu consecinţe negative imediate sau
de mai )ungă durată asupra Ţării Româneşti şi !arii Moldovei.
In condiţiile acestui război, Imperiul habsburgic şi-a propus extinderea
dominaţiei în zonele extracarpatice, folosindu-se inclusiv de acele grupuri ale boierimii
din Ţara Românească şi Moldova favorabile Austriei şi ostile Imperiului otoman.
Astfel, trupele Imperiului habsburgic au reuşit să captureze pe Nicolae
Mavrocord.at pe 25 noiembrie 1716, iar prin semnarea tratatului de pace de la
6 Constantin Tofan, Calamitlţi naturale pe teritoriul Ţlirii Moldovei din secolul al XV-lea pânli in prima

�umătate a secolului al XIX-lea. Invaziile lăcustelor, în Carpica, XXIX, 200J, p. 159-1 ffl.
Ioan Claudian, op.cit., p. 89.
8 Dimitrie Ciurea, Evoluţia aşezlirilor

-··

·

p.

146.
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Passarowi� austriecii au încorporat propriului imperiu Banatul şi Oltenia. Oricât de
reduse ar fi fost operaţiunile militare de pe teritoriul Ţării Româneşti, ele au provocat
grave neajunsuri locuitorilor din această zonă, prin cortegiul de jafuri, incursiuni armate,
rechiziţii, livrări obligatorii la preţuri impuse, distrugeri şi, în fmal, prin ocuparea până în
1739 a Olteniei.
În cazul Moldovei, situaţia a fost mult mai gravă, deşi ţara nu a cunoscut nici o
amputare teritorială. Astfel, trupele austriece, cu ajutorul unor boieri locali, au preluat
controlul asupra regiunii dintre Carpaţi şi Siret, au instaurat garnizoane în diferite
mănăstiri, iar în ianuarie 1 7 1 7, "catanele" ajutate de anumiţi boieri moldoveni au intrat
în Iaşi şi au încercat să captureze pe Mihai Racoviţă. Lovitura militarilor austrieci a avut
drept consecinţă intervenţia tătarilor împotriva acestora, la cererea lui Mihai Racoviţă.
După înfrângerea şi capturarea austriecilor, în urma actiunilor militare care au
9
avut loc între 9 şi 12 ianuarie 1 7 1 7 la Iaşi, Cetăţuia şi Hlincea , au avut loc mai multe
expediţii pentru a-i alunga pe aceştia.
Pentru a înfrânge pe austrieci, şi mai ales pentru ai elimina din teritoriul dintre
Siret şi Carpaţi, Mihai Racoviţă a tăcut apel la tătari. Decizia domnului a avut grave
consecinţe pentru ţară, deoarece în condiţiile unei ierni aspre, iarna anului 1 7 17,
nepreveniţi, locuitorii Moldovei, mai ales cei din teritoriul dintre Carpaţi şi Siret, au
căzut în număr mare în robie. De altfel toate izvoarele narative ce se referă la acea iarnă
.tr· .. 1 1 ..
menţ1oneaza- ''fri
mare
tg , ger mare"12, "-1
uegeraţt�,13 ,
-1
. .gur·IO, ..mg
, heţaţr. ue
1
4
"ingheţaţi de gerul cel mare" , acestea fiind trăsăturile iernii în luna ianuarie 1 7 1 7.
Aceste caracteristici s-au menţinut şi în februarie, în timpul expediţiei celor 20.000
tătari, împreună cu oastea domnului, la mănăstirile Neamţ, Caşin ·şi, în vară, la Mira,
care fuseseră ocupate de austrieci.
După înfrângerea cătanelor, tătarii au prădat şi robit zona dintre Siret şi Carpaţi,
·

"in şrue zile au prădatu şi au robitu; şifiindu-i iarna mare, omeţii mari, nu s-au putut
rucunde bieţii oameni şi s-au umplutu de robi şi dobitoace . . . "15

Există mărturii referitoare la această invazie şi prădăciunile tătarilor aduşi de
către domn pentru ai alunga pe austrieci peste hotarele ţării în toate izvoarele narative
interne care se referă la această perioadă şi la aceste evenimente uneori în cuvinte sau
1
expresii care exprimă tragismul situaţiei: '•era robie şi pradă'' 6, sau "şi mulţi lupi

mtr-acea
furtuna- s-au bucwaf'17 .

9 Pseudo Amiras, Cronica anonimă a Moldovei (1661-1729), ediţie de Dan Simonescu, Bucureşti, 1 975,
p. 78-82 (în continuare se va cita Cronica anonimă a Moldovei); Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei
între 1695-1754, edi�e critică de Ncstor Camariano şi Adriana Camariano-Cioran, Bucureşti, 1965, p. 201,
203 (m continuare se va cita Cronica Ghiculeştilor).
1 0 Cronica anonimă a Moldovei, p. 78.

1 1 1bidem, p. 79.
1 2 1bidem, p. 8 1 .
1 3 1bidem, p. 83.
1 4 Cronica Ghiculeştilor, p. 207.
1 5 N. Muste, Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-1729). în Cronicele României, ediţie de MKogălniceanu,
Ediţia a 11-a, voi.III, Bucureşti, 1 874, p. 62. În continuare se va cita Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-1729).
1 6 1bidem, p. (f).
1 7 Cronica anonimă a Moldovei, p. 86.
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Caracterul devastator al acţiunii tătarilor în 1 7 1 7 pe teritoriul Moldovei a fost
menţionat într-o însemnare din 14 februarie, acelaşi an: "care pradă şi robie ce-au

făcut, decându-i Moldova pân acmu nu aufostu''18 •

Chiar dacă nu au reprezentat cauzele care au determinat marea foamete din anul
1 7 1 8, parţial 1 7 1 9, evenimentele anului 1 7 1 7, ac�unile austriecilor şi, mai ales, cele ale
tătarilor chemaţi de către Mihai Racoviţă ca să-şi salveze domnia, au contribuit la
devastarea Moldovei în special, au reprezentat acea ''verigâ' între un an rece,
nefavorabil producţiei agricole, cel pu�n pentru anumite culturi ( 1 7 1 6) şi un an extrem
de secetos (1718), care a fost elementul cauzal principal al foametei. De altfel, cronicarii
perioadei sugerează tocmai caracterul de "verigă'' într-un lanţ al "catastrofe/of' anului
1 7 17 .. . . . Dutpa- robze
" şz"fioamete mare . . . "!9.
Adevăratele cauze ale declanşării foametei au fost cei doi ani nefavorabili din
punct de vedere agrometeorologic, 1 7 16 şi 1 71 8.
Anul 1 7 1 6 a fost un an extrem de răcoros, cu precipitaţii dese, inclusiv inundaţii
în Transilvania, cât şi în Moldova şi Ţara Românească20 • Acest an a debutat cu o iarnă
21
grea şi îndelungată "că era iarnă, zăpada prea mare" pe teritoriul Ţării Rornâneşti şi a
continuat cu o iarnă târzie şi cu primăvară extrem de fiiguroasă pe întreg spaţiul lqcuit
de români. Astfel, cronicarul menţionează următoarele trăsături ale primăverii: "Intru

acestu anu aufost timpu reu cu răceală, câte nimene n-au apucatu altă dată săfiefostu
aşa; că la Sfântul Gheorghe nu era înverzitu câmpul, nici codrul, şi aufostu scădere in
vin şi vii şi în toată roadâ'22• Aceleaşi trăsături ale primăverii au fost caracteristice şi
pentru Ţara Bârsei "când au umplatu vă/eatu 1 716 aufost la Gioi Mari gheaţa în belţi
şi zăpadă. Şi au fost Sfeti Gheorghie după Paşti a patra săptiiln_4nă. lzmi şi n-au fost
z3
.fnmză iar la Armenden aufastpuţină atzmci auprinsu a înjrzmzt. •
Caracterul de excep�e al anului 1 7 16 din punct de vedere climateric s-a men�nyt
şi în timpul verii anului respectiv. Astfel autorul Cronicii Ghiculeştilor arată că "In

vara acelui an aufostploi multe şi neîntrerupte, încât nu s-aufăcut de loc mei şi nici vin
din pricina frigului ce afost: numai grâu, fân şi orz s-a făcut, puţină miere, iar poame
25
de loc"24, aceleaşi caracteristici fiind consemnate de Pseudo Arniras în cronica sa •
Toate acestea au fost considerate de autorul Cronicii Ghiculeştilor "senme

prevestitoare de nenorocirea ce avea să se abată asupra ţărit'26 .

Un eveniment meteorologic cu totul excepţional a fost ninsoarea din 3 august
1 71 6, atât pe teritoriul Moldovei cât şi al Ţării Româneşti, care a avut influenţe negative
.
2
asupra reco1te1 din ace1 an 7 .
18 11ie Corfus, Însemnări de demult, laşi, 1975, p. 68-69, nr. 18.
19 Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-1729), p. ffl.

20 Toader Nicoară, op.cit., p. 251 .
21

Radu Popescu, Istoria domnilor Ţării Rom âneşti, în Cronicari munteni, vol.2, ediţie de M. Gregorean,
1 984, Bucureşt� p. 248.
22 Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-1729), p. 87.
23 Ilie Corfus, op.cit., p. 1 15, nr. 2.
24 Cronica Ghiculeştilor, p. 195.
25 Cronica anonimă a Moldovei, p. 74.
26 Cronica Ghiculeştilor, p. 195.
27 Ilie Corfus, op.cit., p. 1 15, nr. 3.
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Cauza directă ş i apropiată a marii foamete din 1 7 1 8- 1 7 1 9, a fost marea secetă
din anul 1 7 1 8 care a afectat spaţiul românesc în întregime. Începută încă din vara şi mai
ales toamna anului 1 7 1 7, continuând cu o iarnă uscată, fără zăpadă, seceta s-a prelungit
în primăvara şi vara anului 1 7 1 8. Această succesiune a perioadei secetoase este
demonstrată de o însemnare de cronică atribuită lui Teodor Baran din Braşov " . . . tot

într-acest an (171 7) despre toamnăfoarte secetă mare s-au început, care n-au maifost.
Întărit seceta foarte, fiind iarna aceea fără zăpadă spre primăvară fiind foarte
secetâ'28 •
O altă relatare referitoare la această secetă subliniază caracterul catastrofal

"Această vară şi toamnă trecută aufostfoarte uscate. În acest an de atâta căldură a ars
pădurea A fost o vară aşa uscată şifierbinte . . . "29•

Astfel pe teritoriul Moldovei, în anul 1 7 1 8, n-a plouat toată vara, deterrninând
distrugerea recoltei şi scumpirea alimentelor "şi s-aufăcut scumpete mari că nici un fel
de roadă nu s-au.făcut, nefiindploaie toată vara"30, o primă consecinţă fiind foametea.
Într-o altă cronică, aceea a Ghiculeştilor, autorul apreciază că a fost o "mare

nerodire'.3 1 •

Foametea din acel an de pe teritoriul Moldovei, ca de altfel şi de pe teritoriul
Transilvaniei şi Ţării Româneşti, a fost caracterizată atât de contemporani cât şi de
urmaşi ca fiind "mare". Datorită lipsurilor alimentare, provocate de o secetă cu caracter
excepţional, oameni i săraci care nu aveau făină mâncau "rădăcini de papură şi umblau
cerşând pâne ca să nu moară, iar preţul unei merţe de mei ajunge la 10 let.32, iar în
condiţiile iernii blânde şi ploioase, alimentaţia oameni lor a fost alcătuită din "rădăcini şi
buruieru�' săpate din munţi şi văe3 , iar "papura şi alte buruiene găsită pen pădure şi
ciulini. .." au completat hrana oamenilor în iarna anului 17 1 8/1719'4 . Într-o altă
însemnare, autorul arată că în zilele lui Mihai vodă, oamenii au fost obligaţi să mănânce

" . . . scoarţă, papură, cu/beci, gângănii ... "35

.

În aceste condiţii o primă consecinţă şi cauză a foametei, a lipsurilor de tot felul,
a fost scumpirea alimentelor, a cerealelor, "a pâinit', după cum consemnează
6
contemporanii acestora, ajungând "la 5 lei merţa de pâine şi mai bine"3 , sau "Merţa de

mei s-a vândut cu 10 let".31 •

Pentru a combate foametea, cu consecinţe imprevizibile, care putea determina
deplasarea populaţiei pe distanţe mari, fuga locuitorilor peste hotare, spargerea satelor,
28

TipArituri româneşti (1539-1750) existente la Braşov, Catalog, Braşov, 1980, p. 1 15, nr. 172 (în
continuare se va cita TipArituri româneşti).
29 N.Topor, Ani ploioşi şi secetoşi în R.P.R., Bucureşti, 1963, p. 1 7.
30 Cronica anonimA a Moldovei, p. 91-92.
3 1 Cronica Ghiculeştilor, p. 225.
32 1bidem
33 1bidem
34 Cronica anonimA a Moldovei, p. 92.
35 Damaschin Mioc, Materiale româneşti din Arhivele strAine, în SMIM, VI, 1973, p. 335, nr. 5.
36 Vasile Mihordea, op.cit., p. 29.
37 Cronica Ghiculeştilor, p. 225.
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sau "risipirea ţărilor , Mihai Racoviţă, domnul Moldovei din acea perioadă, a luat o
serie de măsuri, cum ar fi împărţirea locuitorilor cei mai săraci în grupuri de 5, 1 O, 20,
30 pentru a fi hrăni� de boieri în iarna anului 1 7 1 8/1 7 1 9. În acelaşi timp s-a cumpărat
grâu, mei din Polonia şi Imperiul otoman sau "din Ţara Leşească şi Ţara turcească
38
aducea oamenii pâine" • Tot foametea a determinat numeroase decese, "au murit
multe stiflete, câţi nu s-au dusuprintr-alte ţărt'39 •
Foametea din anul 1 7 1 8- 1 7 1 9 a avut consecinţe importante atât pe planul
transferului de proprietate, cât şi pe plan social, chiar dacă acestea sunt mai îndepărtate,
nu sunt contemporane cu marea foamete, fiind în ultimă instanţă consecinţe ale acesteia.
Astfel, Vasile Vişan, �gan venit din Ţara Românească, era în Moldova om liber.
În 1 7 1 9, din cauza foametei, se vinde lui Chiriac stegarul împreună cu familia drept
robi, dar stăpânul le trece calitatea de vecini40, iar obliga�a boierilor de a întreţine un
anumit număr de oameni, a constituit un prilej de vecinire în grup a celor ce li s-au dat
de domnie pentru ai hrăni41 •
Transferul de proprietate a fost determinat de împrumuturile băneşti contractate
în perioada foametei pentru cumpărarea de alimente, deşi mărturiile sunt ceva mai târzii,
cum ar fi în anul 1 72042•
La fel de puternică ca pe teritoriul Moldovei, foametea s-a manifestat şi pe
teritoriul Transilvaniei. Şi în cazul Transilvaniei, foametea a fost determinată de
puternica secetă din anul 1 7 1 8, începută aici, aşa cum am arătat anterior, încă din 1 7 1 7.
Aici au lipsit însă, ca factori agravan�, invaziile militare, austriece, turco-tătare,
consecinţe, ale războiului din anii 1 7 1 6- 1 7 1 8, ca în cazul Ţ"ari i Româneşti sau mai ales
al Moldovei.
Dispunând de informaţii mai numeroase pentru Ţara Bârsei, zona Braşovului, ne
vom referi în special la această zonă. Seceta din 1 7 1 8 s-a manifestat cu putere de la
începutul anului, din iarnă, a continuat primăvara, vara şi toamna acestui an. Astfel, din
aprilie până în noiembrie 1 7 1 8 seceta a fost atât de puternică încât râul Bârsa a secat, că
lunile iunie, iulie, august au fost permanent călduroase şi că s-a ajuns la secarea
Sprenghelului. Începând cu luna iulie au început să ardă pădurile, iar la 1 august a
început să ardă muntele de la Zămeşti, şi în Poiana Braşov. Aceste incendii de pădure
au fost favorizate de timpul secetos. Pe data de 15 august a avut loc un eveniment de
excep�e, acela al înfloririi pomilor a doua oară43.
Seceta din anu1 1718 nu s-a manifestat pe perioada unei luni sau a tmui anotimp,
ci a reprezentat o caracteristică generală a acestuia, neexistând precipita�i în acest an.
Astfel, datorită secetei au secat cele mai multe surse de apă din Braşov şi din
împrejurimi .. .fiind iarna aceea fără zăpadă, spre primăvarăfiindfoarte secetă, cât
'

"

Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei, editie de Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1982, p. 678.
Letopiseţul Ţării Moldovei (1662-1729), p. (/).
40 Vasile Mihordea, op.cit., p. 107.
4 1 Ibidem, p. 1 19.
42 1oan Caproşu, O istorie a Moldovei prin relaţiile de credit, Iaşi, 1989, p. 1 16.
43 Nicolae Iorga Istoria ţării prin cei mici, în Despre cronici şi cronicari, Bucureşti, 1 988, p. 230.
38

39
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cea mai multă parte a apelor şi fântânilor au pierit'' atât în oraş cât şi în cetate44 , iar
într-o altă însemnare se menţionează "când au umblat văleatu 1718, fu seceJă foarte
mare,fântâni secară pe multe locuri şi sate la câmpie pentru apă se pustiiră'.45•

Într-o altă descriere a secetei din 1 7 1 8 de pe teritoriul Transilvaniei se arată că,
datorită prafului, aerul era galben la privit. Seceta nu a avut grad de comparaţie: "A fost

aşa o uscăcine că om nu poate vorbi de aşa ceva Apa nu era decât ici colo W1de erau
iZvoare asCW1Se. N-afost iarbă în Transilvania decât în lacuri şi bălţt .46 •

Corolarul acestei secete extrem de puternice şi îndelungate, din toamna anului
1 7 1 7 până în toamna anului 1 7 1 8, a fost o recoltă extrem de slabă .. . şi bucate de
primăvara nu fură mai nimic, nici de toamnă'', scumpirea cerealelor într-un timp
record, la 3 florini găleata de grâu în iulie şi la 6 florini şi 60 bani în septembrie 1 7 1 8.
Datorită lipsurilor alimentare, a foametei, mălaiul a ajuns la acelaşi preţ cu grâu! şi
secara47. Pentru a supravieţui fizic, începând cu luna noiembrie, oamenii săraci mâncau
turte de in de la piua de ulei, uneori amestecate cu mălai pentru cei care mai de�neau un
asemenea produs48•
Preţurile cerealelor, sau a produselor care se puteau consuma a crescut
permanent Astfel pe 8 ianuarie 1719 turtele de in de la piua de ulei s-au vândut cu 8
49
bani , iar după sărbătorile de Paşti din anul respectiv, găleata de grâu sau mălai a ajuns
la 8 florini, iar turtele au ajuns la 10 bani50 •
Creşterea excesivă a preţurilor a fost o consecinţă a foametei, oamenii săraci au
fost obliga� să consume orice produs care putea opri senza�a foamei " . . . şi în postul cel
"

mare mânca creştinii sânge de vită cu tărâţe şi mânca rânsă (muguri de copaci, de
arbori,n.n.) şi atât săfăcuse oamenii negri ca tăciW1ii şi miel01G ca pisicii . . ,,s,.
În zona rurală a Braşovului în 1 7 1 8, forţaţi de foamete, oamenii "au măcinat şi
lobodă de mâncare şi rădăcină de papură şi la câmpie tiu (. ) de cucuruz", zdrobit la
.

..

piuă şi transformat în mămăligă.
O problemă deosebită pe care locuitorii Ţării Bârsei au întâmpinat-o a fost aceea
a hrănirii animalelor domestice. Pentru că nu a fost posibil să se facă fân, "marha"
(vitele-n.n.) au fost hrănite cu fiunze şi crenguţe de stejar şi fag, sau au fost trecute în
Ţara Românească la iernat unde, la fel ca în Moldova, iarna a fost fără zăpadă, dar
ploioasă52•
Toate aceste mărturii referitoare la Ţara Bârsei sugerează o situaţie excep�onală
greu de imaginat, o veritabilă catastrofă, dar întru-totul veridică.
_

�ipiirituri româneşti, loc.cit
45 ilie Corfus, op.cit., p. 1 16, nr. 9.
46 N.Topor, op.cit., p. 17.
47 Radu Tempea, Istoria sfintei biserici a Şcheii Braşovului, ediţie de Octavian Schian şi Livia Bot, Cluj,
1969, p. 93 (m continuare se va cita Istoria sfintei biserici).
48 1bidem
49 1bidem
50 Ibidem, p. 95.
5 1 1bidem
52 llie Corfus, op.cit., p. 1 16, nr. 9.
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Lipsurile alimentare au fost aşa de puternice încât au făcut pe oameni să vândă
anumite lucruri pentru a cumpăra cereale, aşa cum a procedat în 1 7 1 9 "Dwnitraşc diac

de pe Maraş (Mureş) din Sângelui (Sângatiu, judeţul Sibiu) pentru 7 mârţă (merţe) de
mălaiu" care vinde "o Evanghelie cu ÎnVăţătură lui Murăşan Dan şi Murăşan Simion
din satul Peterite dinjudeţul Someş, şipe care o dăruiesc bisericii satulut .s3 •
Flagelul foametei s-a manifestat cu destulă putere şi pe teritoriul Ţării Româneşti
încă din anul 1 7 1 i4, când a fost înso�tă şi de ciumă "de când ciwna cea de demult,

când aufost ciumă şifoamete' .s5 •

La fel ca şi în Moldova şi Transilvania, şi pe teritoriul Ţării Româneşti foametea
s-a manifestat cu intensitate în 1 7 1 8 "Într-această vară, era în ţară mare secetă, şi nu se

făcuserăpâine mai nimic, ci era marefoame'.s6 .

Foametea a provocat numeroase decese atât în sate cât şi în Bucureşti, unde "în
toate dimineţile se găsiia pe uliţă ocurreni morţi de foame' .s1 . Aceste dificultăţi interne
ale ţării, generate de flagelul foametei, au fost sporite de consecinţele operaţiunilor
militare dintre austrieci şi turci, a jafurilor austriecilor, turcilor şi tătarilor, la care s-au
adăugat pentru întreaga perioadă 1 7 1 5- 1 7 1 8 livrările obligatorii de produse şi mijloace
de transport pentru armata otomană.
Foametea a continuat şi în prima parte a anului 1 7 1 9, după revenirea pe tronul
Ţării Româneşti a lui Nicolae Mavrocordat. Atât ciuma, cât şi foametea au reprezentat
cele două motive de îngrijorare pentru Nicolae Mavrocordat. Au fost luate măsuri de
combatere a foametei prin cumpărarea de făină din Imperiul otoman. Această măsură a
fost luată pentru a se evita depopularea ţării, atât prin creşterea numărului de decese, "că
iaşte lipsă multă şi pier oamenii de foame", cât şi prin părăsirea ei, "măcar că mulţi
oameni din ţară s-au dus în Ţara turceascâ.ss. Foametea a încetat odată cu noua recoltă
a anului 1 7 1 9, care a fost una excepţională.
Această situaţie este demonstrată atât de mărturiile contemporane sau apropiate
temporal, cât şi de cele tardive. Dacă în prima jumătate a anului 1 7 1 9, foametea a pus la
grea încercare populaţia Ţărilor Române, începând cu recoltarea cerealelor păioase,
situaţia s-a îmbunătăţit considerabil. Astfel în urma iernii blânde şi ploioase, a unei
evolu�i favorabile a climei din punct de vedere agrometeorologic pe teritoriul
Moldovei, recolta a fost una excepţională, atât în ceea ce priveşte cerealele cât şi fănu�
fructele, mierea de albine, după cum arată cronicarii perioadei respective59, iar autorul
unei însemnări mult posterioare acestor evenimente notează "Iar când belşugul /et

722(1 719)' ,6() .

53 Gabriel Ştrempel, Catalogul manuscriselor româneşti, B.A.R., 4414-5920, voi. IV, Bucureşti,
r,· 362, nr. 5653.
4

1 992,

Toader Nicoară, op.cit., p. 25 1 .

55 ilie Corfus, op.cit., p . 1 7 1 , nr. 4.

56 Radu Popesru, op.dt., p. 272.

57._1bidem, p. 273.
58 Ibidem, p.276.
59 Cronica Ghiculeştilor, p. 225; Cronica anonimA a Moldovei, p. 92; ilie Corfus, op.cit., p. 295, nr. l.
60.

Ilie Corfus, op.cit.. p. 295, nr. 1 .
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Pentru zona Braşovului, încetarea foametei în unna unei recolte bune a
.tJ
detenninat o scădere a preţurilor la cereale la 3 florini găleata "după secere' 1 •
În Tara Românească foametea a încetat odată cu noua recoltă de cereale a anului
1 7 1 9, când au fost sistate de altfel şi acţiunile de ajutor ale domniei62
Puternica foamete din anul 1 7 1 8, prima jumătate a anului 1 7 1 9 a fost înso�tă de
o epidemie de ciumă care a afectat toate cele trei Ţări Române. Apogeul epidemiei de
ciumă a fost atins în anul 1 7 1 9, când populaţia considera că suferinţele provocate de
foamete au luat sîarşit.
Epidemia de ciumă a fost favori:zată de existenţa unei popula�i subnutrite,
marcată de cerinţe alimentare semnificative, o alimentaţie lipsită de hiPt"aţi de carbon,
vitamine şi proteine (cereale, miere, legume şi fructe, produse de origine animalieră).
Nu este în inten�a noastră să analizăm marea ciumă din această perioadă. Ar
depăşi de altfel cu mult conţinutul acestui studiu anunţat şi prin titlu. Nu ne putem opri
să nu notăm câteva trăsături ale acesteia. Astfel pentru Moldova se menţionează că
"Dupăfoamete, ciumă, amaru, bocete şi vaete în toate părţile" sau că această epidemie
a ţinut pe teritoriul Moldovei timp de şase luni şi că au murit un număr mare de oameni.
Este menţionată şi existenţa unei epizotii tot în această perioadă, accentuând şi
prelungind suferinţele populaţiei greu încercate63.
În Ţara Bârsei, între 1 7 1 5- 1 7 1 9, a existat la Braşov un context epidemeologic
negativ, care a culminat cu marea ciumă din 1 7 1 8 şi 1 7 1 9 magistral descrisă de Radu
Tempea în cronica sa64 • Ciuma a afectat inclusiv teritoriile vestice ale Transilvaniei,
fiind menţionată la Sânmiclăuş în apropiere de Oradea65 • La fel de iiD(>resionante au
fost consecinţele ciumei pe teritoriul Ţării Româneşti când "văzând că s-au întins boala
în toată ţara, de mor mulţime de oameni for'de număr' şi pentru a se opri această
epidemie s-a recurs la concursul moaştelor sfinte aduse de la Muntele Athos cu acest
scop66 .
Putem concluziona că marea foamete din 1 7 1 8 şi prima jumătate a anului 1 7 1 9,
a fost una din cele mai mari calamităţi de acest gen şi a afectat întreg spa�ul românesc.
Această calamitate a fost detenninată de o serie întreagă de alte calamităţi, dintre care
cea mai importantă a fost seceta din 1 7 1 8.
În anii 1 7 1 8- 1 7 19, consecinţele negative ale foametei celei mari au fost
accentuate de cele ale ciumei din aceeaşi ani, care s-au interferat de altfel.
Sunt impresionante în special acele referiri la "alimentaţia de necesitate" a
�omânilor într-un asemenea moment, aşa cum a fost pe întreg spa�ul locuit de români,
în anul 1718, prima parte a anului 1719.
61

Istoria sfint8 biserici, p. 95.
62
Radu Popescu, op.cit., p. 'l76.
63

Cronica anonimli a Moldovei, p. 92.
Tipărituri româneşti, p. l l6; Istoria sfintei biserici. p. 92-96.
65 Florian Dudaş, Carte româneascli veche în Bihor, secolele XVI-XVII, Catalog, Oradea, lfJ77, p. 142.
66 o-viu pp�--"11, op.cit., p. 276.
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Considerations historiques sur l'evolution de la famine de 1718-1719
dans l'espace roumaine
Resume
Grâce a quelques anciennes preocupations, l 'auteur etudie le declenchement et l'evolution

de la grande famine de

1718 et le premiere moitie de 17 19.

En partant de l'analyse des categories differente de sources, mais en utilisant

particulierement les sources narratives, l'auteur met en evidence le contexte interne et externe du
declenchement de ce fleau.
L'auteur a demontre que ce fleau a affecte tout le territoire, tandis que les zones

limitrophes ont eu une meilleure situation. n y analyse "l'alimentation de necessite" de la

population des Pays Roumains, en donnant des exemples tires des textes selectes des chroniques
contemporaines

a ce phenomene. On y met en evidence l ' interference entre la famine et un autre

fleau de ces annees - la peste.

Tout analysant une partie des consequences negatives demographiques et sociales du
fleau on a demontre son caractere exceptionnel.
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ORGANIZAREA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ŢINUTURILOR
NEAMŢ ŞI ROMAN ÎN A DOUAJUMĂTATE A SECOLULUI AL
XVIII-LEA ŞI LA ÎNCEPUfUL SECOLULUI AL XIX-LEA
IOAN MURARIU

Între cele mai vechi ţinuturi se numără Neamţul şi Romanul, situate în partea
central-vestică a Ţării Moldovei. Data exac� a organizării acestor două unită�
administrativ-teritoriale nu ne este cunoscută. In documentele de cancelarie, �utul
Roman pare a fi amintit pentru prima oară la 16 �eptembrie 1408, după interpretarea
dată documentului respectiv de către V. Lungu1• In ce priveşte ţll}utul vecin, Neamţ,
acesta �te atestat în mod sigur într-un document din 13 11Ulrtie 14662.
In perioada 1 74 1 - 1 743, pe când domnea a doua oară în Moldova, Constantin
Vodă Mavrocordat a înfăptuit o refurmă administrativă, prin care ţinuturile
moldoveneşti au fost împ�te în ocoale, conduse de ocolaşi sau privighetori de ocol.
Numele şi numărul ocoalelor apar cu multă claritate în Catagrafia Moldovei din anul
1774. Folosindu-ne de datele înregistrate în această catagrafie (vezi anexele 1 şi 4), am
întocmit harta celor două �uturi pentru anul 1 774 (vezi harta de la sfărşit).
In acel an, ţinutul Neamţ cuprindea unnătoarele ocoale:
1. Ocolul de Sus îngloba satele din partea de nord-vest a actualului judeţ Neamţ, între
Mun�i Carpa� şi râul Moldova.
2. Ocolul Pietrii era situat în partea de sud-vest a actualului judeţ, de la Oşlobeni până
la Bicaz. Pe teritoriul său se afla şi târgui Piatra, reşedinţa �nutului.
3. Ocolul Mijlocului era în dreapta râului Moldova, între localită�le Războieni şi
Prăjeşti.
4. Ocolul Bistriţii cuprindea o zonă din dreapta şi din stânga râului Bistriţa. Spre
sud-est îngloba Buhuşul şi alte câteva localităţi, care astăzi fac parte din judeţul
Bacău.
5. Ocolul Siretului era în dreapta râurilor Moldova şi Siret, cuprinzând şi câteva sate
din nord-estul actualului judeţ Bacău.
În acelaşi an, 1 774, ţinutul Roman era format din patru ocoale:
1. Satele de la Suceavă, în număr de 9, erau în partea de nord a �utului.
2. Ocolul Mijlocului cuprindea un mic teritoriu dintre Gherăieşti şi oraşul Roman,
care era reşedinţă de �ut.
3. Ocolul de Sus se întindea spre sud până la localitatea Sagna, iar la nord, până la
�utul Hârlăului.
1 V. Lungu, Ţinuturile Moldovei până la 171 1 şi administrarea, extras din C/, XVII, 1943, p. 1 3. Dar în
acest document se vorbeşte de "târgui Roman"', nu de ţinut Ţinutul este amintit într-o însemnare de pe verso,
însă aceasta este târzie, din prima jumătate a secolului al XIX-lea (vezi DRH, A Moldova, voi. 1, Bucureşti,

1 975, p. 32-34).
2 DRH, A. Moldova, voi. H ( 1 449- 1 486). Bucureşti, 1976, p. 1 90; vezi şi V. Lungu, op.cit., p. 1 3 .
V . Lungu era convins că despre tinutul Neamţului este vorba ş i în documentul din l septembrie 1 429
(Ibidem, p. 13- 14).
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Ocolul de Gios era în sudul ţinutului, pe partea stângă a Siretului, cuprinzând şi
unele sate care azi se află în nord-estul judeţului Bacău.
A doua hartă a ţinuturilor Neamţ şi Roman a fost alcătuită pe Abaza informaţii lor
cuprinse în Condica liuzilor din anul l803 (vezi anexele nr. 2 şi 5). Intre 1 774 şi 1 803
teritoriul ţinutului Neamţ a rămas acelaşi, dar numărul ocoalelor a crescut de la 5 la 9,
căci din P,_artea de vest a Ocolului de Sus şi a Ocolului Pietrii s-a format Ocolul
Muntele. In aceeaşi perioadă numărul ocoalelor ţinutului Roman s-a redus de la 4 la 3,
căci "satele de la Suceavă" au fost incluse în Ocolul Mijlocului.
Datele cuprinse în Condica Vistieriei Moldovei pe anul 1816 ne-au servit la
întocmirea celei de-a treia hărţi (vezi anexele nr. 3 şi 6). Cât priveşte ţinutul Neamţulu�
facem precizarea că între 1 803 şi 1 8 1 6 numărul şi numele ocoalelor nu s-au modificat,
dar ocoalele Muntelui şi Bistriţei s-au mărit mult pe seama Ocolului Pietrei. La ţinutul
Romanului nu se observă nici o modificare în perioada menţionată.
Mai târziu, în 1 835, ţinutul Neamţ era format din cinci ocoale (Muntelui,
Pietrei, Bistriţei, Mijlocului şi Ocolul de Sus), iar ţinutul Roman, din patru ocoale
3
(Moldovei, Siretului de Jos, Siretului de Sus şi Fundului) .
4.

ŢINUTUL NEAMŢ ÎN ANUL 1774*

Anexa nr. 1

Ocolul de Sus: Crăcăoanii, Ghindăoanii, Crăcăul Negru, Bălţăteşti� Grumăzeştii,
Târgui Nou i Petrecanii, Târpeştii, Ocea, Topoliţa, Săcălişăştii, Hilioara Agapiei,
Târgui Neamţului, Măneştii, Vânătorii Săcului, Posluşnicii mănăstirii Neamţului ot
mănăstire, Preuteştii i Timişeştii, Drăgăneştii, Brusturii, Răuceştii i Făgeţălu�
Oglinzii-ungureni, Urichenii, Rădenii, Ţăbucanii i Uscaţii, Davidenii, Păstrăvenii,
Hangul, Buhalniţa, Largul i GaJul, Pipirigul.
2. Ocolul Bistriţii: Romovul i Brăşăuţii i Zăneştii, Troiţa, Podolenii, Iapa, Calul,
Hărliceştii, Bodeştii, Ciolpanul, Runcul, Silişte, Buciuleştii, Gârlenii, Mogoşeştii,
Goşmanii, Românii.
3. Ocolul Mijlocului: Bârcul, Prăjăştii, Climeştii, Micşineştii, Făurei, Hârţăştii,
Budeştii Dornniţei, Vârlanul, Bârgăoanii i Vlădicenii, Mărginenii, Bălăneştii,
Itrineştii, Ghilăeştii, Ciortienii, Băloşăştii, Talpa, Dulceştii, Cârligul, Briţcanii,
Buhuşeştii, Ruginoasa, Vlădenii, Morenii, Duşeştii, Ghigoeştii, Dragomireştii,
Valea Albă, Hoiseştii.
4. Ocolul Pietrii: Târgui Piatra i Mărăţei, Mărăţeii de peste vale, Şerbeştii i Unguraşii,
Vânătorii Bisericanilor, Dărmăneştii, Bicazul i Tarcău!, Oanţul i Stejarul, Iiudi
Mănăstirii Bistriţii, Pângărăciorul, Pângăraţii, Vadurile, Conţăştii i Gerovu�
Căuciuleştii, Gura Văii, Tortoreştii, Dobrinii i Măşcăteştii, Conta Pavăl, Oşlobenii,
Negreştii, Almaşul i Sărata, Cuejdul, Gârcina, Sacii, Bodeştii, Verşeştii, Strâmbii.
5. Ocolul Siretului: Giuleştii, Onceştii lui Isar, Cuciulaţii, Porceştii, Hociungii,
Ţuţcani� Bahna, Arămeştii i Urzâcii ot Şchiau, Ruptura, Comeşti, Moşoteştii,
Stăuceştii, Spinenii, Peletiucii, Trifeştii, Roşiorii, Tuleştii, Săcuenii, Sofrânceştii,
Comeştii ot Onişcani, Berbeştii, Brăniştenii, Bereştii i Pădurenii i Ciumaşii i lteştii.
* Moldova În epoca feudalismului, voi. VII, partea Il, Chişinău, 1 975, p. 6-73 .
1.

.J

Adrian MacovC!i, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între anii 1832 şi 1862, în AJW,
XXIII, 1986 (I), p. 1 84- 1 87.
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
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Anexa nr. 2

Ocolul Muntele: Pipirigu, Platonu, Gaiu!, Hangul, Schitul Hangu, Buhalniţa,
Cărnu� Tarcău, Oanţul.
Ocolul de Sus: Poiana Prisăcii, Drăgăneştii, Răuceştii, Preoteştii, Oglinzii,
Brusturii, Timişăştii, Urichenii, Davidenii, Rădenii, Petrecani� Tărpeştii, Boişte,
Topoliţa, Grumăzeştii, Păstrăvenii, Crăcăoanii, Ghindăoanii, Cracău-Negru,
Bălţăteştii, Filioara, Vânătorii, Humuleştii, Mahala�i ot Niamţ, Ţuţuienii, Tărgu
Niamţu.
Ocolul Pietrei: Oşlobenii, Negreştii, Almaşu, Cuejdiu, Bodeştii, Verşăştii,
Conţăştii, Căciuleştii, Heciul, Şărbeştii, Unguraşii, Strămbii, Carnii, Dobrenii,
Dărmăneştii, Vânătorii, Troiţa, Eşi�i din Vănători, Mărăţăii, Tătăruş, Mărăţăi peste
Vale, Păngăra�i, Stejar, Vadurile, Păngărăcioru, Bistriţa, Sarata, Streinii ot Piatră.
Ocolul Mijlocului: Itrineştii, Bălăneştii, Băloşeştii, Mărginenii, Vărlanul, Bărcul,
Micşuneştii, Tatomireştii, Prăjăştii, Climeştii, Budeştii, Vălenii, Davidul, Uscaţii,
Negoeştii, Războenii, Borceşti� Strămbii, Ţubucanii, Dragomireştii, Bozienii,
Bărgăoanii, Şărbeştii lui Talpă, Duşăştii, Dulceştii, Cărligul, Hoisăştii.
Ocolul Bistriţei: Iapa, Neguleştii, Roznov, Săvineştii, Măstacănu, Zberăştii,
Podolenii, Faurii, Românii, Silişte, Hărliceştii, Bodeştii, Leţcanii, Goşmanii, Calul.
Ocolul Siretiului: Roşiorii, Brăneştii, Giuleştii, Şofrăceştii, Săcuenii, Cuciula�i,
Porceştii, Bahna, Urzicii, Hociungii, Broştenii, Cărligii, Galbinii, Ciumaşii, Bereştii,
lteştii, Şărbeştii sat, Şărbeştii lui Istrati, Peletiucii, Căţăleştii, Radomireştii, Spinenii,
Hărmăneştii, Trifeştii, Săuceştii, Şărbăneşti.
* Th. Codrescu, Uricariul, voi. VII, Iaşi, 1 886, p. 257-274.

ŢINUTUL NEAMŢ ÎN ANUL 1816*

Anexa nr. 3

Ocolul Muntelui: Pipirigul, Gaiu!, Schitul Hangului, Hangul, Buhalniţa, Câmul,
Pângăraţii, Tarcău, Oancea.
2. Ocolul de Sus: Poiana Prisăcii, Drăgăneştii, Răuceştii, Preuteştii, Oglinzii,
Brusturii, Timişăştii, Urichenii, Davidenii, Rădenii, Petrecanii i Brătuleştii, Târpeştii
i Stroieştii, Boişte i Târgui Nou, Grumăzăştii, Crăcăoanii, Ghindăoanii, Cracăul
Negru, Bălţăteştii, Vânătorii, Topoliţa, Humuleştii, Târgu Neamţu, Păstrăvenii,
Filioara, Capu Dealului, Slobozia Graşii.
3. Ocolul Pietrii: Almaşul, Oşlobanii, Negreştii, Căuciuleştii, Bodeştii, Verşăştii,
Conţăştii, Cuejdiu, Şărbeştii, Strâmbii, Carnii, Dărmăneştii, Dobrenii, Stejar,
Vânătorii Pietrii, Mărăţăii Tătăraşi, Mărăţăii piste Vale, Pângăraţii, Vadurile,
Pângărăciorul, Bisăricanii, Bistriţa, Sarata, Piatra Sacii, Vale Rusului, Gârcina,
Gura Văii.
4. Ocolul Mijlocului: Itrineştii, Băloşăştii, Mărginenii, Bârcu, Micşuneştii, Prăjăştii,
Climeştii, Vălenii, Uscaţii, Budeştii, Davidul, Bălăneştii, Războienii, Şărbeştii,
Crăieştii, Bârgăoanii, Cârligul, Dulceştii, Hoisăştii, Tatomireştii, Borceştii, Bozienii,
Ţâbucanii, Strâmbii, Dragomireştii, Cârligii, Negoieştii, Duşăştii, Humucenii,
Ghigoieştii, Vasâleştii.
1.

·
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Ocolul Bistriţăi: Calul, Iapa, Neguleştii, Podolenii, Românii, Sâlişte, Hărliceştii,
Bodeştii, Lipovenii, Romovu, Zbereştii, Faurii, Mogoşăştii, Goşmanii, lvăneştii,
Liţcanii.
6. Ocolul Siretiului: Brăniştenii, Roşâ01ii, Şofrăceştii, Săcuienii, Cuciulaţii, Porceştii,
Bahna i Urzâcii, Hociungii, Broştenii, Galbinii, Ruptura, Şărbeştii, Peletiucii,
Căţăleştii, Radomireştii, Trifeştii, Şărbeştii, Arămeştii, Hărmăneştii, Ciumaşii,
Bereştii, Săuceştii, Fundul, Onceştii, Hălăsănii, Cârligii, Giuşcanii, Bogzăşti�
Hârleştii, Mirceştii.
*Corneliu Istrati, Condica VIStieriei Moldovei din anul l816,
în AIIA/, supliment {!), 1979, p. 7-15.
5.

ŢINUTUL ROMAN ÎN ANUL 1774*

Anexa nr. 4

1.

Ocolul de Sus: Cucutenii, Bărbăteştii, Băscanii, Bălăsâneştii, Tâmpeştii, Costeştii,
Criveştii, Hăleşteenii i Boscotenii, Movilenii, Oborocenii, Oborocenii de Gios,
Fărcăşanii, Şcheia, Şcheuleţul, Fedeleşanii, Hândreştii, Oţelenii, Şărăţă�
Miclăuşănii, Doljeştii, Burueneştii, Cotul lui Iosâpu, Hămiceştii, Poenile Oancei,
Bâra, Călugăriţa, Hulpăşeştii, Sagna.
2. Ocolul de Gios: Prăjăştii, Ciritioana, Dumbrăviţa, Căsteiu, Fundenii, Câmpenii,
Sălăvestrii, Berbicenii, Odobeştii, Ciutureştii, Misihăneştii, Ruşii, Poenile,
Muncelul, Mâgla, Căuteşenii, Negăşenii, Pădurenii, Buciurnii, Glodenii,
Dărnieneştii, Grăjeştii, Bătrâneştii, Băloşeştii, Iucşeştii, Cotul lui Bălan, Brăteştii,
Avereştii, Gădinţii.
3. Ocolul Mijlocului: Iuganii, Răchitenii, Agiudenii, Tărnăşănii, Săboanii, Ghirăeştii,
Pildeştii, Calucii i Cotul Vameşului, târgui Roman.
4. Satele de la Suceavă: Ruginoasa, Cozmeştii, Hălăuceşti, Stolnicenii, Purceleştii,
Ciohorănii, Muncelul, Tupilaţii",Boteştii.
* Moldova în epoca feudalismului, voi. VII, partea Il, p. 257-288.
ŢINUfUL ROMAN ÎN ANUL 1803*

Anexa nr. 5

Ocolul de Sus: Ruginoasa, Laiu, Văscanii, Dădeştii, Băicenii, Criveştii, Cucutenii,
Bărbăteştii, Bolosăneştii, Tărnpeştii, Heleşteenii, Boscotenii, Oborocenii de Sus,
Oborocenii de Gios, Fărcăşănii, Vorontăreştii, Şcheia, Hăbăşăşti� Miclăuşenii,
Oţălenii, Brătuleştii, Macsineştii, Doljăştii, Boghicea, Băra, Poenile Oance�
Hărniceştii, Burueneştii, Hulpăşăştii, Sagna.
2. Ocolul de Jos: Prăjăştii, Ungurii ot tam, Fundenii, Ciutureştii, Misihăueştii, Ruşii,
Moldovenii, Piticenii, Silivestrii, Cămpenii, Măgla, Căutişănii, Neguşănii, Poiana
lui Iuraşcu, Drăgeştii, Dămieneştii, Pădurenii, Muncelul, Buciumii, Poenile,
Glodenii, Chiliile, Cotu lui Balan, Bătrâneştii, Iucşăştii, Cotul, Băloşăştii, Odobeştii,
Brăteştii, Gădinţii, Berbincenii.
3. Ocolul Mijlocului: Ciohorănii, Muncelu, Purceleştii, Stolnicenii, Mogoşăştii,
Hălăuceştii, Mirceştii, Iuganii, Răchitenii, Ajudenii, Tămăşănii, Cordurenii, Stărpul,
Cotul Vameşului, Gherăeştii, Şcheuleni, Sirnioneştii, Pildeştii, Boteştii, Nisiporeştii
de Sus, Nisiporeştii de Gios, Tupâlaţii, Teţcanii, Săbăoanii, Tărgu Roman.
* Th. Codrescu, op.cit., p. 277-285.
1.
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Anexa nr. 6

Ocolul de Sus: Ruginoasa, Văscanii, Dădeştii, Laiul, Băicenii, Oborocenii de Sus,
Oborocenii de Jos, Fărcăşănii, Vorontireştii, Hăbăşăştii, Şcheia, Miclăuşănii,
Oţălenii, Brătuleştii, Macsâneştii, Doljăştii, Bâra, Poienile Oancii, Boghicenii,
Sagna, Hănnăneştii, Bălasâneştii i Tâmpeştii, Heleştienii i Boscotenii, Costeştii,
Criveştii, Cucutenii.
2. Ocolul de Jos: Prăjănii Moldoveni, Prăjănii Ungureni, Ciutureştii, Ruşâi
Moldoveni, Ruşâi Lipoveni, Fundenii, Piticenii, Câmpenii, Mâgla, Căutişanii i
Negoşanii, Drăgeştii, Dămiemeştii, Pădurenii, Muncelu, Glodenii, Chiliile,
Buciumii, Icuşăştii, Cotul lui Balan, Sâlivestrii, Bătrâneştii, Brăteştii, Cotul lui
Vâmav, Avereştii, Bărbicenii, Bogdă.neştii, Călugării, ce-i zic şi Poşchinu, Gâdin�i,
Drăgeştii, Răcea.
3. Ocolul Mijlocului: Ciohorănii, Muncelu, Nisiporeştii, Stolnicenii, Purceleştii,
Iuganii, Mirceştii, Tămăşanii, Răchitenii, Lunea, Cordunul, Cotul Vamişului,
Mogoşăştii, Şcheule�i, Sâmioneştii, Pildeştii, Stărpul, Boteştii, Tupilaţii, Teţcanii,
Sabaoanii, Ghirăieştii, tărgul Romanului.
*Corneliu Istrati, op.cit., p. 15-22.
1.

L'organisation administrative-territoriaJe des regions de Neamţ et de Roman
dans Ia deuxieme moitie du xvnr siecle et le debut du XIX siecle
Resume
Dans cette etude, sur la base des dates statistiques et des recensements, 1'auteur reconstitue
la carte des deux regions administratives de la Moldavie dans 1' annees 1774, 1803 et 1 806.
1
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DATE NOI PRIVIND ORGANIZAREA VAMALĂ ÎN MOLDOVA
LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA
IOAN MURARIU

În numărul XXIX/2000 al revistei de istorie Carpica am publicat un docwnent
chirilic din anul 1 804, care se păstrează în Arhivele Naţionale din laş{ Cele 62 de
''pontun�· (puncte, articole) ale docwnentului formau atunci un fel de Regulament de
organizare a instituţiei vamale moldoveneşti. Credem că documentul a fost redactat cu
puţin înainte de 1 800, rămânând valabil şi în primii ani ai secolului al XIX-lea, când
Domnia arenda unor mari boieri veniturile vămilor Moldovei.
De curând, în Arhivele Naţionale din Bacău am găsit un alt document inedit,
care, după părerea noastră, îl completează pe cel păstrat în Iaşi2 • Acest docwnent nu este
datat, dar credem că a fost scris în primul deceniu al secolului al XIX-lea. Ne bazăm pe
faptul că în el sunt amintiţi negustorii sudiţi, adică cei supuşi ai unor Consulate străine
organizate cu puţin timp mai înainte3, precum şi pe faptul că cifrele din document au
fost redate prin slove chirilice, ceea ce, probabil, se mai obişnuia (sporadic) şi în primii
ani ai secolului al XIX-lea.
Documentul la care ne referim cuprinde în total 8 ponturi şi este posterior celui
din anul 1 804. În el sunt formulate următoarele cerinţe: să fie confiscată, conform
prevederilor pontului 36 din Slujba Vămii, marfa acelor negustori care o vând
nepecetluită; Vistieria Moldovei să amenajeze nişte beci uri la vama din Iaşi, unde marfa
să fie pecetluită, depozitată, iar apoi dusă de negustori la dughenele lor; unii boieri, în
conformitate cu hrisoavele domneşti, să fie scutiţi de a plăti vamă şi comărit pentru boii
de negoţ; marfa de la vama din Iaşi să fie păzită de un carau); negustorii pământeni şi
sudiţi, care intră cu mărfuri în vama din laşi, să jure în faţa vameşilor că marfa lor
corespunde, cantitativ, cu cea trecută în facturile ce o însoţesc; pontul 1 6 din Slujba
Vămii să fie modificat în sensul că, pentru pieile de bovine exportate, negustorii să
plătească o vamă de 3% din valoarea lor; vama pentru vinul exportat să nu se mai ia pe
bute, cum prevedea pontul 32 din Slujba Vămii, ci să fie de 3% din valoare; vameşii să
se angajeze ca la toate vămile de Ia graniţa Moldovei să construiască magazi� în care
mărfurile negustorilor să poată fi vămuite; noii arendaşi ai Slujbei Vămilor să-i
despăgubească pe vechii vameşi pentru cheltuielile ce au făcut cu astfel de construcţii .
Documentul inedit pe care l-am prezentat mai sus are următorul conţinut:

1 Arhivele Naţionale din laş� fond Documente, P. 143!26.

Arhivele Naţionale din Bacău, Colecţia Documente, P. Vl/1 5 1 .
3 Ţările care au organizllt Consulate în Iaşi au fost, în ordine, UIT11ătoarele: Rusia (1782), Austria (1 783),
Prusi:l ( 1785), Frnnţa (1798) şi Anglia ( l 803).

2

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

Ioan Murariu

1 14

"LA VÂNZAREA VĂMD, DE S-A SOCOTI DE CĂTRĂ PREA CINSTITUL DIVAN,
SĂ SĂ ADAOGI ACESTE PONTURI:

Toată marfa din Evropa şi din Ţarigrad ce să află prin dugheni a fişticăruia
negu�tor, şi orice feliu de marfă în cumasuri (?) sau în giuvaeriuri, să aibă voie
vameşii a o pecetlui cu pecete Vămii, i câtă marfa esti vechi adusă, cum şi toată
marfa ce va veni din Evropa şi din Ţarigrad, şi ceea ce să aduci cu corieri, şaluri şi
giuvaeriuri, până la cel mai mic lucru, să fie voinici vameşii a o pecetlui şi aceea cu
pecetea Vămii, pentru că, dacă să va afla la oricine din neguţitori marfă nepecetluită
vânzându-se, să să urmezi cu ace marfa după hotărâre puntului al 36 din rândul
ponturilor Slujbei.
2. Fiindcă la vama din Eşi nu este nici un fel de maga.zâe, şi din pricina aceasta marfa
se deşchide pe la dughenile neguţitorilor, din care pricină nu puţâne furtişaguri să
fac, spre paguba haznelii împărăteşti, pentru aceasta să fie poroncă, cu cheltuiala
Visteriei să să tocmască neşte beciuri ce sânt la Vamă, şi, întocmindu-se, toată
marfa să să descarce acolo, şi, căutându-o, să o pecetluiască vameşii, şi apoi să o ia
negu�torii, să o ducă pe la dugheni.
3. Fiindcă unii din boieri au hrisoave domneşti pe some de boi de negoţ ci vor faci
însuşi, să nu plătească vamă şi cornărit după obiceiu, pentru care să să urmezi după
�uprindere hrisoavelor, ca, de vor face boii, sau îi vor ave, să să scutească.
4. Dacă să va găsi cu cale, să să cei de unde să cade ca să să pue caraul la vama din
Eşi pentru paza mărfii.
5. Fiindcă to� negu�torii, atât pământeni, cât şi sudeţi, plătesc vamă după faturile de
cumpărătoare mărfii de la locurile unde aduc marfa, carile fiind cu totul nepotrivită
vârmlre lor de aice cu fatura ce dau, să înţălege că toate faturile sânt neadevărate,
pentru aceasta, oricarele va da fatură de marfa ce aduce, să aibă voie vameşii a-i
pune supt giurământ, pentru ca să arăte adevărul de este cumpărătura mărfii după
ace fatură.
6. Toate pieile de bivol, de bou sau de vacă, ce vor trece piste hotar, fiind purure
pricină la plata vămii după puntul al 1 6, să să socotească preţul cumpărăturii de pe
loc şi să plătească vama trei lei la sută.
7. Tot vinul ce să cumpără din ţară şi va treci piste hotar ori în ce parte, asămine să să
socotească şi să plătească vaina trei lei la sută, fiind pricini la plată du<pă>
cuprindere puntului al 32.
8. Afară de marfa ce vine Ia Carvasara, toată marfa de piste hotar ce va întra în ţară şi
are a să împărţi să margă pre la tărgurile de afară, voinici să fie vameşii de pe la
marginile ţării a deşchide ace marfă Ia ace margine ce va întra, şi să plătească vama
acolo la margine, însă, pentru deşchidere acei mărfi, datori să fie vameşii a-şi face
magazale la margine, cu a lor cheltuială. Şi aceasta, fiind spre folosul Slujbei, la
împlinire anului datori să fie vameşii noi a întoarce vameşilor vechi banii ce vor
cheltui cu facire acelor magazale, după izvodul de cheltui ala ce în frica lui
Dumnezău vor arăta vameşii vechi".
1.
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GWSAR
CARAUL = paznic în epoca medievală; santinelă.
CARVASARA = Casa Vămilor.
CORNĂRIT = dare plătită de negustorii care fhceau comerţ cu bovine.
DUGHEANĂ = prăvălie de mărfuri.
FATURĂ = factură; document care însoţea o marfă.
HAZNA = banii păstra� în Vistieria ţării.
IZVOD = listă de cheltuieli.
SUDIT = negustor străin, uneori şi pământean, care la sfărşitul secolului al XVIII-lea şi în prima
jumătate a secolului al XIX-lea se supunea unui Consulat străin din Iaşi (francez, englez, austriac,
rus,

prusac). Sudi�i aveau multe avantaje fiscale şi jtuidice. Categoria lor socială a fost desfiinţată
în anul 1 863 de către domnul Alexandru Ioan Cuza
ŢARIGRAD = Constantinopol (Istanbul)

De nouvelles donnees concemant l'organisation de la Douane en Moldavie

au commencement du XIr siecle

Resume

L'auteur analyse un document inedit conserve aux Archives Nationales de Bacău. Ce
document complete ce qu'on savait jusqu'a present sur le fonctionnement de l'institution de la
Douane de Moldavie dans Ia periode mentionnee.
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Arhivele Naţionale Bacău, Colecţia de documente, P VI 1 151 (fotocopie)
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SPAŢll MENTALE. SPAŢll DISCURSIVE ÎNTR-O IPOSTAZĂ A
DISCURSULUI REVOLUŢIONAR DE LA 1848 DIN l'RANSILVANIA
MARIUS ROTAR

Fiecare societate, prin multiplele elemente ce stau la baza devenirii sale sau prin
diferitele voci (locutori) ce se erijează în adevărate purtătoare ale unui mesaj considerat
ca şi general, are un propriu limbaj, discurs caracteristic ordonat pe diferite
compartimente, metaforic defmit ca o respira�e lăuntrică sau chiar exterioară care erupe
în anumite momente cheie ale existenţei sale. Adevărat câmp deschis de acumulări prin
experienţă şi influenţă, acest discurs se conturează pe parcursul unei durate lungi, este
mereu raportat la prezent şi are menirea de a răspunde diferitelor probleme ce apar ori
jalonează existenţa. Aşadar, putem considera un ansamblu societal ca având încorporat
sine qua non latura mobilă cu trimitere directă la acele timpuri sau momente cheie din
propria devenire şi care, după cum subliniam, nu trebuie limitată doar la un anumit
punct zero... Dar dacă ne raportăm la un moment al adevărului (Michel Vovelle) cum
este o revoluţie, chestiunile se precipită, iar acest element poate fi demonstrat inclusiv la
nivelul unei analize capabile să urmărească anumite elemente puţin avute în vedere în
diferitele încercări precedente de decriptare a unor variate sensuri. Este evident faptul că
la nivelul discursului revoluţionar de la 1 848 din Transilvania există un univers de
discurs1 caracteristic momentului, unde sunt vehiculate o serie de simboluri şi imagini
posibile a fi inventariate şi analizate dacă se grupează sau se urmăresc sub forma
termenilor cheie. Astfel, printre posibile direcţii care se pot urma în acesta grilă se pot
enumera, într-o analiză clasică am spune, termeni cheie ca şi român, naţionalitate,
pământ, libertate etc. ajungându-se la o categorie mai aparte şi, după părerea noastră,
mai dificil de explicat cum ar fi stabilirea de termeni cheie "exotici'' ca şi sângele sau
moartea cu variatele elemente aleatorii lor. Din capul locului trebuie spus că o anchetă
exclusiv focalizată pe termenul cheie moarte, regăsibil în discursul revoluţionar de la
1 848-1 849 din Transilvania, implică o serie de riscuri majore la nivelul anchetei,
integrabilă istoriei problemei2, care pot fragmenta şi secţiona anali:za cum ar fi: tendinţa
de unifonnizare a posibilelor concluzii3 greşit aplicate întregii comunităţii transilvănene
(discursul presupune un expeditor - locutor - şi un destinatar care poate sau nu pe baza
utilajul mental, după expresia clasică a lui Lucien Febvre, să-I înţeleagă) sau, mai mult,
adoptarea soluţiei mult mai comode de povestire decât de rezolvare a problemei.
Trebuie, în mod similar, subliniat faptul că imaginea nu trebuie neapărat confundată cu
cuvântul, întrucât acesta se defmeşte ca şi un simbol4, la nivelul discursului, pe această
1 Oswald Ducrot, Jean Marie Schaffer, Noul dicţionar al ştiinţelor limbajului, Bucureşti, 1998, p. 483.
Herve Couteau Begarie, Le Phenomene Nouvelle l&torie. Strategie et ideologie des nouveaux
historiens, Paris, 1 983, p. 43-56.
3 Peter Bwke, Istorie şi teorie socialA, Bucureşt� 1999, p. 1 1 0- l l6.
4 Gilbert Durand, Structurile antropologice ale imaginarului, Bucureşt� 1 998, p. 25-29.
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direc�e putându-se vorbi de imagine-simbol vehiculată menită a întări un aparat
argumentativ pus în func�une.
De fapt, este vorba în analiza noastră de o lectură diferită a unor date vechi şi
care, alături de o investiga�e la nivelul tăcerilor, după expresia aceluiaşi Michel
5
Vovelle , cu masivitatea şi anonimatul lor pot constitui o privire şi chiar o reconsiderâre
a unui <EVeniment sau apariţii unice cum a fost Revoluţia de la 1 848.
In mod evident, moartea poate fi considerată ca şi termen cheie încorporat
aparatului argumentativ al unui discurs politic, drept o noutate şi am integra acestă
direcţie ce s-a urmat curentului existent acum în Transilvania şi căruia declanşarea şi
desraşurarea Revolu�ei propriu-zise îi datorează cel mai mult şi anume Romantismul
politic. Fiind vorba de o moştenire şi o inovaţie realizabile printr-o revoluţie6 se pot
vorbi despre discontinuităţi şi continuită� la nivelul mişcării na�onale manifestate la
1 848 iar acestea se regăsesc şi în uzajul discursului utilizat acum, spaţiul discursiv
existent împingând prin arderea intensă a momentului înspre teritorii noi infestate la
nivelul locutorilor de sensibilităţi, reprezentări şi simboluri romantice. Şi cum orice
7
revoluţie nu caută legalitate, ci legitimitate , ce nu poate proveni decât de la popor,
funcţia persuasivă a discursului, cu atât mai puternică cu cât, de pildă, este rostit în
cadrul unei marii adunări naţionale decisive pentru adoptarea unei conduite şi
comportament politic (cazul Marii Adunării de la Blaj 3/5 Mai 1 848), impune la nivelul
termenilor cheie colonizarea de noi teritorii menite a da forţă şi a convinge.
In stabilirea termenului cheie este necesar a se preciza faptul că acesta, în cazul
nostru, nu se poate regăsi doar sub forma unui unic cuvânt (moarte) ci, mai mult,
termenul cheie este posibil a fi sugerat de cuvinte diferite în aparenţă dar care traduc
însă aceeaşi direcţie. Printre aceste cuvinte aleatorii se pot număra: mormânt,
îngropăciune, nemurire sau sânge, fiecare dintre ele avându-şi propriu traseu subsumat
însă unei imagini simbol mult mai extinse şi care prin toată întreprinderea enunţată
căpătă valenţe explicative mult mai directe. Principala noutate care apare este faptul că
în discursul revolu�onar se depăşeşte vechea imagine a efectului moralizator al mo�i
prin apelul la celălalt şi la moartea lui cu efect direct asupra noastră: moartea, în
economia discursului, nu se mai referă, la individ, ci se propagă la nivelul comunită�i
întregi. Toată această direcţie a exemplarită�i oferite de moarte împinsă spre organismul
comunităţi� respectă un scenariu impus de mult timp de un discurs religios dar, implică
elementele unei întregi sensibilităţi cumulate, care se revarsă în sentimentalismul şi
pasiunile romantice. Acesta impune legătura între ideea na�onală şi ideea patriotică şi
8
consi5lerarea naţiunii ca temelie a acţiunii politice sau ca şi popor . Sub presiunea wtei
acţiuni exterioare care, în concepţia locutorilor, îşi atinsese scopul (aducerea într-o stare
deplorabilă a naţiunii române din Transilvania) dar nu şi obiectivul (dispariţia acesteia),
discursul revoluţionar devine funcţional prin implicaţiile şi forţa persuasivă presupuse
că le are. Astfel, moartea devine un termen cheie utilizat în discurs ca şi un prim şi un
ultim argument încadrabil în întregime, credem, în problematica romantismului
5 Michel Vovelle, La mentalite revolutionaire Societe et mentalites sous la Revolution � Paris,
1985, p. 13-16.
6 1bidmt, p. 19-28.
7 Francois Furet, Reflecţii asupra Revolutiei franceze, Bucureşti, 1992, p. 86.
8 Nicolae Bocşan, Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat Secolul XIX, Reşita-Cluj
Napoc<i. 1997, p. 121- 123.
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manifestabil pe diverse paliere. Practic o întreagă sensibilitate devine acum marcată de
pers�iune emo�onală, cultul macabrului şi al exoticului9•
In cazul discursurilor rostite de Simion Bămu�u, tema mo�i îşi are Jocul său
bine determinat în aparatul argumentativ uzitat, în zugrăvirea unei situaţii existente în
Transilvania, în anticiparea acesteia, ambele direc�i suprapunfuidu-se unei posibile
defini�i ale discursului: aparat de producere de sens. Discursul10 rostit de Simion
Bămu�u în catedrala Blajului la 2/1 4 mai 1 848 a fost considerat, pe bună dreptate,
drept o sinteza a gândirii sale politice1 \ prefigurate de alte doua luări de pozi�e ale sale
pe aceeaşi qroblematică: O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă şi
Provocaţiune 2.Putem aşadar remarca că referinţa nouă - moartea - apare lapidar încă
din O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă ca şi parte integrantă în s�ile
discuriive uzitate de locutor prin acesta înţelegând multitudinea de termeni şi imagini
întrebuinţate pentru a da forţă discursului. Tema mo�i cuprinde la acest nivel analogia
individ-n�une şi se integrează în aparatul argumentativ printr-un comparatism ce
urmăreşte a elucida o poziţie finalmente adoptată: "(. . .) dă-ne-se şi nouă răgaz precum

e lege a se da jăcătoriului de rele condamnat la moarte, ca să tragem seama ce
fărădelege am făcut ca să nujim vrednici a mai fi număraţi între popoarele cele
nemwitoare ale pământulut'1 Asemenea imagine arată o percepţie a unei situa�i
•

dublate intrinsec de o reprezentare a acesteia pe coordonate bine definite ale
coincidenţei drepturilor naturale - drepturilor individuale - drepturilor na�onale, unde
moartea devine vehicol eficace atât în evocare cât şi în explicarea cu efect direct a
întreagii construcţii convergând înspre sinteza care acum face carieră: naţionalism liberalism. Totodată termenul cheie moartea poate fi prezent şi sub forma referinţei
indirecte la nivelul sugestiei şi intui�ei identificabil în momentul în care locutorul atinge
problema rolului limbii na�onale: "Prin limbă se împart ştiinţele, înfloresc artele (. . .) se

descoperă oamenilor religilmea; şi staturile fără arte şi ştiinţe ar fi numai ca nişte
arbori .fulgeraţi şi uscaţi fără viaţă şi frumuseţe (.. .)"14• In concep�a lui ·Bămuţiu

legătura limbă - şcoală - naţionalitate este atât de puternică în păstrarea naţionalităţii
încât recurge pentru a convinge la imaginea simbol moartea (derivat al acesteia de fapt)
în spaţiile discursului său: " (. . .) care părinte îşi va da pnmcul la o şcoală ca aceasta

stricătoare de limbi şi ucigătoare de naţionalitate"15

•

Trebuie remarcat faptul că în această luare de pozi�e a lui Simion Bămuţiu din
1842 apare din nou lapidar şi o altă ipostază a mo�i, ce acţionează în sens invers faţă de
accepţiunea firească a evenimentului mortal: moartea eroică. Moartea eroică este în
strânsă legătură cu sentimentalismul şi patosul specific romantismului, fiind o imagine
ce face acum carieră nu doar în cazul discursurilor revoluţionare, ci şi în planul creaţiilor
artistice, dând impulsuri şi greutate unor posibile conduite sau comportamente adoptate.
9 Paul Comea, Originile romantismului românesc; spiritul public, mişcarea ideilor şi literatura

1780-1840, Bucureşti, 1972, p. 7-40.
10 Pentru acest articol am folosit ediţia Comeliei Bodea, 1848 la români. O istorie în date şi mArturii,
vol.I-0, Bucureşti, 1982 - Simion Bămuţiu, Raporturile românilor cu ungurii şi principiele libertiţiei
naţionale- Discurs rostit la 2-14 mai in Catedrala Blajului, p. 446-484 ('m continuare Discurs) .
1 1 Iiviu Maior, 1848-1849. Români şi unguri in Revoluţie, Bucureşti, 1998, p. 99.
12 Apud
Comelia Bodea, op.cit., voi. I, p. 184-194 şi p. 401-403.
1 3 Apud Ibidem
14 1bidem, p. 190.
15 Ibidem, p. 19l.
•

•
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În cazul unei posibile uniuni cu Ungaria a Transilvaniei, Bămuţiu subliniază efectele
nocive ce ar putea să apară şi, în acest context, explicaţiile sale, care cuprind imaginea
simbol a morţii în varianta sa eroică, vin şi dau greutate unei posibile acţiune de ripostă:

"(. . .) pre muscalul nu-l va putea speria nimenea cu limba, ci cu braţul şi peptul cel
vârtos, În care bate o inimă iubitoare depatriea aceasta, În carefieştecine (. . .) săpoată
zice: Acesta e al mieu, pentru acest dar, pentru părinţii, muiere, prewzci, limbă,
naţionalitate mă voi oşti până la moarte". Pentru o mai bună edificare Simion Bămuţiu
apelează la elementele identităţii de sine, cât şi ale celuilalt. Astfel, el aruncă în scenă un
argument cu greutate şi semnificaţii aparte în momentul în care vorbeşte despre el şi
naţiunea sa, despre unguri ca şi agenţi periculoşi pentru români cu intenţii clare,
necesare a fi cât mai repede cunoscute, dar, mai mult, utilizează pentru edificare
modelul trecutului într-o formulă răsucită a exemplarităţii morţii în latura sa negativă
apelând la o nedorită în viitor repetare pentru românii transilvăneni a situaţiei Poloniei:

"Mergeţi, domnilor politici, dacă vreţi la morrnântul Poloniei citind: Aici zace Polonia
pe care au Îngropat-o ca la 300. 000 de aristocraţi (. . .)"1 6•

Apelul la Istorism, dimensiune esenţială a Romantismului 17 politic situat într-o
anumită continuitate cu Iluminismul, capătă, în cazul nostru, o formă ce suprapune
imaginea-simbol a morţii cu o sensibilitate romantică specifică evocând ideea moştenirii
şi, mai mult, ideea unui mod de reprezentare a lumii de dincolo într-o continuitate aparte
a atitudinii in faţa morţii: "(. . .) strămoşii noştri romani, de la carii am primit drept

moştenire această avere scumpă, ne-au lăsat cu limbă de moarte ca maicile noastre să
fie totdeawza dască/ii dintâi ai /imbei acesteia, pentru ca aşa să o iubească totdeawza
fiecare român adevărat, cum iubeşte pe maica-sd' 1 8• Dacă traversăm acest întreg enunţ

putem observa, pe de o parte, disponibilitatea sugerată a jertfei pentru limbă şi naţiune,
care deschide prin sugestie şi intuiţie calea morţii eroice iar, pe de altă parte, o
accepţiune poate tradiţională a preocupării omului pentru moarte sub forma lăsării pe
patul morţii copiilor (aici urmaşii strămoşilor romani) a unei moştenirii scumpe cu
limbă de moarte devenită datorie sau testament verbal cu putere de lege1 9• Aşadar, în
O tomneală de ruşine şi o lege nedreaptă se poate identifica existenţa unui spaţiu
discursiv aparte unde coexistă direct şi indirect referinţa/imaginea-simbol sau
termenul-cheie moartea. Aceste termen cheie trasează, este drept într-o variantă
redusă datorată contextului realizării, o posibilă evoluţie a căilor accepţiwtii morţii ce
vor ieşi în scenă mai pregnant şi vor face carieră la nivelul reprezentărilor în 1 848.
Situaţia se datorează specificităţii momentului ce impune creşterea mobilităţii discursive
într-un efort superior manifestat pregnat la nivelul discursului de percepţie, sinteză şi
explicaţie. Acum, la 1 848, de pildă, accepţiunea exemplarităţii morţii se va pune în
termeni tranşanţi presupunând, în primul rând, un simbolism legat direct de necesitatea
creşterii dinamicităţii organizatorice unde, de exemplu, acelaşi Simion Bămuţiu, dar nu
numai el, încearcă să impună un model de comportament politic. Se aplică imaginea
Salvatorului identificabilă pe două niveluri, pe de o parte, cel restrâns - al
16 Ibidem, pl92.
17 Vera Călin, Romantismul,
18

Bucureşti, p. 60-1 19.
Apud Comelia Bodea, op.cit.,vol. I, p. 187.
19 Ion Ghinoiu, Lumea de aici, lumea de dincolo. Ipostaze româneşti ale nemuririi, Bucureşti.,
1999, p. 2 1 2-2 1 5 .
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conducătorilor - iar, pe de altă parte, cel general şi care este cel mai puternic Salvatorul este însăşi Naţiunea întreagă printr-o ripostă fennă20. La nivelul capilor
revoluţiei comportamentul politic ce-i caracterizau unna, teoretic măcar, să se extindă,
iar discursul revoluţionat va deveni cel mai eficace vehicol, atât transversal la nivelul
unei elite încă nehotărâtă la începutul revoluţiei, cât şi vertical de la elite înspre mase. Pe
această traiectorie putem discuta despre Simion Bărnuţiu ca şi despre un creator sau
lider de opinie. Chestiunea devine cu atât mai posibilă cu cât "o revoluţie se înscrie ca şi
un,a dintre primele şi cele mai gigantice tentative de deplasare, chiar de abolire a
frontierei intre o cultură a elitei şi o cultură populară, propunând'tuturor un model etic
şi estetic comun'' (Mic hei Vovellei1 • Desigur chestiunile nu se vor realiza instantaneu,
fazele desfăşurării Revoluţiei de la 1 848-1 849 din Transilvania demonstrând această
supoziţ!e.
In acest sens, Simion Bărnuţiu apelează în Provocaţiune Ia imaginea-simbol a
morţii, după ce, în prealabil, schiţează tabloul sumbru al situaţiei românilor transilvăneni
şi lansează întrebarea cheie a atitudinii acestora faţă de posibila uniune cu Ungaria
Interogaţia locutorului este şi mai mult pusă în lumină, la fel şi întreg mesajul, şi prin
întrebuinţarea imaginii-simbol moartea: "(. .) de la dezlegarea întrebarei acesta atârnă
viaţa şi moartea românilor ", pentru că astăzi este (. . . ) ziua învifrii popoarelor celor
moarte", întrucât până acum românii au fost "morţi politiceşte"12• In această cheie se va
impune soluţia revoluţiei mântuitoare23, unde abundă simboluri de genul lumina biruind
întunericul sau ale vieţii renăscând din sânul morţii24. Aceste accepţiuni ale morţii se
racordează Ia scopul întregului discurs revoluţionar enunţat acum şi dau împreună cu
alţi tenneni cheie sau imagini-simbol uzitate elementul fundamental al atitudinii în
laturile sale cognitive, emotive sau comportamentale: responsabilitate conştientă şi
deliberată, specific romantică, de acţiune directă ca efect imediat al dorinţei schimbării:
"Vrem dară să răsturnăm piatra de pre mormânt (.. .) ca să iasă din groapă şi să
traiască în veci naţia română'.
Fără îndoială aspectul mobilizator al Provocaţiunii, ca de altfel al întregului
discurs revoluţionar de la 1 848 din Transilvania, nu se putea realiza decât dacă ceea �
el conţinea avea cât mai multe elemente care să poată fi reţinute uşor de receptori. In
această direcţie, utilizarea imaginii-simbol a morţii se înscrie în acţiune concertată a
emiţătorului (locutor) de a întipări în memoria colectivă a unor serii de imagipi ce să .
modeleze un "loc mental", pentru o cât mai uşoară extracţie la un moment dat In cazul
Provocaţiunii_referinţa apare de la începutul expunerii şi capătă valoarea reală în
momentul în care Bărnuţiu numeşte frontal pe cei cărora li se <!dresează: preoţi, rom� i
nobili, ostaşi români, naţiunea întreagă. Apare tema sângelui integrată concepţiei largi a
naţiunii organice ce prefigurează ideea datoriei şi a accepţi unii morţii eroice: "Fiţi dară
credincioşi (. . .) către sângele şi neamul vostnl' iar, după toate acestea reactionaţi. In
paralel, apar şi alte elemente exotice sau macabre (romantice) într-o c'bmparaţie de Ia
finalul manifestului: fără ştergerea iobăgiei, fără recunoaşterea naţiunii române, fără
Congres Naţional "(. . .) şi raiul e iad'.
.

