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

CONSILIUL JUDETEAN BACĂU
COMPLEXUL MUZEAL
"IULIAN ANTONESCU" BACĂU
'

CARPICA
XXXII

Editura DOCUMENTIS
2003

IAŞI

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

Coperta 1: Călăreţul dac,
reprezentare de pe un fragment de vas,
descoperit la Răcătău (sec. 1 î.Hr.-1 d.Hr.)

LUCRARE FINANTATĂ DE:
'

CONSILIUL JUDETEAN BACĂU
'

ISSN: 10 1 3-4 1 82

Editura DOCUMENTIS, str. Sulfinei, nr. 5, Iaşi, 6600, România
Tel.:
0040-232-410340
Tel./fax: 0040-232-2 1 32 1 0

Colectivul redacţional
REDACTORŞTIINŢIFIC: Dan Gh. TEODOR
SECRETARIŞTIINŢIFICI: Lăcrămioara MARIN-STRATULAT

Lăcrămioara Elena ISTINA
Marius Alexandru ISTINA
CULEGEREŞITEHNOREDACTARE COMPUTE�ZATĂ

Lăcrămioara Elena ISTINA
Marius Alexandru ISTINA
TIP ĂRIT LA: S.C. INTER-PRINT S.R.L. BACĂU, str. Mioriţei, nr. 38
Tel.: 0040-234-547285. enuzil: interprint @xnet.ro

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

CARPICA
Sumar
ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE
Nicolae Ursulescu, Felix-Adrian Tencariu, George Bodi,
D espre problema construirii locuinţelor cucuteniene.

.

. . . .

. . . . .

... .

Ruxandra Alaiba, Tamilia Marin. Santierul arheologic
De/eşti-Cetăţuia, jud Vaslui . ... ..... . .... . . .. . .. ... . .. .... ..... .. . .. ... .. ......
Dan Aparaschivei, A,\pecte ale genezei oraşelor de tip roman
.

de pe linia Dunării de Jos (s ec. 1-111 p.Chr.) .
. . . .

. ..

.....

.

.

....

. . . . . .

....

5
19
37

Iuliana Botezatu, Originea şi evoluţia proprietăţii ecleziastice
în primele secole creştine . . . .. . ........... . . .. . . ... . ... . . . ... .. . . . . . . . . . .. 54
.

. .

Anton Coşa, Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău . .. . . .. . . . . 60
Constantin Tofan, Evoluţia perioadelor dej(wmete pe teritoriul
ţâ rii Moldovei (sec. XV-XIX), partea 1 .
.
85
Jean Ciută. Stefaniada bâcăuană- exprimată În conţinutul
. . .. .
. .
. . . .. .
1O1
documentelor de epocă .
Rodica Iftimi, Informaţii de!.pre Bacâu În fonduri şi colecţii din arhivele
ieşene (sec. XVI-1950)
. .
..
. . . . ... .... . 109
Cornel Vi vi Cioaric, Ţârile române În rapo rturile politice hahsburgo-otomane,
În sec. XVII Consideraţii istoriografice . . . .. . .. .. .. . .. . .. . . . . . . .... ... . . . . . .... 1 15
Laurenţiu Stroe, Chestiunea Orientale/. Rusia şi Principatele Române
( 1799-1802)
1 34
Ioan Murariu, Ide i de actualitate în o pera savantului ag ron om
Ion Ionescu de la Brad . . .
.
.
..
.
. 1 47
Elena Ungureanu, Elena Can cicov- o eroină a oraşului Bacău din
primul râzhoi mondial
.
. .
.
..
. 1 52
Simina-Octavia Stan, Mitropolia Bucovine i în timpul lui
. .

. . . . . . . .

...

.....

.

.

.

. . . . . . .. . . . . .....

. . . . . . . . .

. .

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . .

............

. . . . . . .

. . .

..

. .

.

.

. .

. . .

.

. . . . . .

. .

..

.

..................... . . . . ................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... .........

.

....

...

.........

.....

................

........................

Silvestru Morariu- Andri evi ci . .
..

.

. . .. . .

.........

. .

.

.....

.........

......

.

.

.

...

..

.....

. .. .... . .

............ . . . . . . . . . . .

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

.......

. .

..

158

Gheorghe A. Ştirbăţ, Din activitatea politică a lui Nicolae Iorga.
În ceputurile

Ioan Mitrea,

V.

164

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pârva n - un militant al cauzei naţionale

înzplinite la 1918

................

.

......................

.

173

. . . . . . . . . . . . ...................

Gabriela Obodariu, Petru Obodariu, Judeţul Putna În primul ră=hoi
mondial- efectele războiului asupra vieţii cotidiene

Dragoş Petrescu, Daniela Petrescu, Organizaţia" Soimii
în p erioada interbelică

. . . ........................

.

179

. . . . . . . . . . . . . . . .

Carpaţilor··

.. ... oooooooo . . . o o o o o o o o o o o o o o o o o o .

Andrei Lucaci, Exilul românesc după al II-lea război mondial

187

197

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000

ŞTIINŢE CONEXE
Sergiu Haimovici, Studiul res turilor osoase descop erit e în tu mul ul da ci c
de la Răcătău (Tamasidava)

00000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

217

Aurelia Ungurianu, Sergiu Haimovici, Studiul unor resturi faunistice găsite
prin săpături arheologice În oraşul Botoşcmi, datate din a doua
jumătate a secolului XV (domnia lui Stefan cel Mare)

. . o o o o 000000 .. 0 0 0 0 0 0 0 0

Ioan Ungureanu, Familia A gari ci. Ge nealo gi i,fapt e, destine

.. o o o o o o o o o o o o o o o o o o •

219
225

NOTE BIBLIOGRAFICE ŞI RECENZII
D. Mona h, Gh. Dumitroaia, Felicia Monah, C. Preoteasa, Roxana Munteanu,
D. Nicola, Poduri- Dealul Ghindaru, o Troia în

Subcarpaţii Moldovei (Lăcrămioara Elena Istina)
D. Protase, Ţaga. Două aşezări din perioadafinalii a etnogenezei

. . . . . . . . . . . . . . . . .

românilor (sec. IV- VI şi sec. VII- VIII) (Ioan Mitrea)

. o o o o o o o o o o

D.Gh. Teo do r, Spaţiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor

migraţii, (Lăcrămioara Marin-Stratulat)
Al. A rtimon , Oraşul medieval Trotuş În secolele XIV-XVII. Genezii şi
evoluţie (Vilică Munteanu)

000000 0 0 00.000000.00 . . . 00 0 0 00

oooo.oo . . ooooooooooo ooooooooooo.oo . o o o o o O O o o o o o o o o o o .

Abrevieri

........

.

..........

..

....oo 000 ...... oo.................

.. . .
..

.

000 . . . ............ ........ 0 0 0 . . . . . .......

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

245
249
251
253
255

DEsPRE PROBLEMA CONSTRUIRII LOCUINŢELOR

CUCUTENIENE

NICOlAE URSULESCU, FEliX- ADRIAN TENCARIU, GEORGE BODI
În numărul trecut al revistei prezentam noutăţi despre sistemul de construire a
pereţilor în cultura Precucuteni, pţ: baza săpăturilor efectuate în 2002 în aşezarea de la
Isai ia (com. Răducăneni,jud. Iaşi)1• Reamintim că, la sfărşitul acelei campanii, la una din
cele patm locuinţe cercetate (nr. 7) ne apăruse clar traseul unui şanţ de fundaţie, în care se
distingeatJ urmele stâlpilor de susţinere a pereţilor2. Această descoperire ne dădea
posibilitatea de a pune în discuţie ipoteza-lipsită de bază documentară, dar acceptată de
multă vreme ca o axiomă-a posibilei existe11ţe a unor tălpi de lemn,în care s-ar fi înfipt
odinioară stmctura lemnoasă de rezistentă a locuintelor din culturile Precucuteni şi
Cucuteni3. Această ipoteză, care a făcut "�eră" în �heologia românească, se baza pe
faptul că nu se descoperiseră şiruri de amprente ale stâlpilor şi, deci, părea logică înfigerea
stâlpilor în cadrul lemnos ce ar fi înconjurat odinioară platfom1a locuinţelor.
Arătam, cu acel prilej,că neobservarea şanţurilor de fundaţie s-a datorat unei cauze
subiective şi alteia obiective. Pe de o parte, de cele mai multe ori s-a recurs la metoda de
săpătură prin sec�uni, astfel că eventualele şanţuri de fundaţie au putut fi considerate mici
gropi sau alveolări, dacă nu se recurgea la cercetarea lor integrală. Pe de alt:1 patte,
şanţurile de fundaţie au stat descoperite foarte puţin timp şi au fost acoperite cu acela5i
pământ, bine tasat (pentm a fixa stâlpii),astfel că nuanţele de culoare ale solului sunt de
cele mai multe ori, insignifiante4.
Dat fiind importanţa descoperirii, în campania din 2003 ne-am concentrat atenţia
asupra cercetării atente şi exhaustive a suprafeţei în care au apărut cele patm locuinţe
precucuteniene. S-au practicat şi câteva lărgiri, pentm surprinderea integrală, în suprafaţă,
a vestigiilor locuinţelor. Drept rezultat, prin raderi şi prin sec�onări, s-a obţinut planul
traseelor şanţurilor de fundaţie la cele patru locuinţe, care erau, de fapt, şase, deoarece în
două cazuri (L. 6 şi L. 8) era vorba de suprapuneri de constmcţii: 6A şi 8A (fig. 1 ). Aceste
şase constntc�i marcau trei etape succesive ale locuirii precucuteniene în acest loc,
sesizabile nu doar stratigrafic, ci şi prin clare deosebiri tipologice ale ceramicii5. Plimei

1 N. Ursulescu, F.A. Tencmiu, V. Merlan, Noi date privind sistemul de fixare
Precucuteni, în Carpica, XXXI. 2002, p. 13- 1 8.

a

pereţilor în cultura

2

Ibidem, fig. 4.
Ibidem. p. 13-14.
4 Ibidem, p. 16.
3

5 Materialele primei etape de la Isaiia prezintă fragmente cu amestec ma�iv de cioburi pisate grosier. Arderea este

neunifoJTI1ă. cu nuanţe cenuşiu-închise şi negricioase. Decorurile sunt reali7.ate prin săpare de şănţuleţc !alt: şi
adânci in pastă, lrimitând evident spre traditiile Precucuteni 1. Această etapă se poate încadra la începutul fazei
Precucuteni II (IIA).
Cea de a doua etapă pn:zintă o ceramic.'l de calitate net su!'::.ioară. Predomină am�iecul. unL·ori aproape
insesizabil, de cioburi fin pisate, iar culoarea este în general unitonnă, galben-roşietică. Decorul are acum calităti
artistice evidente, impunându-se tendinta de folosire a motivelor spirnlice. Ceramica acestei etape (Precucutcni
IIB) se înFJdrează la sffirşitul fazei Precucutt..'lil Il sau în tranzitia c.'ltre faza a 111-a.
In etapa a III-a de la lsaiia, pe lângă categoria roşietică, se impune tot mai mult cea cenuşie la exterior şi
negricioasă în interior, iar în decor liniile incizatc şi canelurile joacă un rol important Ea se poate încadra în p1ima
parte a fazei Precu cu teni III, pe care o denurnim IIIA. spre deosebire de etapa IIIB, în care apar semnele lm:ctii
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etape îi aparţineau locuinţele 6A şi 8A, celei de a doua 7 şi 8, iar ultimei - constmcţiile
6 şi 9.
Deosebiri s-au putut observa între locuinţele mai vechi şi cele mai noi şi în ceea ce
priveşte materialul de construcţie, în sensul că, ini�al, s-au utilizat tmnchiuri mai groase de
copaci, cu diarnetre cuprinse între 30 şi 40 de cm, în timp ce, ulterior, locuitorii au utilizat
probabil copaci dintr-o pădure secundară, cu diametre între 14 şi 25 cm (fig. 2-8).
Ca o particularitate locală, s-a observat, în toate cazurile, că şanţurile de pe latura de
nord-est, orientată spre valea Jijiei şi a Prutului şi, deci, expusă mai mult vânturi lor. au fost
mai largi, cuprinzând stâlpi cu diametre mai mari (fig. 1; 6). Având în vedere că terenul
prezintă şi o uşoară pantă, se asigura totodată, prin această soluţie, o soliditate sporită a
construcţiilor.
Urmează ca anul viitor să precizăm şi alte detalii, mai ales în cea ce priveşte
eventuala existentă a unor pereti interiori, având în vedere dimensiunile destul de mari
2
2
ale construcţiilor (suprafaţă int�rioară: L 6A 20 m ; L 6 = 33 m ; L 7 = 30 m2; L 8A
2
1
1
= 81 m ; L 8 = 60 m ; L 9 = 1 1 m ) şi faptul că, în patru cazuri (L 6, 7, 8 şi 8A).
locuinţele prezentau atât vatră, cât şi cuptor, cu laviţa adiacentă.
Acest mod de constmire a locuinţelor în faza Precucuteni II ridică probleme
interesante şi în legătură cu originea acestui tip de construcţie. Având în vedere
asemănările pe care le prezintă unele descoperiri ceramice şi de plastică de la lsaiia cu
categoriile similare de la srarşitul culturii Boian şi începutul culturii Gurnelniţa, înclinăm
să credem că, printre influenţele venite din sud în momentul de fonnare a culturii
Gurnelniţa, s-a aflat şi sistemul de construire a pereţilor cu ajutoml stâlpilor înfipţi în
şanţuri de fundaţie. Acest sistem este bine atestat în aşezările din Câmpia Munteniei,
6
datate în perioada de transfom1are a culturii Boian în Gumelniţa . Un factor fav01izant
pentn1 transmiterea acestor influenţe ar putea fi, în cazul aşezării de la Isaiia, plasarea sa în
apropierea Prutului, care a fost, în toate timpurile, o arteră intensă de circulaţie.
Intâmplarea a făcut ca tot în campania 2003 să avem ocazia de a efech1a o săpătură
de salvare într-o aşezare cucuteniană de pe raza satului Hoiseşti (corn. Durneşti, jud. Iaşi).
7
Aşezarea, situată într-un meandru al râului Bahlui (fig. 9) , a fost puternic afectată, chiar în
zona sa centrală, de lucrările de construire a unui pod de beton şi de trasare a unei noi albii
a râului (fig. 1 0). Cu mare dificultate, am reuşit să oprim temporar şi parţial lucrările şi am
8
încercat să salvăm măcar o parte din numeroasele locuinţe cucuteniene din zonă .
Precizăm că am cercetat doar complexe de locuire Cucuteni A, dar p1intre materialele
dislocate de excavator şi buldozer am întâlnit şi fragmente ceramice tipice pentru faza
Cucuteni B, precum şi un fragment de tip Cucuteni C, cu un decor pieptenat, caracteristic
=

spre cullura Cucuteni.
6
1

N. Ursulescu, FA. Tencariu. V. Merlan. op.cit., p. 17 şi notele 16-21.

Aşezarea a intrat în literatura de specialitate prin publicarea unei descoperiri întâmplătoarc (D. IJoghian,
Jassy. în SM. III-IV.
1996-1997, p. 63.{;5 et fig. 1).
8 Cercetările de salvare au început sub conducerea lui N. Ursulescu, in luna iulie, cu torta de muncă asigurată de
Primăria comunei Dumeşti şi cu o redusă finanfare de la Consiliul Jooeţean laşi. Din colectivul de cercetare au
tăcut parte muzeografii Senica Ţurcanu şi Mădălin Văleanu (Muzeul de Istorie a Moldovei), asisluniv.
V. Cotiugă şi, pentru câteva zile, lector univ.dr. D. Boghian. Din septembrie. lucrările au continuat. până în 16
ocl, cu finantare de la Fundaţia .,Mileniul III - Cucuteni" din Bucureşti Cercetările in această ti.vă au fost
efectuate, sub supr.�vegherea lui N. Ursulescu, de tineri membri ai Centrului Interdisciplinar de Studii
Ameoistorice de la Univer.;italea ,AI.I. Cuza" din laşi (George Bodi, Leti�a Chirilă. Minca IJogdan. Ciprian
Lazlmu ş.a), re,-po nsabil al organizării de şantier fiind G. Bodi.

Nouvelles decouvcrtes de va'iCS cucutenien'i de culte dans le departement de
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pentru etapa timpurie a prezenţei acestei categorii ceramice în aria Cucutent
Aşezarea de la Hoiseşti prezintă o partjcularitate, care o diferen�ază de majoritatea
covârşitoare a celorlalte situri contemporane. In timp ce majoritatea aşezărilor caută locuri
cât de cât dominante, ea este amplasată chiar în albia majoră a râului Bahlui, la marginea
răsc:1riteană a unui mic con de dejecţie, fonnat de Valea Sărăhtrilor, care se varsă în
apropiere10• Terenul pe care a fost amplasată aşezarea nu se ridică mai mult de 0,5 m fală
de restul albiei majore, nefiind, deci, vorba de un gtind. Locuirea din acest punct a
beneficiat de o serie de condiţii favorizante: hrană abundentă (peşte, moluşte, vânat),
piţjişti întinse, favorabile creşterii animalelor (materialul osteologie este extrem de
numeros), terenuri cultivabile, apă de jur împrejuml aşezării. păduri pe dealurile situate
imediat spre sud, sursă de obţinere a sării (soiuri sărăturate) şi, nu în ultimul rând, o argilă
humificată (de culoare vineţie), căutată şi astăzi cu predilecţie de olari pentru producerea
vaselor, ceea ce explică apariţia în cantităţi impresionante a ceramicii pe toată suprataţa
sitului.
Cercetările noastre s-au putut desfaşura mai ales la vest de pod, unde zona
viitomlui canal de deviere a râului nu fusese săyată decât parţial, în timp ce la est canalul
se adâncise deja dincolo de stratul de cultură. In total, am localizat unnele a 1 2 locuinţe,
atât în suprafaţa cercetată, cât şi în taluzurile canalului şi în malurile râului. Dintre acestea
au putut fi mai bine cercetate locuinţele nr. 3, 8, Il şi 1 2 (fig. Il).
Dincolo de imensul material arheologic recoltat (peste o sută de saci), ca şi de
unele observaţii ptivind stratigrafia şi planul locuinţelor, date extrem de imp01tante au
apărut în legătură cu sistemul de construire a pereţilor, repetându-se, în mare măsură,
sihtaţia constatată la [saiia. Prima observaţie în acest sens a fost tăcută în profilul rezultat
spre est, în unna excavării pămânhtlui, în zona locuinţei nr. 3. La marginea sudică a
acestei locuinţe s-a observat clar urma unui şanţ de fundaţie, lat de 90 cm, spre marginea
nordică a cămia se contura, printr-un sol mai închis la culoare, cu impregnaţii de cărbune,
amprenta unui stâlp, cu diametml de 25 cm (fig. 12). La marginile masei de lutuieli a
locuinţei am întreprins alte cinci secţionări şi în toate cazurile a fost obsetvată existenţa
şanţurilor de fundaţie, de jur-împrejuml constntc�ei (fig. Il, 13-15). De remarcat, că este
vorba d� o casă de mari dimensiuni (circa 60 m2), cu două încăperi, separate printr-un
perete. [n încăperea mai mare existau un cuptor şi o vatră, iar în spaţiul rămas între ele
şi peretele de sud a fost amenajată, prin lutuiri succesive, o Javiţă, care se înălţa cu
circa 20-25 cm deasupra platfonnei, având o lungime de 2, 70 m şi o lăţime de 1,60 m
�·:
(fig. I l , 1 8 - 1 9) .
Alte urme ale şanţurilor de fundaţie, dar şi ale unor şiruri de stâlpi, au fost observate'
şi la marginile locuinţelor 8, 12 (suprapusă peste precedenta) şi Il (fig. Il, 16), fără a f('
posibil, până acum, să se stabilească traseul lor integral, deoarece vestigiile acestora nu fl.(l ,
putut fi dezvelite complet, până în prezent. Oricum, important este faptul că s-a atestat şi,_'
pentru faza Cucuteni A utilizarea sistemului de săpare a şanţurilor de fundaţie, în care_se·:
plantau stâlpii ce formau annătura pereţilor locuinţelor. Acest sistem se utiliza simultan c1,1:,
cel al gropilor individuale pentru furcile pereţilor, :>.;>a cum s-a constatat şi în cultura :
A Dodd-Opri!escu, Consideraţii asupra ceramicii Cucuteni C, în SCJVA, 31, 1980, 4. p. 547-556: ŞL Cucoş.
Ceramica de tip C din aria culturii Cucuteni, în MemAIU, 9- 1 1 ( 1977- 1979), 1985, p. 63-92: IT. Dragomir.
Elemente stepice Cucuteni C descoperite la Bereşti Oud. Galaţi), în SC/VA. 23, 1982, 4. p. 4Z2-429.
10 C
Martiniuc, V. Băcăoanu, Geomorfologia teritoriului G.A.C. Dumeşti (regiunea laşi) şi a
împrejurimilor sale, în AŞU/, sec� Il, 1961. 1. p. 181- 192. De asemenea, mul(umim d-lui con[ dr. Gh.
Romanescu de la Catedra de Geografie a Univer.>ităţii ,,ALI. Cuza'' din laşi, care a avut amabilitatea să ne
9

,,

'

clarifice, la futa locului. aspectele geomorfologice ale sitului.
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Gumelnita
o' observaţie preliminară arată că în aşezarea fazei Cucuteni A de la Hoiseşti, spre
deosebire de situa�a constatată în aşezarea precucuteniană de la Isaiia, stâlpii erau plasa�
mai rar, ceea ce presupune utilizarea mai largă a materialului complementar de nuiele şi
şipci, atestată, de altfel, prin ffll titatea mult mai mare a lutuielilor de pereţi, care prezintă
amprentele clare ale acestora .
O altă observaţie extrem de interesantă a fost făcută la demontarea platformei
locuinţei nr. 3 de la Hoiseşti. Spre marginea sudică, sub laviţă şi sub vatră, au apărut,
dispuse pe un şir, patru calupuri de pământ amestecat cu cărbune, care indicau probabil că
platforma locuinţei fusese foarte uşor înălţată deasupra solului, cu ajutorul unor mici popi
de lemn, având înăl�mea de circa 5 cm şi diametre între 20 şi 25 cm (fig. 1). La
secţionarea acestora s-a văzut că unnele de pari pătrundeau c irca 1 5 cm în pământ
(fig. 1 7). Această soluţie constructivă a fost aleasă, mai mult ca sigur, datorită solului
12
aluvionar umed, evitându-se astfel contactul direct al platformei cu acesta • De altfel, şi
amprentele de lodbe de la baza platformei prezentau numeroase urme de cărbune (fig. 1 4),
care se pot explica numai p1intr-o ardere în contact direct cu aerul, în momentul
incendierii locuinţei. Oricum, această ipoteză, pe care o lansăm aici, va putea fi verificată
doar prin cercetarea integrală a suprafeţei de sub locuinţa nr. 3, pentru a fi descoperite
şiruri asemănătoare de piloni, necesari sus�nerii greutăţii platformei.
Observaţii le pe care am avut ocazia să le facem în aşezările de la Isaiia şi Hoiseşti
atestă că şi în domeniul soluţiilor constructive alese pentru ridicarea locuinţelor se poate
vorbi de o continuitate între culturile Precucuteni şi Cucuteni, datorată evoluţiei treptate a
aceleiaşi populaţii, care a receptat creator diverse influenţe exteme, adaptându-le la
situatiile concrete ale fiecărei zone.
Sperăm că atât prin cercetarea altor aşezări precucuteniene şi cucuteniene, cât şi
prin reinterpretarea unor săpături mai vechi, se vor confirma datele obţinute la Isaiia şi
Hoiseşti.
·

Sur le probleme de la construction des habitations
de la culture Cucuteni
Resume
n
On a reptis
le probleme de la maniere d'elevation des parois des habitations des
civilisations Precucuteni et Cucuteni, a partir de nouvelles donnees des fouilles de 2003 dans les
agglomerations de lsaiia et Hoiseşti (dep. de Iaşi.). Dans !'habitat precucutenien de Isaiia, toutes les
six habitations, appartenant a trois etapes succesis ves, ont eu des fosses de fondement, qui ont pennis
d'Ciablir exactement leurs contours et dimensions. De la meme maniere, la fouille de sauvetage de
l'habitat de Hoiseşti a prouve l'existence de meme systeme constructif pour la phase Cucuteni A,
dilise parallelement avec celui des fosses pour la fixation des piliers de la structure des parois.
L'aistence de ce systeme des fosses de fondement dans les cultures Precucuteni et Cucuteni est
mnsideree comme un nouveau ternoignage des intluences venues au milieu des deux cultures de la
part des civi lisations voisines meridionales Bo"ian et Gurnelniţa.
11

O observaţie similară privind construcJ.iile prewcuteniene şi cuaneniene a fost făcută în aşezuea de la Izvoare

�R. Vulpe,)zvoare, Bucun:şti, 1957, p. 39).
2

1. Paul, In legătură cu problema locuinţelor de suprafaţă cu platformă din aşezările culturilor" Petreşti şi

Cucuteni-Tripolie. în SCIV, 18, 1967, 1, p. 3-22.
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Vezi supra. nota 1
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Fig. 1. Isaiia Planul general al locuinţelor descoperite în anii 2002-2003
Plan gen&aldes habitations trouvees pendant Ies annees 2002-2003
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Fig. 2. lsaiia. Şanţurile de fimdaţie de pe latura nord-estică a locuinţelor 8 şi 8A
(peretele nord-vestic al secţiunii)
Fosses de fondement du câte NE des habitations nos. 8 et 8A
(le oaroi NO de la couoe)

caseta

Ş.VI
sv-

-

-

-

-

LOC.

__

8

1- --

oa

F

i

- O,SDrn-Loc.

ob

-NE

8

Fig. 3. Isaiia. Profilul şanţurilor de fundaţie de pe latura nord-estică a locuinţelor 8 şi 8A (peretele
nord-vestic al secţiunii)
Profil des fosses de fondement du câte NE des habitations nos. 8 et 8A
(le paroi NO de la coupe)
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Fig. 4. lsaiia. Profilul şanţurilor de fimdaţie de pe latura nord-estică a locuinţelor 8 şi 8A (peretele
sud-estic al secţiunii)
Profil des fosses de fondement du câte NE des habitations nos. 8 et 8A
(le paroi SE de la coupe)
·
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Fig. 5. Isai ia. Profilul şantului de fi.mdaţie de pe latura nord-vestică a locuinţei nr. 9 (peretele sud-estic
al secţiunii)
Profil du fosse de fondement du cote NO de l'habitation no. 9 (le paroi SE de la coupe)

Fig. 6. Isaiia. Traseul şanţului de fi.mdaţie de pe latura nord-estică a locuinţei nr. 9
Trace du fosse de fondement du câte NE de 1 'habitation no. 9
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Fig. 7. lsai ia. T raseu l şanţu lui de fundaţ ie de pe latura sudică a locuinţe i nr. 7
Trace du fosse de fo ndement du c6re mer idional de 1 ' habitatio n 7

Fig. 8. I saiia. Traseu l şanţurilor de fu ndaţ ie de pe laturi le sudică şi vesti că ale locui nţei nr. 7
Trace des fosse e de fo ndement des câtes mer idional et occ idental de l'habitation no. 7
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Fig. 9. Hoiseşti. Planul general al meandrului Bahluiului fu care se află aşezarea cucuteniană
Plan general du meandre de la riviere de Bahlui, ou est situe l 'habitat de la civilisation Cucuteni
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Fig. 1 O. Hoiseşti. Planul general al sta�unii, cu indicarea lucrărilor care au afectat aşezarea
cucuteniană
Plan general du site, avec les ouvrages qui ont derange !'habitat de la civilisation Cucuteni

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

15

Despre problema construirii locuinţelor cucuteniene

a u

--�-

J!

----

-----._

Ut

� �11

E

o-

E

LO

e

_,
-1

-��-------

Fig. Il. Hoiseşti. Planul general al cercetărilor întreprinse în sectorul de vest al staţiunii
Plan general des fouilles du secteur Ouest du site

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

16

Nicolae U rsulescu, Fel i x-Adri an Ten ca ri u, George Bodi

Fig.

12. Hoiseşti. Şanţul de fi.mda�e de pe latura sudică a locuinţe i n r. 3 (taluzu1 estic a l suprafeţei
cercetate în sec toru l de vest)

Fosse de f ondemen t du câte meridion al de 1'habitation no. 3 ( talus orien tal de la surface in vestiguee
dans le sec teur occiden tal)
3
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Hoiseşti. P rofilul şa nţ ului de fi.mda�e de pe latura sudică a locuin ţei n r. 3 ( peretele vestic al
sec� uni i de control nr. 1)
Profil du fosse de f ondemen t du câte me ridional de 1 ' habitation no. 3 ( le paroi occiden tal de la coupe
Fig.
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Fig . 14. Hoiseşti. Profi lul vestic al şanţ urilor de contro l nr.l şi 3, prin locuinţa nr. 3. 1 -placă cuptor;
2- lutuială; 3 - ceramică; 4-os; 5-căr bune; 6 - lutuială cu am prente; 7- lutuiala laviţei
P rofi l oc cidental des coupe s de contrâle no. 1 et 3, par 1 ' habitation no. 3. 1 -plaque de four; 2 enduit en argile; 3 - ceramique; 4-os; 5 - charbon; 6- enduit en argile avec des empreintes; 7 - 1'
en duit en argile de la banquette
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Fig. 1 5. Hoiseşti. Profilul nord-vestic al şanţului de control nr. 2, prin locuinţa nr. 3
Profil NO de Ia coupe de contrâle no. 2, par I'habitation no. 3
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Fig. 16. Hoiseşti. Profilul nordic al şanţului de control nr. 7, prin locuinţa nr. 1 1
Pro fil septentrional de Ia coupe de contrâle no. 7 , par l'habitation no. Il
�Ocm
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Fig. 17. Profilul nord-vestic al şanţului de control nr. 1 3, pe linia pilonilor de susţinere a platformei
locuinţei nr. 3
Profil NO de la coupe de contrâle no. 13, au long de la ligne des pylânes de soutien de la plate-forme
de l'habitation no. 3
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Fig. 18. Ho iseşti. Locuinţa nr. 3 : cuptor, laviţă ş i profilul şanţului de contro l
Habitation no . 3: four, banquette et profi l de la coupe de contrâle no . 1

Fig . 1 9. Ho iseşt i. Cuptom llocuinţei n r. 3
Faur de l'hab itat ion no. 3

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

nr.

1

ŞANTIERUL ARHEOLOGIC DELEşTI-CETĂŢUIA, JUD. VASLUI
RUXANDRA AUIBA, TAMIUA MARIN

Observa�a lui Alexandru Zub potrivit căreia "Problemele mari ale istoriografiei se
regăsesc oarecum în fiecare microzonă. Diferă doar nuanţele, accentele, strategiile
cercetării. Cum să le cuprinzi pe toate convenabil?"1, prin "integrarea cercetărilor
arheologice istoriografiei"2, poate fi acceptată şi pentru cunoaşterea complexului cultural
eneolitic Cucuteni-Tripolie.
Fiecare punct investigat, fie şi numai printr-un sondaj arheologic, precum cel de la
Deleşti-Cetăţuia, poate fi supus interogărilor prin problemele specifice culturii. Demersul
se bazează, în primul rând, pe publicarea integrală a informa�ilor existente, într-un raport
definitiv al cercetărilor.
1.1. Staţiunea Deteşti-Cetăţuia se află la circa l km nord-vest de satul Deleşti,
comuna Deleşti, jud. Vaslui, pe un platou ce se detaşează din dealul Deleştilor (fig. 1 ) .
Locul, apărat natural la nord şi nord-est de bahnă, este accesibil dinspre sat. Sta�unea a
fost descoperită de noi în 1987, în timpul cercetărilor de teren realizate pe valea Racovei.
In marginea de nord-est a platou1ui dealului Deleştilor, într-o zonă supusă permanent
alunecărilor de teren, Tamilia Marin a realizat, în anul 1 989 sondajul arheologic ce face
obiectul acestui studiu.
1.2. Investiga�ile au început prin deschiderea a cinci secţiuni (fig. 2/ 1 ), cu aceleaşi
lă�mi (SI-V= 1,5 m), dar cu lungimi diferite (S 1-11,IV -V= 10 m; S m= 6 m), uneori cu
casete între ele. Secţiunile Il, IV-V au fost trasate paralel, la distanţe de 0,5 m, respectivA4
m, sec�unea 1 la 8,25 m sud-est de secţiunea V şi secţiunea III la 7 m nord de a-IV-a. In
total s-au săpat 77 m2• Stratigrafia, urmărită de sus în jos, începe cu un sol vegetal negru
cenuşos, de circa 0,25-0,30 m, după care urmează altul de culoare mai deschisă, brun
cenuşiu, cu diferite pigmentaţii, între ,9,30-0,45/0,60 m, în care se află, la mică adâncime,
depunerile unei aşezări cucuteniene. In perimetrul săpat nu este decât un singur nivel de
locuire. Urmează soiurile brun-argilos şi argilos, sterile din punct de vedere arheologic
(fig. 2/2). Aflată la mică adâncime, aşezarea cucuteniană a fost afectată în parte de
lucrării� agricole.
Intre metri 3,70-7, pe S L s-au surprins aglomerări de materiale ce indicau
posibilitatea existenţei în apropiere a un�i locuinţe, fapt pentru care s-a deschis o casetă de
laM 3,50 la 7,50, cu lăţimea de 2 m. In acest perimetru au apărut fragmente ceramice,
câteva de la vase mari de provizii, o unealtă de silex, un fragment de polonic şi bucăţi de
lipituri de la pereţi (fig. 3/ 1 , 1 O; 8/6; l 0/6; 1 1 12). Din cauza timpului nefavorabil, locuinţa
nu s-a cercetat integral.
Alte concentrări de cioburi pe nivel au apărut pe SIl (fig. 9/2, 5) şi pe SIV. Intre
piesele găsite aici menţionăm un disc de lut, fragmente de la o figurină zoomorfa, un
polonic, resturi osteologice (fig. 3/6, 9; 7/1-2; 10/9; 11/1).
Pe S V, între metri 5-8, spre partea de sud a secţi unii, la o adâncime de peste
0,35 m, s-a descoperit o altă aglomerare de cioburi, câteva fragmente de la o vatră, lipituri
A

1 Al. Zub,lstorie şi finalitate, Bucureşti, 1991, p. 70, 90.

2

J.-B. Dwuselle, La

1984, 1,p. 8şiurm.

co�nce actuelle du� în Revue des sciences morales el poliliques, Paris, 139,

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

Ruxandra Alaiba, Tamilia Marin

20
arse

de la pereţi, pietre şi oase de animale, ce au indicat prezenţa în apropiere a altui
complex de locuire. Din aceeaşi suprafaţă mai provine şi un vas întregibil şi altele
fragmentare, unele pictate (fig.411-2; 9/1, 3), bucă� de chirpic între care câteva faţetate, o
parte dintr-o râşniţă, un împungător de corn (fig.3/5, 11) şi un tub, probabil de foaie.
Adâncimea mică a podelei locuinţei nu marca baza stratului de cultură al aşezării Cucuteni
A, ce era mai jos. O situatie similară a fost semnalată la Trai.an-Dealul Fântâni lor, în
sistemul de construc�e al locuinţelor 1 şi i. În genere, nivelul podelei, cu platformă sau
fără, se află uşor deasupra nivelului de călcare cucutenian. Sjtua�a stratigrafică a fost
întâlnită şi în alte sta�uni din Podişul Bârladului, la Dumeşti Intre Pâraie, Chetreşti-Pe
Deal, cţrr şi în alte zone geografice, la Hăbăşeşti-Ha/m4 ş.a
Intre M8-l O a apărut o mică alveolare, cu h 50-60 cm, măsurată pe nivelul antic
de călcare, în care s-au găsit mai multe fragmente ceramice, între care o parte din gura
unui chiup cu gâtui acoperit interior şi exterior cu slip de culoare roşie, baza şi o parte din
corpul unui vas de provizii barbotinat (fig.4/2).
-

=

2.0. Inventarul destul de sărac, include totuşi principalele categorii de materiale.
2.1. Materiale de constrncţie. S-au recuperat şi câteva bucă� de chirpic, degresate

cu resturi vegetale, qe la pere�i locuinţelor, cu o parte feţuită şi alta cu urme de nuiele.
2.2. Unelte. In această campanie s-au descoperit: două gratoare din silex, unul pe
lamă şi altul pe aşchie, cu urme de prelucrare pe una din laturi (fig. 3/2-3); un topor de
mamă (fig. 3/3), o formă uşor alungită, cu sec�unea transversală plan-convexă şi cu tăişul
uşor mai lat în raport cu ceafa; un frecător şi o parte dintr-o râşniţă (fig. 3/11); două
împungătoare de corn (fig. 3/4-5), rupte din vechime; câteva fragmente de polonice, unele
acoperite cu culoare roşie (fig. 317; 10/6, 9). De asemenea, s-a găsit şi un fragment de la o
aşa numită sziflătoare tronconică, prevăzută interior cu un canal prin care trecea aerul în
cuptor.
2.3. Plastică Menţionăm doar un picior de statuetă feminină, acoperit cu incizii
scurte (fig. 3/6), o figurină zoomorfă (fig. 3/8) şi un disc concav de lut, lucrat din pastă
nefrământată bine (fig. 3/9).

3.0. Ceramica. Conform tipologiei clasice de ordonare a acesteia, pentru Deteşti
Cetăţuia se pot menţiona cele două mari categorii specifice culturii Cucuteni. Prima,

nepictată, axiologic situată în plan secundar în raport cu ceramica pictată, numită uzuală,
cu speciile prăfoase şi poroase. A doua, ceramica principală, pictată, de bună sau foarte
bună calitate, pe baza căreia, prin analiza stilului pictural, s-a datat aşezarea în subfaza
Cucuteni A3;.16, caracterizată în principal prin pictura tricromă cu motive acoperite cu alb
sau roşu etalat, conturate negativ prin delimitarea lor cu negru din fondul vasului.
Categoriile ceramicii secundare, uzuale, nepictate, cuprind formele ceramicii
poroase şi prăfoase (fig.4-7; 12-13).
3 H.

Dumitrescu, V. Balan, A Dascălescu, 1. Dragomir, C. Mateescu, Şantierul Traian, în SC/V, IV, 1 -2, 1953,

P· S0-5t.

VI. Dumitrescu, H. Dwnitrescu, M. Petrescu-D"ll11boviţa, N. Gostar, Hăbăşeşti, monografie arheologică,
Bucureşti, 1 954, p. 1 1 7 şi unn.
5 M. Brudiu, O străveche inovaţie tehnicii - foalele - descoperită la Crasnaleuca, comuna Coţuşca, judeţul
Botoşani, în Hierasu.s, VI, 1986, p. 7-8, fig. 1 .
6 A Ni� Formarea şi clasificarea grupelor de stil AB şi 8 ale eeramicii pictate Cucuteni-Tripolie, în AllA/,
1984, Supt. V, p. 1 4-15.
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3.1. Ceramica poroasă (fig.4/2, 5; 5/4-6, 8-9; 6/2), modelată din pastă degresată cu
nisip de granula�e mare, pietricele, fragmente de calcar, arsă oxidant sau neuniform, a fost
uneori acoperită cu barbotină7, alteori lustruită sau decorată cu alveole (fig.S/4; 6/2), striuri
(fig.S/5) sau vopsită cu culoare albă şi/sau roşie (fig.S/4) .. Pe corp apar ades torţi şi
proeminenţe. Acoperirea cu culoare este specifică şi fazei Precucuteni III şi aspecţului
cultural Stoicani-Aldeni, dar mai ales cerarnicii complexului Cucuteni-Tripolie. Intre
forme men�onăm mai ales castroanele şi vasele de dimensiuni medii şi mari, în special
chiupurile.
3.1.1. C astroane. Două vase, arse cărămiziu-cenuşiu, se disting prin buzele mai
îngroşate (d=I8; 32 cm). Două castroane au pere�i finisa� neglijent, unul are corpul
semisferic (fig. 5/6; 14!7d; d=29 cm), altul tronconic (fig.5/8; 15/2b; d=29,5 cm). Pe alte
două castronaşe cu pereţii mai subţiri, lucrate dintr-o pastă cu pleavă, s-au păstrat în
interior wme de culoare roşie (d=I2; 1 6 cm).
3.1.2. S-au găsit şi fragmente de chiupuri, dintre care unul decorat cu barbotină,
ordonată în şiruri aproximativ paralele, verticale sau uşor oblice, prevăzut cu apucători
(fig.4/2, 5; 5/9; dtm;F27; 29; 1 3 şi 34; 40 cm). Amintim şi fragmentele de vase de
dimensiuni mici sau medii, pictate exterior cu alb (citma=1 4 cm), prevăzute cu torţi sau cu
simple proeminente (d=1 2; 18 cm). Un exemplar are corpul uşor carenat pe mijloc
(�=24; 29,5; 3 0cm).
3.2. Ceramica prăfoasă, în pastă cu degresan� de granula�e mai mică, nisip, mai
puţin pietricele, a fost arsă în nuanţe cărămizii, rar brun-cenuşii sau cu pete cenuşii, uneori
decorată cu şiruri de alveole, proeminente sau protuberanţe şi ades prevăzută cu tortiţe.
Câteva forme au pere�i exteriori, uneori şi interiori acoperi� cu culoare. Vopseaua se
aplica tectonic la exterior, interior sau pe tot vasul. Se poate observa cum tuşele de penel
au lăsat, pe suportul format din peretele vasului, mici urme neacoperite cu culoare8. Ades,
p�le vopsite se şi lustru iau. Formele sunt numeroase: pahare, baluri, castroane, străchini,
talere, <.;ratere, capace, suporturi şi vase cu suport sau vase prevăzute sub gât cu o şănţuire,
cu corpul bombat.
3.2.1. Palwre. Tipul cel mai frecvent are profilul în S, cu deschiderea gurii
apropiată de diametru! maxim, buza înclinată şi gâtui scurt, baza dreaptă (fig. 6/3 , 8; 8/2,
6; 14/l a, 2b; d= 1 2; 6; 18 şi cu d=IO; 1 4 cm). Altele au gura mai largă (fig. 4/3; 6/1 ; 14/2a;
d=8,7; 1 6 cm). Fragmentele păstrate (d=l2; 14; 16; 20 cm), provin mai ales de la
exemplare de dimensiuni medii. Semnalăm şi tipul cu gâtui mai îngust, buza nemarcată
(fig. 8/3; 14/1b; d=9; 12,5; 16; 18 cm).
3.2.2. Baluri. Unul de dimensiuni mai mari şi unul mai mic, au fost acoperite cu
culoare roşie (fig. 8/4; 9/4; 14/7a, c; d=24; 12 cm). De cele mai multe ori pasta este foarte
fină (fig.7/3, 1 2; 1 4/7b; d=12; 9; 1 8 şi 1 2; 1 4 cm). Câteva p� de corp pot fi legate de
acest tip (d=8,5; 24 cm).
3.2.3. Castro ane. Din pastă prăfoasă s-au modelat forme cu buza răsfrântă, gâtui
marcat şi corpul rotunjit (d=1 4; 1 8; 22; 24 cm). S-au reconstituit şi vase acoperite cu

7 În cultura Gumelniţa apar fonne acoperite cu brubotină neordonală şi cu barbotină dispusă geometric în vârci

oblice ordonate pe gâhii şi corpul chiupurilor, oalelor şi al cratitelor, în A'J.: la Măriuţa, vezi M. Şimon,
Importurile Stoicani-Aideni din aşe7area gumelniţeană de la Măriuţa, jud. Călăraşi, în CCDJ, XIII-XIV,

r· 33, nota 21.

Realizarea desenelor a unnărit şi surprinderea are;tei particularităţi (fig. 8-9), pe care nu am mai remarcat-o aJ.ât
de clar pe laturile cerarnice din alte statiuni.
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culoare roşie, prevăzute cu torţi mici sau late (fig. 9/6; 1212; 14/4c, 6c; d=I9,5; 20 cm).
Mai nwneroase sunt castroanele tronconice, cu pere�i uşor arcui� (fig. 7/4, 6-8; 15/la-c,
2a; d=25,5; 18; 30; 20; 17,5 cm) şi castronaşele, unul cu o perforare pe margine, altele cu
proeminenţe şi decor alveolat (fig. 4/4; 512; 811; 14/5a, 6a-b; d=10; 14; 12 cm) sau tortiţe
(fig. 815; 14/5b; d=14; 12,2 cm). La aceste forme întregibile adăugăm fragmentele (d=I8;
5xl9; 4x20; 24; 30 cm), dintre care unul, descoperit în S 1, provine de la un vas cu
protome cornute. Câteva castroane, arse brun-cenuşiu, au fost modelate dintr-o pastă cu
mult nisip(d=2xl8; 30; 34 cm).
3.2.4. Străchini. Două exemplare, cu proeminenţe pe umăr, au pere�i apleca�
exterior(fig.5n;7/l;14/4a-b;d=8;17 cm).
3.2.5. TolereZe au de obicei pere�i foarte înclinaţi şi interior urme de culoare. Două
fragmente se apropie de forma unor farfurii (fig.5/l; 15/3a; d=23; 24 cm). Unele au fost
acoperite cu roşu (fig.911-3; 15/3tKI; d=24; 34; 34;27 cm), altele probabil nu au păstrat
culoarea (d=l6; 2xl8; 20; 2x30;34 cm).
3.2.6. Craterele nu sunt prea numeroase. Apar forme cu pere�i sub�ri sau mai
groşi, acoperiţi exterior cu roşu (fig.6/9; 14/3; d=30; 22; 24; 26; 2x28; 30 cm), între ele şi
unul cu gâtui uşor înclinat interior (d=25 cm).
3.2.7. Capacele aveau butoane masive (fig.6/10; d=3,2 cm). Nu excludem
posibilitatea ca o parte din castroane sau pahare să fi fost folosite drept capace.
3.2.8. Suporturile şi vasele cu suport nu s-au păstrat întregi. Mai bine conservate
sunt un fragment de la un taler cu suportul uşor bombat (fig.6/5; 15/4; d=20); un taler a
cărui suport s-a rupt din vechime (�=30 cm); un vas cu suport; două fragmente de la o
mică fiuctieră şi două cioburi de la piciorul acestora (fig.6/4, 7; 15/5; d=25; 2x18; drerF
3,5 cm). Alte fragmente provin de la picioare de mărimi diferite(dbazi=l4;15; 16;18 cm).
3.2.9. Vase prevăzuJe sub gât cu o şănţuire, cu corpul bombat. Două exemplare, de
dimensiuni relativ mici, au fost modelate din pastă bună, cu pereţii subţiri, nu au fost
pictate sau pictura nu s-a conservat, un al treilea are dimensiuni mijlocii (d=2x16; 22 cm).
3.2.10. Fragmente diverse. S-au păstrat: buze cu pere�i subţiri, ades vopsite cu
roşu (fig. 5/3; d=2x12; 20; 3x30 cm); fragmente de torţi (fig. 7/5, 9); baze(fig.S/9; 7/2, 1O
I l ; 9/5; 10/5; 11/3; d=13; I l ; 9; 16,5; 9; 12; şi 5; 7; 8,5; 10; 11,5; 13; 19 cm) şi un
fragment perforat (fig.4/l).
3.3. Categoriile ceramicii principale deţin numeric locul cel mai important.
Predomină ceramica pictată tricrom, pe fond alb, cu benzi albe, rezervate negativ cu
culoare neagră, interspa�ul roşu întins sau liniar. Câteva vase au pictura aplicată pe fondul
natural, cu benzi albe pozitive. Se realizează astfel o tetracromie. Rar se întâlneşte şi
categoria pictată bicrom. Descrierea decorului se va face paralel cu prezentarea formelor:
pahare, cupe cu picior, baluri, castroane, străchini şi vase cu corp bombat.
9
3.3.1. Pahare. Un exemplar din specia pictată pe ambele feţe , tricrom pe fond alb,
face parte din categoria celor cu profil în S. La exterior decorul are ca motiv principal două
spirale trasate orizontal în S, formate din benzi de lăţime medie, rezervate din fondul alb,
mărginite cu negru mai lat, de care sunt conjugate alte valute sau fragmente de benzi,
interspa�ul roşu liniar. Baza dreaptă marcată circular cu roşu şi negru, a fost acoperită cu
patru li nii roşii paralele. Pictura interioară este ştearsă (fig.10/1;�=10,5/4 cm). Un alt
pahar are la exterior culorile destul de şterse. Totuşi se poate urmări decorul realizat din
Deşi are baza decorată, pictura pe ambele feţe
următorul pahar pictat (fig. 10/4-a).

9

nu

este specifică capacelor. Aceleaşi caracteristici le
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benzi albe negative, mărginite cu negru, interspa�ul roşu liniar. În registrul superior apar
ove, în al doilea volute şi unghiuri. Baza mărginită cu benzi circumscrise albe şi roşii are
în interior un motiv în reţea din linii brune. In schimb în interior, pe mijlocul vasului,
aleargă două spirale agăţate, realizate din benzi albe negative, rezervate de benzi roşii,
peste care s-a trasat cu negru. Duetul volutelor se poate înscrie într-D ovă. Deasupra şi
dedesubt apar alte volute, de dimensiuni diferite, un decor în langhetă, scurte benzi
conjugare, interspa�ul s-a acoperit cu roşu liniar (fig. ! 0/4-a; 16/1 ; dt..IZM=i= l0/4 cm).
Un pahar de dimensiuni mai mari are gâtui înalt, înclinat spre interior, buza
nemarcată. La exterior se desfăşoară un decor pe fond alb din motive în Z conjugate,
realizate din benzi albe negative, mărginite cu negru, interspaţiul roşu liniar. Interior a fost
acoperit cu roşu (fig. I 0/8; 1 6/2; d= l 8 cm). Câteva pahare au pictura ştearsă (d=2 1 ; 28
cm), alte fragmente păstrează un decor cu ove sau volute (dcav=2x9; 1 1 cm). Trei pahare,
modelate din pastă foarte fină, a căror dimensiuni nu se mai pot reconstitui, erau pictate şi
interior.
3.3.2. Cupe cu picior. Un fragment din buza unui vas are fonna apropiată de a
cupelor cu corp amforoidal şi cu picior. Exterior are o pictură bicromă din benzi bnme
trasate pe alb (fig. 1 017; d=7 cm). Un alt fragment de picior are pictura ştearsă (d=S,S cm).
3.3.3. Baluri. Un exemplar de dimensiuni medii are decorul dispus exterior în două
registre separate pe maxima curbură de o linie groasă neagră. Deasupra acesteia apare
motivul in reţea din linii negre, fond alb, restul vasului a fost acoperit cu culoare roşie,
obţinându-se astfel tot un decor tricrom, cu culorile repartizate în registre diferite (fig. l l/1;
16/4; d=23 cm).
3.3A. Castroane. Prin desen s-a reconstituit un exemplar cu corpul semisferic, baza
uşor concavă, din tipul celor cu torţi late, perforate, pictat tetracrom direct pe fondul roşu
brun. Castronul are ordonate interior şi exterior motive din benzi albe pozitive de lăţime
medie, mărginite cu negru, interspa�ul roşu liniar, trasat paralel cu ornamentul ptincipal.
Partea liberă a torţii are la extremităţi două prelungiri ce pennit apropierea acesteia de
reprezentările cornute specifice culturii, un posibil bucrania. Ornamentul exterior a fost
ordonat în două registre, ce comunică între ele prin banda albă despărţitoare. Unul
deasupra torţii, a fost acoperit cu un decor din benzi albe, ce alcătuiesc unghiuri separate
de cârlige, altul din wna torţii, din benzi arcuite (fig. l 2/ l ; 1 6/3a; d=22; h= I l cm).
Un alt castron, de dimensiuni medii, are pe ambele feţe volute ample, pictate
tricrom exterior pe fond alb, interior pe fond brun (tetracromie), cu benzi albe negative,
late, mărginite cu negru trasat gros, interspaţiul roşu liniar (fig. l l /2; 1 6/3c; d=29 cm).
3.3.5. Străchini. Un exemplar prin buza răsfrântă în exterior se apropie de străchini,
iar prin corpul înalt, de castroane. Pe umăr avea tortiţe. Pictura tetracromă s-a realizat din
benzi albe de lăţimi medii, mărginite cu negru, interspaţiul �oşu liniar, pe fond brun. In
interior două spirale acoperă cea mai mare parte a suprafeţei. In spaţiile rămase libere s-au
pictat ove conjugate direct la spirale şi două motive folifonne despărţite de un unghi, .In
10
fonne similare celor de la Hăbăşeşti-Halm , ce v0r trece şi în etapele ulterioare. In
exterior, pe umăr şi sub �sta, apar două şiruri de spirale în S agăţate, în maniera in care s
au pictat şi la Dumeşti-lntre Pâraie, cu volutele apropiate, dispuse pe aceeaşi oriwntală,
pentru a sugera un ovoid, interspaţiul s-a acoperit cu benzi late roşii (fig. l 3; 1 6/3b; d=29
cm).
3.3.6. Vase cu cmp bombaJ. S-au conservat doar părţi de vas pictate exterior
10

VI. Durnitrescu et alii, op.cit., p. 339, pl. XCII!2.
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(dmză=34 cm).

3.3.7. Fragmente diverse. Două au păstrat pictura. Unul are pe un registru un motiv
ce se apropie de cel în şah, fonnat din pătrate alungite, albe, intercalate de altele albe
acoperite cu linii negre verticale şi orizontale ce fonnează o reţea şi pe registrul de
deasupra, un decor tetracrom cu motive în Z. Al doilea fragment păstrează o parte dintr-un
decor cu ove, separate de câte un mic motiv cordiforrn (fig. l0/2-3). Amintim şi baza
concavă a unui vas pictat exterior.
3.4. Categoria ceramicii Cucuteni C. Un mic fragment de la un vas cu pereţii
drep�, groşi, ars cenuşiu, are în pastă şamotă. Altul provine de la aşa nwnitele cratere cu
profil în S, scunde, prevăzute cu toartă pe wnăr (fig.6/6; 1 5/6; d= 22 cm). Fac parte din
specia de sinteză dintre ceramica de tip C şi cea cucuteniană.
4.0. Consideraţiifmale.
4.1. Ceramica. Din cele 2 1 de vase din grupa ceramicii poroase, cinci erau

castroane cu corpul mai adânc, tronconic sau sferoidal. Primele trei au dimensiuni mici
sau medii, cum se poate vedea din deschiderea gurii cu diametre de 1 2, 1 6 şi 1 8 cm sau a
bazei (dm"r l 4 cm), iar ultimele două mai mari, cu deschiderea gurii de 29 sau 29,5 cm
(fig. 5/6, 8; 1 4/7d; 1 5/2b). Tot acestei categorii ceramice aparţin şi trei vase mari, cu
deschideri ale gurii de 24, 29,5 şi 30 cm şi şase baze de chiupuri, cu diametre de 1 3, 27, 29
(fig.S/9; 4/2, 5), 24, 34 şi 40 cm.
Grupa ceramicii prăfoase însumează 1 05 vase, din care 1 5 erau pahare, 5 cratere, 7
boluri, 32 castroane, 2 străchini, 1 capac, 9 talere, 9 vase cu suport sau suporturi, 3 vase cu
deschideri medii ale gîtului de 2x l 6 şi 22 cm şi cu corpul bombat, 7 buze şi 1 3 baze cu
diametre de la 5 la 19 cm. Dintre acestea amintim întâi 15 pahare, din care 1 1 cu profilul
în S (fig. 4/3; 6/1, 3, 8; 8/2, 3, 6; 14/1a, 2a-b), cu diferite diametre ale gwii de 6, 9, 10,
2x1 2, 2xl 4, 2x1 6, 1 8, 20 cm şi patru pahare cu gâtui mai îngust (fig. 8/3; 1 4/ 1b), cu
diametre de 9, 1 2,5, 1 6, 1 8 cm, ce vor fi specifice pentru ultimele secvenţe cronologice ale
fazei Cucuteni A. Nu lipsesc nici fonnele mici nici cele medii. Exemplarele cu diametre
mai mari au aspectul unor cratere (fig.6'9; 14/3), fonne cu gura largă, cu dimensiuni de
22, 24-25, 28, 30 cm. S-au găsit la Deleşti-Cetăţuia şi 7 boluri (fig. 7/3, 1 2; 8/1 , 5; 1 4/7c),
vase ce tind spre fonne sferice, cu diametre de 8,5, 9, 3x 1 2, 1 4, 1 8 şi 2x24 cm. Mai
numeroase sunt castroanele, 32 de exemplare, cu fonne tronconice sau sferoidale, uneori
cu tortiţe (fig. 4/4; 5/2; 7/4, 6-8; 8/1 ; 9/6; 12/2; 14/4c, Sa, 6a-c; 15/1a-c, 2a), cu deschideri
ale părţii superioare de 1 0, 1 2, 1 2,2, 3x14, 1 7,5, 5x1 8, 5x 19, 1 9,5, 6x20, 22, 2x24, 25,5,
3x30 şi 34. Măsurătorile dau 6 fonne mici cu deschideri de 1 0-14 crn, 19 fonne medii cu
diametre de la 1 7 cm la 22 de cm şi 7 fonne ma� mari. La acestea se adaugă 2 străchini
(fig.S/7; 7/1 ; 14/4a-b), cu diametre de 8 şi 1 7 cm. In schimb capacele sunt rare (fig. 6/1 0),
neîntregibile. Majoritatea celor 9 fragmente de talere pot proveni de la vase cu suport
(fig.S/1 ; 1 5/3a), cum indică şi dimensiunile medii ale acestora, cu diametre de 1 6, 2x1 8,
20, 23, 24, 2x30, 34 cm, deci cuprinse între 1 6 şi 34 cm. Adăugăm la acestea 9 fragmente
de la suporturi şi vase cu suport (fig.6/4-5, 7; 15/4-5), cu diametre ale buzelor de 20, 2x 18,
25, 30 şi ale bazelor de 4, 1 5, 1 6, 18 cm. Sunt rare şi vasele prevăzute sub gât cu o
şănţuire, cu corpul bombat. Cele 3 exemplare au deschideri medii ale gîtului, de 2x l 6 şi
22 cm. La acestea se pot adăuga şi 4 buze (fig.S/3; 6/2) de la vase cu deschideri diferite şi
13 baze cu diametre de la S ia 19 cm (fig. S/9; 7/2, 10-1 1; 9/5; 10/5; 1 113).
Categoriile ceramicii principale însumează 1 8 vase a căror fonnă se poate
specifica: 9 pahare, 2 cupe cu deschideri mici de 5,5-7 cm, 1 bol, 1 strachină, 2 castroane,
3 vase de mari dimensiuni.
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Cernmica pictată bicrom este rară. Amintim doar o cupă mică, cu gura cu o
deschidere de 7 cm (fig. l0f7). Repartizarea culorilor este diferită şi pe un bol pictat
tricrom, pe primul registru cu o reţea din linii negre pe fond alb, pe al doilea cu roşu întins
(fig. l l/1; 1 6/4), cu o deschidere a gurii de 23 cm. Din cele 9 pahare, patru sunt mai bine
conservare. Au fost pictate cu motive din benzi albe negative, rezervate din fondul alb,
mărginite cu negru mai lat, interspaţiul roşu liniar (fig. l 0/ 1 , 4, 8; 1 6/ 1 ), cu dimensiuni ale
buzei între 9-1 1 cm şi una mai mare cu diametrul de 1 8 cm (fig. 1 6/2).
Un castron de mărime medie, cu un diametru al buzei de 29 cm, s-a pictat exterior
pe fond alb, tricromie, interior pe fond brun, tetracromie (fig. l l /2; 1 6/3c). Alt castron uşor
mai mic, cu o deschidere a gurii de 22 cm, s-a pictat tetracrom, direct pe fondul roşu-brun
(fig l2/1 ; 16/3a). La fel s-au pictat o strachină (fig. l 3 ; 1 6/3b; d=29 cm), câteva vase de
mari dimensiuni (fig. l0/2-3), între care unul cu corp bombat, cu baza de 34 CJll.
In final se poate preciza nwnărul aproximativ al vaselor descoperite. In total s-au
găsit 126 vase specifice cernmicii uzuale. Ceramica poroasă s-a folosit pentru modelarea a
21 de vase, între care se pot detaşa 5 castroane şi 6 chiupuri. Din grupa ceramicii cu aspect
prăfos, cea mai nwneroasă, s-au descoperit 105 vase, din care 1 5 sunt pahare, 5 cratere, 7
baluri, 32 castroane, 2 străchini, 1 capac, 9 talere, 9 vase cu suport sau suporturi şi 3 vase
cu corpul bompat. O parte din ele au fost probabil şi pictate sau doar acoperite cu culoare
roşie sau albă. Intre forme predomină castroanele de diferite dimensiuni şi paharele.
Din categoriile ceramicii pictate s-au descoperit 18 vase, din care 9 sunt pahare, 2
cupe, 1 bol, 1 strachină, 2 castroane şi 3 vase de mari dimensiuni.
Şi pentru staţiunea de la Deleşti-Cetăţuie se pot unnării funcţiile picturale ale
culorii albe de-a lungul fazei A, pentru realizarea motivelor din benzi albe pozitive, pe
cernmica bicromă sau tricromă pe fond brun, sau pentru rezervarea motivelor negative, pe
cernmica tricromă pe fond alb. Ultima a sintetizat ambele funcţii ale culorii albe, a
1
fondului de pictură şi a motivelor 1 •
.

4.2. Probleme de dotare

Hubert Schmidt, încă din 1 932, a urmărit fixarea unui cadru sţructural pentru toate
motivele decorative, cadru actualizat în 1 984 de către Anton Niţu. In această optică s-a
analizat funcţia motivelor care intră în ţesutul decorului pictat pe vasele de la Deteşti
Cetăţuie, ordonat ades în compoziţii, ca un tot format din elemente legate organic între ele.
Ceramica pictată tricrom pe fond alb sau pictată tetracrom pe fondul natural al vasului,
prezintă, în linii generale, analogii cu ceram ica descoperită în aşezările specifice subfazei
12
Cucuteni A33 din Podişul Bârladului de la Poieneşti-Dealul Teilor , Bereşti-Dealul
1
3
Bâzanului şi Dealul Bulgarului, Puricani-Lotul Şcolii , Scânteia-La Nud 4, dar şi cu
15
16
cernmica pictată de la Hăbăşeşti-Holm sau Truşeşti-Ţuguieta , ultimele săpate integral.
1 1 A Nitu, Reconsiderarea Ariuşdului, în StComSJGheorghe, 1973, 1, p. 67; ldem, 1978-79, p. 30, 136; ldem,
1984, p. 1 4- 1 6.
12
Vulpe, Săpăturile de la Poieneşti din 1949, în Ma1eriale, l, 1953, p. 252 şi urm.
1 3 I.T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Tg. Bereşti (r. Bujor, reg. Galaţi), în Danubius, l, 1 967. p. 45 şi

R.

wm.; Idem, Săpăturile arheologice în aşemrea eneolitică de la Puricani. Jud. Galaţi, în MaJeriale, Tulcea,
1 980, p. 1 12 şi unn. ; ldem, Săpăturile arheologice din aşezarea cucuteniană de la Bereşti "Dealul
Bulgarului" (jud. Galaţi), în MaJeria/e, Bucureşti, p. 73 şi urm.; Jdem, Principalele rezultate ale săpăturilor

arheologice de la Bereşti-Dealul Bulgarului (1981), judeţul Galaţi, în MemAntiq, IX-XI, p. 99 şi wm.
1 4 M. Mantu, S. Turcanu, Scânteia. Cercetare arheologicA şi restaurare, Iaşi, 1999, nr. 1, p. 61 şi urm.
1 5 VI. DwnitrescU et alii, op.ciL, p. 309 şi urm.
1 6 Mircea Petrescu-Dîmbovita et alii, Truşeşti. Monografie arheologică, Bucureşti Iaşi, Editura Academiei
Române, Complexul Muzeal Naţional ,,Moldova" Iaşi, 1999, p. 266 şi urm.
-
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Analiza stilului pictural al ceramicii principale, pictate, de la Deleşti, de bună sau
17
foarte bună calitate, în baza căruia s-a datat aşezarea în subfaza Cucuteni A3a , se
caracterizată în principal prin pictura tricromă cu motive acoperite cu alb, delimitate cu
negru, din fondul de obicei alb al vasului, mai rar brun-natural. Astfel s-au pictat tricrom,
pe fond alb, trei pahare (fig. 10/1; 4, 8), bicrom pe fond alb, o cupă cu picior (fig. 10/7),
parţial pe fond alb, 1 bol (fig. 9/1). La acestea adaugăm trei fragmente de vase (fig. 10123). In schimb pe fond roşu-brun, în tetracromie, s-au realizat două castroane (fig. 9/3; fig.
1 1/1) iar alt castron s-a pictat exterior pe fond alb şi interior pe fond brun (fig. 1112).
Raportul între fondul alb şi cel brun, urmărit pe cele 18 vase păstrate fragmentar ar fi de
1 1 -7, un raport încă nedefinitiv, avînd în vedere numărul prea mic al vaselor descoperite
până în prezent.
Ceramica pictată de la Deleşti-Cetăţuia, decorată cu benzi albe, ce alcătuiesc
spirale, motive unghiulare, ove, motive foliforme, realizează, din perspectiva unei analize
structurale a motivelor, un întreg organic, mai complex în raport cu suma părţilor.
Motivele decorative, descrise pentru ceramica de la Deleşti, compun un sistem de imagini
simbolice, reale armonii picturale sacre. Acest sistem de o incalculabilă vechime, perfect
structurat, fixează prin simbolurile arhetipale, o modalitate de reprezentare a universului
specifică agricultorilor neo-eneolitici.

Le chantier archoologique de Deteşti-Cetăţuia, dep. de Vaslui
Resume
Dans cet article on a presente le sondage archeologique effectue par Tarnilia Marin en 1989.
Les auteurs metent en evidence des principaux resultats archeologiques qui a resultes de celle cinq
sections tracees a Deleşti-Cetăţuia, cornmune de Deleşti, departement de Vaslui. Le site
archeologique appartient a la phase Cucuteni A3a.

17

A Nitu,

Formarea şi clasifictrea..., p. 14-15.
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Fig. 2. Deleşti-CetăţuiO. 1. Planul general al săpăturilor; 2. Profilul peretelui de E al secţillllilor II, V şi planul
parţial al secţillllii nr. V: sol vegetal ! ; strat de rultwă 2; pamânt galben-murdar 3; pământ galben 4; ceramică 5;
fragmente de vatră 6; oase 7.
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Fig. 3. Deleşti-CetăţuiO. Unelte de silex 1 -2; topor 3; împungatoare de corn 4-5; statuetă feminină 6; coadă de
polonic 7; statuetă zoomorfă 8; disc de lut 9, gardină de lut 1 O; râşniţă de gresie I l .
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Fig. 4. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii prăfoase l , 3-5 şi poroase 2. Fragmente ceramice 1;
vase de provizii 2, 5 ; pahar 3; castron 4.

Fig. 5. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii prăfoase 1-3 şi poroase 4-6, 8-9. Fragmente de: taler 1;
castroane 2-3, 6, 8; ceramice 4-5; strachinâ 7; vas de provizii 9.
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Fig. 6. De!eşti-Cetăţuia. Specia ceramicii prăfoase. Fragmente de: pahare 1 , 3, 8; ceram ice 2;
suporturi şi vase cu suport 4-5,

7; castron 6; buton de capac 9; crater 10.
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Fig. 7. Deteşti-Cetăţuia. Specia ceramicii prnfoase. Fragmente de: strachină 1 ; baze 2, 1 0- 1 1 ;
boluri 3, 12; castroane 4, 6-8; torţi 5, 9.
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Fig. 8. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii prăfoase. Fragmente de: castroane 1 , 5; bol 4;
pahare 2-3, 6.
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Fig. 9. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii prăfoase. Fragmente de: talere 1 -3 ; bol 4; bază 5;
castron 6.

Fig. 1 O. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii pictate tricrom 1 -4, 8exb bicrom 7 şi acoperite cu
culoare 5-6, 8in�> 9. Fragmente de: pahare 1, 4-a, 8; atipice 2-3; bază vas 5 ; fragmente de polonice
6, 9; cupă 7.
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Fig.

1 1. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii pictate l -2 şi prăfoase 3. Fragmente de: bol

i ; castron

2; bază vas 3.
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Fig. 12. Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii pictate 1 şi acoperite cu culoare 2. Fragmente de
castroane 1-2.
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Fig. 1 3 . Deleşti-Cetăţuia. Specia ceramicii pictate 1 . Fragment de castron 1 .

Fig. 1 4. Deleşti-Cetăţuia. Tipuri de forme ceramice din specia poroasă sau prăfoasă. Pahare 1 a-b,
2a-b; crater 3; străchini 4a-b; castroane 4c, 5a-b, 6a-c, 7d, boluri 7a-c.
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Fig. 1 5. Deleşti-Cetăţuia. Tipuri de fonne ceramice din specia poroasă sa u prăfoasă. Castroane
la-c, 2a-b; talere 3a-d; suporturi şi vase cu suport 4-5; crater 6.
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Fig. 1 6. Deleşti-Cetăţuia. Tipuri ceramice din categoria pictată. Pahare 1 -2; castroane 3a-c; bol 4.
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AsPECTE ALE GENEZEI ORAŞELOR DE TIP ROMAN
DE PE UNIA DUNARII DE JOS (sECOLELE 1-111 P.CHR.)
DAN APARASCHIVEI
Geneza oraşelor romane la Dl}nărea de Jos a suscitat interesul a numeroşi
cercetători ai perioadei clasice romane. In ciuda acestor preocupări insistente, diferenţele
de opinii demonstrează că numeroase probleme rămân încă nesolu�onate.
Studiul de faţă are în prim plan analizarea unora dintre factorii care au determinat
apari�a oraşelor de tip roman de pe linia Dunării pornind de la Viminacium şi până la
aşezări le urbane din Dobrogea romană.
Pentru secolele 1-ID p.Chr., segmentul de timp care face obiectul actualei
cercetări, se vor analiza o seamă de aspecte decisive în evoluţia aşezărilor romane.
Contribuţia elementului militar care a determinat şi apariţia primelor aşezări civile
romane dezvoltate pe lângă castrele unită� lor cantonate în zonă este unul dintre acestea.
Pe întreg cursul Dunării se consemnează mai multe modalităţi de constituire a
oraşelor de tip roman care vor fi analizate cu predilecţie.

Viminacium
Numele acestei localităţi este de origine preromană, mai precis celtic, cu toate că
1
mai sunt şi alte opinii în acest sens •
Fără a ne opri prea mult la unită�le militare care au avut o şedere efemeră în
2
această localitate, putem afirma cu siguranţă că aici a sta�onat legio VII Claudia • Data
venirii sale în Moesia este contr\;wersată (vezi tabelul 1). Se presupune că ar fi venit cel
mai devreme între 63-66 p.Chr. lmpreună cu legiunile V Macedonica şi VIII Augusta au
4
format armata MoesieP . Prezenţa sa sigură în provincie este atestată abia în 69 p.Chr.
5
Garnizoana iniţială s-a aflat chiar la Viminacium cu toate că ştampile ale legiunii s-au
descoperit şi la Durostomm. Se poate ca legiunea să fi staţionat în acest ultim centru
până la sfârşitul secolului I p.Chr şi apoi să fi fost cantonată la Viminacium. Aceasta ar fi
explicaţia pentru numărul foarte redus de informaţii care datează dinainte de secolul al
II-lea p.Chr.
Despre o altă legiune, IV Flavia, ar fi mai multe documente care atestă prezenţa
sa în zonă înainte de războaiele dacice ale lui Traian. Rolul castrului legionar de aici,
ridicat fie de legiunea VII Claudia fie de IV Flavia, a crescut în timpul conflictelor daca
romane de la începutul secolului al II-lea când este consemnată şi prezenţa legiunii XV
1

IMS

,

Il, p. 46 şi n.

(Viminacium). Mai

7. Se fac analogii cu alte localităţi din Gallia (pagus Viminacensis) sau Spania

este şi o opinie care sugereazA o origine latină a termenului cu toate că este mai greu de

crezut (de la vimen -

salcie).
alte unităţi militare dar şi pentru rolul ocupat de VimiJwr::um în angrenajul militar al Moesiei Superior
vezi N. Gudea, Die militarorganisation an der Nordgrenze der Mot'Sia Superior wlihrend der
Romerherrschaft in Dakien, în Limes, XI, p. 223-237.
3
, II, p. 36. Pentru venirea legiunii în cauză la Viminacium în 57 p.Chr. din Dalrnaţia pledează M.
Mirkovi<!, Einheimische BevOlkerung
romische Slădte in der
OIJernt&ien, in ANRW. U, 6,
820 şi n. 38.
Tacitus, Hist, II, 85. Este menlionată aici
legiune alru:uri de altele
se deplasează în Italia pentru a
participa la războiul civil.
B. Filow, Die legionen der Provinz Mot'Sia, 1 906, p. 39, 4 1 , 53.
2 Pentru

IMS

r·

und

această

Provinz

care
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6
Apollinaris • După aceste războaie importanţa sa militară scade. După o absentă ge
1
câ�va ani din provincie Hadrian readuce legiunea VII Claudia la Viminacium . In

secolele următoare rolul acestei legiuni va creşte considerabil mai ales în contextul
luptelor pentru putere de la j umătatea secolului al ITI-lea.
Pozi�a lagărului militar şi a canabae-lor se cunoaşte exact. Castrul are
dimensiunile de 442 m/3 85 1}1, este pozi�onat N-NV şi situat la circa 2 km de Dunăre
pe malul drept al Malvei. In apropierea castrului se cunosc urmele aşezării civile
(canabae) datând din anii 70 p.Chr.8 Canabae-le sunt dispuse pe o lungime de 800 m şi
9
o lă�me de circa 500 de m la est de castru.
Despre '!Şezarea indigenă nu cunoaştem nimic dar se presupune că ar fi existat tot
la est de castru1 0• Până acum se cunoaşte şi se poate data sigur doar ceva material celtic
dintr-un mormânt de războinic descoperit pe insula dintre un braţ al Dunării şi Malva1 1 •
Oraşul prop,riu-zis, municipium de Ia Hadljan, se află pe malul stâng al Malvei,
Ia Stari Kostolac 2, la vest de tabăra militară. In oraşul roman locuiau veterani cu
familiile lor şi descenden�i primilor colonişti, o structură care se asell)ăna cu situa�a din
canabae, în care, alături de comercian� trăiau şi veterani 1 3 . In aceste condi�i
componentele de bază care compun istoria aşezării de Ia Viminacium în primele decenii
ale secolului II sunt: castnun, canabae-le şi municipium-ul.
Conform unei inscripţii de la Viminacium din timpul lui Septimius Severus se
pare că aşezarea civilă de Iânşă castrum, canabae-le, nu au jucat nici un rol în
constituirea oraşului propriu-zis 4. Acest monument epigrafic vorbeşte de refacerea
canabae lor în secolul al ill-lea, la un secol de când Hadrian a ridicat Ia rang municipal
15
oraşul Viminacium • O. Bohn ajunge la concluzia că, de fapt, nu este necesară
contribuţia canabae-lor la constituirea unui oraş, aceste 2 unităţi putând exista separat16•
La baza municipiului ar sta de fapt un conventus civium Romanonun şi nu
canabae-le sau aşezarea indigenă aşa cum se întâmplă în multe dintre centrele dunărene17•
Prosperitatea maximă a oraşului este atinsă în perioada Severilor când summae
honorariae plătite de magistraţi pentru a ajunge în funcţiile de conducere sunt uriaşe în
comparaţie cu alte centreA provinciale18• De altfel, acest centru a fost considerat ca un fel
de capitală a provinciei. In timpul lui Caracalla oraşul era un municipium bogat şi care
9
se bucura de o deosebit prestigiu1 .
Pe fondul acesta împăratul Gordian al III-lea (Marcus Antonius Gordianus)
-

IMS, II, p. 38 şi nr. 1 38.
Ptol., III, 9, 4. Prezenta sa aici este confirmată şi de numeroasele urme arheologice ce atestă o activitate
intensă în secolele II-III.
8 IMS, II, p. 38.
9 A. Mocsy, Gesellschaft und Romanisation in der riimischen Provinz Moesia Superior, Budapest,
1 970, p. 145- 1 46.
1 0 IMS, IT, p. 30, n. 1 8.
1 1 M. Mirkovic, op.cit., in ANRW, II, 6, p. 820.
1 2 A. Mocsy, op.cit., p. 146.
1 3 IMS, Il, p. 47.
1 4 1bidem. nr. 55.
1 5 A. Mocsy, op.cit., p. 145.
1 6 O. Bohn, în Gemlilllia, 1 926, p. 25; A Alllildi oferă analogii de la Aquincum în timp ce E. Swoboda este
de acord parţial pentru că el consideră că oraşul şi canabae-le constituiau un ansamblu teritorial şi erau
separate doar juridic. Apud IMS, II, p. 47, n. 9.
1 7 IMS, Il, p. 47.
18 1bidem, p. 48.
19 CIL, III, 1 3805.
6

7
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(238-244) acordă titlul de colonia oraşului Viminacium
Ratiaria

i

Numele localităţii vine probabi l din latinescul ratis (plută, pod plutitor 0. De la
început apare ca o bază a flotei dunărene. Se presupune că la sfărşitul secolului 1 p.Chr.
aici s-a stabilit temporar legio N Flavia trimisă după războaiele dacice la Singidunum
În timpul lui Hadrian aici se afla cohors li Gallorum21 •
Este, de asemenea, locul de staţionare a legio J\1 Scytica între 9 şi 56/57 p.Chr.22,
perioadă din care nu avem informaţii suficiente.
Existenţa unor urme ale lagărului de legiune nu este foarte clară înainte de
Traian23 . Ca şi în alte centre de pe Dunăre primele ziduri de piatră se _J?are că au fost
�
ridicate şi aici la sfărşitul secolului 1 sau începutul secolului următor . Se poate ca
ridicarea acestora să fie legată de instalarea temporară a legio N Flavia după anul 86
sau de avansarea aşezării preexistente la rang de colonia. Cert este că dispunerea
turnurilor în partea interioară a incintei sunt caracteristice castrelor epocii lui Traian.
Este singura colonia a lui Traian din Moesia Superior. Modalitatea de acordare a
rangului de colonia acestei aşezări a fost, probabil, deductio de veterani25. A fost o răsplată
pentru cei care au luptat în războaiele dacice. Ştim că această deducţie a avut loc după
aceste conflicte, deci prin 1 07, cu toate că nu avem dovezi clare nici în acest sens.
După stabilirea frontierei imperiale la N de Dunăre, Ratiaria cunoaşte prima sa
fază de prosperitate. Devine un centru de producţie dar şi un nod comercial important.
O nouă etapă în evoluţia acestei localităţi o reprezintă perioada de după 27 1 .
Abandonarea provinciei Dacia ş i formarea Daciei Ripensis au implicat Ratiaria în
reforma administrativă ce a urmat. Devine capitală a noii provincii. Din această postură,
dar şi ca oraş de graniţă, s-au cantonat aici mai multe unităţi militare. Cea mai
importantă a fost legio XIII Gemina adusă din Dacia (de la Apulum). Se pare că unitatea
militară nu a fost cantonată în oraş cum se va întâmpla în alte centre de la Dunăre ce-i
drept, prin extensia spaţiului locuibil, deoarece aici, pentm secolul al III-lea, există doar
urme de locuire civilă. Aşadar, este probabil ca noua trupă să fi ocupat o locaţie separată
de oraş dar nu departe de acesta, dată fiind Pcf!Ziţia de capitală a noii provincii, Dacia
Ripensis. Acum oraşul măsura circa 1 1 - 1 2 ha 6 .