"

20
21

Simona Nicoară, Mitologiile revoluţiei paşoptiste româneşti. Istorie şi imaginar, Cluj Napoca, p. 164.
Michel Vovelle, op.ciL, p. 15.
22 Apud. Comelia Bodea, op.ciL, voi. 1, p. 401 .
23 Simona Nicoară, op.ciL, p. 142-155.
24 Jean Starobinski, 1789. Emblemele raţiunii, Bucureşti, 1990, p. 40-42.
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Am putut remarca, până în acest moment, înclina�a de-a dreptul pedagogică a
discursului politic ce incumba evident latura practică şi credem că pe atari coordonate
mobilizatoare şi moralizatoare se va înscrie utilizarea imaginii simbol a mo�i care în
condiţiile precipitărilor caracteristice unei revoluţii în desfaşurare, unde parcă timpul se
comprimă (Francois Furet), va deveni şi mai accentuată. In condiţiile transformării ideii
naţionale în idee forţă, ce a implicat o accentuată angajare politică şi pasiune, discursul
revoluţionar se metamorfozează într-o veritabilă sursă de acţiune, care până la urmă, pe
25
variate niveluri, de la intelectual sau revoluţionar până la cel din urmă participant la
evenimente, traduce o mentalitate revolu�onară căreia un Michel Vovelle îi delimitează
şi stabileşte obiectul. Imaginea-simbol a mo�i atinge odată cu Discursul rostit de
Simion Bămuţiu în Catedrala Blajului punctul culminat ce depăşeşte cele precedente în
condiţiile imaginării na�unii ca peiWană, a asumării unui liberalism colectiv faţă de
persoana naţiunii, într-o sinteza originală naţionalism-liberalism26• Deşi aceste elemente
fuseseră enunţate înainte, acum sunt sintetizate într-o formă "cuceritoare" (D.D. Roşea)
reprezentând directa confiuntare între o stare de fapt şi una de drept, bazate pe idealul de
drept îmbrăcat de europeanul Bămuţiu cu argumente juridice, filosofice sau istorice27•
Discursul şi autorul său caută şi reuşesc să convingă prin argumente, place prin modul
în care sunt expuse şi, mai mult, emoţionează prin pasiunea care o degajă. Rezultanta
acestor trei elemente va fi mobilizarea corpului naţional pentru o atitudine şi ac�une
politică comună. Analiza de con�ut a Discursului motivează, prin mecanismul
complex de valori şi convingeri interconectate, o acţiune politică în desfăşurare şi care
nu este un comportament politic întâmplător, ci face parte dintr-un coerent proces de
decizie politică. Acesta cuprinde o reac�e la acţiunii� întreprinse de alţii (ungurii) dar şi
a acelora cărora li se adresează (na�unea română). In această cheie, din perspectiva a
ceea ce se va adopta a doua zi (Petiţiunea Naţională
3/1 5 mai 1 848), există
posibilitatea de a analiza Discursul prin prisma luării unei decizii ce presupune:
perceperea problemei cu o sistematizare a faptelor şi informa�ilor deja existente,
expunerea alternativelor şi alegerea celei mai bune dintre ele pentru un curs favorabil al
ac�unii, astfel încât, să se ajungă la obiectivul esenţial al oricărei societăţi: maximul de
randarnent28. Ceea ce ne interesează faţă de un asemenea mod de abordare este să
urmărim locul pe care îl ocupă termenul cheie moartea în construcţia şi economia
Discursului, important fiind şi timpul la care este folosită. Nu trebuie omis contextul în
care este rostit Discursul, adică în cadrul unei mari adunări na�onale-revoluţionare care
întruneşte atributele unei liturghii politice, a unei sărbători revoluţionare, a libertăţii
naţiunii sau chiar al unui spectacol al întemeierii29•
In deschiderea expunerii sale, Simion Bămuţiu foloseşte stilul exclamaqv, prin
care caută să facă atent auditoriu! şi să-I pregătească pentru a primi informaţia Incă de
acum apare imaginea simbol a morţii cuplată cu dorinţa de schimbare a situaţiei
românilor transilvăneni, în sensul cel mai dramatic (dur) raportat la acţiunile celuilalt
''Cine va maiputea zice că , românul nu doreşte o stare maifericită, că pe el (. .) nu-/
mişcă nici chiar sentinţa de moarte care i se prepară În adunările imgweştt'. Spaţiul
discursiv utilizat de Bămuţiu, unde se regăseşte imaginea mo�i în latura sa negativă, se
-

.

Omul Romantic, volum coordonat de Francois Furet, laş� 2000.
26 Nicolae·� op.ciL, p. 124-127.
"' D.D. Roşea, Oameni şi climate, Ouj Napoca, 1971, p. 75- 101.
28 Jack Plano, RRiggs, H.S. Robin, Dicţionar de analizA politică, Bucureşti, 1993, p. 3.
29 Simona Nicoară, op.ciL, p. 178-209.
25
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extinde înspre spa�ul ac�unii imediate ce trebuie declanşată pentru o schimbare vitală în
concep�a locutorului, într-<> exprimare romantică, cumulativă şi explicativă: "Ce

judecaţi fraţilor ! au dacă rândunelele presimţesc apropierea primaverii şi a iernii,
unele animale furtuna cea grea, W'lii oameni îşi spW1 chiar şi ora morţii, W1 popor
întreg să stee nemişcat ca piatra, când îi bate oraforicirii şi să tacă surd şi mut, când i
se trage campano. de moane','!l). Imaginea simbol a mo�i este aşadar utilizată în ultima
parte a enunţului într-<> dualitate simetrică ce dă măreţia romantică: ora fericii campana (clopotul - n.n.) de moarte. Putem spune, la această parte introductivă a
Discursului, perceput ca şi un punct nodal într-<> acţiune politică în desfăşurare, că
destinatarul este pregătit pentru acceptarea unei atitudini politice coincidente cu cea a
locutorului (Simion Bărnuţiu), asemenea lucru petrecându-se şi întărindu-se inclusiv
prin întrebuinţarea imaginii-simbol a mo�i.
La fel ca şi în cazul Provocaţiunii, dar într-<> formă mult mai extinsă, locutorul
apelează pentru clarificare la formula interogativă a atitudinii românilor transilvăneni
faţă de proiectata uniune de . unguri: "Ungurii leagă toate bW'lătăţile vieţii

constituţiqnale de W'liW'lea cu Ungaria (. . .). Şi acum W'liW'lea asta e la uşă, ce să
facem?" In fapt, credem că acesta .este al doilea element în desfăşurarea Discursului,
cel al expunerii faptelor prin sistematizarea informaţiilor existente, zugrăvindu-se
printr-un excurs discursiv raporturile românilor transilvăneni cu ungurii de-a lungul

timpului.

Atât românii, cât şi ungurii, sunt consideraţi ca două persoane asemănătoare care
nu se pot ajuta una pe cealaltă dacă nu-şi cunosc "lipsele (. . .), firea şi caractentf'. In
aceasta direcţie, dacă considerăm momentul 1 848 pentru românii transilvăneni drept
unul care impune câştigarea încrederii în forţele proprii, în construirea unei imagini
pozitive de sine31, imaginea simbol a mo�i este practic unul dintre termenii cheie care
poate fi regăsit independent sau nu în ordonarea şi percepţia situaţiei românilor
transilvăneni. Simion Bărnuţiu caută să aibă un ton discursiv cât mai limpede pentru a-şi
câştiga credibilitatea auditoriului, la care se adaugă înfierarea adversarului bazată pe
fapte de viaţă reale "la lumina istoriei şi libertăţit'. Aşadar, se apelează la istorie
devenită o armă spirituală a eliberării odată cu Romantismul ( Paul Comea), iar moartea
este folosită la timpul trecut într-un stil judiciar care acuză, justifică şi apără în numele
"idealului de drepf' (D.D.Roşca). Incursiunea începe cu venirea ungurilor în
Transilvania "de la care se trag toate relele, care se sufăr ardelenii de 1000 de ant',
fiind evocate în continuare momentele 1291 şi 1 437, ultimul adevărată conspiraţie
împotriva poporului. Stilul devine cuceritor, prin ironie, în momentul în care se prezintă
figura lui VerbOczi, ce cuprinde şi referinţa moarte, implementată, în mod logic, pentru
o imagine cât mai semnificantă a semnificatului. VerbOczi este astfel "advocat al
tiraniei, care nu trebuia să iasă niciodată din iad', cuprins de cele trei naţiuni "cu
braţele deschise" şi în urma acţiunii căruia românii transilvăneni se îmbracă in jale.
Concluzia locutorului este şi mai mult întărită prin uzitarea stigmatizantă a imaginii
simbol a mo�i, Tripartitul fiind considerat "nu evanghelie a bucuriei, ci îngerul morţii
celei mai ruşinoase (. . .)"32•
Se poate remarca relaţia locutorului cu discursul său care afectează întreg
Discursul, Bărnuţiu apelând la o asemenea formulă atât pentru a întipări în memoria
·

Apud Comelia Bodea, op.cit., p. 446.
31 Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii transilvăneni, Bucureşti, 1997, p. 254-260.
32 Apud. Comelia Bodea, op.cit., p. 456.
30
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auditoriului elementele comunicate, cât şi pentru a le localiza la palierul simbolizării
ideilor, care devin mult mai uşor de înţeles acum. Astfel se explică de ce nu se poate
frac�ona un discws prin prisma unui simplu element unilateral, ci trebuie văzut în
adâncime la fel de mult ca şi la suprafaţă. Modernitatea Discursului faţă de realizările
precedente (IIwninism) se remarcă nu doar prin, în cazul nostru, a apari�ei imaginii
simbol a mo�i si derivatelor sale, ci şi prin modalită�le variate în care este
întrebuinţată. Astfel, în cazul zugrăvirii importanţei Aprobatelor şi Compilatelor,
pentru soarta na�unii române, timpul folosit, unde apare o imagine derivată a morţii
(mormânt), este cel prezent urmărindu-se blamarea acestora. Argwnenta�a însă este
simplificatoare. Simion Bărnu�u vede în Aprobate şi Compilate "(. . . ) un monnânt în
care zace naţilOlea noru,..tră din Ardeal', construc�a semantică realizând o transformare
discwsivă complexă. In acest mod, sensul propozi�ei-propozi�ilor principale ce
compun fraza modifică cele care le succed33 chestiune observabilă la sîarşitul enunţului:

"(. . .) să culegem oarecâte din florile galbene, care cresc pe acest mormânt înfiorător
ca să le dăm românilor, care vreau să vândă limba şi naţionalitatea pentru bunătăţile
uniunii ungweşti, să-şi pună cocarda la piepturi întru aducere cuninte că au conlucra!
la îngroJXUea naţiunii lor însuşt.34. Raportul realizat între propoziţiile care compun

fraza/frazele în acest punct al Discursului, cu transformarea discwsivă enunţată,
implică elemente temporale şi logice anticipative, timpul ac�unii, amplificat prin
imaginea simbol a morţii, fiind cel viitor, iar tonul discwsiv va fi ironic, cu accente
tragicomice, dar cu atât mai grav.
Amplitudinea stigmatizării se observă nu numai în cazul unor persoane care ar fi
putut să adopte o pozi�e favorizantă morţii na�unii, ci şi în cazul unui întreg timp istoric
identificat de Simion Bărnuţiu cu s�itul secolului al XVIII-lea. Din nou apare
imaginea simbol a morţii în variante derivate dar care simbolizează acelaşi lucru în
fond, stilul adoptat de Bărnu�u fiind expresiv-exclamativ bazat pe inteljec�i: "0,
timpuri barbare! O, tiranii neauzite! Periţi din istorie, stângeţi-vă din memoria

oamenilor, ca să nu mai creadă cei viitori că ar putea degenerafamilia omenească la
atari sălbăticit'35• De fapt, aici verbele "a pien şi "a se stinge" nu sunt, în acest caz,
decât nişte sinonime ale verbului "a mun"''. Spa�ul discursiv în care se integrează şi
"''

imaginea simbol a morţii schiţează accep�unea mo�i eroice ce apare ca posibilitate în
cazul luptei deschise într-unul dintre momentele culminante pe care Bărnu�u le atinge
în Discurs sub forma romantică a jurământului de credinţă faţă de interesele superioare
ale na�unii: "Săjurăm, că nu ne vom lăsa să ne înşele, săjurăm că nu vor mai putea

turbura pacea (. . .), să jurăm că nici diavolii iadului nu vor rupe legăturile cunoarei
frăţeşti, cu care e legată adunarea aceasta şiprin ea naţiunea Săjurăm, fraţilor! şi ca
fraţi de sânge să ieşim la luptă în contra acelui duşman al naţionalităţii noastre, ce vine
către noi cu jlcunura de uniune nouă cu Ţara Ungweascâ'36• După cwn sublinia
Simona Nicoară, la acest nivel ac�onează dorinţa de mântuire de inspira�e creştină,
într-o stare de speranţă şi aspira�i multiple care de fapt se va regăsi înjurământul propus
participanţilor şi care va fi realizat la Bla/7•
33

Oswald Ducrot, op.cit., p. 385.
Apud Comelia Bodea, op.dt, p. 45 1.
35 Ibidem,p. 456.
36 Ibidem, p .459.
37 Simona Nicoară, op.dt., p. 185.
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Putem considera momentul în care Bămuţiu lansează întrebarea "Ce este
uniunea pentru unguri şi ce este uniunea pentru români?" drept momentul situat în

economia Discursului prin care se � la expunerea altemativelor şi a prezentării
argumentelor care îi întăresc opinia. In mod evident întrebarea lansată, ca şi în
Provocaţiune, îşi găseşte acum o explica�e, bazată pe aceleaşi elemente exotice dar
extinse (martie - polonezii, mai -japonii, arabii, egiptenii) cu trimitere directă la sinteza
nationalism-liberalism
Imaginea simbol a morţii se regăseşte şi ea în aparatul argumentativ utilizat,
într-o reprezentare sumbră, ca termen de compara�e pentru soarta na�unii: odată cu
na�unea se naşte şi libertatea ei şi "(. . .) fără libertate nu e onoare pe pământ şi viaţa
naţiuniifără onoare e mai amară decât moartea (. . .)"38• Din nou Bămu�u sintetizează
întreaga argumenta�e, întrebuinţând termenul cheie moartea pentru a clarifica situa�a:
"Pentru wzguri (uniunea-n.n.) e viaţa, moarte penţru români; pentru unguri libertatea
nemărginită, pentru români servitutea eternâ'. In acest enunţ remarcăm utilizarea
antinomiei într-o dublare reciprocă cu efect întăritor asupra demonstraţiei: pe de o parte
viaţa/libertatea iar, pe de altă parte, moartea/servitutea eternă. Totodată, în aceeaşi gamă
se înscrie imaginea mo�i ca exemplaritate capabilă să impună o conştientizare a
fiecăruia faţă de soarta na�unii, Bămu�u recurgând din nou la transformări discursive
complexe: "Unindu-se naţiunea română cu Ungaria (. . .) ea va începe îndată a se

stinge şi a peri ca un arbore fulgerat, atunci nici om, nici Dumnezeu nu-l va scăpa de
perire, pentru că învoindu-se la sentinţa morţii sale, va arătă că preoţii români erau
trecuţi mai nainte la idolii gintei străine, patrcii erau cumpăraţi, poporul vândut şi toată
naţiunea era moartă dinainte; şi ungurii acum îifac îngropăciunea cea de batjocurâ.39•

La nivelul laicizării acţiunii politice a românilor transilvăneni imaginea simbol a
morţii poate demonstra, într-o analiză de conţinut al discursurilor de mare calibru ale lui
Bămu�u şi nu numai, gradul de evoluţie a acesteia şi, mai mult, discontinuitatea cu
discursul politic dinainte de 1 830 înspre Supplex. Asumarea mo�i, în discursul politic,
direcţionată de Biserică, nu se putea realiza, moartea fiind un termen "necuviincios" ce
depăşea petiţionarismul şi legalismul strict. Acesta imagine simbol la nivelul
discursurilor politice, nu putea să apară numai dacă se schimbau actorii politici şi
contextul general întrucât este greu de acceptat în discursul "condus" de Biserică
inclusiv varianta "cuminte" a morţii ca stare a poporului, nemaivorbind de moartea în
varianta sa eroică. De fapt, după Keith Hitchins, aceşti intelectuali urmăreau o mai
puternică angajare a Bisericii în solu�onarea necesită� lor societăţii printr-o armonizare a
ac�unilor ei cu cele ale elitei, evitând izolarea care s-ar fi realizat prin anticlericalism40•
Soluţia militantistă, adusă în prim-plan de ideologia Romantismului politic care
politizează conceptul de na�une accentuând sentimentele şi pasiunile, impune ca
valoare decisivă datoria faţă de naţiune. Aceasta va trebui conştientizată şi îndeplinită de
fiecare membru. Datoria faţă de naţiune apare transpusă în discursul revolu�onar nu
numai orientată înspre trecut, spre strămoşi, dar mai ales spre viitor ca şi o condiţie
esen�ală a menţinerii integrităţii corpului naţional. Pe această construcţie a prezentului
responsabil, atât faţă de trecut, cât şi faţă de viitor, imaginea-simbol a morţii capătă
valenţe evaluative situate la nivelul frazei şi a lexicului care compune frazele,
38 Apud Cornelia Badea, op.cit., p. 464.
39_1bidem, p. 476.
40 Keilh Hitchins, ConştiinţA naţională şi acţiune politică la românii din Transilvania, voi.L Ouj Napoca.
p. 83- 1 1 5.
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metamorfozându-se într-un act de recomandare dual41• Pe de o parte, moartea evocă
sfârşitul na�unii, iar, pe de altă parte, moartea sugerează fiumuseţea, în varianta sa
eroică, când este săvârşită pentru na�une. Cei care fac acest gest îşi îndeplinesc datoria
şi deschid astfel porţile nemuririi şi a reîntâlnirii cu strămoşii: "Aşa posteritatea română

se va mira de nesimţirea noastră şi ne va blestema în morminte, căci am ascultat cu
nepăsare sentinţa de moarte a gintei noastre, căci n-am recurs chiar şi la cele mai din
urmă mijloace pentru apărarea numelui de român (. . .)". In continuare, pentru a da forţă

imaginii induse pe coordonatele morţii eroice, Simion Bămu�u recurge la prezentarea
celei de a doua variante a atitudinii: "(. . .) sau nu e lucru mai strălucit înaintea

oamenilor şi dwnnezeilor ca să ne oştim pentru nemurire şi mai bine să descindem toţi
în morminte încoronaţi de glorie, decâJ o imfamie sempiternă ereditate nefericiţilor
noştri strănepoţi (. . .)"
Locutorul recurge pentru o cât mai bună edificare a auditoriului la comparaţii
individ - naţiune, evocând imaginea simbol a morţii, în ambele cazuri coordonatele
fiind cele ale disperării şi de:zamăgirii când viitorul ultim (după expresia lui Vladimir
Jankelevitch) este inevitabil apropiată şi conştientizată. Totuşi accentul cade pe soarta
na�unii disperate, Bămu�u utilizând din acest motiv compara�a care am evocat-o: "(. . . )

ce limbă poate să Spwlă amarui care-I suferă numai in trei zile omul condamnat la
moarte, dar apoi amarui unei naţiune cine-I va putea spune pe care o ar vindefiii săi
cei înţelepţi? ce condei poate să descrie durerile celui ingropat de viu; iată, el se
deşteaptă din mormânt, îşi muşcă buzele şi-şi roade mâinile de desperaţiune (. . .);
durerea acestui nefericit este scurtă; iară durerea unei naţiuni ce merge spre perire
când va trece cu istoria din secol în secol şi de la generaţilDle la generaţilDle, când nu
se va mai auzi nici o vorbă română între Olt, Mureş şi Tisa (. . .)".
,

Sentimentul care se degajă din Discurs este cel al fricii, locutorul (Simion
Bărnu�u) încercând să inffuenţeze auditoriu! şi în această cheie se apelează la imaginea
simbol a morţii ce are un rol explicativ. Astfel, se conturează perspective sumbre în
eventualitatea pasivită�i naţiunii române, esen�ale fiind deriva�ile termenului cheie
moartea pe care-I urmărim în ancheta noastră, ce dau un tablou mult mai deschis şi
dinamic la ceea ce locutorul urmăreşte să producă. Aşadar, imaginea simbol a morţii şi
deriva�ile sale apar ca şi un prim şi ultim argument pentru mobilizare na�onală, în
vederea evitării propriei dispariţii sau, altcumva spus, prin intermediul deriva�ilor se
încearcă o conştientizare a pericolului prăbuşirii iminente: "(. . .) atwzci sapa şi aratrul

barbarului va scoate din pământ câJe o piatră romană ca să mărturisească, cum că
petrile au mai multă simţire, veneraţiune cătră memoria celei dintâi, (. . .) decâJ
milioane de legionari care ne-au aşezat (. . .) ca să custodim nemoartă gloria numelui
roman; şi noi în loc să o mărim, o am micşorat, o am întunecaJ, o am vândut şi
împreună cu naţiunea o am îngropat în an 1848r' La acest moment se poate remarca
din nou utilizarea de către Simion Bămu�u a aceluiaşi ton exclamativ necesar
concilieriilcoincidenţei cu auditoriu! său şi, totodată, profundul dezacord între măre�a
unui trecut glorios şi nimicnicia prezentului ce inevitabil întunecă viitorul. Se realizează
imagini răsturnate menite a da amploarea exprimării: nemoartea (nemurirea)
contrastează cu autostigmatizarea inconştientă realizată prin pasivitatea na�unii române.
Structura Discursului impune în continuare alegerea, în viziunea lui Simion
Bămu�u, a celei mai bune soluţii pentru na�unea română din Transilvania din
perspectiva preconizatei uniuni cu Ungaria. iar prin prisma analizei ce am propus-o ne
41

Oswald Ducrot, op.cit., p. 505.
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va interesa fonnula de încheiere întrebuinţată. Sfărşitul Discursului va reclama
recapitularea elementelor defmitorii enunţate, exprimarea, din nou, a indignării faţă de
elemente negative subliniate şi, în cele din unnă, un ultim apel vibrant către auditoriu.
Imaginea simbol a morţii, la care se adaugă derivaţiile de rigoare, se va regăsi în toate
cele trei faze ale peroraţiei având un rol edificator şi, cel mai important, unul
mobilizator. Imaginaţia receptorilor este din nou solicitată, Simion Bărnuţiu cerându-le
să-şi imagineze cei o mie de ani de la venirea ungurilor în Transilvania ca pe o singură
zi când naţiunea română este pusă în jug de dimineaţa până seara, iar seara tirania
ungurească va lua jugul "ca să ne omoare". Concluzia trasă de către Simion Bărnuţiu
unnăreşte acelaşi efect angajant, amplificat de utilizarea wmi derivat al imaginii simbol
a morţii: (. . ) care naţizme de pe pământ nu s-ar ridica de la mic până la mare,
"

.

cându-ţi vede zilele numărate? "

Acţiunea politică preconizată de Simion Bărnuţiu se cerea a fi imperios realizată,
în viziunea lui, şi pe atare direcţie imaginea simbol a morţii impune cu şi mai multă
precizie ideea datoriei ''pentru pământ şi numele nostru": ''Aşa fraţilor! aduceţi-vă

aminte atzmci, că vă strigă din morminte străbzmii noştri: Fiilor (. . .) luptaţi-vă şi voi şi
le apăraţi, până ce se va restaura capitoliul (. . .) ca să vă încoroneze cu /aurul nemuririi
pentru constcmţa şi bărbăţia voastrâ .42• Această privire spre trecut şi, mai ales, spre

viitor, deschide şi mai mult perspectiva conturată deja, după cum am văzut, a
accepţiunii celei mai dinamice şi ''fnunoase" a morţii în discursul revoluţionar de la
1 848 din Transilvania: moartea eroică. Moartea eroică apare ca fiind unul dintre
elementele caracteristice ale Romantismului manifestându-se mai ales în domeniul
artistic, după cum am mai subliniat, dar este asumată şi în cel politic. În Transilvania
Romantismul se manifestă mai ales sub aspect politic fiind tributar unor influenţe
provenind dinspre Victor Hugo, F�licite Robert de Lamennais, Wilhelm Traugott
4
Krugg - ultimul preferat lui Kant 3. In atari condiţii, mişcarea politică din Transilvania
capătă o specificitate cu o puternică coloratură practică şi se pune accentul pe
responsabilitatea faţă de corpul naţional, şi se acceptă ca şi criteriu de selecţie conştiinţa
naţională. La 1 848 însă, datorită dinamismului deosebit al momentului, datorită
acumulărilor romantice precedente în ceea ce priveşte modalităţile de exprimare şi
îmbogăţire ale universului de discurs, se va depăşi o anumită insuficienţă filosofică la
nivelul discursului politic vehiculat, accentul căzând mai ales pe valenţele pragmatice.
Dacă Romantismul "pledeazăpentru cultul macabndui şi exoticulut' (Keith Hitchins),
în discursul revoluţionar de la 1 848 din Transilvania, imaginea simbol a morţii care se
vehiculează se află undeva la congruenţa acestora, putând fi considerată un punct nodal
ce demonstrează o asumare, o sensibilitate şi o trăire racordată la necesităţile practice ale
societăpi româneşti transilvănene într-o veritabilă coloratură proprie şi romantică.
In celebra schemă pe care Philippe Aries a propus-o pentru gradarea atitudinilor
44
conturate în faţa morţii de-a lungul timpului eerioadei romantice i se atribuie un al
.4
patrulea timp, cel al ''vremii morţii.frumoase' 5 • In condiţiile producerii unei revoluţii la
nivelul sentimentului, moartea este acum exaltată ca şi un moment dezirabil prin care
natura sălbatică pătrunde în donjonul culturii, întâlnindu-se cu natura umană şi, în fmal,
42 Ibidem, p. 482-483.
43 Keith Hitchins, op.cit, p. 94-1 O 1.
44

Philippe Aries, Omul in faţa morţii, voi 1 -ll, Buc., 1996.

45 lbidem,p. 159-363.
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46
realizând compromisul fiumuseţii • Asemenea evoluţie se remarcă mai ales în latura
literară a Romantismului sub fonna accepţiunii morţii iubitei, dar, în cazul nostru,
frumuseţea morţii se dezvăluie încorporată morţii eroice. De altfel, lucrarea lui Philippe
Aries nu atinge aproape deloc această direcţie, element care se explică prin faptul că are
în vedere cu totul şi cu totul alte cadre geografice şi un alt context. Moartea eroică, în
discursul revoluţionar de la 1 848 din Transilvania, se dezvoltă în două direcţii împletite:
pe de o parte, exemplaritatea trecutului iar, pe de altă parte, responsabilitatea prezentului
faţă de viitor, într-o fonnulă romantică prin excelenţă, ce va fi transmisă timpurilor
viitoare sub fonna unui pârâu subteran care va ieşi mereu la suprafaţă în momentele de
criză: prin moarte pentru naţiune spre viitor întru nemurire. Asemenea fonnulă este
posibilă deoarece în acel timp în politică îşi face loc sentimentul, element caracteristic
Romantismului politic, care modifică concep�a despre eroi şi martiri în noua religie
47
politică care este patria . Eroul va fi de acum înainte cel ce luptă şi moare pentru
apărarea "pământului şi numelui nostru", după fonnula lui Simion Bămuţiu. Discursul
revoluţionar va deveni principalul exponent al acestei atitudini faţă de moarte, tablou în
cuvinte, unele dintre ele transfonnate în imagini simbol cu etichete descriptive aplicate,
convergând înspre imaginile simbol operaţionale. După cum am văzut, în cazul
elaboratelor bămuţiene, imaginea morţii eroice se regăseşte într-o fonnă nu foarte
extinsă şi, mai degrabă, este sugerată prin tot felul de derivări de la tennenul cheie pe
care-I unnărim.
De altfel, radicalizarea produsă în Revoluţia transilvaneană din septembrie 1 848
se va reflecta şi în utilizarea imaginii simbol a morţii care nu mai va fi, ca şi înainte, doar
sugerată, ci, mai mult, se solidifică în practica discursivă. De pil<iă, al doilea apel adresat
48
maghiarilor din Aiud de către prefectul Simion Prodan Probul poate fi considerat un
tablou al noii situaţii, peisaj unde moartea este ritm şi respiraţie a sensibilităţii acelui
prezent. Prin natura sa (apel), fonnulele de adresare utilizate, prin conţinutul său, acest
discurs se vrea a impune a fi împăciuitor, dar, ceva şi cândva în acest discurs se
modifică, prin adoptarea morţii în cea mai pură accepţiune a fiumuseţii sale şi anume
latura sa eroică. Tonul fenn al discursului, interogaţiile locutorului ("Dragi concetăţeni,
pe cine vreţi să apăraţi cu armele şi împotriva cui?"), răspunsurile la acele interogaţii

("Trebuie să existe peste măsură de multe motive adevărate şi sfinte pentru a începe un
război civif'.) pregătesc imaginea morţii eroice, care va fi argumentul ultim, nu pentru

realizarea mobilizării proprii, ci pentru demonstrarea existenţei acestei mobilizări la
nivelul comunităţii. Fonnula este întrebuinţată pentru a-i convinge din nou pe unguri
să-şi modifice acţiunea politică.
Imaginea simbol a morţii eroice se conturează sub fonna răspunsurilor la
interogaţiile locutorului, ce unnăresc ordon�a infonnaţiilor, într-o viziune care degajă
sentimentalismul şi pasiunile romantice: "!şi închipuie cineva că, prin fii noştrii

spânzW"aţi naţiunea noastră se sperie ca muştele? Pe ei parcă i-arfi pedepsit pentru
numele şi renumele lor, chiar mai necruţător decât moartea, dar s-au înşelat; căci
moartea nu e pedeapsă într-o astfel de situaţie, ci destin, iar gloria lui se ridicăpână la
cerW"i (.. .) că ei s-au jertfit pentru neamul lor ca şi-/ scape din robie (. . .)". Imaginea
46 1bidem, p. 434.
.fi Nicolae Bocşan, op.dt., p. 37-40.
48 Apud.Comelia Bodea, op.cit., voi. II, p.993-995.

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

Spaţii mentale. Spaţii discursive

129

creată subliniază elementul esen�al al datoriei faţă de patrie, unde moartea nu este un
simplu act în sine ci dragoste împlinită ce va fi răsplătită sub fonna gloriei eterne: "(. . . )

szmtem gata să murim în orice momentpe câmpul de luptă, decât să mai îndurăm odată
aceasta". Ceea ce dă greutate imaginii simbol a morţii este faptul că locutorul vorbeşte

în numele naţiunii apelând, pentru explicitarea atitudinii adoptate, atât faţă de moarte,
cât şi faţă de adversari, la diverse analogii cum ar fi moartea pentru na�une - moartea
pentru omenire a lui lisus Hristos: "Oare moartea lui Hristos a fost hulită sau

glorificatăpână azi?"

Totodată imagine simbol a morţii poate deveni un criteriu al aderenţei faţă de o
cauză: "Moartea e aici, a sosit. Dacăfacem pace, poate pleca dintre noi, şi amin (. . .).
Vom vedea acum cine nu îndrăzneşte. Acum se va alege cine e om adevărat". Apelul la
trecut se mulează peste întreaga problematică cimentând accep�unile tennenului cheie
cu trimiteri la elementele identită�i proprii ce s-au transmis şi se utilizează în acel
prezent: "Sunt cetăţean roman, mă chemă Gaius Mucius, ca duşman am vrut sij-1 ucid

pe duşman şi n-am avut mai puţin curaj înfaţa morţii decât înfaţa amorului . . . In urma
mea se qflă zm lzmg şir al celor care caută această cinste". Se va apela din nou la
argumentele drepturilor naturale, etern valabile într-o fonnulă plină de învăţăminte şi
atotcuprinzătoare: "A te împotrivi naturii înseamnă a te răscula împotriva zeilor".
Atât in cazul elaboratelor bămuţiene cât şi la nivelul acestui apel avem de-a face,
cum am mai precizat, cu nişte discursuri funcţionale, dar, din perspectiva tennenului
cheie - moartea - pe care-I unnărim, se poate remarca că în cazul apelului lui Simion
Prodan Probul, moartea are o accepţiune mult mai clară, element ce poate fi demonstrat
inclusiy prin proporţia semantică a tennenului.
In mod similar, aceeaşi chestiune reiese inclusiv la nivelul corespondenţei între
conducătorii revoluţiei, cum ar fi o scrisoare expediată de Ioan Buteanu maiorului
9
Csutak Koloman4 înspre sîarşitul revoluţiei. Tonul adoptat este mult mai fenn şi sunt
schimbate fonnulele de adresare. Existenţa politică a naţiunii române este, în opinia lui
Ioan Buteanu, "simbolul pentru care trăim şi murim", argumentele aduse pentru a se
sus�ne acest lucru fiind "drepturile omenirii, naturii şi a popoarelor". Din nou se va
vehicula imaginea morţii eroice devenită resort convingător al puterii proprii: "Noi

szmtem gata sau a trăi sau a peri şi a ne susţine omenia şi ne oştim mai Încolo pentru
principiul nostru", pentru că "(. . .) ne vom bate până la moarte ca să nu cadă pe noi
blestemul nepoţi/ar noştrt'.

Pentru a se putea ob�ne o dimensiune mult mai extinsă a morţii în cadrul
Revolu�ei de la 1 848 din Transilvania este însă necesar a se corela două aspecte
esenţiale ale problematicii: pe de o parte este necesar a se unnări moartea în
50
dimensiunea sa cantitativă, la nivelul morţii suportate sau trăite , care acum cunoaşte
1
5
forme extrem de violente iar, pe de altă parte, după cum am încercat şi noi în analiza
noastră, trebuie unnărit discursul indirect circumscris morţii care inevitabil este un
discurs revoluţionar. De fapt, chestiunile se întrepătrund în condiţiile în care una dintre
49

Ibidem, p. 1 08 1 - 1082.

Vezi introducerea la Michel Vovelle, La Mort en Occident de 1300 a nosjoun;, Paris, 1983.
De pildă materialul existent în Arhivele Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia cuprind la cotele 3635 si
224/1 899 tabele cu românii uni� şi ortodocşi din Protopopiatul Bistrei ucişi şi invalizi întocmite pe baza
datelor oferite de la preoţi.
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cele două direc�i despre care vorbeam pot să reprezinte reversul celeilalte sau, mai mult,
2
să accentueze latura anticipărilor decât a moştenirilor (Michel Vovellei •
Termenul cheie pe care l-am stabilit - moartea - ca şi imagine simbol în
discursul revolu�onar de la 1 848 din Transilvania, pe care l-am cercetat din
perspectiva unei ipostaze, demonstrează accep�unea acestuia în text sub o formă nouă,
diferită de vocabularul tipic al Luminilor. Această nouă direcţie s-a cumulat în timp
după 1 830, în condiţiile laicizării mişcării politice din Transilvania şi transmisă odată cu
Revoluţia paşoptistă viitorului. Acesta se va putea urmări inclusiv la nivelul sărbătoririi
şi valorizării momentului 1 848. Moartea este, cel puţin în discursul revoluţionar de la
1 848, un prim şi ultim argument în discursul utilizat pentru a se convinge corpul
naţional, pentru a se determina o conduită comună sau un mij loc de a ne raporta la alţii.
De fapt, moartea ca şi termen cheie sau imagine simbol este circumscris unor obiective
mai largi care implicau emanciparea naţiunii române din Transilvania şi astfel ea intră în
economia discursurilor căpătând întreaga frumuseţe prin vehicularea morţii eroice. Mai
mult, utilizarea acestei imagini se desenează în paralel cu desfăşurarea revoluţiei
propriu-zise.

Espaces mentales. Espaces discursifs dans une hypostase du discours
revolutionnaire de 1848 dans la Transylvanie
Resume
L'article se proJX>se d'invesliguer d'une partie du discours revolutionnaire de 1 848- 1 849
dans la Transylvanie en suivanl le terrne-clef '1a mort" el son râie el sa signification dans
!'economie el ia structure discursive. Cornrne sources sonl utiliees lU1e partie d'l�laborations de S.
Bămu�u, Simion Prodan Probul et Ioan Buteanu, en anivant a la conclusion que dans le discours
revolutionnaire du 1 848 de la Transylvanie, l'irnage-symbol de la mort s'utilise en deux
directions: d'un part JX>ur souligner la situation deteriore de la nation roumaine de la Transylvanie,
d'autre part l'acception de la mort de son câte heroique, ce que demontre un serie des
caract&:istiques discursives appartenant au Romantisrne.
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ION IONESCU DE LA BRAD · CTITORUL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
AGRICOL MODERN ROMÂNESC
IOAN OUTA

Evocăm personalitatea savantului - Ion Ionescu de la Brad - la
comemorarea a 1 10 ani de Ia moarte ( 1 6 decembrie 198 1) în contextul când
opera şi activitatea ilustrului agronom român este mai actuală ca oricând.
Multilateralitatea preocupărilor lui Ion Ionescu de Ia Brad 1-a situat demult
printre protagoniştii agriculturii moderne din ţara noastră. Articolul de faţă şi-a
propus să reliefeze doar unele laturi ale prodigioasei activităţi ştiinţifice a lui
Ion Ionescu de la Brad. Născut la 24 iunie 1 8 1 8, în oraşul Roman, fiul lui Ioan
Isăcescu şi a Saftei (Eiisabeta) născută Cima, - Ion (Isăcescu) - urmează
cursurile primare la Şcoala Domnească de la B iserica Albă din Roman, unde
dascălul Verescu 1-a rebotezat Ionescu, de la prenumele tatălui (Ion fiul lui Ion)
devenit Ionescu. Locativul "De la Brad" şi 1-a luat numai după cumpărarea
moşiei Bradului ( 1 869), dată când este cunoscut sub numele de Ion Ionescu de
la Brad. Studiile ulterioare le-a făcut la Trei Ierarhi, avându-1 ca dascăl şi pe
Gheorghe Asachi, apoi la Academia Mihăileană, unde va deveni şi profesor. În
calitatea de profesor şi mentor al culturii timpului său, Ion Ionescu de la Brad
s-a preocupat continuu de organizarea şi perfecţionarea învăţământului agricol
modern românesc. Asupra acestei laturi din activitatea savantului va stărui în
continuare. Terrninând cursurile girnnaziale, Ion Ionescu a fost trecut ca
stipendist (subvenţionat) la Academia Mihăileană terminând cursurile în 1 838,
fiind numit apoi pedagog şi apoi profesor de limba română şi istorie universală
la "clasele gimnaziale" în timp ce-şi desăvârşea studiile academice.
Cu sprijinul mitropolitului Moldovei, Veniarnin Costache, al domnului
M ihail Sturdza şi Gheorghe Asachi, Ion Ionescu ajunge în primăvara anului
1 83 8 la Paris, la Şcoala agricolă de la Roville, unde a avut profesor pe renumitul
cercetător francez, Dombasle, care va rămâne pentru Ion Ionescu, modelul
omului de ştiinţă şi practică agronomică. Înapoiat în ţară, în 1 840, după ce a
funcţionat mai întâi ca administrator la "Văcăria" Cioara de lângă Hârlău, Ion
Ionescu cere domnului ţării - Mihail Sturdza numirea sa pe post de profesor la
Academia Mihăileană, ceea ce s-a şi aprobat începând cu februarie 1 842. Lua
astfel fiinţ� prima catedră "de agricultură" în cadrul învăţământului superior
românesc. In martie 1 842 îşi începea cursul de Agricultură, unde la "clasa de
agronomie" erau înscrişi doar 1 2 studenţi, care, din lipsă de apetenţă
profesională, s-au redus simţitor. Din 1 843 se prevedea un învăţământ de doi
sau trei ani la "Clasele superioare cu predarea unor cursuri de "Economie
rurală" care să cuprindă toate specialităţile ce se distinseseră ca discipline
independente, dar şi aici interesul cursanţilor s-a văzut a fi fost minor. Ion
Ionescu explica dezinteresul pentru studiul disciplinelor agricole, Ia nivel
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universitar, prin "absenţa unui învăţământ primar şi secundar care să poată
înzestra pe elevi cu priceperea suficientă al unui curs de agricultură".
După revenirea din Franţa se conturau profunde schimbări în ştiinţele
agricole. In anul universitar 1 845 - 1 846, Ion Ionescu intreprinde o călătorie de
studii în Franţa, Elveţia, Olanda, Anglia, Italia, Germania, prilej cu care
vizitează şcoli de agricultură, participă la expoziţii şi concursuri agricole,
parcurge literatură de specialitate şi se documentează în probleme practice de
interes agronomic, industrial şi economic.
În decembrie 1 846, Ion Ionescu, şi-a reluat activitatea la catedra de la
Academia Mihăileană îndeplinind în paralel şi funcţia de contabil al moşiei de
la Săbăoani a lui Grigore Sturdza, fiul domnului Mihail Sturdza. De la moşie
venea la Iaşi o dată pe săptămână pentru ţinerea orelor de curs la Academia
_
M ihăileană. In 1 847 tipăreşte broşura intitulată "Ferma model şi Institutul de
Agricultură în Moldavia", lucrare ce avea drept principal scop sensibilizarea
factorilor de decizie privind înfiinţarea mult doritei şcoli de agricultură. Pentru
obţinerea terenului aferent unei astfel de unităţi şcolare, Ion Ionescu adresează
un apel patetic că toţi proprietarii de moşii şi către organismele guvernamentale,
amintind subvenţiile acordate de stat sau particulari în ţările apusene pentru
înfi inţarea de şcoli cu profil agrar, dotate şi cu "fermele model" atât de
necesare.
Evenimentele pol itice care au sfârşit cu înfrângerea Revoluţiei de la 1 848
aveau să stopeze intenţii le lui Ion Ionescu. Ion Ghica, vechiul său prieten şi
coleg la Academia Mihăileană, care încurajase în calitate de inspector,
organizarea şcoli lor din Moldova cu ptedare în limba română îl susţinuse doar
din punct de vedere moral. În articolele publicate, Ion Ionescu, desprindea
concluzia pertinentă că nu era departe timpul de a fi unit concepţiile celor două
şcoli agricole, cea germană, care dădea importanţă "sărurilor anorganice" în
nutriţia plantelor şi cea franceză, care socotea azotul ca având cea mai mare
influenţă asupra acestora. Deşi Ion Ionescu depunea eforturi susţinute pentru a fi
demonstrat compatrioţilor imensele progrese făcute de ştiinţele agricole în alte
ţări din apusul Europei, soarta învăţământului agronomic în Moldova rămânea
fără ecoul cuvenit. Aşa cum este ştiut, democratul revoluţionar din Muntenia Nicolae Bălcescu 1-a chemat pe Ion Ionescu la Bucureşti, la începutul lunii
august ca specialist în Comisia de împroprietărire a ţărani lor, unde marele
agronom şi-a desfăşurat o activitate prodigioasă, dar poziţia boierilor (câte 5 de
fiecare j udeţ, confruntaţi cu câte 5 reprezentanţi ai ţărănimii) plus alţi factori
externi a ratat finalitatea scopului pentru care Comisia împroprietăririi fusese
constituită. Ion Ionescu îşi aminteşte într-un studiu întocmit ulterior despre acea
m isiune patriotică din cadrul Comisiei de împroprietărire afirmând: "Ajungând
la Bucureşti, guvernul m-a num it îndată vicepreşedinte al Comisiunii delegaţi lor
boieri şi ţărani, care se ocupa cu dezlegarea chestiunii împroprietăririi
ţăranilor." După înăbuşirea Revoluţiei Române de la 1 848, Ion Ionescu a fost
exilat, alături de ceilalţi revoluţionari, în Turcia, în frunte cu N icolae Bălcescu.
Datorită capacităţii sale profesionale şi politice, prin intermediul lui Ion Ghica,
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Ion Ionescu a pătruns în cercurile apropiate ale sultanului, obţinând graţia
acestuia şi a marelui vizir - Mustafa Reşid paşa - prilej cu care prezintă acestora
situaţia ţărănimii din Ţări le Române. Apreciat de turci, aceştia I-au numit
consilier şi expert imperial, director al Şcolii de Agricultură de la San Stefana,
funcţie în care a servit pentru apărarea intereselor ţărănimii române, militând
pentru răscumpărarea boierescului, reuşind să introducă punctul 1 7 în Convenţia
la Constantinopol ( 1 856) cu privire la acest aspect.
Revenit din exil, după 8 ani şi 4 luni, în iulie 1 857, Ion Ionescu ocupă
postul de director la Direcţia Centrală a Statisticii din Moldova şi s-a oferit să
ţină un curs gratuit de "contabilitate, economie politică şi finanţe", pentru
instruirea funcţionarilor din administraţia P,!J blică ceea ce domnitorul Alexandru
Ioan Cuza a aprobat, în septembrie 1 859. In "Tribuna română" şi în "Foaie de
agricultură practică" din decembrie 1 859, Ioo Ionescu revine asupra necesităţii
unui Institut de Agricultură în Moldova, prevăzând un număr de posturi de
profesori şi posibilitatea tipăriri i "Analelor agriculturii române" după modelul
celor de la Rovi l le, din Franţa. Urmare a acelor demersuri susţinute de Ion
Ionescu, în mai 1 860, Adunarea Consultativă asculta raportul lui Kogălniceanu
către domnitor prin care se creea fondarea unei Şcoli de agricultură şi a unei
ferme model pe moşia satului Cârlig şi a lcuşeni lor, sub conducerea lui Ion
Ionescu. Dar în urma unui articol critic la adresa prefectului de Bacău apărut în
"Tribuna Română" nr. 98, a fost pedepsit, alături de G. Botez, redactorul
responsabil al Revistei, cu exilare pe timp de 1 5 zile, la Mănăstirea Neamţ.
Acestei condamnări avea să-i urmeze alta, tot la Mănăstirea Neamţului, în 1 86 1 ,
pentru că susţinuse în presă emanciparea ţăranilor, ceea ce boierii interpretau
drept agitaţie pentru răzvrătire. Odată cu Legiuirea rurală (agrară) din august
1 864), în noiembrie acelaşi an s-a votat şi Legea Instrucţiunii Publice. Articolul
207 din acea lege stipula că se vor institui în centrele principale ale ţării "Şcoli
de Agriculturft" care vor cuprinde ferme - model pentru iniţiativa practică a
agriculturii". In acelaşi an, Ion Ionescu fusese numit în postul unic de Inspector
general al Agriculturii, postură în care militează activ pentru dezvoltarea
învăţământului agricol.
Una dintre şcolile de agricultură funcţiona deja, din 1852, la Pantelimon,
lângă Bucureşti, unde domnitorul Ştirbei-Vodă înfiinţase un "Institut de
Agricultură". La această şcoală se institui se, în 1 864, un concurs pentru
elaborarea unui "proiect de cultură", la care, alături de Ion Ionescu, participa şi
P.S. Aurelian, iar Kogălniceanu aprobase, în anul următor, proiectul elaborat de
către Ion Ionescu. Î n lucrare erau trecute şi consideraţii cu privire la formele de
învăţământ agronomic necesare Român iei de atunci: o şcoală superioară de
agricultură, trei şcoli de agricultură practică (Pantelimon, Craiova şi Iaşi), 1 O
catedre de agricultură la seminariile teologice şi opt ferme-şcoală. Deşi
domnitorul Cuza fusese detronat, Ion Ionescu contribuie, în 1 867, la înfiintarea
,
şcolilor de la Galata - Iaşi şi de la Balta Verde - Dolj . În perioada 1 867- 1 870,
Ion Ionecu, denumit de-acum, cu locativul "de la Brad" de când a cumpărat
moşia Bradului ( 1 869) a tipărit manualul intitulat modest - "Lecţiuni elementare
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de agricultură", ce constJtUise în epocă "Model de concentrare metodică şi
stilistică", rod al unei munci de peste 30 de ani, model de frumuseţe în privinţa
formei şi conţinutului său. După retragerea ( 1 869) Ia Brad (pe atunci Judeţul
Roman - azi, comuna Negri - Bacău), Ion Ionescu de Ia Brad se ocupă de
înfiinţarea unui învăţământ agronomic după modelul celui de Ia Roville şi al
unui învăţământ elementar care să dezvolte capacitatea de gândire a tinerilor
elevi pentru a putea înţelege apoi tainele ştiinţei agricole moderne. Î nfiinţează,
Ia Brad, o Şcoală particulară de agricultură cu cheltuieli proprii Ia care
programul cursurilor prevedea trei trepte: l . Învăţământul elementar (cunoştinţe
de citire, scriere, socotire), 2. Cunoştinţe de agricultură teoretică şi 3 . Cunoşti&lţe
de agricultură practică. Dar, după numai doi ani de funcţionare, Şcoala de la
Brad a încetat să mai funcţioneze din lipsă de cursanţ,i. Falimentul "Şcolii
Particulare" 1-a determinat pe Ion Ionescu de Ia Brad să stimuleze pregătirea
teoretică a copiilor din Şcoala rurală a comunei Câlineşti, prin aşa-numita "Casă
de cruţare şcolară" înfiinţată, care însemna o recompensă bănească, din
veniturile sale, acordate elevilor pentru fiecare notă bună obţinută în ani i de
şcolarizare. "Bani i aceştia - scria Ion Ionescu de Ia Brad - adunaţi şi sporiţi cu
procentele lor până Ia sfârşitul cursurilor de şcoală, formează copilului un
capital cu care va ieşi din şcoală cu învăţătura debândită". Metoda era inspirată
după modelul apusean, concepţia fiziocrată (Fr. Quesnay; A.R.J. Turgot) din
sec. XVIII, mai târziu, P ierre Proudohn) care apreciau ca fundamentale pentru
procesul de producţie cele trei componente de bază: pământul, -capitalul, şi
munca, singur pământul fiind producător de noi valori, celelalte (industria,
meşteşugurile, comerţul etc.) rezultând din prelucrarea altor elemente, desigur o
concepţie utopică. Prin tot ceea ce a făcut pentru promovarea şti inţei agricole în
rândurile ţărănimii române, Ion Ionescu de Ia Brad rămâne ctitorul
învăţământului agronomic românesc, Omul care a m i litat constant pentru acest
învăţământ, ridicând agronomia Ia rang de ştiinţă şi artă.
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ACTMTATEA CULTURALĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR ŞI A PREOŢILOR
DIN MEDIUL SĂTESC BĂCĂUAN, ÎN PRIMELE CINCI DECENII
ALE SECOLULUI AL XX-LEA. CERCURILE CULTURALE
DIDI AllSTAR
"Noi mdem ai amelionma {drii e legald de îndnptatra p de !Nminatra
mfle/JIIHi mu/ţimiJ; de IVI/cllli:(!Jna eiprin atltmii ,ri aaas/a nu oJaapolitica
- ori a ati wfi- a" r.irtllrarii cinsfi,li aiţxpon�lui, imrifdlrni ppreofii p tofi
jtlltorii atlturali Ctl1fi trrliesc in mijla:ulJX!!ÎI/aţici mrak. "
"l..amura", Bucureşti (1920)

Cultura este cea mai înaltă creaţie a societăţii. Ea ''posedă secretul de a da
tinereţi{ lDl grăunte de înţelepcilDle şi bătrâneţii unfir de tinereţe" 1 •
Intr-un docwrentat material publicat în A teneul cultural şi intitulat Să mergem

la sate!, apreciatul pedagog, prof Grigore Tăbăcaru face un înflăcărat apel, arătând că
"Da, să mergem la sate! Nu însă in numele unei politici de partid ci în numele ·unei

politici sociale. Este necesar ca în primul rând să formăm conştiinţa socială a
sătecuzulut 72•
Infonnaţiile documentare sunt relevante pentru a arăta activitatea comună a
învăţătorilor şi a preoţilor în ridicarea culturală a satelor băcăuane3.
După ce la 9 martie 1 896, lua fiinţă Casa Şcoalelol, la 21 ianuarie 190 2 se
întemeia Casa Bisericii5 , iar în anul 1 909, se inaugura, în mod festiv, la Bucureşti, noul
local comun al celor două instituţii de cultură, cu scopul declarat ca "săfie arsenalul din

care oştirile gemene ale luminii, lDlG a bisericii şi alta a şcolii, să-şi pregătească armele
de luptă şi scutwile de pază pentru obşteasca întărire a ţării şi apropăşirii neamulw" -�> .

Cercurile culturale au izvorât dintr-o necesitate a momentului, reprezentând
răspunsul dat unor probleme stringente în ridicarea culturală a satului băcăuan.
Trebuie de menţionat faptul că la nivelul ţării, începând cu anii 1 886-1 887,
învăţătorii din proprie iniţiativă îşi vor organiza aşa-numitele cercuri culturale care
1 Lamura, Bucureşti, V, 3-4, 1 924, p. 153.
2 Ateneul cultural, Bacău, 1, 3, 1 925, p. 2.
3 Arh.StBacău, fond Parohia Răcăciuni, D?/1903, f. 6; fond Parohia Năneşti, D2/1 904, ( 5;
fond Parohia Săuceşti, D10/1904, f. 4; fond Parohia Buda-Blăgeşti, DS/1908, f. 43; fond
Parohia Grozeşti, Dl/1922, f. 2 1 ; fond Parohia Comăneşti, Dl/1927, f. 1-39; fond Parohia
Mărgineni, D1/1926, f. 8, 12, 14; fond Parohia Traian,- D l / 1 935,. f. 109; Ministerul
I nstrucţiunii şi al Cultelor, Co1ecţiunea legilor, regulamentelor, programelor, diferite
decizii şi dispoziţii generale, ale acestui departament (1901-1904), sub îngrijirea lui
C. Lascăr şi 1. Bibiri, Bucureşti, 1 90 1 - 1 904 (în continuare se va cita Colecţiunea
legilor ) , p. 528-529; G.G. Antonescu, Educaţie şi cultură - actualitjţi şi perspective, edi�a
a II-a, Bucureşti, 1933, p. 1 88; Şcoala şi biserica, Bucureşti, VIII, 2, 1 905, passim, XI, 7-8, 1908,
passirn; Albinn, Bucureşti, XIII, 48-49, 1 9 1 O, p. 1 304.
•••

Colecţiunea legilor... (1864-1901), p. 558-562.
Monitornl Oficial, nr. 233, 6 ianuarie 1902, p. 8932-8933.
6 Albinn, Bucureşti, XIII, I l, 1 909, p. 1 38.
5
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aveau de fapt obiective mult mai largi şi foarte înaintate dacă le raportăm la epoca
respectivă: combaterea analfabetismului la sate7, îmbunătăţirea stării sociale şi culturale
a ţărănimii, probleme de ordin didactico-metodic8 •
Din cercetările noastre rezultă că începând cu anul 1 889 în judeţul Bacău apar
primele menţiuni despre "conferinţele speciale", organizate la Şcoala Caşin. Aceste
acţiuni se făceau pe centre ce cuprindeau 5-6 şcoli şi aveau ca scop numai
perfecţionarea învăţătorilor.
Revizoratul şcolar Bacău, prin adresa nr. 1 037/23 februarie 1900, f'acea cunoscut
învăţătorilor că aceştia se vor întruni în "cercuri culturale şcolare". Fiecare cerc în
prima şedinţă îşi va alege un delegat care se va deplasa în oraşul reşedinţă de judeţ în a
treia duminică din lună unde se vor aduna într-o conferinţă cu ceilalţi delegaţi formând

"cercul cultural central'10 •

Acelaşi Revizorat şcolar, prin circulara nr. 1 207/1 aprilie 1 900, aducea noi
precizări asupra scopului urmărit de aceste cercuri culturale, respectiv "unul didactic
pentru învăţători şi altul instructiv pentru sătenP', cât şi asupra subiectelor ce vor fi
tratate1 1 • Dacă pentru învăţători subiectele erau fixate de Revizoratul şcolar, în a doua
situaţie, membrii cercului vor aborda teme specifice referitoare la: economia rurală,
industria casnică, mijloacele de economie sau educaţie morală1 2•
Cercurile culturale ce au luat fiinţă din iniţiativa învăţătorilor, au căpătat o
asemenea extindere şi s-au bucurat de o foarte mare popularitate - aşa cum vom vedea
în paginile următoare - încât mai târziu, Ministerul Instrucţiunii Publice, condus de
Spiru Haret, le-a legalizat, făcându-le chiar obligatorii conform "Deciziei În privinţa
Împărţirii şcolilor rurale din judeţe În grupe şi grupele În cercuri culturale" din
2 1 februarie 1902 1 3 •
Scopul înfiinţării acestor cercuri culturale era dublu (conform art. 4):

''peifecţionare membrilor corpului didactic rural şi ridicarea stării morale a săteni/ar
prin cultivarea în ei a sentimentelor frumoase şi a celei materiale prin îmbogăţirea
minţii lor cu cwwştinţe practice" 1 4•
Cercurile culturale o dată organizate, îşi desfăşoară activitatea sub conducerea
şi îndrumarea Casei Şcoalelor. Pentru orientarea activităţii învăţătorilor din aceste
cercuri, Casa Şcoalelor formează o comisie compusă din George Coşbuc, Alexandru
Vlahuţă, Mihail Sadoveanu şi Şt.O. Iosif. Aceşti literaţi, cunoscători ai nevoilor
sătenilor, care vorbeau adevărata limbă a poporului, au contribuit prin conferinţe şi
recomandări la creşterea prestigiului cercurilor culturale, la transformarea lor în
adevărate focare de cultură în mediul rural15•
7

Petre Dan, Asociaţi� cluburi, ligi, societăţi - Dicţionar cronologic, Bucureşti, 1983, p. 230.
8 Oniţa Gligor, OrganiDlţii profesionale ale cadrelor didactice din România între 1865-1944,
Bucureşti, 1%9, p. 32.
9 Arh.St.Bucureşti, fond Ministerul Culturii Naţionale, D665 /1943, f. 46.
10
Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Caşin, D2/1 899, f. 35.
11
Ibidem, f. 46.
12
13 Ibidem.
Monitorul Oficial, nr. 262, 28 februarie 1902, p. 10276- 10277; Colecţiunea legilor...
{1901-1�). p. 52?-530.
Colecţmnea legilor (1901-1904), p. 529.
15 Petre Dan, op.cit., p. 230.
.•.

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

Activitatea profesorilor şi preoţilor băcăuani.Cercurile culturale

137

Infonnaţiile documentare, obţinute în unna studierii a zeci de procese-verbale
ce consemnau bogata activitate din cadrul cercurilor săteşti băcăuane în perioada
cercetată, ne-au oferit posibilitatea să cunoaştem acest fenomen în adevărata lui
complexitate. Ne propunem însă să prezentăm în continuare pe probleme, principalele
direcţii ale preocupărilor cercurilor culturale insistând ceva mai mult asupra
realizărilor de natură cultural-economică şi morală.
Cercurile culturale îşi desraşurau activitatea în "şedinţe intime şi publice"
(confonn art. 8 şi 9 din mai sus numita Decizie), pornind de la o tematică stabilită de
Minist�_r16• (Vezi şi Anexa nr. 1).
In şedinţele intime se discutau probleme didacti� (referate, recenzii, lec�i
deschise etc.) menite să asigure bunul mers al şcolilor, fortificarea dascălului rural şi
perfec�onarea procesului de predare-învăţare.
La şedin�le publice se prezentau conferinţe pe diferite teme, unnate de un
program artistic. Intre lunile septembrie-mai, şedinţele de lucru se desfăşurau duminica,
o dată pe lună, prin rotaţie, în toate şcolile din comuna respectivă.
Pentru început, învăţătorii erau cei ce conferen�au, ulterior fiind ataşa� la aceste
activită� în primul rând preoţii, apoi agronomii, medicii, juriştii, ajungând cu timpul ca
prin "cuvântările lor practice şi.pline de rod .. să ridice cercurile culturale la nişte
adevărate Wliversităţi populare"1 • Pentru încurajarea participării la aceste manifestări a
medicilor, juriştilor sau administratorilor de plasă, Casa Şcoalelor a stabilit premii, ca în
anul 191 1 , valorând câte 1 00 lei pentru un ciclu de l O conferinţe ţinute în faţa sătenilor,
unde se vor exprima în "stil popular'' pentru a se face înţeleşi mai bine18•
Temele conferinţelor publice erau astfel alese încât să dea răspunsuri
convingătoare unor probleme cu care se frământa lumea satului românesc.
Până la izbucnirea primului război mondial, problemele supuse atenţiei au fost:
de istorie \"Pierderea Bucovinei'' - 8 martie 1 909, Şcoala Tazlău, Cercul cultural
"V. Lupu" 9 ; "Războiul de independenţă şi domnia lui Carol f' - înv. A. Bucă., Şcoala
Lespezi, Cercul cultural ''Miron Costin", 191 120; "Unirea de la 24 ianuarie 1859 şi
importanţa et' - înv. Constantin Şoltuz, Şcoala Valea Seacă, 24 ianuarie 190 1 2 1 ),
binefacerile şcolii ("Şcoala şifoloasele eP' - înv. Gh. Borş, Şcoala Gura Văii, "lrifluenţa
şcolii asupra familiei'' - înv. M. Lapteş, Şcoala Racila, ambele la Cercul cultural
"Miron Costin", 1 9 1 1 , cu sediul la Şcoala BlăReşti22; "Foloasele şcolii În agricultură,
comerţ şi meserit' - înv. Constantin Şoltui ). Alte subiecte tratate au fost: igienă
("Igiena casei, îmbrăcăminţii şi a hranet' - înv. Gh. lsăcescu, Şcoala Rahova, 190224 )
sau morală ("Datoriile părinţilor către copiP' înv. M. Vasiliu, şedinţa Cercului
cultural ''Vasile Lupu" din 14 decembrie 1 908 care conchidea că ''părinţii, învătătorul,
-

preotul, iată cei trei oameni ce vor da seamă de creşterea celor Încredinţaţi lor"15).
16 Monitorul Oficial, nr. 262, 28 februarie 1902, p. 10276.
1 7 Petre Dan, op.cit., p. 230.
1 8 Arh.St.Bucureşti, fond Casa Şcoalelor, D103/19 1 1, f. 473-474.
1 9 Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. nr. 1 Moineşti, D411908, f. 32.
20
Idem, fond Şcoala gen. Blăgeşti, D l/19 1 1 , f. 29.
21
Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Valea Seacă, Dl/1892, f. 7.
ldem, fond Şcoala gen. Blăgeşti, D l/191 1, f. 29.
" Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Valea Seacă, Dl/1 892, f. 7.
24 Idem, fond Şcoala gen. Blăgeşti, D l/1902, f. 63.
25 Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Moineşti, D4/1908, f. 16.
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Discutarea problemei sărăciei în care se zbăteau sătenii şi apoi izbucnirea
răscoalei au fost principalele cauze ale suspendării activităţii Cercurilor culturnle în anul
1 907 de către autorită�, până la 1 octombrie 1 90826•
Pentru creşterea caracterului educativ al ac�unilor organizate de Cercurile
culturnle, acestea se vor dota cu diferite materiale, cum ar fi, de exemplu, cumpărarea
27
unui gramofon de către membrii Cercului cultural "Tescani" în anul 1 903 sau "o
lanternă magică' din banii aduna� de la serbarea şcolară dată în anul 1 902 de elevii
Şcolii Şuhoci28 •
In vederea creşterii eficienţei activită�i Cercurilor culturnle, r11embrii Cercului
cultural "Cieja" se vor înscrie, în anul 1902, în cadrul Asociaţiei Invăţătorilor din
România: O. Mihăilescu (Cleja), D. Crăciunescu (Valea Mare), D. Dimitriu (Faraoani),
Constantin Bobârnac (Răcăciuni), Constantin Şoltuz (Valea Mare) şi preot Gh. Gruia 
parohitt Gâşteni (Răcăciunii9•
In perioada 1 900- 1 9 1 8, numărul Cercurilor culturale săteşti a crescut treptat, de
la 1 2 spre sfiirşitul sec. al XIX-lea, la 20 în anul 190 1 30, iar după evenimentele din anul
1 907 înregistrează un mic recul, respectiv 19 în anul şcolar 1908-1 9� 1 , ca apoi
33
numărul lor să se mărească, ajungând la 22 în 1 9 1 ez şi 25 în 1 9 14 •
Nr. c::ercuri. culturale
]0 �25

1901

1908/1909

1911

1914

Cercuri culturale săteşti băcăuane ( 1900- 1 9 1 8)

--

Ani

După realizarea Marii UQiri, activitatea Cercurilor culturale cunoaşte un sensibil
progres, în pas cu transformările majore ce se produceau în pl� social�nomic şi
_
politic al ţării. Astfel, organizarea acestora cunoaşte noi cote valonce, fapt ilustrat pnn
26 Ibidem, f. 2.
27

Idem, fond Şcoala gen. Tescani, D1/1908, f. 88.