Oescus

Azi se află pe teritoriul satului Ghighen (Bulgaria), mai precis în N-V acestei
localităţi . Este situat la confluenţa râului omonim (Oescus
Iskar) cu Dunărea, în
vechea ţară a tribaliJmP. A avut la origine o aşezare daco-moesică din zona tribalilor.
A fost primul centru roman avansat spre nord, pe limes-ul Dunării de Jos28
=

Vezi despre ratis J.F. Gillian, în wtomus, 58, 1 962, p. 749 şi R. Syme , în JRS, XLIX. 1959, p. 26-33.
R. Ivanov, Das romische Verteidigungssystem an der unteren Donau zwischen Dorticum und
Durostorum (Bulgarien) von Augustus bis Maurikios, în Bericht der Rămisch-Gemumischen Konm1ision,
20

21

78, 1997, p. 5 16.
Ibidem, p. 540.
23 A. Moesy, op.cit., 1970, p. 1 0 1 .
2 4 1 . Atanassova-Georgicva, Resultats des fouilles de Ia viile antique de Ratiaria a u cours des annees
1976 a 1982, în Limes, XIII., p. 440; A. Dimitrova-Mileeva, Untersuchungen am Befestigten Limessystem
an der Unteren Donau auf dem Territtorium der vr- Bulga.rien, în Lilnes, XIV, p. 864-865.
It lvanov, op.cit, 1997, p. 541 .
2 � M. Mirkovic, op.cit., î n ANRW, Il , 6 , p. 824 ş i n. 63.
2� R . lvanov, OP-cit, p. 540.
2' R. Vulpe, Studia Thracologirn, Bucureşti, 1 976, p. 289.
28
Al. Bamea Municipium Noviodunum. Nouvelles dolliWs epigraphiques, în Dacia, N.S., XXXII, 1 -2,
22
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Importanţa sa deosebită vine din aceea că era situat la gurile lskar-ului, într-un loc ce
favoriza trecerea Dunării şi legat cu interiorul prin căi de comunicaţie29• Era, de
asemenea, o fortificaţie limitrofă ce închidea calea invaziilor din Nord şi bază de plecare
pentru operaţiile de război de dincolo de Dunăre. Acelaşi rol şi 1-a reluat după părăsirea
provinciei Dacia şi 1-a păstrat chiar şi în timpul lui Constantin cel Mare care construieşte
în 327 un pod peste Dunăre pentru a domina regiunea transdanubiană30•
Legiunile N Scythica şi V Macedonica sunt, fără îndoială, primele unităţi
importante care staţionează în Moesia, discuţii purtându-se în legătură cu momentul
aşezării lor aici. Unele opinii foarte optimiste estimează că legiunea V Macedonica era
aici de la Augustus luând parte la campaniil e spre est din 20 a.Chr. şi 1 a.Chr.3 1 Un alt
punct de vedere se opreşte la primi i 1 O ani ai erei noastre în care această legiune s-ar fi
stabilit în viitoarea provincie Moesia32 . Prima menţiune sigură relativ Ia aşezarea
legiunii în aceste locuri provine din localitatea Gospodin Vir, pe Dunăre, aproape de
Golubetz, şi datează de la Tiberiu3 3 . O inscripţie ce aminteşte un primipilus legionis V
Macedonicae et praefectus civitatium Moesiae et Treballiae de la sfărşitul domniei lui
Tiberiu este o mărturie a prezenţei acestei legiuni aici din timpul acestui împărar4, dar
ne şi ajută la delimitar� zonei militare pe care o ocupa. Este vorba de supravegherea
Moesiei şi Tribal/iei. In acest context se poate ca încă de acum să avem un castru
legionar la Oescus35 . Pentru o datare şi mai timpurie a legi unii la Oescus pledează B.
Gerov care consideră că în timpul lui Augustus se poate dovedi prezenţa unităţii
legionare. Argumentul cercetătorului bulgar este o inscripţie funerară cu caracteristicile
grafice specifice epocii36. Se pare că ipoteza care afirmă că în primii 10 ani ai erei
noastre această legiune se afla la Oescus este cea mai plauzibilă cu toate că se poate lua
în calcl!.l şi o prezenţă temporară37•
Intre 62 şi 71 legio V Macedonica nu mai funcţiona în Moesia şi o regăsim în
Armenia şi apoi în războiul din Judeea3 8• Revine în 7 1 la Oescus, între timp aici
1988, p. 57, Idem, Limesul danubian

al Provinciei Moesia Inferior. Organizarea militară şi civilă în

CCDJ, III-IV, 1987, p. 78-79.

29 Una dintre legăturile cele mai importante era cu oraşul Philippopolis ce lega provincia Dacia cu Moesia
Inferior, 171racia, Asia Mică şi lumea egeană. Drumul se pare că a fost construit la mijlocul secolului 1 p.Chr.

şi reparat în a doua jumătate a secolului al II-lea A funcţionat cel puţin până în secolul al Vl-lea Cf. M.
Madzarov, La route Oescus-Philippopolis {1"'"-vr s.), in Arheologia, Sofia, XXXTI, 1990, 1, p. 1 8-29
rezumat lb. fr.). Un alt drum mergea către Serdica.
0 B. Gerov, Nouvelle donnes sur le debut de I'histoire d'Oescus in Beitrăge zur Geschichte der
Rămischen Provinzen Moesien Wld 1hrakier� Amsterdam, 1 980, p. 3 ; Vezi D. Tudor, Podurile romane de
la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1 97 1 (= Les ponts du Bas-Danube, Bucureşti, 1 974).
3 1 Ritterling, în RE , XII 1 573. Pentru un scurt istoric al legiunii şi pentru comandanţii acestei unităţi de la
Dunărea de Jos în primele 3 secole vezi M. Ziromski, J. Hatlas, The commanders of the roman legio V
Macedonica who served on the Lower Danube during the time of Principate, în Balcanica
PosnaniellSia, VII, 1995, p. 205-225.
32 R. Syme. în JRS, 23, 1 933, 20, 3 1 ; A. Stein, Die Legaten von Moesien, Budapesta, 1 940, p. 16.
33 Inscripţia este din 33 p.Chr. Vezi, CIL, 111, 1 698, p. 1 024, 1 38 1 3 b.
34 Polaschek, în RE, V I A, 2399.
35 B. Gerov,.op.cit, p. 4; după 2 inscripţii indicate de Ritterling, Rf-� XII, 1 573 şi 1 575, acesta estimează că la
Oescus castrul legiunii ar ti funcţionat de la Oaudiu ..
36 Inscripţia este Resius Chroniusl Resi A/bani (centurionis) leg. V Mac./liben. vixit mm. XLV/ltovius Fausttts
herfi, cf. B. Gerov, op. cit.. p 4.
Nu trebuie pierdute din vedere şi datările mai târz.ii, de la Vespasian sau chiar mai târziu, Gr. Tocilescu.
Monu mentele epigrafice şi sculptura li ale Muzeului Naţional din Bucureşti, Bucureşti, 1 908; Al. Bamea,
Muniripium Noviodunum.. , p. 57, Idem, Limesui danubian al Provinciei Moesia Werior..., p. 78.
38 M. Fischer, New evidence about the presencxe of the legions V Macedonica and X Fretensis around

�

37
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staţionând şi cohors III/ Gallorum equitata39 . Cert este că în perioada 1 5-37 p.Chr. aici
se găsea ala Pansiana şi între 62-7 1 cohors IV Gallorum equitata. O mare concentrare
m ilitară se întâlneşte în timpul războiului lui Traian cu dacii când staţionează în zonă
cohortele 1 şi V Lingonum din care prima a rămas până la Hadrian.
Construcţia castrului legionar cunoaşte 2 etape. Prima ar putea ţine din
0
primul sfert de secol 1 p.Chr. până la Nero şi a 2-a de după 68-69 până la Traian4 .
G. Kabakchieva consideră că sub colonia Oescus s-ar situa castrul legiunii până la
plecarea sa l a Troesmis.
ţegio V Macedonica este trimisă la Troesmis, plecare ce se înscrie între 10i1 şi
1012• In 106-107 Oescus primeşte titlul de colonia. După T. Ivanov în 1 06 Traian a
ridicat �ezarea civilă (vicus) de lângă castrul legiunii V Macedonica la rang de

colonia4· .

Se pare totuşi că a staţionat la Oescus pentru câţiva ani şi legio XI Claudia, în
44
fortăreaţa evacuată prin plecarea legiunii V Macedonica . Se poate ca, în intervalul
dintre 1 02 şi 1 06, momentul plecării legiunii V Macedonica şi momentul ridicării la
rang de colonia a aşezării să fi staţionat legiunea cu sediul viitor la Durostorum
Transformată în colonia, Oescus a încetat să mai fie garnizoana unei mari unităti
45
militare cu toate că nu a rămas nici un moment fără trupe .
Oescus a jucat un rol foarte important în primul război dacic mai ales dacă podul
dublu de_pe Colunma lui Traian pe care trupele romane au trecut este cel de Ia Vadin
46
Orlea . In 1 02 vexilaţii din legiunile V Mpcedonica, XI Claudia şi 1 Italica se adună la
Oescus şi traversează de acolo Dunărea. In acest context este posibil ca scena marelui
sacrificiu solenm, cu folosirea a 6 altare, de pe Columnă să se fi petrecut la Oescus şi să
fie de fapt ceremonia de întemeiere a Coloniei Ulpia Oescus prin înălţarea în rang a
41
fostului Oescus Triballorum . Când a devenit colonia avea o poziţie de oraş aşezat Ia
graniţa dintre 2 provincii şi nu pe limes ca până atunci, plecarea legiunii V Macedonica
şi existenţa unui nou oraş pe celălalt mal ajutând mult dezvoltarea acestuia.
Ruinele coloniei romane Ulpia Oescrls se găsesc Ia N-V de satul Ghi.ijhen, în
Bulgaria de Nord şi la 5 km S de punctul de confluenţă al Iskar-ului cu Dunărea .
Săpăturile desfăşurate aici încă de la începutul secolului al X X-lea, sub
conducerea lui V. Dobruski şi apoi sub A. Frova dar şi cele din deceniul 8 al aceluiaşi
secol au scos Ia lumină câteva elemente importante ale situaţiei acestui oraş roman.
Oescus.a fost localizat încă din secolul al XVII-lea de Luigi Marsigli.
Intemeierea acestei colonii este destul de vag cunoscută. Dificultăţile principale
intervin datorită cunoaşterii trunchiate a unor aspecte care ţin de localizarea castrului
•

�erusalem in the second half ofthe l51century p. C., în Umes, XVli, p. 1 34.

9 R. lvanov, op. cit., p. 508-509.
40 ldem, The defence system along the Lower Danube betwl-en Dorticum and Duro.<>torum from
Augu� to Mauricius (rezumat lb. engleză), Sofia, 1 999, p. 3 19.

41 Ibidem.
42 Al. Bamea, Municipium Noviodunum... p.57.
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T. lvanov, Das Befestigungssystem der Colonia Ulpia Oeicensium, în Limes, XIV, p. 9 15.
44 B. Gerov, op. cit., p. 1 8- 1 9. Cercetătorul bulgar confirmă prezenta legiunii X/ Claudia la Oescus prin
număJul mare de cărdll1 izi �iampilate dar şi prin inscripţii: CIL, III, 7449.
45 Ibidem, p. 1 9. Este dovedită prezenţa şi a unui detaşament al legiwzii 1 /talica staţionată la Novae.
46 O. Tudor, op. cit., 1 974, p. 1 9-30.
�7 R. Rorescu, Urbanizarea Dobrogei romane, în P01Uica, XXIII, 1 990, p. 1 1 7- 1 1 8.
48 T. Ivanov, Etudes sur la topographie et l'urbanisme d 'Oeicus, în Arheologia, Bulgaria, XVII. 1 , 1975,
p. l 4.
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legiunii V Macedonica înainte de plecarea la Troesmis, a canabae-lor castrului, sau de
eventuala legătură dintre canabae şi aşezarea civilă de origine autohtonă dezvoltată în
apropiere. Tindem să credem că, la fel ca şi majoritatea oraşelor de pe linia Dunării de Jos
şi Oescus a luat fiinţă prin contribuţia canabae-lor legionare şi a aşezării civile de tip vicus,
cu toate că doar viitoarele săpături arheologice vor putea confirma această posibilitate.
AIn secolele II-m p.Chr. a devenit unul dintre cele mai evoluate centre din
Moesia Inferior, centru de producţie şi schimb, capitala unui teritoriu bogat, cu o
9
populaţie numeroasă şi de origine diversă (autohtonă, italică, galică, microasiatică .

t

Novae

Numele localităţii provine probabil de la râul Noes amintit de Herodot 50.
Fondat ca un castru de la Claudiu se va dezvolta ca un mare oraş şi îşi va
prelungi existenţa până în secolul al VII-lea.
Şi la Novae au fost cantonate mai multe unităţi militare care se includeau în
angrenajul defensiv, mai întâi, al Imperiului şi apoi în cel ofensiv. Astfel, pe la 44 sau 45
aici se afla cantonată legio Vlll Augusta. Legiunea în cauză avea în grijă din acel
moment partea de Est a provinciei Moesia până la râul Iatrus. Cert este că în 5 6 această
legiune era încă în Moesia5 1 • Se pare că ea a staţionat aici până în 69 când a fost trimisă
pentru a participa la războiul civil de la Roma din acest an, iar apoi este trimisă în
Gennania Superio?2 (VEZI TABELUL 1 ).
Castrul de lemn este construit de legio Vlll Augusta în anul aşezării sale aici
(44-45), resturi ale barăcilor de lemn, tencuite cu lut fi ind descoperite cu ocazia
53
săpăturilor arheologice .
După o mişcare de trupe impresionantă, care are loc până în 69 p.Chr., la Novae
este dată ca sigură existenţa legi unii 1 /talica alături de alte 2 legiuni sigur identificate în
provincie în perioada 7 1 -85 : Vll Claudia (la Vimituzcium) şi V Macedonica (legiune
care se întoarce la Oescus în 7 1 )54 (VEZI TABELUL 1 ) .
În castrul intrat în istoriografie ca Novae 1 s-au descoperit mai multe etape de
fortificare, din perioada de început a ederii acestei legiuni şi apoi pentru perioada mai
târzie de staţionare a legiunii J /talica5 •

�

49 Al. Bamea, Municipium Noviodunum..., p.57. Activitatea constructivă se observă din multitudinea de
ţigle şi cărămizi ştampilate: Cf ZI. M01fova, Brique. et tuile. a fStampille. d'Uipia Ofscus, în loJomus,
xvm. 1959, 3, p. 640-648.
50 Herodnt (IV, 49) ne informeazA despre existenţa a 3 râuri, Athrys, Noes şi Artanes care se situa pe teritoriile
tracilor crobizi, la E de Jatra. Vezi comentariile privitoare la numele aşezării la T. Samowski, Na marginesie
dyskusji nad Rodowodem nOZ\\y dolnomezyjskiego miasta Novae in Balcanica Posnaniensia, ID, 1 984,
r· 23 1 -232.
1 R. Ivanov, Das riimische Verteidigunw;system... , p. 506-507. Pentru situaţia militară de pe linia Dunării
de Jos vezi şi Idem, The defence system , p. 301 -307.
52 B. Gerov, Die Reclttsstellung der w1tenniisischen Stadt Novae, în
Beitrăge mr Geschichte der
Romischen Provinmz Moesien wuJ Thrakien, Amsterdam, 1980, p. 1 13.
53 Al. Milceva, Ev. Genceva, Scamnum tribwtorum du camp militaire Novae, în Arheologia, Sofia.
xxxm. 2, 1991. p. 35. Există totuşi şi opinii care afirmă că fortăreaţa de lemn şi pământ, înlocuită mai târziu
cu una de piatră, nu a fost ridicată de legin VIII Augusta, ci chiar de legin 1 /talica, Vezi T. Samowski, op.ciL,
1984, p. 43. Pentru aceeaşi discu�e mai vezi şi P. Donevski, Some aspects of defemive system of the
Roman camp Novae (Moesia Inferior) in rt-i:Ir" century, în Roman Limes on the Middle and Lower
Danube. Belgrad, 1 996. edited by Pelllr Petrovic, p. 203.
54R. Jvanov, Das riimische Verteidigunw;system..., p.508-509. Această legiune a fost a fost înfiinţată în anul
67 p. Chr. Cf. T. Samowski, Fortress of the legio 1 ltalica at Novae, în Limes, XI, p. 409; Vezi şi R. Syme,
The Lower Danube under Traian, în JRS, XLIX, 1959, p. 3 2.
55 R. lvanov, Das rOmische Verteidigunw;sy�"• p. 556. Vezi şi M. Biemacka-Uubanska, The Roman
••
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La începutul secolului al II-lea, când la Durostonun a fost adusă legio XI
Claudia, iar de la Oescus a fost deplasată către Troesmis legiunea V Macedonica,
districtul militar al legiunii Italice cuprindea jumătatea occidentală a provinciei Moesia
Inferior, de la limita sa cu Moesia Superior până spre Sexaginta Prista.
Legiunea de la Novae a staţionat aici în toată perioada Principatului, soldaţii săi
6
fiind cei care au ridicat primul casbu de piatră ce se datează pe la anul 1 005 •
Constrqcţia acestuia este pusă în legătură cu declanşarea războaielor dacice57•
In castrul Novae 1 se d isting 2 perioade de consbucţie: o perioadă mai veche,
începutul secolului al II-lea, ce se caracterizează prin ziduri de incintă cu colţuri arondate şi
cu turnuri rectangulare, şi o perioadă mai târzie, din secolele al II-lea - prima jumătate a
secolului al ill-lea58• Se pare că legiunea a staţionat în acest castru până în deceniul al
II-lea a!_ secolului al IV-lea când a fost mutată în partea de Est, în aşa-zisul Novae Il .
In anii 100- 1 60 se atestă şi cohors 1 Montanornm civiwn Romanornm şi în
59
secolul al II-lea cohors 1 Mattiacorum . Prezenţa pennanentă a unor importante unităţi
militare dovedeşte clar rolul aşezării angrenată în sistemul defensiv roman de la
Dunărea de Jos.
Din perioada claudio-neroniană, lângă casbul legio VIII Augusta exista o
aşezare civilă tmde trăiau veterani, liberţi şi italiei, cetăţeni romani ce se ocupau fie cu
negoţul fie cu comerţul60• O atestare mai clară asupra acestei aşezări nu avem. Abia în
perioadajlavi�ă şi în timpul lui Traian aşezarea civilă de lângă castrul Novae este mai
bine atestată. In partea de est a castrului este consemnată o aşezare civilă, probabil
canabae-le castrului legiunii Vlll Augusta.
Această aşezare, aproape la fel de largă ca şi castrul, este foarte posibil să fi
urmat modelul întâlnit pe limes (canabae + aşezare civiiăt 1 • Dubletul menţionat a stat
probabil la baza apariţiei municipiului Novae cel mai devreme în timpul lui Marcus
Aurelius. Ca tenninus ante quem avem, confonn inscripţiilor, perioada Severilor iar ca
teminus post quem, domnia lui Hadrian62 . De fapt, la baza municipium - ului a stat un
vicus, care se regăseşte, după sugestia lui B. Gerov în regiunea numită Ostrite Mogili, la
o distanţă de 2,5-3 km de castrul legiunii 1 ltalica unde, însă, nu s-au făcut săpături
arheologice susţinute dar la suprafaţă se observă rămăşiţe arhitectonice romane63.
Cercetările mai recente par a confmna acest lucru.64• Ipoteza că sediul canabae-lor de Ia
Novae a devenit municipium nu se susţine deoarece dintre aceste două unităţi
componente statut juridic putea căpăta doar vicus-ul . Canabae-le, confonn jurisdicţiei
and Northem Thrace, Wroclaw, Warsyawa,
Krakow, Gdansk, Lodz, 1982, p. 54-56 cu unele rezerve.
56 R. lvanov. Das romische Verteidigungssystem. , p.557-558.
57 T. Samowski, Na marginesie dyskusji.", p. 1 69. Autorul se opreşte la o discuţie asupra unei inscripţii ce se
datează la Nerva sau Traian dar şi la alte dovezi, precum numeroasele plumburi din timpul lui Traian
descoperite la Novae.
5 8 M. Cicikova, La fortification et l'urbanisation de Novae a la lumiere des demiers fouilles
archeologiques (1970-1974), în Limes, X, p. 279.
59 Al. Bamea, Municipium Noviodunwn... , p. 53-60.
60
B. Gerov, Die RechtssteUung der untermiisischen Stadt Novae, p. 1 1 6.
61
T. Samowski, ·Fortress of legio 1 Italica at Novae, p. 4 1 7 şi n. 1 8.
62
B. Gerov, Die Rcchtsstelu
l ng der untermiisischen Stadt Novae, p. 1 1 8.
63 R. Ivanov,The defence system. p. 320.
64 L. Mrozewicz, Ze studiow nad roia canabae w procesie urbani zowania terenow pogranicza reffiko
dunajskiego w okresie Wezesnego Cezarstwa. în Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia., III, 1984,
(rezumat lb. engleză) p. 297.

and early-Byzantine fortifications of Lower Moesia
.•
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65
romane, nu au drept de autonomie juridică . Cert este că rolul annatei este în
continuare unul important pentru că, indirect, canabae-le contribuie la ridicarea oraşului
şi, fără îndoială, popula�a de aici creştea prestigiul centrului tll"ban.
Către sîarşitul secolului al lll-lea municipium-ul a fost protejat cu ziduri în
contextul părăsirii Daciei de către romani şi a presiunii exercitate de barbari după acest
eveniment. De acum se pare că are loc o contopire a factorului civil cu cel militar,
reflectată în situa�a prin care nu mai existau aşezări civile separate de castru, popula�a
civilă locuind în interiorul arealului fortificat împreună cu gamizoana66 . Fostele castre
capătă un caracter urban, de oraş fortificat, în timp ce vechile municipia şi coloniae sunt
7
înconjurate încă de la m ijlocul secolului al III-lea de ziduri putemice6 . Aceasta se pare
că a fost şi soarta municipiului Novae. A dispărut binomul castru - aşeZMe civilă şi s-au
contopit într-un singur centru fortificat cu lagărul militar care s-a mutat în zona
denumită Novae Il.

Durostorum

Numele acestei localită� este după Tomaschek, Deeev şi G. Mateescu de origine
tracă, în vreme ce Al. Philippidi îl consideră celt Se pare totuşi că semnifica�a numelui
.68
este celtică şi s-ar traduce prin "fortăreaţă pe înălţime' •
A fost la origine un vechi oppitlwn traco-getic care a intrat în sfera de influenţă
romană odată cu impunerea autorităţii militare asupra acestei pă� a Dunării de Jos.
C. Patsch afirma că la Durostonmz era cantonată încă de la Vespasian legio V
Alaud.ae69• Chiar dacă această ipoteză nu se verifică este evident că zona era controlată
0
militar căci deja de la Claudiu se înregistrează prezenţa veteranilor7 •
Avea o poziţie strategică şi economică de prim ordin, care comanda
comunicaţiile din Moe,.,sia Inferior şi relaţiile comerciale dintre oraşele pontice şi restul
Peninsulei Balcanice. Incă din timpul lui Had.rian şi a lui Antoninus Pius prezenta deja
aspectul unui adevărat oraş.
S ituat în S-V extrem al Dobrogei, Durostorum, actualul oraş Silistra (Bulgaria), a
fost obiectul a numeroase controverse ţinând de condiţiile de formare şi de data
promovării sale.
La începutul secolului al TI-lea, cu ocazia pregătirii războaielor dacice, a fost
adusă din Pannonia legiunea X/ Clf!udia. Prima atestare epigrafică a legiunii pe aceste
locuri datează din 1 1 5- 1 17 p.Chr. Inainte de aceasta, aici au fost. cantonate colwrs Il
Flavia Brittonum equitata (anul 99) dar şi cohors Il Gallorum (între 99-1 14) şi colwrs 1
Hispanorum veterana quingenaria equitata (între 100- 1 14 1 • Această legiune, adusă
odată cu legio V Macedonica, instalată la Troesmis, avea sarcina de a supraveghea sudul
Dobrogei. Din 105-1 06 p.Chr. a staţionat în garnizoana de aici până la sf'arşitul

f
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O. Bohn, op.cit., p. 25-36.
M. Zahariade, Limesul roman între Singidunum şi gurile Dunării in secolele 4-6, Bucureşti, (lucrare de
doctorat), p. 405.
67 Ibidem, p. 406. Vezi şi P. Donevski, op.cit, 1 996, p. 203. Aceste realităţi se regăsesc mai ales în timpul
împăraţilor Diocleţian şi Constantin cel Mare.
68 Discuţii de ordin lingvistic în acest sens vezi la C.-J. Guyonvarc'h, Le nom de Durostorum, în Apu/um, 7.
1 968, 1 , p. 201 -209.
69
C. Patsch, Beitrăge zur VOikerkunde von Siidosteuropa, V, 1: Bis zur Festsezung der Riimer in
TraiNianuvien, Viena-Leipzig, 1 932, p. 1 80- 1 8 1 , apud Al. Barnea, Umesul danubian..., p. 79.
70 Al. Barnea, M unicipiwn Noviodunum, p. 57; 1dem, Limesul danubiaiL , p. 79. Cf. R. Vulpe,
DID, II, p. 63.
7 1 A. Aricescu, Armata în Dobrogea romană, Bucureşti, 1 977, p. 79; Al. Bamea, Municipiwn
Noviodunum. p. 5.
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dominaţiei romane72. Materialul epigrafic dar şi unele decrete oficiale ale vremii atestă
7
că a asigurat pennanent liniştea între Appiaria şi Durostorum 3 .
Rolul legiuni în prosperitatea aşezării este incontestabil. Din timpul lui Hadrian,
sau cel târziu a unnaşului său, Antoninus Pius, canabae-le dezvoltate în jurul castrului
legiunii au primit, neobişnuit, gentilicul imperial Aeliae, marcând o dezvoltare
deosebită.
Dintr-o inscripţie de pe un altar ridicat de magistraţi ai oraşului, închinat
7
împăratului Marcus Aurelius Antoninus Augustus 4, aflăm că aşezarea devenise
municipium Aurelium Durostorum. Vasile Pârvan a lansat ipoteza care plasează
promovarea aşezării între februarie 1 69 şi noiembrie 1 76 pe baza acestei inscripţii, dar şi
prin analogie cu celelalte aşezări qe pe Dunăre care obţinuseră demnitatea de
municipium înainte de 200 p.Chr.75. In ultimul timp îşi fac loc şi alte păreri despre
76
municipalizarea Durostorum-ului, şi chiar a Troesmis-ului, în timpul lui Caracalla •
Relativ la acest aspect, ceea ce 1-a pus în discutie a fost atestarea unui vicus în
77
anul 209 p.Chr., aşezare aflată la un kilometru est de Durostonmz . Boris Gerov
considera că avem de-a face cu o aşezare civilă dezvoltată din vechiul sit autohton care,
după municipalizarea canabae-lor în timpul lui Marcus Aurelius, a continuat să ducă o
existenţă separată şi să aibă o dezvoltare mult mai modestă78. Şi" R. Vulpe semnalează
unne arheologice la circa 1 - 1 ,5 km est de Silistra care par să indice o a 2-a aşezare
dezvoltată din vechiul oppidum preroman. Avându-se în vedere aceste realităţi s-a ajuns
la concluzia că existau de fapt două aşezări, canabae-le care se municipalizează şi
aşezarea civilă aflată la o anumită distanţă de oraş79.
Emilia Doruţiu-Boilă crede că existenţa acestui vims în timpul lui Septimius
Severus, distinct de canabae ar întări ipoteza că nu Marcus Aurelius i-a acordat titlul
8
de municipium, ci Caracal/a 0. Astfel, împăratul cinstit în inscripţii sub denum irea de
M. Aurelius Antoninus se poate să fie Caracalla şi nu Marcus Aureliui 1 •
Ceea ce reiese în mod evident este existenţa în zonă a unui sit cu un perimetru
respectabil, durând de câteva secole, cu o necropolă separată de cea a canabae-lor.
Statutul juridica-administrativ al sitului prezentat lasă loc mai multor ipoteze.
Identificarea cu o aşezare derivată din vechiul oppidum autohton este foarte posibilă.
Pe de altă parte vechiul habitat indigen ar fi trebuit să fi fost plasat în zona mai
înaltă a terenului, pe dealurile din apropiere, spre această concluzie îndemnându-ne şi
72

R. Syme, Danuhian Papers, Bucharest, 1 97 1 , p. 90-9 1 .
M . Zahariade, Ripa Legionis XI Claudiae la sfârşitul

secolului III şi în secolul IV, în CCDJ, II,
1 986, p. l 8 1 .
74 E. Bujor, Cu privire l a unele monumente de la Durostorum, în SCIV. I l , 1 960, 1 , p. 146.
75 V. Pâtvan, Histria, 4, Bucureşti, 1916, p. 1 39.
76 Al. Suceveanu, Contribuţii la istoria oraşelor romane din Dobrogea. Note de geografie istorică, în
Historia Urlxma, l , 1993, 2, p. 1 4 1 .
7 7 P . Georgiev, în lsvestija, Vama, 10, 1 974, p. 96-97.
78 B. Gerov, în Klio. 59, 1 977, 2. p. 299.
79 Vezi în acest sens E. Gren, Kleinasien und der Osthalkan in der wirtschaftlichen Entwicklung der
romischen Kaiseneit. Upsala, 1 941, p. 104, apud C. Muşeţeanu. Contribuţii privind topografia
Dw·ostomm-ului, în SCIVA, 4 1 , 1 990, 3-4, p. 294. Cf. O. Bohn, op. cit., p. 25-36.
80 E. Doruţiu Boilă, Uber den Zeitpunkt der Verleihung des Munizipalrecht in Scythia Minor, în Dacia.
N.S. , 1978, p. 246. Pe 2 monumente epigrafice apare un anume C. Anlonius Herculanus, custos armornm der
legio XI Claudia. Pe un altar apre vicanis donum dedit, quia et honc sacn.un conveni1mtes iar pe al doilea este
inscripţia veteranis coiiSistemibus huius loci.
8 1 L. Mrozewicz, op.cit., p. 294.
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numele însuşi al Durostorum-ului care, în celtă înseamnă fortăreaţă pe o colină. Este
posibil ca aşezarea civilă romană să se afle într-un loc deosebit de vechiul sit autohton,
82
cazul dţ la Apulum indicându-ne o astfel de situa�e •
In paralel cu aşezarea autohtonilor, în apropierea castrului instalat de romani a
înflorit o aşezare civilă romană deloc neglijabilă. Analogiile privind aşezfuile duble de
pe lângă castrele de legiune din Pannonia şi Moesia Superior ne îndreptăţesc să credem
că şi în Moesia Inferior, pe limes-ul dunărean şi implicit la Durostorum, avem de-a face
cu această situa�e. Este vorba de dualitatea consemnată epigrafic ce aminteşte c(ivibus)
R(onumis) et consisstentibus in canabis Aeli(i) Leg(ionis) XI Cl(audiae) dintre care
cives Ronumi reprezintă un conventus separat care nu trăia în canabae. Această situaţie
este clar precizată epigrafic la Troesmis dar şi în alte puncte ale Moesiei Inferior şi

Moesiei Superior.

După părerea noastră municipalizarea aşezfuii de la Durostorum trebuie să se fi
făcut abia în timpul lui Caracal/a dacă vicus-ul din estul municipium ului este aşezarea
civilă autohtonă.
O altă ipoteză ar fi aceea că municipiul Durostorum s-a dezvoltat din canabae
ceea ce, din nou, I-ar plasa la o dată mai târzie, respectiv în secolul al III- lea, ţinând cont
de faptul că municipalizarea canabae - lor s-a făcut în perioada Severi lor.
-

Troesmis

Inscripţiile de la Troesmis, deşi relativ pu�e în raport cu alte staţiuni arheologice
de aceeaşi dimensiune, au furnizat informaţii deosebit de preţioase despre dezvoltarea
acestui centru ca punct strategic, sediu al legiuni i V Macedonica timp de peste o
jumătate de veac şi, apoi, al legiunii II Herculia, în timpul Imperiului târziu.
Ruinele complexului cuprind cele două cetăţi, cetatea de vest şi cetatea de est.
Sunt situate la circa 400 m. una de cealaltă. Prima dintre ele, situată pe un promontoriu,
se presupune a fi vechiul oppidum cu camcter geto-trac. Acest străvechi centru a fost
83
fortificat de romani şi organizat ca o civitas cu teritoriul său propriu . Suntem în măsură
să afumăm că aproape de cetatea men�onată de Ovidiu se găsea instalată ala 1
Pannoniorum. Cetatea de vest era bine apărată de malurile înalte ale Dunării, o vale
adâncă şi, la est, de un şanţ adânc de 20 de metri şi lat de 50 de metri. Civitas
Troemensium este atestată în plin secolul 1 fără a se putea face legătura cu vicus-ul ala 1
Pannoniorum. Această unitate este adusă aici din perioada Flaviilor cum demonstrează
84
o diplomă militară din 99 p.Chr.
Cetatea de est avea formă pătrată şi era apărată de un şanţ şi un val. Era, de fapt,
castrul roman unde Traian a instalat legiunea V Macedonica adusă la Troesmis de la
Oescus în concordanţă cu reorganizarea limes-ului dunărean85 . Odată cu venirea legiunii
romane s-au dezvoltat şi canabae-le aferente. Astfel, se cunoaşte din acest moment
existenţa celor două organisme: canabae-le legiunii şi vechea aşezare Troesmis.
Cele două unităţi aveau în faza premunicipală magistraţi şi instituţii proprii.
Existenţa a două cetăţi romane târzii poate fi pusă pe seama acestei dualităţi
administrati ve86.

82 C. Muşeţeam.L op.cit., p. 298.
83 Radu Vui]X. op.ciL, p. 291 .
84 ISM, II, nr. 170; ISM, V , nr. 2 14.
85 Unitatea e�1e amintită şi de Ptol., 3, 1 0, 5 ; numeroase alte mărturii epigrafice în acest sens: CIL, III,
6 178-6 1 8 1 , 6 1 66, 776, 6 1 68, 6240.
86 E. Doruţiu-Boilă, Castra Iegionis V Macedonicae tmd Municipium Troomtell'ie, în Vestigia, Munchen,
1 972, p. 503.
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După instalarea legiunii, vechea aşezare de la Troesmis a rămas pe planul al
doilea faţă de canabae care, prin dezvoltarea lor, au ajuns să o eclipseze, chiar
absorbind-o. Nwrele de Troesmis a ajuns să desemneze mai depbă teritoriul rural care
s-a păstrat ca o unitate administrativă net deosebită de canabai .
Legio V Macedonica avea un teritoriu militar foarte vast, fapt dovedit de
numeroasele inscrip�i tegulare descoperite pe malul drept al Dunării, la Sucidflva,
Sacidflva, Rasova, Capidflva, Troesmis, Arrnbium, Dinogetia, iar pe malul stâng la
8
Barboşi şi Orlovka, dar şi în spa�ul nord şi vest-pontic şi în Muntenia, la Drajna de Sus 8.
Legătura dintre ccowbae ş i civita.� Troesmensis este dependenţa ambelor de
comandantul de legiune. Viaţa din canabae era influenţată de agricultorii din territorium
ce aveau case în canabae şi puteau exercita magistraturi importante şi invers, veterani şi
ceilalţi canabensis puteau stăpâni moşii în territorium şi, astfel, puteau să fie înscrişi în
ordo. Aşa se explică faimoasa inscripţie descoperită la Troesmis şi care atestă pentru
prima oară existenţa paralelă a celor două centre :Lucius Ucinius Clemens veteranus

legionis,., V MacedoniaJe quinquennalis cannbensium et decurio Troesmensium89 .

Inceputul celor două aşezări pare, deci, legat de instalarea gamizoanei legiunii V
Macedonica pe al cărei teritoriu se aflau din punct de vedere j uridic şi fiscal. De aceea,
cetăţenii romani, atât cei din canabae cât şi cei din vicus-ul alăturat, erau consistentes,
90
adică aveau statutul juridic al unor iru..:olae în raport cu legiunea •
După plecarea legiunii V Macedonica în Dacia, la Potaissa, în 1 68 p.Chr.,
Troesmis fu ridicat la rangul de municipium, după fuziunea celor două centre
administrative, canabae-le şi civitas autohtonă. Municipalizarea a avut loc chiar dacă se

poate vorbi de atribuirea acestei demnităţi, din punct de vedere juridic, doar în cazul
aşezării autohtone. Canabae-le nu aveau identitate politică şi nu aveau nici chiar nume.
De altfel, inscripţiile nu indică gentilicul imperial, dar canabae-le nu puteau rămâne fără
un statut juridic clar, private fiind de legiunea datorită căreia se ridicaseră. După această
dată, a strămutării legiunii V Macedonica, canabae-le nu mai sunt amintite în inscripţii.
froesmis reprezintă exemplul cel mai concludent de dublă comuniune ca esenţă
a formării oraşelor de tip roman. Am văzut că ambele centre civile s-au extins repede,
acoperind spaţiul ce le despărţea, contopindu-se apoi într-un oraş. Dualitatea constatată
la Troesmis este departe de a fi un caz exceptional.

Noviodunum

A fost identificat cu Isaccea Gud. Tulcea), punct situat la cel mai important vad
pe porţiunea dintre cotul pe care-I face fluviul spre est şi până la vărsarea în Mare, şi la
capătul dnmmlui care lega în antichitate Marcianopolis, Tropaeum Traiani şi Ulmetum,
de Dunăre.
Datmită poziţiei sale, Noviodunwn a fost preferat de către autorităţile romane ca
sediu al principalei staţii a flotei dunărene. Sunt dovezi care ne îndreptăţesc să credem
91
că aici, în primele secole ale stăpâ.nirii romane, se afla "statul major " al flotei • Un vast
material tegular cu ştampila flotei a fost descoperit la Noviodunum. Slmt cunoscute 4
87

!!

Idcm, Teritoriul militar al legiunii V Macedonica Ia Dunărea de Jos, în SCN, 23, 1973, 1, p. S I .
M. Bârbulescu, Viaţa ruralA în Dobrogea romană (sec.. 1-ffi p.Chr.), Constanta, 2001, p. 85, n. 547.

ISM, V, 1 58.
90 E. Dorutiu-Boilă, Teritoriul militar al legiunii V Macedonica. , p.S2.
91 O. Bounegru et M. Zahariade, Les Forces Navales du Bas Danube et de la Mer Noire aux 1"'"-Vf"
siecles, Oxbow Books, 1996, p. J l . Cel mai devreme de la Vespasian avem aici principala statio a Classis
Flavia Moesica Cf. Al. Suceveanu, Viaţa economicA în Dobrogea romană secolele 1-ill e.n.., Buc:ureşti,
1 977, p. 60.
..
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variante de tegulae: Gassis F(lavia) M(oesica), Cl(assis) Fl(avia) M(oesica), Cl(assis)
Fl(avia) My(sica), Cl(assis) F(lavia) M(oesica) 92• Semne ale prezenţei flotei au fost
semnalate şi la Barboşi, Dinogetia, Troesmis, Carsium, pentru a aminti doar centrele din
zonă93. Unităţi ale flotei se presupun a fi fost şi la Halmyris, Capidava, Axiopolis,
Durostorum şi în alte centre, până la Drobeta94• Aceste mărturii indică nu doar un lung
cantonament al unităţilor flotei moesice la Noviodunum, ci şi amploarea particulară a
activităţii atelierelor lor şi zona strategică foarte vastă pe care o avea de supravegheat.
De asemenea, acţiunile unor militari �in flotă, semnalate în apropierea aşezării întăresc
rolul absolut vital al acestei statio95 . In condiţiile în care era punctul cel mai expus al
frontului nordic al linzes-ului şi, de asemenea, avea sarcina să supravegheze extremitatea
nordică a drumului imperial prezenţa flotei în acest punct era imperios necesară.
Staţiunea se pare că era dependentă totuşi de castrul de la Troesmis. Se poate
presupune că, la fel ca la Capidava, Arrubium, Dinogetia şi Barboşi, şi lagărul de la
Noviodunum s-a construit cu participarea legilllli i de la Troesmis. Sunt semnalate
ştampile ale legiunii troesmense, dar după 1 67 şi urme ale unor detaşamente din legio 1
Italica şi XI Claudia96 •
Aria fortificată este înconjurată de incintă, astăzi identificată parţial doar cea
târzie, de 3 va/la de pământ cufossae.
Alături de tabăra fortificată au fost descoperite dovezi ale existenţei unui centru
civil9\ canabae sau poate un vicus), şi dincolo de ea, la est şi sud, ale unei necropole98.
Nu se poate aprecia, în schimb, în ce măsură a continuat să existe o civitas autohtonă.
Această ipoteză trebuie luată în calcul dacă se are în vedere că s-au descoperit ruinele
unui edificiu termal în cetatea din secolul al IV -lea, dar cu urme din faze mai vechi. Ori,
acest edificiu nu putea să-şi găsească locul într-un câmp fortificat, ci în canabae, sau
99
chiar în civitas . Aşezarea civilă, vecină cu tabăra, adăpostea o numeroasă populaţie
formată din veterani şi civili romani, dar şi greci şi, desigur, autohtoni. Documentele
epigrafice atestă această varietate a populaţiei, dar nimic nu arată cărei unită�
administrative din cele două aparţineau membrii comunităţilor respective.
Ceea ce a devenit spectaculos în istoricul din ultimii ani al acestei aşezări este
inscripţia care datează de la joncţiunea secolelor al II-lea şi al ID-lea, care dovedeşte că
Noviodunum a devenit municipium 100 • Problema care a declanşat discu�i încă de la
descoperirea sa la Dinogetia, în 1985, a fost momentul promovării Noviodunum-ului la
acest rang. Unele opinii s-au îndreptat către Marcus Aurelius, împăratul care a promovat
şi Troesmis. Alte păreri au legat momentul promovării de intervenţia prefectului flotei
101
moesice, Vindius Verianus, în anii 198-202, în regio Histriae • Această implicare
92 ISM, V, nr. 283.
93 Ibidem, nr.263, 308, 2 1 7 şi Al. Bamea, în Peuce, IX, 1 984; M. Zahariade, C. Muşeţeanu, C. Chiriac, Noi
descoperiri epigrafice pe Iirnes-ul Dunării de Juo;, în Pontica, XIV, 1 98 1 , p. 256.
94 M. Bărbulescu. op.cit., p. 76.
95 A. Topoleanu, O nouă atestare epigrafică a prezenţei flotei romane în Nordul Dobrogeau, în Peuce.
X, voi. 1 . 1 99 1 , p. 97- 1 0 1 , dar şi ISM, V, 273 şi 28 1 .
96 ISM, V , 284, 27 1 şi posibil 276.
97 1. Bamea,în Peuce, VI, 1 977, p. 103.
9 8 E. Doruţiu-Boilă, Castra legionis V Macedonicae, p.59; G. Simion, Descoperiri noi în necropola de la
Noviodunum - raport preliminar, în Peuce, IX, 1 984, p. 75-97.
99 Al. Suceveanu, în Al. Suceveanu, Al. Bamea, IA Dobroudja romaine, Bucureşti, 1 99 1 , p. 4S.
100
Al. Bamea, Limesul danubian , p. 8 1 ; ldem, Municipium Noviodunum
p. 54. lnscrip�a este
următoarea: ...... ./. ....A V. ?/ QUAESTOR/1MUNICJP. NOV/1 OD (w1i).
101
ISM, 1, nr.359, 360.
...
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dovedeşte şi că autoritatea militară a redevenit preponderentă din ultimul sfert al
secolului al ll-lea p.Chr., fapt atestat şi la Capidava ca şi în alte centre de pe limes.
Suntem de părere că această promovare a avut loc, mai degrabă, la începutul
secolului al fi-lea. La această concluzie ne îndeamnă în primul rând faptul că analogia
cu acţiunile asemănătoare ale lui Marcus Aurelius nu mai sunt elocvente pentru
102
iar apoi, pozi�a localităţii nu credem că ar fi tentat vreun împărat în
Dobrogea
perioada timpurie a Imperiului să îl ridice la rang de municipium Expunerea era prea
mare pentru a deveni oraş de acest rang din secolul al II-lea. Pe de altă parte Severii,
poate Septimius Severus sau chiar Caracalla, ca la Durostorum, sunt recunoscuţi ca
promotori ai oraşelor romane indiferent de poziţia deţinută, sau, oricum, respectând
mult mai puţine criterii.
Perioada târzie a Imperiului găseşte oraşul Noviodwzum ca sediu al legiunii 1
/ovia Scythica şi adăpost pentru milites primi Constantiani.
*

Fără a exclude eventualele surprize care pot apărea în urma cercetărilor viitoare
putem concluziona că în cele 3 coloniae (Viminacium, Ratiaria şi Oescus) şi în cele 3
municipia (Novae, Durostorum şi Noviodunum) de pe limes-ul Dunării de Jos se
înregistrează unele situaţii interesante.
Necesităţi strategice au impus odată cu anexarea oficială a acestui ţinut şi fi�ea
unor trupe care şi-au construit fortăreţe lângă aşezări le autohtone unde s-au instalat. Incă
de la Augustus sunt consemnate astfel de unităţi militare care, temporar, staţionează în
zona Dunării de Jos. Mai ales în perioada Flavienilor, şi cu deosebire de la Vespasian,
se trece la stabilirea lor propriu-zisă. Limes-ul este împresurat acum cu castra şi castella
unde staţionează atât unităţi auxiliare cât şi legiuni. O nouă etapă în această operă de
consolidare a graniţei romane începe odată cu împăratul Domitian. Acesta, dar mai ales
Traian, transformă caracterul defensiv al aJ}grenajului roman creat anterior, într-unul
ofensiv, în perspectiva războaielor cu dacii. Impăratul care a supus Dacia va înmulţi şi
consoli�a fortăreţele dunărene.
In jurul acestor castre au luat fiinţă centre civile ce ţineau de fortificaţii numite,
după feJul trupelor încartiruite, canahae sau viei.
In funcţie de respectivele aşezări trebuie privită, în concepţia noastră, geneza şi
evoluţia oraşelor romane de pe limes-ul Dunării de Jos. Indiferent de modalitatea de
formare a oraşelor, prin deductio (colonia Ratiaria) sau prin promovarea unor aşezări la
statut de municipium (Viminacium în prima sa fază, Novae, Durostorum, Troesmis,
Noviodunum) sau direct la statutul de colonia (Oescus), elementul militar a fost
hotărâtor. De la acest punct s-a dezvoltat o întreagă serie de ipoteze în legătură cu
importanţa aşezărnintelor nou create pe lângă unităţile militare în geneza şi evoluţia
oraşului de tip roman. Printre protagonişti s-a aflat Theodor Mommsen care susţinea că
municipia au luat fiinţă din canahae-le lagărelor de legiune. O altă teorie se referă la o
eventuală dezvoltare independentă a canabae-lor faţă de aşezarea civilă, lângă care a
luat fiinţă castrul, acesta dispărând odată cu plecarea legiunii. Teoria lui Bohn, pe care
tocmai am amintit-o, a fost confirmată parţial de descoperirile de la Troesmis, dar a fost
reformulată şi completată de germanul Vittinghoff şi de maghiarul M6csy. După
primul, municipalizarea este strâns legată de existenţa unei l egi un i şi nu de orjce castru
102

De exemplu pentru Tropaeum Traiani se întăreşte. tot mai mult în ultimul timp ideea că a devenit
municipiwn de la Traian şi nu de la Marcus Aurelius. In aceste condiţii împăratul filosof nu mai poate fi
considerat un promotor al oraşelor din această parte a Moesiei Inferior aşa cum era până acum catalogat.
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auxiliar. În plus, nu canabae-le se municipalizau, ci doar vicus-u l sau civitas autohtonă,
singura aşezare ce putea avea statut juridic propriu.
Această ipoteză, este oarecum nesigură, dacă avem în vedere situaţia de la
Dinutm (Belene), unde, pe lângă castrul auxiliar sunt menţionate canabae. M6csy a
completat teoria tocmai enunţată înfăţişându-ne o evoluţie a acestor raporturi complexe,
în concordanţă cu istoria organizării administrative din provinciile romane. Astfel, el
afirmă că, spre deosebire de secolul 1 p.Chr., când legiunile şi trupele auxiliare aveau în
posesiune teritorii întinse caracterizate de Tacitus ca agri vacui militem usui sepositum,
din secolul al IT-lea, canabae-le câştigă autonomie. Această autonomie ia sfârşit odată
cu domnia Severilor când se constată o progresivă municipalizare a canabae-lor,
desprinse ca municipia de autoritatea militară.
Conform unui studiu privitor la contribuţia elementului militar la
municipalizarea Moesiei Inferior s-a constatat că dintre aristocratii locali doar 7 % sunt
veterdlli 103. Pe baza acestui procent s-a considerat că rolui armatei în evoluţia
municipală din regiunea studiată ar fi mult mai puţin însemnată. Nu credem totuşi că se
poate scădea rolul militarilor în constituirea autonomiile urbane deoarece este evidentă
implicarea acestora în apariţia şi dezvoltarea oraşelor prin participarea în cadrul
dualităţii menţionate104• Explicaţia numărului mic de militari din angrenajul instituţional
urban al Moesiei Inferior este că veteranii nu erau destul de bogaţi după lăsarea la vatră
pentru a prelua funcţiile administrative. Cel puţin indirect, prin participarea castre lor şi a
viei-lor militari la constituirea reţelei urbane, credem în continuare că rolul armatei, cel
puţin pe zona de limes a Imperiului, nu este, ce-i drept, exclusiv, dar este unul decisiv.
Lângă fiecare unitate militară exista câte o aşezare civilă indigenă. Nu trebuie
neglijată nici contribuţia factorului autohton în acest complex proces de constituire a
unor autonomii urbane. Se ştie prea bine că romanii investeau capital uman (colonişti,
veterani, cetăţeni romani veniţi şi organizaţi sub forma unor cm;ventus) doar în acele
zone care promiteau şi aveau o bază socială şi economică solidă . In multe centre urbane
aceste civitates autohtone sunt atestate arheologic. De exemplu, la Troesmis este destul
de bine structurată compoziţia municipium-ului. Aici are loc acea dualitate canabae de
legiune
civitas autohtonă. Din nefericire doar aici se probează rară echivoc această
situaţie. Mai există mărturii ale unui astfel de model şi în cazul altor locaţiilor
municipale de pe Dunăre dar nu cu atâta claritate.
La Viminacium nu se cunoaşte amplasamentul aşezării autohtone la fel ca şi la
Ratiaria. Nici la Oescus nu este clară poziţionarea coloniei faţă de aşezarea civilă
autohtonă. Situaţia pare ceva mai bună la Novae dar lipsa unor săpături consistente pe
locul unui posibil vicus ne împiedică să tragem concluzii tranşante. La Durostorum se
poate determina, cu anumite reţineri totuşi, posibila locaţie a aşezămintelor indigene.
Oricum, dihotomia barăci mil itare - aşezări indigene pare să fi fost respectată în
multe centre de pe artera reno-danubiană până în timpul Severilor când şi canabae-le se
-

puteau municipaliza din punct de vedere juridic

Procesul de urbanizare începe progresiv pe acest segment de limes de la Traian.
Impăratul care a învins pe daci întemeiază singura sa colonia din Moesia Superior,
Ratiaria şi colonia Oescu.s din Moesia Inferior care a avut la bază, se pare, tocmai o
•

1 03 L Mrozewicz. Rozvoj u�ju municypalnego a postepy romanizacji w Mezji Dolnej, Poznan,

1-2, p. 202-203.
1 Pentru rolul armatei în evoluţia oraşelor vezi şi G.H. Stevenson, Roman Provincial
the age ofthe Antonine;, Wcstport. Connecticut. ed. a Il-a, l 975, p. 161 .

�d Al. Avrdl11, recenzie în T11raco-Dacica , V, 1 984,
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civitas autohtonă, populată de cetăţeni romani. Unnaşul său, Hadrian, ridică la rang de
municipium Viminacium şi acordă un rang special canabae-lor de la Durostorum,
canabae Aeliae.
Marcus Aurelius este suveranul care a promovat la rang de municipium Novae,
Durostorum şi Troesmis, dar şi Noviodunum, în opinia unora. După părerea noastră,

exprimată şi mai sus, poziţionarea oraşelor vizate în contextul unor vremuri tulburi, dar
mai ales realităţile de pe teren (municipalizarea potenţială a canabae-lor care s-a putut
realiza doar în perioada Severilor) ne fac să credem că, cel puţin centrele de la
Durostorum, şi Noviodunum, dacă nu chiar şi Troesmis, au fost municipalizate sub
Septimius SeventS sau Caracalla. Această opinie a fost deja exprimată în istoriografia
noastră dar se pare că nu a fost acceptată întru totul. Credem că argumentele aduse dar,
mai ales, lipsa unor contraargumente foarte puternice ne îndreptăţesc să susţinem
această dată.
Aşadar complexul proces de geneză a oraşului roman la Dunărea de Jos are încă
multe necunoscute care ar putea fi rezolvate doar în perspectiva unor viitoare descoperiri.
Ceea ce putem constata fără teama de a greşi este faptul că municipalizarea este
rezultatul procesului de romanizare, fiind cea mai clară recunoaştere a autorităţilor
romane pentru comunităţile provinciale.
Apariţia şi dezvoltarea autonom ii lor municipale la Dunărea de Jos se desraşoară,
în concepţia noastră în mai multe etape:
/. prima etapă ce corespunde afinnării organizărilor autonome cvasimunicipale de
tipul canabae, viei, conventus civium Ro11U/Jwrum şi care începe încă de la primele
apariţii ale trupelor romane în zonă, deci de la Augustus, pentru partea cea mai de vest a
sectorului vizat şi de la Vespasian pentru partea de est
Il. a doua etapă începe de la Traian şi are drept consecinţe municipalizarea unor
aşezări precum Ratiaria şi Oescus, dar şi Tropaeum Traiani în centrul Dobrogei. Aici
poate fi inclusă şi domnia lui Marcus Aurelius care contribuie, se pare, la ridicarea
oraşului Novae la rang de municipium
III. a treia etapă începe cu epoca Severilor când are loc, la fel ca în tot Imperiul, un
proces de urbanizare intensă care se observă în municipalizarea centrelor de la
Durostorum, Troesmis, Noviodunum şi, foarte posibil, de la Aegyssus şi Axiopolis
IV. ultima este etapa decl inului care începe din a doua jumătate a secolului al III-lea şi
are drept consecinţe modificări semnificative în sistemul urban istic dar şi în
administrarea comunităţilor mixte militare şi civile.
Tot ceea ce am amintit în această expunere dovedeşte pe lângă generalizarea
organizării administrative a autonomiilor urbane şi nivelul ridicat al acestui proces.
Elementul urban a contribuit la adâncirea complexului proces al romanizării. Primele
trei secole ale erei noastre au furnizat un cadru propice romanizării ireversibile în care
oraşul a avut un aport apreciabil.
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Des aspects concernant la genese des cites de type romain
dans la region du Bas Danube Oes I-nr siecles)

Resume

Cette etude est une recherche sur la genese des cites, colonia et municipia, dans la n!gion
du Bas Danube, a 1 'epoque de Principat
L'importance de l'elernenţ militaire est relevee par Ia participation directe ou indirecte a la
genese des autonomies urbaines. A Novae, Durostorurn et Troesmis cette contribution est evidente,
en temps que a Viminacium, Ratiaria et Oescus elle est sugeree par les recherches archeologiques.
Dans ce contexte l'urbanisation apparaît comme une consequence de la romanisation de
la region du Bas Danube, ou ces processus se completent reciproquement.

Figura 1 Principalele oraşe romane de pe limes-ul dunărean. O Oraşe de drept roman
• Oraşe de drept roman care s-au dezvoltat pe lângă un lagăr de legiune
-

-
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Aspecte ale genezei oraşelor de tip roman de pe linia Dunării de Jos

1

Ani

1

Le�unile

c.a. 2-3
9-'45

(?)

XX (Y.V.)

Oescus

Vl!l Augusta

44 145--56/57

mr Scydiica

nach

63

Ende.69-

Mocsio.
Moesia

Novae

Moesia

Moesia

V Alaudae
1 ltolica

M�ia

Mocsi�

Novae

1

VIl Claudia

.) Italica

71 -8-5

VII Claudia

81

Vli Cla,udia u.

IIU. Flavia

89-1 01

VH Claudia

86-101

V Macedonica

Hubst 1011

Anfang 1 02

Aurelianischc Zeir

Zeit

Vimin acium
Viminacium

.Moesia sup,

Singidunum
Viininacium

Moesia sup.

Oescus

Moeşia inf.

Ocsctis, Trocsmis (ve\lillatio)

Moesia lnf.
Moesia ini. ·

'Novae

V Macedonica
X[ Claudia

Ocscus

Claudia

1 ltalica
V Maccdonica
I Minervia

n.ach 106 /1 07-167

IIII Flavia

I ltoiica

XI

1 02 / 103--1 05

Oescus (vexillatio),
Novae
Trocsmis

Durostorum (vexillatio?)

NovaC" (ve;o:illatio ?)
Singidunum.

IDI Flavia
VH Claudia
1 Italica
XI Claudia
V Macedonica

Tro�smis

IIII Plavia
VII Claudia
Xlii Gemina

Singidunum
Vimini.cium
Ratiaria
o�.cu•

V Mac�donica
l Italica
XI Claudia

Mo.m.

Noyae
Oescus

V Macedonica

86-89

Diokletianischc

]\.1oes4

VII Claudia.

Friihjahr 70

nach

Provincia

Ocscus

Oescus
Novae

V Maccdonica
Vlll Augwta

57-62 .

U) (vczillatio)

Oescus (?), Ratiaria (?), Viminadum (?),
·
Singidunum (?)

!III Scythlca

V. Macedonica

4-4 / 4�9

Localităţile de staţionare

Vitninacium
Novae.

Durostorum

No-.ae

Durosrorum

Mo.,.ia inf;

Moesia inf..

Moesia ..iJ:t(
Moesia ihf:

Mciesia sup.
Moesia •;t·

Moesia I :.�
Moesia ini,
M6esia l�.

Moe5ia sup.
Moesia sup.

Moesia

s:;f"

Moesu i :
Moesia itrf.
Mpc•ia

'�·

lUI Flavia
VU Claudia
Xl!I Gemina
V Macedonica
I" !talica

Sirigidunilm
Vimin.acium
R.ariaria
Oescl.is

Novae

lvţo�ia '"'·

.
ll Herculia

Noviodunum

$cythia

Xi Claudia
Uovia

Dorostorum

Troesmis

Tabelul 1

Moesia '"P·
Moesia �lip.

Dacia rip.

Oad& ril.'·'

Moesia sk
S<:ythia

Legiunile romane din Moesia (respectiv Moesia Inferior şi Moesia Superior)
de la primele apariţii în zonă şi până la Diocletian (după R. lvanov, 1 997, p. 5 14)
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ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA PROPRIETĂŢII ECLEZIASTICE
IN PRIMELE SECOLE CREŞTINE
]ULIANA BOTEZATU
B iserica antică a deţinut proprietă� încă din perioada precostantiniană. Acest
lucru este confinnat atât de izvoarele istorice, cât si de istoriografia modernă.
Proprietatea ecleziastică în primele secole a evoluat treptat până în secolul al
ill-lea când Biserica apare în calitate de administrator al proprietăţilor sale. Un exemplu
concludent în acest sens este cimitirul din Via Appia încredinţat spre administrare la
începutul secolului al ill-lea de către episcopul Zefirinus ( 1 99-2 1 7) d iaconului Callistus
(episcop al Romei în 2 1 7, martirizat in 222). Acest cimitir este primul consemnat în
izvoare ca aparţinând comunităţii creştine 1 •
Pentn1 primele două secole de istorie a creştinismului problema proprietă�i
ecleziastice nu exista. Locuri le în care se reuneau creştinii, în care îşi celebrau cultul,
cele în care îşi îngropau morţii erau puse la dispoziţia comunităţii prin generozitatea
persoanelor private mai bogate, protejate în faţa legii de dreptul la proprietate privată2.
Reglementările dreptului funerar roman, foarte precis fonnulate, nu au constituit
nici o clipă o piedică în privinţa libertă�i creştinilor de a-şi îngropa morţii. Cimitirele şi
monnintele erau recunoscute ca locus sacer, având caracter de religiosus indiferent de
apartenenţa religioasă3 :

,,Religiosus autem lacum wwsquisque sua voluntatefacit, dum nwrtuum infert in
locwn suum' :.4.
Monnântul era destinat doar familiei şi clien�lor săi: ,,sibi suisque, libertis
libertabusque posteriusque eornm". Stingerea întregii famili i putea constitui premisa

creării unui grup (asociaţie) cu scopul îndeplinirii clauzelor testamentare ale
proprietari lor care ordonau săvârşirea tuturor ceremoniilor în memoria defunctului.
Această legislaţie şi uzanţele funerare au favorizat dezvoltarea cimitirelor
creştine destinate în unele cazuri şi reuniunilor liturgice5.
Realizarea unei periodizări a monnintelor creştine va evidenţia originea şi
evoluţia proprietăţi i creştine. Datorită condi�ilor specifice în care au trăit primele
comunităţi creştine, numărului relativ mic al acestora (cu excepţia celor care aveau o
situaţie socială bună) nu se punea problema unui monnânt în altă zonă decât cea publică
şi comună.
Pentru epoca apostolică, în general secolul 1, există puţine infonna�i. Creştini i
erau înhuma� în necropolele păgâne, în afara zidurilor oraşului, după cum prevedea o

1 Philippe Pergola, u catacombe romane, Roma, 1 999, p. 2 1 ; Eric Rebillard, u developpement des
catacombes. in MEFRA. tome 109, 2, 1997, p.742.
2 Marta Sordi, D cristianesimo e Rome, voi. XIX, Bologna, 1 965, p. 468; u probleme du patrimoine de
I'Eglise
in Histoire de Droit et des Institutiones
tome II, Paris, 1 970, p. 629.
·
3 Maurizio Muccioli, u esequie cristiane nella Chiesa dei primi tre secoli, Bologna, 1 969, p. 44 si urrn;
NDL p. 558; P. Testini. Archeologia cristiana, Bari, 1 980, p. 1 13.
. • .,

4

5

. • ..

Dig., 1, 8,6.

O. Marucchi, Manuale di archeologia cristiana, Roma, 1 908, p. 1 10.
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,J[ominem nwrtuum in urbe ne sepelito

Legisla�a romană prevede acordarea unui loc de înhumare şi martirilor pentru
care se face o cerere sFiala: "Corpora animadversorum quibuslibet petentibus ad
sepulturam danda sunt" .
In virtutea acestei legi Sf. Petru şi, probabil, al� martiri ai persecu�ei neroniene,
sunt înhumaţi în necropola păgână de pe colina Vaticanului8, iar Sf. Pavel este depus
într-un JllOrmânt de pe Via Ostia, în apropierea locului martiriului său.
In secolul al II-lea, odată cu pătrunderea creştinismului în rândul familiilor
nobile, comunitatea reuşeşte să dispună de hipogee proprii şi izolate în necropole
păgâne care vor constitui nuclee ale viitoarei proprietăţi ecleziastice9• La aceasta se
adaugă şi creşterea demografică şi difuzarea preponderentă a ritului înhumării care au
determinat o creştere permanentă a cererii de spa�i funerare, atrăgând după sine şi
ridicarea preţurilor terenurilor.
Mult mai numeroase, cimitirele atestate în secolul al ill-lea sunt cunoscute şi
autorităţilor statului. Sunt primele arii funerare colective şi aparţin în exclusivitate
comunitătilor creştine. Tertullian consemnează existenta unei "areae sepulturarum
nostraru�z" în Carthagina10• La Alexandria, Origene1 1 m�nţioneaz1i cimitirele colective
atestatc încă din primele decenii ale secolului al III-lea, iar la Roma, prima men une a
unei arii comunitare este semnalată cam în aceeaşi perioadă de către Hippolitus 1 -. Este
vorba despre cimitirul Callistus din Via Appia 13.
Acest cimitir este consemnat cu termenul grecesc: -ro KOt)..lyt'tT)ptOv pentru a
i ndica aria funerară creştină, având ca semnificat literal: dormitor. Cuvântul exprimă
9oncepţia despre moarte pe care o aveau creştinii: de odihnă temporară în aşteptarea
Invierii. Cimitirul lui Callistus este singurul administrat încă de la început de ierarhia
ecleziastică.
Celelalte catacombe romane menţionate de izvoarele literare şi epigrafice datând
din aceeaşi perioadă sunt strâns legate de activitatea fondatoare a unei persoane private.
Un membru al comunităţii a concesionat un teren de pe proprietatea sa, ori a pus
Ia dispoziţi� mij loacele necesare achiziţionării lui pentru a-1 transforma în arie funerară
colectivă. In această arie avea să fie depus după moarte împreună cu familia sa.
Fondatorii aparţineau în unele cazuri familiilor bogate, de rang senatorial care se
convertiseră de timpuriu la creştinism (Acilii Glabriones, Flavii).
Cripta Lucinei, din catacomba Sf. Cal listus, avea la suprafaţă o întinsă arie
funerară utilizată de la sfârşitul perioadei republicane târzii, cu mausolee şi columbare.
Spre sfârşitul secolului al II-lea a fost săpat un mic hipogeu colegat, printr-o scară, cu
galeria subterană14 care a fost treptat extinsă.

�

6 Legea celor XII Table, X, 1 .
7 Dig., XLVIII, 24, 3.
8 P. Tcstini , op.cit., p. 1 1 3.
9 Thidem; Vicenzo Fiocchi Nicolai, Fabrizio Bisconti, Daniela Mazzo1 eni, Le catacombe cnstine di Roma.
Origini sviluppo, apariti decorativi, docwnentazione epigrafica, Regensburg, 1998, p. 13.
10 Giolio Lebreton, Giacomo Zeiller, Storia delia Chiesa dalie origini fino ai giorni nostri. voi.II, Torino,
1 959, p. 536; Eric Rebillard, Les <A.reae> Carthaginoises (fertullian, Ad Scapulam, 3,1): cimitieres
communitaires ou enclos funeraires de chretiem?, în MEFRA. tome 108, 1 , 1 996.
1 ' 1bidem
1 � Ibidem
13 Vezi nota 1 .
1 " Ph . Pergola, op.cit., p . 1 98-199; F. de Visscher, Le droit des tombeaux romaines, Milano, 1963, p . 263.
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Până în acest moment galeriile erau ocupate de creştini de origine modestă,
descendenti ai libertilor beneficiari de concesii fimerare.
Catacomba bomitillei este atribuită Flaviei Domitilla, nepoata lui Vespasian.
Aria fimerară întinsă comporta atât monninte de suprafaţă sub fonna de columbar care
au fost utilizate până în vremea lui Hadrian, cât şi galeriile subterane constituite dintr-o
reţea a mai multor grupuri primitive distincte.
Galeriile subterane datează din prima jumătate a secolului al II-lea, cum este
cazul hipogeului Flaviilor, amenajat de descenden�i creştini ai primilor beneficiari, şi
cel al Aureliilor, unde inscripţiile amintesc pe liberţii aparţinând gentes Aelia şi
Aurelia15. Ulterior au fost achizi�onate hipogee în această catacombă şi de către al�
creştini:

.M(arcus) Antoni
us Restutus fecit ypogeu sibi et
suisfidentibus în domi1w" 16
Inscripţia descoperită in situ într-un cubicul constituie titlul de proprietate prin

care monnântul fusese achizi�onat de M . Antonius Restutus pentru el şi familia sa în
cimitirul Domitillei, la jumătatea secolului al ITI-lea.
Cimitirul Priscillei s-a constituit în jurul hipogeului Acililor. Consulul Manilius
Acilius Glabrius a fost martirizat în 95, în timpul lui Domitian. Se pare, însă, că
hipogeul este mai târziu, de la jumătatea secolului al II-lea 1 7•
Cimitirul Pretextat are la origine o arie fimerară �rivată fondată, de către un libert
creştin pe domeniul imperial, situat la est de Via Appia .
O situaţie similară este atestată şi în regiunile sudice ale Italiei: Napoli, Sicilia,
Sardini,; unde hipogeele păgâne sunt integrate în cimitirele creştine.
In Campagna, la Napoli, catacomba S. Gennaro 1 9, cea mai importantă şi extinsă,
cuprinde două planuri suprapuse, precedate de două încăperi vaste: cel inferior este un
hipogeu de familie, datat de la sfărşitul secolului al II-lea, anterior celui superior de la
începutul secolului al III-lea. Aceste încăperi constituie nucleul iniţial al cimitirului.
Primul episcop înhumat aici este Agrippina, în a douajumătate a secolului al II-lea,
iar într� 4 1 5-432 sunt depuse osemintele Sf. Gennaro, martirizat în 305.
In aceeaşi regiune, la Cimitile-Nola, martyrium-ul antic care proteja mormântul
Sf. Felix a fost înalţat într-o necropolă păgână din secolul al II-lea. La Salemo,
numeroase inscriptii din primele secole creştine atestă existenta unei comunităti
2D
ebraice .
În Sicilia un număr însemnat de cimitire subterane este conf�nnat de infonnaţiile
bogate oferite de izvoarele arheologice. Aici, încă din secolul al III-lea existau cu
certitu<ţine episcopii cu o viaţă creştină înfloritoare şi cultul propriilor martir i .
In Puglia, între secolele III-IV, îşi desfăşoară activitatea câteva zeci d e dioceze.
•

•

•

15 Ibidem
1 6 ICR, 82; ILCV, 1597.
17

F. de Visscher, op.cit., p. 263; P. Testini, op.cit., p. 254; Ph. Pergola, op.cit., p. l30.

18 F. de Visscher, op.cit., p. 264.

1 9 P. Testini, op.cit., p. 268; Gregorio Penco, Storia delia Chiesa in Italia, voi 1: Dalie origini al Concilio eli
Trento, Milano, 1 977.
20

CIL, X,

1, nn. 664-674.
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În secolul al IV-lea cimitirele creştine subterane încetează a mai fi folosite, fi ind
înlocuite cu cele de suprafaţă anexate bisericii cimiteriale.
Alături de cimitirele creştine sunt atestate locurile de reuniune ale credincioşilor
pentru celebrarea cultului. Lăcaşurile de cult creştine erau camere ale unei locuinje
1
private a9aptate mai mult sau mai puţin scopului religios - domus ecclesiae2 • In
episodul Invierii lui Eutih relatat de Faptele Apostolilor este men�onată vizita Sf. Pavel
în TroadAa şi reuniunea la care participa:
"In ziua dintâi a săptămânii eram aduna� laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel,
care tr<;(buia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor, lungindu-şi vorba până la miezul
nopţii. In odaia de sus unde eram adunaţi, erau multe lumini . . . ".
La sfărşitul secolului al II-lea, în contextul reo�anizării Bisericii în timpul lui
Commodus şi Septimius Severus, Minucius Felix foloseşte pentru prima dată
termenul de sacraria pentru a denumi locurile sacre în care işi �neau creştinii
reuniunile. Aceste ambiente, anterioare bisericilor, erau destinate exclusiv îndeplinirii
cultului, aşa cum lasă să se înţeleagă Minucius Felix.
Tennenul de biserică" este folosit pentru a indica locurile de adunare cu scopul
"
celebrării Euharistiei. Odaia de sus" a fost una dintre primele biserici din istorie, chiar
"
dacă din punct de vedere arhitectonic nu era distinctă de restul edificiului domestic2A.
Textele neotestamentare mentioneazA uneori numele câtorva creştini care erau
proprietari ai caselor unde se reuneim toţi creştinii sau doar o parte25: Nymphas sau
Nympha la Ladioceea26, Aquila şi Priscilla la Ephes şi Roma27•
La Roma, săpăturile arheologice efectuate sub unele biserici titulare, au
evidenţiat ruine ale unor construcţii publice sau private aparţinând unor domus din
28
secolul al ill-lea .
Extinderea creştinismului şi consolidarea comunităţilor de credincioşi impune,
din punct de vedere arhitectonic, modificări structurale prin separarea uneia sau a mai
multor camere destinate exclusiv cultului. Interiorul este decorat cu picturi şi simboluri
care ilustrau teme specifice creştinismului. Multe dintre aceste biserici primitive au
precedat apariţia parohiilor - tituli.
Complexul primitiv din secolul al IV -lea descoperit la 4 metri adâncime sub
biserica S. Clemente din Roma, dispune de un perimetru rectangular, presupus a fi fost
destinat uzului cultual.
In basilica S. Anastasia este atestată o biserică primitivă la primul etaj al unei case
romane. O situaţie similară este documentată arheologic în apropierea bisericii S. Martino
ai Monti, unde, la un etaj superior, fusese organizată o aulă pentru adunările creştinilor
(Titulus Equiti, secolul al ill-lea sau Titulus Sylvestri, secolul al IV-lea).
Creşterea prestigiului Bisericii Romane este evidenţiată de crearea unor
subdiviziuni teritoriale-parohii (tituli), dependente de o singură biserică sau dioceză
(secolul al ill -lea).
21

22

23

P. Testini, op.cit., p. 55 1 ; Michael Goungh, 1 primi cristiani, Milano, 1962, p. 57.
FA, XX, 7-8.
Minucius Felix, Octavius, IX,
Gough, op.cit., p. 58.

24 M.

1.

25 FA 1. 13; 12,12.
Epistola lui Pavel catre Coloseni, 4, 15.
n Epistola lui Pavel catre Romani, 16, 3.
28 P. Testini, op.cit., p. 55 1 .

26
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Exemplele sunt foarte numeroase29 şi bine documentate. Informaţiile arheologilor
sunt completate de izvoarele literare antice care fac aluzii la astfel de locuri primitive de
:JO
31
cult: Tertullian , Hippolytus , Clement din Alexandria32• La sf'arşitul secolului al ITI
33 susţine necesitatea construirii unor noi biserici în fiecare oraş. Existenţa
lea, Eusebius
unor astfel de construcţii este confirmată şi prin edictul promulgat de Diocletian în 305,
prin care ordona distrugerea edificiilor creştine.
Independent de introducerea subdiviziunilor sub forma de tituli, teritoriul Romei
este împărţit în 7 regiuni ecleziastice în timpul papei Fabian (236-250). Fiecare regiune
este administrată de un diacon. Această masură se află la originea constituirii ierarhiei
ecleziastice. Implicit sporeşte prestigiul episcopilor, reprezentanţi ai Bisericii în faţa
autorităţilor statului roman.
Ascensiunea Bisericii a fost posibilă doar cu sprijinul financiar al credincioşilor,
34
care puneau la dispoziţia comunităţii bunurile sau banii obtinuţi din vânzarea acestora .
Fondurile erau încredinţate în mâinile diaconilor, de unde apoi erau distribuite spre
comunităţi le de creştini care aveau nevoie de ele: văduve, orfani, bolnavi.
Semnificativ în acest sens este episodul în care B isericile din Antiochia, Grecia,
Macedonia se mobilizeazA pentru strângerea de fonduri în scopul ajutorării Bisericii din
35
Ierusalim .
După cum s-a arătat, Biserica dispune de fonduri lichide permanente care i-au
permis comunităţii din Roma să restituie lui Marcion, fiul episcopului de S inope, cei
200.000 de sesterţi pe care îi donase, odată cu expulzarea lui din rândul credincioşilor36•
Sumele furnizate Bisericii romane la jumătatea secolului al III-lea (500."0001 .000.000), ca suport pentru 1 .500 de nevoiaşi, ridică o problemă fmanciară foarte
importantă. O asemenea acţiune putea fi suportată numai în condiţiile unui influx
37
financiar regulat către comunitate şi o administraţie foarte bine organizată •
38
Tertullian menţionează existenţa unei case comune creată în cadrul comunitaţii
din contribuţia lunară a credincioşilor pentru a garanta şi în cazul celor mai săraci : tineri
rară mijloace materiale, servitorii bătrâni, naufragiaţi, o înmormântare decentă:

,,Eliam, şi quod arcae genus est, non de honoraria summa quasi redemptae
religionis congregatur. Modicam W'lusquisque stipem menstrua die ve! cum ve/it, et şi
moda ve/it et şi moda possit, apponit. Nam nemo compellitur, sed sponte conjerf'.
Nu se păstrau fonduri de rezervă, nu se stabilea un buget, nu se făceau investiţii,
pentru a nu antrena cu timpul compromisuri, precum s-a întâmplat în cazul Bisericii de
la Ierusalim, care a fost redusă la supravieţuire, fiind obligată să facă apel la alte
comunităţi.
Concluzionând, proprietatea ecleziastică apare şi se consolidează încă în
perioada preconstantiniană. Existenţa ei este atestată de izvoarele literare păgâne şi
Paolo Liverani, Le proprieta private nell 'area lateraneil'ie fino all'eta di Costantino, în MEFRA, tome
100, 2, 1988, p. 89 1 -9 1 5.
30 Tertullian, De idolatria, 7 .
31 Hippolytus. In Danielem, 1, 20
32 Clement din Alexandria, Stromata, VII, 29, 4.
33 Eusebius, HE, VII, 15, 1 ; Vlll, 1 , 5.
34 FA. 4, 32; 4, 34; 4, 35; 5, 1.
35 HNoire de Droit et df5 Imtitutions de l'Eglise en Occident, tome II: Les temps apostoliqufS-1-er
siecles, par Jean Dau\liller, Paris, 1970.
36 A. von Hamack, Marcion, 1924 ( 1 960), p. 24 apud M. Hengel, op. ciL, p. 69.
37 1bidem, p.70.
38 Tertullian, Apoi., 39, 5-6.
29

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

Originea şi evoluţia proprietăţii ecleziastice în primele secole creştine

59

creştine, de izvoarele epigrafice şi arheologice.
La originea ei se afla proprietatea privată a credincioşilor cu o situaţie materială
prosperă, care pun la dispoziţia comunităţii casele lor pentru reuniuni şi celebrarea
cultului, pământurile şi locurile de înmormântare, precum şi sume importante de bani.