30

Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Tescani, Dl/1901, f. 3.

28 Idem, fond Şcoala gen. Buhoc� Dl/1928, f. 74.
29 Revista învăţătorilor şi învăţătoarelor, Buzău, m, 5, 1902, p. 1 63 .
3 1 Idem, fond Şcoala gen. nr. 1 Moineşti, D4/1908, f. 5.
32 Arh.St.Bucureşti, fond Casa Şcoalelor, D161/1910, f. 48.
33
1bidem, D216/1913, f. 4- 12.
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''Decizia privitoare la funcţionarea Cercurilor culturale din anul 1923'.34. Acest
document preciza, încă de la articolul 1, că "membrii corpului didactic primar şi al
grădiniţe/ar de copii se vor intnmi în fiecare lună în Cerc cultural' care va cuprinde
"un număr de 6-8' unităţi şcolare (art. 2), astfel ca în cursul anului şcolar între lunile
octombrie-mai (art. 3) să se poată ţine la fiecare şcoală cel puţin câte o şedinţă a

35
Cerc�ui .
În Circulara Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 206.950 din anul 1 93836, se
aduceau o serie de schimbări în structura Cercurilor culturale, respectiv, în "spiritul în
care trebuie să lucreze ca şi în metoda de lucru"37 • Astfel, un Cerc cultural va trebui să
cuprindă în viitor pe toate cadrele didactice dintr-o plasă, apoi acesta trebuia conceput ca
•

"o echi&,ă de lucru pedagogică şi culturală, devenind o comunitate organică de
muncâ .

Fiecare Cerc va avea două secţiuni: una pentru studii şi experimente pedagogige
şi alta pentru cultura poporului. Preşedintele acestor Cercuri reorganizate era
subrevizorul şcolar al plasei respective, iar întnmirile aveau loc de patru ori pe an,
39
respectiv în lunile septembrie, decembrie, martie şi iunie .
"Şedinţele intime" aveau ca scop ''peifecţionarea profesională a membrilor
corpului didactic prin lărgirea sferei lor de cunoştinţe' ,4() . Ele se desfăşurau duminica
dimineaţa, după ce în prealabil elevii şi cadrele didactice luaseră parte la oficierea
servicil;!lui divin de la biserica satului, unde corul şcolii dădea răspunsurile liturgice.
In prima parte a acestor şedinţe se susţinea o lecţie demonstrativă, unnată de
prezentarea unor recenzii de cărţi pedagogice: Din problemele pedagogiei moderne
(G.G. Antonescu), Filozofaa şcolii active şi Didactica şcolii active (1. Nisipeanu), sau
referate de metodică ce tratau teme privitoare la predarea diferitelor obiecte de
41
învăţământ în şcoala primară •
Modul cum a fost abordată, de exemplu, tema "Şcoala activâ' a fost analizat
într-un articol publicat în Revista învăţătorilor, ce apărea la Bacău, în anul 1 928, sub
42
semnătura înv. Gh. Cucescu . Astfel, au fost în mod deosebit evidenţiaţi învăţătorii:
Daniel Popa cu "Funcţiile educaţiei în legătură cu educaţia fizică, intelectuală şi
moralâ', D. Sava ''Aplicarea metodei active la diferite obiecte de îrrvăţămânf'
(matematică şi gramatică), N. Geană "Principiile didactice ale şcolii active", în care
concluziona că "scopul ultim către care tinde şcoala activă este formarea de

personalităţt 43 ..

Au fost abordate şi teme privind noutăţi apărute în domeniul pedagogic:
lucrare tratată de înv. Ecat. Boicu de la
Şcoala Gura Văii, la 1 5 decembrie 1935 în cadrul Cercului cultural "Alexandru

"Curente noi în pedagogia contemporanii ',
34

Arh.StBacău, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Bacău, D311923, f. 1 1 1-1 14.
Ibidem, f. 1 1 1 .
36 Ministerul Educaţiei Naţionale, Cercurile culturale invăţătoreşti (circulara nr. 206.950 din

35

1938), Bucureşti, Imprimeria Centrală, 1938, p. 3-13.
37 Ibidem, p. 5.
38 Ibidem, p. 10.
39

Ibidem, p. 9-10.
Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Bacău, D311923, f. 1 12.
41
Ibidem.
42 Gh. Cucescu, Cercurile culturale, în Revista invăţăJorilor, Bacău, 1, 3, 1928, p. 5.
43
Ibidem
40
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Vlahuţă' ,.w, sau tema "Curente şi metode noi în învăţământ' (rnv. M. Făiniţă, în aprilie
1943, la Cercul cultural "Spiru Haret"t5 .
Activitatea unor personalităţi, ca aceea a marelui poet M ihai Eminescu a
fost adusă în discuţie în decembrie 1 930 de membrii Cercului cultural "Mihai
Eminescu", întruniţi la Şcoala Leontineşti46, unde a vorbit înv. Alexandru Jugău
despre "M Eminescu, poet, filozof şi pedagog" sau "Eminescu, ca sociolog,
pedagog, teoretician şipractic" (înv. Gh. Vraciu, Şcoala Râpile - azi Gura Văii - la
Cercul cultural "Gh. Lazăr", 1 5 decembrie 1936) 7• Personalitatea lui Spiru Haret a
constituit un subiect de discuţie pentru membrii Cercului cultural ce purta numele
fostului ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice: "Spiru Haret -pedagog naţional'
(înv. Aglaia Munteanu, Şcoala Ferdinandt8 sau "Via,ta şi activitatea lui Spiru Haref'
(înv. Virginia Mihăilescu, Şcoala Larga, comuna Dofteana, la 16 februarie 1936 Cercul cultural "C. Boureanu")49.
Alcătuirea fişelor psiho-pedagogice a suscitat o cotă de interes major în
rândul cadrelor didactice. Astfel, în ziua de 17 noiembrie 1935, la Cercul cultural
"C. Boureanu", înv. Valentin Măruteanu de la Şcoala Plopujpărrnăneşti) aducea în
discu�e tema "Problemafişelor individuale în şcoala primarâ , sau "Individualizarea
învăţământului şi modelul de fLŞă psiho-pedagogicâ' (înv. Eufrosina Eftimie, Şcoala
Râpile - Cercul cultural "Gh. Lazăr'', 24 noiembrie 193Si1•
Şedinţele publice se ţineau duminica după-amiaza şi aveau ca scop "educarea

locuitorilor din mediul în care trăiesc membrii corpului didactic primar, prin cultivarea
sentimentelorfrumoase şi îmbogăţirea minţii lor cu cwwştinţefolositoare", urmând a se
discuta "numai chestitmi culturale şi de ordin general prin care se pot da îndnunări de
ridicare culturală, morală şi economicâ .s2 .
Temele prezentate JX: înţelesul auditoriului aveau ca ţintă fmală "imbwzăJă,tirea
stării actuale de lucrurt .s . La loc de frunte se aflau omagierea principalelor momente
din istoria glorioasă a neamului românesc: Unirea Principatelor Române -

"ÎnsemnăJatea zilei de 24 ianuarie", înv. S. Lăzărescu, Şcoala Lăloaia, Cercul cultural
"Înv. Constantin Agapie" (26 ianuarie 1936/4, realizarea Marii Uniri - "România 
ţarapăcii şi a drepturilor omeneştP' (17 ani de la Marea !Jnire), înv. Aurel Şova, Şcoala
Hrăneşti (comuna Poduri) din cadrul Cercului cultural "Inv. Gh. Bujor", în care autorul
arăta că "ea va rămâne în cartea vietii ca o amiază biruitoare din ale cărei raze cresc
toate puterile pământulut.s5, iar înv. P. Chivu de la Şcoala Săuceşt� în şedinţa Cercului
44 Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/1936, f. 223.
45 Ibidem, D40/1942, f. 1 19.

4 6 Idem, fond Şcoala gen. Leontineşti, D l/1930, f. 52.
H Idem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/1936, f. 197.
48 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local laşi, D7/1935, f. 76.
49 Ibidem, f. 40.
50 Ibidem, f. 1 .
5 1 Idem, fond Inspectoratul Şcolar a l jud. Bacău, DS/1936, f. 140.
52 Idem, fond Inspectoratul Şcolar al Regiunii a XII-a Badlu, D3/1923, f. 1 13.
5 3 Ibidem
54 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, DS/1935, f. 266.
55 Ibidem, f. 158.
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culturnl "Înv. Gh. Avramescu" (1 decembrie

1935) menţiona că înaintaşii "ne-au lăsat
cu limbă de moarte... de a păstra această ţară neştirbită în veacul veaculut.56 •
Alături de temele de istorie s-au aflat cele de geografie: "Bogăţiile şifrumuseţile
patriei 1Wastre", înv. Gheorghe Mareş de la Şcoala Ţârdeni (corn. Blăgeşti), Cercul
cultural "G. Coşbuc", preciza că "Dumnezeu a blagoslovit această ţară cu cele mai
multe daruri necesare neamului nostru, ce altă ţară nu a avutfericire'.51 sau "Pădurile
cq mijloc de bogătie" - înv. Gh. Colăcel, Şcoala Sulţa (corn. Agăş), Cercul cultural
"Inv. Gh. Eremia"ss (30 mai 1937).
Importanţa şcolii a fost un alt subiect abordat în cadrul acestor întâlniri cu sătenii:

"Foloasele şcolii", înv. Constantin Şoltuz, Şcoala Valea Seacă (azi corn. N. Bălcescu)
din cadrul Cercului cultural "Spiru Haret'' la 1 7 aprilie 192 1 folosea următoarea
comparaţie plastică: "mulţi din dumneavoastră cu ocazia războiului aufostprizonieri în
Germania, Austro-Ungaria şi-mi povestiţi că pe acolo ţăranii muncesc mai puţin ca pe
la noi, mai cu spor şi se produce mai mult acolo... Vă întreb cine e vrăjitorul care le dă
mână şi spor la muncă: Nu este alta decât ce le-a căpătat la şcoală'.59• Tot acest subiect

a mai figurat şi în expuneri le înv. Ioan V. Dimofte de la Şcoala Galbeni (azi Nicolae
Bălcesc , Cercul cultural "Spiru Haret'' (26 ianuarie 1936) "Importanţa învăţământului
la sate' ; înv. V.D. Manciu, Şcoala Răcăciuni, Cercul cultural "Gh. Buzdugan" cu
"Nevoile şcolit -�> 1 , sau "Necesitatea grădiniţe/ar de copit', educatoare Elena Marcoci,
Grădiniţa de copii Hemeiuşi, Cercul cultural "Regele Carol 1',62•
Relaţia şcoală-biserică-familie a fost mereu avută în atenţia
conferenţiarilor: "Necesitatea de a fi local de biserică'', înv. V. Ciohat de la
Şcoala Enăcheşti (corn. Bereşti-Tazlău), Cercul cultural "Titu Maiorescu"63; în
acelaşi cerc înv. Spiridon Blănaru de la Şcoala Nadişa (corn. Strugari) expunea
despre "Respectul faţă de biserică'' } 1936)64 ; "Săteanul muritor", preot 1. Cojan,
Cercul cultural "Inv. Gh. Bujor'-�> sau "Creştinismul de astăzi şi adevăratul
creştinism", preot M. Puşcalău, Cercul cultural "C. Boureanu"66•
O al� problemă, specifică situaţiei demografice rurale băcăuane, a fost cea a
ceangăilor. Inv. Constantin Lozincă, directorul Şcolii Faraoaf!i, în cadrul Cerculului
cultural "Spiru Haret'', a expus în faţa sătenilor teme ca: "Invăţământul în mediul
eteroglot-ceangăiesc" sau "Ceangăii şi problemele lor" (29 octombrie 1942)67 .
Alte teme des prezentate în aceste şedinţe publice au fost: industria casnică
("Industria casnică �i portul naţional', educatoare A. Şentea, Cercul cultural
"Alexandru Vlahuţă") 8, albinăritul (înv. Gh. Mihalcea, Şcoala Orăşa, corn. Valea Rea,

�

56 Ibidem, f. 48.
57 Ibidem, f. 29.
58 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D9/l937, f. 29.
59 Arh.St.Bucureşti , fond Casa ŞcOJllelor, D330/1921, f. 37.
60

Arh.St.Bacău, fond Serviciul de Invăţământ Local Iaşi, D7/1935, f. 74-75.

62

Ibidem, f. 1 87.

64

Ibidem, f. 120.

6 1 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/l936, f. 74.

63 Ibidem, f. 96.

65 Ibidem, f. 369.
66 ldem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, D7/1935, f. 40.
6
7 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D40/l942, f. 1 8.
68 Ibidem, D5/1936, f. 209.
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Cercul cultural "Înv. 1. Straulea',e;9) sau înv. Gh. Diaconu, Şcoala Dofteana, Cercul
cultural "C. Boureanu" unde afmna că "majorifatea gospodăriilor din Plopu (com
Dărmăneşti) au stupt'10 ; sau tema economiei: "lnsemnătatea cooperativelor şcolare",
înv. 1. Airinei, Şcoala Blăgeşti, Cercul cultural "G. Coşbuc"71 , "Despre economie",
preot Const. Crişan, în cadrul Cercului cultural "Inv. Gh. Bujor''72.
Conferinţele publice ale Cercurilor pastorale aduceau spre medita�e în faţa
sătenilor diferite teme religioase. Astfel, Cercul pastoral "Tazlău", în anul 1 927,
propunea spre cugetare: "Datoria creştini/ar de a-şi lumina minted' (preot 1. Goangă,
biserica Vereştq3 "Datoria creştini/ar de a respecta sărbăJorile" (preot C. Ionescu,
biserica Poiana) . Cercul pastoral "Letea Nouă", în anul 1 930, îndemna la "Păstrarea
credinţei, limbii, portului şi obiceiurilor strămoşeştt' (preot Berilă, biserica Călugăra),
"Despre creşterea copiilor înfrica lui Dumnezeu' (preot Comănescu, biserica Valea
Seacăf4• Cercul pastoral "Letea", în anul 1 93 1 , a supus aten�ei expunerile: "Cum să se
poarte creştinul în timpul duminicilor şi sărbătorilor" (preot Gh. Gruia, biserica din
Valea Seacă), "Despre datini creştineşti la naştere, căsăJorie şi moarte" (preot
Adăscăliţei, biserica Dealul Nou), "Viaţa creştini/ar din trecut şi de astăzt' (preot Bujor,
biseriel! Răcăciuni)75 •
In vederea îmbogă�rii cunoştinţelor din literatura de specialitate, cât şi din cea
pedagogică, au luat fiinţă biblioteci ale Cercurilor culturale. Astfel, a luat fiinţă
biblioteca Cercului cultural "C. Agapie", ce avea sediul la Şcoala Comăneşti, cu 280 de
volume şi care "stă la dispoziţia tuturor celor din Cerc şi de pe Valea Trotuşuluz�'16•
Dintr-un proces-verbal încheiat de membrii Cercului cultural "Gh. Asachi"
( 1924) aflăm că aceştia au hotărât înfiinţarea unei biblioteci "instructive şi educative...

de wuie membrii cercului s-ar putea alimenta şiprin citireforma o cultură intelectuală
multiplă din prinosul căreia să profite membrii şi poporuf'71 • Biblioteca, ce urma să
poarte numele "M. Eminescu şi 1. Creangă", cu sediul la Tescani, avea ca bază de
formare apreciabila dona�e de 1 000 volume a preotului 1. Goangă. Comitetul de
conducere al acestei instituţii de cultură era format din: preşedinte - preot 1. Goangă,
vicepreşedinte - înv. V. Ciohat, iar ca membri activi şi fondatori - P. Condreţ, C.
Mirce� N. Chirea, 1. Nicolau, C. Bostan, M. Goangă, C. Popescu, Radu Eugenia, Pya
Radu78 .
Cercurile culturale constituiau adevărate momente înălţătoare, "sărbăJoarea
sărbăJori/of' pentru localitatea respectivă ce le organiza79. Astfel, Şcoala Sulţa (corn.
Agăş) avea la intrare următoarea urare: "Bine aţi venit luminători ai satelorf' pentru a
atrage at�r�a locuitorilor din sat asupra importanţei ce o reprezentau aceste manifestări
culturale .
69 Ibidem, D l211940, f. 7.
70 Ibidem, D711935, f. 7-8.
71 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, D8/1935, f. 3.
72 Idern. fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, DS/1936, f. 369.
73 Idem, fond Parohia Tesami, Dl/1925, f. 36.
74 Idem, fond Parohia Răcăciuni, D34/1930, f. 6 1 .
7 5 Ibidem, D35/1931, f. 19-20.
76 Arh.St.Bucureşti, fond Ministerul Educaţiei Naţionale, D288/l94l, f. 140.
77 Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Tescani, Dl/1924, f. 6.
78 Ibidem
79 Lamura, Bucureşti, Vlll, 9, 1927, p. 26 1 .
80 Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D911 937, f. 29.
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Serbările ce au avut loc cu această ocazie au fost prilej de bucurie şi de emoţie
artistică. Astfel, în cadrul Cercului cultural "Spiru Haret'', serbarea pregătită de
educatoarea Maria Anghelescu în ziua de 22 martie 1936 a entuziasmat şi a stârnit
admiraţia publicului pentru întregul program artistic, dar în mod special pentru
"costumele fetiţelor şijocurile naţionale' .s1 • Peste o lună, în cadrul aceluiaşi cerc, avea
loc tot la grădiniţă, respectiv la cea din Valea Mare (corn. Faraoani), o foarte reuşită
serbare organizată cu preşcolarii de educatoarea Elena Guşă, ce "a fost atât de mult

gustată de ,pyblicul prezent în număr covârşitor de mare încât mulţimea a plecat
încântată',s . In procesul-verbal întocmit cu acest prilej, se arăta că doamna educatoare a
dat dovadă de mult tact lămurind părinţii celor 2 1 de preşcolari "ce au executatjocurile
şi danswile cu o preciziune demnă de toată lauda'', să contribuie la a da "cu plăcere 80
de lei pentru costumele copiilor, făcând asţfel o legătwă conştientă între săteanul care
altădată era indiferentfaţă de şcoală şi sufletul dascălului pomit să-şi facă conştient
datoria' .s3 • Serbarea a continuat cu piesa de teatru "Primăvara", coruri pe 4 voci ce au

interpretat cântece patriotice sub bagheta înv. M. Tiron şi exerciţii de gimnastică
coordonate de înv. I. Năfomiţă84.
La Cercul cultural "Gh. Lazăr" de la Şcoala Râpile, serbarea a fost dată de adulţi
sub conducerea preotului Gheoldum85 , iar la Cercul cultural "Alexandru Vlahuţă" de la
Şcoala Gura Văii (corn. Racov'tl· poeziile recitate de elevii şi tinerii din sat au fost
pregătite de preotul V. Petrovanu .
S-a înscris cu un reuşit program artistic şi Cercul cultural "G. Coşbuc", la Şcoala
Buda (corn. Blăgeşti), datorită contribuţiei de excepţie a înv. Dumitru Câmpianu, care
era el însuşi un foarte bun muzician vocal şi instrumental (vioarăr .
Participarea la aceste manifestări a fost foarte numeroasă. Astfel, la Cercul
cultural "Spiru Haret'', la manifestarea din 29.09. 1936 ţinută la Şcoala Valea Mare, a
fost prezent "un public extrem de numeros" (500-600 persoane), încât "localul de
şcoală a sziferit oarecare avarii din cauza marii cifluenţe". Au participat autorităţile
comunale în frunte cu primarul şi preoţii parohi de la Faroani şi Cleja88• Tot la acelaşi
Cerc cultural, dar la Şcoala Galbeni, în ianuarie 1 936 au luat parte "peste 90% din
populaţia satulw� .s9 . O participare de 600 persoane s-a înregistrat şi la Cercul cultural
"I.Gh. Duca" de la Şcoala Caşin, iar "programulfiindprea bogat afăcut ca şedinţa să
se prelungească până la ora 18. 00 cu tot întunericul ce se cobqrâse la ora 1 7. 00"90
(8 decembrie 1 93 5). La 5 martie 1 936 Cercul cultural "Inv. Gh. Ţitariu" a
înregistrat o participare de 438 persoane, printre care şi autorităţile comunei în frunte cu
primarul I. Antohi, preotul paroh I. Huştiu, preotul pensionar V. Ţitariu, A. Terkatin 
medic de circă la Gloduri (azi Izvorul Berheciului)91•
821 ldem, fond Serviciul de Învăţământ Local Iaşi, D711935, f. 1 15-1 16.
8 Ibidem, f. 1 1 8.
83 1bidem, f. 1 19, 138.
84 1bidem, f. 1 19.

85 ldem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Bacău, D5/1936, f. 136.
86 Ibidem, f. 209.
87 Idem, fond Serviciul de Învăţământ Local laşi, D8/1935, f. 3.
88
1bidem, D7/1935, f. 1 19.
89 Ibidem, f. 75.

Ibidem, f. 94.
9 1 1bidem

90
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Aceleaşi participări nume�e din anul 1 936 (cu peste 300 persoane), s-au
înregistrat şi la Cercurile culturale: "Inv. Gh. Bujor" - Şcoala Poduri92, "Gh. Buzdugan"
3
- Şcoala Cleja9 , "I. Voinescu" - Şcoala Lecca-Ungureni unde "sala era arhiplină 94,
"Alexandru Vlahuţă" - Şcoala Racova unde a fost de faţă şi primarul I. Ileuchea,
preotul C. Drăgănescu şi notarul C. Juncu, iar "publicul a Pf1!1icipat În număr mare
"

Încât a mai statpe hol şi În curte, neÎncăpând În sala de c/asă''95 .

Printre cei prezenţi s-au aflat preo�i, care deseori luau şi cuvântul, ca preotul
paroh Gh. Bânţu de la Pre!uci (corn. Agăş), '1F a mulţumit învăţătorilor pentru munca
depusă (Cercul cultural "Inv. Gh. Eremia") , sau la Cercul cultural "C. Boureanu",
Şcoala Boiştea (corn. Dărmăneşti), când preotul paroh M. Păscălin "îndeamnă pe săteni

să ia parte cât mai mulţi la astfel de sărbători, să gnă seama defrumosul nostru port şi
le-a dat sfaturi de iubire pentru şcoală şi biserică'' 7.

Cercurile culturale săteşti băcăuane au fost inspectate de diferite organe de
control. Astfel, Th. Iordan, "controlor-conferenţiar" al Casei Şcoalelor, a vizitat la
23 decembrie 1 9 1 2 Şcoala Faraoani şi a vorbit sătenilor în şedinţa Cercului cultural
"Gh. Lazăr" despre "Datoriile către suflet, corp şi patrie"98 • Alte cercuri inspectate în
anul 1 9 1 3 au fost: ''Vasile Alecsandri" (Obârşia), "C. Negri" (Tg. Trotuş), "Mihail
Kogălniceanu" (Tescani), "A. Şaguna" (Helegiu), "1. Brătianu" (Cucuieţi, corn.
Solonţ)99•
Dintr-un proces-verbal, datat 1 9 februarie 1 928, aflăm că Cercul cultural
"Inv. I. Mandrea" a fost inspectat de Constantin V. Vasiliu, revizor şcolar al jud. Bacău,
împreună cu Grigore Tăbăcaru, înso�� şi de al� doi profesori de la Şcoala Normală de
Băie�100• Tot în acelaşi an au fost controlate Cercurile culturale săteşti băcăuane de către
prof. Gţigore Tăbăcaru şi înv. Gh. Cucescu101 •
In anul 1 93 6 au fost verificate Cercurile culturale "Inv. 1 . Ercu}ă",
Şcoala V i işoara (Tg. Trotuş), de către subrevizorul şcolar P. Dima 1 0 şi
Cercul c ultural "1. Voinescu", Şcoala Lecca-Ungureni, de subrevizorul şcolar
3
Nicolae Mitrea10 •
În perioada 1 9 1 8- 1 948, numărul cercurilor culturale săteşti băcăuane s-a
situat în j urul cifrei constante de 3 1 -32, cu mult mai multe decât în etapa
precedentă ( 1 900- 1 9 1 8). Dacă în anul şcolar 1 920- 1 92 1 existau 3 1 de Cercuri
culturale săteşti băcăuane, desfăşurând o bogată activitate, ilustrată prin ţinerea
unui număr total de 1 23 activităţi culturale104, peste 1 2 ani se înregistrează o
A

A

92 Idem, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Baciiu , D9/1937, f. 367.
93 Ibidem, f. 42.
94 Ibidem, f 249.

95 Ibidem, f. 209
96 1bidem, f. 29.
97 Idem, fond Serviciul de Învăţ4mânt Local laşi, D7/1935, f. 30.
98 Arh.St.Bucureşti , fond Casa Şcoalelor, Dl59/1914, f. 28.
9" Ibidem, f. 1 .
100 Arh.St.Bacău, fond Şcoala gen. Secuieni, D l/1927, f. 22.
10 1 Revista învăţătorilor, Bacău, 1, 3, 1928, p. 4-5.
1 02 Arh.St.Bacău, fond Inspectoratul Şcolar al jud. Baciiu , D5/1936, f. 25.
1 03 Ibidem, f. 249.
1 04 Arh.St.Bucureşti , fond Casa Şcoalelor, D330/1921, f. 17- 18.
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1 5
cifră record de 3 5 Cercuri culturale ce au activat în satele judeţului Bacău 0 ,
1 6•
pentru ca în anul 1 946 numărul acestora să se situeze la 3 2 0
Se poate concluziona că cercurile culturale, apărute din iniţiativa unor dascăli
rmmoşi, au reprezentat un important factor de rid icare culturală a satului
băcăuan.
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Cercuri culturale săteşti băcăuane

105 Arh.StBacău,
fond Cercul cultural "Titu Maiorescu", Nadişa-Strungari, 04/1932, f. 1.
106 Idem, fond Şcoala gen. Trebeş, Dl/1946, f. 27-28.
·
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L'activite culturelle des instituteurs et des pretres du departement de Bacău
aux prenneres cinq decennies du XX" siecle. Les cercles culturels
Resume
Au centre des activites culturelles entreprises par les instituteurs et les pretres des villages
de Bacău, aux premieres cinq decennies du XX" siecle se situe aussi l'apparition des cercles
culturels.
Le but suivi par ces cercles culturels etait d'une part didactique et d'autre part de "soulever
le paysan roumain du point de vue de la culture".
Grâce a l'activite deroulee par ce deux foyers de la spiritualite villageoise de Bacău,
pendant Ia periode 1900- 1948, ces cercles culturels connaissent une evolution spectaculaire, en se
situantjusqu'a environ 31-32.
On peut conclure sur les cercles culturels des villages de Bacău, a cette periode 13., ont
facilite une Iiaison plus solide entre Ies villageois, les instituteurs, l 'ecole et 1'eglise.
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CoLONIŞTI DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN DOBROGEA, ÎN BAZA
LEGILOR DIN ANII 1903 ŞI 1921
IOAN UNGUREANU
Începând cu Legea rurală din anul 1 864, rezolvarea problemei agrare a constituit
pentru întreg spectrul politic românesc o preocupare constantă ş� neîntrerup�
materializată prin reglementări succesive ce aveau să se încununeze pnn adoptarea ŞI
aplicarea Legii agrare din anul 1921.
Războiul de Independenţă din anii 1 877-1 878, ca şi cel de întregire a neamului
din anii 1 9 1 6- 1 9 1 9, în care ţărănimea a susţinut principalul efort material şi militar,
impuneau noile legi agrare nu numai ca o răsplată binemeritată a celor ce reclamau
nevoia de pământ, ci şi ca o cerinţă fi.mdamentală a modernizării şi dezvoltării societă�i
român�şti.
In seria reglementărilor de referinţă adoptate până la 192 1 se înscrie şi Legea din
2 aprilie 1 903 cu privire la acordarea de pământuri în Dobrogea, luptătorilor din
Războiul de Independenţă. Se crea astfel un precedent pentru colonizMea la mari
distanţe a unor noi împroprietări�. Această lege devenise, desigur, necesară pentru
satisfacerea acelor cereri de împropri�tărire care nu s-au putut solu�ona pe moşiile
'"'mguste" şi nici în apropierea acestora. In baza respectivei legi se făcuseră ,şi din judeţul
Bacău, colonizări în judeţele Tulcea şi Constanta, ale unor locuitori din comunele
Grozeşti, Bogdana, Măgireşti, D. Sturza, Secueni şi altele, care fuseseră împroprietări�
'cu loturi de câte 8 hectare.
Aplicarea Legilor din 1 903 şi 1921 au produs în mod firesc efecte în fi.mc�e de
respectarea sau nerespectarea lor ad literam de către beneficiarii direc� ai loturilor
respective, ca şi pentru succesorii acestora. Aşa se explică deposedările ulterioare
colonizărilor, efectuate prin hotărâre judecătorească, ale unor proprietari sau moştenitori
care au încălcat prevederile legii, mai ales ale aceleia cu privire la mutarea defmitivă a
familiei, cu întregul inventar mobil, în Dobrogea.
Asemenea măsuri nu au fost însă lipsite de flexibilitate aşa cum s-au aplicat, de
exemplu, în cazul veteranului Grigore Pandele, din comuna D. Sturza, care solicita în
iunie 1 925 să i se lase în posesie lotul de 8 hectare cu care fusese împroprietărit în
comuna Chiragi (Chimogeni - n.n.) din judeţul Constanta, în baza legii din 1903.
La 30 iunie 1925, Direc�unea Bunurilor, Serviciul Dobrogei, din cadrul
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor făcea cunoscut Prefectului de Bacău, că a dat
ordin agronomului regional al Dobrogei să-i lase în posesie lui Grigore Pandele lotul
respectiv, cu "condiţiunea ca, cel mai târziu în termen de un an, suplicantul să se

stabilească efectiv lapământ, cufamilia şi întreaga sa gospodărie"1 •

Unii urmaşi ai veteranilor împroprietări� în 1 903, cărora însă li se ridicaseră
drepturile de colonist, au încercat să se folosească de noua lege din 192 1 pentru a
redobândi ceea ce primiseră înaintaşii lor în baza Legii din 1903.
Spre exemplu, în cazul veteranului Nicolae Ciofu, din comuna Secueni-Bacău,
care fusese împroprietărit în comuna Babadag din judeţul Tulcea, în anul 1903, Direc�a
1

ArhStBacău, Fond Prefectura judeţului BacAu, dosar44/1925, fila2.
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Bunurilor Dobrogea solicita, la 3 1 ianuarie 1924, Prefectului judeţului Bacău să aducă
la cunoştinţă celor 3 fii ai fostului veteran, că nu se poate onora peti�unea lor de a fi puşi
în posesia lotului de 8 ha al tatălui lor, întrucât acesta fusese "defmitiv şi legal deposedat
de lotul său încă din anul 1913 ,,z.
Acelaşi Serviciu din cadrul Ministerului Agriculturii şi Domeniilor trimite, la
9 iulie 1925, Prefectului de Bacău decizia de deposedare de lotul de 8 ha din Dobrogea,
a moştenitorilor defunctului veteran Constantin Tudeanu, din comuna Măgireşti, care
fusese împroprietărit în baza Legii din 2 aprilie 1 903 3 •
Alte adrese ale aceluiaşi Serviciu către prefect, între care cele din 8 decembrie
19244 şi 26 septembrie 19255 , se referă la cererile unor veterani ai Războiului de
Independenţă de a fi împroprietăriţi în Dobrogea în baza Legii din 1903. Între aceste
solicitări sunt cele adresate de 9 veterani din comuna Grozeşti care cereau să fie
împroprietăriţi cu câte 8 hectare în comuna Pazarlia din judeţul Constanta şi ale
veteranului Costache Machedon, din comuna Bogdana
Răspunsul ce a fost dat acestor peti�onari a fost acela, că cererile lor nu pot fi
satisfăcute "întrucât nu se mai fac împroprietăriri în baza legii sus citate, ci numai în
baza legii pentru reformă agrară (din 192 1 n.n.)',t;.
Ca şi în legea din aprilie 1903, în Legea agrară din 1921, publicată în Monitorul
Oficial nr 28 din 17 iulie a acelui an, rezolvareţ insolvabilităţilor locale pentru
împroprietărirea celor ce luptaseră în Războiul de Intregire a României, avea să se
găsească tot prin colonizare în Dobrogea.
Deşi punerea în posesie s-a făcut până la finele anului 1922 (termenul de
depunere a contestaţiilor expirând, fără nici o altă prelungire, la 28 decembrie 1922),
strămutarea coloniştilor în Dobrogea s-a extins până la jumătatea anului 1924, din
motivele complexe ce le presuplJllea o astfel de măsură.
Beneficiind de efectele acestei din urmă colonizări, nelipsită de peripeţii,
strămutarea în Dobrogea a unui număr de 39 de familii din comuna Luizi-Călugăra, la
mijlocul anului 1 924, pentru a primi laturile cu care fuseseră împroprietăriţi, reprezintă
un caz specific pentru judeţul Bacău. Fiind un sat compact, cu dispunere pe panta estică
a lanţului subcarpatic dintre râurile Tazlău şi Siret, în imediata vecinătate a oraşului
Bacău, localitatea a cunoscut un foarte ridicat spor natural de creştere a populaţiei (care
este de rit romana-catolic), fenomen demografic c,ţ a intrat în raport invers proporţional
cu posibilităţile oferite de rezervele funciare. In mod necesar, aceasta şi explică
disponibilizarea unui număr de locuitori care au intrat sub incidenta legii din 192 1 , în
vederea colonizării lor în Dobrogea Ca urmare, la 21 ianuarie 1924, Serviciul
administrativ al Prefecturii judeţului Bacău, eliberează o adeverinţă prin care se
confrrma legalitatea de punere în drepturi de colonizare în judeţul Constanta a unui
număr de 39 de familii din această comună, acest document reprezentând şi actul de
identitate pentru călătoria pe C.F.R.7
-

2 Ibidem, dosar 36'1924, fila 1 .
3 Ibidem, dosar 44/l925, fila3.
4 Ibidem, dosar 36/1924, fila 7. Solicitanţii erau Avrnrn Drâstariu; Gheorghe Vâlcu; Constantin Gh. Ciocoiu;
i\slănachi Pricopie; Angheone Mihai; Gheorghe Scutariu; Radu Comănici; Ciontu Alexe; Vodă Ion
5 Ibidem, dosar 4411925, fila 5.
6 Ibidem, filele 5 şi 7.
7 Ibidem, dosar 15/1924, fila 8.
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Printr-un schimb de adrese ce au circulat între serviciile centrale şi locale ale
Ministerului Agriculturii şi Domeniilor şi Prefectura Bacău şi între aceasta din urmă şi
Primăria comunei Luizi-Călugăra, între 21 ianuarie şi 25 martie 1924, s-au perfectat
probleme ca: data îmbarcării în Gara Bacău, numărul vagoanelor acoperite, inven�l
agricol strict necesar şi obligatoriu, fără de care li se refuza deplasarea (car, plug, vtte,
trăgătoare, material lemnos pentru un adăpoat provizoriu, nutreţ pentru vite şi întreaga
gospodărie de primă necesitate) etc.
Din adresele şi instruc�unile respective rezultă şi alte condi�i de deplasare,
precum: întocmirea unor bilete de identitate, tabele cu diverse rubrica�i, numărul
persoanelor din fiecare familie, inventarul viu şi mort al fiecărei familii ş.a.
Pentru ilustrarea acestor aspecte ne vom opri, în continuare, asupra unora din
aceste documente. Astfel, Consilieratul Agricol al judeţului Bacău se adresa Prefectului
la 7 martie 1924 cu următoarele solicitări şi precizări:

"Domnule Prefect,
Motivaţi de Ordinul Direcţiei Funciare din Casa Centrală a Împroprietărirei,
Nr. 52021924, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a dispune să se dea ordin D-lui
Primar al comWlei Luizi-Călugăra a pWle în vedere tuturor locuitorilor care SWlt
trecuţi pe tabloul aprobat de Casa Centrală pentru colonizare ca să se pregătească şi
săfie gata de plecare când li se va anWlţa data de îmbarcare cdre va începe la acest
judeţpe ziua de 15 Martie a.c.
Transportul va fi gratuit punându-li-se la dispoziţie vagoanele necesare în
proporţie de aproximativ 2 vagoane pentru 3familii, cw10scând că sub nici Wl motiv nu
se va permite îmbarcarea acelora care nu se vor prezenta cu inventar agricol complet
(car, plug, vite trăgătoare) şi întreaga gospodărie de primă necesitate. Acesta va fi
singurul transport gratuit pe C.F.R de care vorputea beneficia coloniştii; acei care nu
vorfi gata de plecare la data ce se va anWlţa ulterior, vorpierde dreptul de a beneficia
de gratuitate pe C.F.R.' .s .
Sunt interesante şi precizările făcute la 1 5 martie 1924 de Direc�a Funciară din
•

cadrul Casei Centrale a Coopera�ei şi Împroprietărirei, făcute p�arilor din comunele
cu colonişti pentru Dobrogea. Între acestea este şi specificarea că "dacă Wlii din cei

admişi la colonizare se vor răzgândi şi vor renWlţa de a pleca, D-1 Consilier agricol îi
va putea înlocui cu alţii, al căror nume vi-I va comWlica la timp"9. Totodată, se
atenţionează primarii comunelor respective că se fac răspunzători "de toate neregulile şi
abuzurile ce se vor produce din neglijenţă sau din neobservarea (nerespectarea - n.n.)
instrucţiWlilor defaţă'1 0 şi de aceea li se cere expres să supravegheze pregătirea fiecărui
grup şi să-I controleze riguros la plecare.
Dar, duPă cum vom vedea, această acţiune nu va fi lipsită de peripeţii. Astfel, Ia
1 9 martie, prin adresa Direcţiunii a II-a din Regionala C.F.R. Iaşi se aduce la cunoştinţa
Prefecturii că pentru transportul coloniştilor din judeţul Bacău cu destina�a Dobrogea se
pun la dispoziţie în staţia Bacău l O vagoane acoperite pentru data de I l iunie şi alte 1 O
vagoane pentru 12 iunie, "iar expedierea vagoanelor încărcate se va face sigur cu

8
9

Ibidem, dosar 3611 924, fila 3.
Ibidem, fila 6.

10 Ibidem.
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trenul
accelerat direct de marfă, care are plecarea din Bacău, ora 5,20 minute
. · 3102
ntn' 'l l .
dzmme'ifU
Intr-adevăr, adresa Consilieratului Agricol al judeţului Bacău din 7 martie 1924,
preciza în treacăt că plecarea coloniştilor din Luizi-Călugăra se va face "la doJa ce se va
anzmţa ulterior' iar Regionala C.F.R Iaşi, după cum a reieşit mai sus, avea să pună la

dispozi�e vagoane abia pentru zilele de 1 1 şi 1 2 iWlie 1924.
Ori, autorităţile judeţene şi comWlale, pornind de la faptul că între 7 şi 19 martie
nu puteau şti exact care vor fi zilele în care se va asigura deplasarea pe C.F.R, au
ac�onat cu toată vigoarea ca în timp de o săptămână, între 7 şi 1 5 martie, viitorii
colonişti să-şi rezolve toate problemele legate de strămutare şi să fie cantonaţi în zona
gării Bacău. Desigur, această aparentă amânare avea să creeze o �ituaţie disperată atât
pentru subiec�i strămutării cât şi pentru autorită�le locale. In acest sens, esie
semnificativă adresa Serviciului Administrativ al judeţului Bacău din 25 martie 1 924,
trimisă Ministerului Agriculturii şi Domeniilor:

"Domnule Ministru,
Consilieratul Agricol al judeţului, cu adresa nr. 693 din 7 Martie crt. ne-a
solicitat concursul pentru trimiterea coloniştilor din acest judeţ la locul de
împroprietărire în Dobrogea, al căror transport în trenuri speciale va începe de la data
de 15 Martie ac.
Prefectura a transmis cuprinsul adresei de mai sus autorităţilor comunale din
Luizi-Călugăra, cu ordin de executare.
Coloniştii din această comuncP, fără a mai aştepta alte instrucţiW'li, au făcut
pregătirile de îmbarcare, vân;Jind tot avutul ce nu se putea transporta. şi desfăcând
întreaga lor gospodărie au dus-o la staţia Bacău.
Aici, în lipsă de ordine speciale li s-au refuzat îmbarcarea, aşa că astăzi aceşti
nenorociţi se găsesc fără nici un rost, în câmp liber, şi fără posibilitate să poată
înjgheba ceva in localitate pentru mlO'lcile agricole deprimăvară
Astăzi s-a primit la Prefectură şi itinerarul căilor ferate în care se fixează
plecarea lor tocmai la 11 şi 12 iunie a.c.
Această dată este cu totul nepotrivită pentru agricultori, întrucât nu se poate
recolta nimic până la llO'lie la locul deplecare, şi nici în Dobrogea nu se vor puteaface
vre-o cultură, ci tocmai la toamnă, astfel, adică peste un an de la toanuza viitoare.
Aducând la CW'loştinţa Domniei Voastre cele de mai sus, vă rog D-nule Mmistru
să binevoiţi a displO'le să vină în ajutorul lor intervenind către Direcţia a II-a Iaşi Calea
Ferată, să li se pw7ă la dispoziţie în staţia Bacău numărul de 20 vagoane destinate
pentru dânşii după itinerar cât mai neîntârziat (de vafi posibil în cel mult 10zile)"1 3 •
1 1 lbidmt, fila 5.
1 2 1bidem, dosar 15/1924, fila 8. Coloniştii (capii de familie) erau următorii: Petre Ţâmpu Coceangă; An!On
Ţâmpu Coceangă; Ion Martin Butacu; Mihai I.P. Coceangă; Anton ŞtM Ţâmpu; Anton Gh. Pali; Mihai M
Martin; Neculai Sumănaru; Anton P. Colta; Andrei P. Sabău; Petrea Andrei R Coltea; Andrei Martin Sabău;
Ion P.J. Solomon; Anton I.M. Ţâmpu; Anton 1. Andrei Tulbure; Neculai Tod. Chiriaş; Ilieş Buhoceanu;
P.P. Anton Pali; Andrei Anton Sabău; Anton P.M. Ţâmpu; Dumitru 1. Tulbure; P.M Solomon; Anton Anton
Bârsan; Mihai M.P. Solomon; Dumitru M.I. Iancu; Mihai P. Ţâmpu; N.I. Bârwt; Petre I.G. Horvat; Anita
Ioje N. Ilieş; Dumitru Ioje Butacu; Mari<'. 1. Ţâmpu; Mihai M. Coceangă; I.P. Dascălu; Petre N. Bogdanel;
Andrei N. Ghenta; lanuş Căl&lz; Neculai Cazacu; Petre Anton Coceangă; Mihai Anton Cemica.
1 3 1bidmt, fila 4.
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Din nefericire, documentele din Fondul Prefecturii judeţului Bacău referitoare
la această problemă se opresc aici şi nu cunoaştem d�că deme:--�1 S��iciului
Administrativ din 25 martie 1924 a atras un răspuns favorabil sau nu ŞI, 1mphc1t, nu se
poate şti, în acest stadiu al cercetării noastre, dacă deplasarea strărnutaţilor s-a devar :;at
sau s-a efectuat la data programată, de 1 1-12 iunie 1924.
Însă, cu privire la efectuarea deplasării propriu-zise nu poate exista nici un dubiu
întrucât drumul celor în cauză era fără întoarcere ştiind că ei îşi vânduseră bunurile de la
locurile de origine, aflându-se într-un fel de cantonament de plecare şi, nu în ultimul
rând, aveau deja statutul de împroprietăriţi în Dobrogea. De altfel, după unele informaţii
neverificate încă, coloniştii din Luizi-Călugăra au fost împroprietăriţi în comunele
Independenţa şi Mihail Kogălniceanu din judeţul Constanţa.
Desigur, în legătură cu modul cum s-a desfăşurat împroprietărirea în. baza legii
din 192 1 au existat multe contestaţii şi procese. Deoarece acestea au continuat şi după
termenul limită prevăzut de lege, au determinat Comitetul Agrar al Direcţiunii
Vechiului Regat să expedieze la 22 ianuarie 1 925 o circulară prin care se spunea printre
altele:
"Domnule Prefect,
Prin adresa circulară Nr. 4101 din 8 Mai 1924, am avut onoarea a vă ruga să
binevoiţi a pune în vedere, prin organele Dvs. subalteme, locuitorilor din diferite
comune ale judeţului Dvs. să nu mai introducă contestaţii la Comitetul Agrar asupra
unor lucrărijudecate sau peste termen înregistrate.
Deşi aceste dispoziţiuni aufost luate de aproape un an de zile, se constată totuşi
că zilnic se mai primesc la Comitetul Agrar constestaţiuni tardive şi reveniri asupra
unor lucrurijudecate.
Potrivit dispoziţiunilor luate, vă rugăm ca prin organele Dvs. să puneţi în
vedl!re tuturor locuitorilor că hotărârile Comitetului Agrar sunt definitive, iar
lucrările în materie de împroprietărire sunt încheiate, astfel că nu se mai pot lua în
considerare astfel de cereri, termenul de depunere a contestaţiilor expirând de la
28 Decembrie 1922 şi el nu a maifostprelungit.
Credem că facem în felul acesta un real serviciu locuitorilor care nu-şi mai
pierd timpul şi mijloacele prin asemenea străduiri inutile şi vă rugăm a ne da preţiosul
Dvs. concurs m acest scop .
·

"14

A

Legea cu privire la împroprietărirea veteranilor din Războiul de Independenţă,
din 2 aprilie 1 903, prin colonizare în judeţele Constanta şi Tulcea, unde au primit loturi
de câte 8 hectare, ca şi Legea agrară din 1921 , în baza căreia s-a recurs la o nouă
colonizare a Dobrogei de către cei pentru care nu mai existau suprafeţe disponibile în
locurile lor de baştină constituie, desigur, momente importante ale istoriei României
moderne şi contemporane asupra cărora considerăm că cercetarea istorică merită să se
oprească sub toate aspectele interdisciplinare, sociale şi etno-culturale Asemenea
strămutare de populaţie din diverse zone ale ţării, a condus la formarea de noi
comunităţi în care s-au împletit obiceiurile, portul şi tradiţiile locale cu cele aduse de
aceştia la noul lor domiciliu, ceea ce, dincolo de aspectul pur economic, a creat un nou
cadru socio-etnografic care, credem noi, este încă insuficient studiat.
. •

·

14 1bidem, dosar 911925, fila l.
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Des colons du departement de Bacău, en Dobroudja,
â la base des lois de 1903 et 1921
Resunu�

La guerre d'lndependence de 1877-1 878 et la premiere guerre mondial de 1916-1919 ont
irnpose une nouvelle legislation agraire, romme recompense pour les paysans, la force sociale qui
a soutenu en principal i'effort materiei et militaire dans ces guerres.
L'auteur traite quelques astepects de Ia colonisation des veterans de la guerre des
communes de Bacău, romme Grozeşti, Bogdana, Măgireşti, Dimitrie Sturza et Secuieni, dans les
departements de Constantza et Tulcea ou ils ont ete mis en posession de 8 ha des terres
conformement a la Loi de 2 avril 1903. n traite aussi et la rolonisation en Dobroudja, d'un
nombre de 39 familles de Luizi-Călugăra conformement a la Loi agraire de 1921.
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ROMÂNIA ŞI SFÂRŞITUL SECURITĂŢll COLECTIVE ÎN VIZIUNEA
*
LUI GRIGORE GAFENcu
ANDREI LUCACI

"În momentul păcii de dupăprimul război mondial, Europa era împărţită între
victoria aliaţilor şi revoluţia rusă Restabilirea ordinii pe continent era difică cât timp
nu se cunoşteau limitele dezordinii orientale"' .
Rod al unei analize bazate mai ales pe o bună cunoaştere a poten�alului rus,
această concluzie la care ajungea Gafencu după sfărşitul primului război mondial şi
după semnarea tuturor tratatelor impuse de Conferinţa Păcii, nu se mai regăseşte în nici
o lucrare din bogata literatură istoriografică dedicată primei conflagraţii mondiale.
Raţionamentul marelui analist, pe cât de corect astăzi, pe atât de surprinzător în epocă,
este explicat prin faptul că, lipsind de la masa tratativelor, Rusia punea sub semnul
incertitudinilor atât sistemul Versailles, cât mai ales apariţia şi existenţa viitoare a
statelor limitrofe.
Izolată după 1918 şi nerecunoscută oficial, Rusia sovietică va începe încă din
1920 să acuze statele vecine că şi-au însuşit din teritoriile
sale părţi im(J}lrtante care,
întrucât ''fuseseră gubemii ale ImperiUlui ţarisf'2 , îi aparţin de drept. In faţa unor
asemenea pretenţii, la care se adăugau tendinţele revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei,
România va ini�a şi desfăşura o amplă activitate internaţională, având ca scop
men�erea frontierelor trasate la sfărşitul primului război mondial.
Urmărind păstrarea sistemului de tratate de la Versailles, politicienii români,
considerând Franţa şi, într-o mai mică măsură, Marea Britanie ca principalele garante
ale acordurilor de pace încheiate, vor susţine c� ideea Securităţii colective să devină
principalul obiectiv al activităţii Ligii Naţiunilor. Impărtăşind punctul de vedere potrivit
căruia statele mici şi mijlocii pot contribui într-un mod substanţial la idealul de pace şi
securitate, România va urmări cu atenţie deosebită mai ales aplicarea articolului 1 O al
Pactului: "Membrii Societăţii se angajează să respecte şi să menţină, contra oricărei
agresiuni externe, integritatea teritorială şi independenţa politică prezentă a tuturor
membrilor Societăţit.3 .
Având în fruntea externelor un om pe măsura evenimentelor şi a vremurilor
(l-am numit pe Nicolae Titulescu), vocea României va fi deseori ascultată de la înalta
tribună a Societă�i Na�unilor, aprecierea prestaţiei sale şi implicit a ţării noastre fiind
dată de cele două rânduri în care lucrările vor fi prezidate de reprezentantul nostru.
Alături de aceste două nominalizări, realizarea şi unanima apreciere a conceptului de
securitate europeană ce poartă semnătura ilustrului nostru diplomat au făcut ca numele
lui Titulescu să fie înscris la loc de cinste, alături de cei mai mari diplomaţi din istoria
relaţiilor diplomatice interna�onale. Lângă el, şi la fel de apreciat, stă astăzi conceptul de
·

Vezi Andrei Lucaci, Grigore Gafencu sau răspunsul la întrebarea "Ce este un diplomat?", în Carpica,
XXIX, p. 267-270.
1 Grigore Gafencu, Preliminarii la războiul din rlislirit, Bucureşti, 1996, p. 222.
2 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România (1856-1947), Bucureşti, 1996, p. 208.
•

3 Istoria Românilor. Compendiu, laş� 1996, p. 302.
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Europă unită pe care Gafencu, intuind perfect viitorul politicii pe continent, îl va
concepe şi care, astăzi, constituie op�unea fundamentală a tuturor guvernelor
occidentale.
Primite cu o încredere nemărginită, atât Societatea Na�unilor, cât şi Pacea de Ia
Versailles erau, încă din start, lipsite de o "va/iditaJe morala-A .
Departe de a expune doar punctul de vedere al germanilor care "n-au
considerat-o ca un angajament «corect»'.s , viciile Păcii şi ale Ligii Na�unilor ţineau
atât de lipsa Rusiei de la masa tratativelor şi de refuzul Statelor Unite de a participa ca
membru, precum ŞI_ de rezervele Marii Britanii, care îşi considera încheiată misiunea pe
continent, odată cu obţinerea victoriei. Având un singur duşman real, doar Franţa
învingătoare (pe care Marea Britanie nu o dorea în nici un chip foarte puternică),
Germania va dori revanşa încă din prima zi a înfrângerii, planurile Dawes şi Young girate, spre nemulţumirea francezilor, chiar de foştii aliaţi (britanici şi americani) folosindu-i din plin la revigorarea economică. Purtând amprenta timpului, precaritatea
echilibrului european este ilustrată de Grigore Gafencu într-o fommlă care spune practic
totul: ''Nefericirea acestei politici de securitate colectivă care va produce atâta dezgust şi
decepţii era că ordinea superioară căutată la Geneva se baza pe un echilibru himeric de
,t;
fonnule şi sisteme şi nu pe un echilibru real de forţe' .
Uitate mult prea repede, perfonnanţele analitice ale lui Gafencu fac astăzi loc
unor noi fonnulări care, înlocuind unele cuvinte cu altele, concluzionează că "Primul

război îl explică pe al doilea şi, fn fapt, îl determină fn măsura În care rm eveniment
poate cauza rm a/tu1''7 • Motivat de aceleaşi intui�i, nefonnulate în scris, dar gândite rară
îndoială, Titulescu va iniţia o serie de negocieri cu statele vecine, menite să ducă la
apărarea frontierelor mai ales că, alături de protestele gennane şi sovietice, se auzeau
din ce îp ce mai tare glasurile măcinate de nemulţumiri ale Ungariei şi Bulgariei.
Inconjurată atât de preten�ile iredentiste maghiare şi bulgare, cât mai ales de
''fireasca apropiere dintre Germania şi UnilO'lea Sovieticâ ;s după sfârşitul războiulu�
primul instrument chemat să apere noua cuprindere a statului român îl v� constitui
alianta regională dintre Cehoslovacia, Iugoslavia şi România, denumită Mica Inţelegere.
Alianţă comună defensiv� Ia care, după ideile lui Take Ionescu, ar fi trebuit să participe
şi Polonia şi Grecia, Mica Inţelegere se realizează doar cu participarea celor tre� datorită
atât disensiunilor teritoriale dintre guvernul cehoslovac şi cel polon, cât mai ales
preten�ilor Ia tronul Ungariei emise de ex-împăratul Austro-Ungariei, Carol de
Habsburg, sosit incognito Ia Budapesta în martie 1921. Urmare a protestelor vehemente
care au mers până la ameninţări cu demonstra�i de forţă din partea celor trei ţări,
Conferinţa ambasadorilor de la Paris adoptă o rezoluţie prin care "restaurarea

hahsbU[gilor era prohibită'9.
Incheiată în martie 1921 ,

�

Mica Inţelegere va fi urmată de o serie de acorduri
separate pe care România le va încheia cu o serie de ţări în aceeaşi dorinţă de pace �i �e
apărare a sistemului de la Versailles: cu Polonia la 3 martie 1921, cu Franţa în tunte

4 A.J.P. Taylor, Originile celui de-al doilea rAzboi mondial, laş� 1999, p. 5.
Ibidem.

s

6 GrigOI'e Gafenru, op.cit.. p. 224.
7 A.J.P. Taylor, op.dt., p. 27.
8 Nicolae Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la Pacea westfalicl (1648) pânl în
contemporaneitate (1947), Bucureşti, 1998, p. 264.
9 1bidem, p. 267.
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1926, cu Italia în septembrie 1926 şi cu Grecia în martie 1928. Odată cu ultimul tratat
(cel cu Grecia din martie 1928), la conducerea Ministerului de Externe român apare
pentru prima dată Nicolae Titulescu. Anunţând, cu ocazia semnării tratatului, că
"Balcanii trebuie să aparţină popoarelor din Peninsula Balcanică''1 0, noul titular al
externelor româneşti va deschide în evoluţia rela�ilor internaţionale o etapă cu adevărat
d�sebită de care sunt legate atât marile presta�i de la tribuna Societă�i Naţiunilor cât,
mat ales, armonizarea legăturilor cu vecinii şi îndeosebi cu Uniunea Sovietică
Personalitate marcantă a României, apari�a lui Nicolae Titulescu şi presta�a sa de
excepţie vin să anuleze sau măcar să diminueze într-o bună măsură o dublă şi mare
pierdere pe care România o înregistrează în 1927, când cei doi artizani ai Marii Uniri,
Regele Ferdinand 1 şi Ion I.C. Brătianu trec în nefiinţă.
Noile stări de lucruri resim�te .mai ales în luptele pentru influenţarea Regenţei,
impuneau României, pe fondul unei accelerări a vie�i politice interna�onale, necesitatea
unei personalităţi puternice, care să pună interesele ţării mai presus de interesele de
partid, mai ales că anul 1928 aducea cu el schimbarea liberalilor cu na�onal-ţărăniştii.
Moment de cotitură în viaţa politică internă a ţării, schimbarea partidelor aflate la
conducere aducea după ea şi prima prestaţie externă a lui Grigore Gafencu. Numit
pentru o scurtă perioadă secretar general la externe, Grigore Gafencu va avea timp să
aprecieze valoarea deosebită a lui Titulescu, astfel încât, luându-1 ca model, va fi unul
dintre cei mai mari sus�ători şi adepţi ai acestuia. Gândite prin analogia dintre formaţia
sa de jurnalist specialist în rela�ile interna�onale şi func�ile politice de�ute în perioada
1928-1933, meritele lui Grigore Gafencu în politica externă românească se regăsesc atât
în participarea la conferinţe şi congrese internaţionale cât mai ales ca participant la
negocierea şi încheierea tratatelor şi acordurilor din această perioadă. El nu poate fi
străin, spre exemplu, de aderarea României la primul tratat intema�onal care interzicea
recurgerea la război ca mijloc de rezolvare a litigiilor dintre state, cunoscut sub
denumirea de Pactul Briand-Kellog, din august 1928, la care va adera şi Uniuniea
Sovietică, la fel cum nu i se poaţe refuza calitatea de "şef al delegaţiei române

particÎfF'.te la Conferinţa Micii Inţelegeri desjăşuraJă la Bucureşti în februarie
1929'' 1 • Este, de asemenea, cunoscut faptul că a urmărit cu viu interes reluarea
legăturilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, începute )a doi ani de la formarea
U.R.S.S. (30 decembrie 1922), în martie 1924 la Viena. In acest sens, publicaţiile pe

care le conducea au găzduit în numeroase apari�i articole sub semnătura lui şi a multor
alte personalităţi româneşti, în care erau subliniate ca absolut necesare reluarea tuturor
legăturilor cu răsăritul.
Apreciind conceptul de Securitate Europeană emis de Titulescu, Gafencu va
prelua din opera înaintaşului său mai ales termenul de "teritoriu ca elementfundamental
în definirea agresondw�'12, pe care cu o măiestrie diplomatică remarcabilă îl va folosi
cu predilec�e în numeroasele contacte intema�onale, dar mai ales în dialog cu Molotov:

''prin încălcarea teritoriului nostru, prin actele deforţă .. Unizmea Sovietică a distrus în
România orice simţământ de încredere şi a trezit îndreptăţi/a teamă că însăşi fiinţa
statului român este în primejdie"13 •
1 0 Istoria Românilor. Compendiu, p. 302.
1 1 Grigore Gafencu, Ultimele zile ale EIU"'pci, Bucw-eşt� 1992, p. 8.
1 2 Istoria Românilor. Compendiu, p. 303.
1 3 Grigore Gafencu, Misiune Ia Moscova, Bucureşti, 1995, p. 23 1 .
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În ciuda lipsei unor referiri speciale la Basarabia, Gafencu �a saluta re��
legăturilor diplomatice cu Uniunea Sovietică, mai ales că, ţn calitate d� Mimstru
Secretar de Stat la industrie şi comerţ în intervalul iunie-noiembne 1933, realizase faptul
că "absenţa unui comerţ dezvoltat între cele două ţări, anula un stimulent de natură
14
economică pentru a se ajunge la un acord' • Susţinând ideea emisă de1 Titulescu
5
potrivit căruia "situaţia internaţională este din ce în ce mai îngrijorătoate" , Grigore
Gafencu va susţine în disputele parlamentare atât reorganizarea Micii Inţelegeri din
16 februarie 1933 (părăsise secretariatul de stat Aal Afacerilor Străine în octombrie 1932),
cât şi realizarea la Atena în 9 februarie 1934 a Inţelegerii Balcanice (în decerpbrie 1933
părăsise postul de subsecretar de stfit la industrie şi comerţ). "Aceasta (lnţelegerea
Balcanică - n.a.) împreună cu Mica Inţelegere, crea un bloc de pe Coasta Dalmaţiei şi
Podişul Boemiei până în insula Creta şi frontiera Iranului, cu o populaţie de

70. 000.000 locuitori, menit să.frâneze tendinţele revizioniste şi expansioniste ale wwr

state"16•

În ciuda acestor măsuri organizatorice prin care statele din est încercau să-şi
salveze teritorjile şi să-şi asigure independenţa, situaţia internaţională se agrava din ce în
ce mai mult. Inceputul, dat de retragerea Japoniei din Liga Naţiunilor în martie 1 933,
este continuat de noul Acord Naval din iunie 1935 impus de Germania, prin care
aceasta îşi crează o flotă de război egală cu 35% din tonajul britanic şi cu 45% la
submarine. La 3 octombrie 1 935, Italia atacă Abisinia, iar Hitler ocupă zona
demilitarizată renană. Lipsa oricărei atitudini din partea Ligii Naţiunilor, în ciuda
vehementelor solicitări şi proteste, la adresa agresorilor, anunţau, aşa cum avea să spună
Nicolae Titulescu: "sfqrşitul acestui organism lafel de.fragil ca şipacea''.
Altfel spus, "In realitate, întreaga Europă nouă, născută în urma victoriei

aliaţilor, a fost dezamăgită .. împotriva noilor forţe care se. qfirmau în centrul
continentului nu se �ăsea nicăieri un punct de sprijin european. In Occident era haos,
în Răsărit, panicâ' 7 . Absolut real, acest haos şi această panică, cum le numeşte
Gafencu, se află doar la început, deoarece lucrurile se complică şi mai mult odată cu
începerea războiului civil din Spania, unde "Italia şi Germania, susţinândpe generalul

FrancDg se înlâlnesc pe poziţii opuse cu sovieticii şi anglo-gancezii care susţin guvernul
legal' 1 Urmat de un protest britanic "formal şi tardiv" 9 şi de eşecul unei înţelegeri
regionale în Europa centrală şi de sud-est sub egida Franţei, unde "cercurile politice
erau puternic divizate"20, are loc în sfărşit cel mai elocvent eveniment ce punea în
•

lumină ideile germane - ocuparea Austriei. Punct decisiv şi final în evoluţia şi
activitatea Ligii Naţiunilor, ocuparea Austriei reprezintă momentul din care conceptul
securităţii colective devine himeric, iar menţinerea păcii o chestiune exclusiv germană.
Trăind intens evenimentele, Gafencu va exclama: "... amenintarea contra ordinii
europene nu venea nici măcar pentru ţările din Răsărit dinspre Rusia' .z1 , "ci chiar din

centrul Europei. Noua Germanie a cărei puJere devenea din zi în zi mai ameninţătoare
14 Istoria Românilor. Compendiu, p.
IS Ibidem, p. 303.

443.

16 Nicolae Ciachir, Marile puteri şi România. , p. 217.
1 7 Grigore Gafencu, Preliminari.i -, p. 224.
18 Nicolae Ciachir, Istoria politică a EuropP-i de la Napoleon la Stalin, Bucureşti, 1998, p. 230.
1 9 1storia Românilor. Compendiu, p. 305.
20 Ibidem
2 1 Grigore
Gafencu, PrdinWnarii , p. 224.
..
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nu mai era Germania lui Bismarck Ambiţiile sale nu aveau nici o frână, iar aspiraţiile
sale, nici o limitâ'22•
Pe plan intern, norii ameninţători erau purtaţi şi vehiculaţi cu putere de mişcarea
legion� care ?eparte de a fi li�sită în anut?ite momente "d� orice co!ltac� �u realitatea
noastrâ' , , ''pnn tezele sale de zmporl'' ŞI fonnele de manifestare dm ann 1934-1941,
a promovat în mod clar o politică fascistă, constituind pentru Gennania o veritabilă
Coloană a V-a şi un excelent instrument de presiune asupra vie�i politice româneşti. "Ar
fi nedrept - ne spune Gafencu să atribuim o inspiraţie şi ilif/uenţe exclusiv străine
acestei mişcări. Dar natura violentă a tânărului şefcare nu dădea înapoi din faţa nici
unei manifestaţii de forţă, nici măcar a crimei - la 28 decembrie 1934 LG. Duca,
preşedintele Consiliului, a căzut la Sinaia, doborât de împuşcăturile a patru
«legionari» - a împins Garda de Fier pe căi ilegale"25 . Dramaticul sfărşit al celui
despre care Gafencu spunea că este "unul dingrea puţinele noastre elemente distinse,
civilizate şi bine pregătite din lwnea politicâ 6 este legat mai ales de actul dizolvării
Gărzii de Fier, în unna căruia legionarii vor spune despre guvemui i.G. Duca
că "au
venit să apere pe Lupeasca (deci pe evrei -n.a.) şi să distrugă Garda de Fier'.21 •
Duşman recunoscut al mişcării, Titulescu este, potrivit lui Gafencu, unul care "a
contribuit hotărâlor la alungarea lui Vaida şi la întoarcerea lui Duca"28 susţinând
măsura dizolvării Gărzii de Fier şi în Consiliul de Miniştri, şi în faţa regelui29.
Ştiind cui �n meritele scoaterii lor în afara legii, chiar în ziua dizolvării, când
Titulescu se afla în trenul spre Cehoslovacia, intrând în compartimentul de lucru, va �i
pe birou un plic din partea Gărzii de Fier ce conţinea "condamnarea sa la moarte'.3° .
Maestru al luptelor de culise, Carol, care era şi el foarte pătruns de ideile autoritare aflate
în vogă în Europa centrală, va refuza "să semneze un decret regal de dizolvare'.31 ,
lăsând astfel întreaga responsabilitate pe umerii lui Duca. Deloc întâmplătoare, această
mişcare unnărea atragerea lui Codreanu în planurile lui Carol. Inten�onând să-I
numească pe Codreanu ca P-rim-ministru, regele devenea potrivit dorinţelor sale
"Căpitanul mişcării legionare' ".32 şi prin aceasta, o autoritate care, susţinută de legionari,
putea beneficia de un regim privilegiat în raporturile cu Hitler. Refuzul lui Codreanu din
februarie 1937, unnat de semnarea unui pact de neagresiune între Garda de Fier şi Iuliu
Maniu şi George Brătianu, considerat un mare succes datorită recunoaşterii mişcării de
către unul dintre fauritorii Marii Uniri, vor adânci ura lui Carol faţă de căpitan, dar mai
ales va cristaliza dorinţa acestuia de a-şi impune propria dictatură. Situarea Gărzii de
Fier pe locul trei în alegerile din decembrie 1937, cu 15,5% din voturi, moment ales de
"Codreanu şi locotenenţii săi să recunoască că puterea era şi pentru ei scopul
·

-

22 Ibidem, p. 225.
23 Ibidem, p. 226.
24 1bidem
25 1bidem, p. 227.
26 Idem, Însemnări politice 1929-1939, Bucureşti, p. 309.
27 1bidem, p. 312.
28 1bidem
29 1bidem, p. 3 1 3.
30 Ibidem, p. 3 14.
3 1 1bidem
32 N. Ciachir, Marile Puteri şi România..., p. 204.
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"33
suprem , constituie pentru Carol evenimentul în unna căruia va căuta un pretext
pentru a-l lichida pe căpitan.
Lăsând pentru moment deoparte răfuiala cu Codreanu şi profitând de lipsa de
coeziune a partidelor politice, Carol face primul pas spre instaurarea dictaturii personale,
aducând la putere Partidul Naţional Creştin al lui Goşa-Cuza.
Continuând să ''pescuiască în ape tulburt .J , Carol face unnătorul pas, astfel
încât pe baza prerogativelor sporite date de noua constituţie din 27 februarie 1 938,
demite guvernul, instaurând regimul monarhiei autoritare. Unnează interzicerea
activităţii partidelor politice şi instituirea Consiliului de Coroană ca organ de stat, în care
miniştrii, purtând denumirea de consilieri regali, erau numiţi de rege. Se împlineau în
acest fel toate dorinţele sale de mărire, în România nemaiex.istând forţe sau personalităţi
care să-I critice sau care să i se opună. Dorind să-şi consolideze situaţia pe plan
internaţional, Carol întreprinde un turneu în capitalele Angliei şi Franţei de unde pleacă
fără nici un sprijin astfel încât, hotărât să joace ultima carte, vizitează Gennania. In faţa
brutalităţii condiţiilor impuse de Hitler: retragerea României din Liga Naţiunilor,
denunţarea tratatelor şi aducerea Gărzii de Fier la putere, dar mai ales a ameninţării cu
anihilarea, Carol revine în ţară unde, sub pretextul tentativei de a fugi de sub escortă,
Corneliu Zelea Codreanu este executat. Aparent paradoxală, decizia de îndepărtare a
căpitanului, considerată de Hitler drept o "sfidare adusă persoanei sale şi naţional
socialismuluz� .Js ascundea de fapt teama lui Carol ca nu cumva să fie înlocuit cu
legionarii. Măsura îndrepărtării prin forţă a lui Codreanu -spijinită de numeroşi oameni
politici ai vremii, în dorinţa diminuării activităţii legionare - îl aducea pe Carol în
.J
ipostaza de "singur interlocutor posibil al Fiihreruluf 6 • Convins că între iritarea faţă
de execuţia lui Codreanu şi interesele economice ale Gennaniei - Hitler o va alege pe
cea din unnă, Carol acceptă începând din februarie 1939 negocierile româno-gennane
în vederea încheierii unui tratat economic. Cunoscând că producţia de carburant sintetic
de
al Gennaniei nu va acoperi necesarul în caz de război "este de mirare că dis
zm asemenea atu oamenii politici români nu au ştiut săjoace această carte' .J , obţinând
pentru România condiţii mult mai avantajoase. Clauzele tratatulu� semnat în unna unor
presiuni aproape ultimative din partea Gennaniei, la câteva zile după schilodirea
Cehoslovaciei în martie 1 939, unnau să fie puse în practică printr-o serie de acorduri
.3
ulterioare. Urmând "să facă din economia românească o anexă a celei germane' 8,
acordurile vor fi încheiate după îndelungi tergiversări necesare, aşa cum spunea
Gafencu, pentru "organizarea zmei acţizmi interne de rezistenţă sistemaJică în toate

�

domeniile economiei noastre împotriva cererilor germane care arfi depăşit cadrul sau
măsura invoielilor noastre' .J9 • Speranţa era însă iluzorie, întrucât Hitler, în conferinţa
secretă din 8 martie 1 939, va expune în faţa colaboratorilor săi planul imediat şi de
33 Grigore Gafenru, Prdiminari,i- p. 227.
34 Istoria Românilor. Compendiu, p. 300.
35 N. Ciachir, Marile Puteri şi România._, p. 228.
36 Aorin Constantiniu, O istorie sinceri a poporului român, Bucureşti, 1997, p. 361.
37 1bidem, p. 363.
38 Istoria Românilor. Compendiu, p. 3(J7.