L'origine et l'evolution de la propriete ecclesiastique dans
les premiers siecles chretiens

Resume

L'eglise antique a detenu des proprietes meme de la periode preconstantiniene ainsi
comme les sources historique ont atteste.
La propriete ecclesiastique a connu une evolution graduelle jusqu'au troisieme siecle
quand I'eglise a la calite d'administrateur de sa propriete (ex.le cimitiere de la Via Appia
administree par le diacre Callistus).
Jusqu'au deuxieme siecle les informations sont relativement reduites. En commen�ent de
cette periode quand le christianisme penetre dans les familie riches, la communaute a reussi
disposer,des hypogees propres, noyaux des futures proprietes ecclesiastiques.
A partir du troisieme siecle, les fontes mentionnent de nombreux " areae sepulturarum
nostra.rutn" (Tertullien, Ad Scapulam, 3, 1 ) qui sont connu meme de I 'autorites romains.
A câte des cimitieres chretiens, les sources historique attestent l 'existance des demeurs de
cult qui, dans les premieres siecles chretiens sont des chambres d'une maison pri vee, adapte dans
le but religiouse- domus ecclesiae.
Ces chambres seront separees graduellement de l'edifice et elles ont anticipe l 'apparition
des paroisses- tituli.
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INFIINTAREA ŞI EVOLUŢIA

EPISCOPIE! CATOUCE DE BACAU
A NTON COŞA

Încercăm în paginile acestei lucrări să materializăm o mai veche intentie a noastră1
"
de ,,a curăţa de iedern uitării 2 morrnântul Episcopiei Catolice de Bacău, de la a cărei
înfiinţare se împlinesc 712 ani, marcând în acelaşi timp o serie de evenimente importante
care au jalonat evoluţia acestei vechi Dieceze Catolice din Moldova, unele dintre ele
prefigurând momente similare din viaţa actualei Dieceze de laşi, şi ne referim în acest
context Ia Sinodul diecezan, amintind aici, mai mult decât oriunde altundeva, faptul că tot
la Bacău, şi nu întâmplător în acest loc, după cum vom vedea dealtfel, a fost organizat un
Sinod diecezan3 în anul 1663.
Menţionăm că aceste realităţi au mai fost subliniate de către noi şi în diverse alte
ocazii, însă revenim şi insistăm asupra lor împărtăşind reflecţia de odinioară a lui Goethe
că "e nevoie ca adevărul să fie mereu repetat, pentru că şi eroarea e susţinută şi
propovăduită mereu, şi anume nu numai de unul sau de altul, ci de foarte mulţi'.4.
Oraşul Bacău este, fără îndoială, un spaţiu de referinţă în istoria eclesiastică
romana-catolică din Moldova, fiind unul dintre cele mai vechi centre catolice din zonă.
Bisericile catolice care se construiau în Moldova secolului al Xlll-Iea nu au putut ocoli
nici Bacăul5. Din nefericire edificii le de cult amintite nu au scăpat invaziei tătare din anul
124 1 6 . Convinşi fiind că ,,neânţelegerea prezentului se naşte în mod fatal din ignorarea
trecutului"7 , încercăm o incursiune în istoria Episcopiei Catolice de Bacău, fără să uităm
nici faptul că trebuie în acelaşi timp ,,să înţelegem trecutul prin prezent',s.
Situat în zona estică a subcarpaţilor Moldovei, la confluenţa Bistriţei cu Siretul,
oraşul Bacău îşi are începuturile şi în legătură cu factorul instituţional eclesiastic catolic,
care a avut un rol important în apariţia şi consolidarea vieţii urbane din Moldova
medievală în general9. Rolul instituţiilor esclesiastice catolice în apariţia primelor oraşe
moldoveneşti precum Siretul, Bacău! sau Baia este explicabil doar prin existenţa în aceste
centre urbane incipiente a unei numeroase populaţii catolice. De altfel, instituţiile
eclesiastice catolice au apărut în spaţiul moldav ca urmare a necesităţii satisfacerii nevoilor
1 Anton Coşa, Co'!.lunitatea catolică din oraşul Bacău, în Almanahu/ " Presa Bună", laşi, 2002, p. 124.
2 Maria Someşan, Inceputurile Bisericii Române Unite cu Roma, Bucureşti, 1999, p. 7.
J Anton Coşa, 1663. Sinodul diecezan de la BacAu, în Glrpica, XXX. 2001 , p. 87-%.
4 J.P. Ecke1111ann, Convorbiri cu Goethe în ultimii ani ai vieţii sale, traducere de L. Iliescu, Bucureşti,
1 965, p. 292.
5 N. Grigoraş, 1. Caproşu, Biserici şi mlinlistiri vechi din Moldova. Bucureşti, 1 97 1 , p. 58; Documente.
C. Transilvania, veac XI-XII, voi. 1, p. 232.
6 Şerban Papacostea, Românii în secolul al Xlll-lea, între Cruciatli şi Imperiul mongol, Bucureşti.
1 993, p. 90; N. Grigoraş, 1. Caproşu, op. ciL
7 Marck Bloch, Regii taumaturgi, laşi, 1 997, p. IX.
8 1bidem
9 Anton Coşa, Instituţii eclesiastice catolice în viaţa oraşelor din Moldova medievală, manuscris, comunicare

prezentată Ia Sesiunea Internaţională de comunicări ştiinţifice a Comisiei de Istorie a Oraşelor din România.
intitulată "Instituţii centrale şi locale în viaţa oraşelor din Ewupa Centrală şi de Est", Universitatea "Babeş
Bolyai", Cluj-N<qX>Ca. 22-23 septembrie 2000.
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spirituale ale populaţiei catolice prezente aici. Aceşti locuitori catolici au fost păstoriţi de
10
şi franciscani 1 1 care au fost şi cei care au înregistrat succese 12
3
1
remarcabile în activitatea lor misionară la est14 de Carpaţi înainte şi după întemeierea
Moldovei.
După întemeierea Moldovei creşte şi numărul credincioşilor catolici din wna
Bacăului, acest fapt presupunând crearea unui cadru instituţional menit să le asigure
dăinuirea nu numai laică, ci şi spirituală. Nu întâmplător, prima menţiune documentară a
15
oraşului Bacău este în legătură cu Episcopia Catolică de aici, înfiinţată în 1 39 1 -1392 •
Vechimea catolicilor din oraşul Bacău mai este probată printre altele şi de prezenţa
16
Ia Conciliul din Constanz ( 1414-1418) a unor locuitori catolici din această urbe , fapt care
demonstrează şi importanţa pe care o avea în acea vreme ca sediu episcopal al Bisericii
Catolice.
Ulterior, după închiderea lucrărilor Conciliului, adepţi ai învăţăturii lui Jan Huss,
cunoscuţi sub numele de husiţi 1 7 , şi-au găsit adăpost în urma plecării din locurile de
9
provenienţă, printre alte aşezări catolice din Moldova1 8 , şi în oraşul Bacău 1 , ei revenind
mai apoi la religia catolică graţie eforturilor depuse de preoţii şi misionarii catolici din
Moldova. Un ajutor important în vremea prozelitismului husit a venit din partea
inchizitorului general Ladislau Magyar precum şi a pr. Ioan Getshi, superiorul mănăstirii
20
franciscanilor din Teiuş, amândoi trimişi la Bacău pe atunci.
Nu trebuie să neglijăm în mod cert nici rolul esenţial jucat în acele vremuri de
cumpănă pentm credinţa catolică de mănăstirea franciscană de la Bacău, întemeiată încă
de Ia începutul secolului al XV-lea, cu reverberaţii spirituale şi de patronaj eclesiastic
dincolo de munţi la Şumuleul Ciucului, ctitoria moldavă ţinând în acest sens de
fratrum minoris ordinis strictioris observantiae provinciae
"conventus Csik-Somlyoviensis
2
S.P.Francisci Transylvaniae" 1 . Amintim aici că mănăstirea de la Şumuleu (Csik-Somly6)
2
a fost ridicată în jurul anului 1400 2, fiind urmarea libertăţii căpătate de franciscanii
observanţi începând din anul 1 373 de a ridica mănăstiri în Ardeal, Moldova şi Ţara
către misionari dominicani

;o Şerban Papacostea, op. cit., p. 67 respectiv p. 87; R. Loenertz, La Societe des Freres Peregrinants, et les
convents dominicaines de Ruthenie et de Moldo-Valachie, în Arhivwn Fratnun PraedicaJomm, IV, Roma,
1934, p. 8-1 3.
1 1 Viorel Achim, Ordinul franciscan în ţările române în secolele XIV-XV. Aspectele teritoriale, în Rl, 7,
1 996, 5-6, p. 392, respectiv p. 405.
12
Şerban Papru:ostea, Un călător în Ţările Române la începutul veacului al XV-lea, în Studii, XVlll, 1, 1%5,
l p. l 73.
j
1 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Bucureşti, 1982, p. 264-268.
14 Gh.l. Moisescu, Catolicismul în Moldova până la sfârşitul veacului XIV, Bucureşti, 1 942, p. 1 -38.
15 Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Carpica, XVIII-XIX, 1986- 1987, p. 265-283; Anton
Coşa, Misionari catolici despre Faraoani, în Carpica, XXVIII, 1999, p. 142; Idem, Comunitatea catolică din
oraşul Bacău. în Aimanahzd " Presa Bună ", laşi, 2002, p. 124- 134.
16
C. Karndja, Delegaţii din ţara noastră la Conciliul din Constanţa (în Baden) în anul 1415, Bucureşti,
1,926, p. 24, respectiv 25; Constantin Cihoda!u, Alexandru cel Bun, Iaşi, 1984, p. 278.
1 Emest Denis, Huss et Ia guerre des Hussites, Paris, 1 930.
8
1 B.P. Hasdeu, Istoria toleranţei religioase în Moldova, edi�a a 11-a, Bucureşti, 1 868; Mihail P. Dan, Cehi,
slovaci şi români în veacurile XIU-XIV, Sibiu, 1944; Şerban Papacostea, Ştiri noi cu privire la istoria
husitismului în Moldova în timpul lui Alexandru cel Bun, în SCS/aşi, XIII, 2, 1962, p. 253-258; C.C.
Giurescu, Cauzele refugierii husiţilor în Moldova şi centrele lorîn această ţară, în SAI, VID, 1966, p. 27-44.
1 9 Samuel Tim:m, Imago antiquae Hungariae. Imago novae Hungariae Additamentum ad imagines
antiquae et novae Hungariae, Cassoviae, 1 733, p. 27; Vezi şi edi�a din 1 754, Viena, p. 4 �iv p. 2 1 .
20
Pr. IosifGabor, Dicţionarul comunităţilor catolice din Moldova, Bacău, 1 996, p. 20.
2
1 N . Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. I-II, Bucureşti. 1901, p. 1 53.
22
Gyorgy J6:zsef, A ferencrendi
ek eJete es miikiidese ErdeJyben,
Cluj-Kolozsvăr, 1930, p. 149.
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Românească. Mănăstirea franciscană din Bacău a fost mereu într-o strânsă legătură cu cea
de la Şumuleu fiind deja întemeiată în jurul anului 14Hf3 sub patronajul acesteia din
urmă.
Mănăstirea franciscană de la Csik-Somly6, a jucat în acest caz, credem noi, rolul
24
unui ,,monumentum princeps" • Nu întâmplător, mănăstirea franciscană de la Bacău
25 şi 1 5 0626 de Provincia Sf. Salvator'' a Ungariei, Custodia
�nea încă de la 1 475
Transilvaniei. Mai mult ca sigur această mănăstire ",,a avut această dependenţă şi atunci
când Moldova se afla, în principiu, în sfera de acţiune a franciscanilor proveniţi din
27
Polonia şi era arondată Vicariatului Rusiei" .
Din secolul al XVI-lea avem de asemenea informaţii privindu-i pe superiorii
mănăstirii franciscanilor observan� din Bacău, mai precis din perioada anilor 153 1 -1 572,
moment în care domnul Moldovei de atunci, Ion Vodă cel Cumplit, îi alungă de aici,
28
dărâmându-le şi mănăstirea , aşa cum a făcut dealtfel în toată Moldova.
Au mai fost cazuri când misionari catolici au suferit persecuţii pe teritoriul Ţării
Moldovei, amintind aici de exemplu, martiriul călugărilor franciscani Blasius şi Marca în
oraşul Siret în jurul anului 13782 ; uciderea de către lituanieni a doi franciscani în nordul
Moldovei în 137i0; sprijinirea de către Alexandru cel Bun, în a doua parte a domniei, a
31
husiţilor în defavoarea catolicilor pe care-i susţinuse în prima parte a domniei ori
alungarea din Moldova de către Ştefan cel Mare a unei misiuni franciscane conduse de
32
ardeleanul Sebastian Janosi în anul l462 •
Oricum, nu putem omite constatarea că dincolo de diferitele motivaţii interne
privind receptarea catolicilor în spaţiul moldav, starea religiei catolice în general a fost
într-o strânsă dependenţă faţă de rela�ile politice externe dintre Moldova şi cele două
regate catolice vecine, anume Polonia şi Ungaria.
Dăinuirea credinţei catolice însă este un fapt remarcabil în istoria Moldovei
medievale, aceste încercări de care am amintit mobilizând credincioşii catolici la o mai
strânsă apropiere, în conformitate cu spusele Sfăntului Apostol Paul: ,,Rămâneţi
,
înrădăcinaţi şi întemeia� în iubire' :�3 •
Datorită vechimii şi numărului credincioşilor catolici din oraşul Bacău, aceştia
23 Archivio �rico delia Sacra Congregatione per I'Evangelizzazione dei Popoli o "de Propaganda Fide'',

Roma, Scriturae riferite nei Congreso;i Moldavia. voi. 6, foi. 74-77 (in continuare APF SC Moldavia, n.n.);

Dr. Fndes Mikl6s, <m<-, GyergO-, Kaswn-, Sz&ek (Csik Megye) fOldjenek et nfpenek ti:irtmete 1918-ig,
Budapest, 1994, p. 64.

24 Răzvan Theodorescu, Itinerarii medievale, Bucureşti, 1979, p. 8.
25 Jănos Karacsonyi, Szent Ferencz rendjenek llirtenete Magyaror.;zăgon 1711-ig, 1, Budapest, 1 922, p. 347.
2 6 L Wadding, Annale; minorum seu triwn ordinwn a S. Francisco institutorum, Ad Clarns Aquas

��hi), voi. XV, I 933, p.402.
Viorel Achim, loc. ciL, p. 396.
28

Cf. Arhiva Episcopiei Romano-Catolice Iaşi, Daiar nr. l, vol. l, 1 806, reprodus de N. Iorga în op.ciL, p. 154.

29 L Waddingus, Annale; minorum..., voi. Vll, Quaracchi, 1932, p. 287; A se vedea şi Analecta franciscana,
IV, Roma, 1906, p. 335.

Cf Arhivum Francisomwn Historirum, voi. III, Roma, 191 O, p. 700.
3 1 C.C. GitrreSCU, loc. cit.
32 N. Iorga, O ştire inedită inedită despre Ştefan cel Mare, în RJ, X, 1924, p. 183-184; P.P. Panaitescu, în RJ,
XIV, 1928, p. 406; Marei Caz.acu, Du nouveau sur le rOie international de la Moldavie dam le second moitie
du XV-e siecle, în RevriR des etudes roumaines, XVI, 1981, p. 43; Ştefan S. Gorovei, 1473: Ştefan, Moldova şi
lumea catolică, în AJW, XXIX, 1 992, p. 83; A se vedea şi Blasius Zalka et continuatores eius, Cronica
fratrum minorwn de obsen>antia provinciae Boznae et Htmgariae, în F. Toldy, Analecta monumentorum
Htmgariae, Pest, 1 860, p. 247-248.
3 3 Cf. (Fi. 3, 18).
30
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împărţeau34 func�ile cetă�i anual, pe rând, cu românii ortodocşi, cu alte cuvinte
comunitatea catolică avea dreptul să aleagă, alternativ cu comunitatea ortodoxă şi în mod
egal, conducerea oraşului.
"
Mănăstirea franciscană numită şi ,,Bărăţia avea o biserică (cu hramul "Sfănta
Fecioară") anexă foarte sflaţioasă, ambele fiind ctitorite de către Doamna Moldovei,
Margareta, prima so�e 5 a Domnului Alexandru cel Bun şi fiica Voievodului
Transilvaniei de atunci. Există o serie de documente pretioase în acest sens, noi amintind
aici doar un volum de documente din anul 1 629 al proasPătului Cardinal36 Peter Pâzminy
de Panasz, unde, printre altele, se pomeneşte şi de mănăstirea franciscană de la Bacău:
,,Bako in Moldavia: Fundatum ab Uxore Vaivodae Moldavi, filia Vaivodae
Transsilvani"37 .
38
Pe acest înalt ierarh catolic îl citează în celebrul său Codex din anul 1 646 şi
Arhiepiscopul Marca Bandini. Acesta spune la un moment dat, asumându-şi în acelaşi
"
"
timp şi o declarată prudenţă ("dacă nu greşesc ), că ar fi citit ceva la "Gonzaga ori la
"
"cardinalul Pazmano despre întemeierea mănăstirii franciscane de la Bacău în anul 1 304,
la originea acestui demers ctitoriccsc fiind evident "soţia voievodului Moldovei, fiica
voievodului Transilvaniei"39: ,,Ni fallor, Anno 1304 Bacoviae in Moldavia fundatum est
Monaste1ium ab uxore vajvodae Moldaviae, filia vajvodae Transylvaniae, pro Fratribus
Minoris observantiae',4().
Printre izvoarele citate în volumul de documente din 1629, amintit de către noi mai
sus apare şi opera unui Franciscus Gonzagi'r Episcop de Mantua, operă tipărită,
conform sursei citate, în anul 1 603, la Veneţia4 . Este vorba probabil de o nouă ediţie,
întrucât Franciscus Gonzaga a scris într-adevăr o lucrare, dar care a apărut la Roma, în
anul 1 58't2.
În primajumătate a secolului al XVII-lea, în anul 1 632 misionarul franciscan Paolo
Bonnici Da Malta menţiona într-un raport43 trimis către Congrega�a De Propaganda Fide
faptul că în timpul domniei lui Alexandru cel Bun "prencipe di Moldavia", care a avut
"una moglie ungara cattolica", s-au construit "rnolte chiese alli cattolici dai istesso
prencipe per devotione et per preghi dell'istessa prencipessa'..w. Printre ele a ctitorit şi "una
in Baccovia con il suo convento, dedicata al Serafica P. San Francesco, et la dota d'una o
piu viU�, et questo convento oggi e vescovato di Baccovia'.45.
In anul 1641 misionarul Petru Bogdan (alias Pietro Deodata) BakSic auzea pe cale
34

V .A. Urechia, Codex Bandinus, înMRMS/, seria II, tom. XVI, 1 895, p. LXXVIII.

35APF SC Moklavia, voi. 6, foi. 74-77; V.A. Urechia, op.cit., p. 166; Pr. Dr. Iosif Petru M. Pal, Originea

catolicilor din Moldova şi franciscanii păstorii lor de veacuri, Săbăoani-Roman, 1942, p. 135; N. Grigoraş, 1.
Caproşp, op. cit., p. 59, respectiv p. 62; Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1976, planşa genealogică anexă;
ldem, Întemeierea Moldovei. Probleme Controvel1l31e, Iaşi, 1997, p. 1 22; Istoria Românilor, voi. IV,
Bucureşti, 2001, tabele genealogice anexe: "Genealogia Muşatinilor (Bogdăneştilor)".
36 G. Pray, Specimen Hierarchiae Hungaricae, Bratislava, 1776, p. 187.
37 Cf. Acta et Decreta Synodi Dioecesanae Strigoniensis, Possonii (Bratislava), 1 692, p. 1 16.
38 V .A. Urechia, op. cit., p. 1 -335.
39 Ibidem, p. 64-65.
40 Ibidem, p. 2 1 8-219.
4 1 Cf. supra, nota 37, p. I l S.
42 Frnnciscus Go� De origine Seraphica Religionis Franciscanae, ejusque � Roma, 1 587.
43 G. Călinescu, Altre noti7ie sui �onari cattolici oei paesi romeni, în Diplomatariwn Italiwm, voi ll,
Roma, 1930, p. 332-339.

44 1bidem
45 Ibidem
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orală de Ia locuitorii de atunci din Bacău ("comme mi hanno detto questi cristiani di
Bacchovia'') faptul că biserica franciscanilor observanţi din oraş fusese înainte vreme
46
,,fabriqta delia principessa Margarita, che fu catolica" •
In anul 1 655 misionarul Petru Parcevich consemna în legătură cu "conventus
franciscanorum" din oraşul Bacău faptul că fusese construit de "Margaretha, quondam
.47
conjug� principis Moldaviae, catholica, filia principis Transylvaniae' •
In sfărşit, într-un document din 1675-1 676 se afirmă faptul că "printre cele câteva
biserici clădite în Moldova de o principesă catolică, Margareta, so�a principelui
.
A1exandru, ,4B se afJa şt. cea dm Bacau.
Biserica episcopală având hramul "SÎanta Fecioară", conform relatării călugărului
franciscan minor conventual Bartolomeo Basetti da Piano despre bisericile catolice din
49
Moldova (care a vizitat Bacău) în anul 1 643), fusese construită de o principesă catolică ,
era foarte fiumo� lungă de 24 de paşi, lată de 9 paşi şi prevăzută cu trei altare, sacristie
50
şi turn clopotniţă . Această biserică va continua să fie ulterior şi catedrala Episcopiei
Catolice de Bacău, începând cu sfărşitul secolului al XVI-lea, iar mănăstirea, refacută, va
redeveni reşedinţă episcopală. Şi aceasta în condi�ile în care Episcopia Catolică de Bacău,
înfiinţată de către papa Bonifaciu al IX-lea în 1391-1 392, a rămas în cursul secolului al
,:;
XV-lea vacantă "din cauza desăvârşitei lipse de personal bisericesc' 1 , menirea ei fiind
"
prel� de către mănăstirea franciscanilor observanţi - , ,Bărăţia .
In legătură cu data înfiinţării Episcopiei Catoli� de Bacău au fost emise în
decursul timpului o serie de opinii, unele divergente. In general, până pe la mij locul
secolului al XIX-lea se ştia că Dieceza de Bacău îşi are începutul undeva către sfărşitul
52
veacului al XVI-lea, când Bemardino uirini a fost numit, în anul l591 ca Episcop de
5
Argeş cu dreptul de a rezida la Bacău , succesori i săi având până în secolul al XIX-lea
titlul de episcopi de Bacău.
,s4
Recursul la "apa proaspătă a documentelor i a textelor' , ,,întoarcerea la izvorul
5
istoric, materia primă a oricărei cercetări autentice' , a dezvăluit însă o serie de aspecte
inedite care probează existenţa Episcopiei Catolice de Bacău la 1 391 -\ 392. Printre acestea
se numără şi un interesant şi în acelaşi timp sugestiv document din 1 5 septembrie 1 43�6,
mai precis o bulă adresată de către Papa Eugeniu al IV-lea Episcopului catolic Benedict de
Severin, menţionând Episcopia Catolică înfiinţată la Bacău de către papa Bonifaciu al
IX-lea în al treilea an al pontificatului său (adică - ştiind că a fost ales Papă la 2 noiembrie

Q

�

46 G. Vinulescu, Pietro Deodato e Ia sua relatione suiia Moldavia. lMl, în Diplomatariwn ltalicum.
Dorumenti raccolti neg1i archivi italiani, voi. IV, Roma, 1940, p. 121.
47 N. Iorga, op. cit. p . 157.
48 Vladimir Ghika, Scrisoarea unui preot catolic pămîntean din veacul al XVII-lea, în Revista Catolică, nr. 4,
1 91 2, p. 580; ldem, Spicuiri istorice, 1, laşi, 1935, p. 27.
49 Cf. supra, nota43, p. 343.
50 Idem, Alcuni nmonari cattolici italiani neiia Moldavia nei secoli xvn e XVIII, în Diplomatariwn
ltalicum, voi. 1, Roll)p. 192.."i, p. 177.
5 1 Kerneny J6zsef, Uber da<i Bisthwn und da<i Fran7Jscanerkluo.1er zu Bakow in der Moldau, în Anton
Kurz, Magazin fiir Geichichte, Uteratur, und aDe Denk und �ten Siebenbiirgel,l'> voi. Il,
fasc. 1, Kronstadt, 1846.
52 Nicolae Buta, 1 ragguali di Claudio Rangoni, Vescovo di Reggio-Emilia e Nunzio in Polonia dai
1599-1605, în Diplomatariwn Italicum, voi. 1, Roma, 1 925, p. 372.
53 Ştefan S. Gorovei, loc.cit., 1986-1987, p. 270.
54 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis !'an mii, Paris, 1967, p. 10.
55 Ştefan S. Gorovei, Cuvânt înainte, în colecţia Românii în istoria universală, ill, 3, volumul Izvoare striine
�ntru �ria românii?�' (îngrijit de Ştefan S. Gorovei), laş� 1988, 1?· XIII .
Kemeny J6zsef, op. at.; Hwmuzaki, Dorumente-, 1, 2, Bucureşti, 1880, p. 660-66 1 .
.
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1 389 - în intervalul noiembrie 1 39 1 /noiembrie 1392), episcopie în acel moment vacantă.
Papa Bonifaciu al IX-lea ( 1 389- 1404) a fost nevoit să înfiinţeze, pe lângă Episcopia
Catolică de Siret, Episcopia Catolică de Bacău "din cauza marii mul�mi a catolicilor din
57
Moldova şi a împrăştierii lor neândemânatice" : ,,Episcopatus ... quem in terra
Moldaviae, ob terrae illius vastitatem et Christi fidelium incommodam nimis
dispersLonem, praeter antiquiorem Cerethensem .. .'.ss.
In jurul acestui document s-au purtat o serie de discu�i, unii cercetători
59
contestându-i chiar autenticitatea. Astfel, Nicolae Iorga afirma la începutul secolului al
XX-lea posibilitatea ca, din dorinţa extinderii jurisdic�ei eclesiastice asupra catolicilor din
Moldova, Episcopul de Severin să-I fi indus în eroare pe Papa Eugeniu al IV-lea prin
intermediul susţinerii existenţei Episcopiei Catolice de Bacău în timpul Papei Bonifaciu al
IX-lea. Argumentul marelui istoric român a fost pe bună dreptate respins de către Radu
Rosetti câ�va ani mai târziu. Acesta din um1ă afinna într-una din lucrările sale, din 1 905:
"ce nevoie mai avea episcopul Benedict să inventeze o episcopie a Bacăului? Cu dânsa
.6°
sau � dânsa, tot i se dădea ocârmuirea spirituală a întregii Moldove' .
In acest sens, istoricul ieşean Ştefan S.Gorovei afirma în anul 1 986 că "în ceea ce
priveşte bula lui Eugeniu IV pentru Benedict al Severinului, trebuie să se ţină sean1a şi de
împrejurările cu totul speciale ale emiterii ei, împrejurări pe care le evocă însăşi datarea:
Florenţa, 15 septembrie 1439. Locul şi data sunt deosebit de semnificative: papa se afla
61
la Florenţa, unde tocmai se încheiase celebrul conciliu în care se discutase - cu aşa de
pu�n folos, până la urmă - unirea Bisericilor, socotită de împăratul Bizanţului, Ioan VIII
Paleologul, ca fiind soluţia cea mai potrivită pentru salvarea imperiului său, deja rţdus
doar la Capitală şi la câteva posesiuni lipsite de o adevărată apărare eficientă. Intre
participan�i la acest conciliu - deschis la Ferrara, în ianuatie 1438 şi apoi mutat, peste un
an, la Florenţa, unde îşi va încheia lucrările în vara lui 1439 - au fost şi solii Moldovei,
62
anume mitropolitul Datnian, protopopul Constantin şi logofătul Neagoe . Sub presiunea
împăratului bizantin, actul unirii s-a semnat Ia 5 iulie 1439, fiind subscris şi de solii
moldoveni, care, la începutul toatnnei, se vor întoarce acasă, îmbarcându-se la Vene�a.
Este evident, după părerea mea, că bula papală din 1 5 septembrie 1 439 reflectă nu
numai realităţile pe care le va fi înfă�şat episcopul de Severin în scrisoarea sa către papă,
dar şi discu�ile pe care pontiful însuşi le va fi avut la Florenţa cu atnbasadorii Moldovei,
dintre care unul (mitropolitul Damian) era capul Bisericii din acest principat iar altul
(logofătul Neagoe) reprezenta pe domnul ţării. Insuşi gândul papei Eugeniu de a se
consulta şi cu lliaş vodă reflectă, cred, această realitate. Şi atunci, odată ce nu mai avem
motive serioase să contestăm autenticitatea bulei din 1439, vedem că a fost, practic,
imposibil ca episcopul de Severin să inducă în eroare pe papa Eugeniu, întrucât acesta a
avut posibilitatea să verifice - prin solii moldoveni - exactitatea (sau inexactitatea!)
afimtaţiilor ierarhului de la Dunăre' .63 •
Printre contestatarii autenticită�i documentului din 1439 se numără şi Carol
64
65
66
Auner , I.C.Filitti şi Ştefan Pascu , alături de al� autori eclesiastici mai noi (a căror

57 cr supra, nota 5 1' p. 26.
58 Thidem.
59 N. Iorga, op. cit., p. XXXV.
60
Rosetti, Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova, în MRMS/, s. II, tom. XXVII, 1905, p. 54.
6 1 Radu
Ştefun S. Gorovei, loc. cit., 1986-1987, p. 273, nota 28.
62 1bidem, nota 29.
63 Ibidem, p. 27'}.
64

Carol Auner, Inceputul episcopatului de Bacău, în Revista Catolică, l, Bucureşt� 1912, p. 383-408.
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opozi�e este urmarea unei motivaţii mai muh de natură eclesiastică, de jwisdicţie, decât
istorică, ştiinţifică). Este vorba, pe de o parte de mai vechea dispută dintre misionarii
franciscani conventuali şi cei observanţi (cei de la Bacău făcând parte din categoria
acestora din urmă) iar pe de alta deoarece "docwnentul (din 1 5 septembrie 1 439 - n.n.) ar
fi în favoarea tezei susţinute de J.Kemeny despre legătura secuilor cu Moldova',67 .
Deşi Carol Auner susţine că " pentru a se face lwnină ... a fost neapărată nevoie
,68
...să (se) meargă înapoi la izvoarele cele mai vechi' afirmând tranşant şi faptul că "cel
dintâiu care a întreprins acest lucru e contele J. Kemeny într-o monografie asupra
,69
episcopiei şi mănăstirii din Bacău' , totuşi îşi manifestă reticenţa în privinţa autenticităţii
docwnentului din 1 439 pornind de la premisa că "pe cât principiul era de bun, pe atât
mijlocul era reprobabil, căci astăzi e bine stabilit în istoriografia ungară, că contele
Kemeny (precwn şi J. Benko) a făurit o seamă de docwnente în favorul tezei sale despre
originea hunică a Secuilor şi continuitatea lor în Moldova De aceste falsificate se ţine şi
docwrentul pe care se sprij ină Kemeny, o scrisoare din anul 1 439 a papei Eugen IV către
Benedict, episcop de Severin, document cunoscut numai dintr-o copie
" 0din anul 1520, pe
care autorul pretinde să o fi găsit în mănăstirea Franciscanilor din Cluj 7 .
I.C.Filitti şi Ştefan Pascu aveau reţineri întrucât în urma cercetărilor personale
făcute în arhivele Sfăntului Scaun nu au găsit în registrele pontificale documentul din
1 439 şi nici bula de înfiinţare a Episcopiei Catolice de Bacău din 1 3 9 1 - 1 392, argumente
suficiente pentru ei de a sus�ne falsitatea documentului, respectiv inexistenţa Episcopiei
Catolice de Bacău în secolul al XIV-lea Totuşi, considerăm că argumentul acesta nu este
revelator în condiţiile în care autorii înşişi, în cercetările lor în arhivele Stăntului Scaun,
constatând faptul că nu se mai păstrează seria completă a actelor pontificale relative la
intervalul de timp studiat, menţionează pierderea mai multor registre în decursul tim�ului.
I.C.Filitti notează de mai multe ori în lucrarea sa din 1 9 14 asemenea registre pierdute 1 , iar
Ştefan Pascu afumă la rândul său pierderea câtorva "volwne
din seria Regesta
"
Lateranensia, în care se găsesc actele emise de papa Bonifaciu IX 72.
Această stare de fapt existentă într-una din cele mai bogate şi mai bine păstrate
arhive europene, arhivele Sfântului Scaun73 fiind întotdeauna "un miraj al oricărui
"74
cercetător în căutarea adevărului" nu trebuie să ne mire întrucât ,,neorânduiala ce exista
... în cancelaria Curiei rornane 75, constatată de cercetătorii români care afirmau că
6
,,registrele Curiei nu erau cornplete"7 era urmarea vremurilor tulburi pe care le traven;a
Biserica Catolică ameninţată de o schismă papală care dura de la sfărşitul deceniului opt al
65 l.C. Filitti, Din arhivele Vaticanului. L Documente bisericeşti, Bucureşti, 1 9 1 3 -19 14, p. 90-9 1 .

66 Ştefun Pascu, Contribuţiuni documentare la istoria românilor în sec. XIII şi XIV, în AJINC, X, Cluj, 1945,

r. 206-208.

7 Pr. IosifGabor, Ierarhia catolică de rit latin in România, manuscris, p. 125.

68

Carol Atmer, op.cit.. p. 383.

69 1bidem.
70 Ibidem, p. 383-384.

7 1 I.C. Filitti, op.cit., p. 44; 54; (f); 70; 72; 73; 74; 75; 77.
72 Ştefun Pascu, op.cit., p. 1IJ7.

73 P. Pietro Tocanel O.F.M.Conv., Storia deHa ChiEsa Cattolica in Romania, voi. liL D VJcariato Apostolico
e le MNiioni dei Frati Minori Convenluali in Moldavia, parte prima, P:rlova, 1960; Ibidem. parte seconda,
1965; Ion Durnitriu-Snagov, Le Saint-Siege et la Roomanie Moderne. 1850-1866, voi. 48, Roma, 1982; Idem,
Le Saint-Siege et Ia Roumanie Moderoe. 1866-1914, voi. 57, Roma. 1989.
74 Ion D:rrnitriu-Snagov, Românii în arbivele Romei (semlul XVIll), BuCllreŞti, 1973, p. I l .
75 I.C. Filitti, op.cit., p. 38.
76 1bidtm, p. 54.
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77
secolului al XIV-lea, numită şi Marea Schismă a Occidentului ( 1 378-1417) , căreia deşi i
se pusese capăt la Conciliul de la Konstantz ( 1414- 1 4 1 8), totuşi, va reapare tocmai în
perioada datării documentului nostru, la s:ffirşitul deceniului patru al secolului al XV-lea,
când "papa Eugeniu nu mai era conducătorul unic şi necontestat al Bisericii şi al lumii
catolice: încă din ianuarie 1438, el fusese suspendat de conciliul de la Basel (căruia nu
voise să i se supună şi, în contra voinţei cardinalilor aduna� acolo, hotărâse mutarea lui la
Ferrara), iar în septembrie 1439 - cu numai zece zile înaintea bulei pentru Benedict al
Severinului - apăruse un nou papă, în persoana ducelui Amedeo de Savoia (Felix V,
1439-1449) !"7 8 .
Pe de altă parte, autenticitatea documentului din 1 5 septembrie 1439 a fost mai
recent argumentată şi de către istoricul Ştefan S. Gorovei, într-un mod cât se poate de
convingător79• Acesta afirma faptul că ,,reluând, însă, lectura izvoarelor şi analiza lor fără
idei preconcepute, în paralel cu analiza comentariilor şi interpretărilor ce li s-au adus, se
constată că: 1 ) obiecţiile ce s-au ridicat până acum nu sunt în întregime justificate; 2)
greşelile şi confuziile ce s-au semnalat în cuprinsul scrisorii papale din 1439 nu sunt nici
rară precedent, nici fără explica�e; 3) au rămas, în schimb, neluate în discu�e o seamă de
ştiri care pledează în favoarea existenţei unui vechi centru episcopal la Bacău; 4) nu s-a
făcut analiza faptelor - înfiinţarea episcopiei la 1 391/1392 şi emiterea bulei papale la 1 439
- în contextul lor firesc'.s0, astfel încât contestarea autenticităţii documentului din 1 439,
precum şi punerea sub semnul întrebării a existenţei Episcopiei Catolice de Bacău la
1 39 1 - 1 392 nu sunt pe deplin întemeiate şi prin urmare "dosarul trebuie redeschis'.s 1 .
Un punct de vedere favorabil existenţei Episcopiei Catolice de Bacău la s:ffirşitul
secolului al XIV-lea a fost su$nut82 de către o serie de istorici şi nu numai care au pornit
în analizele lor de la ideea unei continuită� a Episcopiei Catolice de Siret în cea de Bacău,
afirmându-se schimbarea reşedinţei episcopale de la Siret la Bacău în timpul domniei lui
Alexandru cel Bun în 1400- 1 40 1 , urmată de o sedisvacanţă relativ lungă, cauzată de
mişcarea husită, respectiv de o refacere a Episcopiei de Bacău la s:ffirşitul secolului al
XVI-lea.
Într-adevăr, la 1371 8 3, în urma hotărârii Papei Urban al V-lea (1362-1 370) a fost
înfiinţată Episcopia Catolică de Siret84, cu largul concurs al domnului Moldovei Laţcu
(1367- 1 375), care, prin intermediul călugărilor franciscani polonezi, a purtat negocierile
cu Roma. Această Episcopie însă a decăzut repede în condi�ile în care primul ei titular,
Delaruelle, E.R. Labande, P. Ourliac, L'Egtise au temp; du Grand Schisme et de la crise conciliaire
1962, (Histoire de l'Eglise, 14), apuci, Ştefan S. Gorovei, Ioc.cit., 1986- 1987, p. 272, nota23.
78 Cf supra, nota 63.
79 1bidem, p. 265-283; Idem, op.cit., 1997, p. 121.
80
Ibidem, 1986-1987, p. 271 .
81
Ibidem
82
.
W Schmidt, R011131l0-Ctoli
l ci per Moldaviam Episcopatus et rei cathol.icae � gestae, Budapcst, 1887;
Pr. cir. Dominic Neculăeş, Latinitatea Bisericii româneşti, Săbăoani, 1940, p. 46; Mihail P. Dan, op. cit., p. 277;
V.A. Urechia, op. cit., p. CLXVI; Pr. cir. Iosif Petru M. Pal, Schematismus fr.mc. prov. S. J�Rphi in
Romania a.d. 1935, Săbăoani, 1935, p. 15; Ep. Alexandru Th. Cisar, Brevis compectus historiae Dioeasae
Jassiemis, 22 nov. 1923, ms., p. 4 (introducerea relaţiei pe care episcopul a prezentat-<J la Sf. Scaun în vizita Ad
Limina); Pr. Iosif Tălrnăcel, Istoricul Parohiei Catolice de Bacău. 1350-1935, ms., p. 7; P. Pietro Tocanel,
cit., parte prima, 1960, p. 143.
�
8
Carol Auner, Episcopia de Seret (1371-1388), în Revista Calolică, Il, Bucureşti, 1913, p. 226-245.
84
Acta Urbani P.P.V (1.362-1370), Ed. A. Tăutu, Roma, 1964, nr. 204, p. 337-339; Carol Auner, op.cit., 1913,
p. 226-245.
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Andrei Jastrzebiec (Wasilo)85 a fost transferat la Vilno86 în Lituania { lui
încredinţându-i-se de altfel, de către Papfţ Grigore al XI-lea ( 1370- 1 378) la 17 ianuarie
1 372 şi păstorirea credincioşilor de Halici87 } , iar Episcopii care i-au suq:edat88 în fruntea
Episcopiei Catolice de Siret nu au mai stat efectiv la locul de reşedinţă. In aceste condi�i,
apare ca. firească posibilitatea transferului Episcopiei de Siret la Episcopia Catolică de
Bacău. ,,In lucrări din veacul XVII, se afirmă că, la un moment dat, la răscrucea veacurilor
XIV-XV, un ţ:piscop de Siret ar fi fost transferat - cu tot cu institu�a pe care o reprezenta
- la Bacău',s9• Informaţia se găseşte în paginile unor ci1!ţi ,apărute în 1 696 şi 1 73r.f0,
precum şi într-o serie de rela�i din secolele XVITI şi XIX9 1 . Intr-o asemenea rela�e de la
răscrucea secolelor XVIII-XIX, intitulată Alcune Not:izie delia Moldavia, se afirmă la un
moment dat: , ,Fina al XIV secolo si ha notizia. che si destinasse per la Moldavia dalla S.
Sede un Vescovo, il quale ebbe la sua prima Ressidenza in Sereth cina delia Boccovina
vicino a Succiava in altora Capitale di Moldavia; ma per la persecuzione, che soffersero
quei primi Vescovi fina all'essere rnartirizzati da quegli Schismatici, ad instanza di
Margarita Principessa Cattolica (figlia del Principe di Transilvania. e moglie del Regnante
in allora in Moldavia Allessandro Prima, marta. e sepolta ne1 1410 nella Chiesa di Bacco
da essa fondata) fu transferita la Cattedra Episcopale dalla S. Sede da Sereth a Bacco Cina
in allora assai popolata, ed abitata da circa a 700 Farniglie Cattoliche. Questa piissima
Principessa vi fece fabbricare una sontuosa Chiesa Cattedrale, e monastero; la doto con
una vasta tenuta detta Trebes, la quale possedettero i Vescovi Cattolici fini aiia fme del
secolo XVIT.n. În anul 1 780 un călugăr franciscan pe nume Bemardino Kendzierski, cu
anwnite merite în ceea ce priveşte organizarea Ordinului Franciscan din Polonia,
menţiona faptul că în ceea ce priveşte transferul sediului episcopal de la Siret la Bacău a
putut citi personal datorită accesului pe care 1-a avut la documentele păstrate în Arhiva
bisericii Sf. Cruce din Liov93.
Toate aceste ştiri au cu siguranţă o sursă comună, încă neidentificată însă. La
începutul secolului al XIX-lea, mai precis în anul 1 806, un padre trimis la Liov cu
misiunea de a căuta documentele Bacăului, a descoperit acolo trei )Nrtrete de Episcopi
băcăuani, dintre care unul al lui Andrei, primul Episcop de Sirer4 (care în virtutea
transferului scaunului episcopal a devenit şi primul Episcop de Bacău), iar un altul care
aparţinea unui Episcop ce fusese înmormântat în biserica Sf. Cruce din Liov.95 "Tradi�a
transferului trebuie luată în seamă: chiar eronată, ea nu s-a puM naşte decât prin contactul
cu surse scrise (eventual rău înţelese), păstrate cândva într-o arhivă. Poate chiar în cea de la
"
Bacău, care, însă, a dispărut în chip misterios! 96.

85 1. Sykora, Poziţia internaţională a Moldovei în timpul lui Laţcu: luptă pentru independenţă şi afirmare

� plan extern, în Revlst, XXVIII, nr. 8, 1976, p. l l42; Ştefan Pascu, op.cit., p. 184.

6 Flavius Solomon, Domnie şi biserică în Ţara Moldovei în a doua jumătate a secolului XIV. Implicaţii
haliciene, în AIIA/, XXXII, 1995, p. 35.
87 Acta Gregorii P.P. XI (1370-1378), ed. A Tăutu, Roma, 1966, nr. 17, p. 404 1 .

88

I.C. Rlitti. op.cit., p. 365-367; 374-377; 534; 540.

89 Ştefan S. Gorovei, loc.cit., 1986-1987, p. 274.

90 Ştefan Pascu, op.cit., p. 206.
9 1 Ibidem; 1. Sabău, O nouă listă a Episcopilor catolici din Moldova,
V .A. Urechia, op.cit., p. 1 66.
92 APF SC Mddavia, voi. 6, foi. 74-77.
93 Ştefan Pascu, op.cit., p. 206; N. Iorga, op.cit., p. 126.
94 N. Iorga, op.cit., p. 159.
95 lbidem
96 Ştefan S. Gorovei, loc.cit., 1986-1987, p. 275.

în Rl, XXIX, 1943, p. 237;
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Faptul că Bacău! em sediu episcopal încă din secolul al XIV-lea mai este adeverit
şi de modul în care acest oraş "este desemnat în veacurile XV-XVI, în unele documente
"
emanând de Ia autorităţi eclesiastice catolice 97, mai precis prin folosirea apelativului
civitas, care nu este deloc întâmplătoare, întrucât în tem1inologia documentelor provenite
de la diferite instituţii sau autorităţi eclesiastice catolice "civitas desemnează un oraş în
care se află sediul (scaunul) unui episcop, adică un oraş episcopa1"98.
Menţionăm aici, chiar Raportul din 7 ianuarie 1591 privind numirea lui
Benardino Quirini ca Episcop de Argeş, în care se precizează faptul că i se fiXează sediul
"
sau reşedinţa episcopală în "cetatea Bacăului (,,sedes seu residentia episcopalis ... in
civitate Bachon"99). Există şi documente mai vechi în care Bacău! este denumit cu
"
apelativul "civitas . Astfel, avem o scrisoare din 5 martie 1 43 1 trimisă din oraşul Baia de
0
către Episcopul catolic de acolo (Episcopia Catolică de Baia1 0 fusese înfiinţată în anul
1 4 1 8 de către Papa Martin al V-lea, încetându-şi existenta în anul 1 523 odată cu Mihai 1 0 1 ,
'
ultimul episcop care a pwtat titlul canonic de Baia, grija pastomţiei102 credincioşilor
catolici din zonă revenind şi în continuare călugărilor franciscani de la Bacău) către Roma,
în legătură cu aşezarea husiţilor în Moldova. Se pomeneşte aici de oraşul Bacău: "civitate
Bako"103. ,,E greu de crezut că un episcop catolic ar fi folosit vocabula civitas într-un mod
nejustificat şi mai ales într-un text adresat unui superior ierarhic. De aceea, mi se pare
că nu comportă discuţii concluzia care se desprinde de aici: în prima umătate a veacului
XV, în Moldova, Bacău! em considemt un oraş de rang episcopal"1 0 .
Un alt document, şi mai vechi, publicat abia în 1 970 la Roma105 are ca subiect
răspunsul pe care Papa Bonifaciu al IX-lea (acelaşi căruia i se atribuie prin scrisoarea din
1439 înfiinţarea Episcopiei Catolice de Bacău) îl dă la 1 5 aprilie 1 400 din Cetatea Eternă
magistrului şi fratilor Ordinului Cavalerilor Ospitalieri ai Sf Ioan, aflati într-o localitate
care în adresă a
sub forma Bachovia 1 06, iar în text Ovitas Bachovien(sis)107.
Constatăm din textul acestui document un fapt deosebit de important şi anume acela că
însuşi Suvemnul Pontif califică Bacău! drept civitas, încă un argument de primă mână
privind exi�tenţa unei episcopii catolice cu sediul în omşul Bacău în secolul al XIV -lea.
Documentul de mai sus a fost însă contestat recent de către istoricul bucure�
Andrei Pippidi într-un articol dedicat mporturilor dintre români �i ordinele cavalereşti108.
Autorul afirmă la un moment dat faptul că ,,Delaville-le-Roulx 09 ne connaissait pas de
mentions du prieure de Hongrie ulrerieures a 1306. Or, un document curieux, surgi

j

Pa,re

97 Ibidem, p. 278.
�� Renate Măhlenkamp, Zur Bezei.chnung cler moldauischen Stadte in den Quellen dfS Mittelalters, în voi.