39 1bidem
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perspectivă potrivit căruia: ''până la 15 martie 1939 Cehoslovacia va.fi lichidată. Urma
Polonia şi nu Danzing-ul, faza Danzingfiind considerată de .fiilu'er depăşită, văzând o
rezistenţă slabă din partea Poloniei şi nici un ajutor dat acesteia de CO'lglo-saxoni.
Ungaria, România şi Iugoslavia trebuiau să facă parte neapăraJ din spaţiul vital al
Gemumiet ,4{).

În lumina a ceea ce astăzi ştim despre perioada care prefigura a doua mare
conflagra�e mondială, putem spune că departe de a fi un bun politician, Carol a dorit
mai ales să gestioneze singur politica României, şi că această politică dusă aproape în
nume personal se va finaliza cu dramatica situa�e din anul 1940.
Schimbarea de la externe a lui Titulescu, "ajuns un fel de Ministru de externe
«permanent», adică sub toate guvernele între 1927-1936' .41 , ocuparea Austriei, dar mai
ales împărţirea Cehoslovaciei după Conferinţa de la MUnchen, erau tot atâtea semnale
că lumea se îndrepta în mod clar spre război. Palidă consolare, refuzul de a participa la
împ� Cehoslovaciei şi "Cazul Tilea" - despre care se spune astăzi că ar fi deschis
ochii Angliei şi Franţei, determmându-le schimbarea pozi�ei - sunt practic singurele şi
ultimele ipostaze în care România se mai manifestă ca un stat cu o politică
independentă. Fără a uita tratatele economice cu Anglia şi Franţa din martie şi respectiv
aprilie 1939 (încheiate după tratatul cu Germania) şi garan�ile politice :franco-britanice
din aprilie 1939, realizate după ocuparea Cehoslovaciei, dar mai ales datorate
"demersului energic al lui Viorel Tilea' .42, la care adăugăm ideea unui front de
rezistenţă antifascistă (Anglia, Franţa, U.R.S.S.), putem spune că derularea fantastică a
evenimentelor europene izolaseră practic România.
Având ca factor determinant Tratatul de neagresiune dintre U.R.S.S. şi Germania
din 23 august 1939, Consiliul de Coroană întrunit în 6 septembrie 1939 hotărăşte "în
unamitate" neutralitatea. Cu acest prilej marele istoric Nicolae Iorga avea să noteze:

"Facem astăzi o altă politică decât aceea pe care o avem în inimă. Nu o putem face
decât pe aceea de astăzi! Neutralitatea demnă şi onestâ .43 • "Prinsă intre cei doi coloJ1
totalitari, România era complet izolată de puterile care-i garCO'ltaseră integritatea'
astfel încât, în aţa evenimentelor care se anunţau, nimic nu "mai stătea in puterea
oamenilor să aleagâ .45 • Într-un astfel de context în care în faţa României nu mai existau
practic nici un fel de op�uni politice, regele Carol face apel la serviciile lui Grigore
Gafencu, nurnindu-1 "la 23 decembrie 1939 ministru al afacerilor exteme'.46

40

Leonida l..oghin, Mari Conferinţe internaţionale (1939-1945), Bucureşti, 1989, p. 63.
41 A01in Constantiniu, op.dt., p. 355.
42 Istoria românilor. Compendiwn, p. 308.
43 1bidem
44 Aorin Constantiniu, op.cit., p. 366.
45 1. Ciupercl, Totalitariwul fenomen al sewlului XX, laşi, 1997, p. 273.
46 Grigore Gafencu, Prdimarii-, p. 229.
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La Roumanie et la fin de la securite collective
dans la visi.on du Grigore Gafencu

1

Resume

Honune politique, dimplomate et representent d'elite de l'exile roumain, Grigore Gafencu
s'enscrie par toute sa prestation dans la sene des dignitaires roumains qui placant la patrie au
dessus du ses aspirations, representant aujourd'hui un exemple digne d'etre continuer. Ministre
des Affaires Etrangers de la Rournanie, dans !'intervalle de temps: la fin de Ia securite collective et
l'ascension du perii fasciste, Grigore Gafencu a une tentative du sauvee la Roumanie avoir
l'intuition d'un projet qui s'intituler dans l'epoque ''Les groupements des neutres".
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CÂTEVA ASPECTE PRIVIND ISTORIOGRAFIA OCCIDENTALĂ
DESPRE FENOMENUL VRĂJITORIEI (SECOLELE XI-XVIII)
LACRĂMIOARA MARIN
Vrăj itoria originea, evoluţia şi sensul ei reprezintă nu numai un subiect

incitant ci şi foarte controversat. Articolul de faţă (care face parte dintr-o lucrare

mai amplă, parţial publicată în

Carpica 1 ) îşi

propune a fi un studiu interdisciplinar

în care istoria mentalităţilor, psihologia, sociologia, dreptul canonic şi laic medieval

îşi dau mâna pentru a face puţină lumină într-un domeniu considerat până nu de
mult tabu.

Ca orice alt subiect care ţine de istoria mentalităţilor originea vrăj itoriei este

foarte greu de încadrat într-un timp bine precizat. S-a emis ipoteza unei origini
greco-romane, a supravieţuirii cultului unor zeităţi păgâne şi în primul rând a zeiţii

Diana, zeiţa lunii, a nopţii prielnică magiei. Pentru Michelet creştinismului victorios

ucisese aristocraţia Olimpului, nu însă şi "puzderia zeilor indigeni, gloata zeilor încă
stăpâni peste nesfărşirea câmpiilor, pădurilor, munţilor, izvoarelor"2. Aceşti zei nu

numai că "locuiau în inima stejarilor, în apele năvalnice şi adânci dar adeseori se

ascundeau până şi în casele oamenilor. Femeile îi păstrau vii în adâncul vetrei"3 .

Michelet vorbeşte şi de existenţa Sabaturilor. Pentru acele timpuri nu putem

spune cu exactitate cât era revoltă socială şi cât era credinţă în magie. Prin Sabat

erau descătuşate toate frustările: iobagii se răzbunau pe o ordine socială şi religioasă

opresivă, bătându-şi joc de mai marii zilei - clerul şi nobil ii - lepădându-se de Isus,

oficiind liturghii negre, baţjocorind morala oficială, dănţuind în jurul unui altar

ridicat în cinstea lui Lucifer - Eternul exilat, vechiul proscris izgonit pe nedrept din cer.

Un studiu deosebit de interesant care încearcă să clarifice acest aspect este

realizat de o etnologă, Jeanne Favret de la Centrul Naţional de Cercetări Ştiinţifice
de la Paris. Ea a trăit treizeci de luni în crângul normand, în condiţii asemănătoare
pentru a descoperi substratul Sabatului.

Concluzia la care a ajuns este următoarea: "Sabatul este reprezentarea pe care

şi-o oferă lor înşisi exilaţii societăţii medievale şi în care îşi văd eliberarea într-un

spaţiu definit prin proscriere . . . ,,4.

1 Lăcrămioara Marin, Câteva considerente cu privire la imaginea femeii în Europa occidentalii a
secolelor XI-XIV. Cocepţia bisericii faţii de femeie oglinditA în dreptul canonic medieval, în
Carpica, XXVII, 1 998, p. 277-284; idem, Câteva menţiuni cu privire la situaţia juridicA a femeii
din Franţa secolelor XI-XIV, în Carpica, XXIX, 2000, p. 277-280.
2 J. Delumeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVDI). O cetate asediatii, voi. 2, Bucureşti, 1986, p. 293.
3 Ibidem, p. 294.
4 Jeanne Favret-Saada, Sorcieres et lumiere, în Critique, Paris, 1 97 1 , p. 358. Aceeaşi idee se regăseşte
şi în lucrarea Les Mots, la mort, les sorts. La sorceUerie dans le Bocage, Paris, 1977, de aceeaşi
autoare.
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Concepţia împărtăşită de K.E. Jarcke, F.J. Mone şi Michelet, potrivit căreia

cultele păgâne ar fi supravieţuit în plin creştinism, a primit de vreo

80

de ani

încoace adeziunea masivă a cercetătorilor. O influenţă deosebită a avut-o lucrarea

1 92 1 The Witch-Cult in Westem
Europe (Cultul vrăjitoarelor in Europa de vest) şi The God of the Witches
(Dumnezeul vrăjitoarelor), ultima fiind un studiu de etnologie comparată publicat
în 193 1 . Teza centrală a celor două lucrări este că până în secolul al XVII-lea,
cercetătoarei Margaret Murray publicată în

Europa a păstrat vechiul cult al lui Dianus sau Ianus, divinitate comută şi cu două
feţe care, simbolizând ciclul anotimpurilor şi vegetaţiei, se presupune că moare şi

ren,aşte succesiv. Acest personaj cornut judecătorii şi ideologii I-au luat drept
Lucifer.

Contemporan cu Margaret Murray, M. Summers în cele două lucrări

The
History of Witchcraft �nd Demonology (Istoria meşteşugului vrăjitoresc şi al
demonologiei), 1 926 şi The Geography of Wichcraft (Geografia meşteşugului
vrăjitoresc), 1927 susţine că pe vremuri a existat într-adevăr o organizaţie a
vrăj itoarelor care sărbătorea Sabatul şi că în cursul liturghiilor oficiate cu acest
prilej, un bărbat personifica divinitatea adorată - Satan.

Spre deosebire de M. Murray care nu vedea decât rituri de factură

paleocreştină, M. Summers atrăgea atenţia, pe baza demonologiilor de odinioară
despre o mare conspiraţie împotriva lui Dumnezeu şi a societăţii. El spune: "M-am

străduit să înfăţişez vrăj itoarea aşa cum era ea cu adevărat, adică o destrăbălată şi un

parazit; recitatoarea unui credo dezgustător şi obscen; meşteră în otrăvuri, şantaj şi

alte crime; membră a unei puternice organizaţii secrete ostile Bisericii şi Statului; o
blasfematoare în cuvinte şi în fapte; o fiinţă care îi domina pe săteni prin teroare şi

superstiţie, exploata credulitatea lor şi se făcea că îi lecuieşte. . . susţinătoarea

vidului şi a tuturor stricăciunilor, îmbogăţindu-se de pe urma gunoaielor şi celor
mai mârşave patimi ale epocii',(;.

Pentru alt autor A. Runeberg, în lucrarea Withes Demons and Fertility
Magic (Vrăjitoare, Demoni şi rituri de feritilizare, 1947), Sabaturile au existat în

realitate, n-au fost rezultatul unei sugestii create de interogatoriile procurorilor şi
nici ai halucinaţiilor provocate de anumite plante. Runeberg a mai remarcat că în
limbile europene cuvintele "vrăj itor", "vrăj itorie" au legătură cu ferti litatea.

Ideologii şi teoreticienii dreptului canonic au făcut şi următorul pas:

unificarea vrăj itoriei cu erezia. S-a susţinut de către unii cercetători că religia a pus
la îndemâna unora din răzvrătirile sociale cimentul şi idealul de care aveau nevoie

revendicările lor materiale. Ereziile sunt cele mai vechi m işcări împotriva religiei
oficiale de stat şi a ordinii susţinute de religia creştină. Ereziile se întâlnesc încă din

secolul la IV -lea în Africa de Nord, le întâlnim în Bizanţ în secolele VIII-IX, în

mişcarea paulicienilor, în Bulgaria, sub forma bogomilismului, în Apusul Europei

5 J. Delumeau, op.cit., p. 295.
6 Ibidem, p. 296.
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secolelor XII-XIII erezia cathară, în Germania Kătzer, în Franţa albigenzii, patari

sau patareni, şi în Flandra în secolul XII s-a dezvoltat secta valdenzilor sau a
kloeffers-ilor şi humilianţii în Italia.

·

Lucrarea de faţă nu- şi propune să abordeze acest subiect f oarte interesant, ci

doar să sublinieze punctele comune dintre aceste secte şi fenomenul de vrăj itorie.

Hăituiţi de aceeaşi putere - biserica - vrăjitorii şi unii membri ale unor secte

(de exemplu catharii) şi-au unit f orţele, au uitat de riturile fertilităţii şi au început să
i se închine lui Satana.

J. Russell în lucrarea Witchcraft in the Middle Age (Meşteşugul
vrăjitoriei În evul mediu) se situează pe aceeaşi poziţie: rituri milenare şi liturgii
or donate în vederea fertilităţii, cu dansuri, ospeţe şi defulări erotice s-au transf ormat
în Sabaturi, sub presiunea societăţii creştine7•
Începând cu secolul al XI-lea şi mai ales în secolul al XIII-lea, epoca de
persecuţii a lui Konrad von Marburg, existau secte de ''vrăjitori eretici", închinător i
ai demonului. Reprezentând o f ormă d e negare a con f ormismului social ş i religios,
aceste grupuri au fost produsul unei civilizaţii creştine opresive şi în special al
Inchiziţiei8•
Toţi ac�şti autori încearcă să scoată la lumină originea vrăjitoriei. Pentru a
înţelege acest fenomen deosebit de complex trebuie să ne întoarcem în timp.
Împăraţii creştini din secolul al IV-lea, apoi Iustinian în Orient, Childeric al III-lea,
Carol cel Mare şi Carol Pleşuvul în Occident îi ameninţaseră �u pedepse aspre pe
cei care se dedau la practici magice. Totuşi biserica în evul mediu timpuriu pledase

pentru clemenţă şi prudenţă în a rosti pedeapsa capitală, fiin d călăuzite de principiul

că e mai bine să-i Iaşi în viaţă ca să se pocăiască decât să îi omori. Pe de altă parte
au f ost şi abuzuri: câteva femei nevinovate au fost persecutate sub pretextul unor
fur tuni sau epidemii (scrisoarea lui Grigore al VII-lea către regele Danemarceit
Trebuie să remarcăm un ghid al insecţiilor episcopale redactate în 906 la
cererea arhiepiscopului de Trier

-

Canon episcopi. Aici era denunţată ca iluzorie

vechea credinţă în cavalcadele nocturne · la care unele femei îşi închipuiau că
par ticipă din ordinul Dianei. A da crezare unor ast fel de amăgiri însemna să te laşi
ademenit de Satana. Totuşi, fiind vorba numai de o iluzie, se evitau măsurile

sângeroase. Astfel, faţă de masele rămase în marea lor majoritate păgâne şi faţă de

un

drept civil teoretic draconic în privinţa magiei, autoritatea religioasă s-a dovedit
de-a lungul evului mediu timpuriu un spirit critic relativ şi în orice caz a manifestat

un

anume pragmatism.
Această atitudine s-a m odificat odată cu sfărşitul secolului al XII-lea, în

principal din două motive: pe de o par te afirmarea ereziei valdenzilor şi albigensilor

7 Ibidem, p. 298.
8
1bidem, p. 299.

9 J.C. Baroja, Les Sorcieres et leur �onde, Paris, 1 972, p. 88.
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şi pe de altă parte, o tendinţă crescândă de evanghelizare propovăduită de
predicatorii proveniţi din diverse ordine de călugări.
Al IV -lea Conciliu de la Laterano decide obligativitatea spovedaniei şi
cuminicăturii anuale, întăreşte segregarea evreilor şi obligă episcopii să-i
urmărească şi să-i sancţioneze pe ereticii din dioceza lor. În timp ce catarii erau
zdobiţi în 1229 în sudul Franţei, papa Grigore al IX-lea îl numea, în 1 23 1 , pe primul
inchizitor oficial al Germaniei, sângerosul Konrad von Marburg. Până la asasinarea
sa în 1233 el a terorizat Erfurtul, Marburgul şi Valea Rinului, rugurile aprizându-se
foarte des. La cererea lui papa publicase succesiv două Bulle (în 1 232 şi 1233), care
enumerau toate crimele "înfăptuite" de secta împotriva căreia luptase Konrad. Era
vorba - credeau inchizitorul şi pontiful - de o societate secretă în care novicii se
rugau în faţa unui bărbat palid, slab şi rece ca gheaţa. La aceste întruniri
participanţii îl adorau pe Lucifer10, răstumând ordinea firească a realităţii, rămânând
tributari unei lumi nonconfonniste create de ei.
Iată în linii mari conturată tipologia "Sabat"-ului, un proces opus
creştinismului, o antireligie ameninţătoare. Urmaşii lui Grigore al IX-lea au ezitat
până să relanseze vânătoarea împotriva sectelor demonice. În 1 2 1 6 era creat
Ordinul dominicanilor care s-a "remarcat" printr-o deosebită cruzime în lupta
contra vrăjitoarelor. În secolul al XII-lea s-au format comisii speciale pe lângă
episcop, aşa numitele comisii inchizitoriale. Conciliul de la Laterano ( 1 208- 1209) ia
măsuri de creştere a numărului acestor comisii.
Din 1 230 aceste c.omisii vor fi conduse de dominicani, care vor începe o
luptă sângeroasă împotriva vrăj itoarelor. Până în 1 270, totuşi condamnările la
moarte nu erau foarte dese.
În 1 270 apare un manual pentru inchizitori Summa de Oficiis lnquisitionis,
care trasa principalele "obiective" de atins pentru cei care judecau cazurile de
vrăjitorie. După emiterea acestui document se observă o creştere a numărului celor
sacrificaţi pe rug.
Papa Ioan al XX:ll-lea emite în 1 326 bulla Sper Dlius Specula prin care
vrăjitoria este asimilată de acum înainte unei erezii, inchizitorii fiind obligaţi să
urmărească şi să ia măsuri drastice la adresa ei. Pentru că vrăj itorii întorceau spatele
adevăratei credinţe ei meritau soarta ereticilor.
Începând cu sfârşitul secolului al XIV-lea, dar mai ales în secolele XV, XVI,
XVII, numărul proceselor de vrăjitorie şi al victimelor au crescut. Margaret Murray
afirmă că "singura explicaţie a numărului uriaş de vrăj itori târâţi în faţa tribunalelor
şi condamnaţi la moarte în Europa occidentală este aceea că ne aflăm în prezenţa
unei religii răspândite pe tot continentul şi ai cărei membri se întâlneau la toate
nivelurile societăţii, de la cel mai înalt până la cel mai de jos"1 1 •
10
11

Ibidem, p. 93-94.
M . Murray, The God of Witches, Londra. 1956, p. 54.
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Studii deosebit de interesante se ocupă cu delimitarea spaţială a unor zone
folosite cu predilecţie de vrăj itoare.
S-ar părea că regiunile muntoase au prezentat un interes deosebit. H.R. Trevor
scrie: "centrele marilor vânători de vrăj itoare din Europa au fost Alpii şi
împrejurimile lor, munţii Jura şi Vosgi, precum şi Pirineii cu prelungirile lor în
Franţa şi Spania"12.
Geografia rugurilor arată că în Italia centrală şi meridională nu s-au aprins
prea multe şi că lnchiziţia spaniolă s-a dovedit a fi adesea clementă, în Ţara
Bascilor1 3, chiar în perioada când furia persecuţiilor se dezlănţuia în Franţa, în
Ţările de Jos, în Germania şi Scoţia.
Care să fie totuşi adevăratul substrat al vrăjitoriei?
Apariţia şi intensificarea fenomenului de vrăj itorie s-a remarcat în
momentele de criză ale bisericii. ·Aceasta simţea că tot mai mulţi oameni sunt atraşi
de un alt fel de "religii" ce se răspândise pe tot continentul şi a cărei membri se
întâlneau la toate nivelurile societăţii, dar mai ales la pătura săracă.
O religie mai puţin austeră, mai puţin dură, mai puţin asupritoare îşi
câştiga tot mai mulţi adepţi. De aici şi modul de a se "apăra" al bisericii şi
nevoia de mână forte: crearea Inchiziţiei, organizarea torturii şi aprinderea
rugurilor. Merită reliefat încă un aspect: în numeroasele anchete întreprinse, un
număr foarte mic de ţărănci putea fi considerat "veritabile" vrăj itoare. Mereu
era vorba, în realitate, de o populaţie revoltată. Vânătoarea de vrăj itoare care se
înteţea, marca o răbufnire a încordării sociale care creştea. Cei care nu se
supuneau erau uşor învinuiţi de erezie. Învinuirea trebuia să înăbuşe orice
m işcare antifeudală şi anticatolică.
În Germania de exemplu, Satana era numit marele răsculat.
Există studii sociologice recente care nuanţează faptul că "vrăjitoarele" ar
ap3.rţine în bloc maselor sărace ale populaţiei. E.W. Mopter constată că nu toate
victimele proceselor de vrăjitorie sunt săraci, marginali sau deviatori. Unele din ele
aparţineau burgheziei din Neuchâtel (de exemplu) şi din Porrentruy. În sectoarele
rurale, multe provin din lumea notabililor, fiind neveste care de "ofiţer de justiţie",
.
care de "castelan", care de "magistrat" 14 .
În concluzie "nici o categorie socială nu pare a fi fost cruţată"15 de
bănuială.
Schimbările intervenite mai târziu în sânul bisericii nu au modificat foarte
mult situaţia: protestanţii au aprins şi ei rugurile ca şi dominicanii catolici.
Statisticienii au dovedit că au fost arse peste 100 de femei de toate vârstele, din
·

12

H.R. Trevor-Roper, De Ia RHonne aux Lumiere, Paris, 1972, p. 149.
L Osbat, Sulle fonti per la Storia del Sant'Ufficio a Napoli aUa tine del Seicento, în Richerche di
Storia sociale e religiosa, ianuarie-iunie 1982, p. 419-429.
14
Apud J . Delumeau, op.cit., p. 287.
IS
Apud Ibidem, p. 288.
13
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toate categoriile sociale. Arderea pe rug a femeilor, din acest motiv, se va
încheia târziu - în cursul secolului al XIX-lea, în ţara democraţiei şi a libertăţilor
în S.U.A.

Quelques aspects sur l'bistoriograpbie occidentale du phenomene de la
sorcellerie (XI-XVIII siecles)
Resume
L'article surprend dans une etude bien documentee le aspects de l'historiographie
occidentale de Ia sorcellerie, etant traire comparatif )'origine, J'evolution et le substrat de ce
phenomene complexe.
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LmERALISMUL EUROPEAN. GENEZĂ ŞI EVOLUŢIE (1)
Liviu BRĂTESCU

Secolul al XIX-lea a fost identificat de către intelectualitate cu triumful ideilor
liberale, pe care le-a întrupat în grade diferite aproape peste tot în Europa Liberalismul a
triumfat în Anglia şi Franţa, se răspândeşte în Gennania şi Italia, unde mişcarea liberală
e strâns legată de cea naţională, cucereşte apoi Europa Orientală, dar pătrunde sub
forma sa europeană şi în ţările din Extremul Orient care se deschid comertului
occidental1 • Liberalismul a fost perceput ca un blazon de nobleţe purtând ca semn
heraldic ideea demnităţii individuale. Dacă pentru unii liberalismul reprezintă soluţia
stimulatoare pentru eliberarea energiilor creatoare, alţii îl percep ca o înăbuşire a
impulsului creator prin interesul pe care-I acordă valorilor materiale .
Etimologic liberalismul vine de la substantivul libertas şi adjectivul liberalis. El
a fost asociat ideii de exploatare şi inegalitate socială, corifeii stângii antiliberale
nefăcând altceva decât să critice un regim politic pe care îl vedeau legat de domnia
3
burgheziei, de parlamentarism şi de cultul individualismului .
Tennenul de liberalism face parte din ceea ce se poate numi gramatica
modernităţii. Avansul ideilor liberale coincide cu redescoperirea - în perioada
Renaşterii şi mai ales a Luminilor - a ideii de cetăţean. Tradiţia liberală e indisociabilă
de situarea individului ca punct de referinţă absolut al universului politic. Pentru
viziunea liberală individul şi drepturile sale naturale au prioritate asupra oricărei cauze
4
pretms supenoare .
Liberalismul posedă un set de valori, printre care se află individualismul - ce
consacră primatul individului faţă de colectivitate, cultul libertăţii, universalismul susţinând unitatea morală a speciei umane, perfectibilitatea - afirmarea capacităţii de
corecţie 1i de progres a instituţiilor sociale şi a organizării politico-economice a
societăţii . Din acelaşi set de valori mai fac parte proprietatea privată, piaţa liberă,
dreptul natural, contractul social, separarea puterilor, democraţia reprezentativă. O
6
atenţie specială e acordată şi raportului stat-societate civilă .
Datorită acestei zestre liberalismul a ajuns să fie prezentat sub forma a trei
ideologii distincte: economică, politică şi intelectuală7 . Această formă de prezentare
duce la o simplificare a esenţei reale a liberalismului, mult mai cqrectă fiind prezentarea
sub forma unor mari direcţii (filosofice, economice, politice) ce dau structură şi conţinut
8
paradigmei liberale • Dacă e să facem o distincţie între liberalismul economic şi politic
putem spune că dacă cel de-al doilea are în vedere controlul puteyii politice (a
•

•

1 Jean Touchard, Histoire des idee> politiques, Paris, 1978, p. 516.
2 Liviu Papadirna, Nedumeriri liberale, în Dilema, an IV, nr. 187, 1996, p. 14.
3 Mihai Zamfir, Etimologia salvatoare, în Dilema, an IV, nr. 187, 1996, p. 6.
4 Vladimir Tismăneanu, lrepetabilul trecut, Bucureşt� 1994, p. 106.
s Constantin Nica, Liberalismul şi societatea modernA, Bucureşti, 1995, p. 6.
6 Anton Carpinschi, Deschidere şi sens în gândirea politicA, 1aş� 1995, p. 100.
7 Jean Touchard, op.ciL, p. 519.
8 Anton Carpinschi, op.ciL, p. 100; Al. Mungiu-Pippidi, Dodrine politice comparate, laş�
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guveman�lor) de către guvemaţi (societatea civilă), liberalismul economic are drept
prioritate conservarea propietăţii private şi a libertăţii economice9 .
Despre cele două liberalisme se poate spune şi că ele se întâlnesc în punctul ce
reprezintă conservarea proprietă�i private şi a libertăţii individuale în vederea creării
unui univers social în care un număr cât mai mare posibil de oameni să poată duce o
viaţă relativ autonomă, întemeiată pe proprietatea particulară ce asigură independenţa
lor economică10.
Atunci când se discută despre liberalism, există tendinţa (tentaţia) de al alătura
unui termen ce desemnează o realitate ce apare mai târziu decât începuturile propriu
zise ale liberalismului, ne referim bineînţeles la burghezie1 1 • Apar în acest stadiu al
discuţiei, câteva întrebări fireşti: când apare spiritul capitalist şi ce anume a contribuit la
apariţia şi dezvoltarea lui? Dacă acceptăm ideea că�există o preistorie a liberalismului,
atunci el îşi are începuturile în secolul al Xl-lea12• In perioada amintită au loc evoluţii
socio-politice ·şi culturale cu profunde implicaţii asupra civilizaţiei vest-europene. Se
constată acum un rol mai activ al comerţului şi apariţia unei economii urbane. Toate
acestea presupun un nou statut întemeiat pe libertatea ce va fi dobândită în urma unor
evenimente şi evoluţii sociale şi culturale1
Începând cu secolul al XI-lea, Europa elaborează prima ei economie-univers ce
presupune un pol urban, un oraş în centrul logisticii afacerilor ei, către care se îndreaptă
informaţiile, mărfurile şi capitalurile14• Apariţia începând cu secolul al XV-lea a
scrisorilor de schimb, credit, emisii monetare, bănci, fmanţe publice, au făcut ca atunci
când se vorbeşte despre capitalismul contemporan să se spună că nu a inventat nimic
(Paul Grousset). Profitând de lipsa unui stat teritorial, oraşul îşi asigură destinul prin
drumurile, pieţele şi atelierele lui15• Moneda este elementul esenţial al revoluţiei
comerciale. Până în secolul al XVIII-lea �rioritatea capitalismului negustoresc asupra
celui industrial nu se poate pune în discuţie 6.
Treptat se observă că activi�le economice specific burgheze nu se mai rezumă
la a fi practicate doar de negustori, cămătari ş.a. Negustorii angajaţi în afaceri bancare şi
industriale, proprietarii de manufacturi, au format în Apus avangarda economiei
capitaliste. Incepând cu secolul al XVI-lea, segmente tot mai largi ale nobilimii
europene se implică în activităţi economice tipic burgheze. Ele manifestă interes faţă de
economia de schimb şi anulează dispoziţiile · derogatorii care le interziceau accesul la
afaceri17•
Avantajul Europei de Vest, faţă de cea de Răsărit, ţine de nişte structuri sociale
specifice, ce au favorizat o acumulare capitalistă. Statul a favorizat o dezvoltare a
spiritului capitalist, dar a contribuit uneori şi la decăderea unoe economii (Spania •

9 Aurelian Crniuţu, De Ia calea spre senitute Ia calea spre liberalism, în Sfera Politicii, nr. 2, BucUreşti,

1993.

10 1bidem
1 1 Gh. Ciiveti, Liberalisnwl românesc. Eseu istoriografic, laş� 1996, p. I l .
12 Terence Baii, Richard Dogger, Ideologii politice şi idealul democratic, laş� 2000, p. 62.
13 C. Nica, op.ciL, p. 9.
14 Fernard Braudel, Timpul lumii, voi. 1, Bucureşti, 1989, p. 29.
1 5 Ibidem, p. 123.
1 6 1bidem, p. 172.
17 Al. Aorin Platon, Nobilime şi burghezie la sfârşitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al
XIX-lea: repere comparatiste europene şi româneşti, în Istoria ca lectură a lumii, laşi, 1994, p. 155.
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secolul al XVIT-Iea, Olanda - secolul al XVIII-lea) printr-o proastă politică industrială şi
18
comercială şi favorizarea unei nobilimi complet străină vie�i afacerilor •
Statul mercantilist s-a folosit de un ingenios sistem de privilegii pentru a favoriza
interesele capitaliste deja existente şi a provoca dezvoltarea celor latente.
Mercantilismul a însemnat o schimbare esen�ală pe plan psihologic şi moral faţă de
starea existentă în Evul Mediu. Problema principală este îmbogăţirea na�unii care
19
asigură forţa statului, or aceasta se putea face prin monedă, industrie şi comerţ . Printre
cei ce fac parte din curentul industrialist ce apare în Franţa în secolul al XVII-lea şi care
susţine dezvoltarea industriei naţional� se afla şi Antoine de Montchrestien
(1576-1 626) ca şi J. Baptiste Colbert. In timp ce primul e cel ce pune bazele
na�onalismului economic, considerând că ini�ativa individuală trebuie să fie completată
prin interven�onismul statal şi o politică vamală adecvată, cel de-al doilea susţinea
înfiinţarea de către stat a unor manufacturi, acordarea de subven�i la qrliinţare, materii
20
prime scutite de taxe vamale şi dezvoltarea industriei pe seama agriculturii .
Mercantilismul englez susţine ideea câştigului ce se poate realiza numai prin negoţ,
industria nefiind altceva decât un mijloc de aprovizionare a comerţului pentru export. El
1
devine favorabil libertăţilor comerciale şi înlăturării măsurilor cu caracter prohibitiV •
Spre deosebire de Vest, în Europa Centrală şi de Est adaptarea structurilor agrare
tradiţionale la economia de piaţă şi situarea nobililor locali în prim-planul procesului de
modernizare nu au fost de natură să favorizeze apari�a unor burghezii puternice.
Categoriile mijlocii autohtone controlau doar într-o mică măsură activită�le economice
tipic burgheze. Ele desfăşurau de regulă activită� marginale precum camăta, comerţul
mărunt. Spaţiul liber creat la nivelul compartimentului de mijloc al societăţii - între
nobilime şi ţărănime - a fost completat de un număr mare de alogeni. Ei manifestă
22
tendinţa de a se substitui autohtonilor în ipostaza de clasă mij locie •
Este un lucru ştiut azi că intervalelor de expansiune economică le corespund o
pronunţată instabilitate politică, favorabilă ascensiunilor sociale. Rolul novator al
statului absolutist a reprezentat atât în Apus cât şi în Răsărit un stimul important pentru
23
apropierea burgheziei de nobilime .
Mentalitatea economică a unei largi părţi a celor ce se aflau în fiuntea ierarhiei
sociale în secolele al XVill-lea şi al XIX-lea a continuat-o pe cea tradi�onală.
Adecvarea nobilimii la economia modernă a fost incontestabilă, dar fără să-şi
abandoneze propriile valori pe care le-a conservat. Nobilimea va cultiva un cod familial,
maniere şi însemne inconfundabile, o mentalitate specifică. Grupul dominant şi-a creat
24
un model cultural cu o foarte largă răsfrângere socială .
Dacă ne-am opri la Rusia, am putea observa că există un autoritarism al statului
faţă de oraşe care se manifestă în adjudecarea controlului schimburilor esen�ale.
Negustorii care fac comerţ la distanţă sunt dependenţi de stat, fiind în acelaşi timp
1 8 Somb art Wemer, La bourgeois. Contribution a I'histoire morale et intelectueelle de l'home
economique moderne, Paris, 1926, p. 34 1 .
1 9 Mihai Todosia Doctrine economice, Iaşi, 1 992, p. 27.
20 Ibidem, p. 30.
2 1 1bidem, p. 3 1 .
22
Al. Rorin Pbton. op.cit . .n . 1 '57.
23 Ibidem
24 Ihidnn.
.
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însărcina� cu încasarea impozitelor, să conducă vămile de la Astrahan, să întreţină
rela�i comerciale cu străinătatea. Ei se ocupă chiar şi de diriguirea Monetăriee5•
Un fenomen specific capitalismului occidental este organizarea ra�onală a
întreprinderii în func�e de şansele oferite de piaţă, de mărfuri şi nu de cele oferite de
puterea politică. Separarea locală a atelierelor şi a prăvăliilor de d9miciliu se întâlneşte şi
în bazarul oriental şi în ergasteriile din alte zone civilizate. Infiinţarea de asocia�i
capitaliste cu o rentabilitate proprie se întâlneşte şi în Asia de Est. Aici sunt mai slab
dezvoltate mijloacele interne ale acestei independenţe, contabilitatea ra�onală şi
separarea juridică a patrimoniului întreprinderii de patrimoniul personal26•
După ce am surprins câteva din trăsături le economiei capitaliste vom încerca să
evidenţiem şi caracteristicile spiritului capitalist ce se naşte în perioada amintită. Există
în general tendinţa de a defini spiritul capitalist ca fiind spiritul întreprinzător al acelui
om cu instinct de câştig27• In relitate virtuţile burgheze reprezintă o mulţime de calităţi
psihice ce nu se găsesc la orice orăşean sau la primul negustor ori artizan, ce este un tip
special care s-a format în sânul acestor grupuri de apartenenţă burgheză, un om înzestrat
cu calităţi psihice deosebite. Burghezul e un tip uman mai degrabă, decât reprezentantul
unei clase.
La Florenţa, încă din 1 46528, s-a observat apariţia unei burghezii bine ordonate,
discretă, fondată pe un anumit ansamblu de convenienţe şi distinc�i ce formeazA
substanţa vitală a negustorilor de lână şi a comercianţilor florentini. In lucrarea Del
governo deDa famiglia, L.B. Alberti înfăţişează tipul desăvârşit al burghezului din
Quatrocento. Printre principiile pe care le considera necesare în asigurarea succesului
economic, sunt amintite: stabilirea unui raport raţional între cheltuieli şi încasări,
respingerea radicală a modului de viaţă seniorial, fondarea unei noi economii în cadrul
căreia cheltuielile să nu depăşească veniturile29• Ideea de econornisire nu apare ca fiind
impusă de necesitate, ci una concepută ca o virtute.
Lucrările educative din secolele al XVI-lea - al XVill-lea nu fac decât să
reproducă în al� termeni cuvintele autorului amintit anterior. Spaniolul Herern,
francezul Etienne, italianul Tanara recomandă cumpătare, îtppărţirea judicioasă a
timpului, o balanţă venituri-cheltuieli cât mai echilibrată ş.a In secolul al XVII-lea
avem numeroase cărţi ale negustorilor, dicţionare în care se recomandă virtutea şi
raţionalitatea în conducerea afacerilor0•
În lucrarea Neguţătorul perfect (dedicată lui Colbert) se vorbeşte despre arta de
a fi un bun negustor, dar fără a neglija morala căreia trebuie să se conformeze acesta.
Apar şi elemente noi cutn ar fi: exactitatea cunoştinţelor profesionale, buna organizare a
afacerilor şi solidaritatea profesională3 1 •
Inţelepciunea autorului celebrei maxime "time is money" poate fi rezumată prin
două cuvinte: sârguinţă şi moderaţie. La acestea se pot adăuga perfecţiunea morală,
cumpătarea, tăcerea, ordinea, zelul, loialitatea şi echilibrul. Recomandările morale pe
care Benjarnin Franklin le face în Poor Richards Almanach (1758) au o orientare

25 P: Braudel, op.dt., p. 95.
26 Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, Bucureşti, 1993, p. 13.
27 w. Sombart, op.cit., p. 1 29.
28
Ibidem, p. 130.
29 Ibidem, p. 133.
30 Ibidem, p. 142.
3 1 Ibidem, p. 143.
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utilitară. Virtu�le amintite Stult utile fiindcă aduc credit. Ele Stult virtu�, nwnai m
32
măsura în care stu1t utile ornului •
Ideea datoriei profesionale, chiar dacă apare perceperii obiective ca o pură
valorificare a forţei sale de rntu1că, sau numai a posesitu1ilor sale, este caracteristică
"eticii sociale" a culturii capitaliste33 . în secolul al XIX-lea, omul de afaceri are ca
preocupare să facă din întreprinderea sa un organism prosper, puternic şi cu mare viitor.
Noutatea, alături de mărime şi de viteza de mişcare, atrage omul modem numai pentru
ea însăşi. Func�a principală a întreprinzătorului este acea de negociator, iar succesul în
3
afaceri depinde de forţa sugestivă şi de priceperea ce prezidează contractele 4 .
Activitatea economică va fi efectuată conform unui plan, în vederea unui scop şi
pe baza unui calcul. Cu timpul, sârguinţa, spiritul de econornisire nu au mai fost
manifestări ale voinţei personale ci s-au obiectivat devenind atribute ale mecanismului
afacerilo�5 .
La întrebarea dacă sunt oameni. care au "burghezia" în "sânge", se poate
răspunde că toate manifestările "spiritului capitalist'' se rezumă ca toate stările şi
procesele psihice la ''predispoziţit' particulare, adică la proprietă� originare şi ereditare
ale organismului datorită cărora el posedă "aptitudinea" şi tendinţa către anumite func�i
şi pentru dobândirea anumitor stări36 . Predispoziţiile psihice sunt cele ce determină
anumite moduri de reprezentare şi de a gândi, de a simţi, de a vrea. "Spiritul capitalist'
se caracterizează prin temperament, perspicacitate şi inteligenţă. Pentru a fi sa11 a deveni
burghez, trebuie să ai o anumită predispoziţie naturală aproape congenitală. In timp ce
non-burghezul traversează lumea, fericit să trăiască, să contemple, să reflecteze,
burghezul îşi petrece timpul făcând ordine, ridicând şi instruind37 •
Vorbind despre "spiritul capitalist'', apare întrebarea firească dacă factorul
religios a jucat sau nu tu1 rol în apari�a şi dezvoltarea acestuia. La L.B. Alberti, întâlnim
o puternică mentalitate religioasă care a fost întâlnită de Reformă şi care până la s:farşitul
primei faze a capitalismului, a aparţinut majorităţii catolicilor. Negustorii şi industriaşii
din secolul alXVIII-Iea sunt încă mai pioşi decât cei din secolul al XIV-lea, şi trăiesc în
"teama de Dumnezeu'.J8 • Influenţa religipasă a evreilor asupra organizării şi orientării
vie�i economice nu poate fi contestată. In clipa în care întreprinde ceva, înainte de a
săvârşi un act oarecare, evreul se întreba dacă acesta nu însemna o "negare a măreţiei
divine. Cărţile sfinte cuprind şi norme obligatorii aplicabile raporturilor dintre oameni.
Dintre toate popoarele, evreii sunt cei ce s-au "temut'' mai mult de Dumnezeu. Ei au
trăit mereu într-o stare de angoasă, obsedaţi fiind de rnânia divină39 . Max Weber e cel
care identifică în comandamentul eticii protestante legătura dintre calvinisrn şi "spiritul
capitalismului''. In realitate, între protestantism şi capitalism este o legătură incidentală
şi nu o dependenţă cauzală absolută, deoarece la geneza capitalismului contribuie şi
inovaţiile tehnice, afluxul de bogă�e, expansitu1ea nelimitată a pieţelor40• Acestei teorii
A

32 Max Weber, op.dt., p. 37.
33 Ibidem, p. 39.
34 w. Sombart, op.dt., p. 169.
35 Ibidem, p. 221.
36 Ibidem, p . 237.
37 Ibidem, p. 245.
.

38 Max Weber, op.cit., p. 276.
39

40

w. Sombart, op.cit., p. 281.
Max Weber, op.cit., p. 277.
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îi pot fi aduse şi două obiec�i: calvinismul nu era riguros echivalent cu protestantismul,
iar capitalismul a fost o realitate mai vastă decât geografia protestantă.
Ceea ce este iarăşi foarte important este faptul că se produce acum o răsturnare a
axiologiei medievale, bogatul ajungând să fie valorizat ca un indicator teologic al
succesului. El nu mai este ca până atunci sortit infernului.
Trecând peste teoriile formulate în legătură cu naşterea capitalismului (de la cea
a grupurilor marginale la cea a religiilor "fondaJoare" ale capitalismului) credem că
pentru apari�a şi formarea spiritului capitalist a fost necesară o sinteză culturală a
premiselor filosofice şi etnico-religioase, iudea-creştine. Această sinteză şi aplicarea ei
în viaţa economico-politică a epocii moderne a fost opera paradigmei liberale. Ea- este
modelul cultural al epocii moderne, şi orietttează gândirea în direcţia emancipării
individului şi formării lui "Homo liberalis' o41 • In continUare pLJtem spune că paradigma
liberalăAeste conţinutul spiritului capitalist, nu doar doctrina liberală.
In timp ce liberalismul desemnează o învăţătură determinată, un sistem de
cunoştinţe şi principii ce interpretează o anumită parte a realităţii, paradigma liberală se
constituie ca un model ideatic trăit de o comunitate umană reală, ce explică mai bine
viaţa spirituală a unei colectivită� umane în devenirea sa istorică. Paradigma liberală
este un model cultural cu norme, principii şi valori4 ce a fost cadrul mental în interiorul
căruia au apărut conceptele specifice liberalismului 2•
Pornindu-se de la relativa concordanţă ce există între cristalizarea doctrinei
liberale şi afirmarea politică a burgheziei, există în mentalitatea comună o predispoziţie
de a aşeza între liberalism şi burghezie un semn de perfectă echivalenţă. Realitatea este
că liberalismul a fost departe de a se bucura de un sprijin necondiţionat din parte
burgheziei. Burghezia nu a constituit o bună parte a epocii moderne, un corp omogen şi
coerent, cu o clară percepţie a intereselor proprii şi de aici a rezultat o dispersie politică.
Până în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, ea nu a format o clasă, cu toate că
manifestările culturale şi de comportament pe care le vădea sugerau anumite temeiuri de
unitate. Burghezia nu a încetat să ridice valorile şi normele sale de conduită la rangul
unui veritabil model cultural a cărui audienţă a fost generală.
Le liberalisme europeen. Genese et evolution (1)
Une analyse complete sur le liberalisme ewupeen depasserait le cadre d'wte etude. C'est
dans cette raison que nous nous somme proposes la reatisation d'un regard retrospectif sur la

genese et sur 1' evolution du liberalisme europeen jusqu'a la fin du :xoce siecle.
Dans le premiere partie nous allons mettre en relief le contexte qui a permis la parution
des gennes du liberalisme et d'une mentalite qui a contribue a la propagation des valeurs de
l'ideologie liberale.
Quand on discute au sujet du liberalisme il y a la tendance de le joindre a un terrne qui
designe wte rea.Jite qui paraît plus tard que les debuts proprement dits du liberalisme; bien silr, on
se rapporte a la bourgeoisie. Ensuite, nous allons essayer de repondre aux question: - quand est-ce
que 1 'esprit capitaliste parall et c 'est a qui cet esprit doit sa parution et son developpement?
Apres avoir repondu a ces question, la deuxieme partie de notre etude sera consacree a
surprendre 1'evolution que les deux pâles ont connu dans le temps et autour desquels gravitent
toutes les meditations des penseurs liberaux: l'individu et la sociere civile. Leurs contributions a la
mise en evidence de la doctrine liberale va representer un autre objecif de notre intervention.
4 1 Anton Carpinschi, op.cit., p. 100.
42 1bidem.
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Încheierea, preciptată, a ostilităţilor în Europa est-centrală, odată cu semnarea
păcii habsburgo-otomane, la Vasvâr, în ziua de 10 august 1 664, s-a datorat, în cea mai
mare parte, mutaţii lor semnificative, ce au început să-şi facă simţită prezenţa, în spectrul
politic european. Este vorba, în primul rând, de declanşarea crizei spaniole, eveniment
ce a constrâns Casa de Austria să procedeze la o reconsiderare a priorităţilor politicii
sale externe. Astfel, interesele politicii imperiale, de la Dunărea d� Jos, pentru a căror
îndeplinire a trebuit să depună eforturi susţinute, în competiţia cu Inalta Poartă, au fost
trecute pe un plan secundar, cu intenţia de a lăsa locul liber confiuntării cu Franţa lui
Ludovic al XIV-lea. Problema succesiunii spaniole, ce a atras atenţia majorităţii statelor
europene, a readus, din nou, în actualitate vechile dispute legate de necesitatea păstrării,
intacte, a fragilului "echibibnl' 9e forţe, instaurat, cu greu, pe Continent, odată cu
sfârşitul Războiului de 30 de ani. In acel moment, principala ameninţare nu a mai venit
dispre Curtea de la Viena ci din partea Franţei, stat care, sub conducerea regelui
Ludovic al XIV-lea, a devenit, treptat, principala ameninţare la adresa stabilităţii, în
Europa
"Dezangajarea" Habsburgilor Austrieci, din lupta pentru supremaţie, la Dunărea
de Jos, a survenit într-un moment în care însăşi Poarta Otoman� luase decizia protejării
intereselor sale, de la graniţa nordică a Imperiului otoman. In consecinţă, cercurile
conducătoare de la Istanbul, au optat pentru o politică externă activă îndreptată
împotriva Republicii Nobiliare Polone şi a Rusiei. Astfel, în pofida controverselor, ce au
�ntinuat să agite raporturile habsburgo-otomane şi după pacea de la Vasvâr1, decizia
Inaltei Porţi a fost, în acel moment, de a amâna momentul în care ar fi trebuit să pună,
din nou, în discuţie problema redistribuirii sferelor de influenţă, în Europa est-centrală.
Fragilul "echilibru de forţe", instaurat la Dunărea de Jos, după pacea semnată în anul
1 664, a fost rezultatul direct al concesiilor reciproce, făcute de ambii combatanţi. Astfel,
victorioasă, pe câmpul de luptă, Casa de Austria a avut abilitatea necesară să nu emită
pretenţii de ordin teritorial, la adresa otomanilor, în timp ce, sultanul a renunţat să mai
solicite acesteia mult discutatul tribut, datorat pentru teritoriile deţinute în Ungaria. În
aceste condiţii, oprirea ofensivei otomane asupra Europei centrale nu a mai reprezentat
un "miracof', aşa cum a fost percepută, respectiva iniţiativă, în unele cercuri creştine ale
epocii2, ci un gest ftresc, necesar din privinţa intereselor vitale ale Porţii care cereau,
atunci, o intervenţie rapidă în Ucraina.
Lichidarea coaliţiei ţărilor române, ce a funcţionat la mijlocul secolului al
XVII-lea, a reprezentat premisa necesară schimbării direcţiei de expansiune a Sublimei
Porţi. Măsurile luate, de către cercurile conducătoare otomane, cu acel prilej, au
1 Joseph Fieller, Die ReJatione der satschafter V� iiber Dutschlandnad Ostemich im siebzebten
Jahrbundert, U Band, voi. U, K. LeoJXJld 1, Wien, 1867, p. 134.
2 "Si douera riconscere dalli miracol� se gl'Ottomani abbandanasser' instrumeto si buono a beneficia loro,
et eccidio de/ Christianissimo" (Ibidem).
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contribuit, în mod senmificativ, la diminuarea poziţiei internaţionale a Moldovei şi Ţării
Româneşte . Efectul negativ, resimţit în spaţiul carpato-danubian, odată cu reinstalarea
controlului Porţii asupra succesiunii donmeşti, în cele două ţări, a fost amplificat, în
urma creşterii rolului elementului grecesc, atât la lnstanbul cât şi la nord de Dunăre4.
Acţiunea de promovare a elementului levantin5 , coroborată cu încercarea Porţii de a
camasa Moldova, Ţara Românească şi Ucraina într-un singur stat6, în primăvara anului
1 665, tfă9ează intenţia cercurilor politice otomane de a redefini statutul juridic al
acestora In cadrul acestu i experiment politic s-a urmărit instituirea unui nou sistem de
nwnire al donmilor care, din acel moment, ar fi trebuit să fie recrutaţi, în exclusivitate,
din rândul grecilor ce locuiau în capitala Imperiului. Această măsură trebuia, în
concepţia factorilor politici otomani, să asigure fidelitatea ţărilor române faţă de Poartă,
sperând ca, în acest fel, să pună capăt "defecţiunilor' ce au apărut în timpul unor
domnu· · 1 .
Deteriorarea statutului juridic al ţărilor române, în raport cu Înalta Poartă, a fost
surprinsă, într-o manieră patetică, în anul 1670, de către misionarul italian Vito Piluzzi,
din Vignalello, care scria, cu acel prilej, că acestea se aflau: "într-o stare de plâns",

"datorită neincetatelor năvăliri ale tătarilor şi turcilor, cât şi datorită birw-ilor'.s .

Din

acest motiv, putem afirma că retrocedarea către marea boierime, în diferite momente, a
dreptului de a-şi alege donmul, după anul 1 660, nu a reprezentat o concesie, ce ar fi
trebuit să contribuie la consolidarea autonomiei interne a Moldovei şi a Ţării
Româneşti, ci, măsura în speţă, a vizat atri�buirea unei responsabilităţi colective, nobililor
locali, pentru conduita donmilor. Astfel, Inalta Poartă a urmărit instituirea unor măsuri
de control, asupra donmiei, nu numai din exterior ci şi din interior, cu ajutorul marii
boierimi.
În acest context politic, mult schimbat, în raport cu perioada anterioară,
degradarea instituţiei donmiei, şi, ilpplicit, a autonomiei ţărilor române, a reprezentat un
fenomen frresc. Toate aceste mutaţii, ce au avut loc, în acea perioadă de timp, în spaţiul
carpato-danubian, sunt consecinta directă a momentului de graţie pe care-I traversa
Imperiul otoman. Revirimentul înregistriat, de Înalta Poartă, pe scena politică
europeană, a produs, din nou, în mediile creştine, din Europa centrală, o creştere
9
alarmantă a sentimentului de turcofobie • Acesta din urmă, a devenit mult mai pregnant,
în mediile politice imperiale, � cu declanşarea răscoalei din Ungaria În acel
moment, Casa de Austria era îngrijorată, în mod nejustificat, de o posibilă intervenţie
3 Tahsin Gemil, Ţările române in contextul politic intemaţiona� 1621-1672, Bucureşti, 1979, p. 153.
4 Eudoxiu de Hlli111Unlki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. Vf2, Bucureşti, 1886, p. 1 15.
s "La Porta stersa ha de pono il Principe di Moldavia dal suo Govemo per haver questa corri.sposta con
Tartari ne si sa dove si sij ritirato in luogo suo e sta/o electto perprincipe quel Greco, clu! mesi sono tra1to si
male quel Principala" (Ibidem, voi. lXII, Bucureşti, 1897, p. 227; "questo all 'inconJro e ceno essersi
risoluto all'Porta, che li Principali di Moldavia, Va/achia, Transilvania, non piu siano dati a naWnale na a
Greco di Constantinopol� troppo volubile la /orofede, maggiori il pericolo mal inconJri, er e ben ancofacile,
clu! da. Prencipi si parsi alle nomine di Bassa e siano sempre maggiori li giaJture del Ouistianisimo, in ogni
pana... " (Ibidem, p. 242).
6 1bidem, p. 224.
7 1bidem, p. 229.
8 Călători străini privind ţările române, voi. VD, Bucureşti, 1981, p. 87.
9 Andrina Stiles, lmperiul otoman 1450-1700, Bucureşti, 1995, p. 106.
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otomană în Ungaria Superioară10• Neimplicarea Înaltei Porţi în problemele Europei
centrale i-a detenninat, de alt fel, în cele din unnă, pe capii mişcării antihabsburgice,
întruni�, în luna iunie 1668, la Stubnyan, să se răscoale fără ajutorul otomanilor1 1•
Pericolul unei provocări, l a adresa Sublimei Porţi, în Ungaria, venită din partea
răsculaţilor, cu scopul de a-i atrage pe otomani în conflict, 1-a detenninat pe împăratul
Leopold 1 să adopte o politică prudentă, la Dunărea de Jos, menită să păstreze
neutralitatea Istanbulului, faţă de problemele interne ale Imperiului, şi să menajeze
susceptibilitatea cercurilor conducătoare otoamane. Pe seama acestei conduite politice,
unnată de conducătorul Casei de Austria, trebuie pusă atitudinea, neloială, adoptată de
Curtea de la Viena faţă de fostul domn at Ţării Româneşti, Grigorie Ghica12, refugiat,
după anul 1 664, pe teritoriul Imperiului. In aceste condi�i, diploma�a vieneză dădea,
practic, de ştire Sublimei Porţi că nu dorea readucerea în dis!?u�e a statutului juridic al
ţărilor române, lăsând, astfel, mână liberă otomanilor. In consecinţă, principala
contracandidată, la domina�e în spa�ul carpatcrdanubian, a redevenit, în această
perioadă, Republica Nobil iară Polonă.
Creşterea tensiunii militare, la graniţele nordice ale Imperiului otoman, a
provocat importante schimbări P9litice în ţările române, care au trebuit să se alăture şi
mai mult liniei politice otornane13• Astfel, începând cu anul 1666, Poarta Otomană a
luat o serie de măsuri, cu privire la ţările române, care trebuiau, în concep�a cercurilor
!?Onducătoare de la Istanbul, să-i asigure un .amestec nestingherit în problema Ucrainei.
In această direc�e, primul pas a fost făcut odată cu înlocuirea domnului de la Iaşi,
Grigorie Ghica, datorită opoziţiei boierimii faţă de acesta, şi a celui de la Bucure�ti
... pentru conspiraţia şi legătura cu vechiul hm1 impotriva imperiului turcesc... " 4 .
Noul domn din Moldova, Alexandru Iliaş, a fost investit, printre altele, şi la interven�a
ambasadorului englez la Istanbul, lordul Winchilseia, şi a rezidentului imperial, contele
Walter Leslie1 5.
Prin intermediul acestei manevre diplomatice Înalta Poartă, unnărind să-şi
asigure neutralitatea Casei de Austria, faţă de războiul ce se prefigura, in Ucraina, a
oferit acesteia o mică concesie, odată cu numirea lui Alexandru Iliaş. Bunăvoinţa Curţii
de la Viena nu a fost greu de ob�ut, în condi�ile în care ea era confhmtată cu răscoala
din Ungaria, iar interesul îi dicta să �ă la distanţă Poarta de acest conflict. Astfel, în
acel moment, interesele imediate ale celor doi competitori, pentru suprema�e la
Dunărea de Jos, coincideau, în mare măsură, deoarece otomanii, interesa� de
"

10

"Cosi rimari diuertito il casso alfa cancrena, che andnuo. rodendo 101 Paese di sonvn 'importanza;
Soprastaua eudentissimo pericolo, che gl'Ottoi1Ullli chiamaJi dalti cospiratori si ui anndilssero con
i"eparabile discapito delta Christianita. . " (Joseph FieUer, op.cit., p. 124).
11
Benda Kalmân, Magyarorszag tiirteneti kronol�a (Cronologia istoriei Ungariei), voi. II, Budapest,
1989, p. 489.
12 La
începutul anului 1665 Grigorie Ghica a fost sfătuit să se refugieze în Polonia şi nu în Imperiu, deoarece
exista teama ca acesta să nu fie considerat de otomani un motiv de încălcare a păcii. Atitudinea reticentă a
cercurilor conducatoare vieneze s-a menţinut şi un an mai târziu când, deşi fostul domn era prezent Ia Viena,
încă din martie 1665, i s-a refuzat primirea în audienţă la împărat (Cf Andrei Veress, Pribegia lui Gligoraşco
VodA prin Ungaria şi aiurea (1664-1672), Bucureşti, 1924, p. 21-22).
1 3 Cf. Veniamin Ciobanu, Românii în politica Est-Central EuropeanA 1648-1711, laş� 1997, p. 88.
14 llie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul al
XVll-lea, Bucureşti, 1983, p. 280.
1 5 Ludovic Demeny, Paul Cemovodeanu, Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara Românească şi
Trar&lvania în secolele XVI-XVlll, Bucureşti, 1974, p. 163.
.
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menţinerea neutralităţii Casei de Austria, faţă de războiul cu Polonia, au ezitat să
sprij ine, într-o primă fază, răscoala antihabsburgică din Ungaria Drept urmare, şi
cercurile conducătoare imperiale au adoptat o atitudine rezervată faţă de ini�aţivele
politicii otomane, din Polonia. Totuşi, pentru a ţine sub control Casa de Austria, Inalta
Poartă şi-a menţinut legăturile stabilite cu răscula�i maghiari, cărora le-a acordat şi drept
de refugiu, în teritoriile otomane, între�nând, astfel, la Viena o stare de nelinişte
permanentă.
Măsurile luate de Sublima Poartă au dat roadele scontate, deoarece cercurile
conducătoare imperiale au ezitat să sprijine demersul principelui Mihail Apafi, ini�at la
Istanbul, cu scopul de a redresa statutul juridic al Transilvaniei16• Mai mult, revenirea
fostului domn, Grigorie Ghica, în scaunul de la Bucureşti, în urma investirii sale de către
sultan, a dus la manifestarea deschisă a ostilităţii faţă de împărat, datorită relelor
tratamente la care fusese supus, în timpul refugiulu său în Imperiu1 7 • Prin această
atitudine Grigorie Ghica a contribuit la închiderea, pentru moment, a oricărei posibilităţi
de manifestare a influenţei Casei de Austria la Dunărea de Jos. Astfel, luând în calcul şi
mutaţiile survenite în ţările române, împăratul Leopold I şi-a prezentat, într-o manieră
explicită, poziţia în cadrul negocierilor avute cu Republica Nobiliară Poiană. El a
condiţionat acordarea unui ajutor militar acesteia de încheierea unei alianţe, ofensive şi
defensive, antiotomane, care a fost irealizabilă în acel momene8, datorită scopurilor
urmărite de diplomaţia vieneză, în spaţiul carpatCKlanubian.
Pe acest fundal plin de contradicţii a avut loc o defmire, tot mai detaliată, a
rolului ţărilor române în politica europeană a Porţii. Acum, menirea lor era să contribuie
la respectarea tratatelor de pace, încheiate de Semiluna Otomană cu puterile europene19,
implicit cu Casa de Austria. Situaţia în cauză a readus în discuţie problema consolidării
autonomiei interne a acestora. Atitudinea factorilor politici interni, în această privinţă,
s-a făcut simţită, în anul 1 668, atunci când M9ldova şi Ţara Românească au refuzat să
accepte creşterea obligaţiilor materiale faţă de Inalta Poartă20.
Demersurile cercurilor conducătoare româneşti nu au putut avea sorţi de izbândă,
în această perioadă deoarece, atunci, s-a definitivat procesul de strângere a "centurit'
otomane, din jurul spaţiului carpatCKlanubian. Astfel, în a doua jumătate a anului 1 666,
Poarta a luat o serie de măsuri ce urmăreau întărirea dominaţiei sale la Dunărea de Jos.
Între acestea s-au detaşat, în primul rând, datorită implicaţiilor, semnificative, avute
asupra statutului juridic al ţărilor române, trecerea tătarilor nagai, ce-şi aveau sălaşurile
în sudul Basarabiei, sub jurisdicţia directă a Porţii21, interzicând, prin aceasta, amestecul
hanului Crimeii în problemelor acestora22. Mai mult, independentul han al tătarilor
crimeieni, Mehmed al IV -lea, a fost înlocuit cu servilul Adil Ghiray3.
16

Eudoxiu de Hwrnuzaki, op.ciL, voi. IX/1, p. 260.
17 1bidem, p. 254.
18
Cf. Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 90.
19
Tahsin Gemil, op.cit., p. 204.
20 1bidem
2 1 1dem, Relaţiile tlrilor române cu Poarta OtomanA în documente turceşti 1601-1712, Bucureşti, 1984,
p. 323; în această problemă se poate vedea studiul aceluiaşi autor L'evolution des limites de !'habitat des
Tatars Nagai au Sud-&t de la Moldavie, în RRH, XXXV, 1996, 3-4.
22 Idem, Relaţiile ţirilor române. , p. 328.
23 Zbigniew W6jcik, From the Peace of Oliva to the Truce of Bakchisarai. Relatiom in Eastem Europe
1660-1681, în Acta Poloniae Historica, nr. 34, 1976, p. 265.
..
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În ceea ce priveşte ţările române, roadele acestor iniţiative ale otomanilor, la
Dunărea d� Jos, nu au întârziat să-şi facă apariţia. Astfel, începând cu anul 1 667
dominaţia Inaltei Porţi asupra spaţiului carpato-danubian a devenit de necontestat.
Situaţia este bine reflectată de răspunsul dat de domnul Moldovei, Alexandru Iliaş,
solului polon, aflat în drum spre Istanbul. Acesta şi-a justificat refuzul de a-i ieşi în
întâmpinare solului polon, spunându-i că cinstea respectivă nu o puteau "aduce decât

stăpânului lor, sultanul, care 1-apus în scaun ge domnul de acum... turcii ca suzerani ai
ţării şi ai domnului, nu îngăduiau acest lucru" 4•

Profitând de această perioadă de acalmie, intervenită în raporturile habsburgo
otomane, Inalta Poartă, angrenată, deja, în competiţia pentru stăpânirea Ucrainei, a
reactualizat vechea obligaţie, a ţărilor române, de a participa cu trupe la campaniile
militare ale acesteia, chiar dacă în fruntea armatei nu se găsea sultanul. Astfel, domnii
români au trebuit să participe, în vara anului 1668, alături de tătari, la campania din
25
Ucraina • Vizibil impresionat, de iminentul sîarşit al luptelor din Ucraina, Grigorie
Ghica îi scria, la 13 august 1668, contelui Francisc Csâky, despre necesitatea realizării
unei coaliţii creştine îndreptată împotriva otomanilor: "totam Christianitatem contra
Turcas rabien incitates invitabunt"26 . Demersul domnului Grigorie Ghica, ce a
exprimat mai mult o speranţă decât o certitudine, poate fi interpretat ca o reacţie la
agravarea stării de dependenţă, a ţărilor române, faţă de Poarta Otomană.
Declanşarea războiului otomano-polon, în anul 1672, a survenit într-un moment
în care Moldova era marcată de instabilitate internă, datorită revoltei boierimii împotriva
28
27
domnului Gheorghe Duca şi a lipsurilor care grevau ţara . Pentru a nu compromite
campania împotriva Cameniţei, otomanii, confruntaţi cu dezordinele din Moldova, au
29
hotărât înlocuirea domnului Gheorghe Duca cu Ştefan Petriceicu .
Succesul rapid, înregistrat de expediţia militară otomană, de la Cameniţa., a fortat
regalitatea polonă să semneze pacea, la 1 8 octombrie 1 672, la Buczacz. Datorită
condiţiilor impuse de învingători, în urma cărora Polonia devenea, practic, tributară
Porţii Otomane30, Republica Nobiliară a fost readusă la vechiul statut de garant al
"suzeranităţii restrictive" otomane asupra spaţiului carpato-danubian. Urmările acestei
păei asupra statutului juridic � ţărilor române au fost dintre cele mai nefaste. În primul
rând, s-a înregistrat o creştere a obligaţiilor materiale, odată cu preluarea sarcinii de a
aproviziona garnizoana otomană de la Cameniţa, iar, în al doilea rând, a crescut

24 Este vorba despre relatarea asupra sotiei lui Radziljowski la Istanbul, făcută de Francisc Cazimir (Cători
străini._, voi. Vll, p. 1 62).
25 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. Acte şi
scrisori, voi. XI, Bucureşti, 1939, p. 92.
26 1bidem, p. 93.
27 CAlAtori străini._, voi. Vll, p. 178.
28 "Era atâta lipsă în Ţara Moldave� încât s-a făcut supărare raialelor satelor de pe drum şi de către
voievodul Moldovei"' (Hagi Ali, Kamanice seferine dair tarihce, în Cronici turceşti privind ţările
române, Extrase, voi. II sec XVII-începutul sec XVIII, voi. Mihail Guboglu, Bucureşti, 1974, p. 2 1 3).
29 "Iar Duca vodăpentrn lăcomia lui de bani... a ajuns săfie urât de moldoveni şi aflând-o aceasta împărăţia
pe el I-au pus în fiare, numindu-l ca domn pe Ştefan Petriceicu" (Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente
R,rivitoare Ia istoria românilor, voi. întocmit de N. Iorga, voi. XIV/1, Bucureşti, 1915, p. 208-209).
Cf. Veniarnin Ciobanu, op.cit., p. 93.
.
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pericolul transfonnării lor în teritorii otomane31 , odată cu închiderea "centurit' otomane
din jurul lor. Neimplicarea Casei de Austria, în disputele politice, de la Dunărea de Jos,
a întărit convingerea cercurilor conducătoatoare de la Iaşi şi Bucureşti că interesele
românilor reclarnau, în acel moment, o colaborare cu Polonia Astfel, s-a încercat
contestarea tendinţelor, tot mai evidente, venite din. partea Înaltei Porţi, de a nu mai trata
ţările române ca ţări de margine ale sistemului politic otoman din Europa, ci ca provincii·
2
interioare, datorită cuceririi Cameniţee •
Cum rivalitatea franca-habsburgică a început să se manifeste cu intensitate
sporită, tulburând, încă odată, fragilul "echilibru de forţe" de pe Continent. eforturile
diplomaţiei papale şi ale celei ruse, de a realiza o coaliţiei antiotomană, au fost sortite
eşecului. Situaţia internaţională nu a fost de natură să-I descurajeze pe noul domn de la
laşi, Ştefan Petriceicu, care, după ce a reuşit să şi-1 asocieze, la demersul său, şi pe
G_rigorie Ghica, ce venise în scaunul domnesc de la Bucureşti, după ce a fost iertat de
otomani pentru trădarea sa din timpul războiului habsburgo-otoman, dintre anii 16631 664, a încercat să reactiveze vechiul sistem de "suzeranitate colectivă" polono
33
otornan . Mai mult, în scrisoarea trimisă nunţiului papal de la Varşovia, Francisco
Buonvise, în luna ianUarie 1673, Ştefan Petriceicu a propus un plan de cruciadă
antiotomană ce ar fi trebuit să gl}lpeze Veneţia, Rusia, ţările române, Iranul şiit, tătarii,
plus principalele state creştine. In faza ei operaţională această coaliţie ar fi trebuit să
declanşeze un atac simultan, din toate direcţiile, împotriva Imperiului otoman34.
Pericolul refacerii unităţii de acţiune politică, a spaţiului carpato-danubian, apărut
în -urma propunerilor făcute, în această direcţie, de către Ştefan Petriceicu princepelui
Transilvaniei, Mihail Apafi35, cât şi disponibilitatea Poloniei pentru o intervenţie armată
în Moldova, a contribuit la stimularea interesului Casei de Austria pentru ţările române.
Astfel, în primăvara anului 1 773, la Viena, se aştepta o ocazie propice care să faciliteze
participarea Curţii Imperiale la o împărţire a Moldovei, cu scopul de a închide calea
6
otomanilo? • Prin intennediul acestei manevre diplomatice cercurile conducătoare
imperiale au urmărit reactivarea vechii linii politice ce se axa pe folosirea celor două ţări
române extracarpatice în politica lor antiotomană. Aceasta a fost una dintre principalele
căi, gândite de Curtea de la Viena, ce trebuia să susţină demersul Casei de Austria, făcut
în vederea asigurării "securităţii" graniţelor sale răsăritene. Deoarece, în acel an, 1 673,
Habsburgii Austrieci nu-şi puteau pennite o intervenţie militară, la Dunărea de Jos, ei au
31

De La Croix, în lucrarea Diverse relatări foarte curioase asupra Imperiului otoman, scria că "Turcii de
mai multe ori au pus în discuţie trecerea cârmuirii acestor două provincii <Moldova şi Ţara
Românească - n.n.> unorpa.şale, în ciudafăgăduinţei lor, dar aceasta nu a avut urmări, căci ei au socotit că
scot mai mult de la aceşti guvernatori creştini decât <ceea ce> ar scoate de la <nifte guvernaton> turd'
(Paul Cemovodeanu, Societatea feudali româneascii viizută de ciliitori striiini (secolele XV-XVIII),
Bucureşti, 1 973, p. 1 09).
32 a. Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 93.
33 Teodor Holban, DouA acte despre lupta de la Hotin din 1672, în RJ, XXN, 1938, 4-6, p. 146.
34 Ciiliitori strii ini.-, voi. VII, p. 1 79 şi urm.
35 Andrei Veress, op.cit., p. 146.
36 George Clilinescu, Altre notizie nei misionari cattolici nei paesi. Romeili, în Doplomatarium Italicum
Documenti racoolti negri arcbi.vi italiani, II, Roma, 1930, p. 453.
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încercat, ca prin intennediul mijloacelor diplomatice, să obţină maximum de profit, în
eventualitatea unui eşec otoman în faţa Poloniei.
Atitudinea rezervată, adoptată de Casa de Austria, faţă de competi�a acerbă
pentru suprema�e, din Europa Răsăriteană, trebuie pusă şi pe seama lipsei sprijinului
fmanciar din partea principilor gennani. Dezinteresul acestora din unnă, faţă de
problemele C�i de la Viena, a devenit de notorietate, în anul l 674, când împăratul s-a
confiuntat cu mari greută� în menţinerea securită�i teritoriilor imperiale, de la graniţa cu
otomanii37. În acest context, politica realistă promovată de cercurile conducătoare
vieneze, în primul rând datorită atitudinii moderate adoptată de diplomaţia imperială, a
reuşit să menţină pacea şi stabilitatea între Imperiul Habsburgilor Austrieci şi Imperiul
otoman. Astfel, unperialii au ştiut să treacă peste pierderile înregistrate, în mod constant,
la graniţa cu otomanii datorate, în mare parte, şi răscula�lor maghiari38 • Aceştia din
unnă au reprezentat, la acea da singurul element capabil să producă o escaladare a
tensiunilor dintre cei doi vecine , deoarece Casa de Austria a evitat, cu dibăcie, să
răspundă provocărilor venite din spa�ul carpato-danubian.
Reticenţa, manifestată de împăratul Leopold 1, faţă de răscoala domnului
Mold_ovei, Ştefan Petriceicu, a servit la consolidarea intereselor de moment ale
Imperiului, păstrând neutralitatea Po�i Otomane faţă de evenimentele din Ungaria.
Calculul cercurilor conducătoare vieneze, făcut cu acel prilej, s-a dovedit a fi viabil în
condi�ile în care succesul înregistrat de Republica Nobiliară Polonă, în anul l 673, odată
cu ocuparea Hotinului, Sucevei şi a Neamţului, a fost de scurtă durată, datorită
redeschiderii crizei dinastice. În aceste condi�i Sublima Poartă a avut mână liberă în
spa�ul românesc. Astfel, "Poarta Otomană văzând că domnul Moldovei <Ştefan
Petriceicu - n.n > a trecut la duşmani chiar înfocul luptei şi că începutul înfrângerii s-a

�

tras de la moldovenii şi ml01tenii trădători; socoate că este mai chibzuit ca pe viitor să
nu mai numească niciodată domn pe W1 moldovean ci pe W1 grec, care să aibă casa şi
neamurile la Ţarigrad şi pe lângă acesţea să fie om paşnic şi neştiutor în ale
războiulut-AO . Numirea lui Dumitraşcu Cantacuzino, în domnia Moldovei41, a adus, din
37 "Dar6 nuUa di meno principio coll'eraminare breuemente gl'interess� et i rigwrdi, chR corrone ftii
1 '/mperatore, e la casa OttomaJUl, per Potento, e per il lungo conjini di soppra cento leghe TedeschR, il piU
considerabile de uicini a Stati Austriad' (Joseph Fieller, op.cit., p. 1 56).