0!>1liche; Europa.Spiegel der Geschichte (Festschrilt fur Manfred Hellmann zum 65 Gehurtstag), Wiesbaden,

1977, p. 171-192.

99 Chiril Karalevskij, Bemardino Quirini, episcop de Argeş, în Revista Catolică, IV, 1915. p. 49.
HJO Carol Auner, Episcopia de Baia (Moldavieffiis), în Revista Catolică, IV 1915, p. 89-I27.
,

10 1 Pr. Iosif Gabo rm.cit., p. 1 18.
r,
102 Ibidem
1 03 Şerban Papacostea, Ioc.cit., 1962, p. 257.
1 04 Cf supra, nota 96, p. 279.
105 Acta Urbani P.P. VI (1378-1389), Bonifacii P.P. IX (1389-1404), Inocentii P.P. Vll (1404-1406) et
Gregorii P.P. XII (1406-1415), ed AL. Tăutu, Roma, I970, nr. 88, p. 176- 177.
1 06 Ibidem; tcx1 reprodus şi de Ştefun S. Gorovei, loc.cit., 1986-1987, p. 281.
107 Ibidem
108 Andrei Piwidi, ApeiţU sur Ies rapports des rournaiM avec les ordres de chevalerie, în Radu Maoolescu
�volum omagia!), Bucureşti. I 996, p. 107-1 15.
09 J. Delaville le Roulx, Le; Hospitaliers en Terre Sainte et a Cypre. ll00-1310, Paris, 1904.
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recemment. ferait croire a tm etablissement des Hospitaliers en Moldavie Centrale qui
aurait dure encore un siecle. Dans une bulle de Benoît IX, daree de 1400, il est question
d'un hâpital, d'une eglise, d'une chapelle et d'un cimetiere qui manifestent la force de cet
etablissement a Bac• u (Bachovia ou civitas Bachoviensis). On reconnruî:rait volontiers
l'existence d'une colonisation magyare et catholique a !'est des Carpates comme effet de
cette activire prolongee des Hospitaliers dans la region, s'il n'y avait un detail singulier
dans le texte. Le nom de l'Ordre a toujours ete Sancti Johannis Ierosolimitani mais dans
ce document seul il est dit Sancti Johannis Baptistae, et cette observation suffit pour
contester l'authenticire d'un remoignage aussi surprenant qu'isole"1 10•
Ceea ce i se părea suficient distinsului istoric citat mai sus pentru a contesta
autenticitatea documentului din anul 1 400, anume faptul că numele Ordinului Ospitalier
"
apare aici în formula "Sancti Johannis Baptistae şi nu în cea de "Sancti Johannis
Ierosolimitani", nouă ni se pare absolut firesc în condi�ile în care reşedinţa Ordinului a
fost fluctuantă. Dealtfel în document formula exactă este: "Fratribus Hospitalis Sancti
Johannis Baptistae"1 1 1 . Cuvântul Hospitalis apare în toate documentele cunoscute relative
la numele Ordinului, încă un aspect care-i conferă autenticitate şi documentului din 1 400.
Avem astfel un document din anul 1217 unde apru-e formula "prior domus Hospitalis
totius Hungariae"1 12, precum şi un altul, din vremea regelui Andrei al II-lea în care găsim
formularea ,,plliitie Templi nec non Hospitalis"1 1 3, ambele citate şi în lucrarea amintită
"
mai înainte. In amândouă cazurile nu apare formula "Ierosolimitani . Explica�a noastră
este în legătură cu evolutia Ordinului în timp.
Astfel, Ordinul Ospitalier1 14 a fost fondat în Franţa cu scopul de a ajuta şi îngriji pe
săraci şi bolnavi. De aici şi numele Ordinului. Patronul lor spiritual era Şf. Ioan
Botezătorul, ceea ce a condus şi la folosirea în cazul lor a denumirii de Ioaniti. ,Jn 1099,
ei soseau la Ierusalim, la câtva timp du
cucerirea lui de către cruciaţi 1 1 5 ••• După 1 1 30,
6
sub influenţa Ordinului templierilor1 , venit de curând la Ierusalim ioaniţii s-au
1
transformat dintr-un ordin cu caracter de asistentă socială într-unul militar"1 7•
Tot la Ierusalim a fost fondat în anul 1 1 20 şi Ordinul teutonic1 1 8, iniţial dependent
de Ospitalieri. Atâta timp cât Ordinul ioaniţilor şi-a avut reşedinţa la Ierusalim, folosirea
"
titulaturii de "Sancti Johannis Ierosolimitani era cât se poate de firească. O situaţie
similară o găsim şi în cazul Ordinului teutonic din perioada şederii lui la Ierusalim. Astfel,
avem un document din vremea când acest Ordin depindea de Ioaniţi, în care apare
"
formula ,,hospitalis Sancte Marie Theutonicorum Ierosolymitani . De la Ierusalim însă,
cavalerii Ordinului ospitalier s-au retras, din motive asupra cărora nu vom insista aici,
iniţial pentru scurt timp la Acra, de aici plecând în insula Rhodos în anul 1 3 1 O, pentru a se
stabili în cele din urmă în insula Malta, în anul l 5221 1 9•

�

1 1 0 Andrei Pippidi, loc.cit., p. I I I .
1 1 1 Cf. supra, nota 105.

1 1 2 Andrei Pippidi, loc.cit., p. I l O; DIR, C, 1, p. 1 63, 1 66.
1 1 3 DIR, C, 1, p. 1 72-175; Andrei Pippidi, Ioc.cit., p. 1 10.
1 14

N. Iorga, Rhodei SOU<; Ies Hoo;pi.taliers, Paris-Bucmeşti, 1 93 1 ; Jonathan Riley-Smith, The Knights of St.
John in Jerusalem and � 1050-1310, Londra, 1 967; Anthony Luttrell, Latin Gre«e, the Hospitallers
and the Crusadts. 1291-1400, Londra, 1 982; Florentina Căzan, Cruciadele. Momente de confluenţă intre
două civilimţii şi culturi Bucureşti, 1990, p. 68-70.
1 1 5 Florentina Căzan, op.cit., p. 68.
1 1 6 1bidem; Alain Demurger, Vie et mort de l'ordre du Temple, Paris, 1989.
1 1 7 Ibidem, p. (:f).
1 1 8 1bidem.

1 1 9 1bidem, p. 70.
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În aceste condi�i titulatura de " Sancti Johannis Ierosolimitani" nu mai apare ca
oportună, fiind înlocuită cu cea de Sancti Johannis Baptistae" sau folosindu-se uneori
"
numele noului loc de reşedinţă: de Rhodos" respectiv "de Malta". Prin urmare,
"
constatăm că în perioada la care face referire documentul nostru, respectiv anul 1400,
Ioaniţii rezidau în insula Rhodos, astfel încât formula Fratribus Hospitalis Sancti Johannis
"
Baptistae" o considerăm cât se poate de cuptinzătoare şi revelatoare, confirmând
autenticitatea documentului în cauză.
Din categoria probelor care se pot aduce în favoarea întemeierii Episcopiei
Catolice de Bacău în 1 39 1 - 1 392 nu putem să trecem cu vederea nici argumentul
u este încă
reprezentat de pecetea Bacăului medieval, cu atât mai mult cu cât acest
învăluit într-o oarecare măsură de mister, fiind original prin forma sa"1 • ,,Prima - şi
"
până acum, singura - imagine a acestui sigiliu a publicat-o, în 1 956, profesorul
1
D.Ciurea 2 1 după imP,resitmea aflată pe un act din 2 1 septembrie 1 633, emis de
autorităţile din Bacău"122• Acelaşi sigiliu este aplicat şi pe o scrisoare123 din 1675 a
locuitorilor catolici din Bacău, ,,redactată în limba latină şi păstrată în arhivele oraşului
italian Lucca1 24 ••• Originalitatea lui priveşte însă nu numai forma, dar şi conţinutul. Toate
celelalte sigilii orăşeneşti ale vremi i sunt rotunde; acesta este oval ! Toate celelalte au o
imagine în centm (animal, plantă, obiecte de muncă, sfănt etc.) şi o legendă în exergă;
acesta al Bacăului, nu permite să se desluşească vreo imagine şi vreo legendă împrejurul
ei !'.I25'.
Trebuie să menţionăm aici faptul că sigiliile de formă ovală emu folosite de către
instituţiile eclesiastice sau de către înalţii prelaţi catolici1 26• "S-ar putea ca să nu fie cu totul
exclus ca în sigiliul băcăuan să supravieţuiască amintirea aceluia folosit în vechea
episcopie - fie că ne-am afla în faţa unei variante transformate, alterate, a aceluia, fie că,
pur şi simplu, sigiliul orăşenesc a fost alcătuit după modelul celui episcopal. Sugestiv
poate fi, în această privinţă, faptul că pe actul aflat la Lucea acest sigiliu este aşezat «În
127
picioare» - cum se aplicau şi sigiliile episcopale!" •
Din păcate arhiva Episcopiei Catolice de Bacău a dispămt în chip misterios
(pierzându-se implicit şi actele proprietăţilor Episcopiei conform unui document de pe la
începutul veacului :xvm, mai precis din 1 702: au ars toate dreasăle episcopiei de n-au
"
rămas nemică"1 28) pe la începutul secolului al XVII-lea, probabil ca urmare a
neânţelegerilor dintre misionarii polonezi şi cei unguri privind jtUisdic�a scaunului
episcopal de la Bacău. Avem o serie de infonnaţii cu privire la existenţa ei şi la prezenţa
ulterioară la Liov. Cert este că Arhiepiscopul Marco Bandini menţionează în celebrul său
Codex din 1 646 faptul că nu a găsit la Bacău nici un fel de arhivă sau catalog al
"
întâmplărilor, vremurilor şi persoanelor din care să se poată ctmoaşte ceva despre secolii

�

,

1 20 Radu Rosetti, Scrisori către Ioan Bianu, V, Bucureşti, 1978, p. 129.
12 1 D. Ciurea, Sigiliile medievale ale oraşelor din Moldova, în SCSJaşi, V I I fasc. 2,
,

IV, fig. 19.
122 Ştefun S. Gorovei, Ioc.cil., 1986-1987, p. 2n.

1 23
Viorica Lascu, Documente inedite privitoare la
AfiC. XIII, 19(f), p. 245.
124

Istorie, 1 956, planşa

situaţia Ţărilor Române la siarşitul secolului XVD, în

Cf. supra, nota 122.
Ibidem, p. 278.
126
Sigismund Jak6, Sigilogra6a cu privire la TraJSivania, în Documente privind istoria României.
Introducere, II, Bucureşti, 1956, p. 581.
1 27
Cf. supra, nota CJ7.
1 28 Cf. Arhiva, L Iaşi, 1 889, p. I 16.
1 25
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anteriori"129• Infonnaţiile culese de la credincioşii catolici mai în vârstă I-au ajutat pe
Bandini să afle câte ceva relativ la situa�a existentă la Bacău t*tă prin anul 1 5751 30. "Şi
totuşi, arhiva a existat şi a fost depozitat:ă, cândva, la Liov! " 1 3 1 • Din păcate "dispari�a
regatului palon - în unna împărţirilor succesive din veacul XVIII - a provocat şi
schimbarea locului unor depozite arhivistice, cele mai multe fiind transferate la Petersbw-g
(acolo au ajuns şi documentele de omagiu şi corespondenţa principilor români, din
secolele XIV-XVI, aflate în arhiva Coroanei polone; aceste documente au fost restituite
Poloniei după primul război mondial)"1 32. Men�onăm aici şi o mărturie133 de la începutul
secolului al XIX-lea conform căreia "un magnat palon văzuse în arhiva regală - pe atunci,
deja transportată la Petersburg - plicuri sigilate cu documente privitoare la catedrala
episcopală a Bacăului şi la bisericile misiunii catol ice din Moldova" 1 34: (,,Documenta
spectantia ad episcopalem cathedrarn Bacoviae et ecclesias minoris catholicorurn
Moldaviae"1 35). Poate că, în conformitate cu speranţa noastră, viitorul va scoate la lumină
această arhivă atât de pre�oasă pentru studiul istoriei Episcopiei Catolice de Bacău, al
istoriei catolicilor şi catolicismului din Moldova.
Oraşul Bacău va redeveni reşedinţă episcopală (noua Dieceză perpetuând-{) pe cea
din secolul XIV devenită la un moment dat vacantă) prin numirea în anul 1 5 9 1 a lui
Bemardino Quirini136 ca Episcop de Argeş cu dreptul de a rezida la Bacăum. În procesul
verbal al Consistoriului �nut în 7 ianuarie 1591 pentru numirea lui Bemardino Quirini ca
Episcop de Argeş se spune printre altele: "... Argensis Civitas cum sua catholica Ecclesia
fuit olim in provincia Valachiae, quae deinde cum eadem ecclesia destructa est, sed sedes
seu residentia episcopalis retinetur in civitate Bachon in contigua provincia Moldaviae,
loco vicine, fertili ... "138• Reiese din acest citat că inten�a Sfântului Scaun era ca în oraşul
Bacău să fie transferată reşedinţa Episcopiei de Argeş, iar Bernardino Quirini să se ocupe
de arn�le provincii.
In anul 1 599, Episcopul Quirini soseşte în Moldova, unde, după vizita pastorală,
trimite la Roma, către Papa Clement al VIII-Iea1 39 un raport cu privire la comunitătile
catol ice vizitate. Din analiza acestui document se constată că Episcopul nu a vizitat)40
toate localită�le catolice din spa�ul moldav (fapt recunoscut chiar de Episcop care spune
la un moment dat: "nu am putut să .Yung în celelalte oraşe şi sate din Moldova în care se
află ceilal� catolici ai noşţlj..." 1 4 1 ). In anul 1604, Episcopul Bemardino Quirini moare,
probabil ucis de către tătari142, fiind înmormântat la Bacău.
Nu întâmplător, nici în 1 59 1 , nici în 1 607 (când succesorul lui Quirini, Girolamo
Arsengo, a fost numit "pur şi simplu episcop de Bacău"1 43), nu se pomeneşte nimic despre

1 29 V.A. Urechia, op.cit., p. 64; texru.l lali.n la p. 218.
130 1bidem
131 Ştefan S. Gorovei, 1oc.cit., 1986-1987, p. 276.
132 1bidem
133 N. Iorga, op.cit., 1901, p. 160.
1 34

Cf. supra,

m

Cf. supra, nota 54.

nota 131.

135 N . Iorga, op. cit., p. 160.
136 Chiril Karalevskij, op. cit., p. 200.
138 Chiril Karalevskij, op. cit., p. 50.
139 Hurmuzaki, Docwnente..., m, 1, Bucureşti, 1 880, p. 545-551.
1 40 Anton Coşa, loc.cit., 1999, p. 145.
141 Cf. Călători străini, IV, Burureşti, 1972, p. 3744.
142 Cf. supra, nota 65, p. 407; Diplomatarium Italirum, voi. 1, Roma, 1925, p. 372.
143 Cf. supra, nota 90.
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eventuala întemeiere atunci a scaunului episcopal"144• Se menţionează doar, într-un mod
"
destul de neobiinuit, faptul că Episcopia Catolică de Bacău devenise "într-un oarecare
"
mod vacantă 1 5 ("certo modo vacanti"), infonnaţie care este în consonanţă cu
documentul 1 46 din 1 439 asupra căruia am insistat mai sus. I.C. Filitti comenta această
situaţie astfel: ,,Despre înfiinţarea canonică a Episcopiei de Bacău, al Cărei prim titular este
tocmai Jeronim Arsenghi, nu posedăm nici un document şi probabil n-a avut loc prin
fonnalităţi speciale"147•
Aceste surprinzătoare afinnaţii ne îndreptăţesc să împărtăşim întru totul părerea
distinsului istoric Ştefan S. Gorovei care, referindu-se la citatul de mai sus, spunea pe bună
dreptate: ,,Nu ştiu dacă în toată istoria Bisericii Catolice în veacurile XIV-XVll se mai
cunoaşte vreun caz când o episcopie să se înfiinţeze altfel decât «prin fonnalităţi
"
speciale))"148 . Absenţa acestor "fonnalităţi speciale la 1591 şi 1 607 se datorează, fără
îndoială, tocmai "faptului că ele fuseseră îndeplinite cu vreo două secole mai înainte"149,
în mo111entul înfiinţării de fapt a Episcopiei Catolice de Bacău.
Intr-o scrisoare trimisă din Moldova pe 18 februarie 1606 post mortem episcopi
"
Quirini"150 către Cardinalul Cinzio Aldobrandini, franciscanul Girolamo Arsengo roagă
să se intervină pentru ca să i se dea lui demnitatea episcopală la Bacău pentru că de 25 de
ani trudeşte în aceste locuri, menţionând şi faptul că domnul Moldovei Ieremia Movilă i-a
făgăduit deja 500 de florini subvenţie anuală15 1 . Domnul Moldovei însuşi scrisese la
rândul său Papei Paul al V-lea în anul 1 606, cerându-1 pe Arsengo ca Episcop,
menţionând că dffi acesta ştia bine limba ţării, totuşi Nunţiul din Polonia dorea un
Episcop polonez15 . După moartea domnului Ieremia Movilă, fratele său Simion, care i-a
unnat la domnie, va reânnoi şi el cererea pentru numirea lui Arsengo în scaunul episcopal
de la B�cău şi, în acest sens, va primi asigurări de la Papa Paul al V-lea1 53.
In unna acestor intervenţii, dar şi datorită procedurii canonice care trebuia
îndeplinită înainte ca Sfântul Scaun să-I numească pe Arsengo ca Episcop, la 17 iunie
1606 Cardinalul Borghese îi cere (în numele Papei) Nunţiului din Polonia, Claudio
Rangono ca să întocmească Procesul infonnator cu privire la Girolamo Arsengo, fie
4
personal, fie să solicite Arhiepiscopului de Lemberg acest lucru 1 5 . Nunţiul alege cea de a
doua variantă şi încredinţează dosarul Curiei Arhiepiscopiei de Lemberg, care însă nu se
grăbeşte să rezolve problema până pe 6 februarie 160i55, însă şi atunci doar parţial şi
incomplet, în condiţiile în care se limita doar la legitimitatea naşterii lui Arsengo.
Această situaţie 1-a detenninat pe noul Nunţiu din Polonia, Francisc Simoneta,
(Episcop de Foligno), cel care i-a unnat lui Claudio Rangono în acest J?9.5t, să întocmească
personal dosarul necesar, pe care-I va încheia pe 22 februarie 160i 56• Pe 25 februarie
1 44 1bidem
1 45 I.C. Hlitti, op.cit., p. 91.
1 46 C f. supra, nota 57.
147 I.C. Hlitti, op.cit., p. 91.
148 Cf. supra, nota 90.
1 49 Ibidem
1 50 W. Schmidt, op.cit., p. 70.
1 5 1 1bidem
152 Virginia Vasiliu, D principato moldavo e la curia papale fra 1606-1620, în Diplomatarium
Italicum, voi. II, Roma, 1930, p. <'r7.
153 Hwrnuzaki, Documente..., voi. VIII, Bucureşti, 1894, p. 3 10.
1 54 Carol Auner, op.cit., 1912, p. 385, nota 1 .
155 Ibidem, nota 2.
1 56 1bidem, nota 5.
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Nun�ul Simoneta şi Cardinalii consultaţi depun mărturie în mod oficial157 în favoarea lui
Arsengo, mai mult, Nun�ul îl recomandă pe aceşta şi personal, printr-o scrisoare adresată
Cardinalului Borghese pe 26 februarie 160i58. In urma tuturor acestor demersuri, pe 17
septernbri� 1607, Papa Paul al V-lea îl numeşte pe Girolamo Arsengo ca Episcop de
Bacău1 59. In document se spune simplu: providit ecclesie Bacchiens certo rrxxio vacanti
"
de persona R.D. Hyeronirni Arsenghi, Chiensis Ordinis Minorurn S. Francisci cum
dispensatione super defectu gradus et condonatione juriurn cum clausis consuetis"160.
Deşi I.C. Filitti afirmă tranşant că nu se găsesc în registrele pontificale161 acte pozitive
despre înfiinţarea în 1 607 a Episcopiei Catolice de Bacău, totuşi îl consideră pe Girolarn
Arsengo ca prim162 episcop catolic de Bacău, cu toate că existenţa Diecezei de Bacău cu
mult înainte de sfârşitul secolului XVI şi începutul secolului XVII reiese chiar şi din
Procesul infonnator163 al Curiei Arhi.episcopale din Lemberg cu privire la numirea ca
Episcop al lui Arsengo, unde, unul dintre înalţii prelaţi catolici, anume Vincentius de
Andora, chemat să depună mărturie în favoarea acestuia, vorbeşte de "episcopii de Bacău
de mai înainte"1 64 !
Despre Episcopia Catolică de Bacău sub conducerea lui Jeronim Arsengo avem
puţine date istorice. Ştim doar că acesta era ajutat de franciscanii observanţi de la Bacău,
dar şi de câ�va călugări conventuali care veneau pe rând din Pera Constantinopolului. Cu
toate că cei care i s-au opus1 65 numirii sale ca Episcop de Bacău se temeau de faptul că el
"
ar fi "periculos în această pozi�e pentn1 credinţa catolică, totuşi, conform altor surse se
pare că Episcopul Arsengo: " ... fuit vir pietatis insignis, integerrimae vitaevitae, rebus in
publicis versatissimus atque educandae praesertim juventutis perquam studiosus
pecuniam, parsimonia honesta partam in restaundurn Bacoviense monasteriurn et in
ecclesiae decorem convertit"166. E�iscopul Jeronirn Arsengo moare la Bacău în prima
jumăta� a lunii iunie a anului 1 6 1 O 7.
lncă de pe când era în viaţă, Episcopul Arsen�o 1-a avut ca Vicar General pe
franciscanul observant polonez Valerian Lubienecki 8. Dintr-un document adus în
favoarea sa, scris după 1 2 iunie 1 6 1 0, aflăm că Arsengo îl facuse pe Lubienecki Vicar
General în 1 O aprilie 1 6 1 O, probabil pe patul de moarte, şi că ar fi dat scrisoarea de bună
purtare pentru el în 28 mai 1 6 10169. După moartea lui Arsengo, regele Poloniei Sigismund
m Wasa îl propune170 ca Episcop de Bacău pe p<?.lonezul Valerian Lubienecki, numirea
lui având loc în Consistoriul din 1 8 aprilie 161 1 1 7 1 , între susţinători fiind şi Cardinalul

157
nota 8.
1 58 Thidem,
1bidem, nota 9.
1 59 Cf.
Revista Catolică, III, 1914, p. 344-345.
1 60 Thidem
161 Ibidem
1 62 Cf. supra, nota 147.
1 63 Carol
Auner, op.cit., 1912, p. 387405; Diplomatarium ltalicwn, voi. � Roma, 1925, p. 1 19- 121 .
1 64 Cf. !.llpra, nota 154, p. 408.
1 65 Hurmumki, Docwnente..., voi. Ylll, Bucureşti, 1 894, p. 307-308.
1 66 W. Schmidt, op.cit., p. 70-71 .
167 Bonavenb..lra Morariu, Serits chronologica pnufectorum apcNolicorum � fr. min.

conv.

in

Moldavia et Valachia durante saec. XVII et XVIII cui aa:edit serie; chronologica episcoporum
Bacoviemium, Roma, 1940, p. 20.
168 Cf. Revista Catolică, IV, 1 914, p. 345-346.
1 69 1bidem, nota 2; N. Iorga, op.rit., 1901, p. 42 1.
17° C f. !.llpra, nota 168.

1 7 1 1bidem
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Dietrichstein, Episcopul Moraviei, care-I cunoscuse pe Lubienecki în 1605 la luarea
'
oraşului Skalice din Slovacia1 72 •
Activitatea lui Lubienecki încă înainte de numirea sa ca Episcop de Bacău a fost
controven;ată, numirea însăşi stârnind anumite proteste, mai ales printre franciscanii
observan� unguri, în timp ce , evident, polonezii îi erau favorabili. Printre cei care au
înaintat rapoarte nefavorabile îl men�onăm aici doar pe Ioan de Varad Superiorul
1 3
Provinciei Observanţilor din Transilvania 7 . Pe de altă parte, călăuzit de informaţiile
adunate de Marco Bandini de la credincioşii din Bacău despre Valerian Lubienecki,
W. Schmidt afirmă despre el că onorurile primite I-au schimbat în mai bun pentru că a
făcut multe lucruri la Bacău, dar mai ales că, la moarte a dăruit toate lucrurile făcute pentru
biserica din Bacău în păstrarea credincioşilor îndemnându-i să nu dea aceste lucruri în
folosul călugărilor misionari ce vor veni la Bacău 1 74•
Numirea lui Valerian �ubienecki ca Episcop şi probabil şi consacrarea sa
arhierească I-au găsit în Polonia. In drum spre Bacău este luat prizonier de tătari împreună
cu un alt preot. Era în toamna anului 16 1 1 când turcii I-au adus domn în Moldova pe
Ştefan Tomşa. A stat în robie până s-au adunat 400 de galbeni pentru răscumpărarea lui şi
nu se ştie cât va fi stat mai apoi la Bacău pentru că în 1 6 1 4 îi scria Papei, din Varşovia,
plângându-se de cruzimea lui Ştefan Tomşa care 1-a obligat să se refugieze în Polonia. Nu
se cunosc acte pozitive împotriva lui din partea domnului Moldovei, însă, credem noi, că
1-a înspăimântat atitudinea mai dură a acestuia din timpul domniei, şi , socotindu-se pe
sine venit cu ajutor polonez la conducerea Diecezei de Bacău se temea probabil de
eventuale consecinţe negative1 75• Mai târziu, în condi�ile limpezirii legăturilor politica
diplomatice dintre Polonia şi Moldova, capătă curaj şi se întoarce în ţară şi, după câteva
luni îi scrie din nou Suveranului Pontif cerându-i o recomandare în vederea apropierii de
domnul Moldovei, Ştefan Tomşa. Papa Paul al V -lea îi împlineşte dorinţa în 1 5 noiembrie
1 614 1 76 • Din Cetatea Sfântă, breva papală a plecat la 22 noiembrie 1 6 1 4, aşa că Episcopul
trebuie să fi fost în Moldova către începutul anului 1 6 1 5 pentru că de aici cerea în acea
vreme 3 prea� pentru pastora�a s_atolicilor din ţară1 77 . Moare la Bacău spre sfărşitul anului
1617 ori începutul anului 16 18. Intr-o scrisoare emisă la Iaşi pe 20 august 1 6 1 8, domnul
Moldovei, Radu Mihnea îi transmite Papei Paul al V-lea că el s-a arătat binevoitor şi cu
purtare omenească faţă de Episcopul decedat Valerian Lubienecki: .. .Ideo visis
"
Sanctissime Beatitudinis litteris, omnem humanitatem liberalissime defuncta episcopo
exhibui, et alterum, in locum illius ex commendatione Sacrae Regiae Maiestatis Poloniae
suffeci. .. "1 78 • Radu Mihnea face aluzie la scrisoarea de recomandare către el, dată de Papa
Paul al V-lea în favoarea lui Lubienecki pe care voia să-I trimită în 1 6 1 5 şi în Ţara
Românească.
În ceea ce priveşte moartea Episcopului Valerian Lubienecki, pe 22 ianuarie 1 6 1 8,
Nun�ul din Polonia, Francisc Diotallevi (Episcop de Sant-Angelo), scria din Varşovia:
,,Per la marte avvisata a V.S. TII-ma con l'ordinario passato di Mons-r di Baccovia, dove
non e Capitolo alcuno che possi ellegere Vicario Capitolare... ho constituita io

1 72 Mihail P. Dan, op.ciL, p. 277.
1 73 N. Iorga, op.ciL, 1901, p. 417418.
1 74 W. Schrnidt, op.ciL, p. 4546.
175 Diplomatariwn Italicum, voi. Il, Roma, 1930, p. 15.
1 76 Hurmtm!ki, Dorumente-, voi. VIII, Bucw-eşti, 1894, p. 365-366.
1 77 Ibidem, p. 16.
1 78 Diplomatariwn Italirum, voi. II, Roma, 1930, p. 58.
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Administratore il Padre Fra Adamo Goscki Conventuale..."1 79. Deşi în docwnentele în
care se face mentiune despre moartea lui Valerian Lubienecki, inclusiv rapoartele
Nun�ului din Polo;ua180, nu se întrevede posibilitatea unei morţi cauzate de o eventuală
crimă, totu�� Marca Bandini vorbeşte în Codexul181 său de posibilitatea ca acesta să fi
fost otrăvit de călugării săi din Bacău, infonna�e culeasă de la credincioşii catolici din
oraş.
Cu Episcopul Valerian Lubienecki se deschide lunga serie de episcopi polonezi din
fiuntea Episcopiei Catolice de Bacău. De fapt, în afară de Bemardino Quirini şi Jeronim
Arsengo, precwn şi de ultimii doi, Bonaventura Carenzi şi Giuseppe Bonaventura
Berardi, to� Episcopii de Bacău au fost polonezi.
La 22 ianuarie 1 6 1 8, Nun�ul Diotallevi îl numeşte pe franciscanul conventual
polonez Adam Goscki, administrator pentru sedisvacanţă la Episcopia de Bacău,
adăugând că el este protejatul hatmanului Zlokiewski, de care depinde ca să se facă ceva
bine in Dieceza de Bacău. După cercetările făcute, Nun�ul îl socoate vrednic de
demnitatea episcopală în condi�ile în care nu i s-a mai prezentat nici un alt candidat183. De
la Roma se confinnă primirea întregii corespondenţe şi se precizează în 3 martie 1 6 1 8 că
alegerea Nun�ului se aprobă şi se ratifică, cu clauza că se aşteaptă propunerea regelui
Poloniei1 84, care, la o lună, în 3 aprilie 1 6 1 8 răspunde că a ales pe acelaşi Adam Goscki
care era custode al Ordinului său Ia Lembe� �i mai înainte Superior Provincial al
Poloniei, om cu o temeinică pregătire teologică 8 . La rândul său, Nun�ul din Polonia
adăuga un amănunt interesant, nu lipsit de importanţă, anwne că regele Poloniei a
intervenit pe lângă domnul Moldovei ca să aprobe şi el alegerea: " ... Sua M. hâ desiderato
Vescovo di Baccovia quell' istesso Padre de Minori Conventuali, che io havevo constituita
Arnministratore delia medessirna Chiesa vacante, ed ha operata, che il Prencipe di
Valachia (quell rre ne ha scritto) venghi nel medessimo senso, dicendorni S.M. che quel
Prencipe in occasione di vacanza suol nominare . .. "1 86 . Fonnalită�le pentru conflntlarea
lui Adam Goscki au mers relativ repede: încă de Ia 7 aprilie 1 6 1 8 Nun�ul din Polonia
expediase la Roma Procesul infonnator favorabil şi profesiunea credinţei candidatulu�
iar la 28 noiembrie 1 6 1 8 Papa îl numeşte 1 87 Episcop de Bacău, după ce, cu două zile
înainte, Cardinalul Montalto - protectorul Poloniei - prezentase un raport1 88 despre
situa�a Episcopiei Catolice de Bacău şi persoana candidatului189. Despre episcopatul lui
Adam Goscki nu se cunoaşte nimic altceva, nici măcar dacă a mers în reşedinţă sau nu. La
14 aprilie 1620 Papa Paul al V-lea îi con:finnă primirea unei scrisori şi a j urământului de
credinţă, dar nimic nu se poate deduce din răspuns asupra locului unde stătea
Episcopul190.
La 14 ianuarie 162i91 Papa Grigore al XV-lea a înfiinţat "Sîanta Congregaţie de
1 79 Ibidem, p. 42.
1 80 Ibidem, p. 18.
1 8 1 V.A. Urechia. op.cit., p. LXVI respectiv p. 46.
1 82 Ibidem; w. Schmidt, op.cit., p. 72.
183 Diplomatarium ltalicurn, voi. ri, Roma, 1930, p. 42, doc. nr. XID.
1 84 1bidml, p. 52, doc. nr. XX.
185 Ibideln p. 58, doc. nr. VI.
1 86 1bidml, p. 42, doc. nr. XIV.
1 87 Cf. Revista Catolică, IV, 19 14, p. 347-348.
188 1bidem, p. 346-347.
1 89 Diplomatarium Italicurn, voi. II, Roma, 1930, p. 19.
1 90 Cf. supra, nota 1 87, p. 349.
1 9 1 Pr. Iosif Simon O.F.M. Conv., Franciscanii Minori Conventuali. Provincia Sf. Ioiif din Moldova, Bacău,
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Propaganda Fide", un organism specializat în cadrul Sfântului Scaun, care consta dintr-o
comisie de cardinali pentru coordonarea eforturilor necesare pentru răspândirea credinţei,
în condiţiile climatului internaţional al vremii.
Situaţia de la Episcopia Catolică de Bacău, unde Episcopul Adam Goscki lipsea de
la reşedinţă a făcut ca atenţia noii Congregaţii să se îndrepte şi spre acest spaţiu. Astfel,
pentru intensificarea măsurilor de Contrareformă în Moldova şi Valahia, s-a înfiinţat la 25
"
aprilie 16231 92 "Misiunea Franciscanilor Conventuali din Moldova şi Valahia (în cadrul
Congregaţiei de Propaganda Fide), numită şi "primogenita S. Congregationis de
Propaganda Fide"193, cu scopul de a prelua şi asigura pastoraţia credincioşilor catolici din
aceste locuri. Cu timpul, activitatea misionarilor franciscani conventuali s-a limitat numai
la Moldova, fiind aproape singurii preoţi care activau aici, cu excepţia franciscanilor
observanţi de la Bacău, şi a unor intervale de timp, când au mai fost în misiune şi iezuiţi la
Iaşi şi Cotnari. Superiorul preoţilor misionari - Prefectul Misiunii - era în acelaşi timp şi
Vicar General al Episcopiei Catolice de Bacău, conferind preoţilor jurisdicţia canonică
necesară.
Pentru a remedia lipsa Episcopilor de Bacău de la reşedinţă, precum şi clarificarea
unor probleme stringente ale Episcop iei, au fost trimişi în Moldova şi episcopi - Vizitatori
Apostoliei. Ace;tia erau aleşi dintre călugării misionari, dintre ei amintind aici pe: Petru
Bogdan Bacsic1 4, Marco Bandini195, Vito Pilutio196 ori Petru Parcevich197. Relaţiile lor
sunt preţioase pentru amănuntele pe care le dau şi felul cum descriu viaţa religioasă,
socială, (Xllitică din Moldova.
Exemplificând, ne vom opri la Marco Bandini, autorul primului izvor cu adevărat
remarcabil privind Episcopia Catolică de Bacău şi nu numai, în secolul XVII, care este
3
b o
A
9
Codex Bandinus1 8 . Aintoamna anul ut 1644 199, mat precis pe septem ne, (Xlmeşte m
calitate de Administrator Apostolic către Moldova Arhiepiscopul catolic Marco Bandini,
care, sosit la Bacău, trimite prima sa scrisoare de aici pe 3 noiembrie 1 644. Scrisoarea de
acredita.re de la Sfântul Scaun soseşte pe 25 iulie 1 645, astfel încât, începând din 1 9
octombrie 1 646 Marco Bandini începe o călătorie destinată cunoaşterii comunităţilor
o

o

o

1998, p. 35: Diplomatariwn ItaHcum, voi. 1, p. 7; Teresa Ferro, 1 mi.<Nonari cattolici italiani in Moldavia oei
-XVlll, în L 'AilJumrio dell'lstituto Romeno di CU/tura e Ricerca Umanistica di Venezia, 1999, p. 6786.
1 92 Bonaventura Morariu, La rni&oiione dei frati minori Conventuali in Moldavia e Valacchia nel wo primo
periodo (1623-1650), Roma, 1962; Aceste două misiw1i vor fi încredinţate de călre Congregaţia De Propaganda
Fide în anul 1625 în grija pastordţiei lhmciscanilor minori conventuali: A se vedea, Archivio storico delia Sacra
Congregatione per l'Evangdizl.azione dei Popoli o ,,de Propaganda Fide". Roma. Fondo di Vienna, voi. 8,
foi. 74; 142; 145; 150 respectiv foi. 188-190 (în continuare APF Fondo di Vienna, n.n.).
1 APF SC Moldavia , voi. 6, foi. 78.
1 9394 Cf.
nota47, p. 75-1 26.
1 95 V.A.supra,
op.cit.
1 96 APF Urechia,
Fondo di Vienna, voi. 8, foi. 1 15- 1 1 8 respectiv foi. 1 19-1 22; Moldvai Csang0-Magyar 0km3nytlr
(1467-1706), întocmit de Benda Kâ!JT1.lln, Budapcst, voi. Il, 1989, p. 564-576; APF Se Moldavia, voi. 1, foi. 8990; 1. Bianu, Vito Pilutio. Documente inedite din archivulu Propagandei, în Columna lui Traian, s.n., IV,
1 883, p. 1 50- 153 respectiv p. 260-263; APF Scritture Origindii riferite nelle Congregazioni Generali, voi.
435, foi. 327 (in continuare APF SOCG n.n.); Francisc Pali, Les controversie tra i minori conventuali e i
je;uiti nelle mi.�oni di Moldavia (Romania), în Diplomatarium ltaHcwn voi. IV, Roma, 1940, p. 258-267;
APF Se Moldavia, voi. II, foi. 1 16, 1 19.
197 Andrei Veress, Scrisorile misionarului catolic Bandir!i din Moldm'll (1644-1650), în Analele AcadRmiei
Române, s. III. torn. VI, 1926, p. 20.
1 9 8 Cf supra, nota 195.
1 99 Andrei
Veress, loc.cit., p. 7.
sece XVTI
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200
catolice din Moldova , pe care o va încheia pe 20 ianuarie 1647. În unna acestei vizite
prin aşezările catolice, întreprinsă între anii 1 646 - 1647, trecând printr-un număr de 33 de
localită� în care erau catolici, va redacta un raport despre stările de fapt constatate, încheiat
pe 23 martie 1 648, destinat să ajungă la Papa lnocen�u al X-lea şi Congregaţia De
Propaganda Fide. Este, fără îndoială, cea mai importantă relatare privindu-i pe catolicii din
201
Moldova la mijlocul secolului al XVTI-Iea .
Aşa cum ni-l recomandă întreaga sa relatare, Bandini este un cronicar de o
seriozitate exemplară. Cititorul atent al cronicii sale îşi poate uşor da seama că el caută
întotdeauna să redea cât mai obiectiv realitatea, fie că a cunoscut-o direct, fie că s-a
informat prin persoane, pe care le-a considerat de încredere. 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 1 648, este: VIZită generală a tuturor bisericilor de rit romano

catolic din provincia Moldova.
Cea mai mare parte a timpului,

Arhiepiscopul Marca Bandini a petrecut-o la
Bacău, de unde a trimis cele mai multe scrisori şi unde a şi murit, la 27 ianuarie 1 650Z02,
203
fiind înmormântat acolo prin grija secretarului său, Petru Parcevich , viitorul
204
Arhiepiscop de Marcianopolis .
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, în spiritul reformator al Conciliului de la Trento, Papa
206
Alexandru al Vll-lea pronunţă pe 26 iulie 1 66z2°5 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
Schisrnaticos constituta, non sine rnagna rei Catholicae jactura, a pluribus annis Pastoris
solatio destituta reperitur, eo quod illius Episcopi licet saepius, ac seria moniti
canonicisque remediis pluries ac diversimode excitati in ea minime resederint, adeoque
idcirco illius status deplorabilis evaserit, et nisi extremis et efficacioribus remediis
hujusmodi malo succurratur, quod reliquum est, ibi catholici nominis vestigium prorsus
abolitum iri pertineri pasit... Smus D. Noster ex debita Pastoralis officii ... mature desuper
habita deliberatione censuit, ubi ordinaria remedia nequaquam profecisse cornperturn est,
etiam extraordinaria adhibere, rnalumque rnagis 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
legitirnae causae vei impedimenti allegatio eosdem persevernre, ac excusare valeat, nisi a

200 Gh.l. Nastase, Ungurii din Moldova la 1646 după "Codex Bandinus", în Arhivele Basarabiei, anul IV,

Idem,

1 934, p. 397414 respectiv anul VII, nr. 1, 1935, p. 74-88;
Die Ungam in der Moldau im Jahre 1646
(nach dem "Codex: Bandinus' '), în Buletinul InstiJuJului de Filologie Română ,. Alexandru Philippifle", voi. m.

I�i, 1936, p. 1- 1 1 (cu o hartă).

20

Anton Coşa, In Memoriam. Arhiepiscopul Marco Bandini, în Biserica şi Viaţa, serie nouă,
B� 2001, p. 3.

nr.

70, illllie,

202 1bidem
203 Hurmlmlki, Documente..., voi. V, 2, p. 14{).. 1 41.
204 Cf
supra, nota 197.

205 Archivio storico delia Sacra Congregatione per l'Evangelizl.azione dti Popoli o ,,de Propaganda Fide'',

Roma, Actae Sacrae Congregationis, voi. 35, an 1 666, foi. 34-35 ('m rontinuare APF Ada, n.n. ).
Cf. Decretum sanctissimi nostri A/exondri Papae VII., latum die 26 Julii 1662, în APF SC Moldavia, voi. 2,
foi. 122-126; Arhivele Naţionale Bucureşti, roia 28.

206

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

Înfii nţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău

79

.. 7
.
. Nuncto...
s. Sede Apostalice, ve1 .. . ro
fuent
" m
" scnptls aprobata 20 .
D loruae
Prin urmare, prin acest decret se instituie un jurământ special privind rezidenţa la
Bacău a Episcopilor, pe care unnau să-I presteze de acum înainte to� cei care erau numi�
ca Episcopi de Bacău. Iată forma acestuia: ,,Ego... Electus ad Ecclesiam Baccouiensem,
visa net mature considerata supradicto Decreto, et singulis in eo expressis ac contentis
promitto ea omnia et singula observare, et absque ulla tergiversatione adirnplere sub
poenis i n eo contentis quibus me in casum inobservationis toties quoties mea voluntate me
subiicio, et ita tactis sacrosanctis Evangeliis iuro omni ... Sic me Deus adiuvet, et haec S.
De.1 Evange1·ta"208 .
Având în vedere cele de mai sus, Papa Alexandru al Vll-lea îl numeşte la 3 1 iulie
1 662 pe Ştefan Athanasius Rudzinski (care făcea parte din ordinul franciscanilor
observan� din Polonia) ca Episcop de Bacău, la recomandarea regelui Poloniei Ioan
Cazimir, fiind ulterior, pe 12 august 1662, consacrat la Roma209. Rudzinski vine în
Moldova în ultimele zile ale lunii ianuarie a anului 1663 cu scrisoare de recomandare din
partea regelui palon, prţzentându-se confonn uzanţelor protocolare ale vremii în faţa
domnului Dabija vodă. In următoarele trei luni, proaspătul Episcop de Bacău va vizita
comunităţi le catolice din Moldova, pe care le găseşte într-o "stare jalnică" şi în număr de
doar 25.
Sub prezidiu] Episcopului Rudzinski s-a tinut la Bacău şi un Sinod diecezan210
între 27 aprilie - 1 mai 1663, singurul cunoscut21 1 până acum în istoria Bisericii Catolice
din Moldova. Evenimentul a fost consemnat într-un raport pe care Episcopul de Bacău,
Ştefan Athanasius Rudzinski 1-a trimis Papei Alexandru al Vll-lea şi Congrega�ei De
Propaganda Fide la 7 mai 1 663. Acest document se păstrează în două dintre cele mai
importante arhive europene, anume la Vatican212 şi Viena213. Ţinerea acestui Sinod
diecezan la Bacău nu este îni:âmplătoare în condi�ile în care în acest oraş era sediul
Episcopiei Catolict, în fiuntea căreia se afla tocmai Episcopul Rudzinski, cel care va iniţia
şi conduce lucrările Sinodului.
Raportul Episcopului Rudzinski ne dă pre�oase informa�i nu doar despre
hotărârile Sinodului diecezan, ci scoate în evidenţă într-un mod su�estiv starea în care se
găsea Biserica Catolică din Moldova acelor vremi în ansamblul ei 14• Situa�a în care se
afla Dieceza catolică moldavă atunci, la jumătatea secolului al XVTI-lea, nu era liDa dintre
cele mai btme, dimpotrivă. Preoţii catolici erau extrem de puţini iar credincioşii catolici
erau marca� de sărăcie. Sinodul era chemat să remedieze starea de fapt, unnărind o
ameliorare şi în acelaşi timp o îmbunătă� a condiţiilor existepte precum şi o revigorare,
o însănătoşire a vie�i creştine catolice din Moldova2 1 5 • In aceste condi�i, Ştefan
Athanasius Rudzinski va convoca clerul catolic la Bacău în 27 aprilie 1 663, în duminica a
p
16
doua de dupa aşti·2 .
.

.

-

207 Ibidem; Pr. Bonavenn.ua Morariu, op.cit., 1940, p. 29-30.
208 1bidem
209 Cf. Revista Catolică, IV, 1914, p. 361-362.
2 10 Anton Coşa. loc.cit., 2001 , p. 87-96.
2 11 1bidem
2 1 2 APF Fondo di Vrenna, voi. 8, foi. 106-1 15; Moldvai Oi3ng6.., 1 989, p. 546-563.

213

W. Handschriften aus dem Wiener k. WJd k. Haus, - Hof- WJd Staatsardliv. IDyrico-Moldavica XXVI,
foi. 95 b.; Romul C'andea, Catolici<mul în Moldova în secolul al XVll-lea, Sibiu, 1 9 1 7, p. 55-62.
2 1 4 Cf. supra, nota 210, p. 89.

2 1 5 1bidem
216 1bidem
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Hotărârile Sinodului diecezan au fost inserate într-un nwnăr de 1 O legi
(Comtitutio)217, insistându-se după aceea şi asupra unor probleme specifice bisericilor
catolice din Iaşi şi Cotnari. Alături de Episcopul Rudzinski, la Sinodul diecezan de la
Bacău din 1 663 au mai participat printre al�i şi preo�i: Joannes Battista Berkuze2 1 8, paroh
la Cotnari, având în administra�e şi filialele de la Hlrlău şi Amăgei; Andreas Antonius
Rzeczkowski2 1 9, paroh de Baia şi Suceava, precwn şi preot la Neamţ; Michael
RabcsCXJi20, paroh de S�bă�,� p�rin� şi _fili�ele de l � Ro�an şi Tăm�ni; Joannes
Zlatany-- , paroh de Huş1, avand m pastonre ŞI Barladul, fimd ŞI preot la Galaţi.
Pe 6 decembrie 1663 Congrega�a de Propaganda Fide a dat un răspuns la raportul
din 7 mai 1 663 al Episcopului Rudzinski, precwn şi celorlalte scrisori trimise de acesta din
unnă la Roma. Congrega�a a apreciat eforturile depuse de proaspătul Episcop privind
buna organizare a Diecezei de Bacău şi însănătoşirea vietii eclesiastice catolice din
'2
Moldova în urma desfăşurării Sinodului diecezan de la Bacău 22• Este foarte important şi
faptul că ştiri_ cu gpvire la des�w:_area lucrărilor Si�odului aye� ch_iar de la Episcopul
_
care le-a preztdat- . A ramas,
dm păcate, un demers smgular pana m ztlele noastre.
Este, iată, cu atât mai necesară ţinerea unui nou Sinod diecezan şi de aceea salutăm
şi pe această cale, încă o dată, ini�ativa E.S. Petru Gherghel, Episcop de Iaşi, care a
deschis în anul 200 1224 un nou Sinod diecezan care este în plină desfăşurare, întinzându-se
"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 asfel întregul popor al lui Dwnnezeu 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 a anglţjării sociale a tuturor credincioşilor, potrivit cu
vocatia fiecăruia'.225.
Unul dintre Rreo�i care au luat parte la Sinodul diecezan de la Bacău, anume Ioan
Botezătorul Bărcuţă226 (originar din Cotnari227) a provocat în a douajwnătate a secolului
al XVII-lea un adevărat "scandal'.228 prin prezentarea de documente false care-I acreditau
drept vicar al defunctului Vizitator Apostolic Petru Parcevich. Cu asemenea documente,
de o autenticitate îndoielnică, se întorcea el de la Roma în 1 674, anul morţii tot la Roma a
lui Parcevich. Un an mai târziu, în 1 675, ultimul an de episcopat al lui Rudzinski, viitorul
Vizitator Apostolic Vita Pilutio se temea că Bărcuţă venise chiar cu gândul de a fi ales
Episcop de Bacău şi că el ';:_a pierde în acest fel orice şansă de a accede la acest titlu la care
râvnea de asemenea229• In anul 1 677 Prefectul Rossi informează Congrega�a De
Propaganda Fide despre situa�a creată de Bărcuţă ca şi asupra motivelor30 pentru care
·

2 17 1bidem, p. 89-95

.

218
APF se Moldavia, voi. 2, foi. 4 1-46.
219
APF Fondo di "ienna, voi. 8, foi. 1 14-1 15; Cf. supra, nota 2 10, p. 95.

220 1bidem
22 1 Thidem.
222 Cf. supra, nota 214.
223 Ibidem, p. 90.
224

34.

.
P.S. Petru GtteJWle1, Cadru pentru un nou prognun pastocal, în Almanahul .. Presa Bună ", laş� 2002, p.

225 Ibidem.

226

Cf. supra, nota 5 1 , p. 75-95.

227 APF Se Moldavia, voi. 2, foi. 41-46.
228 Thidem, foi. 1 respectiv foi. 49.
229 Thidem, voi . 1, foi. 200.
230 Thidem, voi. 2, foi. 9 respectiv 12.
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face acest lucru puţin mai târziu23 1 . Această stare de fapt se va întinde pe toată durata
episco�tului lui Jakob Dluski. Acesta din unnă va trece în eternitate în anul 1 693232 .
In cursul secolului al XVIII-lea Episcopii de Bacău vor vizita extrem de rar
Dieceza, fie din cauza stării dificile în care se găsea aceasta, fie datorită proprietăţilor
episcopale de la Bacău, mai precis de la Baraţi (Trebeş), situaţie care nu le permitea "una
honesta sustentatio" in Moldova. Mai mult, în anul 1737, boierul Constantin Ruset va
uzurpa în bună� terenul proprietăţii episcopale de la Trebeş, ceea ce îl va determina pe
Prefectul Pesci 3 ca în acelaşi an să încerce recuperarea terenului în justiţie, fără nici un
rezultat�zitiv însă234. Trebeşul era scutit încă de la începutul secolului de impozite către
Dornn2 , dar asta nu însemna mare lucru pentru episcopii aflaţi întotdeaW1a mult prea
departe de reşedintă. Câteva decenii mai târziu, după procesul dintre Prefectul Pesci şi
boierul Ruset, o altă influentă şi bogată familie boiereascăA din Moldova, Manolache, va
uzurpa o altă parte din proprietatea episcopală de la Baraţi. In acest fel Episcopul rămânea
doar cu Biserica din Bacău, şi aceasta în ruină; nici cu locuinţă, nici cu altceva, fiind nevoit
A p 1 ° 36
pe mat departe sa reZI"deze m o oma2 .
De altfel, Episcopii de Bacău "erau mai întotdeauna în Polonia natală, unde
continuau să fie "uffiziali di quel regno şi, vizitau Moldova foarte rar, venind mai mult
pentru a administra Sfăntul Mir. Cu toate acestea, Episcopii se vor opune ca Prefecţii
Misiunii să aibă drept de administrare a sacramentulul mirului, drept obţinut de aceştia din
urmă datorită absenţei îndelungate a primilor din Dieceză. Şi, chiar şi atunci când veneau
în cele gin urmă în Episcopie, vizitau în grabă Dieceza şi se întorceau acasă în Polonia.
In anul 1 732, răspunzând Congregaţiei De Propaganda Fide cu privire la motivele
pentru can: E�iscopul d� Ba<:ău Pagrowicz nu mai ve�rf în M�ldo_va �nt;ru a admit� istra
_
Sfăntul Mtr şt a-şt VIZita Dteceza , Prefectul Bosst · afirma ca pnncipalul motiv al
acestei absenţe îl reprezintă condiţiile dificile de viaţă ale credincioşilor care trăiesc "nelle
"
selve, monti, e luoghi deserti şi în acelaşi timp permAanentul pericol care există pentru
viaţa misionarilor ca şi a Episcopilor în aceste locuri. In ceea ce-l priveşte pe Episcopul
Parysowicz, se pare că Propaganda nu aflase încă (fapt care ne miră, având în vedere că
3
Episcopul i-a trimis o scrisoare Cardinalului Propagandei din Minsk pe 8 mai 17232 9) de
faptul că acesta făcuse o vizită scurtă în Moldova către sfărşitul anului 1 722, însă, poate,
fără a se preocupa dacă sunt sau nu credincioşi de miruir40.
O prezenţă a Episcopului de Bacău în Dieceza sa avea să se întâmple abia în 1 74 1 ,
când în cursul acelui an Episcopul Raimondo Stanislao Jezierski241 venea pentru prima şi
ultima oară în Moldova, în vizită canonică, în decursul unui minister episcopal care a durat
45 de ani. Cu această ocazie Episcopul ne-a lăsat o serie de scrisori242 precum şi un
0

�

23 1 Ibidem, fol. l respectiv foi. 49.
232 1bidem, foi . 412413.
233 APF Acta, anno 1736, foi. 12.
2 34 N. Iorga. op. cit., 1901, p. 99.
235 Ibidem, p. 78.
236 APF Fondo di Vienna, voi. 3 1 , foi. 173; Cf. supra, nota 226, p. 193-194.
237 Un an mai înainte, în 173 1 , Congregaţia De Propaganda Fide luase anumite hotărâri cu privire la Misiunea din
Moldova, dintre care unele priveau pe Episcopul de Bacău: "cidcmque insinuet suum reditum
Moldaviac" (Bacău n.n. ): Francisc Pali, loc. cit., p. 321 .
238 APF Acta, anno 172 1 , foi. 376; APFSC Moldavia, voi. 3, tol. 294.
239 APF SOCG, voi. 64 1 , foi. 163-164.

240 1bidem
241 APF SC Moldavia, voi. 4, foi. 99; 106-1 10; 131 - 132; 206; 3 1 6-321 .
242 Ibidem, foi. 1 06- 1 08; 130- 1 3 1 .
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ra�3 privind starea Diecezei, raport care deşi negativ, ce scotea în evidenţă starea grea
în care se găsea Misiunea, nu 1-a împiedicat pe Jezierski să se întoarcă în Polonia şi să nu
mai revină niciodată în Moldova, pentru a încerca măcar remedierea situa�ei existente în
Episcopia sa.
Având în vedere cele de mai sus decizia Romei de a transfera244 provizoriu
5
scaunul episcopal de la Bacău la Sniatyn24 , în Polonia, în 1 752246 nu a mirat pe nimeni,
chiar dacă nu va schimba starea de fapt în bine pentru credincioşii catolici de pe cuprinsul
Episcopiei. Motivele acestei decizii, care consfinţea totuşi o stare de fapt (Episcopii stăteau
mai mult în Polonia decât în scaunul episcopal de la Bacău) erau diverse. Cele mai
invocate priveau proprie� le episcopale care fuseseră uzurpate de către boierul Ruser"7,
precum� şi faptul că reşedinţa episcopală se găsea în condi�i improprii248•
In încercarea sa de a ob�ne o sistematizare canonică a teritoriului, dar şi din dorinţa
de a arăta Papei şi Congrega�ei De Propaganda Fide starea rezidenţei Episcopiei ge
Bacău, în iulie 1 752 Jezierski îi scrie Papei Benedetto XIV o scrisoare în acest sens. In
urma acestui demers, Arhiepiscopul din Lwow a promis că îi va da Episcopului de Bacău
un teren în praşul Sniatyn pentru a se putea stabili acolo reşedinţa Episcopiei de Bacău din
Moldova. In acelaşi oraş, Papa dorea să-I încurajeze pe Arhiepiscop să înfiinţeze un
seminar pentru tinerii din Dieceza moldavă249 • Prin urmare, printr-o brevă250 din 2 august
1 752 Papa Benedetto XIV la cererea Episcopului Jezierski separă oraşul Sniatyn ge
Arhiepiscopatul de Lwow şi stabileşte aici reşedinţa Episcopiei Catolice de Bacău. In
aceste condiţii Episcopul va fi cu conştiinţa împăcată şi va putea să rezideze în lini,Şţţ în
ţara sa natală (Polonia). Patru ani mai târziu, Jezierski îl numea pe Prefectul Laider51 ca
Vicar Generat252 lăsând în mâinile lui toate treburile Misiunii. Astfel, ob�nând o
sistematizare canonică asupra teritoriului lor, Episcopii de Bacău lăsau practic destinul
Diecezei şi al catolicilor moldoveni în mâinile Prefec�lor şi misionarilor lor.
După moartea nonagenarului Jezierski, în anul 1 782, Domenico Pietro
Karwosiecki253 îi va succeda ca Episcop de Bacău, titlu pe care îl va purta până la moarte,
care se va produce la reşedinţa sa din Sniatyn pe I l martie 1 789. El a fost ultimul episcop
polonez propus de coroana polonă !a Sfântul Scaun, rămânând o necunoscută pentru
Dieceza sa , cu toate că Prefectul Giuseprs5 Martinotti254 a mers în 1 779 să-i vorbească
despre anumite probleme ale Diecezei 55• Karwosiecki fusese numit coauditor al
Episcopului de Bacău Jezierski de către Papa Pius al VI-lea la 1 ianuarie 1776. În
Moldova nici dum câteva luni de la înmormântarea lui nu se ştia cu precizie nici dacă şi
nici când murise 56. Pentru suplinirea absenţei Episcopului din Dieceză., Sfântul Scatm va

243 Ibidem, foi. 3 1 6-321 .
244 1bidem, foi. 422423.
245 1bidem.
246 Ibidem
247 Ibidem, foi. 640-642.
24B
Ibidem
249 Ibidem, foi. 422423.
250 Ibidem, foi. 422423 respectiv voi. 6, foi. 640-642.
25 1 APF Acta, voi. 1 19, 3IUIO 1 749, foi. 240.
252 APF SC Moldavia, voi. 4, foi. 436.
253 Ibidem, voi. 7, foi. 5 1 1-512; Bonavenn.ua Morariu, op.dt, 1940, p. 22.
254 APF Acta, 3lUIO 1777, foi. 1 70.
255 Diplomatariwn ItaHcum, voi. II, Roma, 1930, p. 509.
256 APF Fondo di Vienna, vol.3 1 , foi. 250.
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Insfu'cina pe Prefectul Misiunii Fedele Rocchi257, cu titlul de Vicar General al Episcopului.
In anul 1 788, fără să ţină cont de aceste drepturi ob�nute de Ia Sfăntul Scaun258, Episcopul
Kruwosiecki îl ameninţa pe Prefectul Rocchi cu interzicerea administrării mirului de către
acesta din urmă. Descurajat, Prefectul dorea să renunţe şi să se întoarcă în Italia, însă
Congrega�a De Propaganda Fide îi va reconfmna titlul pe 1 8 martie 1 788259 . O situa�e
similară a fost în anul 1 74 1 pe vremea Episcopului Jezierski, când Vicar General a fost
numit Francesco Manzi260, numai că Episcopul trecând peste competenţele Prefectului, a
"
făcut-o, spune el, pentru că a fost constrâns de tolerarea de către Manzi a "scandalului
provocat de către Prefectul Lisa261 şi nu pentru că inten�ona să ignore prerogativele
Sfântului Scaun262. Nu ştim nimic despre el până la sfărşitul anului 1 7 1 8 când are loc
"
"episodul Rocchi şi se pare că nu a mai venit în Moldova din anul 1 776263
Odată cu moartea ultimului Episcop polonez "la missione francescana di Moldavia
iniziava un nuovo ed ultima periodo delia sua storia"264. Va fi o perioadă nouă în care
Misiunea, deşi eliberată de sub tutela eclesistică poloneză, va mai avea încă lepturi cu
aceasta. Din anul 1 789 scaunul episcopal de la Bacău va deveni din nou vacanr6 , până Ia
numirea primului Episcop italian din fruntea acestei Dieceze, anume Bonaventura
Carenzi, de către Papa Pius al VII-lea, pe 29 noiembrie 1 808. Deşi Episcopul Carenzi era
aşteptat încă din 1 808 (când fusese numit Episcop de Bacău) să viziteze Dieceza sa din
Moldova, totuşi, până în anul 1 8 1 4 nu reuşise acest lucru (datorită opozi�ei interne
moldoveneşti care refuza să accepte dreptul de a rezida în Moldova al unui Episcop
catolic), în octombrie 1 8 1 4, din diferite motive, încă neclare, despre care documentele
Congrega�ei De Propaganda Fi de nu vorbesc explicir66, auzindu-se că acesta nu va putea
întreprinde călătoria de la Roma în Moldova, el renunţând în mod surprinzător la scaunul
episcopal qe la Bacău pentru a da posibilitatea numirii unui alt Episcop. Papa Pius al
VII-Iea)i acceptă dorinţa şi îl transferă la Pieve în Umbria267.
In aceste condiţii, Congrega�a De Propaganda Fide îl alege la 6 martie 1 8 1 5 pe
fostul Prefect, Giuseppe Berardi ca Episcop de Bacău (alegere confirmată de către Papă la
1 3 martie 1 8 1 5), cea mai fericită şi mai potrivită (prin experienţa şi cunoştinţele sale)
alegere, după părerea tuturor, în situa�a existentă268.
Deoarece Divanul domnesc şi mitropolitul Veniamin Costache au hotărât în mod
"
categoric ca "sub nici un motiv să nu mai vină un alt episcop catolic 269 în Moldova.,
respectiv ca ,,sub nici un motiv să nu se pennită intrarea unui astfel de episcop acolo'.z70,
precum şi datorită situa�ei create de hotărârea Sublimei Porţi privind emiterea unui

257 APF se Moldavia, voi. 5, foi. 281-282.
25 8 APF Utterae Sacrae eongregationis et Secretarii, voi. 252, foi. 55-57.
259 Ibidem
260
APF Acta, anno 1744, foi. 178.
26 1 APFSe Moldavia, voi. 3, foi. 384 respectiv foi. 386; APF Acta, anno 1739, foi. 232; Cf. supra, nota24 1 .
262 APF Acta, voi. 1 14, foi. 18 1 .
263 APF Iltterae Sacrae eongregationis et Secretarii, voi. 252, foi. 55-57; Bonaventura Morariu, op. cit.,
1940, p. 22.
264 P. Pietro Tocanel, op. cit., parte prima, p. 9.
265 Archivio delia Cwia Generalizia deii'Ordine dei Frati Minori Conventuali, Serie XX A -Moldavia,
l..ettera dellaPropagandadel 30 aprile 1 803.
266 N. Iorga op. cit., 1901 , p. 192.
267 APF se Moldavia, voi. 7, foi. 138.
268
Ibidem, voi 7' tol. 126.
269 Ibidem, voi. 8, foi. 133-135.
270 Ibidem, voi. 7, foi. 286.
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finnan, care interzicea rezidenţa unui Episcop catolic în Moldova271, Sfântul Scaun va
renunţa la titlul de Episcop de Bacău, adoptându-1 pe cel de Vicar Apostolic, la 5 februarie
1 8 1 7 Nun�ul Apostolic din Viena făcând cunoscut Cancelariei imperiale că Poarta ,,non
avendo voluto . . . recedere dalie prese resolutioni"272, Congrega�a De Propaganda Fide
"
hotărând astfel să accepte "Vicariato Apostolico în locul celui de Episcop de Bacău .
Prin urmare, Episcopul Giuseppe Berardi273 va renunţa în cele din unnă., forţat de

împrejurări, la titlul de Episcop de Bacău în favoarea celui de Vicar Apostolic al
Moldovei, primind în acest sens documentele şi recomandările necesare da la Sfântul
Scaun274• În calitate de Administrator Apostolic al Misiunii din Moldova, Episcopul
Berardi va putea practic şi în continuare exercita unele atribute episcopale, fiind de fapt
ultimul Episcop catolic care a purtat numele Diecezei de Bacă� deşi nu i se recunoscuse
acest drept �e către autorităţile mol??veneşti �j cele <:tomane27 , � ce va face �ă la
A
,
_
Ia 20 apnlie 1 8 1 8- odată cu el mchemdu-se lungul ştr de
trecerea sa m etenutate,
Episcopi ai celei mai longevive Episcopii Catolice din Moldova, întemeiate încă în
1 39 1 - 1 392, anume Episcopia Catolică de Bacău.
,

L'imtitution et l'evolution du Diocese Catholique de Bac- u
Resume
Cet etude s'occupe des aspects historiques sur l'institution et I'evolution du Diocese
catholique de Bacău ( 1 391-1818). On clarifie une serie des problemes controverses de I'histoire du
Diocese catholique de Bacău, l'institution ecclesiastique qui a eu la plus longue periode d'existence.
Sa presence en Moldavie pendent Ies annees 1391 - 1 8 1 8 a assure la persistance spirituelle, mais aussi
laique aux catholiques de la Moldavie.

27 1 Ibidem, foi. 262.
272 Ibidem, foi. 374.
273 1bidem
274 1bidem, foi. 336-339.
275 IJ;X� f�l. 3�5. La 3 �mbrie

_
autontaple c1v1le
dm Moldova 1 se
Smmore delia Missione".
276 Ibidem, foi. 402-404.

1817, Episcopul men�ona fupllll că în scrisoarea de recomandare către

spunea: " Vescovo dei Cattolici", iar în documentele publice: ,Preffetto e
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EVOLUŢIA PERIOADELOR DE FOAMETE
PE TERITORIUL TARII MoLDoVEI <SEc. XV-XIX)
Partea 1

CONSTANTIN TOFAN
Una din marile probleme ale oamenilor din perioadele preindustriale, a fost
asigurarea subzistenţei alimentare, atât a persoanei proprii, cât şi a familiei sale.
Foametea acest flagel necunoscut în zilele noastre, a lovit cu putere continentul
european din primele secole ale evului mediu, până în secolul al XVIli-lea în Europa
occidentală, iar în regiunile Europei răsăritene până către mijlocul secolului al XIX-lea.
Mai mult decât în antichitatea romană, în Europa evului mediu, perioadele de
foamete sunt mult mai numeroase şi de multe ori mai dramatice. Deşi în lumea Imperiului
roman, economia agrară a fost tot una de subzistenţă, existenţa unui stat foarte întins şi
puternic, capabil să mobilizeze în anumite situa�i resurse economica financiare
însemnate, a unor căi de comunicaţie excelente, practicarea unui comerţ la mare distanţă, a
unui sistem de stocare şi de distribuţie publică şi particulară a cerealelor, făceau ca
perioadele de foamete să fie mult mai puţine, mai restrânse spa�al şi mai reduse ca
intensitate pe acelaşi teritoriu.
Foametea reprezintă o mare şi prelungită lipsă de alimente, care duce la inaniţia
popula�ei şi moarte. Foametea reprezintă o consecinţă directă a distrugerii produc�ei ,
determinată la rândul ei de calamită� naturale cum ar fi: secetele, invaziile de lăcuste,
inundaţii, iemi aspre.
Prelungirea sau mai bine spus, repetarea acestor calamităţi naturale mai mulţi ani,
la care se adăugau şi se suprapuneau epidemiile şi războaiele determinau o dezorganizare
a unui echilibru fragil, ajungându-se la cel mai ameninţător spectru pentru existenţa
1
comunttA�Ior umane respective, acela al foametei •
In cercetarea noastră a acestui subiect vom recurge la o abordare din perspectivele
cauzalităţii, spaţialităţii, intensită�i şi a consecinţelor economice, sociale şi politice.
2
In acelaşi timp, dacă într-un studiu anterior care ne aparţine , am procedat la o
restrângere a subiectului din punct de vedere temporal şi la o extindere a spa�ului
cercetării noastre, în situaţia de faţă vom restrânge cercetarea numai la spaţiul Moldovei,
iar din punct de vedre temporal la întreaga perioadă medievală.
Intreaga Europă în evul mediu, atât cea occidentală cât şi cea orientală a f9st lovită
de valuri de foamete cu caracter continental, zonal, na�onal, regional şi local. In aceste
condi�i perioadele de foamete au fost considerate ca fiind consecinţe ale "păcatului
originar'', o pedeapsă divină a greşelii săvârşite, iar spaţiul Occidentului medieval un
.
univers al foamei3 •
Datorită evoluţiei istorice, a faptului că în zonele ex:tracarpatice locuite de români,
stahtl a apărut foarte târziu în secolul al XIV-lea nu există mărturii inteme directe asupra
1 Toader Nicoară, Variaţii climatice şi mentalităţi colective în secolul al XVIII-lea şi începutul secolului al
XIX-lea, în StComSa!uMare, VII-Vlll, 1986-1987.
2 Constantin Tofan, Consideraţii istorice asupra evoluţiei foametei din anul l718-1719 în spaţiul românesc,
în Carpica, XXX, 200 1 , p. 97-106.
3 Jacques Le Goff, Civi1ilJtţia Occidentului medieva� Bucureşti, p. 314, 614.
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acestui gen de calamităţi. În acelaşi timp, menţiunile despre perioadeleA de foamete până în
prima jumătate a secolului al XVI-lea sunt rare pennu aceste spaţii. Incepând cu a doua
jumătate a acestui secol infonnaţiile referitoare la acest tip de calamităţi sunt mult mai
numeroase, iar în a doua jumătate a secolului al XVIIT-Iea foametea a devenit
cvasiendemică pennu spaţiul extracarpatic românesc şi în particular pentru teritoriul
Moldovei.
Afirmaţia profesorului Ioan Claudian, potrivit căreia această situaţie a fost
"
detenninată de "o economie naturală mai sănătoasă , necesită mai multe nuantări.
În primul rând există o penurie a surselor pentru primele secole ale e�lui mediu
românesc, spre deosebire de secolele unnătoare, ceea ce face ca de fapt lipsa perioadelor
de foal'l2ete să fie de fapt lipsa infonnaţiilor referitoare la asemenea fenomene.
In al doilea rând instaurarea dominaţiei otomane, mai ales a regimului fanariot în
secolul al XVIII-lea în regiunile extracarpatice, transfonnarea spaţiului locuit de români în
arenă de luptă pentru marile imperii vecine cu tot cortegiul de distrugeri, rechiziţii, jafuri
au contribuit la agravarea situaţiei economica-sociale a locuitorilor din aceste teritorii, au
facut ca într-adevăr menţiunile referitoare la foamete să fie extrem de numeroase în acest
secol4•
Putem lua în discuţie şi alţi factori care în lumea occidentală au favorizat foametea.
Astfel în acest spaţiu a existat o populaţie care devine tot mai numeroasă, iar din secolul al
X-lea apar şi se dezvoltă un mare număr de oraşe, de "burguri", spre deosebire de spaţiul
extracarpatic românesc. De asemenea pe teritoriul Moldovei au existat o serie de factori
care au facut ca perioadele de foamete să fie mult mai puţine, şi mai reduse ca intensitate,
cum ar fi: fertilitatea excepţională a pământului românesc (a Moldovei), proverbiala
hărnicie a locuitorilor, dublată de un spirit de prevedere, existenţa unei reţele hidrografice
oogate, a unor păduri întinse care penniteau practicarea unor ocupaţii conexe agriculturii
ca, apicultura, piscicultura, vânătoarea, culesul fructelor şi ciupercilor comestibile care în
anumite situaţii extreme puteau completa resursele alimentare, înlăturând sau limitând
efectele negative ale foametei .
Chiar dacă depăşeşte cu mult limita spaţială a subiectului anunţat, vom enunţa şi
analiza pe scurt marile fenomene de acest gen din Europa occidentală, iar acolo unde a
fost posibil şi din Europa centrală şi răsăriteană. Scopul acestui minim efort, a fost de a
încadra, fenomenul românesc în cel european şi de a obţine infonnaţii suplimentare prin
extindere, extrapolare şi comparaţie.
I�oricul perioad�lor de foamete di� Europa �id���lă cup de ag i de gro�
�
şi repreZintă un aspect Important de studiat pentru Istoncu acestei zone . Printre marile
perioade de foamete din Europa occidentală se numără cele din ani: 873-874, 941 -942,

Ţin

�

1005-1 006, 1032-1033, 1043-1 045, 1 124- 1 1 26, 1 144-1 146, 1 1 5 1 , 1 162, 1 196-1 197,
1 2 1 7-1 2 1 8 (foamete în Europa centrală şi orientală), 1224- 1 226 (Europa centrală), 1 3 1 51 3 1 1. Fără îndoială că şi după această dată până în sec. al XVIII-lea au mai existat

asemenea calamităţi, dar ele au avut un caracter zonal, regional, provincial, local, iar in
cazul cel mai dramatic, foametea a lovit puternic un singur stat sau mai multe state mai

4 Ioan Claudian, Alimentaţia poporului român în cadrul antropogeografiei şi istorie economice, în
.Fundaţia pentru lite1110.lră şi artă" Regele Carol II, 1939, p. 89.
5 Jacques Le Goff, op.cit., p. 3 14; Georges Duby, Anul o mie,. laşi, 1996, p. 1 14, 1 18; Jean Delumeau, Frica !o
Occident (sec. XIV-XVII). O cetate asediată, vol. l, Bucureşh, 1 986, p. 274-282; Femand Braudel, Structurile
cotidianului. Posibilul şi imposibilul, voi. 1, 1984, p. 74-80; Georges Mongredien, Viaţa de toate zilele în
vremea lui Ludovic al XIV-!� Bucureşti, 1972, p. 262-283.
6 Jac.ques Le Goff, op.cit., tabele cronologice finale.
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pu�n întinse.
.
Este antologică descrierea pe care călugărul bll!:gund Raul Glaber de la mănăstirea
din Cluny a făcut-o foametei din anii 1032-1034: ,In vremea care a urmat, foametea
începu să-şi întindă ravagiile pe aproape întregul pământ şi lumea se lăsă cuprinsă de
teama că întreaga spiţă omenească ar fi putut să dispară. Condi�ile atmosferice erau atât
de neprielnice că omul nu găsea măcar o clipă potrivită pentn1 semănat şi, mai ales din
pricina inunda�ilor nu-şi putea strânge recolta. S-ar fi zis, pe bună dreptate că elementele
ostile îi declaraseră război; şi nu e nici o îndoială că fuseseră puse să pedepsească
nesupunerea oamenilor. Ploi nesîarşite muiaseră pământul într-atâta încât "li: se pu� treg�
nici o brazdă, în stare să primească vreo sămânţă. La vremea seceratulm, buru1ana ŞI
mohorita neghină umpluseră câmpurile. Dintr-o baniţă de sămânţă, acolo unde pământul
era mai roditor, abia dacă se scotea un pumn de boabe. Această nerodnicie răzbunătoare
apăruse în �nuturile din Orient; ea devastă Grecia, ajunse în Italia şi de acolo, împânzind
Galia, străbătu ţara, atingând triburile englezilor. Cum lipsa hranei lovea întregul norod,
cei mari ca şi cei din clasele mijlocii se topeau odată cu cei săraci: jafurile celor puternici
trebuiră să se oprească în faţa sărăciei universale. Dacă din întâmplare se mai găseau ceva
mâncare de cumpărat, stătea în puterea celui ce vindea banita cu 60 de scuzi, iar un sextar
cu 1 5. Şi totuşi după ce mâncară toate animalele sălbatice şi toate păsările văzduhului,
oamenii încleştaţi de o foame devoratoare se apucară să adune hoituri şi alte lucruri
groaznice cât le spui. .."7 . Din analiza acestui text se poate considera că această foamete,
atât prin durată cât şi prin intensitate a avut proporţii devastatoare. Este de remarcat faptul
că autorul consideră că această ,,nerodnicie răzbunătoare" a apărut în �nuturile din Orient,
unde a devastat Grecia (Imperiul bizantin - n.n.), deci că această foamete a lovit şi teritorii
din Europa de sud-est şi în special cele din P. Balcanică, care apruţineau acestui imperiu şi
cu o anumită probabilitate şi spa�ul locuit de români. Asemenea perioade de foamete care
au devastat teritoriile balcanice ale Imperiului bizantin şi cu o anumită doză de
probabilirate şi spaţiul românesc în secolele VI-XIV, când mărturiile referitoare la acest
spaţiu ŞI această problemă sunt aproape inexistente, au avut loc în anii 5998, 60 19, 10251028, când fiscalitatea din timpul lui Constantin al Vlll-lea şi o secetă mare care a fost
caracteristică întregii perioade de domnie au provocat o puternică foamete. ,,Din această
pricină săracii erau copleşi�"10 . Alte perioade de foamete au fost în iarna anului 106410651 1 1 217-122312.
,

,

Începutul secolului al XIV-lea a fost marcat de o puternică foamete în capitala
Constantinopol şi zonele limitrofe acestu ia, în urma deva')fărilor pe care le-a cunoscut
Imperiul bizantin datorită invaziilor turcilor şi a tulburărilor provocate de revolta
mercenarilor catalani. A fost o calrunitate locală determinată în principal de un anumit
context J?9litico militar defavorabil valabil pentru o zonă îndepărtată de spaţiul
românesc13 • O altă perioadă de foamete a fost pe teritoriul Peninsulei Balcanice în anul
1371, când în urma victoriei otomru1e de pe râul Marita şi a devastărilor făcute de aceştia,
" .. .întru aceea vreme au fost foamete mare prin toate laturile, foamete mare prin toată ţara

; Georges Duby, op. cit., p. 1 14- 1 16.