38 1bidem
39 "Non e pero mai da crederri, che sij 1 '/mperatore per deuenire ad operra spontanea rottura contra la
Porte.. . " (Ibidem).
40 Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, Text stabilit şi tradus de Radu Albala, Introducerea de
Const C. Giurescu, Bucureşti, 1973, p. 3 1 ; câteva decenii mai târziu, în anul 1697, misionarul italian Nicolo
de Porta, analizând aceste domnii consemna următoarele: "Sultanul nwneşte in principalele amintiJe
<Moldova şi Ţara Românească - n.n.> drept dofiUI Wl guvernator, de cek moi mulJe ori un stnJin, un grec

sărac bătut de vf1nJuri, core atiJmij de bunul său ploc, <mrând> o autorilaJe de tiran şi nefiind defapt deciiJ
un simplu vechii <S.N.>... Poarta se bucură de o stăpânire sigură asupra acestor ţări, penlro că
domnul <fiind străin> poate fi inlăturat la un semn al sultanului,.•. , şi nu poate face <di!a'> nici o
mişcare... <S.N.>" (Clillitori strliini despre ţările române, voi. Vlll, voi. îngrijit de Maria Holban,
M.M. Alexandrescu-Desrca Bulgaru, Paul Cemovodeanu, Bucureşti, 1983, p. 142).
4 1 Ion Neculce scria despre el următoarele: "Şi era grec ţarigrădian, defolul lui, niam de împărat creştinescu
di Cantacozoneştii, şi ştie rândul acestor ţăd' (Ion Nerulce, Letopiseţul Ţlirii Moldovei de la Dabija VodA
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nou, în prim plan, inten�a Porţii de a renunţa la vechiul sistem de desemnare al
42
domnilor . Măsura poate fi considerată şi o pedeapsă dată boierimii autohtone, ce nu a
fost capabilă să folosească acest privilegiu în scopul vizat de cercurile conducătoare
otomane. Dorind să asigure stabilitatea internă, a celor două ţări române, şi să evite
amestecul puterilor străine în procesul schimbării domnilor, de la Iaşi şi Bucureşti, Înalta
Poartă a urmărit să permanentizeze acest sistem de nwnire a unor greci din Istanbul.
Deşi nu a reuşit, acum, această schimbare, înlocuirea lui Dumitraşcu Cantacuzino, după
18 luni de domnie, cu Antonie Ruset "iară grec ţărigrădiian, rudă cu Dwnitraşco
vodii 43 scoate în evidenţă dorinţa cercurilor conducătoare otomane de a permanentiza
schimbările efectuate în spaţiul carpato-danubian.
Fermitatea acţiunilor întreprinse de Înalta Poartă, cu acest prilej, poate fi pus în
legătură şi cu pericolul unei intervenţii ruse, în spaţiul românesc, vizibilă, mai ales, după
ce au avut lor tatonări diplomatice ruso-române, în anul 1 67444, cât şi datorită
începutului unei apropieri habsbur.5o-polone, proces declanşat în acelaşi an, ce se dorea
a fi făcut în spiritul vechilor tratate Intenţia Casei de Austria era, pe de o parte, ca prin
semnarea unei alianţe cu Polonia, să-i ţină la distanţă pe otomani de răscoala maghiară,
iar, pe de altă parte, să asigure participarea Curţii de la Viena la o eventuală reîmpărţire
a sferelor de influenţă, în spaţiul carpato-danubian, cu prilejul tratativelor de pace
polono-otomane.
Demersurile diplomatice iniţiate de împăratul Leopold 1, în vederea creării unei
alianţe cu Polonia, trebuie puse şi pe seama neliniştii ce a cuprins cercurile conducătoare
imperiale, în rândul cărora a �inceput să se manifeste temerea că forţele otomane,
devenite disponibile, după semnarea păcii cu Republica Nobiliară, la Zwrawno, din
46
17 octombrie 1676, erau pregătite pentru o intervenţie în Ungaria • Alarma declanşată
în sânul Curţii de la Viena, de sfârşitul ostilităţilor otomano-polone, a fost justificată
dacă avem în vedere faptul că pacea din anul 1676 a fost meritul politicii externe a lui
Ludovic al XIV-lea care, în acel moment, a fost preocupat să se folosească de "axa"
Istanbul-Stockholm pentru combarea influenţei Habsburgilor Austriec� pe Continent În
acest scop, diplomaţia franceză a depus eforturi susţinute pentru pacificarea relaţiilor
polono-otomane, deoarece cele polono-suedeze nu se aflau, atunci, în impas. Succesul
acestei iniţiative politice urma să aducă iniţiatorul ei, în speţă Franţei, mari avantaje, în
condiţiile în care Casa de Austria dispunea de puţine forţe militare la graniţa răsăriteană
a Imperiului, cele mai multe dintre ele fiind deplasate, deja pe frontul occidental, pentru
47
a lupta împotriva regelui Ludovic al XIV-lea •
.

până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat şi O samă de cuvinte, Ed. îngrijită, glosar şi repere
istorico-literare de Gabriel Ştrempe� Bucureşti, 1986, p. 58.
42 Cf. Veniarnin Ciobanu, op.cit., p. 102.
43 Ion Neculce, op.cit., p. 64; Dimitrie Cantemir, Viaţa lui Constantin Cantemir, p. 37.
44 Dimitrie A. Sturza, C. Golescu-Vartic, Acte şi documente relative Ia istoria renascerii României, voi. L
Bucureşti, 1900, p. 10.
45 Joseph Fieller, op.cit., p. 1 58.
46 Eudoxiu de Hurmuzaki, op.cit., voi. Vf1, p. 137.
47 Zbigniew Wâjcik, op.cit., p. 2(/).
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Plecând de la aceste premise, deloc încurajatoare, Curtea de la Viena, urmărind

abaterea atenţiei Porţii, de la problemele din Ungaria, şi-a oferit bunele oficii, în vederea
stingerii conflictului polono-otoman. Mai mult, încercând menţinerea unei portiţe
deschise, necesară unei eventuale intervenţii în spaţiul carpato-danubian, împăratul
Leopold I a acceptat, în mod tacit, folosirea mercenarilor gennani de către Polonia, în

timpul ostilităţilor cu Sublima Poartă. Astfel, gamizoanele cetă�lor Suceava şi Neamţ,
din Moldova, ocupate de poloni, în timpul războiului, erau compuse din mercenari
germani, recrutaţi de Republica Nobiliară din Imperiu. Prin acest ajutor, tacit, acordat
Poloniei, cercurile conducătoare imperiale au unnărit nu numai să-şi asigure măcar o
prezenţă, simbolică, în spaţiul românesc, ci şi îndepărtarea Poloniei de planurile Franţei
lui Ludovic al XIV -lea.
··în pofida acestei atitudini duplicitare a Casei de Austria, faţă de conflictul
polono-otoman, adoptarea, în mod oficial, a unei atitudini de neutralitate a fost apreciată
la Istanbul. Astfel, Înalta Poartă, deşi a refuzat, ,�l contmilare, să-i extrădeze pe răscula�i
maghiari, refugiaţi pe teritoriul Imperiului otoman, ca represalii la atitudinea politică a
Curţii de Ia Viena, faţă de evenimentele de la Dunărea de Jos a evitat o interven�e
directă, în conflictul din Ungaria. Dar, în condiţiile în care, ofensiva otomană nu s-a
îndreptat spre vest, după încheierea păcii cu Polonia, ci împotriva Rusiei, pentru Curtea
Imperială a devenit tot mai l impede ideea că o nouă confruntare habsburgo-otomană, în
Europa centrală, este inevitabilă. Împăratul Leopold I a fost conştient că, pe fondul
războiului cu Franţa, în condiţiile în care Ungaria reprezenta pentru Imperiu, la acea

dată, "antemurale delta christianita'48, încercările repetate, ale răzvrătiţi lor maghiari, de
a-i atrage pe otomani şi în conflict, vor avea în cele din urmă sorţi de izbândă. Cum pe
frontul occidental nu se întrezăreau, încă, perspectivele unei păei durabile, eforturile
diplomaţiei vieneze, întreprinse în vederea păstrării păcii cu otomanii, s-au înmulţit.
Astfel, perioada în discuţie, a fost marcată de numeroase tratative habsburgo
otomane, purtate atât la Viena cât şi la Istanbul, privind delimitarea graniţei dintre cele
două imperii. Deşi a existat pericolul degradării, rapide, a situaţiei, spre un conflict

armat, preocuparea sultanului faţă de situaţia Poloniei şi a războiului cu Rusia, care
dădea semne că urma să fie de lungă durată, a constrâns, în cele din urmă, Poarta să
păstreze pacea în Europa centralt9• Deoarece, în acel moment, împăratul Leopold I nu
se putea aştepta la nici un ajutor din partea creştinilo�0, în eventualitatea unui război la
Dunărea de Jos, rezidentul imperial la Istanbul, contele Kindsberg, i-a îndemnat pe
otomani la moderaţie, în cursul tratativelor purtate în anul 1678. Se pare că, în acest
scop, împăratul Leopold 1 i-a dat ordin rezidentului său, din capitala Imperiul.ui otoman,
să-I mituiască pe marele vizir cu 30.000 de taleri5 1 .
Situaţia era cu atât mai delicată, pentru Casa de Austria, cu cât legăturile acesteia
cu domnii români nu excelau, la acea dată, când nu a mai fost posibilă nici măcar
48 Joseph Fieller. op.cit.. p.
49 Ibidem. p. 193.
50 Ibidem, p. 199.

192.

51 Paul Cemovodeanu, Alexandru Mavrocordat Expariotul, în Diplomaţi iluştri, voi. lV, Bucureşti, 1983,
p. l4.
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întreţinerea unei corespondenţe bogate52, aşa cum s-a întâmplat în perioada anterioară.
Atmosfera generală nu era de natură să încurajeze reconsiderarea politicii româneşti, a
Curţii de la Viena, mai ales după ce Poarta terminase de zidit cele două cetăţi de la
graniţa Ucrainei, fmalizând, practic, acţiunea de închidere a ţărilor române, într-o
"centură otomană .53 • Numirea lui Gheorghe Duca, domnul Moldovei, în anul 168 1 , ca
mare hatman al Ucrainei, a contribuit la întărirea dominaţiei otomane, în Europa
est--centrală. Cu prilejul investiturii, noul domn a primit pe lângă hătmănia Ucrainei şi
W1 tui54 în plus la steag, ceea ce a semnificat şi creşterea în importanţă, în cadrul
administraţiei otomane, a domnului Moldovei. AcţiWlea, în sine, a reprezentat, printre
altele, urmarea firească a evoluţiei relaţii lor rusa-otomane, odată cu semnarea
armistiţiului de la Baccisarai, la 30 ianuarie 1 68 1 . Terminarea războiului ruso-otoman,
acţiune însoţită de redimensionarea sferelor de influenţă, ale celor doi combatanţi, în
Ucraina, a creat premisele necesare reluării liniei politice antihabsburgice a Porţii
otomane.
În această direcţie, primul pas a fost făcut destul de repede, încă din cursul anului
1 68 1 , când marele vizir Kara Mustafa a ordonat paşei de Buda să-i ia sub protecţia sa pe
insurgenţii maghiari. Această primă etapă, în concepţia cercurilor conducătoare
otomane, trebuia să pregătească terenul în vederea declanşării unei expediţii militare
împotriva Habsburgi lor Austrieci. Recenta iniţiativă a Porţii, în privinţa situaţiei din
Ungaria, a fost de natură să saboteze eforturile depuse de împăratul Leopold 1, pentru
pacificarea acestei provincii a lm riului, când, în acelaşi an, el a recWloscut vechile
�
privilegii ale nobilimii rnaghiare5 Plasarea în fruntea răsculaţilor maghiari a contelui
Irnre Thokoly, magnat ce s-a bucurat de o mare popularitate în rându1 lor, a stimulat
interesul Înaltei Porţi faţă de problemele interne ale Casei de Austria.
Urmărind reunificarea Ungariei sub dominaţia otomană, sultanul 1-a proclamat,
la 16 septembrie 168 1 , ca rege al acesteia pe lrrlre Thokoly, iar W1 an mai târziu a
oficializat alinţa otomane-maghiară. Astfel, intenţiile războinice ale Porţii, la adresa
Habsburgilor Austrieci, au devenit realitate. Încercând, amânarea iminentului conflict
militar, de la DWlărea de Jos, Curtea de la Viena, confruntată şi cu situaţia tensionată de
pe frontul occidental, a mai făcut o ultimă încercare, de salvare a păcii, trimiţând o
importantă misiune diplomatică, la Istanbul. Rezidentului imperial von Kunitz, din
capitala Imperiului otoman, i s-a alăturat, la 1 aprilie 1 682, şi intemWlţiul Germaniei,
contele Albert Caprara. Acesta din urmă s-a întâlnit, la 3 mai 1 682, cu marele vizir Kara
Mustafa, pentru a discuta posibilitatea preiWlgirii păcii. Deoarece o parte a cercurilor
conducătoare otomane nu doreau declanşarea războiului cu Casa de Austria, marele
vizir Kara Mustafa, pentru a nu i se imputa acest lucru, a încercat să facă în aşa fel încât
•

52 Joseph Fieller, op.cit., p. 199.
53 Otomanii au tenninal de zidit cele două cetăli, la granita Ucrainei, '"aşa încât acuma provinciile Ucraina,
Podolia, Moldova şi Ţara Românească sunt acoperite din partea aceasta împotriva oricărei năvăliri. . . "
(N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Acte străine din arhivele Galiţiei, vechii
Prusii şi Ţerilor de Jos, voi. XXIII, Bucureşti, 1913, p. 253-254).
�4 Ion Neculce, op.cit., p. 72.
55 D.H. Pennington. Seventeenth Centucy Europe, l..ondon, 1970, p. 233.
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ruperea păcii să fie pusă pe seama Curţii de la Viena. În consecinţă el i-a pus contelui
Caprara condiţii imposibil de acceptat pentru menţinerea păcii56.
Astfel, următorul pas firesc, a fost înaintarea de către otomani, la 2 ianuarie 1683,
a declaraţiei oficiale de război Casei de Austria. Odată cu aceasta a luat sfărşit, în mod
oficial, o nouă perioadă de timp, ce şi-a pus amprenta asupra desfăşurării raporturilor
habsburgo-otomane, sub auspiciile păcii de la Vasvâr. În acest răstimp, datorită evoluţiei
cnzei spaniole şi a rivalităţii cu Franţa, Curtea de la Viena şi-a pus, pe un plan secund,
politica sa românească. Cu toată această "răcealii' intervenită în raporturile habsburgo
române, Moldova şi Ţara Românească au contin\lat să joace, alături de Transilvania, un
rol ,important în politica antiotomană imperială. Ţările române au rămas, şi pe mai
departe, un important obiectiv al politicii Casei de Austria, la Dunărea de Jos, în
perspectiva asigurării "secW'ităţit' graniţelor sud-estice ale Imperiului. Totuşi, în
contrast cu perioada anterioară, influenţa Habsburgflor Austrieci, în spaţiul carpato
danubian, s-a redus considerabil, aceştia nemaifiind capabili să producă mutaţii
senmificative, în zonă, care să le sprijine politica antiotomană.
Din acest motiv, în această perioadă de timp, putem vorbi de o politică de
aşteptare adoptată de către cercurile conducătoare imperiale, ce a avut drept scop
menţinerea unei minime influenţe imperiale asupra ţărilor române, în aşteptarea unor
timpuri mai bune. Deşi, Moldova şi Ţara Românească au continuat să reprezinte, pentru
diplomaţia imperială, un element principal, al politicii est-europene a Casei de Austria,
aceasta nu a mai avut forţa necesară să transpună în practică vechile concepte
ideologice. Pe de altă parte,_ interesul Habsbur_$i lor Austrieci, pentru poziţiile lor
occidentale, a fost speculat, la maximum, de către Inalta Poartă. Poziţia deţinută de căqe
ţările române, în politica europeană a Porţii, a fost reevaluată, de către aceasia, la o cotă
mult mai înaltă. Ele nu au mai fost folosite, cu precădere, la combaterea "politicii
orientale" a Casei de Austria, ci şi în lupta ce viza redimensionarea sferelor de influenţă,
în Europa nord estică, dusă între Imperiul otoman, Republica Nobiliară Polonă şi Rusia.
Succesul înregistrat de otomani, la graniţele nordice ale Imperiului lor, şi
diminuarea statutului internaţional, de mare putere, al Poloniei, pe fondul intervenţiei
Casei de Austria în Europa occidentală, au lăsat Moldova şi Ţara Românească fără nici
un sprijin extern în faţa puterii otomarie, aflată în plin proces de revigorare. Consecinţa
directă, a acestei stări de fapt, a fost vizibilă în degradarea rapidă a statutului juridic al
spaţiului carpato-danubian faţă de Înalta Poartă. Astfel, datorită . condiţiilor
internaţionale, singura soluţie ''fireascii' a fost instaurarea "suzeranităţii restrictive" a
Porţii asupra spaţiului românesc, deşi amintirea vechiului sistem al "suzeranităţii
colective" nu a dispărut din rândul mediului politic românesc.
·

•

�

56 Printre acestea se numărnu: dărârnarea zidurilor cetlllilo ridicate de imperiali la Laporca, Guta şi Sili, satele
din jurul Ujvâr-ului să plătească dările la otomani; Casa de Austria să plătească toate pagubele după eliberarea

pri.wnierilor de război (Eudoxiu de Hwmll2llki, op.cit., voi. Xlli, Bucureşti, 1914, p. 1 )
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De la paix de Vasvar au siege de Vienne (1683). Les Pays Roumaines
dans le contexte de la politique habsbourgo-ottomane

Resume

Dans cet article l'auteur traite la situation des Pays Roumaines dans les rapports
habsbourgo-ottomane, pendant la periode d'entre les deux grandes everumentes. Bien que la
situation mise en discution n'est pas tres riche en contactes habsbourgo-ottomane, le statut
juridique de Ia Moldavie et de la Valachie vis-a-vis de I'Empire Ottoman, a connu une grave
deterioration.
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PRINCIPATELE ROMÂNE ŞI PROBLEMA ORIENfALĂ
(1797-1804)
LAURENŢIU STROE
La începutul secolului al XIX-lea, solu�onarea problemelor otomane şi balcanice
era foarte complicată, în condi�ile în care regiunea balcan<Kiunăreană se transformase
'
într-un '•'centru principal al conflictelor dintre marile puten�· , <jestinul regiunii fiind
intim legat de "menţinerea echilibndui de forţe în Europa. Intregdl amalgam de

probleme referitoare la decăderea Imperiului Otoman, revoltele supuşilor şi intervenţia
europenilor au devenit cwwscute sub numele de chestiW'lea orientală Aceasta avea să
devină W'lica şi cea mai importantă cauză a controversei diplomatice dintre Puteri şi să
ducă la izbucnirea singure/ar două războaie ale secolului, de după Congresul de la
Viena. . .'.z.
"Înăsprirea chestiW'lii orientale' 03, provocată, într-o mare măsură, şi de politica

externă, expansionistă4, a Primului Consul, încoronat, în luna decembrie 1 804, împărat,
sub numele de Napoleon 1, a făcut ca "principalii protagonişti care-şi disputau această

sinuoasă chestiW'le, în sud-estul Europei, după anul 1802, săfie Rusia şi Franţd,'j .

Confruntarea dintre cele două puteri, pentru preponderenţă în Imperiul Otoman
se agrava continuu, deoarece pozi�ile Rusiei continuau să prevaleze, în epocă
considerându-se că ". .. instrumentele acestei puteri a ruşilor sunt mqjoritatea marilor

1 Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolele al XVTII-Iea şi al XIX-lea, voi. 1, laş� 2000, p. 173;
Veniamin Ciobanu, capitolul 1699-1815, în voi. România în relaţiile internaţionale 1699- 1939, laş� 1980,
f. 54.
Este vorba de Războiul Crimeii ( 1 853-1 856) şi, desigur, şi de războiul ruso-româno-turc, din anii
1 877-1878. În locul celui de-al doilea eveniment, Barbara Jelavich mentioneazA Primul Război Mondial, cf
Barbara Jelavich, op.cit.
3 Vladimir Mischevca, Periklis Zavitsanos, Principele Constantin Ypsilanti 1760-1816, Chişinău,
1999, p. 64.
4 Moştenind, de la Directorat, o situaţie critică pe plan extern, Primul ConsuL în anul 1800, a forţat Alpii prin
pasul Saint-Bemard şi, după o ofensivă impetuoasă, a înfrânt armatele austriece la Marengo. Pacea de la
Luneville (9 februarie 1801), a adus Franţei Belgia şi malul stâng al Rinulu� impunând Austriei şi cedarea
posesiunilor venetiene, câştigate în 1 797. Regele Neapolelui a fost obligat să cedeze Franţei insula Elba şi
porturile Toscanei; pentru detalii privind evolutia rnporturilor politico-diplomalice şi militare internationale,
din timpul Directorntului şi Consularului, ca şi despre implicaţiile lor asupra spatiului românesc, vezi
Veniamin Ciobanu, Relaţiile politice româno-polone între 1699 şi 1848, Bucureşti, .{980, p. 154- 1 82; idem.
capitolul 1699-1815, în volumul România în relaţiile internaţionale 1699-1939, p. 49-67; C. Şerban,
Aspecte privind ecoul rAzboaielor napoleoniene în ţlrile române, în SAI, IX, 1%7, p. 293-306; idem,
Napoleon dam l'historiographie roumaine, în RRH, 1970, 1, p. 1 77-183; Al. Dutu, Imaginea Franţei în
timpul campaniilor napoleoniene, în voi. Clirţile de înţelepciune în cultura românh, Bucureşti,
1972, p. 137-155; M. Popa, L'image de Napoleon en Tramylvanie a l'epoque des Lwnieres, în voi. La
culture roumaine a l'epoque des Lumilns, Bucmeşti, 1985, p. 159-176; John R Barber, Istoria Europei.
Bucureşti, 1993, p. 145-154; Ed. Driault, La questioo d'Orient depuis ses origines jusqu'a la paix de la
Sevres, Paris, 1923, p. 78; idem, La politique de Ia Napoleon, Paris, 1904, p. 62-67; Andrei Oţetea,
Contribuţii Ia chestiunea orientalA, în voi. Scrieri istorice alese, Ouj-Napoca, 1980, p. 140- 172.
5 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 65; Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 54.
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familii greceşti... care işi dispută postul de dragoman al Porţii şi pe cele de voievozi ai
Principalelor Române, prin intennediul cărora Rusia cunoaşte toate secr:etele şi
decretele Sub/imei Porţi, iarfrontierele otomane devin deschise emisari/ar şi armatelor
sale' -�> . Lupta diplomatică, dintre Franţa şi Rusia, s-a amplificat, în special după
încheierea tratatului de pace franco-austriac de la Pressburg (26 decembrie 1805).
Prevederile tratatului marcau începutul unei noi constelaţii geopolitice, în sud�!
Europe� Franţa devenind vecină a Imperiului Otoman. Articolele care au dat o
puternică lovitură poziţiei Rusiei în Balcani se refereau la preluarea de către Franţa a
unor foste domenii habsburgice: Veneţia, Istria, Dalmaţia, cu insulele Mării Adriatice
7
din a.prypierea lor, precum şi regiunea Boca Cotor •
In perioada care a urmat după încheierea păcii şi până la izbucnirea războiului
ruso-turc, din anii 1 806- 1 8 1 2, s-au desfăşurat veritabile bătălii, diplomatice, pentru
consolidarea influenţei asupra Portii, de către marile puteri, ca şi de "întărirea influenţei

lor preponderente în Principatele Române' .a.

Chestiunea orientală intra într-o fază care se anunţa decisivă, în condiţiile în care
Rusia se mobiliza să-şi conserve poziţiile, dobândite prin tratatele precedente, din
perioada 1 774- 1 805, bazându-se r_: partizanii filoruşi, din interiorul Imperiului
Otoman, iar Imperiul napoleonian încerca să anuleze tratatul de alianţă ruso-turc
1
din 23 septembrie 1 805 0 şi să formeze o triplă alianţă, compusă din Franţa, Turcia şi
Persia, orientată împotriva Rusiei.
Napoleon 1 îşi dezvăluia intenţiile, prin conţinutul instrucţiunilor din 20 iunie
1 806, trimise generalului Sebastiani, ambasadorul Franţei la Constantinopol: "... Alianţa

triplă - eu, Poarta şi Persia - împotriva Rusiei... ; eu nicăieri nu voi susţine rebelii... ; de
închis Bosforu/ pentru ruşi, de inchis· toate porturile, reintoarcerea dominaţiei absolute
a Turciei asupra Moldovei şi Ţării Româneşti; eu nu doresc partajul imperiului
Constantinopolului, chiar dacă mi s-ar oferi treipătrimi din el... , doresc consolidarea şi
întărirea acestui mare imperiu şi folosirea lui in această stare... ca o contrabalanţă
.
RUS!el I l
.. .

•

6 Eudox.iu de

Hunnuz.aki, Documente privitoare la

istoria românilor, Suplim:nt 1, voi. U, 1781-1814,

Documente· culese din Arhivele Afilcerilor Străine, din Paris, de Al.

Odobescu, Bucureşti, 1885, p. 280.

7 VI. Mischevca, P. ZavitsaOOs, op.dt., p. 74; Veniamin Ciobanu, op.dt., p.

58.

8 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 74.
9 U1 28 aprilie 1 804, printr-un "SenaJus-consultum", Napoleon Bonaparte

a fost proclamat

Primului Imperiu Francez,.iar încoronarea a avut loc Ia 2 decembrie

împănl1

al

1804, în prezenta papei Paul al VII-lea.
Acest act este considerat doar o simplă schimbare de titula!ură, deoarece Napoleon acaparase puterea deplină
în stat chiar de Ia începutul Consulan.tlui; pe larg vezi: Ouistian Arnbrosi, Europa de 1789 a 1848, Madrid,
1974, p. 142 şi urm
10 ·
Între Rusia şi Imperiul Otoman eXista, încă din 1 798, un tratat de alinaţă defensivă, care expira şi ar fi
trebuit reînnoit, la 8 ani de la senmare.
Peter.burgul a obtinut, în 1805, un succes diplomatic vremelnic, prin reînnoirea trlllatu.lui, deoarece
sultanul Selim al ill-Iea nu 1-a ratificat, îna.uajat fiind de victoria lui Napoleon la Austerlitz; apoi prin
prevederile trnlalului de la Pressburg, Franta a devenit vecină nemijlocită a Imperiului Otoman, cu un credit în
ascensiune la Constantinopo� de natură să diminueze sim�tor influenta Rusiei (Cf L. Boicu, Prioâpatele
Române în raporturile politice iqternaţionale <1792-1821>, Iaşi, 2001, p. 58-59).
I l Edouard Driault, op.df., p. 60.
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Principatele Române şi Problema Orientală ( 1 797- 1 804)

I S:t'

*
De la invadarea Egiptului de către Napoleon, în anul 1 798, şi până la semnarea,
în anul 1 8 12, a tratatului de pace de la Bucureşti, între Rusia şi Imperiul Otoman,
teritoriile aflate sub controlul otoman au simţit din plin "efectele marii confruntări

dintre Franţa şi majoritateaputerilor de pe continentul european"1 2•

Chiar dacă, în secolul XVITI, Franţa a avut interesul să sprijine şi să apere
integritatea teritorială a Imperiului Otoman, acesta făcând parte din sistemul Barierei
Orientale (Barriere de l'Est), care mai includea Suedia şi Polonia, la sfărşitul secolului al
XVITI-lea Parisul şi-a aswnat, pentru o scurtă perio� "neobişnuitul rol de a constitui
principala ameninţare la adresa domeniilor otomane" 1 • Un prim pas în această direcţie
s-a realizat prin tratatul de pace de la Opnpo-Fonnio14, senmat la 17 octombrie 1 797,
Austria fiind obligată să accepte ca Franţa, victorioasă, să anexeze Insulele Ioniene,
inclusiv oraşele de coastă Parga şi Preve� ceea ce făcea ca "graniţele franceze să se
1

învecinţze cu cele ale Imperiului Otomon"

•

Incă de la Campo-Forrnio, când impusese Austriei cedarea Insulelor Ioniene,
Bonaparte se gândea la o posibilă cucerire a Egiptului, valea Nilului fiind o excelentă
bază de operaţii �ntru organizarea unei lovituri împotriva Indiei, punctul cel mai
sensibil al Angliei 6. Prin ocuparea Mării Roşii şi a istmului Suez, s-ar fi tăiat legăturile
directe dintre Anglia şi Orient, existând şi varianta ca E9!ptul, ocupat de francezi, să
devină monedă de schimb în negocierile de pace cu Anglia .
Ocuparea Egiptului, în vara 1 798, de către trupele expediţionare franceze,
comandate de Napoleon Bonaparte, a fost un puternic şoc pentru Imperiul Otoman,
provincia fiind anterior, "din punct de vedere tehnic, sub suzeranitate otomană', iar
8
Constantinopolul "dependent de resursele alimentare primite din Egipt"1 .
Consecinţa imediată a campaniei din Egipt, în dinamica relaţiilor politice
internaţionale, a reprezentat-o "alianta monstruoasă" a Porţii cu Rusia (23 decembrie
1 798), la t::are a aderat şi Anglia, în ianuarie 1 79919. Prin tratatul de alianta ruso-turc,
pentru prima dată "Marea Neagră a fost recunoscută ca închisâ', Rusia se obliga să
fwnizeze Porţii 1 2 nave de război, Poarta acorda flotei ruse dreptul de liberă trecere din
Marea Neagră în Marea Mediterană şi invers, Insulele loniene au fost declarate
Republica celor Şapte Insule, unite şi organizate, ulterior, după modelul Dubrovnikului,
sub protecţia Rusiei şi Turcie� cel puţin pentru cei opt ani de valabilitate a tratatului20.
1 2 B. Jelavich, op.cit., p. 1 14.
13 1bidem.
14 Pe larg, în voi. Europe and The Porte: New Documents on the Eastem Question, 1, Swfdish
Diplomatic Reports, 1795-1797, Edited by Veniamin Ciobanu, laş� Oxford, Portland: The Center for
Romanian Studies, 2001, p. 126, 351, 379, 381, 386 (rn continuare se va cita Europe and The Porte:

New-).
15 B. Jelavich op.cit.
16
Pierre Gaxotte, La revolution � Paris, 1970, p. 491.
1 7 N. Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea westfalici (1648) pânli. în contemporaneitate
(1947), Bucureşti, 1998, p. 88.
18
B. Jelavich, op.cit., p. 1 14.
�: Pe 1arg, în � and The Porte: New-, D, p. 126- 127, 131-132, 134-135, 137-138. 143-146.
Serge Goriamow, Le Bosphore et lei Dardanellei, Paris, 1910, p. XIX; Jacques Ancel, Manud
historique de la Question d'Orient (1791,.1923). Paris, 1923, p. 53-54.
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Alianţa ruso-turcă a fost încununarea unei politici noi, a Rusiei, faţă de Imperiul
Otoman, renunţarea la politica de invazie şi substituirea acesteia cu politica de influenţă,
inaugurată, din necesitate, în ultimii ani ai domniei Ecaterinei a 11-a, apoi continuată de
Pavel L care, sub influenţa ministrului său la Poartă, Kociubei, a ridicat la rang de
principiu ceea ce nu fusese, pentru mama sa, decât un experiment, şi anume ideea lui
Montesquieu despre "avantajul unui vecin slab"21 •
Astfel, Rusia a substituit politica de invazie c u cea de influenţă, renunţând să-şi
extindă graniţele, în detrimentul Imperiului Otoman, considerând că turcii erau "vecinii

cei mai comozi, dinpricina slăbiciunii lor"22•

O modificare a atitudinii ţarului Pavel 1 faţă de Imperiului Otoman se prefigma
în perioada 1 iunie 1 800 martie 1 801 , datorită încercărilor Primului Consul de a se
apropia de Rusia, pentru eventuala punere în aplicare, în comun, a unui plan de
schimbare generală a hărţii · Orientului. Bonaparte încerca. o "întreprindere gigantică,
-

destinată să pw1ă capăt dominaţiei engleze în India şi să dea ţarului un imperiu
asiatiC .z3 • Astfel, în varianta de partajare a Imperiului Otoman, propusă de cancelarul

Rostopcin ţarului, Egiptul ar fi revenit Franţe� Rusia ar fi luat Principatele Române,
Bulgaria, Rwrelia, Constantinopolul, Austria ar fi primit Bosnia, Serbia, Macedonia, în
timp ce Grecia şi Insulele Ioniene urmau să devină o republică independentă24.
.
Dar toate aceste planuri, înso�te deja de pregătiri militare franca-ruse, "au fost
ruinate' .z5 de asasinarea ţarului Pavel l, la 24 martie 1 80 1 .
Unnaşul lui Pavel 1, Alexandru 1, "decis să ducă o politică de neutralitate, a
încheiat pace cu Franţa; Marea Britanie şi Imperiul Otoman au încheiat, în anul 1802,

acorduri similare' .z6 •

După aproape un an de pace, Franţa şi Marea Britanie au reluat ostilită�le şi, în
1 805, s-a fonnat o a treia coaliţie antifrance.ză, fonnată din Marea Britanie, Rusia şi
Austria
Cu toate că Poarta nu era în stare de război, sprijinul ei era vital pentru ambele
tabere. Sperând să obţină cooperarea Porţii şi unnărind cu prioritate închiderea
Strâmtorilor pentru navele de război ruseşti, guvernul francez a trimis la Constantinopol
pe unul dintre diploma�i cei mai abili, generalul Horace Sebastiani27 • Consulii şi agenţii
francezi erau, în acelaşi timp, activi în vestul Balcanilor şi în Grecia
Atitudinea Porţii avea să fie influenţată, în mod hotărâtor, de irezistibila, pentru
moment, forţă militară franceză şi de marile victorii, obţinute de Napoleon 1 la Uhn şi la
Austerlitz.
Efectele competi�ei franca-ruse pentru preponderenţă în Imperiul Otoman şi
impunerea controlului asupra politicii sultanului s-au resimţit, inevitabil, şi în
Principatele Române. Rusia deţinea aici o poziţie dominantă clară, întărită "printr-un
·

2 1 Andrei Oţetea, op.cit., p. 160.
22 1bidem
23 Ibidem, p. 161.
24 J. Ancel, op.dt., p. 55.
25 Ed. Driault, La Question d'Orient..., p. 78.
26 B. Jelavich, op.dt., p. 1 15.
27 Ed. Driault, La politique orientale de Napoleon, p. 25; A. Oţetea, op.cit., p. 161-163; D.A. Sturdza,
C. Colescu-Yartic, Acte şi documente relative la istoria renaşcerii României, voi. L p. 402; N. Iorga, Ade
şi fragmente cu privire la istoria românilor, adunate din depolitele de manuscripte ale Apusului, voL Il,
Bucureşti, 1 8%, p. 368 (în continuare se va cita Acte şi fragmente...).
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document oficial din 1802, prin care guvernul otoman a stabilit perioada de domnie a
hospodarilor la şapte ani; aceştia urmau să nufie înlăturaţi decât at101ci când existau
dovezi de comitere a 101ei crime. Acest decret a dus la creşterea influenţei Rusiei, prin
specificarea că ocârmuirea rusă avea dreptul să aprobe candidaţii otomanilor pentru
poziţia de domnitor'28 •
Măsura aceasta "a dat Rusiei o armă, pe care o puteafolosi împotriva Porţii şi,
prin intermediul căreia, îiputea ţine sub controlpe respectivii domnitori.
Doi candidaţi ai rti§ilor, Constantin lpsilanti şi Alexandru Moruzi, erau
hospodari la vremea aceea. In perioada respectivă, reprezentaţii Rusiei au continuat să
se amestece în treburile interne ale Principatelor şi să-şiformeze propriile lor grupuri
de susţinători în rândul boierilor. Influenţa franceză creştea.. între timp, la
Constantinopol, schimbare care avea să se reflecte şi în Principate. In august 1806, în
urma presi101ilor Franţei, Poarta p mazilit doi domnitori (din Principatele Române 
29
·n.L.S.)jără să consulte Rusia'. • In ciuda faptului că "otomanii s-au răzgândit şi i-au
reinstalat prompt pe vechii domnitori, acţi101ea aceasta (mazilirea - n.L.S.) însemna
violarea acordului din 1802. Drept urmare, trupele ruseşti au ocupat Principatele în
noiembrie, iar în decembrie Poarta i-a declarat război Rusiet030•
*

Un element caracteristic pentru Imperiul Otoman, în intervalul cuprins între anii
1 798 şi 1 8 1 2, 1-a reprezentat pennanenta solicitare a guvernării centrale de a face faţă
opozi�ei supuşilor, atât musulmani, cât şi creştine 1 •
Ac�unile muntenegrenilor, revolta sârbilor, declanşată în 1 804, ca şi existenţa
altor centre, din marele imperiu, cu tendinţe centrifuge, au eviden�at neputinţa
adrninistra�ei imperiale de a controla situa�a, mai ales în condi�ile în care războaiele
Porţii cu Rusia lăsaseră imperiul fără nici un fel de rezervă de trupe, pentru anihilarea
subversiunilor interne.
Unii dintre notabilii locali, ayanii, deşi declara� rebeli, reuşeau să dobândească şi
să-şi menţină puterea32, nu doar pentru că dispuneau de forţe militare numeroase, ci şi
33
pentru că ei "acopereau, efectiv, o necesitate realâ0 , în multe zone ale imperiului.

28 B. Jelavich, op.dt, p. 1 17.
29 În iulie 1806 generalul Sebastiani a fost trimis la Constantinopo� cu misiunea de a face Poarta să semneze
cu Franta un tratat de alianţă ofensivă împotriva Rusiei. În schimbul unei diversiuni otomane la Dunăre,
Napoleon 1 se ang<!ja să garanteze independenta şi integritatea Imperiului Otoman, promitând că va ajuta
Poarta să-i respingă pe ruşi din zona Mării Negre. Sultanul Selim al III-lea, dornic să se emancipeze de sub
dominaţia rusă, a declarat că Strâmtorile erau închise şi, la presiunile lui Sebastiani, a mazilit, în august 1 806,
pe domnii de la laşi şi de la Bucureşti, fără să fi infonnat, în prealabil, Rusia, în conformitate cu hotărârile
stipulare în hatişeriful din anul 1802. Ambasadorul rus la Constantinopo� ltalinski, secondat de reprezentantul
diplomatic al Angliei, Arbuthnot, a protestat energic împotriva violării hatişerifului menţionat, cerând, sub
ameninţarea părăsirii capitalei otomane, revocarea finnanului de mazilire; pentru detali� vezi: Ed. Driault,
op.cit, p. 62-67; A Oţetea, op.cit, p. 164-165; N. Iorga, Docwnente privitoare la familia Callimachi, O,
Bucureşti, 1 902, p. 542; Vneşniaia politika Rossii XIX i naciala XX veka, III, Moskva, 1960, p. 241 ,
273-275, 284-286, 300-302 (în continuare se va cita V.P.R.).
30 B. Jelavich, op.cit, p. 1 17.
31 Ibidem, p. 1 18.
32 Gale Stokes, Dependency and the Rise of Nationalism in Southeast Europe, în International Joumal of
Turkisch Studies, University ofWisconsin, Winter, voi. 1, nr. 1, 1979- 1980, p. 58.
33 B. Jelavich, op.cit
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Scăderea dramatică a autorităţii centrale, a capacită�i acesteia de a ţine sub control
mediul rural, în special, au facilitat cetelor de bandi� impunerea unui control sângeros
asupra unor numeroase regiuni. Unii dintre liderii rebelilor reuşeau să garanteze
menţinerea unei ordini, minimale, în regiunile pe care le controlau, prestau chiar unele
servicii de ordin administrativ, cwn erau "asigw-area protecţiei poliţiei şifuncţionarea
unui oarecare sistem juridic'.J4, având grijă şi de perceperea tax.elorj uneori luând
măsuri împotriva extorcărilor abuzive, pretinse de guvernul central s. Unii ayani
deveneau adevăraţi tirani, în timp ce alţii erau considera� o pavăză între populaţie şi
bandiţi, ca şi între populaţie şi rapacitatea administraţiei imperiale; erau şi numeroase
cazuri de colaborare între notabilii provinciali, bandiţi şi reprezentan�i administraţiei
centrale. Sursa puterii liderilor locali rebeli "o reprezentaforţa lor militară, provenită în

mare din rândwile ienicerilor locali. Deoarece nu puteau fi învinşi prin operaţii
militare, guvernul otoman era, adese� forţat de împrejwări, să-i numească oficial în
fruntea districte/ar in care acţionaU' 6. Unii dintre rebeii, ca Pazvantoglu37, refuzau

însă să recunoască orice formă de control a Constantinopolului. Pazvantoglu a devenit
unul dintre cei mai "distructivi" lideri locali, declarându-se independent faţă de Poartă,
cu sprijinul unei trupe de renegaţi şi de bandiţi, care-şi aveau cartierul general la Vidin.
Oamenii lui aveau legături strânse cu ienicerii sârbi, proscrişii şi cu beii bosniaci, care se
opuneau controlului Constantinopolului. Incursiwrile, organizate de Pazvantoglu "în

Valahia, i-au determinat pe mulţi dintre locuitorii acesteia săfugă în Transilvanid.J8 ,

iar teritoriul bulgar, care se întindea între Dunăre şi munţii Balcani, a intrat sub controlul
real al aprigului rebel.
Raigurile "acestor proscrişi provocau imense JXlgube şi multe n,ierderi de vieţi

omeneşti. Intr-un efort de a-i înviilge, Poarta a făcut apel la Ali Paşci9, care a reuşit
34

Ibidem
35 A.F. Miller, Mustapha Pacba Bairaktar, 8ucarest, 1 fJ75, p. 35.
36 8. Jelavich, op.cit., p. 1 19.
37 Pazvantoglu a reprezentat un caz tipic pentru tendinţele centrifuge ale unor ayani, care au creat aievărale
state în stat, în Imperiul Otoman. La începutul "activitaţii" sale pe Dunăre, între anii 1791 şi 1793, s-a ocupat
de brigandaj, jefuind pe sârbi şi pe români, devenind o adevărală calamitate, mai ales pentru munteni şi olteni
(Cf. l..ronid 8oiru, op.cit., p. 34).
În anul 1794 Pazvantoglu a ajuns, defacto, guvernator al Vidinului, ducând, în anii urmatori, dese
războaie cu sultanul, dobândind, ulterior, rangul de paşă cu trei tuiuri, ţintind, chiar, la organizarea Vidinului
ca pe o formaţiune cu statut independent; pentru alte detalii privind acţiunile lui Pazvantoglu, vezi:
A.F. Miller, op.cit., p. 109; pe larg, în Europe and The Porte: New-, 1, p. 15, 109, 306, 308-309, 380-386;

lbide� ll. p. 9, 22. �26. 29-32, 34-35, 38,40, 43, 45, 47, 48, 56H51, 68, 75, 86, 88, 106, 107, 109, 1 1 1, 1 16,
1 19, 122, 134, 135, 145-147,149, 153, 161, 182-183, 199, 204).
38 8. Jelavidl, op.cit., p. 1 19.

39 Ali Paşa, cu toate că provenea dintr-o reputată familie albaneză, îşi petrecuse o bună parte a tinereţii în
lumea violentă a rebelilor proscrişi. Oscilând între activităţi legale şi subversive, până în 1799, când a devenit
guvemalor al Rumeliei, a adoptat o atitudine pragmatică, colaborând, doar arunci când îi convenea, cu
Constantinopolul, acţionând, de multe ori, independent, arunci când interesele lui îi d.ictau acest lucru.
Proiecta, printre altele, să întemeieze tm regat care să tmească, sub conducerea lui, teritoriile
Albaniei şi Greciei. Instabilitatea situaţiei politice de pe coasta adriatică şi din Albania i-au oferit şansa de a
realiza o parte a ambiţiosului său proiect
Ali Paşa s-a autodeclarat autoritate independentă, la Janina, de unde a stabilit o serie de
contacte cu Puteri le implicate în criza orientală, iar guvernul otoman, până în anul 1820, nu a fost în
stare să ia măsuri serioase şi decisive împotriva lui; pentru detalii vezi: Leonid Boicu, op.cit., p. 294; 8.
Jelavich, op.cit.; Al. Vianu, Negocierile ruso-turce cu privire la Principatele Române <noiembrie
,
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performanţa de a-l obliga pe Pazvantoglu să se retragă, înfortăreaţa lui de la Vidin, ...,
rămânând, totuşi, un element turbulent în stat, continuându-şi atacurile asupra Valahiei
şi a Serbiei şi cooperând cu agenţiifrancezi. Activităţile lui au luat sfârşit în 1807, când
a murit'M. Atacurile lui Pazvantoglu, în Ţara Românească, I-au determinat pe
1
domnitorul Constantin lpsilanti "să ceară Rusiei să trimită o armată de ocupaţie' .4 •
Revenind asupra tendinţelor centrifuge din Imperiul Otoman, precizez că revolta
sârbilor a avut, ca obiectiv iniţial, lichidarea regimului militar local, răzvrătit împotriva
ocârmuirii centrale neputincioase, ulterior apărând obiectivul obţinerii autonomiei sau
chiar a independenţei statale. Pe măsură ce provinciile balcanice cădeau pradă anarhiei
şi războaielor civile, situaţia de la Constantinopol se agrava. Reformele sultanului Selim
al ill-lea, chiar dacă erau "conservatoare şi limitate' .42, au provocat o mare
nemulţumire, iar politica de cooperare cu Franţa şi de sfidare a Rusiei, adoptată în anul
1 806, se dovedise ineficientă43 . Presillilea crizei economice şi a eşecurilor militare 1-a
determinat pe sultan să abdice, pentru a da satisfacţie coaliţiei conservatoare a
ienicerilor, ulemalelor şi a studenţilor (mai 1 807). Noul sultan, Mustafa al IV-lea, nu
avea o bază de sprijin suficient de solidă, iar partizanii fostului sultan şi alţi adversari ai
noului regim s-au grupat în jurul altui notabil provincial, Mustafa Bayraktar Paşa, al
cărui cartier general se afla la Rusciuk. Deşi aparţinea clasei ayanilor, care provocase o
anarhie fără precedent în imperiu, Mustafa Bayraktar susţinea necesitatea reformării
imperiului şi avea o grupare, politico-militară, care îl sprij inea, cunoscută sub numele de
"Prietenii de la RusciuJC M.
Poziţia otomanilor s-a depreciat periculos, în urma semnării tratatului de la Tilsit
şi a pierderii sprijinului Franţei, pomenindu-se în război, atât cu Rusia, cât şi cu Marea
Britanie. In iunie 1 808 Mustafa Bayraktar şi-a lansat trupele rapid, în direcţia
Constantinopolului, şi, în luptele care au urmat, Selim al ill-lea a fost ucis, dar nepotul
lui, Mahmud, a reuşit să fugă şi să se alăture rebelilor. După ce Mustafa Bayraktar a
preluat controlul asupra Constantinopolului, Mahmud a fost proclamat sultan. Ca mare
vizir, ex-ayanul de Rusciuk a încercat să revitalizeze administraţia centrală, să lichideze
tendinţele centrifuge ale notabililor rebeli, din provinciile imperiului şi să efectueze
reforma militară45.
Opoziţia ienicerilor s-a regrupat, reuşind, în noiembrie 1 808, să-I învingă �
marele vizir, eliminând totodată rolul politico-militar al "Prietenilor de la Rusciuk'
Mahmud al II-lea a reuşit să se menţină pe tron, a pus să fie ucis Mustafa al IV-lea, care
domnise o perioadă extrem de scurtă şi a aşteptat momentul răfuielii cu ienicerii care
7
constittpau "un pericol mortalpe"rru imperiu, atât în capitală, cât şi în provincit -A .
In ciuda urcării pe tron a unui conducător capabil, situaţia din cadrul imperiului
se agrava, administraţia imperială având să se confrunte cu dificultăţi tot mai mari în
.

1820 - martie 1821>, în Analele româno-sovietice. Istorie,
Porte: New.-, Il, p. 1 22, 2 18, 227).
40 8. Jelavich, op.dt
41 Ibidem, p. 120.

nr.

211963, p. 106-109; Europe and The

42 1bidem.
43 V.P.R., m, Moskva, 1960, p. 264.
44 A.F. Miller, op.cit., p. 35.
45 8. Jelavich, op.dt
46 1bidem.
47 1bidem.
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păstrarea controlului asupra paşalâcurilor şi a altor teritorii, aflate sub dominaţia
48
otomană, ca şi în încercările de a respinge intervenţia marilor puteri •
*

Odată cu venirea la tronul Rusiei a ţarului Pavel I (6 noiembrie 1 796), în
raporturile ruso-otomane s-a produs o detensionare a situaţiei foarte încordate, care s-a
creat în anii 1 795- 1 796, când curtea de la Sankt-Petersburg preconiza să reia
operaţiunile militare împotriva Porţii. Urcarea pe tronul Rusiei a noului ţar a fost primită
cu bucurie în cercurile politice de la Constantinopol, care credeau că, după cum
preziceau unii astrologi renumiţi ai epocii, în perioada în care Pavel 1 va cârmui Rusia,
49
între aceasta şi Poartă se va menţine pacea • In plan politic, perioada anilor 179fr 1798
a fost una de apropiere între cele două imperii, apropiere care s-a finalizat, sub impactul
campaniei în Egipt a lui Napoleon Bonaparte (1 798), cu semnarea acordului de alianţă
ruso-turc, de la 3 ianuarie 179fi0.
51
Pavel 1, în politica sa extemă , a încercat să revină la tradiţionala tactică de
neutralitate a Rusiei, din anii '60-'80 ai secolului al XVIII-lea, faţă de rivalitatea anglo
franceză, fructificând, în acelaşi timp, pe deplin, tendinţele de pace manifestate de
Poartă. Schimbările care au survenit în raporturile ruso-otomane au fost pregătite, în
însemnată măsură, şi de activitatea ambasadorului rus la Constantinopol, V.P. Kociubei
( 1 793-1 798). După părerea diplomatului rus, "... doar Rusia poate stăvili orice intenţii
vrăjmaşe la adresa Imperiului (Otoman - n.L.S.)", în condiţiile în care atitudinea ţarului
Pavel 1 faţă de Poartă era paşnică, păstrarea colosului otoman fiind necesară menţinerii
.
2
ee hil"brul
1
u1 european5 .
Apropierea ruso-otomană de la sîarşitul secolului al XVIII-lea, cu toate că pare o
excepţie, dacă ţinem seama de relaţiile ''tradiţional" ostile dintre cele două mari imperi�
îşi are raţiunea atât în evoluţia conjuncturii internaţionale, cât şi în situaţia internă a
Rusiei şi a Porţii.
Rusia, în virtutea situaţiei geografice şi intereselor de ordin economic, politic şi
strategic, a promovat în mod obişnuit o politică activă la adresa Imperiului Otoman, dar,
sub incidenţa unor circumstanţe apărute pe arena internaţională, s-a văzut nevoită să-şi
modifice politica sa externă în perioada dată. Odată cu creşterea influenţei economice,
politice şi militare, interesele Rusiei în bazinul Mării Negre şi Mării Mediterane, în
Balcani şi în Caucaz se ciocneau, tot mai mult, nu numai de interesele Porţii, ci şi de
cele ale marilor puteri europene, care promovau o politică din ce în ce mai activă în
zonele menţionate. Petersburgul, interesat în extinderea teritorială, ca şi în obţinerea
unor noi pieţe de desfacere a mărfurilor, pretindea să-şi impună efectiv preponderenta
asupra guvernului sultanului, asupra popoarelor creştine, aflate sub stăpânirea sau
dominaţia Porţii, încercând să obţină sau, cel puţin, să-şi stabilească controlul asupra

Strâmtoril�3.

48

L Boiru, op.cit.., p. 35.
49 G.A. Kleinrnan, Russko-tureţkii soiuz 1799 g., în Dokladi i soobşcenia istoriceskovo faculite ta MGU,
Moskva, 1945, p. 14-15.

50 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 53.
51 Despre politica externă a Rusiei în perioada respectivă, vezi la RS. Lanin, Vneşniaia politika Pavla 1 v
1796-1798 gg., în Ucenîe 'ltlPiski LGU, Seriia istoriceskih nauk, Fascioola 10, 1941, p. 6- 15.
G.A. Kleinrnan, op.dt., p. 15.

52

53 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 55.
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Despre influenţa Rusiei în teritoriile aflate sub controlul Imperiului Otoman,
Parrant, viceconsulul francez de la Iaşi, relata în 1 798: "Ruşii au cucerit în aceste ţări
toate spiritele, iar aceasta nu este de mirare; religia, acest mijloc întotdeauna afectiv,
ce stă alături de ignoranţă, a deschis toate inimile". Diplomatul francez sublinia şi
aspectul că preo�i greci, în calitate de agenţi secreţi ai Rusiei, în Imperiul Otoman, prin
predicile lor au insuflat dragostea faţă de moscoviţi şi ura faţă de musulmani, dar
dragostea faţă de ruşi nu era generală, deoarece "ei au provocat W1ele nemulţwniri şi

amăgeli, care au servit drept exemplupentru alţit.s4.

Politica externă, activă, a Rusiei imperiale, în sud-estul Europei, era determinată
nu numai de factorii de ordin economic şi strategic, dar şi de situa�a politică internă,
Curtea de la Petersburg urmărind destinderea atmosferei interne din imperiu prin
succese politice externe.
Muta�ile apărute pe plan interna�onal, procesele interne din cadrul Turciei
europene, mişcările na�onal-eliberatoo.re ale popoarelor din cuprinsul Imperiului
Otoman au obligat Rusia să-şi adapteze politica la noile realită�, survenite în sud-estul

Europej.
In istoriografie a fost înaintată părerea că, în func�e de formele activită�i

diplomatice, "se evidenţiază două etape ale luptei Rusiei pentru păstrarea influenţei
sale preponderente în Principatele Române: o primă et{l!Jă, din noiembrie 1 796până în
il01ie 1801, iar din il01ie 1801 până în 1806 o altd.s5 • De fapt, aceste două etape ale

activităţii politica-diplomatice ruseşti faţă de Principate ţin direct de aflarea pe tron a
ţarilor ruşi. Prima etapă coincide cu perioada aflării la conducerea Rusiei a ţarului Pavel
1 (noiembrie 1 786-martie 1 80 1 ), iar cea de-a doua începe, de fapt, odată cu venirea la
putere a lui Alexandru 1 ( 1 80 1 - 1 825) şi continuă până la declanşarea războiului rusa
turc din 1 806- 1 81 2, când are loc o modificare radicală a raporturilor ruso-otomane.
Pentru istoria relaţiilor interna�onale ale Principatelor Române, din perioada pe
care o prezint, este necesar să evidenţiez două acorduri importante dintre imperiile
otoman şi rus: cele din anii 1 799 şi 1 802, ultimul vi:nînd în mod direct, situaţia
Principatelor. Tratatul de alianţă şi apă.rai'e ruso-otoman, senmat la 23 decembrie· 1 798
(pe stil nou la 3 ianuarie 1799) la Constantinopol, a semnificat începutul unei etape
calitativ noi în politica orientală a Rusiei. Acest tratat, considerat de diploma�i ruşi drept
"o qfacere nemaipomenitâ.s6, a fost încheiat pe o durată de 8 ani şi recunoştea, printre
altele, pentru prima dată, Marea Neagră ca fiind închisă, interzicându-se navigarea pe ea
a oricărui pavilion străin57• Astfel, lupta dusă de Rusia, pe parcursul secolului al
XVill-lea, pentru dobândirea dreptului de naviga�e liberă a flotei militare, devenită
deosebit de activă, mai ales după tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi (1774), s-a
încununat de succes.
Un alt moment de referinţă, în evoluţia raporturilor rusa-otomane, cu implicaţii
asupra situaţiei politice a Principatelor, la începutul secolului al XIX-lea, l-a
reprezentat hatişeriful din 1 9/28 septembrie 1 802 pentru Ţara Românească58, urmat
54

Eudoxiu de Hwmuzaki, op.dt., p. 183.

G.S. Grosu, Dunaiskie Imiajestva v politike Rossii. 1774-1806, Kişinev, 1975, p. 145.
Mischevsca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 56.
' 51 G.A. Kleinman, op.cit., p. 17.
58 M.A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, voi. ill (17fn-1812), Bucureşti, 1986, p.
1 67-177.
55

56 VI.
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la 29 septembrie/ 8 octombrie 1802 de un altul, pentru Moldova59. Cele două
documente, în fond identice, erau rezultatul unei convenţii dintre Rusia şi Turcia,
cuprinzând un compromis între cererile boierimii, "ce nuputea să rabde' OJ, refugiată la
Braşov, în 1 802, prezentate de Rusia, şi punctul de vedere al Porţii61•
Hatişeriful stipula: "... de azi încolo, dW'aJa domniei voievozi/ar să se stabilească
de 7 ani, întocmai socotindu-se din ziua numirii lor, iar dacă nu se va dovedi vinovăţia

lor, atwu:i ei să 1JU fie maziliţi înainte de termenul amintit mai sus... Dacă se iveşte o
vinovăţie a lor, Inaltul Devlet să aducă aceasta la cunoştinţa ambasadorului Rusiei.
După ce se vor face astfel cercetări de ambele părţi, dacă va ieşi la iveală şi se va
dovedi că voievodul respectiv are, Într-adevăr, vină, numai în situaţia aceea să se
îngăduie mazilirea lut ""2•

Conform hatişerifului, Rusia nu numai că şi-a lărgit drepturile politice, câştigate
încă din 1 774, pentru a interveni în viaţa Principatelor, prin intermediul instrumentelor
diplomatice (în baza clauzelor tratatelor şi convenţiilor bilaterale), dar şi-a întărit şi
suportul intern al politicii Orientale promovate în Balcani, în persoanele principilor
Ipsilanti şi Moruzi, care aveau, la rândul lor, un statut juridic mai solid, garantat de
acordurile ruso-otomane, cel puţin timp de 7 ani.
Dregătoriile Principatelor rămâneau, în continuare, la discreţia domnilor
fanarioţ� care "săfie voinici în a-i alege şi pe aceia dintre cei de neam grec, care sWJt
cinstiţi. şipricepuţi, meritând să ocupe aceste poslW'i... '""3 •
Diplomaţii �i au avut grijă, astfe� "de serviciul grecilor localnici, util
miniştrilor... " ţarului , în jocul politic duplicitar, desfăşurat în sud-estul Europei, în care
Peter.;burgul miza pe sprij inul fanarioţilor filoruşi.
În partea europeană a Imperiului Otoman interesele Rusiei se ciocneau nu numai
de interesele Porţii, dar şi de cele ale marilor puteri occidentale, Franţa, Austria, Anglia.
Cabinetele ţărilor occidentale priveau Turcia drept o "barieră" împotriva
expansiunii economice şi politice a Rusiei în Balcani, iată motivul pentru care înaintau
şi susţineau principiul statu-quo-ului, politică ce nu corespundea aspiraţiilor de eliberare
naţională ale popoarelor balcanice.
Înăsprirea problemei orientale, la începutul secolului al XIX-lea, fiind provocată,
într-o mare măsură, şi de politica expansionistă a lui Napoleon 1, s-a desfăşurat pe
fundalul unei conjuncturi internaţionale frământare, iar "antagoni.ştii principali care îşi
disputau această sinuoasă chestiWJe, in sud-estul EW'opei, după 1802, erau Franţa şi

Rusia".

Luând în calcul influenţa Rusiei în Principate, mai ales după 1802, când aceasta

"echivala cu o proprietate' ""5, Saint Luce, comisarul relaţiilor comerciale franceze Ia

Bucureşti, susţinea că Poarta, cu toată politica sa de incitare şi de întreţinere a discordiei
între greci, "va sfârşi prin a pierde Principatele", în acele momente Sublima Poartă
59 Ibidem, p. 177 188.
60 N. lorga, Istoria românilor, voi. VIII, Bucureşti, 1 938, p. 134.
6 1 Pe larg, în VI. Mischevca, Hatti-şeriful din anul 1802, în Tyrageţia Anuarol Muzeului Naţional ck Istorie
a Moldovei, voi. VI-VII, Chişinău, 1998, p. 1 83-190.
62 MA. Mehmed, op.cit.. p. 174.
63 Ibidem, p. 175.
64 V.P.R., Seria 1, Tornul 1, Moskva, 1960, p. 301-302.
65 Eudox.iu de Hurmlmlki, op.cit., p. 282.
-
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"neavând în aceste ţări decât o influenţă secundCU'â.fJ6 .

Intrigile ţesute la Poartă de
familiile fanariote, domice de a-şi impune domni în Principate, i-au detenninat pe
C. Ipsilanti şi Al. Moruzi să caute sprijin, în primul rând la Curtea de la Petersburg,
deoarece susţinerea de către marile puteri devenise o condiţie importantă, rară de care
numirea, ca şi menţinerea în domnie, era de neconcepur. Astfel, se desfăşura o
veritabilă competiţie, politico-diplomatică, pe viaţă şi pe moarte, în care puteau concura,
cu succes, cu rezidenţii ruşi, acreditaţi pe malurile Bosforului, doar ambasadele Franţei
şi MariiABritanii.
In scrisorile sale către Alexandru I şi către ministrul rus de externe, A.R.
Voronţov, principele Ţării Româneşti, Contanstantin Ipsilanti, solicita, în mod discret,
trimiterea în ţară a unui corp de armată rusească de 1 0-12.000 de oameni, ''pentru a

liniştipaşalii rebeli de la Dzmăre'.fJ8•

Politica şi tactica Rusiei la adresa Imperiului Otoman şi a Principatelor
Rornâne69 s-a reflectat, limpede, în raportul lui A.R. Voronţov, către ţar, la 22
februarie/6 martie 1 803, pe marginea cererii lui Ipsilanti: mai întâi, asistenta Rusiei faţă
de Principate nu se putea extinde atât de mult, cum o puteau cere uneori "grijile
· neprevăzute", forţele militare ruse nu puteau fi dispersate în apărarea popoarelor
limitrofe, fără a pune în primejdie securitatea imperiulue0, iar "neamestecul activ" în
afacerile interne ale Porţii şi neintroduce�"în regiunile turceşti, a tropelor" Rusiei ar
fi detenninat şi alte state, în special Franţa 1 , să se încadreze în conduita Curţii de la
Petersb,!Jfg.
Intreţinerea luptelor interne, din nordul Bulgariei, a dus la agravarea situaţiei
pOpulaţiei Ţării Româneşti, mai ales a celei aflate în Câmpia Dunării, în condiţiile în
care incursiunile cetelor otomane se ţineau lanţ72.
A. Italinski, ambasadorul Rusiei la Constantinopol, după ce adresase Porţii mai
multe note oficiale, în care cerea să se pună capăt abuzurilor, precum şi incursiunilor şi
pretenţiilor lui Pazvantoglu, Manaf lbrahim şi celorlalte căpetenii, constata că "... din

nenorocire, ce avem de sperat de la revol�iile Porţii... când autoritatea unui suveran
nu se întinde mai departe decât capitala sa" 3.

Un fapt concludent, privind încercarea domnilor fanarioţi de a obţine sprijin, din
partea marilor puteri, a fost semnalat, de generalul Brune, ambasadorul Franţei la
Constantinopol, lui Talleyrand, la 14 ianuarie 1 804. Astfel, conform relatării
diplomatului francez, ''veliţii boieri au fost cu o deputăţie la ambasadorul englez,

cerându-i susţinerea pentru a-i acorda tronul Ţării Româneşti dinastiei Ipsilanti. Fapt
după CCU'e Principatul urma să plătească anual.. Angliei şi Rusiei pentru protecţia
acordatâ'14 •

66 1bidem
67 A Goşu, Pacea de la Bucureşti şi Moruzeştii, în voi. Naţional şi universal în istoria românilor. Studii
oferite prof.dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, p. 369.
68 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.rit., p. 67.
69 V.P.R., T. 1 , Moskva, 196>, p. 389-390.
70 Ibidem, p. 389.
7 1 Ibidem, p. 390.
72 Al. Vianu, Din relaţiile lui Constantin lpsilanti cu Rusia (1803), în AUB, Anul XIII, 1964, p. 145.
73 Ibidem, p. 146.
· 74 Vl. Mischevca, P. Zavitsanos, op.rit., p. W.
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Începând de la mijlocul anului 1 804, cursul politicii externe a Rusiei a fost dirijat
în direcţia unui război cu Franţa, apropierii de Anglia şi unei politici active în Balcani, în
problema orientală, în general. Această orientare politică a Rusiei pe arena
internaţională a fost în istoriografie tradiţional legată de numele lui Adam Czartozyski,
conducătorul diplomaţiei ruse în perioada 1 804-1 80675•
*

Planurile orientale ale lui Adam Czartozyski, Îil etapa lor iniţială, din anii

1 804-1 805, preconizau scopuri "minime" şi "maxime". Intr-un raport adresat ţarului
Alexandru 1, la data de 1 7!29 februarie 1 804, Czartozyski considera că "scopul pe care

noi, la momentul actual, trebuie să-/ punem în faţa noastră, poate fi doar unul:
menţinerea l"#!eriului Otoman în starea lui de astăzi şi înlătwarea atentatelor
împotriva lut' . Deoarece nu exista certitudinea că "vecinul slab", Twda, nu va fi
atacată sau că nu va trece de partea Franţei, exista şi un "program-maximum", pentru
situaţiile respective, în conformitate cu care Rusia şi Anglia urmau să se înţeleagă
asupra "soartei diferitelor părţt' ale Imperiului Otoman, dacă acesta s-ar fi aliat cu
Franţa. Rusia ar fi urmat să primească "unele localităţi principale" ale Turciei europene,
probabil subînţelegându-se şi Strâmtorile77•

Les Principautes Rownaines et Question d'Orient (1797-1804)

Resume

L'histoire est vue .de la perspective des rapports avec les grandes puissances de l'epoque,

dans une conjoncture internationale dolllinee par les tentatives de la diplomatie tsariste d'imposer
sa suprematie sur les Principaures, pour les annexer. Le contexte international n'a permis que la

materialisation partieUe de ces tentatives, l'Empire russe n'a reussi a annexer que la Bessarabie
( 1812, Bucarest).

75 Ibidem, p. 70; pe larg, vezi la A.M. Stanislavskaia, Russko-angliiskie otnoşenia i problema
Srediztmnomoria (1798-1807), Moskva, 1962, p. 334-358.
76 V.P.R., Seria 1, T. 1, Moska, 1960, p. 624-625.
77 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 71.
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SUMMJT-UL DE LA LoNDRA, DIN IUNIE 1814:
CELEBRAŢIE A VICTORIEI ALIAŢILOR CONTRA LUI NAPOLEON
SAU IMPAS ÎN PROCESUL "PĂCU GENERALE"
GEORGHE CUVETI

La

finele marilor confiuntări intema�onale, cum a fost şi cea de la cumpăna

secolelor XVIll şi XIX , "drumul spre pace" s-a încărcat de "experienţe" nu arareori mai

complexe, sub aspectul "examenelor de conştiinţă", decât războaiele însele. În

1 814,

după înfrângerea şi abdicarea lui Napoleon Bonaparte, puterile învingătoare au încheiat
pacea cu Franţa. Conform articolului XXXII al tratatului din 30 mai, anul amintit, act
semnat la Paris, unna să se "întrunească,

''în

termen de două luni", Congresul de la

Între timp,
1 8 14, eveniment ce

Viena, pentru a .delibera asupra "chestiunilor" subsumabile păcii generale.

însă, s-a petrecut un summit al suveranilor aliaţi, la Londra, în iunie

a suscitat un foarte curios de scăzut interes din partea istoricilor, referinţele asupra lui
"calificându-1" ca eveniment eminamente "celebrativ".
·

Numai în aparenţă, însă, ceea ce s-a petrecut în capitala britanică a ţinut de

celebrarea "marelui succes al aliaţilor'', aparenţă care numai

"în cotidianul său" a putut

seinnifica evenimentul îrisuşi, un "estival event" între două deosebit de laborioase faze

imediat-postbelice: pacea cu Franţa şi pacea generală. Publicului londonez i-a fost dat

"să vadă şi să audă pe învingătorii lui Napoleon", de la împăratul Alexandru 1, regele

Friedrich Willielm lll, prinţii Mettemich şi Hardenberg, contele Nesselrode la "marii

comandanf' Schwarzenberg, Bli.icher şi "legendarul hatrnan Platov"1 .

În "urbea de pe

Tamissa" a fost prezent, pentru prima dată după ''timpurile Mariei Tudor''2 sau ale
"reformei elisabethane"3, un reprezentant al Papei, cardinalul Consalvi. Capitala "puterii
insulare" a fost iluminată ''trei seri de-a rândul'.4, din "întreaga împrejurare festivă"
nelipsind baluri, recepţii, serate, parade militare, "gesturi galante", ziarele şi colportorii

ocazionali întreţinând "curiozitatea simandicoasei societăţi londoneze" cu "detalii"

despre "ieşirile în decor'' ale marii ducese Ekaterina Pavlovna5, despre contesa
Dorothea Lieve'}, soţia an1basadorului rus, faţă de care Mettemich era încercat "d'un
secret amour'.6. In cel mai curat "stil britanic" au avut loc recepţii la Oxford University,
unde, pe

15

iunie, suveranilor Rusiei şi Prusiei, însoţiţi de prinţul regent al Marii

Britanii , le-au fost acordate,

în Sheldom Theatre, de lordul Grenville ("as Chancellor to

the University"), ''titluri onorifice" ("honorary degrees") şi unde profesorul Philimore

1 Alan Palmer,Metternich. Concillor of Europe, Londra, 1997, p. 125-129.
C.K.Webster, The Foreign Policy of Castlereagh 1812-1815. Britain and the Reconmuction of
Europe, Londra, 193 1 , p. 3 17.
3 Alan Palmer, op.cit., p. 128.
4 C.K.Webster, op.cit., p. 292.
5 1bidem, p. 289.
6 Ibidem; Maurice Paloo1ogue, Alexandre 1-er. Un Tsar enigmatique, Paris, 1 937, p. 204 şi unn .; Alan
Palmer, op.cit., p. 127.
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("the regius Professor'') a agreat conferirea titlului de "doctor în dreptul civil" 'Doctor
of Civil Law") prinţului Mettemich, contelui Lieven şi feldmareşalului Bliicher . A fost
dată înăl�mea cuvenită dimensiunii festive a victoriei, la care orice atitudine şi orice
cuvânt lăsau impresia deplinei "concordii şi armonii între aliaţi". Cu totul altfel au stat
însă lucrurile la dimensiWJea politica-diplomatică a sununit-ului de la Londra, cu fapte
succedându-se "în spatele uşilor închise". Relevarea unei atare dimensiuni nu a suscitat
un cuvenit interes din partea demersurilor istoriografice, episodul londonez re�ându-le
atenţia doar ca unul eminamente celebrativ, aşa cum s-a petrecut "la vedere" şi a fost
ilustrat de "scrieri de epocă". Poate întâmplarea, ca să nu spunem lipsa de vigilenţă
profesională, a făcut să fie trecută cu vederea miza de căpetenie a aceluiaşi episod, una
politică, a cărei decelare ar fi pennis introducerea directă în "mecanismul facerii păcii
generale la 1 8 14-18 1 5", în atmosfera dispoziţiilor de concert ale puterilor aliate.
De reţinut că ideea unui sunvnit Ia Londra a aparţinut lui Castlerea�
secretarul de Stat britanic avansând-o în chiar timpul tratativelor de pace cu Franţa, în
8
aprilie 1 8 14, la Paris . S-a unnărit ecartarea posibilită�i doar a un�i "vizite a suveranului
rus", încât acesta, sub puternica "impresie publică" de a fi avut "principalul merit în
înfrângerea lui Napoleon", să-şi apropie, de unul singur sau, eventual, în "negociat
tandem cu prinţul regent al Marii Britanii, întreaga ini�ativă pentru organizarea păcii".
Aprofundând subtilitatea stratagernei diplomatice, Castlereagh a sugerat premierului
Liverpool ca prinţul regent să invite şi pe "ceilal� doi suverani aliaţi de pe continent'',
întru "aco!flpanierea Ţarului", gest menit "să dilueze (mult) libaţiile (victoriei) pentru
Rusia ... ". lmpăratului de Romanov i se recunoştea "cel mai mare merit'' în succesul
"coali�ilor antinapoleoniene" şi avea să fie "tratat la înălţime", dar avea să fie "grupat
9
(cu ceilalţi "fraţi monarhi") şi nu făcut (drept) singura faţă de admirat'' • Întru fmalizarea
ideii sale, exponentul Externelor britanice a beneficiat de consentimentul lui Metternich
şi al lui Hardenberg la invitarea "şi a suveranilor lor", ambii deopotrivă preocupaţi ca
"aliaţii să fie menţinuţi îmreună", să fie evitate "atitudini şi onoruri în părţile de
1
extremitate ale intereselor'' Regele prusian a acceptat "cu promptitudine" (''prornptly
accepted"), nu însă şi împăratul Austriei, care, invocând "urgenţa prezenţei sale la
Viena", suspectat fiind până şi de simularea "emotivităţii" în perspectiva unor
"fastuoase recepţii", 1-a "delegat" pe Mettemich (acesta, în Memoires, consemnând,
prezumţios, că ar fi fost "personal invitat de prinţul regent'' britanic)1 1 , să-I reprezinte la
12
Londra .
•

7

Alan Palmcr, op.cit., p. 126; pentru atmosfera festivităţilor, v. şi Mt5noire;.. Documenls et krits divers laHis

Fr le prince de Metternidt (m oontinuare, Mettemich, Memoirfs...), voi. !, Paris, 1 881, p. 201 şi unn.

Com.'S)lOndence, Despatdtes, and other Papers of VISCOUDt Ca&lereagh, Second MarqufSS of
Londonderry (în continuare, Castlereagh, Correipondence...), voi. IX, Londra, 1 852), p. 478 (Castlereagh
c. Liverpool, 20 aprilie 1814).
9 "To dilute the libalion to Russia .. The Emperor has the greatest merit, and must be held high, but ought to be
grouped and not made the sole feature for ad.miration"; Ibidem, p. 478 şi urm. (Castlereagh c. Liverpool, 20
;wrilie 1 814).
1 Ibidem
11
''J'ctais d'ailleurs appele dans ce pays par une invitation personnelle du prince regent"; Menemich, op.cit.,
voi. 1, p. 201 .
12
Castlereagh, op.cit., voi. IX, p. 492 şi urm. (Castlere;wh r T iveroool, 23 aprilie 1814).
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Pe fundalul "mutualelor tatonări ale dispozi�ilor marilor puteri", se profila, cu
tot mai multă claritate, tendinţa "curţii de Romanov" de a-şi apropia rolul de "principal
arhitect al păcii generale", din impulsuri care nu aveau cum să scape observ�ţiei celor
bine iniţia� şi responsabili� la nivelul cel mai înalt al politicii europene. In timpul
negocierii primei păei de la Paris a fost lesne observabilă intenţia lui Alexandru I de a
gira "constituţionalizarea Restaura�ei Bourbonilor", ca "pivot politic" pentru
"suprema�a continentală a marii cu� nordice" şi pentru subminarea celei "maritime" a
13
britanicilor • Atitudinea "culantului interlocutor al lui Napoleon la Tilsit" friza, de data

aceasta, ipostaza de "protector al bunilor francezi", de mediator între aceştia şi
"suveranul restaurat''. "Un mare număr de persoane" i-au solicitat "bunăvoinţa ... ·pentru
... recomandări aupres du roi, pentru ... diverse motive". Cu toată circumspec�a
presupusă de "principiul non-interven�ei ... în afacerile interne ale Franţei", şi-a permis

totuşi "câteva excep�i", privind, printre alţii, "familia generalului Moreau", generalul
14
Caulaincourt ( !), generalul Lauriston, fost ambasador în Rusia • "lncartada ffanceză" a
împăratului Rusiei a fost intuită şi dejucată a l instant de Talleyrand, care şi-a consiliat
suveranul să recurgă, în 4 iunie, la octroierea Chartei constitutionale, privând de şansa
1�
fmalizării constituţia proiectată şi dezbătută de Senatul Franţei , demodământ rămas ca
"o pată neagră" în imaginea creată de istorici asupra Restauraţiei, fiind foarte arareori şi
insuficient surprins sub aspectul implicaţiilor sale internaţionale. Charta octroiată, deşi
retrogradă din perspectiva rigorilor unui regim politic modem, a avut, fie şi p�al, darul
de a stinge eventualitatea ''triumfului total al Rusiei în organizarea păcii ·europene", de
unde şi răcirea accentuată a raporturilor între casele monarhice de Bourbon şi de
Romanov, mai ales că Louis xvm refuzase să subscrie la mariajul, dorit de Alexandru
16
I, între ducele de Berry şi marea ducesă Anna Pavlovna şi, peste toate, declarase că
17
datora întronarea sa şi Restaura�a dinastiei sale "prinţului regent şi naţiunii britanice" •
Şi fiindcă Albionul, prin interesele sale şi poziţia sa strategică, reprezenta
'

contraponderea reală la veleită�le hegemonice ale Rusiei, împăratul Alexandru şi-a
lansat întregul sta.ffpolitico-diplomatic într-o furibundă campanie antibritanică. El însuşi
a �ut să dea un nou impuls "a sa politique de mariage", de data aceasta interferând
"proiectul hanovriano-oranian", opunându-se, prin invocarea articolului VI al tratatului

13 Jacques-Henri Pirenne, Sainte-Alliance. Organisation europeenne de la paix mondiale, voi. 1,
Neuchâtel-Paris, 1946, p. 63 şi urrn.
14 "Un grand nombre de perronnes se sont adressees a Sa M. l'Empcrcur pour lui demander des
recommandations !lllpres du roi, les unes pour obtenir des places, les !llltres pour faire valoir des redamations,
d'!llltres enfin pour divers motifs. S.M.I. qui a toujours severement observe le principe de n'intervenir en
!lllcune maniere dans Ies affaires interieures de Ia France et dans les details de son adrninistration, ne s'est
point pretee a ces demandes et a fait repondre a tous les petitionnaires de recourir dircctcmcnt a la justice et
aux bontes du roi. Cependant les rapports dans lesquels l'empcreur s'est trouve a l'egard de plusieurs
Fran�s. I'engagent a faire quelques exceptions. .' ·; Vne;hnjaja pol.itika Rassii XIX i natchala XX veka.
Dokwnenty �kovo ministerstva inostrannyh del, Serija pervaja 1801-1815, voi. VIII, Moscova,
1974, pp. 1 1 şi urrn. (Zapiska po povodu nekotoryh Iits vo Frantsii, v otnoshenii kotoryh Imperator
�rosit o velikoditii so storony Frantsmskovo Korolja, Paris, mai 18 14).
5 Jacques-Henri Pirenne, op.ci.t., voi. 1, p. 63.
.

16 1bidem
17
1bidem, voi. 1, p. 65.
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din 30 mai, de la Paris, în virtutea căruia titlul şi exerciţiul suveranităţii Ţărilor de Jos nu
puteau, "în nici un caz, să aparţină vrewmi prinţ purtând sau chemat a purta o coroană
străină" 18 , căsătoriei prinţesei Charlotte cu prinţul de Orania. A fost încurajat, ca
"pretendent cu şanse" la mâna aceleiaşi "internaţional disputate prinţese", Leopold de
Saxa-Cobourg-Gotha. Acesta a şi fost, dealtfel, asimilat suitei autocratului de Romanov
în vizita la Londra, celuilalt pretendent, din Casa de Orania, oferindu-i-se, nu neapărat
spre consolare, mâna marii ducese Elena Pavlovna1 9• Asemenea combinaţii
matrimoniale se presupuneau, în miza lor politică, cu intrigi diseminate în mediul
opoziţiei britanice de marea ducesă Ekaterina şi de ambasada rusă, unnărindu-se a fi
"mişcaţi de bunele intenţii ale marii curţi nordice" exppnenţi de vârf ai whig-ilor,
precum lorzii Grey, Holland, Grenville, fervenţi critici ai guvernului Liverpool şi ai prea
determinatei implicări ''în afacerile continentale" a politicii exponenţializate de
Castlereagh20. Erau manevre ce probau faptul că obiectivul esenţial în asaltul
diplomaţiei ruse era subminarea supremaţiei maritime a Albinoului, ca "stabiliment
strategic" pentru elaborare de planuri şi întreprindere de acţiuni fiind ales Parisul, unde
Pozzo di Borgo, Lafayete şi A. Gallatin, reprezentantul Washington-ului, colaborau
strâns în ideea mult ''visatei" de Alexandru 1 implicări a Statelor Unite în "procesul cii
generale", cu precondiţia medierii mse a diferendului aJlantic (americano-britanici .
Nu mai era, aşadar, un secret, pentru cei avizaţi asupra mersului "marilor
.
afaceri internaţionale", că tensionarea raporturilor ruso-britanice se înscria pe o curbă
. ascendentă. În situaţia dată, era de aşteptat ca swnmit-ul de la Londra să cunoască
momente de încordare, pe care "fastul celebraţiei victoriei" avea să le ţină departe de
"ochii publicului". După cum, avea să mai înfrâneze din intenţiile împăratului
Alexandru de "a juca tare", eventual decisiv, "pe teren britanic", fie încercând să
reactualizeze oferta unei "decizii bipartide" ("puterea maritimă" şi "puterea uscatului"),
în termenii tatonaţi la 1 804-1 805, asupra "păcii generale'.z2, fie prin forţarea erijării sale
în exponent tutelar al "confreriei monarhice continentale", regelui Prusiei
rezervându-i-se postura de "favorit secundant'', iar împăratului Austriei cea de "palid
parten�r'' (postură poate tocmai a cărei evitare 1-a făcut pe Francisc I să nu onoreze
invitaţia prinţului regent de a vizita Marea Britanie în iunie 1 8 14!). O determinare ruso
britanică a constrUcţiei politice a Europei nu mai putea intra însă defel în vederile
cabinetului de la Londra, adept declarat al menţinerii alianţei de la Chaumont, din
considerente vizând, pe de o parte, fortifierea poziţiilor Austriei şi Prusiei, pe cât posibil
"c
inate în beneficiul echilibrului general", iar pe de alta, antrenarea "sub control" a

r-

mpb

Memoires du prince de Talleyrand (în continuare, Talleyrand, Memoires ), voi. II, Paris,
1 89 1 , p. 1 84 şi urrn.
19 Jacques-Hehri Pirenne, op.ciL, voi. 1, p. 7 1 . În a "sa politique de mariage", Alexandru 1 a mai căutat să
angajeze marea ducesă Ekaterina Pavlovna cu printul regal de Wiirtemberg sau pe tmul din "ses freres cadets"
cu prinţesa regală a Prusiei.
2° C.K.Webster, op.cit, p. 290.
21
A.Gallatin, The Writings of-, voi. 1, p. 628 şi urrn. (Gallatin c. Monroe, Paris, 13 iunie 1 814).
22
Gheorghe Cii veti, Tentativa ruso-britanică de la 1804-1805 în problema "păcii generale". Preludiu al
concertului european, în voi. Istoria - o meditaţie asupra trecutului Profesorului Vasile Cristian la a
65-a aniversare (coord. idem.. Gabriel Bădărnu şi Mihai Cojocariu), Iaşi, 2001, p. 185- 197).
18

•••
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Franţei Restauraţiei în "clubul marii politici"23. Pentru ca atare vederi "să nu bată în

deşert'', se impunea a fi evitat "orice aranjament", care, de va fi fost pornit din raţiuni
concurente întru bipolarizarea raportului de forţe la scară europeană, s-ar fi produs, rară
îndoială, în avantajul precumpănitor al "marii curţi nordice". La Londra era acuzată
"provocarea strategică" a Rusiei, cu "avanpostul parizian" al dispozitivelor sale militare
şi diplomatice, cu extraordinara sa expansiune teritorială, de aproximativ două milioane

knl

în spaţiul european (!)24, într-o perioadă corespunzătoare, în mare, celei a
"confhmtării generale" cauzate de "excesele franceze după 1 789". Iar dacă acestea din
urmă s-au exprimat într-o ''fatală provocare" a structurilor social-politice ale Vechiului
Regim şi în tentativa hegemonică a Imperiului Întâi, pericolul reprezentat de. Rusia se
profila, tot mai ameninţător, ca o "presiune geografică". Un atare înţeles al
contingenţelor a dictat cabinetului britanic să recurgă la eschivă în faţa "atacului frontal"

al Rusiei, axat de celeritatea demersurilor pacifice ale împăratului Alexandru. Premierul
Liverpool şi secretarul de Stat Castlereagh au şi recurs la un "bine ponderat pas înapoi"
de la "o iniţială şi intimă intenţie a lor", vizând deliberări "în forţă şi accelerate", într-un
timp de maximum şase săptămâni, asupra "păcii generale", de un congres doar de aliura
unei "reuniuni de convenienţă a statelor Europei" ("a convenient reunion of the States
of Europe"), care să fi luat act de "deciziile celor patru mari", definitivate, prealabil, de
summit-ul preconizat a avea loc în capitala Regatului Unie5. "Raţiunea dominantă" a
dictat britanicilor să caute a restrânge mult, să diminueze valoric dimensiunea politico
diplomatică a ''întrunirii suveranilor'' din iunie

1 8 1 4.

Nici nu e de mirare, de aceea, că

înregistrarea documentară a respectivei dimensiuni a fost foarte săracă, istoricul Charles
Webster estimând-o la cinci rapoarte, încărcate de "peripe�i personale" şi redactate de
Mettemich pentru "suveranul său", şi la câteva protocoale (procese-verbale), epuizate
de "chestiuni
("on
Nu înseamnă însă că în discuţii "sans
protocole", urmate de exponenţii direct (explicit) responsabilizaţi ai politicii "celor patru
mari cabinete", Mettemich, Castlereagh, Nesselrode şi Hardenberg, încă din timpul
Congresului de la Châtillon ( 1 8 14), nu au fost măcar atinse "chestiuni delicate", precum
cea "polono-saxonă" sau cea "germană". Din consemnări sp<?radice, filtrate de
Memoriile lui Mettemich27, din corespondenţa lui Castlereagh28, reiese că atare
"chestiuni" nu au fost susţinut discutate fiindcă aliaţii. resimţeau "riscul mare" al unui
dezacord periclitant inten�ilor,de realizare a păcii generale, sub auspiciile concertului
european. La nivelul "mutualetor tatonări" s-a putut constata dificultatea determinării
unui acord de profunzime austro-prusian în "problema Germaniei", în măsură a
contrabalansa decisiv pozi�ile Rusiei din Europa Centrală, dar şi lipsa de şanse pentru

procedurale"

procedure"l6.

"fixarea defmitivă" a unor "aranjamente teritoriale", de genul celui ruso-prusian de la
Breslau-Kalisch.

23 C.K.Webster, op.cit., p. 282.
24 1bidem; v. şi J.Bowle, The Unity of European History. A Politicii and Cultw"al Slln'ey, Londra, 1970,
�- 1 3-24; A.J.P.Taylor, Europe. Grandeur and Decline, Londra, 1982, p. 22-26.
5 C.K.Webster, op.cit., p. 288 şi urrn.
26
Ibidem p. 293.
,
27 Mettemich, op.ciL, vol. 1, p. 201 şi urrn.
28
Castlere3gh, op.ciL, voi. X, p. 85 şi urrn. (Castlereagh c. Clancarty, 14 august 1 8 14).
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Aspecte asupra cărora relevaţii deosebit de interesante pennit documentele

diplomatice ruse, prea puţin observate în raza cercetărilor de specialitate, chiar şi în a

celor supervi:zate de oficine din Saint-Petersburg şi Moscova, ultimele marcate parcă de
obsesiva înclinaţie de a replica la

"ceea ce scriu şi spun al�i"

despre dispozi�ile "etern

expansionist-hegemonice ale marii puteri de la Nord". Dintr-o
datată

notă a lui

Nesselrode,

1 0/22 iunie 1 8 1 4, adresată guvernelor Austriei, Marii Britanii şi Prusiei, cu

"localizare londoneză", transpare sesizarea "expeditorului" atât asupra semnificaţiei
restrictive a întrunirilor de la Londra (poziţia Rusiei suportând ea însăşi o evidentă

reculadă faţă de "obiectivele" fonnulate de Alexandru 1 în perspectiva întrunirilor la cel

mai înalt nivel din capitala britanică) cât şi asupra tendinţelor de reconsiderare a rolului

şi manierei viitorului Congres de la Viena. Resimţind "eschiva britanicilor" faţă de
binecunoscutele, încă de la

1 804- 1 805, insistenţe ale împăratului de Romanov în

direc�a bipolarizării "sistemului internaţional" şi suspectând, nu fără temei, Austria de

predispoziţii gravitaţionale în orbita unui "intim consens cu insularii", diplomaţia rusă
s-a retranşat pe aliniamentul "solidarităţii c�lor nordice", atât de clamată în
septembrie

1 8 1 3 , la Teplitz. Pretextul 1-a oferit solicitarea responsabilităţilor lui

Castlereagh de "practici constituţionale interne", ce anevoios puteau servi, la Viena,
Berlin şi Petersburg, de "explica�i" pentru imposibilitatea onorării de secretarul de Stat
britanic a datei de

1 august, confonnă înţelesului articolului XXXII al tratatului din

30 mai de la Paris, pentru deschiderea congresului de pace. S-a invocat, de cabinetul

rus, poate şi din dorinţa unei "parităţi explica�onale" cu cel britanic, imposibilitatea,

pentru Alexandru 1, de a-şi prelungi "sejurul în ţări străine, pe când afaceri importante îl

chemau în Rusia", sosirea "suveranului slava-ortodox" la Viena nemaiintrând în calcul
a surveni la o dată anterioară celei de

1 5/27 septembrie. "Explica�e" ce "a !acut loc

pretenţiei ruse" ca "în intervalul (de timp) nici o chestiune să nu fie prejudiciată, totul

rămânând în stare provizorie, şi nimic să nu se decidă relativ la aranjamentele viitoare

ale Europei înainte ca cei trei suverani (ai Austriei, Rusiei şi Prusiei - n.ns., G.C.) să fie
29
reuniţi la Viena", congresul unnând a fi deschis la 1 octombrie • Mai mult, într-un

raport către "suveranul său", Nesselrode punea problema dacă nu cumva "au să rămână
puţine zile spre a fi stabilite între cele patru curţi aliate aranjamentele asupra cărora ele
să fie de acord între ele înainte ca negocierile generale să înceapă la congres". Pentru a
diminua "o asemenea dificultate", era avansată propunerea ca "prinţul Mettemich,
lordul Castlereagh, cancelarul Hardenberg şi... contele Nesselrode.. . să fie reuniţi la

Viena începând cu 1 O septembrie pentru a pregăti o lucrare care să fie supuSă
sanc�unii ... împăratului Rusiei . . . şi (apoi ?) celei a împăratului Austriei şi regelui
30
Prusiei" . Ceea ce nu s-a reuşit la Châtillon se dorea, în numele lui Alexandru 1, a se

"Les seances actuelles du parlament d'Angleterre empechant milord Castlereagh d' arriver a Vienne avant
le 1-er aolit prochain, S.M. 1 'Empereur ne croit pas prolonger davantage son sejour dans les pays etrangeres,
des a.ffaires irnportantes le rappelant en Russie... ll (ne) sera rendu aVienne avant le l 5f17 septembre de la
presente annee. Dans 1' intervale aucune question ne sera prejugee, tout reste dans 1'etat provisoire, et rien ne se
decidera relalivement aux arrangements futurs de !'Europe avant que les trois souverains ne soient reunis a
Vienne. Le Congres sera fixe au 1-er octobre". VllfShnjaja politika Roso;ii._, S. l, voi. Vill, p. 25.
30 ... ll ne n;sterait que peu de jours pour aniter entre les quatre cours alliees les arrangernents sur lesquels
elles doivent etre d'acord entre elles avant que les negocialions generales ne puissent commencer au Congres.
29

"
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împlini la Viena, anume, un congres "doar de lucru" al pleni ten�arilor, surclasat de
''înţelegeri" şi sanc�uni ale suveranilor, eventualitate care, de-ar fi survenit, 'ar fi
confirmat nu numai în impresie, ci şi în fapt real eticheta "forului vienez" de "conclav al
monarhilor''. Eventualitate care, în martie 1 8 1 4, a fost ''tăiată" de tratatul de la
Chaumont, reuşită remarcabilă a diplomaţiei britanice, în speţă a lui Castlereagh. De
noua dată, la Londra, ea a fost cel puţin amânată, recurgându-se la un act situabil în
aceeaşi traiectorie a "alianţei celor patru", convenţia din 29 iunie, prin care "părţile
semnatare" se angajau la a menţine sur pied forţe militare în scopul "protejării"
3
aranjamentelor contractate la Chaumont şi Paris 1 . Rezultă, aşadar, că, dincolo de
strălucita celebraţie a victoriei, "întreaga împrejurare londoneză" a evidenţiat un profund
impas în "procesul păcii generale". "Imprejurare" pe care Mettemich a reţinut-o ca pe
"una dintre acelea când este mai periculos a depăşi (a realiza) scopul decât de a nu-l
32
atinge" •
Actul din 29 iunie 1 8 14 �nfirma ra�unile strict aplicabile "alianţei celor
patru". El semnifica, totodată, o manevră, până la un punct inspirată, de atenuare a
disensiunilor între protagoniştii alianţei, a impasului foarte serios în perspectiva
"organizării păcii generale". Nu a fost posibilă o reală depăşire a acestuia, fiind
întreţinut, pe mai departe, de "ambi�ile particulare" ale fiecăruia dintre aliaţi. Rusia,
spre exe!Ţlplu, acuza conturarea unor "eventualităţi grave", subminabile aspira�ei de a-şi
asigura poziţia polară în cursa pentru determinarea ordinii europene. Precupată să
resuscite atu-urile sale strategice1 "marea curte nordică" a recurs, în privinţa "convenţiei
suplimentare din 29 iunie, la o interpretare unilaterală, scontată ca ademenitoare pentru
"curţile" de la Viena şi Berlin, vizând clauzele militare ale amintitului act diplomatic. În
interpretarea lui Nesselrode, dispunerea forţelor menite "a proteja aranjamentele
alia�lor'' ar fi urmat să survină "în schema tradi�onală a compensa�ilor teritoriale şi a
delimitării zonelor de dominaţie": trupele ruse în Polonia, cele prusiene în Saxonia, cele
austriece în Italia, cu permisibilitate mare în cazul celor prusiano-austriece de a-şi
33
asigura "poziţii de durată" şi de preferat "înspre şi chiar dincolo de Rhin" • Plusând cât
mai mult în direc�a preconizării "zonelor şi intereselor prin defini�e ruse", cabinetul de
la Petersburg a încercat să convingă pe cel de la Viena să subscrie la ascendentul "curţii
pravoslavnice" în lichidarea "sângerosului conflict între sultanul otoman şi supuşii săi
creştini", în conflictul dat, sârbo-muntenegreni. Se solicita, pe motivul că "invazia .
turcilor în Serbia a obligat un mare număr de familii să caute azil în Statele ereditare",
Pour louer cette difficulte, nous avons pense que le meilleur (subl. în text) moyen serait que le prince
Mettemich, milord Castlereagh, le chancelier Hardenberg et moi, ou celui que V.M. designerait a cet effet,
fussent reunis a Vienne des 1 0 septembre n.st. pour preparer un travail qui serait soumis, Sire, a votre sanction
et a celle de I'Empereur d' Autriche et du roi de Prusse des votrc anivee dans cette capitale. Comme dans ce
cas vous expedierez de Petersburg votre plenipotentiaire avec vos demieres intentions... et de cette maniere
toute la marche des affaires se trouverait fort acceleree"; Ibidem, S. 1., yol. VIII, p. 27 (Nesselrode c.
Alexandru 1, Londra, 12124 iunie 1 8 1 4).
31 D' Angeberg, Comte ... (L.Chodzko), Le Congris de Vienne et les traites de 1815. voi. 1, Paris, 1864. p.
1 83 şi urm. (Convention supplementaire-, Londra, 29 iunie 1 8 14).
32 "La situation etait de celles oo il est plus dangereux de depasser le but que de ne pas l'atteindre";
Mettemich, op.ciL, voi. 1, p. 200.
33 Vneshnjaja politika R�.-. S. 1, voi. VIII, p. 27 (Nesselrodc c. Alexandru L 12124 iunie 1 8 1 4"
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concursul autorităţilor austriece pentru a-i orienta pe "refugia�" spre Rusia, cu prioritate
pe "şeful naţiunii" (Karagheorghevici), pe mitropolitul şi "principalii indivizi",
promiţându-li-se, odată ajunşi în "marea ţară ortodoxă", celui dintâi "o pensiune
convenabilă" (de circa 1 000 de ducaţi), "înaltului prelat... tratamentul cuvenit
ecleziasticilor de rangul său", iar "celorlalţi ... pensiuni şi ajutoare... după propo�i
stabilite de bineprirnitori"34, din mobiluri pe care numai spiritele exaltate, ca să nu
spunem naive, le-ar considera prevalent "umanitare". Despre "sentimentele
binevoitoare" ale "suveranului pravoslavnic" ("notre auguste maître") erau înştiinţaţi
sârbo-muntenegrenii35, susţinerea ori admiterea de austrieci a ')usteţei conduitei
vlădikăi de la Cetinje" condiţionând avizul Rusiei ca împăratul de Habsburg să ia "sub
control şi dominaţie" Cattaro36, "combina�e" menită, în viziunea cabinetultfi imperial
de la Petersburg, a "compatibiliza", fie şi mome.ntan, interesele ruse şi austriece '"'m
afacerile orientale", acolo unde câştigau teren "pozi�ile britanicilor", mai ales după ce
generalul Campbell "luase în posesiune Corfu, în numele alia�lor, la 1 5 mai trecut"37•
Iar aceasta în condiţiile când supremaţia maritimă a britanicilor era confirmată şi de
evoluţia "conflictului atlantic", "insularii" repurtând victorie8 de natură a impune nord
americanilor începerea tratativelor bilaterale de pace la Gent, pe 8 august 1 8 14, fără
medierea rusă, solicitată de la Washington şi mult dorită de Alexandru 139• Şi ca un
aspect de. interes special aici, consolidarea pozi�ilor de superputere maritimă a permis
sau, mai bine zis, a impus Regatului Unit să iniţieze, în vara 1 814, "un sistem de tratate"
ce i-au înlesnit considerabil posibilităţile de manevră la Congresul de la Viena. În 5 iulie
a încheiat ''tratatul de pace şi amici�e cu Spania',4(), ce a "netezit calea" realizării
''tratatului de pace franca-spaniol", pe 20 iulie, act implicând subscrierea oficială a
"puterii iberiee" la tratatul din 30 mai 1 8 1 4, de la Paris4 . Pe 13 august a fost semnată
34 "L'invasion des Turcs en Servie ayant oblige un grand nombre de familles de chercher asile dans les Eta1s
hereditaires, le chef de la nation, le metropolitain et les principaux individus ont ete de ce nombre ... Une fois
en Russie, Czemy Georges aurn une pension convenable et V. ex. peut lui annoncer qu'eUe ne sera pas portee
a moins de miile ducats; le metropolitainjouira du traitement que �ivent les ecclesiastiques de son rang, et
quant aux autres individus, des pensions et des secours leur seront accordes d'apres les proportions etablis
chez nous"; Ibidem, S 1, voi. VIII, p. 17 şi urm. (Nesselrode c. Gustav Stackelberg - la Viena -, Paris, 22
mai/3 iunie 1 8 14).
35 1bidem, S. 1, voi. VID, p. 19 (Nesselrode c. F.Nedoba- la Belgrad ? -, Paris, 22 mai/3 iunie 1 814).
36 1bidem, S. 1, voi. VIII, p. 26 (Nesselrode c. Stackelberg, Londra, 10122 iunie 1 8 14).
37 Ibidem, S. 1, voi. VIII, p. 57 (Capodistrias c. Alexandru 1, ZUrich, 27 iunie/9 iulie 1 814).
38 Victorii ce au culminat la 24-25 august 1814 cu ocuparea de britanici a capitalei Washington; v. Istoria
modernă a Europei şi Americii (coord. Eugeniu Certan şi Vasile Cristian), voi. � Chişinău, 1995, p. 355.
39 F.A.Golder, Guide to Materials for American History in Russian Archives, 1917, p. 103 (Pozzo di
Borgo c. Ministerul de Externe al Rusiei, Paris, 6 septembrie 1814).
40 Ch. De Martens şi Ferd. De Cussy, Recueil manud et pratique des traitt5, conventiom et autres ades
diplomatiques..., depuis l'annee 1760 jusqu'a l'epoque actudle, voi. VIU, Paris, 1846 . .., p. 27 şi unn
(Traite d'alliance et d amitie entre I'F.spagne et la Grande-Bretagne, Madrid, 5 iulie 1 8 14). De reţinut
"l 'article separr, publicat de-abia la 21 aprilie 1 823, care preconiza că "S.M.C. s'engage a n'entrer dans
aucun traire ou engagement avec la France de la na1Ure de celui qui est connu sous le nom de Pacte de
Familie, ni dans aucun autre qui puisse affecter l'independance de l'Espagne, etre dommageable aux interets
de S.M. brita:mique ou contrarier l'etroite alliance stipulee par ce traire... "; Ibidem, p. 28.
4 1 Jacques-Henri Pirenne, op.cit., voi. 1, p. 6 1 .
'
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':COnven�a" între Marea Britanie şi Provinciile Unite ale Ţărilor de Jos, prin care
"suveranul de Orania" se angaja, în schimbul ''teritoriilor belgiene", să compenseze
Suedia42, după ce aceasta renunţase, tot printr-o "conven�e" cu britanicii, la Guadelupa,
în favoarea Franţei43 •
Înscrisuri şi atitudini care, luate în ansamblul lor, exclud posibilitatea acceptării
unui antract de durata a aproape patru luni, de la prima pace cu Franţa la demararea
propriu-zisă a Congresului de la Viena. În acele luni, raporturile internaţionale, cu
deosebire cele antrenând "puterile aliate", au cunoscut mutaţii profunde, cu repercusiuni
directe asupra "procesului păcii generale", asupra viitoarelor orchestraţii ale concerlului
european. Mutaţii testate şi chiar legate de summit-ul londonez. Un adevăr discutabil
doar '"'m cercul" celor preaîncerca� de "superstiţia" certificării strict documentare a
"faptelor trecutului". Confirmarea sa deplină a fost dată de însuşi cursul realităţilor.
Mettemich, spre exemplu, se considera edificat despre "schimbarea situaţiei politice a
continentului european'"''\ în sensul, relevat nuanţat de Gentz, că "Franţa, pacificată
înlăuntru şi înafară, ocupa mai pu�n, pentru câtva timp, atenţia publică, dirij ată de-acum
în întregime as
� marilor afaceri pe care puterile jusqu 'ici alliees (!) aveau încă a le
regla între ele' . Erau "afaceri... foarte problematice şi foarte spinoase" şi care au
reclamat "întreaga înţelepciune şi întregul savoirfaire din partea negociatorilor", pentru
a fi evitate "dispute interminabile'46. Acestea au fost, pe cât posibil evitate, însă odată cu
ele şi "deliberările formal angajante", relative la pacea europeană. "Excep�a" a
reprezentat-o "convenţia suplimentară" din 29 iunie, ce a semnificat, în spiritul şi litera
ei, resuscitarea caracterului primordial al "alianţei celor patru" şi nu scrutarea unuia nou,
cu presupunere mai largă şi mai profundă a problemelor subsumabile ordinii europene.
Gentz pretindea "a şti", fără a preciza "de unde" - probabil de la Mettemich -, că
"împăratul Alexandru, înainte de a pleca din Londra, şi-a dat în mod solemn cuvântul de
onoare că nu va fi de aflat nici schimbare, nici inovaţie oarecare în starea ţărilor ocupate
... de trupele sale şi că totul rămânea în situaţia de atunci până ce puterile (cele "mari"
să fie concertate şi acordate (subl. ns. - G.C.) asupra noii ordini a lucrurilor'"' .

p

42 Ch. De Martens şi Ferd. De Cussy, op.cit., voi. ill, p. 30-32 (Convention entre S.M Britannique et les
Provinces Unies des Pays-B�. Londra, 13 august 1814).
43 1bidem, p. 34 (Convention entre S.M Brit.annique et S.M le Roi de Suooe, Londra, 13 aprilie 1814).
44 Mettemich, op.cit., voi. 1, p. 201.
45 "La scene va changer rnaintenant. La France, pacifiee au dedans et au dehors, occupera moins, pendant
quelque temps, l'attention publique, qui se dirigera entierement sur les grandes-a.lfaires que les Puissances
jusqu 'ici alliies (sub!. ns. - G.C.) ont encore a regler entre elles"; Dep&:hes ined.ites du Chevalier de Gentz
aux Hospodars de Valachie pour servir a 1'histoire de Ia politique europeenne. 1813-1828 ('m continuare,

Friedrich von Gentz, Dep&:hes inedites..., voi. 1, Paris, 1876, p. 78 şi urrn. (Gentz c. I.Carageallanko Karadja,
Viena, 21 iunie 1814).
46 "ll y en a de tres
problematiques, de tres epineuses affaires, et qui reclameront toute la sagesse et tout le
savoir-faire des negociateurs, pour ne pas amener ou des disputes interminables, ou des resultates fficheux
g:>ur !'un ou l'autre parti"; �idem, voi. 1, p. 79 (Gentz c. I.Caragea, Viena, 21 iunie 1814).
7 "Je sais que l'Empereur de Russie, avant de partir de l..nndres, a demne solennellement sa parole d'honneur
qu'il n 'y aura ni changenrnt ni inovation quelconque dans 1' etaJ: des pays occupes aujourd'hui par ses troupes, et
que tout restera dans la situation actuelle, jusqu'a ce que les Puissances se soient concertees et accordees sur le
nouvel ordredes choses"; Ibidem, voi. 1, p. 84 şi urrn. (Gentz c. I.Caragea, Viena, 9 iulie 1814).
-

-
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"Cuvânt" care, de va fi fost dat, trăda nerăbdarea plecării din Londra, "ca o uşurare
sufletească", a "suveranului rus", pe ruta Belgia-Baden, unde era aşteptat de
impărăteasa Elisabeta şi de "o deputăţie a Sfiintului Sinod şi a Consiliului imperial",

venită "a-1 ruga foarte umil ca el să binevoiască" a consimţi să-şi ia titlul de
BinecuvântaJ (Blagoslovennyi; Beni) şi a permite ridicarea unui monument purtând
dedicaţia: RestauraJorolui suveranilor, Rusia recunoscătoare ("Au restaurateur des
souverains, la Russie reconnaissante"t8.
Tot "în grabă" a părăsit Londra şi Mettemich, făcând "o haltă" de câteva zile
(între 3 şi 9 iulie) la Paris, pentru "discuţii la Tuileries", menite a-i mai lumina reflecţiile
marcate de dilema dacă să orienteze Austria întru "solidaritatea monarhică", centrată de
"frăţia" şi de "înţelegerile personale" ale suveranilor de Habsburg, de Romanov şi de
Hohenzollern, sau spre articularea unui sistem politic european, axat de
responsabilizarea statelor după norme şi principii intersecându-se în vederile cabinetelor
de la Londra şi Paris, însă mai puţin agreate de cel de la Petersburg49. În căutare de "mai
mult răspuns", cancelarul "de Curte şi de Stat'' ("le Chancelier de Cour et d'Etat''i0 a
mai "cules ceva date" şi la MUnchen, toate supuse, apoi, evaluărilor "de oficiu
ministerial", la Viena, unde, la sosire, a fost întâmpinat de "un ales şi entuziast public"
51
în acordurile uverturii beethoveniene la Prometeu • În "capitala imperială de pe
Dunăre", amânarea sosirii "suveranului rus" întreţinea "un pronostic (cuvânt regăsibil în
textul diplomatic "din epocă") dintre cele mai alarmante',s2 asupra raporturilor între
"curţile nordice". Itinerariul întoarcerii lui Mettemich de la Londra, "limbajul laconic şi

atitudinea puţin penetrabilă" ale acestuia au generat, "de partea ruşilor'', preocupări
serioase în privinţa politicii Austriei, mai exact, a intenţiilor acesteia de a-şi consolida
"dispozitivul militar în zona sa polonă" sau de "a se dedica combinatiilor secrete" cu
Suedia, Franţa şi, nu în ultjmul rând, Marea Britanie53• Împăra l Alexandru şi

�

"consilierii săi intimi" nutreau convingerea că atât timp cât "combinaţiile contrare bunei
cauze" prezentau un interes sporit pentru Metternich, "sistemul (politic al) curţii de la
Viena avea să fie cel puţin echivoc" ("louche"), permiţând suspiciuni până şi în legătură
cu ''încurajarea" unei eventuale "reveniri a lui Napoleon", ca "soluţie extremă" în
scopul "stăvilirii Rusiei pe Vistula',s4• De reală încredere în opinia cabinetului rus era
poziţia celui de la Berlin, asigurată şi de "clauzele teritoriale" ale tratatului de la Breslau
Kalisch, dar şi de "sentimentele" regelui Friedrich-Wilhelm III, care, "pentru tot ce ţinea
de persoana sa, nu mai avea alt ghid şi altă regulă decât (ceea ce-I privea pe) împăratul
48

Maurice Paloologue, op.ciL, p. 205.

49 VllfSbnjaja politika Rossi,i- S. 1, voi. VIII, p. 68 (Stackelberg c. Nesselrode, Viena, 9121 iulie 1 8 14).

50 Mettemich, op.ciL, pagina de titlu la fiecare din cele opt volume.
51 Alan Palmer, op.ciL, p. 129.
52 VnesJnUaja politika R�-. S. l voi. Vlll p. 58 (Stackelberg c. Nesselrode, Viena, TI iWlieJ9 iulie 18 14).
53 1bidem, S. l, voi. VIII, p. 67 şi urrn. (Stackelberg c. Nesselrode, Viena, 9/21 iulie 1814).
54 "Et cependant tout que ce ministre (Menemich - n.ns.) restera en place, le systerne de la Cour de Vienne
sera au moins louche... C'est tout simple apres le brillant et offusquant eclat que S.M. l'Empereur notre
auguste rnaître a repandu sur elle. Mais sa belle oeuvre restera incomplete dans le danger pour tout l'ordre
social et politique du retour de Napoleon ou de sa dynastie. Or, M. de Mettemich ne revera ... que cela ... On
avait ici l'air de croire que notre frontiere ne depasserait pas la Vistula"; Ibidem, S. 1, voi. VII� p. 58 şi urrn.
(Stackelberg c. Nesselrode, Viena, 27 iunie (9 iulie 1 8 14).
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Alexandru", unnat de "suveranul prusian" chiar şi în "darea cuvântului de onoare", la
Londra, privind menţinerea "stărilor de lucruri din ţările ocupate',s5. Însă tot în opinia
cabinetului rus, o importanţă deosebită, poate mai mare decât asigurarea "intimei
cooperări cu prusienii", prezenta prevenirea "scăpării cu totul" a Austriei "de partea

Marii Britanii", înspre care evolua şi Franţa, cum s-a dat de înţeles şi prin ''vizita" lui
Castlereagh la Paris ("a hasty visit to Paris"), pe la fmele lui august 1 8 14, pentru
"discuţii" cu regele Louis XVIII şi mai ales cu Talleyrand "asupra politicii europene',s6•
Erau semne clare că "marea alianţă" se confrunta cu tendinţe centrifuge, că ea se
menţinea în fonna consacrată la Chaumont, dar se încărca de un conţinut mult mai
complex, având de suportat examenul deliberărilor din timpul Congresului de la Viena.
O realitate ce concentra principalele învăţăminte ale swnmit-ului de la Londra şi ale

evenimentelor provocate de "maiile cabinete" în vara 18 14. "Cea mai mare pondere",
în redispunerea împrejurărilor, a avut-o, cum bine constata Gentz, "schimbarea care s-a
operat... nu în principiile politice, în genere, ci în direcţia şi în aplicarea... celor... ale
guvernului englez. Până atunci, predilecţia, s-ar putea zice exclusivă, a Angliei pentru
Rusia s-a făcut simţită în toate marile afaceri ale Europei ... din ultimii (la 1 8 14 n.ns
douăzecişicinci de ani", când s-au exersat "coalitiile contra preponderenţei franceze',s .
"Predilecţia" britanicilor pentru Rusia a -reprezentat, se ştie, axul "coaliţiilor
antifranceze" până în 1 8 1 3 . Ea nu mai avea cum să persiste, cu aceeaşi funcţionalitate,
în cuprinsul marii alianţe, cu deosebire în faza abordării "chestiunilor subsumabile păcii
generale". Fiecare protagonist al alianţei era animat de dorinţa unei cât mai strălucite
ilustrări a rolului de corifeu, rol asumat şi unnând a fi interpretat simultan, dar nu la

-

)

unison, de "cei patru", în avanscena comlui european,

aşa cum părea a fi aranjamentul
clasic pentru concertul marii politici. Până la interpretările de concert, fiecare din cei
simţindu�se cu "mare chemare" avea să se implice în compunerea partiturii concertului
- ordinea europeană -, la Congresul de la Viena.

55 "Le Roi de Prusse qui, pour tout ce qui lui est personnel, n'a plus d'autre guide et d'autre regie que
l'Empereur Alexandre, a fait la meme declaration ... avant de partir de Londres"; Friedrich von Gentz, op.cit.,
voi. 1, p. 84 (Gentz c. I.Caragca, Viena, 9 iulie 1 814).
56 C.K':Webster (ed.), British Diplomacy, 1813-1815. SelectDocwnents Dealing with the Reconstruction
of Europe, Londra, 1 921, p. 191 şi urm (Castlereagh c. Liverpool, 3 septembrie 1 814).
57 ''Le changement qui s'est opere, je ne veux pas dire dans les principes politiques, mais dans la direction et
dans l'application des principes politiques du Gouvemement anglais, est, selon moi, un fait de Ia plus haute
importance. Jusqu'ici la predilection, on peut dire exclusive, de I'Angleterre pour Ia Russie s'est fait sentir
dans toutes Ies grnndes affaires de 1' Ewupe; cette pn!dilection, etablie depuis un siecle, rruiis infiniment
renforcee dans les vingt-cinq demieres annees, a ete dans plus d'une occasion un grnnd obstacle a des mesures
efficaces contre Ia preponderance fran\3Îse"; Friedrich von Gentz, op.cit., voi. 1, p. 92 şi urm (Gentz c.
I.Caragea, Viena, 24 iulie 1 8 14).
.

.
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Le «sommet» de Londres, enjuin 1814:

La cetebration de la victoire des allies contre Napoleon ou impasse dans le proces
de Ia ''paix generale"

Resume

Â la fin des grandes confrontations intemationales, comment a ere et ceHe de l'epoque
dite "napoleonienne", "Ia voie vers la paix" a presupose des "experiences" plus complexes, sous
I'aspect des ''proces de conscience", que meme Ies guerres. En 18 14, apres la defaite et
I'abdication du Napoleon Bonaparte, les puissances victorieuses ont signe la paix avec la France.
En vertu de l'article XXXll du traite de 30 mai, l'annee mentionee, il avait de se reunir un
Congres a Viţ:nne, pour deliberer sur les "questions" tenant de Ia paix generale. Entre temps, il a
eut )ieu un "sommet" des souverains allies, a Londres, enjuin 18 14, evenement qui a suscite peu
d'interet de la part des historiens, il en etant regarde comrne une celebration de la victoire. En fait,
il a ere un evenement prevalent politique, en relevant une tres serieuse impasse dans la "voie vers
Ia paix europeenne".
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"CHESTIUNEA EVREIASCĂ" ŞI RAPORTURILE ROMÂNO·
FRANCEZE (1866-1880). CÂTEVA CONSIDERAŢll
MARius ALExANDRU ISTINA

Secolul al XIX-lea românesc, secol de dezvoltare accelerată şi de luptă pentru
realizarea unor deziderate naţionale, pune în faţa elitelor conducătoare române
numeroase probleme delicate, printre care şi pe aceea a evreilor din spa�ul
extracarpatic. S-a ajuns ca această problemă să influenţeze, în anumită măsură, evoluţia
internă şi interna�onală a României. Din păcate, istoriografia noastră nu s-a preocupat
îndeajuns de această problem� ea fiind ocultată mai ales în perioada comunistă. Atunci
când "chestiunea evreiască" a intrat totuşi în aten�a cercetătorilor, tratarea acestui
subiect s-a făcut mai ales prin prisma ev�olu�ei interne a statului român, doar punctual
fiind atinse şi implicaţiile interna�onale. In acelaşi timp, în tratarea acestei probleme şi
au făcut apariţia poziţii mai mult sau mai puţin partizane, ceea ce îngreunează cercetarea
istorică. Fără a face o trecere în revistă sau o analiză a istoriografiei problemei evreilor
din România 1 (analiză care nu îşi are nici locul şi nici rostul în acest context), vom
aminti doar că ea s-a aflat în atenţia unor per-Sonalităţi ca Bogdan Petriceicu-Haşdeu2, D.
Rosetti-Tescanu3 , Mihai Eminiescu4, A.D. Xenopol5 , Radu Rosetti (sub pseudonimul
Verax)�. Nicolae Iorga7 .
In cele ce unnează vom încerca să prezentă câteva consideraţii privind modul în
care o problemă ca aceea a evreilor din România, a statutului acestora, a putut fi
interpretată în raporturile franco-române ale perioadei 1 866- 1 880. Bineînţeles că acest
subiect nu poate fi decât punctat într-o asemenea lucrare, el necesitând un studiu �
amplu şi încadrarea într-o prezentare mai completă a rela�ilor româno-franceze. In
acelaşi timp, considerăm că această încercare nu poate fi realizată fără preientarea foarte
succintă a coordonatelor problemei evreieşti, a locului acesteia în istoria noastră.
"Chestiunea evreiască" pentru spa�ul Principatelor Române apare, practic, în
secolul al XIX-lea fiind datorată unei puternice creşteri demografice. Astfel, în 1 859, în
Moldova (inclusiv cele trei judeţe din sudul Basarabiei realipite în 1 856) locuiau, după
unele statistici, 1 24.867 evrei, iar Î!_1 Ţara Românească 9.234 evrei (aproximativ 3% din
popula�a totală a Principatelor). In 1 889, popula�a de origine evreiască ajunsese la
269.01 5 evrei (aproximativ 4,5% din totalul populaţiei Românieii . Această creştere
este şi mai evidentă dacă amintim că, datorită afluxului de populaţie evreiască venită din
1 A se vedea, pentru indica�i bibliografice (incomplete însă), lucrarea lui C. Iancu, Evreii din România
(1866- 1919). De Ia exdudere la emancipare, Bucureşti, 1996, p. 373-418.
2 Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Istoria na�onală, industria streină şi industria ovreiască faţă cu principiutu
concurenţei, Bucureşti, 1866; idem, Ovreii înaintea Adunării şi emanciparea lor, Bucureşti, 1 866.
3 D. Rosetti-Tescanu, La Rownanie et les Juifs devant 1 'Europe, Bacău, 1877.
4 M. EmineSOJ, Chestiunea israelită, în Timpul, 24.V, 12.YI, 1 3.YI, 2 1 .VI. 22.YI 1879.
5 A.D. Xenopol, La question israelite en Rownanie, Paris, 1902.
6 Yerax, La Rownanie et Ies Juifs, Bucureşti, 1 903.
7 N. Iorga, Istoria Evreilor în ţerile noastre, Bucureşti, 1 9 1 3; idem, Histoire des Juifs en Rownanie, în
Bulletin de la Section Historique, Academie Roumaine, Il, 1914, 1, p. 33-8 1 .
8 Cf. C. Iancu, op.cit., p . 161- 1 62.
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Basarabia şi Galiţia, aceasta s-a mărit, între începutul şi sîarşitul secolului al XIX-lea, de
cel puţin patru ori, o cifiă exactă fiind dificil de avansat datorită neconcordanţelor
surselor. Acest salt demografic nu este negat nici de autorii români, nici de cei de
9
origine evreaiscă, chiar dacă cifrele avansate sunt diferite .
Creşterea demografică spectaculoasă a comunităţii evreieşti nu reprezintă, în
sine, cauza apariţiei a ceea s-a numit în epocă "chestiunea evreiască". Implicaţiile ei îşi
vor pune însă amprenta asupra mai multor aspecte şi vor defini evoluţia problemei până
la rezolvarea ei în 1919.
În primul rând, este vorba de un aspect social-economic al problemei evreieşti.
Acest aspect este văzut de diverşi autori în diverse moduri, în funcţie de poziţia lor faţă
de "chestiunea" în discuţie. Carol Iancu, un reputat istoric de origine evreiască, cu
preocupări deosebite asupra problemei, recunoştea faptul că "evreii au contribuit în chip
efectiv la urbani:nrrea Moldovei, la înflorireaAcomerţului şi la naşterea primelor industrii,
10
asumându-şi rolul de clase intermediare" • In acelaşi timp însă, autorul citat considera
că "concW"enţa economică şi W1 spirit de exclusivism îngust SWlt factorii care au
transformat tânăra hW"ghezie creştină în duşmanul cel mai crâncen al evreilor şi al
emancipării lor. De atunci afost compromisăpoziţia evreilor ca midle-classes"1 1 •
Tot aspectul economic era luat în discuţie şi de către autorii cu poziţii antisemite.
Astfel.· A. Kălimănescu nota: " Vrem ca românii să aibă celpuţin propăşirea materială,
deci să le fie date industria, capitalul şi comerţul, luate acum de către evrei ( .. .). Nu-i
urâm pe evrei, dar W"âm actele lor şi dorim nalw'alizarea lor, dar acum nu este posibil
să se realizeze o asemenea dorinţă, căci este o condiţie sine qua non să.fie emancipaţi
întâi românii şi să facem să prospere Întâi elementele româneşti, scop pentru care
ut''l1
romanu maz au multe ue
ac
.
J fo
Se observă că practic aspectul economic al problemei se reduce la concurenţa
dintre burghezia română şi cea de origine evreiască. Datorită faptului că elita politică
românească cuprindea importante elemente interesate de anumite sectoare economice,
dar şi datorită necesităţii progresului economic naţional şi a recuperării decalajului faţă
de statele occidentale, statul român s-a implicat în mod evident, prin măsuri politice, în
sprijinirea burgheziei naţionale. Aceasta poate fi o explicaţie pentru unele măsuri
discriminatorii luate împotriva evreilor. Dar a face din aceasta o cauză singulară şi a
ajunge la ideea că "antisemitismul din România din 1866 până în 1919 a fost o
adevărată instituţie de stat, însăşi temelia edificiului său socio-politic, W1 fenomen
propagat de sus în jos de către guverne care W"măreau ruina totală a Wlei populaţii
ml01Citoare a cărei nenorocire era că nu avea ca strămoşi pe Daci şi drept credinţă
13
religia creştină ortodoxă'' ni se pare a fi, totuşi, prea simplist şi unilateral.
Un argument în acest sens este faptul că problema evreilor, pe lângă aspectul
demografic, economica-social sau politic, implică şi un altul mental. Este vorba despre
modul în care este percepută comunitatea evreiască, cu o religie şi obiceiuri (până la un
punct şi cu port) diferite, de către majoritatea populaţiei, română şi ortodoxă, de modul
în care populaţia majoritară priveşte şi acceptă conlocuirea cu o populaţie alogenă. Nu
A

"

o

.

o

A se vedea, pentru exemplificare, Verax, op.cit., p. 42 şi 54; C. Iancu, op.dt, p. 49.
1 c. Ianru, op.cit., p. 138.
1 1 1bidem, p. 140. ·
12 A Kălimănescu, Jidanii în România, laşi, 1 865, p. 14.
13 C. Ianu, op.cit., p. 140; dh. Cliveti, România şi puterile garante 1856-1878, laşi, 198S, p. 121-122, nota

9
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trebuie uitat faptul că populaţia României era una preponderent rurală, foarte putin
educată, având o netă tendinţă conservatoare, deci era, uneori, uşor de manipulat. In
acelaşi timp, există şi reversul medaliei - modul în care populaţia alogenă acceptă să se
integreze în societatea românească, păstrându-şi însă caracterul distinct. Ori şi în cadrul
comunită�i evreieşti întâlnim o anumită ignoranţă şi un anumit conservatorism,
generator uneori de probleme. Mentalitatea celor două părţi aflate în discu�e reprezintă
şi ea o latură a problemei, deşi în general convieţuirea între cele două etnii a fost
recip� acceptată.
In fapt, dacă aspectele la care ne-am referit reprezintă laturi şi cauze, în acelaşi
timp, ale problemei evreieşti, fondul problemei îl consituie dorinţa populaţiei minoritare,
evreiască şi de religie mozaică, să acceadă la aceleaşi drepturi civile şi politice pe care le
aveau majoritarii. Elita conducătoare românească, indiferent de culoarea politică, nu
accepta încă o asemenea soluţie, iar interven�a marilor puteri în rezolvarea "chestiunii
evreieşti" adaugă acesteia şi conotaţii internaţionale. Una dintre puterile garante în mod
deosebit interesată de emanciparea evreilor a fost Franţa, statul care a încercat să joace
rolul de campioană în apărarea libertă�lor şi drepturilor na�onalită�lor.
"Chestiunea evreiască" a fost luată în considera�e de către marile puteri, pentru
14
prima dată, în 1 856, până atunci situa�a lor neinteresând pe plan intemaţional . Astfel,
în Protocolul Conferinţei din Constantinopol (datat 1 1 februarie 1 856), la propunerea
Franţei, se prevedea egalitatea drepturilor civile şi politice ale tuturor locuitorilor
15
Moldovei şi Ţării Româneşti, cu excep�a indigenilor aflaţi sub protec�e străină . Deşi
nu era specificată în mod explicit, era vizată în primul rând comunitatea evreiască, aşa
cum se va întâmpla şi în 1 858, când contele Alexandru Walewski propunea în cadrul
Conferinţei de la Paris egalitatea "în faţa legii, în faţa impozitului şi să fie egal admisibili
la toate func�ile publice, în unul ca şi în celălalt principat, fără deosebire de origine şi de
16
religie" pentru to� moldovenii şi muntenii • In forma finală a actului adoptat la Paris
privitor la organizarea Principatelor propunerea lui Walewski nu va fi inclusă,
Conven�a din 7/1 9 august prevăzând doar că "moldovenii şi valahii de orice rit creştin
se vor bucura deopotrivă de drepturi politice. Exerci� acestor drepturi se va putea
17
întinde şi la celelalte culte prin dispoziţii legislative" • In acest fel problema emancipării
evreilor, a oportunită�i acestui act, era lăsată în seama elitelor conducătoare româneşti
şi, printr-un act oficial având şi girul Franţei, "chestiunea evreiască" era considerată o
problemă internă a Principatelor.
Situa�a se menţine practic neschimbată, pe plan intema�onal, până la abdicarea
lui Alexandru Ioan Cuza şi venirea la tron a lui Carol 1. După cum se ştie, Franţa a fo�st
şi de această dată, ca şi în 1 859, principala sprij initoare a dezideratelor româneşti. In
acelaşi timp însă, dezbaterile privind votarea Constituţiei din 1 866, în care problema
1 4 De altfel, statutul evreilor din România până lajwnătatea secolului al XIX-lea era, în linii mari, acelaşi ca în
majoritatea Europei. În afam de Frnnţa, unde evreii au fost emancipaţi în secolul anterior, această comunitate
ob\Îilea emanciparea abia în 1 860 în Anglia, 1864 în Germania. 1 866 în Italia, 1 867 în Austro-Ungaria,
rnmânând un deziderat în ahe ţări, printre care Rusia Imperiul otoman sau România (cf. Ibidem). La noi,
problema emancipării evreilor s-a pus pentru prima dată în 1848 (a se vedea, printre altele, articolul 21 din
Proclamaţia de la Islaz în Comelia Bodea, 1848 la români. Mărturii, voi. 1, Bueureşti, 1982, p. 533-541 ).
IS
A. Ubicini, La Question des Principautes devant L'Europe, Paris, 1 858, p. 13.
6
1 Acte şi documente relative la istoria renascerii României, tom Vll, Bucw-eşti, 1901, p. 275.
17 1. lonaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României în documente (1.3681900), Bucureşti, 1 97 1 , p. 341-342.
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emancipării graduale a necreştinilor din România a ocupat un loc important, ca şi
incidentele antievreieşti - un exemplu fiind arderea sinagogii din Bucmeşti la 1 8/30
1
iunie 1 866 8 - vor duce la intervenţia Franţei, atât a factorilor politici cât şi a opiniei
publice.
Faptul este explicabil, la Paris fiind sediul central al Alianţei Israelite Universale
(fondată în 1 860), iar preşedintele acesteia, Adolphe Cremieux., fiind o personalitate a
acelei epoci. Fostul ministru francez de la 1 848 va duce o adevărată campanie de presă
împotriva românilor şi a articolului 7 din Constitu�e19, articol ce prevedea că doar
străinii de rit creştin pot căpăta cetăţenia română, şi implicit drepturile ce decurg din
aceasta. Mai mult, Crernieux a vizitat România la începutu1 lunii iunie 1 866, încercând
sensibilizarea opiniei publice şi a oficialităţilor de aici în favoarea evreilor, propunând
chiar - după unele infonna�i - facilitarea unui împrumut de 25 milioane de franci
pentru guvernul român în cazul recunoaşterii drepturilor politice pentru evrei20•
Nu numai Alianţa Israelită şi opinia publică franceză protestau însă împotriva
agita�ilor antievreieşti şi adoptării articolului 7 din Constitu�e. Datorită presiunilor lui
Cremieux şi a rapoartelor consulului francez la Bucureşti, ministrul de externe francez,
alături de cel britanic, va înainta un protest oficial faţă de evenimentele ce au avut loc la
21
Bucureşti , protest care, ajungând târziu, nuAva împiedica Parlamentul român să voteze
excluderea evreilor de la drepturile politice. In orice caz, autorită�le franceze luau astfel
pozi�e în favoarea evreilor din România şi, după cum vom vedea, aceasta va fi
constantă pe întreaga perioadă la care ne referim.
După cum se ştie, în ultimii ani de domnie, împăratul Napoleon al III-lea a
încercat să men�nă poziţiile Franţei în Orient, ca şi integritat� Imperiului otoman, şi să
permită doar acele modificări favorabile intereselor proprii. Impăratul ar fi admis chiar
unele schimburi teritoriale, cum ar fi anexarea României de către Austro-Ungaria, ce
urma să cedeze Vene�a Italiei22. Mai mult, datorită izolării în care se afla Franţa în
preajma războiului cu Prusia, devenit iminent, oamenii politici francezi doreau ca în
estul Europei să fie linişte. De aceea, în această perioadă guvernul francez avea
convingerea, împărtăşită şi de alte curţi europene, că trebuie ţinut cont de faptul că
România era în fierbere şi că tot ce priveşte acest stat danubian poate deveni rapid o
.
3
chesttune de mteres general2 .
Una din problemele importante din România epocii o reprezenta cea a supuşilor
străini şi a măsurilor luate de către guvernanţi împotriva aşa-numiţilor ''vagabonzi".
După cum se ştie, la sffuşitul anului 1 866 şi în 1 867, sunt reactivate unele prevederi ale
Regulamentelor Organice privind persoanele care nu aveau domiciliul şi ocupaţie sigure
şi care erau supuşi străini, mergându-se până la expulzare. Aplicarea în teritoriu a
acestor prevederi a dat naştere unor stări tensionate şi unor abuzuri. Astfel, printr-o
telegramă datată 1 4 mai 1 867, consulul Franţei la laşi, Delaporte, arăta: "(...) de şapte
zile şi sub pretextul extirpării vagabondajului, primăria din Iaşi, la ordinul domnului
Brătianu, arestează şi expediază, nu se ştie încotro, evrei supuşi români. Printre cei
.

18 C. Iancu, op.dt., p. 7 1 .

1 9 Gh. Ciiveti, op.cit., p . 121- 122.
2° Cf. C. Iancu, op.cit., p. 69 şi 70, nota 2.

21 1bidem, p. 72.
Gh. Oiveti, România şi crizele internaţionale 1853-1913, laşi, 1997, p. 1 37.
23 1bidem, p. 179.
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expulza�, (circa 70 până în momentul de faţă), m i se spune că sunt mulţi care posedă
. . .
24
mc1 unobile (. .. )"
Alianţa Israelită va protesta din nou, iar reac�a oficială franceză va fi promptă,
sprijinind pozi�a acesteia. Astfel, Napoleon al III-lea va trimite o scrisoare lui Carol 1
prin care considera că evreii erau persecutati în mod nedrept şi că măsurile guvernului
25
român ar fi opuse umanităţii şi civilizaţiei . Deşi prinţul Carol a răspuns că măsurile
26
luate sunt obişnuite şi privesc problemele interne ale României şi, în acelaşi timp, 1-a
trimis la Paris pe secretarul său particular, Emile Picot, pentru a prezenta problema
27
membrilor Comitetului Central al Alianţei Israelite , nici oficialităţile franceze, nici
Alianţa nu se vor dovedi mulţumite de răspunsul p�i române.
Problema evreiască va fi repusă pe tapet în 1 868 şi 1869. In primul caz, ca
urmare a unor noi incidente în martie-mai 1 868 (şi ani.UTle noi expulzări de evrei şi un
proiect de lege pentru "regularizarea situaţiei evreilor din Românid'), când Franţa va
reac�ona din nou. Se va ajunge la o conferinţă între I .C. Brătianu şi consulii Angliei,
Fran i şi Austro-Ungariei la Bucureşti şi la semnarea unui protocol între p� la 1 O
iunie 8. Deşi protocolul nu va avea urmări practice, chiar dacă Brătianu promisese
retragerea măsurilor guv�mamentale şi reprimirea evreilor expulza�, această întâlnire
are o importanţă deosebită. Pe fondul încercării marilor puteri de a rezolva "chestiunea
evreiască", este pentru prima dată când avea loc o conferinţă şi se încheia un protocol
între România şi unele puteri garante, fapt ce demonstra interesul deosebit al marilor
puteri, şi mai ales al Franţei, pentru problemele României.
In 1 869 măsurile îndreptate împotriva "vagahonţilor' sunt reluate de către
Kogălniceanu. Şi de această dată Alianţa Israelită va protesta prin presă şi intervenţii pe
lângă guvernul român. Guvernul francez va înainta şi el o notă de protest, în 1 5 iunie,
29
prin care se urmărea retragerea unor circulare emise de Ministerul român de lnteme .
Rezultatul presiunilor marilor puteri, printre care şi Franţa, va fi acceptarea de către
guvernul român a unei anchete realizate de marele rabin Antoine Levy şi publicistul
30
Annand Levy privitoare la situaţia evreilor din Moldova . Acceptarea acestei anchete
de către partea română demonstra că românii nu erau îndemna� din motive antisemite
în aplicarea unor măsuri discriminatorii (chiar dacă unele abuzuri nu pot fi contestate).
Se încerca doar, după cum demonstrează documente de epocă, să se rezolve o problemă
internă, cea a supuşilor străini, fără a permite amestecul marilor puteri. De altfel, această
problemă este legată de cea a jurisdic�ei consulare, rezolvarea acesteia în sensul dorit de
români - abolirea acestui tip de jurisdic�e - fiind văzută ca un pas spre independenţă şi
31
ca o afirmare a suveranităţii na�onale .
După războiul franco-prusac din 1 870- 1 87 L Franţa cunoaşte o perioadă mai
dificilă atât pe plan intern, cât şi internaţional. lnfrângerea în război, schimbarea
regimului şi permanenta instabilitate guvernamentală, plata despăgubirilor de război,
•

.

•

�

24 Document reprodus din C. Iancu, op.cit., p. 322, anexa.3.
25 Gh. Cliveti, România şi puterile..., p. 123.
26 1bidem
,
27 C. Iancu, op.cit., p. 8 1 .
28
Gh. Ciiveti, România şi puterile._, p. 135-137.
29 C. Iancu, op.cit., p. 107.
30 Gh. Cii veti, România şi puterile.-, p. 157-158.
31 A se vedea Stela Mărieş, Abolirea jurisdicţiei consulare in România, parte integrantă a luptei pentru
independenţă naţională, in Revlst, 30, 1977, 1, p. 5-2 1 .
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izolarea diplomatică, vor duce la o schimbare de priori}ă� în politica externă franceză, la
un aparent dezinteres faţă de orientul continentului. Incă din 2 decembrie 1 870 Jules
Favre afirma că: "Franţa este prea preocupată de problemele sale, pentru a se
amesteca în cele ale Europet.J2 • In realitate, nu există o scizură între politica externă
franceză din ultimii ani ai Imperiului (1 866-1 870) şi primii ani ai Republicii (până la
1 880), ci doar o deosebire de mijloace şi priorită�, cel puţin în ceea ce priveşte rela�ile
cu România.
Referindu-ne doar la "chestiunea evreiască", trebuie să arătăm că Franţa va
protesta în continuare, atât pe cale oficială, cât şi prin intermediul opiniei publice33,
împotriva continuării aplicării unor măsuri discriminatorii faţă de evrei (expulzări,
măsuri administrative) sau a unor conflicte violente între popula�a majoritară şi
comunitatea evreiască (cum au fost cele din ianuarie-februarie 1 872 din Ismail, Cahul şi
Vîlcov). Autorită�le române însă, profitând poate şi de pozi�a dificilă pe plan
intema�onal a Franţei, şi-au declinat, practic, răspunderea.
Ceea ce atrage aten�a, însă, în mod deosebit în această perioadă este faptul că
Franţa - ca şi alte puteri - protestează mai ales împotriva măsurilor legislative din
România, cum ar fi legea privind vânzarea tutunului din 1 872, legea băuturilor spirtoase
din 1 873, legea comunală şi rurală din 1 874 etc., legi interpretate a fi antievreieşti. Este
de remarcat că la încercările de interven�e străină împotriva legii din 1 873, ministrul
afacerilor străine, Vasile Boierescu, a replicat prin argumentele oferite de art. 22 al
Tratatului de la Paris din 1 859, care prevedea că: "Principatele Valahia şi Moldova
•

continuă să se b!fcure, sub suzeranitatea Porţii şi sub garanţia Puterilor contractanJe
de privilegiile şi imW1ităţile pe care le deţin. Nici o protecţie exclusivă rru va fi
exercitată asupra lor de nici W1G dintre Puterile garanJe. Nu există nici W1 drept de
ingerinţă În afacerile lor inteme'.J4 • Era o nouă afmnare a autonomiei interne, necesară

cu atât mai mult cu cât dobândirea independenţei, obiectivul major al politicii externe
româneşti, se dovedea iluzorie pe cale diplomatică.
Un moment interesant, din punctul nostru de vedere, este şi cel din 1 873 datorat
evenimentelor provocate de moartea lui Napoleon al ill-lea. Thiers va considera că
manifestările în memoria fostului împărat - slujbe religioase, vot de preţuire a memoriei
lui Napoleon în Camere, telegrame de condoleanţe adresate împărătesei Eugenia şi
prinţului Napoleon - au reprezentat acte de lez-demnitate faţă de francezi, mai ales că au
fost unice în Europa. Ceea ce interesează, în contextul subiectului nostru, este că Thiers
a cerut cercurilor conducătoare româneşti "reparatii morale" ce constau în satisfacerea
cererilor franceze în privinţa "afaceriijurisdicţiei �qnsulare" 35, care îi privea în primul
rând pe evrei, mul� dintre ei fiind supuşi străini. In fapt, era vorba de o tentativă de
şantaj politic, imposibil qe acceptat de către conducătorii României, fiind o încălcare a
autonomiei.
Urmărind modul în care a privit Franţa "chestiunea evreiască din 1 866 şi până la
Berlin, nu trebuie să ne surprindă pozi�a adoptată de către Franţa faţă de România la
Congresul din 1 878. De.altfel, în cercurile conducătoare româneşti exista deja teama că
în viitorul tratat prevederile referitoare la România vor fi condi�onate de problema
32 H. Hauser (coord.), Histoire diplomatique de I'Europe (1871-1914), Paris, 1929, p. 34.
33 C. Iancu, Op.dt., p. 1 12-1 13.

Acte şi documente..., tom. II, Bucureşti, 1 889, p. 1043; specificăm că in C. Iancu, op.dt., p. 1 13, tralabJl
e e greşit dalat 1 858.
3 Gh. Oiveti, România şi puterile..., p. 198- 199.

34

r
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drepturilor evreilor. Astfel, într-o scrisoare trimisă de Ion Bălăceanu primului ministru
I.C. Brătianu, datată 30 mai/ 1 1 iunie 1 877, se arăta: "marile puteri suh pretext că evreii

swzt persecutaţi, atât În ceea ce priveşte viaţa lor, cât şi averile lor, ori de câte ori vin
roşii laputere, vor să stipuleze wzele garanţii Înfavoarea evreilor care să nefie impuse
printr-o clauză în viitornl tralal de pace" 36 . Premoni�a lui Bălăceanu avea să se

împlin� dar probabil el nu se gândea că ini�ativa va aparţine Franţei.
.
In. cadrul Congresului de la Berlin, Franţa va sprijini ideea independenţei
României. Cu toate acestea, Waddington, mergând pe linia adoptată şi pentru Bulgaria
şi Serbia, a fost cel care a propus recunoaşterea condiţionată a noului stamt al României,
impunând astfel art. 44 al Tratatului de pace care preved� egalitatea civilă şi politică a
37
cetăţenilor, indiferent de credinţa religioasă .
Acceptarea de către Franţa a recunoaşterii condiţionate a României, n·u a
însemnat însă nici recunoaşterea oficială a acesteia şi nici rezolvarea problemei
evreieşti. După cum se ştie, modificarea art. 7 din Constitu�a României a suscitat vii
discu�i, iar forma la care s-a ajuns nu a mulţumit nici guvernele marilor puteri, nici pe
evreii din România, deoarece naturalizarea era făcută individual. Cu toate acestea
Franţa, încă de la 27 martie 1 979, se arăta dispusă să se mulţumească cu faptul că
guvernul român părea hotărât să-şi îndeplinească obligaţiile impuse de Congresul de la
38
Berlin şi, în final, va recunoaşte independenţa în mod oficial la 20 februarie 1 880.
Am încercat să prezentăm câteva considera�i privitoare la pozi�a Franţei faţă de
"chestiunea evreiască" şi a evolu�ei acesteia, fără a avea preten�a unei tratări
�
exhaustive. In fapt, nu am făcut decât să deschidem o discuţie asupra problel)1ei, în
limita materialului avut la dispozi�e până acum.
Putem totuşi' concluziona că problema în discuţie a jucat un rol important în
relaţiile româna-franceze. Faptul de datorează, pe de o parte, Franţei care a încen::at să-şi
atingă unele obiective de politică externă şi prin utilizarea acestei probleme. In fapt,
Franţa avea nevoie în această perioadă de linişte în Orientul continentului, pentru a
putea contracara Germania bismarckiană, era interesată în evitarea posibilită�i
redeschiderii unui conflict în sud-estul Europei. Pentru aceasta orice mijloc era adecvat,
iar "chestiunea evreiască" era văzută ca o modalitate de presiune asupra guvernanţilor
români, mai ales în timpul guvernărilor de nuanţă liberală. Pe de altă parte, pentru
România se punea cu acuitate problema dobândirii independenţei de stat. Pentru aceasta
era nevoie de o permanentă afirmare a autonomiei interne şi a atributelor suveranităţii
naţionale, negate de marile puteri. Şi cum problema evreilor era văzută ca o problemă
internă, guvernanţii români nu puteau accepta, cel puţin în această etapă, ingerinţe
străine în rezolvarea ei.
Ţinând cont de aceste aspecte, considerăm îndreptă�te şi concluzive aserţiunile
potrivit cărora: "După 1866 «chestiwzea evreiască» apare folosită de marile puteri în
scopul menţinerii româniei «la ordine» (..). Dorinţa guvernatorilor români de a
·

soluţiona într-un sens pozitiv «qfacerea» era sinceră. Dar ea se conjrwlta atât cu

ingerinţele factorilor externi, cât şi cu o situaţie social-economică internă În plină

36 Independenţa României. Documente, voi. � Bucureşti, 1 977, p. 122-123, doc. 87.
.
Cf V. Cristian, Diplomaţia României în slujba împlinirii idealului naţional, în Cum s-a înfăptuit
România modernA, Iaşi, 1993, p. 233; a se vt;(lfii şi MA !stina, Criza orientală- şi relaţiile românafranceze (1875-1878), în Carpica, p. 249-250, 256.
.
38 Cf. O. Berlescu, O pagină din istoria contemporană a României: Recunoaşterea independenţei, în

37

SCS!aşi, N, 1953, 1 -4, p. 536. .
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transformare, cu inerente zguduiri social-politice. ( ..) actele guvernelor româneşti erau
dictate, cu prevalenţă, de interesele naţionale ( ..) şi nu de pretinse «porniri
antisemite». Privind lucrnrile într-o asemenea perspectivă atitudinea guvernanţilor
radicali nu mai apare ca o «dezicere» a lor de principiul emancipării evreilor, înscris
În programele revoluţiei române de la 1848. După 1866, principiul irTVocat trebuie să
fie În acord cu altul, de cea mai mare importanţă: autonomia deplină sau independenţa
Romanret
A • .,,39 .
La cele de mai sus nu putem adăuga decât că, deşi se are în vedere doar perioada

guvernărilor liberale dinainte de 1 870, aserţiunile rămân valabile pentru întreaga
perioadă la care ne referim. De asemeni, datorită faptului că în acea perioadă Franţa şi
România aveau interese divergente, ele nu se puteau plasa pe o poziţie apropiată în
problema evr�iască. Apropierea între cele două părţi va surveni abia la începutul
secolului XX, deşi emanciparea deplină a evreilor va fi obţinută numai după primul
război mondial, ceea ce ne demonstrează încă o dată că rezolvarea "chestiunii evreieşti"
a reprezentat pentru Franţa nu un scop, ci un mijloc de presiune.

"La Question j�ve" et les rapports roumaino-fran� (1866- 1880).

Quelques considerations
Resume

Dans cette etude l'auteur presente quelques considerations de !'impact "de la question
juive" sur des relations d'entre la Roumanie et la France. La France essayera d'utiliser les
problemes juif comme un instrument de pression vers les gouvemeurs de Bucarest, suivant de
protejer leur interets dans Ia zone et d'eviter breche d'un possible conflit au sud-est du continent

39 Gh. Qiveti, ROinânia şi.puterile..., p. 122.
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LA ORIGINILE NAŢIONALISMULUI AFRICAN:
SINCRETISME RELIGIOASE AFRICANE (BISERICI INDEPENDENTE
ŞI PROFETISME CREŞTINE)
GABRIEL LEAHu

Colonialismul a căutat să modifice, nu doar o latură sau un domeniu anume al
existehţei popoarelor afiicane, ci întregii! lor sistem politico-economic şi socio-cultural.
Este evidentă dorinţa europenilor de a controla, atât suprafeţe geografice, cât şi spa�i
culturale, creştinismul având un rol foarte important în "civilizarea"/"integrarea"
africanilor în lumea occidentală.
În evoluţia istorică a creştinismului în Africa se disting trei mari perioade1 : p�
începe odată cu apariţia creştinismului (mijlocul secolului al II-lea) şi se încheie cu
extinderea Islamului (secolul al VII-lea); la sfărşitul secolului at· XV-lea, debutează a
doua etapă, când primii misionari portughezi pătrund în Africa; în fme, a treia perioadă
începe la sfărşitul secolului al XIX-lea, când creştinismul trebuia să furnizeze o bază
spirituală domina�ei coloniale, ideile de progres-civiliza�e fiind legate intrinsec de
creştinism2.
Adeziunea la creştinism a fost, pentru început, destul de rară, datorită păstrării
coeziunii societă�lor tradiţionale, care nu permiteau desprinderea indivizilor. Trecerea
în masă la creştinism s-a produs atunci când un şef realiza urmările politice ale
creştinării, manieră de convertire întâlnită doar în cazul lui Moshes, conpucătorul
triburilor basuto din Africa de Sud3• Creştinarea în masă va veni atunci când contactul
cu civiliza�a europeană, cu şcoala, cu noul tip de activi� economice, a dezagregat
maniera de a gândi şi trăi tradi�onal.
Prezentul articol nu-şi propune o analiză detaliată a creştinism ului afiican, ci doar
prezentarea cauzelor care au dus la apariţia bisericilor sincretiste şi a principalelor lor
fonne de manifestare.
Cercetătorii fenomenului4 au observat că există o mare varietate de mişcări
profetice sau sincretiste în Africa,� fiecare etnie adaptând noile credinţe specificului
cultural sau nevoilor momentului. In acelaşi timp, toate aceste mişcări au un caracter
comun, fiind în fond reacţii în faţa contactului ·a două civiliza�� care exprimă "lipsa de
armonie între valorile tradi�onale şi noua ordine',s. Astfel, sistemul de valori tradi�onale
nu mai avea stabilitatea timpurilor când era construit de strămoşi şi protejat de credinţe,
1 G.A. Spainikov, Relighii stranih Afriki, Nauka Moskva, 1fJ?O, p. 1 8.

2 Sentimentul superiorităţii morale europene se întemeia pe adevărul revelaţiei divine creştine şi pe falsitatea
tuturor celorlalte credinţe şi religii. Mai mult, misionarii aveau o credinţă nestrămutată în "civilizaţie" şi nu
concepeau separarea evanghelizării de distribuirea minunilor tehnicii şi ale indusbjei. Astfe� David
Livingstone cosidera că izolarea creştinismului de binefacerile industriei constituie o greşeală, creştinismul
introducând germenii raţionalismulu� fără de care utilzarea bunurilor materiale, produse de civilizaţia
superioară creştină, de către indigeni devenea imposibilă. Guy Leclerc, Anthropologie et colonialisme,
Fayard, Paris, 1 fJ72, p. 19�23.
3 R. Comevin, Histoire de 1'Mrique, voi. 2, Payot, Paris, 1964, p. 466.
4 J. Froelich, Les nooveaux dieux d'Afrique, Ornntes, Paris 1 fJ79; H. Deschamps. Les religioll'i de
1'Afrique Noire, PUF, Paris, 1970; V. Lantemari, Swteretismes, � neo-traditionalismes Il, în
Archives de sociologie des religions, nr.211 1966.
5 Froelich, op. cit., p. 60.
,
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tabuuri, rituri. Aici îşi au originea sentimentele de angoasă, de frustrare. "Însingurat,
depersonalizat, dezrădăcinat, a:fiicanul s-a simţit singur în propria lui ţară, scos în afara
relaţiilor interumane ale grupului său, alienat în raport cu valorile morale, religioase,
artistice ale satului şi familiei sale, într-un cuvânt s-a trezit transformat într-un obiect în
mâna naţiunii ocupante',6. Din aceste motive, putem afmna că mişcările sincretiste
devin un mijloc de coeziune a societăţilor tradiţionale dispersate, o soluţie
compensatoare care permite reconstruirea de grupuri lărgite, pe baza unei adeziuni
voluntare. Cu alte cuvinte, ele reflectă căutarea echilibrului interior într-o lume aflata în
schimbare accelerată, datorită în special ·colonialismului.
Motivaţiile complexe, precum şi conţinutul lor, nu permit în�
sincretismelor în tiparele unei mişcări politice, religioase, culturale sau sociale. In
general, sincretismele - soluţii compensatoare pentru diverse frustrări (sociale, politice,
naţionale) - ce debutează ca fenomene politice sau ca reacţii naţionale în faţa stăpânirii
străine, se transformă în mişcări religioase. Cauzele, care determină această evoluţie,
sunt multiple, de la .măsurile represive ale autorităţilor, la salvarea oferită de sacru planul religios fiind cu particularitate eficace în obţinerea superiorităţii faţă de "străinii
care opresează". Explicaţia principală cre.dem a fi legată de ceea ce sociologii numesc
"confuzia planurilor", specifică societăţilor tradiţionale, unde religia, cultura şi politica
se contopesc într-o sintezii ce reflectă dimensiuni ale aceleiaşi realităţi.
Sincretismul dintre creştinism şi religiile tradiţionale se prezintă sub formă
spontană, dar şi organizată. Forma spontană apare din imposibilitatea/incapacitatea
desprinderii noilor convertiţi de fascinaţia ceremoniilor tradiţionale. Formele organiza!e
au apărut prin deSprinderea de bisericile creştine, ele având dogme şi ritualuri proprii. In
acest caz, putem distinge bisericile independente, care s-au separat de misiunile
creştine şi care urmează o evoluţie proprie şi profetismele, mişcări relativ spontane,
emanând de la indivizi mai mult sau mai puţin creştinaţi, care şi-au constituit propriile
biserici şi a căror dogmă reflectă acomodarea dintre religiile tradiţionale şi creştinism7.
Primele biserici independente au apărut în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
în Nigeria şi Afiica de Sud, ca formă de protest a pastorilor africani faţă de control,!ll
exercitat de misionarii albi, în primul caz, şi faţă de segregarea rasială, în al doilea. In
ambele situaţii, iniţiatorii au căutat să adapteze mesajul misiunilor creştine la contextul
africanAşi tradiţia africană la învăW!flântul biblic.
In Afiica de Sud, dorinţa de ruptură cu Bisericile albe este evidentă, în codiţiile în
care cu excepţia Bisericii catolice şi a celei Anglicane - celelalte au aplicat cu stricteţe
poliţica de apartheid. De aici, îndepărtarea negrilor creştini, care îşi constituie propriile
biserici, pentru a putea rămâne totuşi creştini. Ei integreazii, în cadrul creştin, elemente
ale religiilor tradiţionale : simboluri, motive decOrative, credinţa în magie şi vrăjitorie, în
existenţa unui creator suprem, cultul morţilor şi credinţa în reîntoarcerea acestora etc8 •
De la creştinism au preluat credinţa în Mesia, sacrificat pentru umanitate şi speranţa
reîntoarcerii sale, judecata de apoi, confesiunile publice, botezul; este păstrată Biblia,
credincioşii negri identificându-se voluntar cu evrei{
-

6 E. şi M. Voiculescu, Renaşterea Africani, Editura Politică, Bucureşti, 1 979, p. 1 57.
7 H. Descharnps, op. cit., p. 90.
8 Froelich, op. cit, p. � 1; 88-89.
9 De altfe� poligamia şi moravurile din Vechiul Testament sunt folosite ca argument împotriva regulilor
morale, prea occidentalizate, ale misionarilor europeni. Ibidem, p. 61-62.
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CâtevaAexemple, credem că ar fi relevante pentru a înţelege mai bine contextul
apariţiei lor. In deceniul opt al secolului al XIX, comunitatea creştină hotetotă s-a
despărţit de Biserica luterană, formând o biserică independentă, în frunte cu Hendrik
Vitboi. El a jucat un rol deosebit de important în pregătirea marii răscoale anti-germane,
din 1 904 1905, suşţinând că "îndeplineşte ordinul venit de la Dumnezeu, pentru a-şi
10
salva poporul" • In 1 892, pastorul wesleyan african, Mangena Mkone, se separă de
misiunea sa, formând la Johannesburg Biserica etiopiană, care se pronun� îinpotriva
segregaţiei rasiale. Qenumirea Bisericii provenea din Biblie, unde prin Etiopia se
înţelegea întreaga Afiică, fapt care ne permite să o copsiderăm o reacţie împotriva
11
dominaţiei străine, cu evidente elemente panafricaniste • In Nigeria s-a format, în 1891,
o biserică independentă, c are protesta împotriva bisericii africane oficiale, acuzată a fi,
12
ca şi guvernanţii englezi şi marile companii fmanciare, un aspect al realităţii coloniale .
Asemenea mişcări separatiste au apărut în toată Afiica, dar centrul lor de
efervescenţă a rămas sudul continentului, unde în prima jumătate a secolului al XX-lea
erau peste 800, cu aproximativ un milion de adepţi; în Uniunea Sud-Africană, erau, în
1 9 1 8 76 de biserici şi secte independente, pentru ca în 1953 numărul lor să atingă
1
2000 3. Proliferarea lor este pusă de cercetători pe seama rigidităţii sistemului rasial,
care nu permitea manifestările politice, religia fiind mai mult forma decât conţinutul lor.
14
O mai evidentă pecete de "radicalism naţionalist'' - şi deci cu un mai pronunţat
caracter politic şi popular - se observă la mişcările profetice, apărute mai ales în zonele
locuite de popoarele bantu, după Primul Război Mondial. Profetismele au fost puse în
15
legătură cu revendicările anticoloniale, dar şi cu apariţia crizelor politice , ceea ce
explică persistenta lor şi după obţinerea independenţei.
Mişcările profetice, după cum indică şi numele lor, au luat naştere în jurul
profeţilor, care prin revelaţii divine sau prin alte circumstanţe mai puţin extraordinare,
îşi asumă rolul de conducători ai maselor. Pericolul reprezentat de astfel de mişcări,
pentru administraţia colorţială şi ulterior pentru statele independente, este relevat ge
atitudinea represivă faţă de iniţiatorii mişcărilor sau de conţinutul programelor lor. In
1
această categorie se situează mişcările iniţiate de Simon Kimbangu , în Congo belgian,
1 0 Spainikov, op. dt., p. 26.
11
H. Descharnps,op. dt., p. 1 1 5; vezi şi Ph. Decraine, Le Panafricmisme, PUF, Paris, 1959, �
12
H. R. Lynch, E. W. Blyden : Pioneer West African Nationalism, în Joumal of African History,

nr.

3/1965, p. 383.
1 3 Spainikov, op. dt., p. 26.
"14 Decraine, op. dt., p. 35.
15
V. Spano, Risorgimento africano, Ed Riuniti, Roma, 1960, p. 88.
16
Cazul exemplar îl reprezintă Simon Kimbangu. Acesta s-a născut în 1889, în Congo belgian, a urmat
studiile la misiunea baptistă din Ngombe Lutete, dar a eşuat la examenul de pastor. În noaptea de 8 martie
192 1 , visează un personaj, care nu avea nici o trăsătură wnană, care-i porunceşte să predice cuvântul lui
Dwnnezeu şi să vindece prin "punerea mâinilor". Vindecă un copil şi renwnele său atrage mulţi alţi bolnavi,
pe care-i vindecă de asemenea şi îşi boteazA satul Noul Ierusalim. Încă de la început, mesajul său îmbrăca un
dublu caracter, religios şi naţionalist în acelaşi timp, afirmând că ,,negrii vor fi eliberati în crnând de sub
dominaţia belgienilor''. Adepţii săi îl declară Mesia, DUI11lze
le ul negri/or, opus DUI11lze
le ului miswnLlrilor
albi. El anunţă că nwnai adepţii săi vor fi aleşii perioadei de aur, gata să apară, şi predică non-cooperarea cu
autorităţile belgiene; el distruge statuetele magice, alungă vrăjitorii, dar păstrează cultul strămoşilor, legat de
clan şi de familie; insistă asupra necesităţii botezulu� confesiunii şi a cânturilor.
Arestal la 14 septembrie 192 1 , este condamnat"la moarte, pedeapsă comutată de regele Albcrt în
închisoare pe viaţă; Simon Kimbangu moare în 195 1 , după 30 de ani de închisoare. Vestea morţii i-a electriZat
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( 1921), Harry Thuku (1921), Andre Matsua, în Congo francez ( 1 928), Simon Mpadi
( 1929) etc.

Acţiunea promotorilor acestui tip de mişcări este pur politică, pentru că oferea
adep�lor, în afara religiei, un program concret de ac�une ce cuprindea apărarea
intereselor indigene (refuzul c!e a lucra pentru albi, de a plăti impozitele, de a însămânţa
culturile obligatorii etc.), alungarea albilor, obţinerea autonomiei şi chiar a idependenţei.
Din aceste motive, administraţia colonială ţinea sub o strictă supraveghere organizaţiile
religioase ale africanilor creştini şi dacă observau în activitatea lor cea mai mică tendinţă
spre politică, le dizolvau fără ezitate.
Toate acestea ne permit să susţinem că sicretismele africane-creştine au
fundamentat ideologia na�onală", contribuind la deceniul independenţei na�onale.
"

L'origine du nationalisme africain: synchretismes religieux africains
(eglises independentes et prophetismes ctrretiens)
Resume
L'auteur argumente que les synchretismes religieuses (formees entre Ies croyances
traditionelles et l'eglise chretienne), sont a l'origine du nationalisme africaine, a cause de Ieur
message politique.

pe adepţii săi, care nu I-au părăsit, ci au continua! Să-I considere Mesia şi salvatorul negrilor, unii chiar
Cristosul negru. În 1925, kimban�smul este interzis datontă exceselor adepţilor săi, dar se menţine în
clandestinitite. În 1954, kimbangismul solicită recunoaşterea ca biserică oficială, obţinută în 1959, moment
din care îşi extinde puternic influenţa în întreaga ţară. Froelich, op. cit., p. 63-70.
•
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STUDRJL ARHEOZOOLOGIC AL RESTURILOR GĂSITE ÎN

AŞFZAREA PRECUCUTENIANĂ (FAZA A Il-A)
DE LA ISAITA - BALTA POPll
ANCA COROUUC
1

Situ) precucutenian de la Isaiia se găseşte situat în apropierea satului cu acelaşi
nume (comuna Răducăneni, judeţul Iaşi), către extremitatea nord estică a Podişului
Central Moldovenesc, unde această fonnaţiune apare mai puţin înaltă, având doar cu
ceva peste l OOm, ea prăvălindu-se la răsărit spre albia m:ţjoră a râului Jijia (actualmente
transfonnată prin lucrări hidrotehnice),ce este comună, pe o lungă distanţă, cu cea a
Prutului, pe o terasă neinundabilă, care fonnează cuesta de pe malul drept al pârăului
Bohotinului, mic afluent al Jijiei. Vegeta�a actuală este tipică pentru o aşa-zisă
silvostepă, fiind alcătuită din culturi agricole (în sens larg) dar şi pajişti secundare,
xeromezoftle. Pedologic, apare un mozaic de solwi, predominând cel de cemoziom
levigat, dar şi din soiuri (subfosile) de pădure, uneori podzolite; în lunea Jijiei!Prut, ele
sunt aluviale, găsindu-se aici, de asemenea, mlaştini, bălţi, braţe moarte. Vegetaţia
lernnoasă este alcătuită din mici păduri de luncă, cu arbori de esenţă moale, pe de o
parte, iar pe de alta, de mici petice de pădure, resturi ale unor mari codri, alcătuind un
Quercetum mixtum în care predomină Quercus robur (stejarul pedunculat).
II

Restwile faunistice pe care le-am avut la disJX)ziţie aparţin culturii Precucuteni faza a II a - ele fiind scoase la iveală odată cu săpături le arheologice făcute în anul 2000,
în situ! sus menţionat, de către un colectiv, sub coordonarea lui N. Ursulescu, căruia îi
mulţumim că ne-a dat spre studiu acest material animalier.
Restwile sunt în număr de 205, reprezentând deci o cantitate relativ mică. Au
fost găsite fragmente de la gruparea moluştelor, în număr de 37 (3 1 valve de
Lnmellibranchiatae - genul Unio - şi şaSe cochilii de Gastropode - genul Heli.x) cât şi
restwi osoase de la mamifere, 1 68 ca număr, neexistând nici o altă grupare a
vertebratelor. Dintre acestea doar 1 34 au putut fi detenninate până la nivelul de specie,
celelalte 34, foarte fragmentare, neputând fi aduse decât până la nivelul acestei grupări
(tabelul nr. l ). Resturile de mamifere se repartizează la zece specii (tabelul nr.2), din
care patru specii domestice (Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Sus scrofa domest.),
cinci specii sălbatice (Castor fiber, Sus scrofa ferus, Cervus elaphus, Capreolus
capreolus, Bos primigenius), la care se adaugă şi Equus caballus, despre care credem că
ar fi fost deja pe cale de domesticire.
A) Mamiferele domestice
Specia cu frecvenţa cea mai înaltă este Bos taurus cu 92 de
fragmente; resturile de Bos tau rus sunt mult mai numeroase decât suma
celorlalte specii de mamifere. Măsurătorile executate (tabelul nr. 3 ) au
arătat că taurinele sunt de mărime asemănătoare cu cele din alte staţiuni
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precucuteniene1 ; există o foarte mare variabilitate individuală ce se poate
datora diferenţei de mărime între sexe. La unul dintre cele două metatarse
măsurabile, s-a putut determina lungimea maximă, calculându-se astfel şi
înălţimea la greabăn; întrucât celelalte măsurători nu s-au putut efectua
nu putem preciza dacă acel metatars a aJ?arţinut unui individ femel sau
mascul, astfel încât in calcularea înălţimn la greabăn am folosit indicele
caracteristic castraţi lor; rezultatul obţinut ( 1 1 03mm) arată că acest
metatars a aparţinut unui individ de talie destul de joasă pentru
începuturi le eneoliticului. S-a identificat un fragment foarte mic de corn
dar, din păcate, nu s-au putut efectua măsurători şi nici nu s-a putut
determina sexul. Ţinând cont că acest fragment de corn are suprafa a
foarte rugoasă putem aprecia că provine de la un individ tânăr. Dm ce e
opt vertebre determinate ca aparţinând taurinelor, două ne-au reţinut
atentia (un atlas şi un axis) pnn faptul că erau secţionate sagital; este
posibil să fi aparţinut aceluiaşi individ.

l

Referitor la vârsta de sacrificare a taurinelor, considerând pe de o parte
fragmentele de oase lungi neepifizate sau cu discul de creştere încă vizibil, iar pe de altă
parte, apariţia dentiţiei definitive cât şi gradul de erodare a acesteia, putem afirma
următoarele: există un individ cu vârsta între 1 2- 1 8 luni (după un humerus şi un radius
aflate în conexiune anatomică), unul de aproximativ doi ani, altul sacrificat la vârsta de
2-2,5 ani şi doi indivizi cu vârsta de aproximativ 3-3,5 ani; nu există indivizi maturi şi
maturi de vârstă înaintată. S-ar putea ca în lipsa nutreţului iarna, locuitorii acestui sit să fi
fost obligaţi a face tăieri înainte de perioada friguroasă când se păstra doar un lot de
reproducători.
.
Ovicaprinele reprezentate prin genul Ovis şi prin genul Capra, la !atitudinile
noastre sunt doar domestice, strămoşii lor nefiind autohtoni; resturile de Ovicaprinae
sunt în număr de cinci (tabelul nr.2), măsurătorile executându-se doar la un �ent - o
epifiză inferioară de tibie (lărgimea epifizei inferioare - 26mm; lărgimea suprafeţei
articulare inferioare - �4mm; diametru! antero-posterior inferior - 2 l mm.). După
resturile avute la dispoziţie (fragmente de craniu neural, dinţi, coaste şi epifiza inferioară
de tibie) ne-a fost imposibil de a stabili genul, astfel încât toate resturile au fost
considerate ca aparţinând ovicaprinelor2.
Cea de-a treia specie domestică, Sus scrofa domesticus, este reprezentată prin trei
resturi (craniu neural, humerus şi femur) putându-se diferenţia metric şi somatoscopic
de strămoşul său sălbatic, Sus scrofa ferui . Măsurători s-au putut efectua doar la o
epifiză superioară de radius (doar diametru! antero-posterior - l 8mm), arătând că a
aparţinut unui individ de talie foarte mică, probabil forma palustris; fragmentul de
humerus a aparţinut unui individ tânăr.
1 Olga Neerasov, Maria Ştirbu, 1 98 1 , The Characteristic Paleofauna from the Settlement of Tirpeşti
(Precucuteni and Cucuteni Al-A2 Cultures), în Silvia jvtarinescu-Bîlcu, ru-peşti. From Prehistory to
History in Eastern Romania, BAR, Interna! Series 107, p. 174-208; S. Haiirnvici, Anca Coroliuc, 1be
study of the Archaeo-zoological Matrial Founded in the Pit no. 26 el the Precucuteoi m settleioent at
Târgu-Frumos - Baza Pătule, p. 190.
2 S. Hairnovici, Anca Coroliuc, op.cit., p. 194.
3 Ibidem, p. 195.
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Nu putem răspunde la întrebarea dacă exista sau nu şi câine domestic în sta�une;
chiar dacă s-ar fi găsit, el trebuie să fi avut o frecvenţă mică, doar astfel explicându-se
faptul că nu a fost găsit în materialul nostru4•

B) Mamifere sălbatice
Cervus elaphus (cerbul) este reprezentat prin 16 fragmente, ocupând primul loc

ca frecvenţă între mamiferele sălbatice; măsurători s-au putut efectua doar la nouă
fragmente (tabelul nr.4 ), arătând că cerbul de la Isaiia era relativ mare, cu dimorfism
sexual evident.
Cel de-al doilea cervid, Capreolus capreolus (căpriorul), are o frecvenţă mult
mai mică (tabelul nr.2); cele trei fragmente au putut fi măsurate, rezultatele fiind trecute
în tabelul nr.4); mandibula ap�e unui individ tânăr, gradul de erodare al molarilor
fiind foarte redus.
Resturile de Sus scrofa ferus sunt în cantitate foarte mică (şase fragmente); s-a
determinat un M3 cu erodarea incipientă, ap�nând unui individ cu vărsta de
aproximativ trei ani.
Spre deosebire de descendentul său domestic, Bos primigenius este reprezentat
prin doar două fragmente: partea proximală a unui omoplat cu capul articular rupt şi o
po�une din epifiza inferioară de humerus cu cea mai mare parte a trochleei.
S-a găsit şi un maxilar inferior de Castor fiber (castorul), având lungimea
condilară 1 02mm; lungimea simfizei 44mm; lungime din� jugali 36mm; gradul
de erodare al denti�ei este mediu; incisivul lipseşte, inclusiv rădăcina.
C) Equus caballus_este prezent în cantitate relativ mare pentru
începuturile eneoliticului (şase resturi), şi de aceea este posibil să fi început
domesticirea sa; după măsurătorile efectuate la falanga 1, se constată existenţa unui cal
relativ mare dar şi masiv:
lungime maximă = 88
lărgimea epifizei superioare = 61
diametru! antero-posterior superior = 43
lărgimea epifizei inferioare pe tuberozităţi = 52
lărgimea epifizei inferioare la nivelul suprafeţei articulare = 46
lărgimea minimă a diafizei = 40
indicele de gracilitate 45,45
indicele epifizei superioare = 69,3 1
Celelalte resturi (trei de maxilar inferior, un dinte, un femur) nu s-au putut măsura.
-

-

-

·

=

m
Având în vedere cele afmnate mai sus, putem spune că popula�a precucuteniană
din habitatul de la Isaiia, avea ca ocupaţie principală creşterea animalelor, în special a
taurinelor, urmănd la o distanţă foarte mare, porcinele şi ovicaprinele. Taurinele sunt
specii polivalente, ele fiind crescute pentru carne şi .probabil lapte, neputând aduce
argumente. pentru întrebuinţarea lor ca motor animal; nu credem că foloseau lâna de la
ovine, acestea fiind probabil ca şi porcinele specii monovalente.
O a doua ocupa�e cu o pondere mult mai mică, dar bine circumscrisă, era
vânătoarea mistreţului, pe de o parte, iar pe de altă parte, a cervidelor (Cervus elaphus şi
Capreolus capreolus), dintre ele, cerbul având ponderea cea mai mare. Ală� de ele, se
· vâna şi castorul, tot ca specie de interes alimentar dar şi pentru blana sa. In măsura în
4

Ibidem, p. 198.
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care calul era încă sălbatic, reprezenta şi el un element relativ important în cadrul
economiei vânătoreşti.
O a treia ocupa�e, de mult mai mică importanţa, dar totuşi bine reprezentată, era
culesul moluştelor. Ne miră faptul că nu există resturi de la peşti, deoarece pe cursul
inferior al Jijiei, în mod cert se găseau specii de peşti de apă dulce, unii destul de mari ca
talie, de la care, dacă ar fi fost consuma�, ar fi rămas cel pu�n vertebrele.
De la toate animalele, domestice sau sălbatice, în afară de folosirea cărnii şi a
grăsimii, prin sacrificare, erau întrebuinţate, în subsidiar, coarne, dinti, piei, oase, părţi
moi. S-au determinat foarte multe oase lungi prelucrate, la care măduva hematopoetică,
foarte hrănitoare, a fost extrasă. Ca argument în favoarea acestei afirmaţii, este prezenţa
unui cap humeral de Bos taurus cu o ruptură dinspre diafiză, foarte adâncită în ţesutul
spohgios. Aceeaşi observa�e este valabilă şi pentru o epifiză superioară de Cervus
elaphus, lucrată deasupra găurii nutritive şi pentru o epifiză inferioară de humerus,
totodată arsă.; la Sus scrofa domesticus s-a identificat o diafiză de femur cu măduva
scoasă. Incisivul din mlP(ilarul inferior de Castor fiber lipseşte, dinţii incisivi fiind
folosiţi probabil ca obiecte de podoabă, întrucât se ştie că ei suntde culoare roşietică. S-au
identificat, de asemenea, resturi de oase lungi lucrate, fiind folosite probabil ca unelte.
IV
Luând în considerare cele de mai sus, putem spune că ambientul din jurul
staţiunii era într-o bună măsură silvestru, fiind alcătuit, considerând altitudinea locului,
din stejărişuri (fapt confirmat şi de prezettta specii lor Cervus elaphus şi Sus scrofaferus,
specii considerate stenoece de pădure). Intr-adevăr, în apropierea asezării curgea, până
de curând, râul Jijia, încât, lunea sa (probabil cu esenţe moi de arbori) alături de mediul
silvestru format din stejărişuri, alcătuia mediul de viaţa al aşezării respective; existenţa
unui curs de apă destul de mare este dovedită atât de prezenţa lamelibranhiatelor cât şi
de prezenţa castorului. Mediul silvestru era propice pentru multipla activitate umană,
oferind pe de o parte vânatul iar pe de altă parte, lemnul folosit atât ca material de
construc�e dar ca şi combustibil. De asemenea, este clar că taurinele, porcinele şi într-o
oarecare măsură ovicaprinele găseau în mediul silvestru hrana zilnică, întrucât erau
crescute în semilibertate şi nu în stabulaţie.

L'etude archezoologique des restes trouvees dans I'etablissement
precucutenien (Il" phase) d'Isaiia - Balta Popii
Resume
L'etude trate des restes de faune de l'etablissement precucutenien trouvees a Isaiia 
"Balta Popii" (departement de Iassy). On a rnis en evidence des especes decouvertes et leur
trequem:e (le tableau no. 1); on a rea.Jise un etude sornathoscopique et biometrique pour chacun
espece des rnamrniîeres; on a fait des remarques sur les occupations des habitants de
l'etablissement, mais aussi le râie de l'ambiance dans la vie des habitants.
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Tabelul nr. 1
Aşezarea Isaiia - frecvenţa resturilor animaliere pe grupări
Gruparea
Moluşte
Lamellibranchiatae
Gastropoda
Mamifere
Determinate
Nedeterminate
Total

Nr.

37

31
6
168
1 34
34
205
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%

18,04
1 5, 1 2
2,92
81,96
65,37
1 6,59

N
N
0"1

Tabelul nr. 2
Aşezarea Isaiia - Frecvenţa pe specii şi repartiţia pe fragmente detenninate a mamiferelor
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Tabelul nr. 3
Bos taurus. Măsurătorile executate (in mm)
OMOPlAT

HUMERUS

RADIUS

COXAL

TIBIA

ASTRAGAL
CALCANEU
MEfACARP

MEI'ATARS

FALANGA I

FALANGA II

FALANGA III

Lun_g. cap articular
Lărg.cap.art.
Lărg.supr.art.
Lărg.min. gât
Lărg.epif.inf.
Lărg.supr.art.inf
Diamant-post inf.

71
67
55
61
97
88
88

Lărg.epif.sup.
Lărg.supr.art.sup.
Diamant-post sup.

(92) (60)

Diamacetabular
Lărg.epif.inf
Lărg.supr.art.inf.
Diamant-post inf.
Lung. max
Lărg. trohleei inf
Lung. max.
.

Lărg.epif.inf
Diamant-post inf.
Lărg.epif.sup.
Diamant-post sup.
Lung. max
Lărg.epif.inf.
Diamant-post inf.
Lung. max
Lărg.epif.sup.
Diamant-post sup.
Lărg.epif.inf.
Lăr_g.min.diafiză
Indice de gracilitate
Lung. max
Lărg.epif.sup.
Diamant-post sup.
Lărg.min.diafiză
Lung. max.
Lung.suprafeţei plantare
Lărg. suprafetei plantare
.

.

.

85

48
60

93
85
86

(55)

(54)
38
t

(56)
(33)
t

68 64
64 59
50 46
t
55
(35)
49 4 1
t
t
(58)
29
51
53
202

65
35
38
33
28

65
35
73

40

45
31
35
27
85
55
31
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Tabelul nr. 4
Cervus elaphus şi Capreolus capreolus Măsurătorile executate (m mm)

MANDffiULA

f.
i
n
Lune:
.
m
ol
a
ri
Lăre: molmeM,ari inf.
Lungj
Lune:
LărLăre:e:..cas. uoro.a.artrtarti. . cular
Lăre:.empiinf..se:up.ât
Lărg.
s.auprnt-.poartst.sup.sup.
DiLărg.
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Lărg.seupr.oif.iartnf..inf.f
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Lărg.
DiLung.max.
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Lung.
max.
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uorafeetteiei plolaantare
ntare
Lărg. supraf
cao

OMOPLAT
RADIUS
MEfACARP
METATARS
FALANGA!
FALANGA
FALANGAill
IT

t

Covus elaphus

Capreolus
CODreolus
41
8,5
17
32
26
21
21

61
47
43

-

60
56
33

59
58
38
42

t

24
18

43
24
29
35
25
28
20
69 59
48 20 20
26 20 20
-
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STUDIUL UNUI LOT DE FAUNĂ HALLSTATTIANĂ ŞI DIN

SECOLELE 11-111 ŞI IV D.CHR. DESCOPERIT LA
TĂCUTA (JuD. VASLUI)

SERGIU HAIMOVICI
Zona Tăcuta se găseşte situată, administr?tiv, către marginea judeţului Vaslui,
iar, geografic, în plin Podiş central Moldovenesc. In apropierea satului, către vest, se află
pârâul Rediu, ce adună apele unor pâraie mai mici şi se varsă în râul Vaslui, care, în
dreptul oraşului capitală de judeţ, se varsă cu râul Bârlad,. La nivelul văilor pâraielor
înălţimile sunt către 200 m, dar pe interfluvii altitudinea trece uneori de 300 m, găsindu
se către NE dealul Tăcuta, cu punct trigonometric la 355 m. Actualmente, peisajul apare
în mare parte antropizat, existând culturi agricole dar şi pajişti secundare, păstrându-se
însă şi unele porţiuni împădurite. Soiurile sunt de pădure (subfosile), de obicei de acum
prozolite sau trecând chiar spre diverse tipuri de cemoziomuri.
Materialul osteologie dat nouă spre studiu de către arheologul Ion Ioniţă,
pentru care-i mulţumim', provine dintr-un sondaj făcut de către acesta în 1952, în
punctul Saivane, situat cam la 600-700 m nord-vest de satul Tăcuta. Aici au fost găsite
şi resturi faunistice provenind din două niveluri (materialul ceramic a fost adunat în
prealabil şi de la suprafaţă în 1 970, remarcându-se mai ales un vas cu simboluri solare:
crucea palmată şi zvastica2), unu( mai profund, aparţinând grupului cultural Corlăteni,
din Hallstattul timpuriu, şi altul, mai spre suprafaţă, având material Cen�eacov (sec. IV
d.Chr.), cât şi unele resturi ceramice aparţinând culturii dacilor liberi (sec. II-II I d.Chr
Precizăm că resturile osteologice sunt, în ambele niveluri, mai cu seamă în cel
hallstattian, în foarte mică cantitate, dar ele sunt relevante, mai ales privind unele
probleme ale morfologiei şi metriei a două specii: Bos taurus şi Equus caballus.
A. Resturile hallstattiene sunt reprezentate prin 13 fragmente, toate provenind
de la specii de mamifere şi anume: opt de la taurine (Bos taurus), unul de la porcine (Sus
domesticus), trei de la cal (Equus caballus) şi unul de la căprior (Capreolus capreolus)
4
la cere se adaugă şi o unealtă deteriorată: o săpăligă rezultată din baza unui corn de cerb
(Cervus elaphus), despre care precizăm că a fost "adunat" după ce individul l-a lepădat.
Vom preciza prin descriere şi măsurători în cadrul materialului aparţinând
fiecărei specii, doar acele resturi care au o oarecare semnificaţie.
Taurinele: un fragment din osul occipital �strând condilul drept, ce
5
mărgineşte foramen magnum, având înălţimea de 55 mm şi lărgimea de 45 mm; un
molar inferior deteriorat, erodat puternic - cam 10-12 ani; un fragment din epifiza
superioară a radiusului, tăiată sagital, diametru! anterior-posterior de 47 mm; o epifiză
superioară de metacarp, lărgimea de 58 mm şi diametru! anterior-posterior de 37 mm;
un astragal de matur cu lungimea de 62 mm şi lărgimea trochleii inferioare de 4 1 mm.

f

1 Ionită 1., Sondajul arheologic de la Tăcuta, în ArhMold, XX, 1997, p.89- 106.

2 Ibidem, în text, la p.99- 104.

•

3 Ibidem, în text, la p.89.
4 Ibidem, figura reprezentând săpăliga, la p.93 .
5 Toate măsurătorile cât şi înăl�mea la greabăn sunt date în mm.
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Se poate constata că vitele respective erau mari, dimensiunile fiind uşor peste sau uşor
sub media celor din epoca bronzului6 şi mult mai mari decât a celor existente în cetăţile
de la Stânceşti (sfărşitul Hallstattului)
Porcinele: restul găsit este reprezentat printr-un fragment din partea stângă a
simfizei fălcii inferioare, purtând alveola lui 13 - el apare relativ masiv, dar aparţine
precis porcului şi nu mistreţului.
Calul: cele trei resturi sunt reprezentate prin doi din� jugali, bine erodaţi,
proveniţi de la indivizi diferi�, cât şi printr-o falangă 1 deteriorată; epiftza ei inferioruă
este smulsă, iar diafiza a fost găurită în interior, după eliminarea epifizei; cea superioară
este, de asemenea, uşor teşită, în mod inten�onat. j>4 are lungimea de 30 mrn, lărgimea
de 27 nun, protoconul de 13 mm şi cu indice egal cu 43,33; M3 are lungimea de 30mm,
iar lărgimea de 1 5 nun Falanga 1 cu lărgimea epifizei superioare de $9 mrn, diametru!
a.- p. de 36 mrn, iar lărgimea min. diaf. de 32 nun Se constată astfel că p4, macrodont,
a�ne unui individ mare, M3 este relativ mic, iar falanga 1, mică, graeilă, putâJ).d fi a
aceluiaşi individ �ia îi aparţine M3.
Căprioru/, este reprezentat printr-o epifiză inferioară 'de metacarp, tăiată
inten�onat sagital - ar avea lărgimea de (22) nun
B. Materialul faunistic aparţinând secolului II-III şi IV este cu ceva mai bogat
( 1 9 resturi osoase), dar tot foarte slab reprezentat. El aparţine pe de o parte găinei
domestice (Gallus domesticus), cu un fragment de tarso-metatars, provenind de la un
mascul (are pinten), ce este totuşi graei! şi mic, iar pe de alta la trei specii de mamifere 18 resnui - reprezentate �tfel: taurine (Bas taurns) - 13; ovicaprine (Ovis - Capra) 
patru; porcine (Sus domesticus) - doar unul. Nu apar specii sălbatice.
Taurinele: găsim mai întâi un fragment de maxilar superior cu o bucată de
molar, care, deşi rupt, se constată că are, prin eroziunea sa medie, cam 5-7 mrn; un alt
rest de molar superior, este doar foarte slab erodat, având 2,5 ani; urmează un fragment
de coxa!, partea sa iliacă, ce apare foarte graei!; găsim şi un cap femural, neepiftzat, la
care se vede clar foseta· ligamentului rotund cu vârsta sub 3,5 ani, dar şi o puternică
gracilitate; un fragment de tibie cu epifiza sa inferioară, observându-se încă urma
discului - ceva peste 2 ani, având ca măsurători: lărg. epif. infer. de 50, lărg. supr. artic.
inf. de 46, diam. a.-p. de 35; o diafiZă de tibie, poate încă de la un tânăr, măduva fiindu-i
îndepărtată intenţionat; un fragment de metacarp, deteriorat, individ graei!; un metatars
cu diaftza şi o parte a epifizei inferioare ruptă - graei! şi el; un fragment de metatars cu
epiftza superioară, cu măsurătorile: lărgimea de 44 nun şi diametru! a. -p. de 40 nun
Există însă şi două oase lungi întregi:
falanga 1 (nvn)
Metacarp (nvn)
lungimea max.
53
174
lungimea totală
lărgimea epif super.
43
lărgimea epif. super.
24
26
28
diametru! a.-p. super.
diametrul a.-p. super.
lărgimea min. diaf
20
48
lărgimea epif. infer.
ind. Gracilitate
23
diametru! a.-p. infer.
37,73
27
lărgimea min. diaf
24,75
ind. epif. super.
27,58
ind.epif. inf.
.

.

.

.

�

6 Haimovici S., Caracteristicile mamiferelor domestice descoperite în staţiunile arheologice
din epoca b("9nzului de pe teritoriul României, în AnŞtUniv/aşi, s. IT-a - biologie, T14, f.�o 1968,
p. l 86- 1 89 şi tabelul 1 .
·
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ind. diafizei
15,5 1
sex - femel
1040
h. greabăn
. Toate datele de ordin metric, cât şi somatoscopic ne fac să conchidem la
existenţa unor vite cornute mici şi gracile, cu taliajoasă. Se observă foarte clar scăderea
continuă a taliei acestora, dinspre Hallstatt către secolul al IV-lea d.Chr., trecând prin
taurinele din Latene7•
, Ovicarpinele: cele patru resturi- ce le aparţin nu sunt destul de caracteristice
pentru a face diagnoza diferenţială între genul Ovis şi genul Capra, încât nu putem fi
siguri la ce gen să le repartizăm, rămânând de aceea sub denumirea artificială de
"ovicaprine". S-a găsit un M3 cu lungimea de 19 mm, iar ca erodare indicând o vârstă
de 2-3 ani; un alt molar inferior, neerodat, arată o vârstă de 2 ani. Mai există un
fragment din diafiza unui radius din dreapta şi un metatars, tăiat în lung, nemăsurabil,
pregătit pentru a fi prelucrat.
Porcinele: au doar un rest de falcă inferioară, cu M2 încă în alveolă şi cu M1
aproape neerodat, Pd3 fiind mijlociu erodat. Se apreciază astfel o vârstă de un an.
Materialul a\-ut la dispo?iţie pune în evidenţă o serie de caracteristici, care cu
toată penuria sa apar evidente. In ambele niveluri se observă preponderenţa taurinelor,
fapt aproape tipic pentru cele mai multe aşezări pre- proto- şi istorice de pe teritoriul
României . Acestea, cât şi ovicaprinele, erau folosite mai întâi, în amândouă nivelurile,
pentru scopuri utilitare diverse, însă greu de decelat. Porcinele, sacrificate la vârstă mai
joasă, arată caracterul lor uni funcţional. Se pare că în aşezarea hallstattiană -vânătoarea
să mai fi avut o importanţă eviden�. Osul şi cornul se foloseau, în ambele aşezări, în
scopuri utilitare.
Pe lângă cele specificate mai sus, ne oprim însă la unele aspecte legate de
morfologia şi talia celor două specii mari: taurinele şi calul, unde variabilitatea lor,
tocmai datorită acestei mărimi este cu. mult mai sesizabilă şi mai uşor de evidenţiat decât
la celelalte mamifere, domestice, luate în studiu.
Se ştie că una din consecinţele domesticirii este şi cea a micşorării taliei speciei
respective în raport de strămoşul ei sălbatic. Fenomenul a fost sesizat destul de clar şi pe
materialele osoase din zona ţării noastre aparţinând taurinelor, noi constatând
concomitent şi faptul că, în mare, pentru aceeaşi epocă sau perioadă a preistoriei şi
protoistoriei talia medie a acestora este mai joasă cu cât ele ocupă zone mai vestice şi
sudice ale continentului european9• Ritmul acestei diminuări a taliei, corelată cu
gracilizarea şi cu ştergerea dimorfismului sexual este totuşi mai încetinit în epocile mai
vechi: neolitic, eneolitic, poate şi epoca bronzului, dar mai rapid - cu toate că aceste
perioade devin mereu mai scurte cronologic - în epoca fierului, dar chiar şi mai târziu,
ajugându-se însă, la un moment dat, din considerente pur biologice, la ştergerea
respectivului fenomen. Considerăm că un factor important ce a frânat această diminuare
a taliei a fost posibilitatea unei încrucişări, adică a copulării naturale dintre femeie deja
domesticite şi masculii strămoşului sălbatic - bourul (Bos primigenius); atunci când, în
timp însă, acest fapt, corelat totOOată cu împuţinarea bourului (la care factorul antropic a
7 Idem, Unele caracteristici morfologice ale taurinelor din aşuările traco-getice, în
AnŞtUnivlaşi, s. II-a - biologie, T 1 3, f.2, 1 967, p.32 1-328 şi tabelele.
8
Haimovici S., Creşterea animalelor la get<Hiad (sec. IV te.n. - sec. 1 e.n.) din Moldova şi
Muntenia, în 17Jraco-Dacica, 8, 1 987, p. 145- 147 şi tabelul .l,
9 Idem, op.cit., 1967, tabelul 4.
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avut un rol de seamă), nu a mai fost posibil, din punct de vedere funcţional, dată fiind
deosebirea de mărime a partenerilor, şi micşorarea taliei taurinelor a devenit mai
drastică, acestea ajungând, la începutul erei noastre, foarte mici. Doar unele începuturi
de ameliorare rasială (cunoscută mai intens, dar şi planificat, doar odată cu conturarea
societăţii umane moderne), au făcut ca mărimea lor să crească uşor, în unele cazuri,
către evul mediu.
În ceea ce priveşte cabalinele, apare aproape evident faptul că în Hallstattul de
pe teritoriul României exista, mai cu seamă, după mărime două tipuri de cai sau poate
doar o largă variabilitate a acestora, de la relativ mici, către relativ mari, fapt însă greu
de stabilit, corelat poate şi cu domesticirea lor tardivă în raport cu alte specii,
strămoşuVstrămoşii calului/cailor domestic(i) nefiind actualmente (credem noi)
cunoscut(�) ca dealtfel şi data exactă a domesticirii sale/lor. Se remarcă însă aproape
sigur că, în bronzul târziu 10, poate doar în HaU state 1, să fi avut loc un început de
ameliorare rasială a cailor de talie mare, ex.isten� atunci, ea desăvârşindu-se însă în
Latene, conducând astfel la existenţa cailor "de elită" a geto-dacilor12•
La sfărşit, dorim să spunem doar câteva cuvinte despre ambientul din jwul
aşezării de la Tăcuta în cele două perioade. Considerăm că el era, în mare, acelaşi, chiar
dacă între cele două niveluri ar fi un hiatus cam de mai bine de o mie de ani. Activitatea
umană se mai desfăşura într-un mediu aproape eminamente silvatic, pădurea distrusă de
către acesta pentru scopuri lucrative, regenerându-se continuu. Ea era o pădure de
foioase de joasă altitudine, deci de stejăriş şi probabil, doar pe înălţimi şi mai cu seamă
în mileniul I d.Chr. se găseau şi făgete. Nu este cazul să amintim aici în ce măsură, acest
environment era cu totul benefic pentru societatea omenească, întrucât, abia astăzi, când
pădurile au fost literalmente distruse, ne trezim deodată într-un mediu advers ce însuşi
noi ni l-am construit, probabil uneori fără bună ştiinţă.

L'etude d'un lot de faune hallstattienne et de 11"""'-n::tne et � siecle p.Chr.
decouvert a Tăcuta (dep. de Vaslui)
Resume

On decrit pour les deux niveaux les restes osseux trouves, en considerant chaque espece
determinee, mais pour les taurins et le cheval, on discute aussi des problemes liees a leur taille qui
s'amoindrissait durant les epoques pre- et protohistorique, pour le boeuf et etait variable pour le
cheval, qui est devenu chez les Geto-Daces meme un type d'elite.

10

Idem, op.cit, 1987, p.l50.
1 1 Haimovici, S., Studiul arheozoologic al materialului osos găsit în aşezarea de la Dăneşti
udeţul Vaslui) - Hallstattul timpuriu, sub tipar, în ArlzMold, Iaşi.
Idem, op. cit, 1967, p. I50.
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PROFESORUL ALEXANDRU VULPE LA 70 DE ANI

DANIEL DAVID
.Prin opera sa vastă şi de o valoare deosebită, ca şi prin actiVItatea
arheologică şi d idactică, profesorul Alexandru Vulpe ne apare ca unul dintre cei
mai remarcabi l i specialişti ai pre- şi protoistoriei, îmbinând arheologia cu
studiul limbi lor clasice. Atracţia pentru acest domeniu al istoriei este o
"moştenire" de fami lie, fiind singurul copil al savanţilor Radu Vulpe ŞI

Ecaterina Dunăreanu-Vulpe.
S-a născut la

16 iunie 1 93 1 la Bucureşti . După studiile gimnaziale şi

liceale, a absolvit Facultatea de Istorie a Universităţii Bucureşti, stud iind istoria
antică şi fi lologia clasică (lucrarea de
profesorului

licenţă, realizată sub

conducerea

Pippidi, avea ca titlu "Idei politice În stoicismul
1 965 devine cercetător ştiinţific al Institutului de Arheologie
"Vasile Pârvan" din Bucureşti, iar în 1 968 obţine titlul de doctor în istorie cu
teza "Necropola hallstattiană de la Ferigele" (conducător ştiinţific 1. Nestor).
Îcepând cu 1976 devine membru corespondent al Institutului Arheologic

timpuriu").

D.M.

Din

German şi membru al Consil iului Permanent al Uniunii Internaţionale de Ştiinţe
Pre- şi Protoistorice (U.I . S .P.P.). În

1 990 devine şef al secţiei de arheologie

preistorică din cadrul Institutului de Arheologie şi profesor asociat al Facultăţii

de Istorie din Universitatea Bucureşti, la u ltima instituţie activând ca profesor
titular din

1994, iar din 1 999 este director al Institutului de Arheologie.

Profesoru l Alexandru Vulpe a reuşit să creeze o "şcoală" formată din
studenţi, masteranzi şi doctoranzi, marcată de personal itatea sa. În acelaşi timp,
a susţinut prelegeri la universităţile din Hei ldeberg, Berlin, Bonn, Frankfurt am
Main, Marburg, Mlinster, Saarbrlicken, Giessen.
Din

199 1 este membru al Comitetului Executiv al U.I. S .P.P. Drept
23 februarie 1 996, profesorul Alexandru

recunoaştere a meritelor ştiinţifice, la

Vulpe a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în decembrie

2000 i-a fost conferit, de către şefu l statului, ordinul "Steaua Român iei" în grad
de comandor.

Profesorul

Alexandru

Vulpe

şi-a

făcut

"ucenicia"

arheologică

pe

şantierele conduse de către părinţii săi (Poieneşti, Poiana, Popeşti), iar apoi va
conduce săpăturile de la Ferigile, Tigveni, Costişa, Năieni, Susani, Rotbav,
Cepari, Rudeni , M ilostea, Polovragi . În acest domeniu, colaborarea cu Muzeul
de Istorie din Bacău s-a făcut în timpul cercetărilor de la Costişa, iar, în
colaborare şi cu cercetătorii băcăuani, profesorul Alexandru Vulpe a publicat o
serie de articole de special itate referitoare la descoperirile de la Răcătău,
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Marvila şi G ioseni . De asemenea, de numele profesorului Alexandru Vulpe se
leagă şi descoperirea importantei staţiuni arheologice de la Brad.
Opera ştiinţifică a profesoru lui Alexandru Vulpe este vastă (şapte cărţi
publicate separat sau în colaborare, capitole din diferite lucrări, numeroase voci
în

Dicţionarul de istorie veche a României şi Enciclopedia arheologiei şi
istoriei vechi a României, peste 1 20 de articole în publicaţii de special itate,
coordonarea primului volum d i n Tratatul de istorie a românilor - în curs de

apariţie - unde a redactat şi o mare parte a capitolelor referitoare la epoca
metalelor), fiind caracterizată de înţelegerea profundă a fenomenului arheologic
şi cunoaşterea surselor antice. Prin lucrări de s inteză a definit conţinutul,
răspândirea, relaţiile şi cronologia culturilor Basarabi şi Ferigile, a publicat
volume despre topoare, săbii, pumnale şi cuţite de luptă hallstattiene realizate în
cadrul prestigioasei

serii

Prăhistoriche Bronzefunde (PBF) care apare la

MUnchen, şi a avut contribuţii la l ucrări de sinteză istorică, apărute atât în ţară,
cât şi în străinătate. Pe lângă preocupările principale referitoare la epoca
bronzului şi Hallstatt, profesorul Alexandru Vulpe are o serie de contribuţii
remarcabile

privind

civilizaţia

geto-dacă.

Fiind

unul

d intre

principalii

reprezentanţi ai arheologiei româneşti pe plan i nternaţional, multe dintre
lucrările domniei

sale . au

fost publicate în volumele

omagiale dedicate

profesorilor von Bnmn, Mliller-Karpe, Margarita Primas, Hănsel, în reviste de

mare autoritate ştiinţifică (Prăhistoriche Zeitschrift, Gennania, SlovenskO.
A rcheol6gia, Starinar, The Joumal of lndo-European Studies etc), sau în actele

unor congrese şi colocvii internaţionale (Praga, N isa, Roma, Novi Sad, Tutzing

ş.a.). A participat la importante reuniuni de specialitate, atât în ţară (printre care
şi la Simpozionul "Vasile Pârvan" organizat de Muzeul Judeţean de Istorie
"Iulian Antonescu" Bacău), cât şi în străinătate.

În

încheierea acestui modest omagiu îi dorim profesorul u i A lexandru

Vulpe multă sănătate şi să-şi continue opera ştiinţifică.
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CULTVRA CoST1ŞA ÎNCONTEX'IVL EPOCOBRONZULUIDINROMÂNIA,

COORD. VALERIU CAVRUC ŞI GHEORGHE DUMITROAIA, PIATRA NEAMŢ,
EDITlJRA "CoNSTANTIN MATASĂ", 2001, 138 P. + 82 PLANŞE

"DiP. ::ele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre Carpaţii Răsăriteni n-au
reprezentat un obstacol în calea relaţiilor dintre cornunităţile omeneşti ( . . . ). Terna care
face obiectul expoziţiei arheologice şi al catalogului de faţă ilustrează şi pentru perioada
mijlocie a epocii bronzului carpato-dunărean aceeaşi realitate" (p. 9).
În perioada mij locie a epocii bronzului din teritoriul de la est şi vest de Carpaţii
Răsăriteni un rol important îl au desctlperirile aparţinând culturii Costişa, care a fost
descoperită şi definită de către reputatul cercetător prof.univ.dr. Alexandru Vulpe, în
unna săpături lor efect:Jate· în anii 1 959- f962, împreună cu prof. Mihai Zarnoşteanu, pe
"Cetăţuia" de la Costişa. Astfel, publicarea catalogului de expoziţie Cultura Costişa în
contextul epocii bronzului este o lucrare binevenită în istoriografia românească, mai
ales pentru. că sintetizează descoperirile aparţinând culturii Costişa atât din Moldova
centrală şi de nord, cât şi din depresiunile intrarnontane est-transilvănene.
Putem spune încă de la început că lucrarea a apărut în condiţii grafice deosebite,
fapt nu tocmai uşor de realizat în timpurile actuale, datorită greutăţilor prin care trece
cultura din România în general, şi muzeele în special.
Lucrarea debutează cu un Cuvânt înainte (p. 7-8), semnat de către Valeriu
Cavruc şi Gheorghe Durnitroaia, în care coordonatorii lucrării subliniază importanţa
fenomenelor complexe ce se petrec în perioada mij locie a epocii bronzului "prin
modificările majore pe care le aduce în peisajul etno-cultural al Europei centrale şi de
sud-est. Pe de o parte, în special în teritoriile situate la vest de Prut, se intensifică
cristalizatea unor entităţi etno-culturale de sine-stătătoare, proces favorizat, în principal,
de accentuarea sedentarizării comunităţilor şi de un anumit progres tehnic şi economic,
iar pe de altă parte, complexitatea din ce în ce mai crescândă a vieţii economice şi
sociale favorizează intensificarea relaţiilor dintre cornunităţile umane" (p. 7). În
continuare se .mplini�z.ă faptul că în ultimul deceniu epoca bronzului a constituit
subiectul unor manifestări cultural-ştiinţifice, dintre care sunt enumerate cele care au
avut loc Ia Călăraşi ( 1 99 1 ), Bucureşti ( 1 995), Alba-Iulia ( 1 997), Baia Mare ( 1 998). Însă,
"un moment cu totul excepţional a fost organizarea marii expoziţii «Gods and Heroes of
the Bronze Age. Europe at the tirne of Ulysses», cu colaborarea a peste douăzeci de ţări
europene, finanţată de către Consiliul Europei şi itinerată la Copenhaga, Bonn, Paris şi
Atena, în perioada decembrie 1 998 - mai 2000, în care s-au ·regăsit aproape toate
culturile epocii bronzului cuprinse între Carpaţi şi Atlantic" (p. 7).
Cu toate acestea coordonatorii lucrării menţionează că una dintre cele mai
interesante manifestări ale acestei perioade, complexul cultural Costişa - Kornarov Bialy Potok, a rămas "în conul de umbră" (p. 7), cu toate că aria de răspândire a acestui
complex cultural cuprinde "România, Ucraina şi Republica Moldova, cu legături strânse
şi rerninescenţe substanţiale pe teritoriul Poloniei şi Slovaciei" (p. 7).
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În acest context, al cunoaşterii realităţilor existente în spaţiul nostru în perioada
mij locie a epocii bronzului se înscrie şi organizarea, de către Complexul Muzeal
Judeţean Neamţ şi Muzeul Carpaţilor Răsăriteni din Sfântu Gheorghe, a colocviului
internaţional cu tema "Carpaţii Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural
Costişa - Komarov - Bia!y Potok", precum şi a expoziţiei "Cultura Costişa în contextul
epocii bronzului din România". Aceste manifestări cultural-ştiinţifice reprezintă, aşa
cum mărturisesc organizatorii, "un pas important în direcţia unei colaborări fructuoase
între specialiştii din ţările amintite, cu speranţa că demersul nostru va fi urmat atât de
acţiuni similare în alte centre, cât şi de relansarea cercetărilor privind bronzul mijlociu
în Carpaţii Orientali" (p. 8). Meritul acestei expoziţii temporare este mai acela că
grupează, "pentru prima dată împreună" (p. 8), descoperirile aparţinând culturii Costişa.
Semnatarii Cuvântului înaime aduc, în continuare "un respectuos omagiu
·
domnului prof.univ.dr. Al. Vulpe, membru corespondent al Academiei", "iniţiatorul şi
sprij initorul cercetărilor de la Costişa" (p. 8). De asemenea, aceleaşi călduroase
mulţumiri sunt adresate şi domnului prof.univ.dr. Petre 1. Roman, ·precum şi instituţiilor
colaboratoare Ia realizarea expoziţiei.
Lucrarea continuă cu un capitol intitulat Perioada mijlocie a epocii bronzului la
est şi vest de Carpaţii Răsăriteni (p. 9- 1 2), semnat de către Alexandru Vulpe, în care
autorul "ne prezintă, succint, un tablou în care sunt evidenţiate multiple trăsături
comune, reflectând relaţii reciproce î�e comunităţile aflate pe ambii versanţi ai
Carpaţilor, în unele cazuri - cazul culturii Co_stişa (cu faciesul Ciomortan) - chiar a unei
entităţi culturale" (p. 1 2). Astfel, Al. Vulpe se referă "la prezentarea grupurilor culturale
din zonă şi Ia evocarea principalelor probleme ate stadiului actual al cercetărilor'' (p. 9).
În acest context sunt analizate descoperirile din judeţele Neamţ şi Bacău, dar şi
materialul specific acestei culturi descoperit în judeţele Suceava, Botoşani şi Iaşi. De asemenea,
este prezentat şi faciesul Ciomortan din depresiunile intramontane est-transilvănene.
Autorul mai subliniază faptul că "Pentru a reconstitui pe deplin modul de viaţă al
purtătorilor culturilor mai sus pomenite am avea nevoie de date mai consistente despre
ocupaţiile acestor oameni, respectiv date arheobotanice, arheozoologice etc." (p. 1 1 ). În
continuare se menţionează faptul că "Pe baza informaţiilor existente putem să admitem
că un rol însemnat în zonă 1-a jucat creşterea animalelor, agricultura situându-se pe locul
al doilea; cel puţin această situaţie este sugerată de siturile ocupate pe perioade de scurtă
durată, mai ales în cuprinsul culturilor Costişa şi Wietenberg. Aşezări ca cele de Ia
Păuleni (Ciomortan), Costişa, poate şi Siliştea, ar putea reprezenta centre ale puterii
sociale. Ele erau totodată bine fortificate şi situate în locuri ce dominau regiunea
înconjurătoare (Siliştea domina o largă porţiune din valea Siretului, iar Costişa valea
Bistriţei)" (p. I l ).
Urmează apoi partea catalogului propriu-zis, care debutează cu Consideraţii asupra
culturii Costişa - Komarov de pe teritoriul Moldovei (p. 1 3-22), semnat de Gh. Dumitroaia,
în care sunt tratate succint, în subcapitole, următoarele aspecte: Istoricul descoperirilor
(p. 1 4), Aria de răspândire (p. 14), Aşezările (p. 1 5), Locuinţe şi vetre (p. 1 6), Morminte
(p. 1 7 şi urm.):""Ceramica (p. 1 9), Topoare de aramă şi bronz (p. 20), Alte obiecte de
inventar (p. 20), Legături; datare (p. 2 1 ).
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Catalogul expoziţiei continuă cu subcapitolul Aşezări, necropole şi materiale
arheologice (p. 23-54), realizat de Gh. Dumitroaia, V.P. Batariuc, N. Bolohan, Anca
Popescu şi E.R. Munteanu, în care sunt prezentate în ordine alfabetică, pe sate,
consideraţii despre aşezările aparţinând culturii Costişa din spaţiul moldovenesc,
împreună cu fişele obiectelor ce provin din aceste aşezări prezente în expoziţie. Fiecare
aşezare este însoţită de bibliografia aferentă.
În cadrul acestui subcapitol se evidenţiază aşezarea eponimă care "este situată în
marginea de est a satului Costişa. Ocupă atât platoul de formă elipsoidală ( 1 00 x 46 m)
al promorltoriului numit «Cetăţuia», cât şi şaua care leagă acest promontoriu de terasa
înaltă a Bistriţei" (p. 24-25).
În capitolul Legături între Moldova şi sud-estul Transilvaniei în bronzul mijlociu
(p. 55-57), Valeriu Cavruc prezintă câteva repere geografice, care scot în evidenţă
importanţa Carpaţilor Orientali care "au generat uneori fenomene culturale originale
care au asigurat legăturile între Europa centrală şi estică" (p. 55). Autorul subliniază
faptul că prin "numeroasele pasuri şi trecători comunităţile străbăteau curent Carpaţii.
Începând din eneolitic, cât mai ales în epoca bronzului, populaţiile extracarpatice par să
fi fost mult mai active decât cele intracarpatice. Acest fapt s-a datorat, după toate
aparenţele, năzuinţelor populaţiilor răsăritene de a accede, pe de o parte, la bogatele
resurse din Transilvania, printre care cele mai importante erau cupru!, sarea şi aurul, iar
pe de altă parte - la reţeaua transeuropeană de circulaţie a cositorului necesar obţinerii
bronzului de calitate, indispensabil unor popula�i puternic dependente de război" (p. 55).
Legăturile intense între spaţiul de la est şi vest de Carpaţi sunt reliefate şi de faptul că de
multe ori culturi ale căror "arii de bază" erau plasate în spaţiul est-carpatic se extind şi
în estul Transilvaniei, aşa cum se întâmplă în cazul culturilor Ariuşd-Cucuteni, Costişa
Ciomortan, Sântana de Mureş-Cemjahov.
Autorul specifică însă şi faptul că uneori Carpaţii Orientali separau entităţi
culturale, dar de cele mai multe ori acestea aveau totuşi relaţii de schimb. Pot fi
depistate şi excepţii, pe care le putem pune şi pe "insuficienţa cercetării", cum ar fi
cazul "purtătorilor culturii Coţofeni, ca şi comunităţile grupului Zoltan", care par să nu
fi avut contacte importante cu vecinii lor din Moldova" (p. 55).
În continuarea, V. Cavruc analizează succint culturile care au existat în spaţiul
sud-estic al Transilvaniei în cursul epocii bronzului, concluzionând că: "Stadiul actual al
cercetărilor nu ne permite să desluşim toate aspectele privind raporturile dintre
comunităţile Wietenberg, Costişa, Monteoru şi Tei în sud-estul Transilvaniei. Cert este
însă faptul că acest teritoriu oferă arheologiei româneşti o şansă rară - cea de a regăsi pe
un teritoriu restrâns, în contexte deseori conjugate, manifestări culturale de sorginte
diferită" (p. 57).
În subcapitolul Situri şi materiale arheologice sunt prezentate descoperirile
atribuite culturii Costişa din spaţiul sud-estic al Transilvaniei, şi anume cele de la
Păuleni, Zoltan şi BraŞov, acordându-se o atenţie deosebită primului dintre aceste situri,
care de altfel a dat numele faciesului Ciomortan. La fel ca în cazul descoperirilor din
Moldova, şi descoperirile din sud-estul Transilvaniei sunt însoţite de fişele de obiect.
Un merit deosebit al acestei lucrări rezidă din faptul că ea este o ediţie bilingvă
(română şi engleză, varianta în engleză între paginile 77- 1 37), ceea ce oferă posibilitatea
ca descoperirile de tip Costişa s!!. poat!!. intra în circuitul ştiinţific internaţional.
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Lucrarea se încheie cu Abrevieri (p. 1 3 8), urmate de un impresionat număr
Ilustraţii, care, aşa cum am subliniat încă de la început, prin realizarea grafică de
excepţie, fac ca volumul să fie de o înaltă ţinută.
Putem concluziona că apariţia acestui catalog de expoziţie este, aşa cum
mărturisesc şi coordonatorii, "un instrument de lucru pentru colegii interesaţi şi un ghid
pentru publicul iniţiat" (p. 8), dar şi un exemplu de urmat, mai ales că nevoia publicului
de a se documenta asupra unei expoziţii şi asupra pieselor componente nu poate . fi
satisftlcută decât numai prin publicarea acestui gen de lucrare.
LĂCRĂMIOARA ELENA ISTINA
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PETRE GHERGHE, REPERTORIUL INFORMA Ţm..OR ŞIDESCOPERIRILOR
ARHEOLOGICEDIN OLTENIA. EPocA LA TiNE,
CRAIOVA, EDITVRA UNIVERSITAR/A, 2001, 145P.
Publicarea repertoriilor arheologice reprezintă o necesitate pentru arheologia
românească, pentru cercetătorii din acest domeniu, mai ales că aceste instrumente de lucru
reprezintă în primul rând o sinteză a descoperirilor arheologice pentru anumite perioade sau
pentru anumite spaţii teritoriale. Astfel, apariţia Repertoriului informaţiilor şi
descoperirilor arheologice din Oltenia. Epoca Latene este un eveniment binevenit pentru
literatura de specialitate, mai ales că "este prima încercare de a grupa informaţiile şi
mărturiile arheologice într-un Repertoriu care priveşte pe geto-dacii din spaţiul delimtat
geografic de Carpaţii Meridionali (mai exact Parâng şi Vâlcan), Dunăre şi Olt" (p. 7).
Chiar dacă lucrarea de faţă "nu este o cercetare exhaustivă ( ... ), în sensul că uneori
dispunem de detalii, alteori de sumare informaţii" (p. 7), publicarea acesteia reprezintă "un
punct de plecare pentru cercetările viitoare şi din aceste considerente a fost conceput ca un
instrument de lucru util specialiştilor, studenţilor, celor interesaţi de istoria veche a Olteniei
(respectiv geto-daci), celor care doresc să scrie monografia unei localităţi" (p. 7).
Lucrarea debutează cu o Introducere (p. 7- 10), în care autorul îşi motivează scopul
demersului ştiinţific, acela că analizând descoperirile din Oltenia, acestea "ne permit să
reconstituim istoria locală a zonei ca parte integrantă a istoriei naţionale, aceasta fiind de
altfel şi o cerinţă prioritară a cercetării istorice" (p. 1 0).
Urmează apoi câteva Consideraţii de ordin metodologie, în care autorul explică,
"pentru o mai uşoară regăsire a informaţiilor" (p. I l ), metoda de lucru folosită în
repertorierea localităţi lor cuprinse în această lucrare.
Autorul ne prezintă în continuare Cadrnlfizico-geografic (p. 1 2- 1 3) al teritoriului la
care se referă, caracterizat ca "un ansamblu format din masive şi culmi puternice, bine
individualizate, care au influenţat apariţia aşezărilor cu precădere pe suprafeţele de nivelare,
în şei sau la contactul cu dealurile subcarpatice" (p. 12), la care se adaugă zone de dealuri,
depresiuni largi, Piemontul Getic, dar şi câmpia Olteniei şi lunea Dunării. De asemeni,
autorul concluzionează că: "Rolului important al reţelei hidrografice în stabilirea
comunităţilor umane se alătură clima, bogăţiile solului şi subsolului, fauna, vegetaţia, care,
împreună, au oferit, din cele mai vechi timpuri, condiţii prielnice sedentarismului, înfrripării
şi dezvoltării comunităţilor omeneşti cu o apreciabilă densitate de locuire pe întreg teritoriul
de azi al Olteniei" (p. 1 3).
Aceste consideraţii de ordin fizico-geografic sunt urmate de Repertoriul informaţiilor
�i descoperirilor arheologice (p. 1 5 - 1 24), capitol ce reprezintă de altfel esenţa acestei lucrări.
ln această parte a lucrării ne sunt prezentate, pe localităţi, toate descoperirile atribuite epocii
Larene de pe teritoriul Olteniei. Astfel, sunt semnalate 337 de localităţi în care sunt
menţionate unul sau mai multe puncte cu descoperiri arheologice (aşezări, tezaure sau
descoperiri monetare izolate, necropole etc.). În cazul fiecărei descoperiri semnalate se fac şi
referiri bibliografice. De asemeni, în lucrare sunt prezentate şi descoperiri inedite până la
această oră, ceea ce îi conferă o mai mare valoare ştiinţifică, descoperirile de această natură
fiind însoţite de precizarea provenienţei informaţiilor.
Din punct de vedere metodologie repertoriul prezintă aşezările în ordine alfabetică,
iar "localităţile vor fi însoţite, în paranteză, de comuna şi judeţul de care aparţin. Obligatoriu
la fiecare localitate a fost trecut şi locul descoperirii. Dacă acesta nu s-a ştiut s-a menţionat
«Loc neprecizat»" (p. 1 1 ).
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Lucrarea se încheie cu un capitol intitulat Scurte consideraţii (p. 125- 1 3 1 ), în care
conf.dr. Petre Gherghe precizează că descoperirile din Oltenia, prin cercetarea acestora, ajută
la întregirea tabloului societăţii geto-dacice alăturându-se descoperirilor de acelaşi tip din
celelalte zone geografice ale ţării noastre.
Autorul afirmă că "geto-dacii au locuit întreg teritoriul Olteniei, dar densitatea
obiectivelor arheologice reflectă o distribuţie inegală de la o zonă geografică la alta
(Subcarpa�i, podiş, depresiune, câmpie) sau de la un sector geografic la altul (cursul
superior, mj lociu sau inferior al unui râu)" (p. 1 29). Explicaţia acestei distribuţii inegale a
obiectivelor arheologice din perioada de referinţă, este găsită de către P. Gherghe "fie
stadiului în stadiul actual al cercetărilor arheologice, fie şi în acceptarea ideii că geto-dacii au
avut preferinţă pentru anumite sectoare geografice" (p. 1 29). Din păcate ideea autorului nu
este susţinută şi prin prezenţa în cadrul lucrării a unei hărţi a regiunii la care se referă, fapt ce
ar fi demonstrat mai elocvent afirmaţiile de mai sus şi ar fi uşurat orientarea cititorului
nefamiliarizat cu zona Olteniei.
Autorul subliniază şi importanţa unui factor geografic deosebit, Dunărea, care "a
constituit ( ... ) un cadru natural, favorabil existenţei comunicaţiilor umane, dar şi un culoar de
vehiculare a bunurilor culturale. Aşa se explică numeroasele interferenţe sau aspecte
culturale identificate în Oltenia, nu numai în epoca dacică ci şi în celelalte epoci anterioare"
(p. 1 30).
În concluzie autorul precizează că o continuare a investigatiilor de teren ar da
"posibilitatea întocmirii unei evidenţe precise la nivel de judeţ, pe epoci istorice, putându-se
planifica ( ...) executarea eşalonată de cercetări sistematice, care vor avea ca rezultat nu
numai îmbogăţirea patrimoniului muzeal, dar şi o informare mai exactă cu privire la
densitatea de locuire şi stadiul de dezvoltare pe care 1-a atins civilizaţia geto-dacică în
această zonă cu remarcabile interferenţe culturale" (p. 13 1 ). De altfel, acest fapt este valabil
nu numai pentru regiunea Olteniei, şi nici numai pentru civilizaţia geto-dacică.
Lucrarea se încheie cu Abrevieri (p. 1 32-1 35), un Indice de localităţi (p. 1 36- 1 4 1 ) şi
cu Lista autorilor (p. 142-143), care uşurează utilizarea acestui repertoriu arheologic.
Putem afirma că publicarea Repertoriului informaţiilor şi descoperirilor
arheologice din Oltenia. Epoca Latene reprezintă un eveniment editorial important,
lucrarea sintetizând descoperirile geto-dacice din Oltenia, oferind astfel cercetărilor un util
instrument de lucru, iar publicului larg informaţii interesante.
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IULIAN ANToNESCU, LIBERŢHÎNSOCIETA 1E4 ROMANĂ A SECOLELOR 1-0,
CoNSTANŢA, EDITURA Ex PONTO, 2000, 80 P.

După 44 de ani de la redactarea şi prezentarea ca teză de licenţă, şi la l O ani de la trecerea
autorului în lumea umbrelor, a văzut lumina tiparului, în volum, lucrarea lui lulian Antonescu
Liberţii în societatea romană a secolelor 1-11.
Textul lucrării la care ne referim, îngrijit de Adrian Rădulescu, Maria Bărbulescu şi Livia
BUZDianu a fost publicat ini�al în prestigioasa revistă Pontica, nr. XXXI, 1998.
Distinsul arheolog şi istoric prof.univ.dr. Adrian Rădulescu, trecut şi el între timp în lumea
de dincolo, şi-a asumat răspunderea de a publica, în volum, lucrarea fostului său coleg şi bun prieten
lulian Antonescu, pornind în primul rând de la valoarea şi actualitatea textului lucrăriii, o contnbuţie,
modestă ca întindere dar însemnatăprin conţinut, la cunoaşterea societăţii romane din secolele l-11.
Pentru cei mai tineri, care nu I-au cunoscut pe Iulian Antonescu (26.Vl. I932-24.I. I991), să
amintim că acesta a fost un eminent student al unei elite universitare de excepţie, din care aş aminti
pe Ion Nestor, Emil Condurachi, D.M. Pippidi, D. Tudor, Andrei Oţetea, M. Berza şi alţii. lulian
Antonescu a făcut parte dintr-o promoţie de aur a Facultăţii de Istorie din Universitatea Bucureşti.
Este promo�a anului 1 956, din care s-au impus în istoriografia românească academicianul de azi
Aorin Constantiniu, prof.univ.dr. Viorica Moisuc, prof.univ.dr. Panait 1. Panait, regretatul
prof.univ.dr. Adrian Rădulescu, ultimii doi fiind şi arheologi de excepţie.
Toţi colegii săi au mărturisit-o deseori, 1n scris sau verbal, ca şi dascălii lor, că Iulian
Antonescu era mintea cea mai iscoditoare şi ascuţită, că era de departe cel mai bun, dintre cei foarte
mul� buni din promoţia sa Acad. Florin Constantiniu mărturisea că "din promoţia lor, Iulian
Antonescu a avut orizontul de cunoştinţă cel mai larg, că a venit la fucultate cu o cultură
enciclopedică. .. având o viziune amplă şi integratoare" (cf. Florin Constantiniu, Câteva dintre
lecturile de student ale lui Iulian Antonescu, în volumul Iulian Antonescu. O viaţă dăruită
istoriei şi muzeograf�ei, Bucureşti, Ed. Orion, 1 997, p. 3942).
Setea de lectură, de informare şi de cunoaştere a lui lulian Antonescu era dublată de
orizontul său larg de cultură Avea acces la izvoare şi la o largă bibliografie fiind bun cunoscător al
limbii latine şi limbii franceze încă din anii de liceu. Iată ce scrie AdJ:!an Răduleseu, în Prefuţa la
cartea de care ne ocupăm, despre fostul său coleg din anii studenţiei: In anii de studii universitare
lulian Antonescu s-a oprit "asupra istoriei clasice, preferinţele sale explicabile îndreptându-se către
literatura latină, din care evoca cunoştinţe şi făcea interpretări savante. Coleg fiindu-� eram uimit cât
de frumos ştia să îmbrace într-o limbă aleasă dialogurile angajate în special cu marele nostru dascăl
Prof. D.M. Pippidi. Era preferatul său, şi asta nu ca remltat al ipostazei sale de strălucit student, ci,
mai ales, ca efect necesar al apropierii valorilor elective".
la terminarea facultăţii Iulian Antonescu a întQCmit o lucrare de licenţă, tipărită acum,
remarcată de toţi profesorii din comisia de examinare. In multe state occidentale cu o asemenea
lucrare se ia un doctorat "Magna cwn laudae". Am adăuga că şi în România de azi se ia un doctorat
cu o asemenea lucrare, şi ar fi bine dacă toate lucrările de doctorat de azi ar avea un asemenea nivel
ştiinţific.
Deşi era un îndrăgostit de istoria medievală a lumii occidentale, chiar el comportându-se ca
un desăvârşit cavaler, s-a oprit asupra unei teme privind antichitatea romană. Probabil a contat şi
ambi�a sa de a avea drept conducător ştiinţific o somitate de talia savantului D.M. Pippidi. Am dori
să remarcăm aici că oricât de bun ar fi un student sau doctorand contează mult pe cine are
conducător ştiinţific. Una este să ai conducător ştiinţific un savant, recunoscut în ţară şi străinătate, şi
alta să ai îndn.unător un "specialist'' prea puţin cunoscut şi recunoscut chiar în cercurile specialităţii
sale.
lulian Antonescu nu şi-a ales o temă Ia îndemâna oricărui student, despre luptele de clasă din
antichitate, despre dezvoltarea forţelor şi relaţiilor de producţie, depre războaiele de cucerire ale
Romei etc., temă la modă într-o epocă dominată de dogmatism, ci o temă delicată ce nu putea fi
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realizată fără cunoaşterea profundă a izvoarelor în limba latină şi a realizărilor istoriografiei moderne,
îndeosebi occidentale.
Lucrarea Liberţii în societatea romană a secolelor 1-11 este structurată acwn, în forma
tipărită, în şapte capitole. Simpla men�onare a titlwilor capitolelor ne sugerează, dintr-un început,
tematica abordată: L Izvoarele sclavajului şi categoriile sclavilor; O. Apariţia liberţilor. Statutul
lor social şi juridic; m. Liberţii în viaţa economică; IV. Liberţii în armată; V. Liberţii
intelectuali şi afirmarea lor în societate; VI. Liberţii şi opinia publică; VIL Locul şi rolul
liberţilor în societate. Aşa cwn am mai menţionat lucrarea este prefaţată de regretatul Adrian
Rădulescu, având ca Postfală, o notă explicativă de Eugenia Antonescu, lll1a11 tă de un succint
rezumat în limbile franceză şi engleză şi un util Indice de nwne.
· Din capul locului, mărturisim că este impresionant cwn un tânăr de 24 de ani, într-o epocă
de închistare intelectuală şi de dogmatism feroce, a abordat diversele faţete ale acestei teme, cwn a
reuşit să desluşească resortwile evoluţiei unei categorii sociale dintre cele mai dinamice şi
remarcabile din societatea romană, mai ales din epoca de apogeu a Imperiului roman.
Liberţii, proveniţi din sclavi eliberaţi, apar din epoca Regalităţii romane târzii, numărul lor
creşte treptat şi va însoţi istoria Romei până la prăbuşirea sa în 47�. Emanciparea liberţilor s-a produs
treptat La sffirşitul Republicii liberţii purtau deja tria nornina In vremea Imperiului fiii liberţilor
puteau aspira la calitatea de cavaleri. lulian Antonescu a analizat, cu precădere, problema liberţilor în
perioada de apogeu a Imperiului, respectiv de la Augustus la Hadrianus.
Baza documentară a lucrării o constituie, în primul rând, izvoarele antice, scrierile lui Cicero,
Suetonius, Plinius cel Bătrân, Plinius cel Tânăr, Tacit, Horaţiu şi alţii, citite în original, dar nu mai
puţin cunoaşterea operei unor mari istorici modemi precwn J. Marquardt, P.F. Girnrd, AM. Duff;
Th. Monunsen şi alţii.
După ce analizează evoluţia acestei categorii sociale, autorul prezintă pe larg statutul jwidic
al liberţilor conchizând că "liberţii păşesc pragul lumii libere aruncând lanţurile sclavie� dar păstrând,
făn1 voia lor, lll1e11 le adânci ale cătuşelor''.
Oricât de bogat ar fi ajuns un libert, oricât de învăţat ar fi ajuns - şi unii au ajuns mari medic�
poeţi, agronorni etc. ei purtau pecetea de foşti sclavi. Şi totuşi, statutul de hbert era o victorie a
fostului sclav. Idealul suprem al oricărui sclav era libertatea Statul roman a ţinut sub control procesul
transformării sclavilor în liberţi. S-au dat legi special� în această privinţă, pe care Iulian Antonescu le
a:nalizeazâ cu o remarcabilă viziune integratoare. In lucrare este analizat pe larg, locul şi rolul
hberţilor în viaţa economică, în armată, în ştiinţă şi cultură.
Lucrarea prezentată este o realizare meritorie a autorului, o modestă contribuţie românească
la cunoaşterea structwilor sociale ale celui mai mare Imperiu al antichităţii.
Fostul coleg al lui Iulian Antonescu, distinsul istoric de azi Prof.univ.dr. Panait l. Panait,
spunea Ia un simpozion în 1 997 că lucrarea "Liberţii în societatea romană în secolele 1-11 este un
model şi în acelaşi timp o dovadă a capacităţii istoriografiei româneşti de a sparge cllingile
controlului politic în cei mai aprigi ani ai totalitarismului comunist''. Lucrarea îşi păstrează şi azi
prospeţimea, valoarea docwnentară şi concluziile pertinente.
Textul lucrnrii prezentate dovedeşte că Iulian Antonescu scria tot atât de frumos pe cât
vorbea Din păcate a scris prea puţin! S-a "risipit'', deseori benefic, în multe direcţii. A fost un mare
muzeograf (Cf. Panait l. Panait, lulian Antonescu şi muzeografia românească, în volwnul lulian
Antonescu. O viaţă dăruită istoriei şi muzeografie� Bucureşti, Editura Orion, 1997, p. 27-32), tm
distins universitar (Cf. Ioan Mitrea, lulian Antonescu - universitarul, în volumul citat mai
sus, p. 47-50), un bun arheolog, traducător din poezia franceză medievală, dar şi un talentat poet, un
mare orator. Se poate spune că Iulian Antonescu a fost un spirit universal (Cf volwnul lulian
Antonescu - spirit universal, coordonat şi redactat de Eugenia Antonescu, Marcel
Drăgotescu, dr. Ioan Mitrea, apărut sub egida Muzeului Judeţean "Ştefan cel Mare" din Vaslui
şi Funda�ei cultural-ştiin�fice "lulian Antonescu", Editura ''Cutia Pandorei", Vaslui, 200 1 , 256 p.).
-
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D. PROTASE, A UTOHTONIIÎNDACIA,
VOLUMUL 11. DACIA POSTROMANĂ PÂNĂ LA SLA J-7,
CLUJ·NAPOCA, EDITURA RISOPRINT, 2000, 388 P.
După două decenii de la tipărirea primului volum al lucrării Autohtonii în Dacia
(Bucureşti, 1 980), apărut în anul organizării la Bucureşti al celui de-al XV-lea Cogres
mondial de ştiinţe istorice, volum bine primit de specialiştii în istoria antichităţii târzii,
români şi străini, participanţi la lucrările Congresului menţionat, şi în care se prezenta o
bogată documenta�e privind existenţa şi condiţiile de viaţă social-economică şi etno
culturală a populaţiei autohtone în Dacia romană ( 1 06-274/275), reputatul arheolog şi
istoric Prof.univ.dr. D. Protase îmbogăţeşte literatura de specialitate privind "mileniul
întunecat'', cu al II-lea volum al lucrării, intitulat Autohtonii în Dacia. Dacia
postromană până la slavi.
Motivele acestei întârzieri, respectiv ale decalajului în timp între cele două volume
ale lucrării Autohtonii în Dacia sunt diverse, obiective şi subiective, dar în fmal ni se
tnfăţişează o lucrare amplă, temeinică, îndelung elaborată, cu o bază documentară adusă
"la zi", şi cu numeroase şi credibile concluzii care aruncă "noi lumini" asupra secolelor de
răscruce din istoria vechii Dacii, secole în care s-a hotărât soarta romanităţii orientale şi în
fmal, în spaţiul carpato-danubiano-pontic, a apărut un nou popor, de origine neolatină,
rezultat al romanizl'irii băştinaşilor geto-daci, poporul român.
Şi volumul de faţă, ca şi precedentul, are ca punct de plecare, sau drept "nucleu",
lucrarea lui D. Protase, Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi
numismaticii, apărută la Bucureşti, în 1 966, la care a adăugat în timp noi şi noi
descoperiri arheologice şi numismatice, aşa încât se poate afirma că cele două volume ale
lucrării Autohtonii în Dacia sunt rodul unei munci de mai multe decenii, "o viaţă de om"
închinată unei teme fundamentale a istoriei noastre vechi.
Lucrarea Autohtonii în Dacia, volumul Il. Dacia postromană până la slavi,
întocmită după cele mai noi norme medologice, este structurată în 14 capitole cu 24 de figuri
în text şi trei tabele, pe provincii istorice, respectiv A. Transilvania, B. Banat şi C. Oltenia,
cuprinzând descoperirile monetare de la retragerea aureliană până la împăratul Focas,
urmate de 38 de planşe cu un material arheologic sugestiv şi judicios selectat, un
consistent rezumat în limba franceză, 8 hărţi cu vestigii ale populaţi iei autohtone din fosta
Dacie romană, descoperiri monetare, vestigii paleocreştine şi alte categorii de materiale
arheologice referitoare la epoca dintre 276 şi sfărşitul secolului al VI-lea, abrevieri
bibliografice şi un util Indice.
Dintr-un început facem precizarea că ansamblul consideraţiilor istorice din
capitolele I-XIII au ca bază documentară o bogată "bancă de date arheologice şi
numismatice" prezentate în capitolul al XIV -lea al lucrării intitulat Repertoriul
descriptiv şi comentat al descoperirilor (p. 1 09-296). Plecând de la acest bogat
Repertoriu, prezentat pe provincii, respectiv Transilvania, Banat, Oltenia şi vestul
Munteniei, repertoriu care este rodul a decenii de muncă, autorul sistematizează ansamblul
informaţiilor de natură arheologică şi numismatică pentru a urmari şi dovedi continuitatea
populaţiei autohtone din fosta provincie romană, în răstimpul dintre domnia lui Aurelian şi
·

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

Ioan Mitrea

244

migraţia slavilor în aceste regiuni, pe categorii de "situri", respectiv "în fostele oraşe şi
aşezări rurale, în fostele castre de legiune şi trupe auxiliare, în fostele villae rusticae şi
cimitire urbane ori săteşti etc".
După ce într-un succint prim capitol autorul relevă "importanţa documentară a
vestigiilor srheologice" pentru "Dacia postromană până la slavi", în al doilea capitol face
câteva consideraţii privind "urmele de locuire în fostele oraşe romane". Dacă pentru
oraşele din sud, precum Drobeta, D ierna şi Sucidava viaţa urbană a fost reluată "sub unele
aspecte", în vremea împăraţilor Constantin cel Mare şi Justinian, în cazul celorlalte
importante oraşe din fosta Provincie Dacia Traisană este vorba "doar de continuitate de
viaţă în oraş". Aşa se prezintă "realităţile arheologice" în cazul fostei capitale a Daciei,
Ulpia Traiana Sarmizegetusa, apoi la Apulum, Napoca, Potaissa, Porolissum, Ampelum
etc. Consideraţii judicioase şi credibile sunt făcute cu privire Ia "menţinerea un timp şi
apoi dispariţia definitivă a numelor de oraşe romane din Dacia".
Interesante sunt şi consideraţiile autorului privind "vestigiile postromane în fostele
castre de trupe auxiliare şi în aşezări le lor civile" (cap. III), precum şi cele referitoare Ia
"urmele postromane în fostele vile rustice" (cap. IV). Deşi sunt importante mărturii
arheologice şi numismatice care dovedesc prezenţa unor mici comunităţi autohtone în sau
lângă fostele castre romane, dovezile care să probeze prezenţa unor migratori lipsesc. Ca
şi în cazul oraşelor, migratorii nu s-au aşezat "în sau lângă castrele romane, ci numai în
zona respectivă". Observaţia este credibilă şi se confrrmă şi în cazul teritoriilor est
carpatice, deci din afara graniţelor romane, unde migratorii nu s-au "integrat" din primele
momente în sânul comunităţilor săteşti locale.
Cât priveşte soarta vilelor rustice, deşi s-au găsit dovezi ce probează o locuire şi
după retragerea aureliană, act;stea decad şi dispar în noile condiţii istorice.
Bogată este documentaţia şi în consecinţă şi consideraţiile istorice cu privire Ia
aşezările rurale (cap. V). Sunt prezentate "aşezările de epocă romană care continuă pe
acelaşi loc în perioada postromană" precum şi "aşezările autohtone care au luat fiinţă pe
amplasamente noi în perioada postromană". Bazat pe numeroase şi importante rezultate
ale cercetărilor arheologice, îndeosebi din ultima jumătate de secol, autorul face
importante consideraţii privind tipurile de aşezări şi locuinţe, anexele gospodăreşti precum
şi asupra inventarului arheologic descoperit.
Faptul că în stadiul actual al cercetărilor numărul aşezărilor dintre 276 şi începutul
secolului al V-lea este mult mai mare decât în perioada următoare, care cuprinde a doua
jumătate a secolului al V-lea şi secolul al VI-lea, şi după părerea noastră, nu reflectă o
realitate istorică, ci este doar expresia unei Iacune de cercetare, este vorba de atenţia mai
mică acordată acestei ultime epoci, care nu dă, decât în cazul unor cercetări arheologice de
mai mare amploare, "materiale spectaculoase". Că este vorba doar de "neajunsuri
vremelnice", cum bine observă autorul, datorate "stadiului actual, nesatisfăcător al
cercetărilor arheologice" dar şi unor lacune metodologice datorate "punerii prea generoase
pe seama migratorilor a unor descoperiri insuficient de clare", ne-o demonstrează
rezultatele unor cercetări de mai mare amploare precum cele de la Bratei, Hărman, Ocniţa,
Sighişoara, Soporu de Câmpie, Ţaga, Voivodeni, Cenad, Fărcaşele, Gropşani etc.
Bun specialist în problema riturilor funerare, reamintim lucrările sale mai vechi

Riturile funerare la daci şi daco-romani, Bucureşti, 1 971 şi Un cimitir dacic din epoca
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romană la Soporu de Câmpie. Contribuţii la problema continuităţii în Dacia,
Bucureşti, 1 976, autorul face interesante observaţii cu privire la "morminte, cimitire� rituri
funerare" (cap. VI) din teritoriul fostei Provincii Dacia, în epoca postromană până Ia slavi,
evidenţiind importanţa "dăinuirii în Dacia postromană până în sec. IV-V a principalelor
forme de înmormântare, incinerante şi mai ales înhumante".
Multe precizări şi nuanţări sunt tacute cu privire la "pătrunderea şi stabilirea unor
comunităţi de daci liberi pe teritoriul fostei Dacii Romane" (cap. VII), autorul
demonstrând netemeinicia conceptului de "cultură Sîantu Gheorghe", considerat un
concept forţat şi inutil, "un cântec fals pe scena Daciei postromane", precwn şi implicaţiile
istorice ale pătrunderii şi stabilirii unor grupuri de daci liberi pe fostul teritoriul al Daciei
Romane.
În capitolul al VIII-lea Circulaţia monetară, după ce relevă importanţa
documentară a monedelor, autorul face interesante observaţii asupra celor patru faze ale
circulatiei monetare d intre anii 276 şi 602/6 1 O, conchizând că "masa monetară şi mişcarea
ei în s era economică" din teritoriul fostei Provincii Dacia ar fi greu de explicat în absenţa

f

continuităţii populaţiei autohtone. Prin urmare, circulaţia monetară, din epoca postromană,
alături de dovezile de natură arheologică, este un important argument al continuităţii de
vieţuire a autohtoni lor şi între 276 şi 602/6 1 O.
După ce în capitolul al IX-lea sunt prezentate câteva "aspecte din viaţa social
economică din epoca postromană, un substanţial capitol, al X-lea, este consacrat
"Creştinării daco-romanilor". � azat pe o bogată şi semnificativă documentaţie, autorul
face importante consideraţii privind încreştinarea treptată a daca-romanilor, generalizarea
creştinismului în secolele IV-VI. Dovezile privind răspândirea şi generalizarea
creştinismului în sânul comunităţilor ce au continuat să vieţuiască pe teri•oriului fostei
Provincii Dacia, întregite cu descoperirile, tot mai numeroase în ultimul timp, din celelalte
regiuni ale vechii Dacii, se constituie într-o importantă şi convingătoare argumentaţie
pentru a susţine, pe baze ştiinţifice, adevărul cuprins în sintagma "românii s-au născut
creştini".
După ce prezintă pe scurt semnificaţia "ştirilor despre populaţia romanică la
Priscus din Panion" (cap. XI) şi "raporturile dintre autohtoni şi m igratori" (cap. XII) de la
retragerea aureliană şi până la aşezarea slavilor în teritoriile fostei Provincii Dacia,
relevând rolul distrugător al alogenilor, care "au încetinit mersul înainte al societăţii
autohtone", în capitolul XIII, Consideraţii finale, autorul evidenţiază încă o dată
importanţa vestigiilor arheologice şi descoperirilor numismatice, pentru cunoaşterea
situaţiei istorice din Dacia postromană până la slavi.
Bogata documentaţie prezentată în Repertoriu, sugestiv ilustrată în cele 24 figuri
din text, 3 8 de planşe şi cele 8 hărţi, fac credibile concluziile autorului din care reţinem:
"Vestigiile arheologice şi monedele stau mărturie clară, prin frecvenţa, natura şi
răspândirea lor, că populaţia autohtonă a continuat să locuiască fie în vechile ei aşezări din
·
vremea romană, fie în altele nou înfiinţate în cursul secolelor IV-VI".
Etapa secolelor IV-VI, tot mai bine cunoscută prin cercetările din ultimele decenii
la scara întregului teritoriu al vechii Dacii, se dovedeşte a fi fost o etapă decisivă în
evoluţia proceselor etno-culturale pe drumul transformării daca-romanilor (sau daco
romanicilor în unele regiuni) în români.
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Lucrarea prof.univ.dr D. Protase, rezultat al multor ani de muncă ştiinţifică, tipărită
în bune condiţii grafice, se constituie într-o importantă contribuţie a istoriografiei actuale
la cunoaşterea realităţilor etno-culturale din epoca formării poporului român.
Cele două volwne ale lucrării Autohtonii în Dacia (voi. 1, 1980; voi. Il, 2000) au
intrat ca puncte de reper şi suport important ştiinţific pentru cunoaşterea multiplelor
aspecte ale procesului de formare a poporului şi limbii române.
IOAN MITREA
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IOAN MURARIU, [STVRIA SA TELOR CR!STINEŞTI, DĂMlLENIŞI
DRAGALINA (/VDEŢVL BOTVŞANI}, BACĂU, EDITURA PLUMB, 2001,
220 P. TEXT + 23 P. D..USTRAŢll

' După 1 990 a renăscut o veche preocupare, ctitorită îndeosebi de Dimitţie Gusti fondatorul
"Şcolii monografice" de la Bucureşti, de realizare a unor monografii consacrate satelor româneşti.
Această preocupare, devenită o lăudabilă tradi�e în timp, a fost marcată de remarcabile realizări
mai ales în perioada dintre cele două războaie mondiale.
Trebuie spus că şi în anii totalitarismului comunist au apărut unele monografii de locali�
rurale, dar acestea erau excesiv politizate, folosind formulări specifice "limbajului de lemn",
punând accentul pe ''marile realizări din anii agriculturii socialiste" şi pe ''viaţa luminoasă a
ţăranilor cooperativiza�" care în fapt erau batjocori� prin "retnbu�ile" primite pentru munca lor
istovitoare de realizare a celebrelor "norme de tip CAP", şi după ani de trudă erau blagoslovi� cu
pensii lunare din care abia cumparau câteva pâini, o sticlă de ulei şi un kilogram de zahăr,
''raţionalizate" fiind şi aceste produse.
Monografiile de sate apărute după 1989 se caracterizează printr-o prezentare mai
obiectivă a drumului parcurs de comunităţile acestor sate, autorii se străduiesc să prezinte o
"istorie mai sinceră", aşa cum a fost. Aceste monografii, de cele mai multe ori, nu mai au nimic
din idilismul sămănătorist din epoca interbelică, dar nici din '"'mfloriturile" şi exgerărlle de tip
comunist.
În general structura acestor monografii prezintă istoria satelor care fac obiectul acestui gen
de lucrări, de la prima men�une documentară, urmărind viaţa complexă, cu bucuriile şi necazurile
sale, cu particularităţile specifice zonei, viaţă ce gravita în jurul principalelor instituţii bine fixate
în tradi�e - biserica, primăria, şcoala, postul de jandarmi ş� nu în ultimul rând, cârciuma.
Monografiile istorice consacrate unor localită� au o valoare deosebită documentară,
instructivă, educativă şi nu în ultimul rând o valoare sentimentală.
Asemenea lucrări au o culoare aparte în peisajul istoriografic şi sunt primite cu interes de
cititorul devotat zeiţei Clio. Interesul creşte îndeosebi în cazul în care studiul monografie se referă
la o localitate sau un grup de aşezări săteşti cu o istorie multiseculară, înscrisă în memoria
colectivă a oamenilor care s-au născut şi au trăit, uneori doar în anii copilăriei, în aceste localităţi,
de care rămân legaţi pentru totdeauna. Într-o asemenea situa�e privilegiată se află şi Istoria
satelor Cristineşt� Dămileni şi Dragalina (judeţul Botoşani). Autorul acestei monografii,
prof.dr. Ioan Murariu, este născut într-unul din satele ce fac obiectul lucrări� respectiv în satul
Dămileni, corn. Cristineşti şi a considerat o datorie morală realizarea unei monografi� în primul
rând a satului în care a văzut lumina zilei şi a copilărit. Cunoscut specialist în istoria evului mediu
dezVoltat, autor a numeroase articole şi studii privind evul mediu târziu românesC, dar şi al unei
interesante monografii închinate regiunii din care a �cut parte până în 1940 şi satul său natal (este
vorba de Istoria ţinutului Herţa până la 1940, Bacău, 1997), prof.dr. Ioan Murariu s-a oprit în
lucrarea de care ne ocupăm asupra a trei sate, cele care formau comuna Cristineşti înainte de
1 968, adică Cristineş� Dămileni şi Dragalina La reforma administrativ-teritorială din 1968 satul
Dămileni a fost desfiinţat abuziv, urmare a programului de "sistematizare a satelor'', în noua sa
componenţă comuna Cristineşti cuprindea satele: Cristineşti, Dragalina, Baranca, Poiana şi Fundu
Herţei. Cum lucrarea a început a fi ''urzită" în 1962, fiind finalizată în 1 967 sub titlul Istoria
comunei Cristineşt� raionul Dorohoi, şi dactilografiată atunci în câteva exemJJlare, ne explicăm
de ce nu sunt prezentate toate satele componente ale comunei Cristineşti de azi. Într-un fel autorul
"nu recunoaşte" noua componenţă teritorială a comunei Cristineşti stabilită în 1968, când satul
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său natal a fost desfiinţat pe nedrept. Pentru autor satul Dămileni încă există, este viu în sufletul
său.
Din cele trei sate, care fac obiectul monografiei, două au împlinit în 200 1 o vâNă
venernbilă de la prima atestare documentară, respectiv Cristineşti 41 O ani şi Dărnileni 280 de ani,
iar al treilea sat, "mai tânăr" împlinind 80 de ani; satul Dragalina a fost înfiinţat în urma aplicării
reformei din 1921, luându-şi numele de la bravul comandant de oşti din Primul Război Mondial,
generalul Ion Dragalina.
Ba2ată pe o documentaţie bogată, cu multe informaţii inedite şi interesante, rezultat al
unor cercetări în arhivele centrale şi locale, la care se adaugă informaţii culese de la bătrânii
satului Dămileni şi "amintiri" ale autorului, îndeosebi din anii 1940-1 950, monografia prezintă
aspecte �nţiale ale evoluţiei comunităţilor rurale din satele Cristineşti, Dămileni şi Dragalina
In fapt lucrarea înmănunchează trei rnicromonografii: Istoria satului Cristineşti; Istoria
satului Dămileni şi Istoria satului Dragalina. Cele trei rnicromonografii sunt prefaţate de o
Introducere, care în special motivează demersul autorului, un capitol privind "istoria nescrisă a
acestor sale", urmate de note, un necesar "glosar' pentru termeni "arhaict' şi chiar mai recenţi
dar ieşiţi din vocabularul curent, un capitol de mărturisiri "din bătrânl', unul cuprinzând "câteva
amintin", mai multe anexe cu documente privind în special evoluţia populaţiei celor trei sate,
preoţii, şi eroii din satele Cristineşti şi Dămileni, căzuţi în cele două războaie mondiale, precum şi
37 de fotografii cu imagini_ ale bisericilor şi şcolilor, de Ia serbările câmpeneşti sau documente de
arhivă privind istoria satelor Cristineşti şi Dămileni.
Accentul, cum era şi firesc, cade pe istoria satelor Cristineşti şi Dămileni, satul Dragalina
are o istorie scurtă, de doar 80 de ani. A.tât pentru Cristineşti, cât şi pentru Dămileni sunt
prezentate numeroase date privind prima atestare documentară, vechile denumiri ale satului,
stăpânii din trecut ai satului, curţi boiereşti (la Dămileni), dinamica demografică, ocupaţiile şi
modul de viaţă al oamenilor, împroprietărirea ţăranilor clăcaşi la 1 864, participarea locuitorilor
celor două sate la evenimentele sociale şi militare din secolele XIX şi XX, bisericile din
Cristineşti şi Dămileni, probleme privind învăţământul, aspecte ale culturii şi civilizaţiei din sânul
celor două importante comunităţi săteşti etc.
Lucrarea prezentată se impune prin conţinutul său ştiinţific, stilul redactării, prin valenţele
educative şi instructive. Aceste pagini de istorie locală, scrise cu respect faţă de adevăr, dar cu
dragoste şi căldură de un fiu al acestor frumoase dar zbuciumate plaiuri "herţene" se adresează
deopotrivă tinerilor dar şi maturilor, celor care trăiesc în aceste sate, dar şi celor plecaţi de aic� în
fapt se adresează tuturor iubitorilor de istorie.
Tipărirea acestei monografii se constituie într-un autentic act de cultură care nu poate trece
neobservat. Poate fi şi un model şi îndemn!

IOAN MITREA
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TIBOR, KECSKES j6ZSEF, DR. POZSONY FERENC, DR. KOLTA D6RA,
BUDAPEST, EDITURA G0DOL6, 2000, 68 P.
Catolicii din Moldova au format obiectul unei lungi dispute, pasionate şi pasionante,
privind originea şi provenienţa lor. Mai mult de două veacuri şi jumătate de cercetări şi
interpretări venite cu predilecţie din partea maghiară au creat o bibliografie impresionantă în acest
caz. ln�ul penbU romano-catolicii din Mqldova a început în anul 178 1 când preotul secui Zăld
Peter, refugiat în Moldova în urma evenimentelor de la Madefalva din 1764 (cunoscutul
Siculicidium), a folosit sintagma "ceangăi-maghiari" la adresa catolicilor dih Moldova, făcând
astfel o inovaţie lingvistică, creând un fals etnonim şi implicit o falsă problemă etnică.
S-a manifestat imediat o rapidă şi consecventă revendicare a acestei comunităţi din partea
maghiară, ungurii prezentând întotdeauna realităţile în culori sumbre, accentuând defectele,
pentru a le arăta conaţionalilor cât de rău trăiesc "ceangăii" în Moldova Tot ungurii s-au plâns de
faptul că nu întâlnesc la aceşti catolici "spirit naţional maghiar'', că "ceangăii îşi pierd
naţionalitatea maghiară". Ba mai mult, tot ungurii se plâng la un moment dat de "lipsa conştiinţei
maghiare" şi "puternica răspândire a patriotismului românesc" printre romano-catolicii incluşi
într-o imaginară minoritate etnică, socotind Moldova drept ''marele cimitir al maghiarilor''.
Lucrarea Moldvai Magyarok - Csâng6 Magyarok, apărută la Budapesta în anul 2000,
se integrează în mod sugestiv acestei constante a cercetării maghiare, făcând parte din cadrul noii
ofensive de "salvare a ceangăilor'' din Moldova. Autorii lucrării perpetuează o greşeală
fundamentală, dar care este promovată şi astăzi cu consecvenţă de cercetarea maghiară, anume
aceea a considerării termenului "ceangău" ca etnonim şi, evident, pe cale de col)Secinţă, a
încadrării nefireşti a "ceangăilor'' în categoria unei ''minorităţi etnice" a cărei existenţă este
revendicată. Acest fapt este reflectat în chiar titlul lucrării: Maghiarii din Moldova - Ceangăii

Maghiari.
Autorii lucrării trec cu vederea faptul că în privinţa înţelesului unui cuvânt, trebuie căutată
întotdeauna forma primară existentă în limba de origine a acestuia. Această situaţie nu constituie o
excepţie în cazul lucrării pe care o recenzăm întrucât în general termenul "ceangău" a fost folosit
în decursul timpului cu sensuri diferite, fără să se încerce stabilirea momentului istoric când apare,
aspect deosebit de important în privinţa înţelesului corect pe care 1-a avut iniţial. Printr-o analiză
de "arheologie lingvistică" noi am căutat această formă primară a termenului "ceangău" şi am
găsit-o în maghiarul "csăng", cu variantele "csăngani", "csăng6dni", "elcsăng6dni", cu înţelesul
de "străin", ''înstrăinat', arătând deci o însuşire, o calitate, fiind cu alte cuvinte un nume calitativ.
Acesta era folosit de către secui pentru a desemna iniţial pe cei care nu erau secui. Aceştia puteau
fi români, saşi sau alţi trăitori în secuime ori la graniţele teritoriului secuiesc. Ulterior, începând
din secolul al XV -lea o parte a secuilor care-şi pierd privilegiile specifiee în condiţiile restrângerii
drepturilor acestora de către voievodul Transilvaniei, fiind nevoiţi să emigreze în Moldova ori în
alte zone, vor fi şi ei denumiţi "ceangăi". Verbul "csăng6dni" sau "elcsăng6dni", înseamnă
tocmai "a părăsi pe cineva sau ceva, a te înstrăina de cineva sau de ceva ce ţi-a aparţinut".
De fiecare dată, termenul "ceangău" era raportat la individ şi nu la o comunitate anume,
lucru firesc având în vedere faptul că individul era cel care primea acest nume calitativ, nu
comunitatea din care făcea parte. Extrapolarea folosirii termenului la nivel comunitar are loc mai
târziu, în 178 1 , prin utilizarea sintagmei "ceangăi-maghiari" de către preotul Zold Peter la adresa
catolicilor din Moldova şi crearea în acest feL cum arătam mai sus, a unei false probleme etnice ca
urmare a generalizării noii sintagme ca etnonim, situaţie fără suport în planul realităţii concrete
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teritoriale. Până la inova�a lingvistică a preotului .ZOld Peter, documentele interne moldoveneşti
ori relatările rnisionarilor folosesc la adresa catolicilor din Moldova deterrninativele "ungur'' şi
"ungurean", dar nici acestea ca etnonime, ci arătând provenienţa din Transilvania (Ţara
Ungurească) a acestora. Pe lângă denumirile consemnate, termenul "catolic" era destul de
frecvent întâlnit în documente, fiind folosit chiar de către locuitorii catolici pentru a se autodefini.
În acest sens amintim faptul că Dimitrie Cantemir men�ona în lucrarea sa Descriptio Moldaviae
că "ei se denumeau catolici atât după neam cât şi după religie", iar în 1 857 Manolachi Drăghici
afirma că :·sunt mul� lăcuitori cari atât pentru neamul lor, cât şi pentru relighie se numea
papistaşi". In consecinţă, având în vedere cele de mai sus, din punctul nostru de vedere, nu putem
vorbi în ceea ce îi priveşte pe locuitorii catolici din Moldova, de un grup etnic distinct, de o
comunitate etnică aparte, ci de un grup religios, de o comunitate confesională. Astfel încât,
desemnarea catolicilor din Moldova ca "ceangăi" ş� prin urmare, ca o minoritate etnică şi nu ca o
comunitate religioasă, aşa cum este ea de fapt, a creat o confuzie care este şi astăzi întreţinută în
mod artificial, pentru a sluj i unor ţeluri străine de interesele reale ale catolicilor din Moldova
Un exemplu revelator al acestei confuzii îl reprezintă şi lucrarea Moldvai Magyarok Csâng6 Magyarok. Încă din primele pagini, lucrarea, fundamentală pe un traiect trilateral
(societate, economie, cultură) având ca punct de plecare clasicele de acum (în lucrările maghiare
de gen relative la "ceangăi") considera�i istorice "despre ceangăi", potenţează aten�a şi interesul
cititorului printr-o dinamică oscilantă a argurnenta�ei, caracteristică unei analize comandate care
propune puncte de vedere şi sus�ne ipoteze ce urmeazA a sluji unor alte interese decât cele
ştiinţifice. Paginile de istorie asupra cărora ne vom opri aten�a în cadrul acestei recenzii ne
dezvăluie incompetenţa autorilor în acest domeniu, atât în ceea ce priveşte stilul cât şi metoda
urmată, dovedind faptul că mobilul apariţiei acestei lucrări a fost altul decât cel ştiinţific.
Autorii lucrării ezită, explicabil având în vedere cele de mai sus, să soarbă din "apa
proaspătă a documentelor şi a textelor", rămânând tributari unei mentalită� se pare tradiţionale
printre cercetătorii maghiari care se ocupă de "ceangăi", încorseta� de meandrele sinergiei
faptelor de cultură materială, inse�ile istorice din cadrul lucrării scoţând la iveală o serie de
lacune pe care dacă nu le punem pe seama cercetării, atunci cu siguranţă le datorăm
cercetătorului. Astfel, deşi afirmă că "sunt de origine controversată" (p. 7) autorii susţin mai
departe că "este sigur, că maghiarii din Moldova nu s-au format printr-o singură emigrare din
Ungaria" (p. 7), afirrnând în mod surprinzător că "în principal există două teorii. Conform uneia,
ceangăii s-au aşezat la poalele Carpaţilor dinspre est... Conform celeilalte teorii ceangăii s-au
aşezat în Moldova dinspre vest" (p. 7). Oare ce motiv să-i fi determinat pe autori să desconsidere
autorizatele puncte de vedere (chiar controversate) ale specialiştilor, apelând la această reducţie
comodă, fără suport în planul realităţii istorice.
Autorii "pasează" ceva mai încolo, în câteva rânduri, nu mai puţin �e cinci secole de
istorie, încercând să reliefeze rolul maghiarilor în istoria Moldovei (p. 9). Intr-un alt alineat,
asistăm la două interesante metamorfoze care au scăpat se pare atenţiei autorilor, întâlnindu-le
atât în textul maghiar propriu-zis cât şi în rezurnatele în engleză şi română, dovedind serioase
limite privind cunoaşterea istoriei. Astfel, deşi se cunoaşte că la 1 6 decembrie 1643, papa
Urban al Vlll-lea îl numeşte pe Marco Bandini arhiepiscop de Marcianopolis, fiind sfinţit în
Mănăstirea din Kiprovac la 2 1 august 1644, autorii lucrării pe care o recen.zăm afirmă răspicat că
"el a fost numit de papă în 1643 episcop al catolicilor din Moldova"! (p. 9), iar "după ce a fost
numit, noul episcop a vizitat regiunile din Moldova locuite de catolici, deci de maghiari"! (p. 9,
57, 60). Ba mai mult Codexul lui Marco Bandini datează, conform autorilor, din secolul al
XVI-lea! "(p. 9, 57, 60). Dacă simpla încadrare a anului 1 648 în secolul al XVI-lea şi nu al
XVII-lea, cum este firesc, o putem pune cu o oarecare indulgenţă pe seama wtei scăpări de
moment nefericite, numirea lui Marco Bandini ca episcop al Episcopiei Catolice de Bacău, in
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fiuntea căreia păstorea deja din anul

25 1

1633 episcopul Jan Baptista Zamoyski, reprezintă un

interesant punct de vedere, care, crează un caz unic în istoria Bisericii Catolice, când un
arhiepiscop este nmnit într-o calitate inferioară (episcop) într-o dieceză ocupată deja de un alt
episcop în viaţă (!), ceea ce evident nu este conform cu realitatea În fapt, Marco Bandini porneşte

în calitate de Administrator Apostolic către Moldova pe 3 septembrie 1 644 , iar pe 3 noiembrie
1 644 trimite deja din Bacău prima sa scrisoare. Scrisoarea de acreditare de la Sîantul Scaun
soseşte pe

25 iulie 1 645, astfel încât, începând din 1 9 octombrie 1 646 Marco Bandini începe

o călătorie destinată cunoaşterii comunităţilor catolice din Moldova, pe care o va încheia pe
20 ianuarie 1647. În unna acestei vizite prin aşezările catolice va redacta un raport despre stările
de fapt constatate, încheiat pe 23 martie 1648, destinat să ajungă la papa Inocenţiu al X-lea şi
Congregaţia de Propaganda Fide. Este, fără îndoială, cea mai importantă relatare privindu.-i pe

catolicii din Moldova la mijlocul secolului al XVll-lea. Titlul acestui Codex, aşa cum a fost
formulat de Bandini în momentul când a început a-1 scrie, la reşedinţa episcopală din Bacău
la

2 martie 1648, este: Vizită generală a tuturor bisericilor de rit romano-catolic din

provincia Moldova.

Se afirmă apoi, la un moment dat, că "după 1946 ceangăii au beneficiat de un învăţământ
în limba maternă ..." (p. 1 1 , 58, 60), fără � se menţioneze măcar câteva crâmpeie din contextul
politic în care s-au înfiinţat aceste şcoli în limba maghiară. Pentru mulţi ar putea părea un paradox
"îngăduinţa" şi "largheţea" cu care regimul comunist român a "încurajat" înfiinţarea de şcoli şi
instituţii culturale maghiare în satele catolice din Moldova. Această atitudine, relativ binevoitoare

iniţial, se integra însă perfect intenţiilor noii puteri totalitare de la Bucureşti, care, în ceea ce
priveşte comunităţile catolice din Moldova s-a văzut pusă într-o situaţie delicată, neştiind dacă să
le considere ca pe o minoritate etnică sau ca pe una religioasă. Pe de altă parte se cunoaşte faptul
că regimul comunist a încercat să îşi apropie iniţial religiile şi comunităţile religioase. Dacă a

reuşit acest lucru cu Biserica Ortodoxă care a fost aservită noului regim, nu a reuşit acelaşi lucru

cu Biserica Gree<rCatolică pe care a interzis-o în mod brutal, şi nici cu Biserica Romana-Catolică
pe care, cu toate eforturile sale puterea comunistă nu a reuşit să o supună printr-un statut. Ca
reacţie s-a declanşat prigoana împotriva preoţilor catolici, mulţi dintre ei suferind ani grei în
închisorile comuniste. Ca unnare acestei situaţii, neputându-şi apropia comunităţile catolice prin
intermediul instituţiei eclesiastice, regimul comunist, cunoscând probabil că în ceea ce îi priveşte
pe catolicii din Moldova circulau diverse teorii de care ar fi putut profita, nu a ezitat de a proceda

în consecinţă, încadrându-i pe nedrept în categoria unei minorităţi etnice. De aici, relativa
atitudine binevoitoare în cuprinsul căreia s-au aflat şi şcolile şi institu_ţiile culturale maghiare
create în câteva sate catolice "în sprij inul dezvoltării culturale a minorităţilor naţionale".
Autorităţile comuniste au ignorat însă (caracteristică firească a unei puteri totalitare) tocmai
părerea celor pentru care au înfiinţat aceste şcoli şi instituţii maghiare, anume catolicii din
Moldova, care nu au ezitat să ceară înlocuirea lor cu şcoli şi instituţii româneşti, aspect pe care
autorii lucrării recenzate îl trec (întâmplător oare?) cu vederea. Locuitorii catolici au beneficiat, ca
întotdeauna, de ajutorul păstorilor lor sufleteşti, preoţii catolici, singurii care mai puteau,
riscându-şi propria libertate în acele vremuri grele şi tulburi să le apere interesele şi identitatea

ameninţată, ceea ce nu confirmă afirmaţia răutăcioasă a autorilor, conform căreia "Biserica
Catolică din Moldova... n-a funcţionat şi nu funcţionează nici astăzi ca o biserică care îşi serveşte
poporul" (p. 1 1 , 58, 61).
Trebuie să le dăm pe de altă parte dreptate autorilor atunci cât)d afirmă că "ceangăii n-au
participat la formarea statului naţional maghiar'' (p. 1 1 , 57, 6 1 ), uitând însă să menţioneze faptul
�ă această realitate a fost unnarea participării "ceangăilor'' la formarea statului naţional român.
Intr-adevăr, întotdeauna în decursul istoriei catolicii din Moldova şi-au afirmat loialitatea faţă de
ţara în care trăiau, probând-o prin participarea alături de locuitorii ortodocşi la toate evenimentele
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care au jalonat devenirea istorică a României, a statului na�onal român, cum ar fi Unirea

Moldovei cu Ţara Românească ( 1 859), războiul de independenţă ( 1 877-1 878), cel de reîntregire
( 1 9 1 6- 1 9 1 9), ori al doilea r_ăzboi mondial ( 1 94 1 -1945). Şi, cu siguranţă, nu întâmplător
ungurii s-au plâns întotdeauna de "lipsa conştiinţei maghiare" şi "puternica răspândire a
patriotismului românesc" printre catolicii din spaţiul moldav.
Fotografiile din cadrul lucrării conturează imaginea "sumbră" din paginile scrise,
întregind şi relietănd într-un mod cât se poate de sugestiv profilul unei � clasice scrisă la
comandă, slujind unor alte interese, străine de latura ştiin�fică. lată cum istoria poate fi
transformată "într-o subtilă şi eficientă armă politică". Cercetarea maghiară a neglijat de-a lungul
timpului aspectul cel mai important, de actualitate, iată, şi astăzi în condiţiile noii ofensive "de
salvare" a aşa-zisei "minorită� etnice a ceangăilor'', anume acela că aceştia nu sunt o comunjtate
etnică ci una religioasă
Noi am dorit prin intermediul acestor pagini să aducem în aten�a cititorilor o mostră de
cercetare maghiară asupra "ceangăilor'' din Moldova. Ca cercetător' al istoriei catolicilor din
Moldova, am pornit întotdeauna de la premisa că trebuie să cunoaştem, fără îndoială, orice punct
de vedere, "sine ira et studio", însă, avem obliga�a de a le supune criticii ştiin�fice. Pentru că, aşa
cum afirma Ia un moment dat distinsul istoric ieşean Ştefan S. Gorovei "aşa cum nu există crimă
perfectă, tot aşa se poate spune că nu există fals perfect Mai devreme sau mai târziu, critica
ştiin�fică... îşi spune cuvântul şi adevărul iese la lumină. Se cuvine să nu uite nici unul dintre cei
care se îndeletnic;esc cu cercetarea trecutului că istoria este nu numai Magistra Vitae, dar şi ua
Veritatis. Ea trebuie primită deci, ca o lumină a adevărului şi tot ca o lumină a adevărului trebuie
primite şi rezultatele criticii istorice. Pentru că - îmi place să repet aceste vechi cuvinte, aici la
locul lor mai mult decât oriunde - nimic nu putem împotriva adevărului, ci numai pentru adevăr''.
Ne-au călăuzit în demersul nostru ştiin�fic şi cuvintele atât de generoase şi pline de
semnifica�i ale marelui istoric francez Lucien Febvre: "Să fim istorici. Ceea ce înseamnă: să nu-i
omorâm a doua oară pe morţi. Să nu le răpim, cu mult mai pre�oasă decât viaţa lor materială,
viaţa lor spirituală - ceea ce au gândit, iubit şi crezut - şi aceasta, substituind pur şi simplu
gândurilor lor veritabile, credinţelor lor, iubirilor lor, ceea ce gândim noi cu ajutorul aceloraşi
cuvinte, ceea ce credem pronunţând aceleaşi formule, ceea ce iubim cu acelaşi elan. Să nu îi
ridiculizăm cu etichete... care sunt tot atâtea trădări.. Să ne oferim spectacolul, cu mult mai
emo�onant, al vieţilor lor adevărate, al pasiunilor lor care au fost odată tinere, al speranţelor lor
care au fost altele decât ale noastre".
.

ANrON COŞA
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NICOLAE MISCHIE, VASILELASCĂR REFORMA TVRÎNADMINISTRA Ţ1A DE
STAT, CLUJ·NAPOCA, EDITURA "CLUSIUM", 2000, 264 P.
În ''peisajul" istoriografic actual, recent au văzut lumina tiparului la editura "Ciusiwn" din
Cluj-Napoca, două lucrări de mare valoare istorică şi docwnentară se!lll1ate de prof.dr. Nicolae
Mischie, respectiv: Grigore lunian şi epoca sa şi Vasile Lascăr reformator în administraţia
de stat.
Dacă prima lucrare ne oferă informaţii detaliate despre cel care a fost Grigore Iunian,
personalitate importantă a vieţii politice şi a baroului românesc din prima jwnătate a secolului
XX, membru marcant al Partidului Ţărănesc, apoi al P.N.Ţ., fondator şi preşedinte al Partidului
Radical Ţărănesc, membru al Parlamentului României în toate legislaturile dintre 19 14-1937,
ministru în două guverne în 1927-1929, cea de-a doua lucrare apărută sub aceeaşi semnătură are
menirea de a ne prezenta date importante despre rolul pe care 1-a avut Vasile Lascăr, alături de alţi
oameni politici ai vremii, la înfăptuirea României moderne.
Lui Vasile Lascăr şi altor mari oameni politici ai celei de-a doua jwnătăţi a sec XIX şi
începutului sec XX le-a revenit sarcina să înfăptuiască măsuri care să ridice potenţialul economic,
să dezvolte sistemul transporturilor, să creeze şi să consolideze sistemul financiar-bancar, să
îmbunătăţească şi să organizeze administraţia de stat, să reglementeze, prin legi, domenii de
·
activitate, dar să şi creeze instituţii, organe şi organizaţii care să înfăptuiască noile cerinţe ale
statului modern.
România modernă a cunoscut profunde transformări şi în sistemul vieţii politice, al celei
parlamentare, precwn şi în domeniul învăţământului, culturii, armatei şi alte domenii de activitate
la care şi-a adus o contribuţie importantă şi Vasile Lascăr.
Lucrarea Vasile Lascăr reformator în administraţia de stat, prefajată de dr. Vasile
Arimia, este structurată în trei mari capitole: 1. Familia, copilăria şi activitatea lui Vasile Loscăr;
ll. Activitatea lui Vasile Loscăr ca parlamentar şi ministru; ill . Preocupări pentrn probleme ale
administraţiei de stat, urmate de Concluzii şi apoi de două "grupaje" intitulate: Din gândirea lui
Vasile Loscăr (p. 133-144) şi Discursuri (p. 145-26 1).
Născut dintr-o familie de boieri din G01j şi crescut sub influenţa ideilor revoluţiei de la
1 848, Vasile Lascăr a fost una dintre personalităţile care şi-au adus o contribuţie importantă la
procesul de modernizare a statului român.
După o temeinică pregătire intelectuală în ţară şi străinătate, după ce a ocupat unele funcţii
pe plan local, din 1883 se implică în viaja politică a ţării.
În anul l 883 a fost ales deputat, apoi reales în 1 888, iar în 1905-1907 senator. Calitatea de
parlamentar i-a oferit prilejul să participe activ la dezbaterile din Parlament şi să-şi exprime
punctul de vedere al partidului ce se afla la guvernare şi al cărui membru activ era (PNL).
Vasile Lascăr a fost raportor şi coraportor la unele proiecte de legi, între care amintim:
Legea privind reforma administrativă, Legea judeţeană; Legea comunală; Legea consiliilor
comunale şi a unor legi financiare. Un aport important 1-a adus în procesul descentralizării şi
autonomiei administrative. De asemenea în cadrul Parlamentului a militat pentru libertatea presei,
evidenţiind contribuţia acesteia la dezvoltarea societăţii.
În acelaşi timp, în prima legislatură de deputat, Vasile Lascăr a făcut parte din comisia
pentru redactarea proiectului de revizuire a legii electorale. El preciza că "Legea cea mai bună nu
este aceea care este mai conformă cu raţiunea omenească; legea cea mai bună este aceea care dă
rezultatele cele mai bune, care corespunde scopului pentru care este făcută..." Deci, V. Lascăr
cerea ca să se menţină baza legii electorale, care cheamă pe toţi românii a lua parte la cânnuirea
.

.
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afacerilor publice în mod inegal, fiecare om să ia parte la conducerea afacerilor ţări� dar fiecare în
raport cu capacitatea sa politică.
În calitate de ministru de interne ( 1 896- 1 897; 1902- 1904), V. Lascăr a încercat să rezolve,
prin două legi organice, probleme deosebite ale administraţiei ţării: problemele de poliţi� şi
problemele administraţiei locale, motiv pentru care este recunoscut ca mare reformator.
Potrivit proiectului de lege iniţiat de V. Lascfu", poliţia trebuia complet reformată, stabilind
un nou mod de recrutare, încadrare şi promovare a cadrelor, asigurând în acelaşi timp stabilitatea
poliţiştilor şi viitorul familiilor lor.
Referitor la reforma administraţiei comunale, autorul legii preciza că administraţia locală
suferea atât din cauza lipsei unor oameni competenţi, cât şi din cauza condiţiilor materiale
insuficiente, motiv pentru care trebuia îmbunătăţită
În plan politic Vasile Lascfu" a urmat linia impusă de liberali de marcă, cum au fost
I.C. Brătianu, M. Kogălniceanu, Dimitrie Brătianu, C.A. Rosetti şi alţi� care studiau nevoile Jării,
în baza cărora stabileau programul de activitate, pentru a îndeplini întocmai ceea ce au promis în
opoziţie, pentru a "arăta astfol că suntem in stare să ducem mai departe opera începută de
predecesorii noştrii, ca să avem dreptul de a cere putered'. Deşi nu a avut funcţii în partid, el a
militat permanent pentru unitatea partidului libera� pentru respectarea şi aplicarea programului
partidului, pentru aplanarea conflictelor dintre diferite grupări, fiacţiuni şi dizidenţe.
Calitatea de orator de ţinută a lui V. Lascfu" se observă clar studiind cele două anexe ale
lucrării : Din gân.direa lui Vasile Lascăr şi Discursuri, din care reiese clar cunoaşterea problemelor
cu care se confrunta ţara, respectul pentru oamenii cinstiţi şi demni, interesul pentru promovarea
unui stat democratic în România şi pentru apararea drepturilor cetăţenilor în slujba cărora lucra.
Vasile Lascăr a trăit doar 55 de ani, dar i-a trăit din plin, contnbuind substanţial la
îmbunătăţirea vieţii politice şi administrative a ţări� prin elaborarea unor legi la care a fost autor
sau coautor.
Referindu-se Ia personalitatea lui V. Lascăr, ziarul Adevărul din I l mai 1 908 preciza că:
"Preocuparea continuă a acestui mare bărbat politic a fost să transforme administraţia păcătoasă a
acestei ţări, să reformeze, pentru a �bunătăţi mai ales starea mizerabilă a ţlrănimii, să dea satelor
un serviciu sanitar complet şi modem, să dea ţăranilor o administraţie dreaptă, administratori
civilizaţi, să-i scape de jefuitori şi împilato� să-i lase să-şi exercite în libertate dreptul la vot
Pentru cei de la oraşe a militat pentru prefacerea administraţiei înnărăvită, pentru
distrugerea vechilor moravuri ... Pentru libertatea alegerilor şi garantarea secretului de vot, nimeni
nu a f&:ut ceva mai bun, ceva mai complet decât a f&:ut Vasile Lascăr".
Considerăm că autorul acestei lucrări, dr. în istorie Nicolae Mischie, prin volumul de
informaţii prezentate, ne oferă un exemplu despre felul cum trebuie trataţi şi prezentaţi înaintaşii
noştri.
Vasile Lascăr reformator în administraţia de stat este o carte care se citeşte uşor şi
care ne oferă multe informaţii despre procesul democratizării României la sffirşitul secolului XIX
- începutul secolului XX, motiv pentru care felicităm autorul şi recomandăm lucrarea nu numai
istoricilor, dar şi tuturor celor ce iubesc trecutul acestei ţări.

ELENA ARTIMON
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ABREVIERI
ActaMM, AMM - Acta Musei Meridionalis, Vaslui.
AII(A)C - Anuarul Institutului de Istorie (şi Arheologie) Cluj (-Napoca).
AHAl - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", laşi.
Anale - Anale de Istorie, Bucureşti.
ArhMold - Arheologia Moldovei, laşi.
Arh.St, Arhivele Statului
ARMSI - Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice; Academia
Română. Memoriile Secţiunii
Istorice, Bucureşti.
.
AŞUI - Analele Ştiinţifice ale Universităţii "ALI. Cuza", Iaşi.
Carpica - Carpica. Revista Muzeului Judeţean de Istorie "lulian Antonescu", Bacău
CCDJ - Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi.
CI - Cercetări Istorice, laşi
CN - Cercetări Numismatice, Bucureşti.
Cronica . . . - Cronica cercetărilor arheologice.
Dacia Dacia. Recherches et Decouvertes Archeologiques en Roumanie, Bucureşti.
Dacia, N.S. - Dacia. Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne, Nouvelle Serie,
Bucureşti.
DIR - Documente privind Istoria României, Editura Academiei Române
DRH - Documenta Romaniae Historica, Editura Academiei Române
Maglst - Magazin Istoric, Bucureşti.
Materiale - Materiale şi Cercetări Arheologice, Bucureşti.
MemAntiq Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ.
MN - Muzeul Naţional, Bucureşti.
NEH - Nouvelles Etudes d' Histoire, Bucureşti.
RESEE - Revue d' Etudes Sud-Est Europeenes, Bucureşti.
Revlst Revista de Istorie, Bucureşti.
RevMuz - Revista Muzeelor, Bucureşti.
RI Revista Istorică, Bucureşti.
RRH - Revue Roumaine d'Histoire, Bucureşti.
SAA - Studia Antiqua et Archaelogica, laşi.
SCIV(A) - Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti.
SCSatuMare - Studii şi comunicări, Satu Mare
SCSlaşi Studii ş i Cercetări Ştiinţifice, laşi.
SMIM - Studii şi Materiale de Istorie Medie, Bucureşti.
SMMIM Studii şi Materiale de Muzeografie şi Istorie Militară, Bucureşti.
Studii - Studii. Revistă de Istorie, Bucureşti.
SympThrac - Symposia Thracologica.
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În atentia colaboratorilor
'

Carpica acceptă spre publicare studii şi articole (până la 30 pagini),

recenzii şi note bibliografice. În cazul studiilor ce depăşesc 30 p. autorii sunt
rugaţi să procedeze la împărţirea textului astfel încât acesta să poatăfi publicat
în numere consecutive ale revistei.
Toate materialele vor fi prezentate dactilografiate la două rânduri şi
având notele la sfârşitul textului, sau pe dischetă. Acestea vor fi în mod
obligatoriu însoţite de un rezumat în limba franceză şi vor respecta normele de
publicare ale Academiei Române.
Redacţia îşi rezervă dreptul de a accepta spre publicare materialul şi
de a planifica apariţia acestuia. Termenul /imită de predare a materialelor vafi
15 august pentru a putea fi publicate în volumul din anul respectiv.
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