Fontfs Historiae Daco-Romanae, voi. Il, Bucureşti, 1970, p. 545. În continuare se va cita Fontes.
Teofilact Sim:x:a!a. Istorie bizantinii, p. 161.
1° Fontes, voi. ni. p. 221.
1 1 Ibidem, p. 71.
12 lliidem, voi. IV.
13 Nicolae Banesru, Patriarhul Athanasios şi Andronic D Paleologul, în MRMSI, Seria a III-a, XXIV, 1942,
p.460464.
9
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şi prin toate laturile: foamete ca aceea au fost, care doar di-nceputul lun)ii nu va fi fost, nici
pe unnă nu va mai putea fi numai singur Hristos să fie milostiv"1 4. In anul 1403, după
victoria lui Timur Lenk de Ia Ankara şi iarna grea a anului 1402- 1403 ...s-a făcut foamete
mare şi molimă în toate ţările pe unde a trecut picior de scit( tătar - n.n)..."1 5• Cele mai
multe dintre aceste perioade de foamete, s-au petrecut departe de limitele spaţiului
românesc, fiind determinate de evenimente politico-rnilitare care nu au avut nici o
influenţă asupra acestui spaţiu.
Posibile perioade de foamete care au avut loc pe teritoriul locuit de români au fost
înregistrate pe teritoriul Transilvaniei, la s�itul sec. al XI-lea şi începutul celui de al XII
lea, când în această zonă a fost scumr:te, iar în anul 1 1 36 în Câmpia de vest vara a fost
atât de fierbinte încât râurile au secat' .
Un eveniment care a avut consecinţe grave asupra spaţiului românesc a fost marea
invazie tătară mongolă din anii 1 24 1 - 1 242, a cărei consecinţe, s-au cumulat cu anumite
condiţii climatice nefavorabile. Astfel, călugărul Rogerius din Oradea consemnează că în
iarna respectivă a căzut zăpadă multă, fiind un ger cumplit la Crăciun. Recolta slabă a
detenninat în Transilvania foamete, care s-a transformat din calamitate în catastrofă în
urma distrugerilor provocate d� tătari. Efectele foametei s-au cumulat cu cele ale ciumei şi
s-au prelungit până în 1 245. In urma foametei Cumania (teritoriile extracarpatice) s-a
depopulat. Este o primă menţiune directă referitoare la o calamitate de acest gen, care a
avut loc în spaţiul pe care ne-am propus să-I analizăm 17•
O posibilă perioadă de foamete sau cel puţin de lipsuri alimentare pentru zonele
extracarpatice, dar în special pentru zona de la sud de Carpaţii Meridionali a existat în anii
1469-1 470, când Matei Corvin cere oprirea exportului de "grâu, mei, ovăz, orz pe care
românii din Ardeal îl fac în Ţara Românească, aducând astfel scumpete şi chiar
foamete".1 8
În cazul de faţă nu dispunem de o informaţie directă referitoare la foamete în
zonele extracarpatice, dar în menţiunea unui comerţ de cereale din Transilvania spre Ţara
Românească în februarie 1 470 trebuie să vedem o recoltă slabă de cereale la sud de
Carpaţi, deoarece în mod obişpuit această zonă îşi putea satisface propriile necesităţi de
cereale din producţia internă. In acelaşi timp interpretăm efortul lui Matei Corvin de a
limita exportul de cereale ca o dorinţă de protejare a rezervelor interne, evitând în felul
acesta scumpetea, foametea.
Un alt moment în care foametea a fost posibilă pe teritoriul Moldovei, este cel al
marii invazii otomane din 1476. Luptele care au avut loc în acel an, distrugerile provocate
armata otomană, jafurile, întreruperea comerţului, seceta, şi invazia de lăcuste din anul
respectiv sunt cauze ale unei posibile foamete de pe teritoriul Moldovei. De altfel cronicile
otomane, menţionează instalarea foametei în rândurile annatei otomane Oastea
"
victorioasă (otomană - n.n) necăjită de secetă şi foamete", hrana fiind asigurată de flota
"

1 4 Gheorghe Brancovici, Cronica Românească, ed. critică de Damaschin Mioc şi Adam Marieta Chiper,
Bucureşti, 1 987, p. 57-58.
1 5 Ducas, Istoria tun:o-bW.ntină (1341-1462), ed. critică de Vasile Grecu, Bucureşti, 1956, p. 1 12.
16
Paul Cemovodeanu, Paul Binder, Cavalerii Apocalipsului. Calamităţile naturale din trecutul României
�ână la 1800, Bucureşti, 1 993, p. 33.
7 Ibidem, p. 34.
18 Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. XV, partea 1, Acte şi scrisori din arhivele
oraşelor.ardelene Bistriţa, Braşov, Sibiu (1358-1600), Bucureşti, 191 1, publicate de Nicolae Iorga, p. 75, nr.
CXXX. In continuare se va cita Hurmuzaki, voi...
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otomană de pe Dunăre19• O circumstanţl care a agravat situaţia populaţiei Moldovei în
acest an, a fost faptul că războiul s-a desfăşurat în perioada anului agricol, a recoltării
cerealetor, spre deosebire de campania anului 1475.
In aceste condiţii, lipsurile alimentare, foametea au lovit cu putere locuitorii
Moldovei, cel puţin până la noua recoltă a anului 1 477, chiar dacă nu am reuşit
identificarea unor mărturii directe care să confrrme existenţa acestei calamităţi în anii
respectţvi.
În secolul al XVI-lea, dispunem de informaţii mai numeroase şi mai precise
referitoare la perioadele de foamete de pe teritoriul Moldovei. Astfel un an agricol
nefavorabil a fost fără îndoială 1 504, când în "urma iernii aspre a anului 1 503-1504 ,a fost
grea şi foarte aspră, cum nu fusese niciodată . De asemenea "în timpul verii ploi mari şi
revărsări de ape şi înecuri din pricina apelor mari"20• De altfel primul deceniu al secolului
al XVI-lea, a fost în întregime nefavorabil caracterizat prin ierni aspre, ploi neobişnuite,
i nundaţii, ani secetoşi, lovind concomitent cele trei ţări române.
Menţionăm faptul că în anul 1 5 1 0, seceta prelungită de pe teritoriul Ţării
Româneşti, la care s-au adăugat luptele pentru tron a făcut ca Vlăduţ domnul Ţării
Româneşti să ceară sibienilor renunţarea la interdicţiile puse exportului de grâu din ţinutul
Sibiului la sud de Carpaţi "Oamenii săraci din ţara noastră ni s-au plâns pentru aceasta....
Vă rugăm să îngăduiţi şi e acum săracilor noştri după obiceiul strămoşesc să aibă să
2
cumpere ce le este nevoie" .
Există posibilitatea ca cel puţin parţial aceşte caracteristici ale anului 1 5 1 O, să fie
valabile şi pentru teritoriul de la est de Carpaţi. In acelaşi timp, situaţia Moldovei s-a
agravat datorită instabilităţii politica militare. Astfel, în 1 5 1 O, tătarii au efectuat două
invazii în Moldova, una în aprilie-mai, iar cealaltă în augusr2, de mai mică anvergură
decât prima, care este descrisă de Grigore Ureche în cronica sa " ...de multă pradă şi robie
de oameni au făcut şi plean de dobitoace au luat'.z3. A treia invazie a avut loc în 1 5 1 3
provocând distrugeri importante, deşi domnul a reuşit să elibereze robii "..şi făcând multă
pagubă şi pradă şi întorcându-se înapoi, Bogdan vodă i-au lovit cu oaste proaspătă, şi i-au
scos toţpleanul de la dânşii'.24.
In aceste condiţii declanşarea foametei în primăvara anului 1 5 1 1 numai poate
surprinde pe nimeni. " ... Şi în acel an, în timpul binecinstitorului Io Bogdan voievod a fost
boală şi molimă ucigătoare mare şi neorânduială întru toate în Ţara Moldovei cu voia lui
Dumnezeu, când moarte, când foamete, apoi dese strângeri de oşti, încât mulţi spuneau că
acestea sunt semne rele pentru că se va ridica Antichristul'.z5. Lipsurile au ajuns atât de
mari, încât pentru soldaţii ceruţi şi primiţi ca ajutor din Transilvania să ceară bani tot de la
cetăţile ardelene, comerţul stagnând în această perioadă26•
,

�

19 Cronici turceşti privind Ţările Române, extrase, voi. l.p. 322.
Letop�ţul anonim al Moldovei, în Cronicele slavo-române, ed. de P.P. Panaitescu, p. 22. În continuare se
va cita Cronicile slavo-române.
20

21

Hwmuzaki, voi. XV, partea 1, p. 207, nr. CCCLXXV; Ştefun Ştefănescu, Ţara Românească de la Basarab 1

�·la Mihai VJteazul, Bucureşti, 1970, p. 86.

HlllTJ1\mlki, voi. il, partea a III-a, p. 1, nr. 1, 2; voi. 11, partea a 11-a, p. 612, nr. CCCCLXXX ; Al. Gonţa
LegAturile economice dintre Moldova şi Transilvania în secolele Xlli-XVIL ed. de 1. Caproşu, Bucureşti,
1989, p. 105, 106.

:� Grigore Ureche, Letopiseţul Ţării Moldovei. ed. de P.P. Pru�ailescu. Bucureşti. 1 955.- p. 1 3 1 .

llliclt•m 1' l _i 2
Cmnidk ''"'n-roniiut·. n. ! <J�. .
" '' :\1. (_,,' 1 1 \<J, op.eit. . J1. 1 tii -
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Foametea a fost declanşată fără îndoială de condi�ile climatice nefavorabile din
anii 1 509-15 10, peste care s-au suprapus ca factori agravan� desele invazii poloneze,
tătărăşti şi munteneşti care au devastat ţara în intervalul 1 509- 1 5 14. Toate acestea au făcut
ca pentru Moldova, aceşti ani să fie ani de lipsuri, de sărăcie şi de foamete.
Un alt an în care locuitori de pe teritoriul Moldovei, au fost nevoi� să cumpere grâu
a fost 1 528, men�onându-se la 14 februarie 1528 grâul ce se trimite în Moldova
" . . . Miseram duas (duos) cubulorum fruges Egregio domino Bartholomeo notario
magnifici..."27, iar tot în acelaşi an Radu de la Afuma� se plângea br:arsvenilor şi
sibienilor că negustorii munteni nu sunt lăsa� să cumpere grâu în Transilvania 8. Faptul că
în cazul Moldovei, diacul domnesc Ştefan, iar în cel al Ţării Româneşti domnul ţării se
interesează de problema grâului şi intervine în problema unor negustori care cumpără
grâu, ne fac să credem că lipsurile au fost serioase, chiar dacă nu a fost o foamete în sensul
unei calamită�. De altfel şi sursele pe care le-am citat, nu ne permit să sus�nem acest
lucru.
Poate cea mai întinsă şi puternică perioadă de foamete de pe teritoriul Moldovei
până la sfârşitul primei jumătăţi a secolului al XVI-lea, a fost acea din timpul lui Ştefan
Lăcustă. Foametea a fost detenninată de o puternică invazie de lăcuste, care a avut loc în
august 1 539, cu prelungiri şi în anii unnători şi cu manifestări pe întreg spaţiul românesc.
Invazia de lăcuste a fost extrem de puternică, devenind de altfel un cognomen pentru
domnul respectii9 • Alte evenimente care au dus la instalarea şi agravarea foametei, au
fost invazia otomană din 1 53 8,care a fost înso�tă de devastarea şi răşluirea ţării în partea
de sud, luptele pentru tron din anii 1 540, 1 54 1 , marile sume plătite pentru cumpărarea
tronului şi mărirea tributului.
De altfel, această calamitate a fost caracterizată la fel de toţi cronicarii. Astfel
Macarie consideră că "Pe vremea acestuia a fost o foamete cumplită în toată Ţara
Moldovei şi Mtmtenia. . . " 30, iar Ureche consemnează că " .. .în zilele acestui Ştefan
voievod, fost-au foamete mare şi în Ţara Moldovei şi la unguri că au venit lăcuste multe
de au mâncat toată roada"3 1 • Mult mai târziu cronicarul Radu Popescu consideră că
lăcustele au dus la foamete "şi făcându-se foamete mare den lăcustele care veniseră în
Ţara Moldovei era întristat până la moarte"32 . Foametea s-a prelungit pe teritoriul
Moldovei până în anii 1 542-1 543, deoarece Petru Rareş cere regelui Poloniei prin mai
multe scrisori, permisiunea de a cumpăra secară, restituirea �ganilor fugi� de foamete în
această ţară, afirmând în una din aceste scrisori "că domnul Dumnezeu ne-a pedepsit pe
"
noi şi ţara noastră cu toată relele, cu foametea, războiul şi birurile împăratului turcesc , iar
pe 2 1 octombrie 1543 Cristofor Orăş, omul de încredere a lui Petru Rareş era trimis peste
mun� să caute provizii pe care să le plătească cu bani, deci după un sezon productiv care
ar fi trebuit să umple hambarele33. Chiar dacă foametea nu este descrisă în detaliu, atribute
"
ca ,,mare", "cumplită ni se par mai mult decât semnificative pentru intensitatea
27

Hwmuzaki, voi. XV, partea 1, p. 301.

28 Ştefan Ştefănescu, op.cit., p. 98.
29 Constantin Totlm, Calamităţi naturale pe teritoriul Ţării Moldovei din secolul al XV-lea până in prima
jumătate a secolului al XIX-lea. Invazii ale lăcustelor, în Catpica, XXIX, p. 1 57.
0 Cronicile slav�române, p. 102.
3 1 Grigore Ureche, op.cit., ed.cit., p. 109.
32 Radu Popescu, Istorjile domnilor Ţării Româneşti, în Cronicari mmteni, voi. Il, ed. de Mihail Gregorian,

1 984, Bucureşti, p. 62. In continuare se va cita Cronicari m.mteni.
33 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone, sec. al XVI-lea, p. 4 1 .
45, 61, 64, 77, 78, 81 ; nr. 3 1 , 32, 39, 40; Al . Gonta, op.ci.t., p. 1 28 , 1 30.
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calamităţii din anii respectivi.
Consecinţele foametei pentru locuitorii Moldovei, au fost agravate şi de faptul că,a
lovit în întregime teritoriul locuit de români, realitate reflectată de sursele mai sus citate. In
aceste condiţii, locuitorii Moldovei nu au putut aduce cereale din Transilvania şi Ţara
Românească.
Astfel foametea a fost deosebit de puternică pe teritoriul Transilvaniei începând cu
1 535, când locuitorii îşi pierdeau minţile de foame34.
La fel de puternică a fost foametea şi pe teritoriul Ţării Româneşti. Existenţa mai
multor ani de secetă, la care se adău� alte calamităţi a făcut ca foametea să devină un
fenomen endemic în această perioadă35. Astfel Radu Paisie, cere magistratului o�ull-'i
Braşov, scutire de vamă pentru 250 de găleţi de grâu cumpărat în oraşul respectiv . In
acelaşi timp domnul se plânge sibienilor că au oprit exportul de cereale în Ţara
Românească şi-i avertizează că dacă nu vor ridica această interdicţie va opri exportul de
animale. Din informaţiile pe care le-am expus, reiese gravitatea situaţiei şi pentru Ţara
Românească exprimată prin intervenţia domnului în favoarea negustorilor munteni de
cereale, dar şi eforturile unor oraşe ardelene de a-şi păstra propriile resurse, deci o situaţie
dificilă pentru întreg spaţiul locuit de români. Informaţi documentare tardive referitoare la
această foamete, menţionează" foametea cea mare", " foametea ce au fost dată de
Dumnezeu", în zile de foamete", sau este menţionată o vânzare "încă pe acea rea
"
foamete"37•
Începutul domniei lui Iliaş Rareş a fost marcată de iarna anului 1 547- 1 548 "încât şi
copacii s-au uscat'', domnul cerând bistriţeni lor să aprovizioneze cu cereale pe minerii de
la Rodna cu cereale , iar la curtea domnească de la laşi să trimită 200 câble de grâu3 8 .
N ici începuturile domniei lui Alexandru Lăpuşneanul nu au fost mai favorabile
pentru locuitorii Moldovei din punct alimentar. Astfel iarna anului 1 55 2-1553 a fost
extrem de geroasă, la care s-au adăugat dificultăţile legate de propagarea ciumei, chiar
dacă sursele primare utilizate în cercetarea noastră nu menţionează foametea, ci doar o
iarnă extrem de aspră şi lipsa braţele de muncă pe teritoriul Moldovei exprimată într-o
scrisoare adresată bistriţenilor39•
O perioadă în care lipsa grâului a fost o realitate pe teritoriul Moldovei a început cu
a douajumătate a anului 1 557 şi a continuat cu anul 1 558,când sunt menţionate mai multe
intervenţii ale voievodului de la Iaşi, pentru a obţine grâu şi făină din Transilvania. Astfel,
pe 25 decembrie 1 55 7 festis Nativitas Dornini cum farina Alexandra Waivode
"
metteretur", iar pe 1-2 ianuarie 1 558 se trimite făină şi alte daruri în Moldova40. Pe 18 iulie
acel�i an, trimişii lui Alexandru Lăpuşneanul, cereau braşovenilor grâu de semănat şi
făină 1 • Tot în anul 1 558, domnul de la Iaşi a cerut în mai multe rânduri din Transilvania
grâu şi făină cum ar fi pe 1 8 august, 4 septembrie şi 1 7 octombrie 1 55842.
34 Samuil Goldenberg, Clima, climatologia şi istoria, în Al/AC, XVI, 1973, p. 439.

35 Ştefan Ştefănescu, op.cit
36 Relaţiile Ţării Româneşti şi Moldovei cu Braşovul, (1369-1803), Inventar arhivistic, 12, Bucureşti, 1986,
�. 1 36.
- 7 D.R.H., B, Ţara Românească, voi.V, p. 29, 67, 94, 3 1 1 ; nr. 24, 65, 87, 280.
38 Cronicile slavo-române, p. 1 04; Grigore Ureche, op.cit., p. 1 56; Al. Gonţa, op.cit, p. 136.
39 HlDmuzaki, voi. XV, partea 1, p. 491 , nr. DCCCXIII.
40 Ibidem, voi. XI, (1517-1612), p. 797.
41 Nicolae Iorga, Dovezi despre conştiinţa originilor românilor, în MRMSI, seria ID, tom XVII, 1 935-1936, p.
2&1.
42 Hurrnuz.aki, voi. XI, p. 797, 799, 800.
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O situa�e asemănătoare a existat pe teritoriul Tarii Româneşti, ,,au fost foamete in

ţară foarte rea, cât mut� oameni au murit de foame'.43, iar pe 9 iunie 1 559 este men�onată
vânzarea unei părţi din Măgura Buzăului cu 1 400 de aspri "în zile de foamete'.w. Putem

concluziona că anii 1 557-1558, au fost ani nefavorabili pe teritoriul Moldovei şi a Tarii
Româneşti, chiar dacă nu au fost ani de foamete în sensul unei calamităţi, existând
posibilitatea cumpărării acestui produs din Transilvania, atenuând în felul acesta
dificultă�le de aprovizionare.
Un an extrem de nefavorabil produc�ei agricole a fost 1 560, când vara a fost
excesiv de secetoasă pe întreg spa�ul locuit de români. Seceta a fost foarte puternică
inclusiv în zonele din nordul Mării Negre, locuite de tătarii nogai şi de cei din Crimeea,
unde s-a ajuns la foamete. Porunca lui Soliman Magnificul adresată voievozi lor români de
a trimite zaherea pentru meşterii şi soldaţii otomani din mai multe cetăţi, de la Akkerman
până la Silistra, inclusiv furaje pentru turmele de animale, a fost respinsă, chiar dacă s-a
subliniat posibilitatea unor câştiguri pentru vânzători. Printr-un alt firman, acelaşi sultan a
amânat reparaţiile cetăţii Oceakov, deoarece voievozii din Moldova şi Ţara Românească
nu au putut livra cantităţile cerute, datorită secetei45•
O altă perioadă dificilă pentru locuitorii Moldovei a fost aceea a anilor, 1 574-1 577,
determinată atât de condi�ile climatice cât şi de conjunctura nefavorabilă, reprezentată de
seceta din anii 1 574- 1 575 care a lovit în întregime spaţiul locuit de români, devastarea ţării
de către tătari, la care se adaugă incursiunile repetate ale cazacilor pentru Moldova
Astfel în 1 575 o ambasadă polonă, întorcându-se de la !stambul spre patrie a luat
drumul prin Transilvania, datorită foametei ce bântuia Moldova. Un an mai târziu, în 1 576
când noul rege al Poloniei, Ştefan Bathory a trecut prin Moldova, pentru a se duce în
regatul său, a primit ca dar de la Petru Şchiopul o pâine de secară, atât de mari erau
lipsurile pe teritoriul Moldovei46.
Lipsurile alimentare de pe teritoriul Moldovei şi Ţării Româneşti sunt demonstrate
şi de faptul că Dieta Transilvaniei întrunită la Bistriţa permite secuilor să-şi poată vinde
grâul lor în Moldova, unde există lipsă de bucate47. Şi de data aceasta, în opinia noastră,
calamitatea a fost deosebit de puternică în zonele extracarpatice, în special pe teritoriul
Moldovei.
Una din cele mai dezastruoase calamită� de acest gen, a fost marea foamete din
anii 1584- 1 5 86, declanşată de marea secetă din anii respectivi, care a cuprins atât
Peninsula Balcanică cât şi Tarile Române.
Seceta a început din anii 1 584, când a determinat o creştere continuă a preţului
grâului pe teritoriul Transilvaniei în timp ce din Moldova dispunem de o singură men�une
referitoare la preţul acestui produs48•
Anul 1 585 a fost extrem de secetos pe teritoriul Moldovei, descrierea secetei fiind
"
terifiantă. Seceta este caracterizată de Grigore Ureche în cronica sa drept ,,mare ,
ajungându-se la secarea ". . . izvoarelor, văilor, băl�lor, şi unde mai înainte se prindea
peşte. . copacii s-au uscat de secetă, dobitoacele n-au fost avându ce paşte vara, ce le-au
fostu dărâmând frunză. Şi atâtu prafu au fostu cându să scomiia vântul, cât s-au fostu
.

� Letopiseţul Ţării Româneşti, ed de Stoica Nicolaescu, în RJAF, voi. XI, partea 1, 191 O, p. 1 23.

D.R.H 8, Ţara Românească. voi. V, p. 60, nr. 1 45.
Mihai Guboglu, Catalogul documentelor turceşti, voi. 1, nr. 25; voi. n, p. 26, 27, nr. 7 1 , 72.
46 Dinu C. Gi�. Ion vodă cel Viteaz, Chişinău, 1 W2, p. 129.
47 Hwmtm!ki, voi. II, partea a V-a, p. 7ffJ, nr. CCCCXIl
48 Samuil Goldenberg, op.cit., p. 437; Petre P. Panaitescu, Manuscrisele slave din Biblioteca
R.P.R.. vol. l. p. 109, nr. 84.
45

..
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strângându troaini la garduri şi la gropi de pulbere ca de ornet. Iar despre toamnă dacă s-au
pornit ploi, au apucat de au crescut ploi, au apucat de au crescut rnohoară şi cu acelea s-au
fostu oprind foame, că-i cuprinsese pretutindenea foametea'.49.
Atât seceta cât şi foametea din anul respectiv au avut proporţii nernaiîntâlnite
comparabile ca intensitate cu marile calamită� de acest gen din Europa occidentală a
secolelor XI-Xlli. Seceta a dus la secarea surselor de apă şi distrugerea vegeta�ei încât a
apărut problema hrănirii animalelor domestice. Situa�a a început să se amelioreze din
punct de vedere pluviornetric în toamnă, când în urma precipitaţiilor a avut loc o reînviere
a vegetaţiei. Foametea a fost aşa de puternică, încât săracii au ajuns să se hrănească cu
"
rnohoară , informa�e ce demonstrează gravitatea cala.mită�i, fiind totodată o primă
"
atestare a alirnenta�ei de necesitate pe teritoriul Moldovei. Cu certitudine foametea s-a
prelungit până la noua recoltă a anului 1 5 86, chiar dacă din punct de vedere pluviornetric
situa�a s-a ameliorat încă din toamna anului 1 585.
Consecinţele foametei din Moldova s-au agravat şi datorită faptului că nu a fost un
fenomen izolat, local, caracteristic numai Moldovei, ci a lovit cu aceiaşi intensitate
întreaga Europă de sud-est, inclusiv cele trei lări române, neexistând posibilitatea
exportului de completare, a ameliorării situa�ei alimentare prin circula�a cerealelor dintr-o
zonă în alta. Astfel într-o scrisoare din 8 august 1 585 a lui Massirno Milanesi către
provincialul Carnpani se arată că zeci de mii de familii din Peninsula Balcanică se
refugiază prin Transilvania spre Polonia şi Boemia. De asemenea se face afirma�a că în
această zonă se moare de foame, încât există teama "că întreaga regiune până la
Constantinopol va rămâne lipsită de oameni',s0•
La fel de puternică ca foametea de pe teritoriul Moldovei a fost această calamitate
pe teritoriul Transilvaniei, unde acest flagel a fost dublat de cel a ciwnei. Astfel apogeul
calamită�i a avut loc în prima jumătate a anului 1 586, când alimenta�a oamenilor
refi.tgia� în mun� şi păduri era alcătuită din cadavre, făină din scoarţă de copac, rădăcini de
stuf Sunt semnalate cazuri de antropofagie. Această calamitate este considerată flagelul
lui Dumnezeu, fiind caracterizată ca fiind "o leoaică crudă" în cornpara�e cu ciuma care
este un rnieluşel deoarece aceasta din urmă nu aleargă după fugari ci îl lasă să-şi urmeze
"
calea şi nu face ca această fiară',s1 (foametea - n.n.). Compara�a ni se pare extrem de
sugestivă între foamete si ciumă, chiar dacă ultimul flagel menţionat era la fel de temut
pentru omul societăţii medievale.
La fel ca în Transilvania şi în �oldova, foametea a fost urmată de o epidemie de
ciumă care s-a răspândit şi în Polonia. "In Polonia et Moldavia est pestis rnaxirna. .'.s2.
Şi sîarşitul secolului al XVI-lea a fost extrem de dificil pentru locutorii Ţărilor
Române, dar în mod special pentru cei din Moldova. Cauza lipsurilor alimentare, au fost
fără îndoială devastările provocate de luptele din anii anteriori cât şi din anul respectiv.
Caracteristice pen1nt situa�a Moldovei din anul 1 600, sunt aceste aprecieri ale cornisarilor
"
"
lui Rudolf al II-lea "Totul e pustiit şi Hotinul se va da , sau "nu-s plă� în oaste şi ,,nu-i
hrană''"� 3•
O altă apreciere referitoare la situa�a din Moidova a aceloraşi comisari imperiali
arată că ,,Foamea a gonit pe munteni din Moldova. Cine a plecat cu 7 cai se întoarce pe
.

49 Grigore Ureche, op.cit.. p. 202.
5°

Călători striini, p. 1 26.

5 1 1bidem, p. 1 23- 124.

:2 1bidem, p. 277; Hurmuz.aki, voi. ITI, p. 1 13-1 14, nr. C.
'J

Hunnu7.aki, voi. XII. p. 943, 946. nr.

MCCCXXV, MCCCXXX.
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jos" 54, sugerând imposibilitatea întreţinerii trupelor lui Mihai în Moldova şi o situaţie
dramatică pentru locuitori.
Jafurile şi distrugerile anului 1600 sunt reflectate intr-o mărturie tardivă din 1 2 iulie
1602, când Ieremia Movilă eliberează noi acte de proprietate pentru o parte a satului
Soleşti "când au fost vinit Mihai vodă cu ungurii şi cu multe limbi asupra Domniei Mele
şi pe al nostru pământ şi au prăpădit a noastre sfinte mănăstiri şi ne stricară mult în
pamantul nostru ... " 55 .
Situaţia s-a agravat şi mai mult în urma intervenţiei armatei poloneze, care avea
drept scop alungarea lui Mihai şi readucerea lui Ieremia Movilă. Luptele jafurile,
devastările, obligaţiile pe care şi le-a asumat Ieremia Movilă faţă de regele Poloniei au
creat o situaţie aproape imposibilă pentru locuitorii Moldovei atât în doua jumătate a
anului 1600 cât şi pentru anii următori.
Astfel, în noiembrie 1 600, dregătorii de Câmpulung se îngrijeau să aducă saci cu
grâu pentru a se rezolva foamete locuitorilor din zona montană, iar furturile de vite şi
alimente nu se mai opresc56 .
Anii 1 60 1 - 1 603 sunt ani de sărăcie, de lipsuri alimentare şi foamete dublate de o
puternică epidemie de ciumă atât pentru Moldova, dar şi pentru Transilvania şi Ţara
Românească Toate acestea au fost agravate de prezenţa militară străină, de restrângerea
cantitativă şi valorică a comerţului la un comerţ de necesitate, între cele trei ţări române.
Este un comerţ de supravieţuire, un comerţ cu grâu şi animale, din zonele în care mai
existau asemenea resurse spre acele zone în care nu existau deloc. Răzbate din
documentele acestei perioade, grija pentru păstrarea resurselor proprii, faţă de fuga
ţăranilor SJ?re Volânia şi Podolia şi la cel dintâi act de urmărire emis de un voievod al
Moldovei .
Pe 7 ianuarie 1 60 1 a avut loc un conflict între cazacii zaporojeni şi locuitorii din
Soroca, care se încheie cu bărbaţi masacraţi, copii şi femei ridicaţi de aceştia. Cancelarul
Poloniei intervine în favoarea cazacilor, iar Ieremia Movilă se angajează să rezolve
situatia58 .
Pe 20 iunie 1 602, lan Potocki scria din Cameniţa regelui Poloniei despre situaţia
Moldovei, dar şi a Ţării Româneşti, cerându-i regelui "să binevoiască să vă convingeţi de
situaţia nefericită a acestei ţări (Ţara Românească)" . Voievodul Moldovei se scuză prin
cheltuielile mari pe care le face la Poartă pentru fratele său, pentru expediţia în Valahia, el
pretextează că ţara este ruinată, pentru că el dă pentru doi, pentru el şi pentru fratele său,
trimite �douri pentru han59.
In octombrie 1 602, Ieremia Movilă scrie regelui Poloniei că nu poate găzdui trupe
poloneze în Moldova, deoarece ţara este pustiită, că nu se află în ţară nici o localitate care
să nu fie devastată "să ia în considerare marea sărăcire şi devastare a ţării şi să ordone
acestor trupe să nu rămână aici". Drept cauze a acestei situaţii sunt considerate războaiele
neîntrerupte, care au avut loc din 1 595 până în 1 600, staţionarea, întreţinerea soldaţi1or
polonezi şi cazaci, abuzurile şi violenţele acestora60. Pe 4 noiembrie, voievodul de Lublin
-

�

·

54 1bidem, p. 98 1, nr. MCCCXCI.
55 Iulian Marinescu, Extrase din condica moşiilor lui Teodor Rosetti
Buletimd Comisiei Istorice a României, voi . IV, 1925, p. 1 84, nr. 3.
56 Al. Gonţa, op.cit., p. 174, 175.
57 Ibidem, p. 175, 176.
58 Hunnuzaki , voi. Il, supl. Il, p. 148, 149, nr. LXXVill.
59 Ibidem, p. 170, nr. LXXXVIII.
60 Ibidem, p. 237, nr. XCXVII.

Solescu din 14 octombrie 1799, in
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descrie Moldova ca fiind o ţară devastată în scrisoarea sa către rege.
Pe 1 3 ianuarie 1603 Ieremia Movilă scrie cancelarului şi hatmanului Poloniei, lan
Zamoyski, felicitându-1 de Anul nou, arătându-i că ia trimis prin Kaminski 10.000 de
tlorini, scuzându-se că nu a putut trimite mai mul� "căci în acest an Dumnezeu a vrut să
"
pună Ia încercare grea această ţară , prin foamete, ciumă, prin frecvente invazii ale tătarilor
61
în Ţara de jos, prin trecerea trupelor considerabile ale hanului şi alte mari dificultăţi • Pe
1 3 ianuarie 1 603 voievodul se plânge regelui de devastările produse de regimentul
Taranowski, iar pe 3 1 ianuarie într-o nouă scrisoare către rege se scuză pentru achitarea cu
"
întârziere a unei părţi din suma făgăduită regelui, invocân�d "marea devastare a ţării, a
cărei consecinţă a fost adunarea cu dificultate a banilor. Intr-o scrisoare către senatorii
regatului, Ierer1ia Movilă cere protecţia acestora pentru "această nefericită şi devastată ţară
,(;
a Moldovei' .
Pe 28 noiembrie 1603, într-o nouă scrisoare către rege, Ieremia Movilă se scuză că
nu poate achita suma de 5000 de tlorini datorată tezaurului Poloniei invocând aceleaşi
argumente ca în scrisorile precedente, reluate de altfel într-o altă scrisoare trimisă cu o zi
63
mai târziu lui lan Zamoyski • Amrele documente sunt foarte importante, deoarece
enumeră cauzele foan1etei acelor ani din Moldova cum ar fi invaziile străine, între�nerea
unor contingente de solda� străini, recolta proastă, foamete şi ciuma în ordinea în care au
avut loc. Calan1ităţile au fost foarte putemice ultima, ciuma, 1-a obligat pe domn să
trăiască prin păduri şi câmpii, de tean1a contaminării.
Foametea s-a prelungit cu probabilitate şi în primele luni ale anului 1 604 până la
noua recoltă. Astfel, pe 20 mai 1 604, Ieremia Movilă întăreşte lui Apostol pahan1ic o
proplietate pe Dobruşa, ţinutul Orheiului pentru că vechiul urie "ei I-au pierdut, când s-au
fost prădat o groapă de pâine . . ." 64.
Un alt an marcat de tlagelul foametei a fost 1 62 1 . Cauzele foametei din acel an, au
fost fără îndoială, 0 recoltă slabă din punct de vedere cantitativ şi calitativ, la care se
adaugă bătăliile purtate în timpul Moldovei în timpul domniei lui Gaşpar Gra�ani şi
Alexandru Iliaş, deciziile politica militare adoptate în special de primul dintre cei doi
domni. Alţi factori, care au agravat situa�a au fost detenninaţi de un context anterior
nefavorabil reprezentat de invazii străine şi calan1ită� naturale. Astfel Gaşpar Gra�ani
întăreşte mănăstirii Dragomirna mai multe sate, printre care satul Mătieni, dăruit
mănăstirii de Alexandru Movi lă, deoarece, găsind la sosirea în ţară "multă sărăcie şi
.65
scăpăciune din cauza oştilor ce-au călcat ţara în to� anii' .
Cauza directă a foan1etei din 1 62 1 o constituie intrarea armatelor poloneze în
Moldova, care au jefuit-o până la Iaşi. Astfel, Miron Costin menţionează că "au arsu leşii
şi leşii şi din prada ţării au strânsu hrană, care apoi au �nut pe Ieşi toată vremea cât au fost
"
66
la Hotin , sugerând faptul că au fost ridicate sau distruse mari cantităţi de cereale şi vite
Tot în această perioadă de început a domniei lui Alexandru Iliaş, Petre Diacul din
Câmpulung scrie: ,,Altă sânto răotăţi în ţeară de dabile foarte rea şi foan1ete (de dabile şi

6 1 Ibidem, p. 246, nr. CXXI.

62 Ibidem, p. 248, 255, 257, nr. CXXII, CXXV, CXXVI.
63 Ibidem, p. 322, nr. CLIX, CUC

64

Gheorghe Ghibănescu, Surete şi izvoade. (Documente slavo române), voi. XX, laşi,

1928, p. 28, nr. 100.

65 Nicolae Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor. Acte şi însemnări din secolul al XVD

Iea, voi. IV, p. CXLJ; Vasile Gh. Miron, Mihai Ştefan Ceauşu, Gavril lrimescu, Sevastita lrimescu, Din teza<Jrul
documentar sucevean (1393-1849), Bucureşti, 1983, p. 108, nr. 21 O.
66 Miron Costin, Opere, ediţie critică de P.P. Panaitescu, Bucureşti, ESPLA, 1 958, p. 77.
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foamete)'..67. Situaţia a fost destul de dificilă, deoarece Ionaşco Rotompan biv sluger scrie
în acelaşi an 1 62 1 bistriţenilor, că vrea să cwnpere grâu de sămânţă "pâine de sămânţă,
grâu frumos'..68• O însemnare făcută de stolnicul Neculachi în aceeaşi perioadă
menţionează: "Când foametea vândut-am un cal în Ţara Ungurească, un cal turcescu drept
1 40 de ughi şi am luat tot pâine şi au adus Dămidean şi am mâncat tot împreună',c;9•
Un alt an în care flagelul foametei a lovit Moldova a fac;t 1638. Foametea de pe
teritoriul Moldovei din acest an este menţionată, într-o serie de acte de vânzare cwn�
a unor proprietăţi funciare, din zona de sud a Moldovei, pentru nişte sume foarte mid0.
Cauza foametei din 1 638 o poate constitui roiurile de lăcuste care au devastrt Ţara
Românească, Transilvania şi care pare să fi atins, părţile sudice ale Moldovei, provocând
sau accentuând foametea7 1 •
Pe 1 2 iunie 1 646, Vasi le Lupu întăreşte lui Iordachi vistiemic siliştea Mânjeşti şi o
parte din hotarul satului Bungeşti până la dealul Tătăraşilor cumpărate cu 250 lei bătuţi de
la călugării mănăstirii Bistriţa "pentru că părinţii au avut mare lipsă la sfănta mănăstire şi
au fost mare foamete şi n-au avut de la nimenea care să împrumute cu bani ca să-� i
cwnpere cele trebuieşte lor, ca să le fie de hrană călugărilor de la mănăstirea Bistriţa"7 .
Există posibilitatea ca "foametea mare" la care se referă documentul să fie cea din 1 63,Ş,
deoarece anul 1 646 nu a fost marcat de puternice calamităţi pe teritoriul Moldovei. In
acelaşi timp, din document se poate înţelege, că Vasile Lupu nu a făcut decât o întărire
tardivă a unei înţelegeri anterioare, deci calamitatea a avut loc înaintea anului 1 646. In
cazul în care supoziţia noastre se dovedeşte adevărată, foametea din 1 638, a cuprins un
areal mai întins din teritoriul Moldovei, nu numai partea de sud a acesteia.
Ultimii ani de�domnie ai lui Vasile Lupu au fost extrem de nefavorabili pentru
locuitorii Moldovei. Inţelepciunea primilor ani de domnie a fost părăsită de voievod,
neajunsmilor provocate de decizii politica-militare discutabile, dacă nu chiar eronate, li s
au adăugat calamităţi naturale imprevizibile, care au scăpat controlului uman, la care s-au
adăugaţ o conjunctură externă defavorabilă ţării, care au dus la un adevărat dezastru.
In aceste condiţii chiar dacă nu este menţionată foametea, lipsurile au fost foarte
mari, ducând la scwnpirea pâinii, lucru consemnat într-o însemnare contemporană , în
7
Juna lui martie s-a vândut pâinea de 20 de dramuri 1 ban şi am scris eu spre amintire" 3•
Chiar dacă foametea nu este menţionată în mod expres, preţul mare al unei pâini de 20 de
drarnuri ( 1 drarn=3, 1 79 grame, deci o pâine=65 grame) demonstrează o situaţie de criză
pe teritoriul Moldovei, care s-a prelungit şi în anii următori, deşi nu se poate vorbi de o
foamete în sensul unei calamităţi excepţionale. De altfel şi faptul consemnării preţului
pâinii, sugerează o situaţie anormală.
În anii 1 65 1 şi 1 652, lipsurile au fost probabil serioase, dar nu au fost ani de
foamete pentru locuitorii Moldovei. Astfel călătorul englez Robert Bargrave care a
traversat ţara în anul 1652, menţionează că mâncarea este ieftină74.
Un an deosebit de dificil a fost fără îndoială anul 1 653, când în urma luptelor
67
8
6

Hunnuzaki, XV, partea 1, p. 895, nr. MDCCLXVJ.
nr. MDCCXCVII.
69 Gh. Ghibănesct� lspisoace şi Zapise. voi. 1, p. 1 2 1 , nr. 66.
7° Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva centrală a statului. p. 266. 272; nr.
Ibidem, p. 921

,

continuare se va cita Catalogul.
''
Pa:.JI CC'TTlO vcxlcanu. Paul Bindcr, op.ciL. p. 83.
:: Cih. <.ihihluK'"SCU. Surete şi lzvoade, voi. III, p. 1 66. nr. 98.
7;

74

Humll.l7Ak.I. voL XIV. partea 1. p. 73 1 .
Călători străini. voi. V. P- 485.

nr.

DCCXII.
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Vasi le Lupu şi-a pierdut tronul, care a fost ocupat de Gheorghe Ştefan. Luptele duse
pentru ocuparea tronului au dus la devastarea ţării de către cazaci, polonezi, transilvăneni.
S-au adăugat mari obligaţii financiare, în contextul blocării comerţului cu Transilvania de
unde proveneau prin vămuire, o bună parte din veniturile visteriei ţării. S-a mai adăugat
plata şi între�nerea unor contingente străine numeroase.
Astfel la 22 mai 1653, Gh. Rac6kzy al II-lea cere judelui B istriţei să trimită
cercetaşi cu mei şi grâu în Moldova, pentru strânge informa�i, iar � 1 şi 2 iunie 1 653,
75
acelaşi principe acordă libertatea comerţului cu cereale în Moldova , iar pe trei iulie
Ştefan Sylyak scrie bistriţenilor, că locuitorii din Câmpulung au libertatea de a sosi
"76
"...până la un anumit loc pentru a cumpăra una alta din lipsă de traiu... . Pe 27 iulie 1 653,
Gheorghe Ştefan cere bistriţenilor ca oamenii de la Cân1pulung " ... să-i sloboziţi să-şi
"77
cumpere pe banii lor grâu şi altele de care duc lipsă .
Faptul că Moldova a ajuns la limita inferioară a resurselor este demonstrat de
scrisoarea din 3 septembrie 1653, prin care Gh. Rac6kzy al II-lea cere bistriţenilor să
coacă şi să trimită 4000 de pâini la oastea din Moldova condusă de Ioan Boroş şi Ştefan
Petki. Se mai cere să se trimită făină pentru pâine. Există o adevărată corespondenţă pe
această temă a aprovizionJr i solda�lor transilvăneni din Moldova cu făină şi pâine pe
10, 12, 2 1 septembrie 1 653 .
Obliga�ile primului an de domnie a lui Gh. Ştefan, sunt ilustrate de scrisoarea din
27 noiembrie 1 653, în care sunt enumerate eforturile făcute pentnr întreţinerea cu furaje şi
79
alimente a cailor şi a solda� lor transilvăneni, la care se adaugă plata acestora .
O ultimă informa�e care se referă la situaţia dificilă a Moldovei la începutul
domniei lui Gh. Ştefan este din 1 O aprilie 1 654, când Bemardino Valentino scrie Nunţiului
Apostolic din Polonia, că hrana obişnuită a comunită�lor catolice din Moldova este
alcătuită din "... pâine de mei şi apă de râu .. .',g0•
O foamete extrem de puternică s-a declanşat , pe teritoriul Moldovei în timpul
"
domniei lui Ştef'aniţă Lupu, fiul lui Vasile Lupu, supranumit "Papură vodă . Declanşată
după domnia lui Gh. Ştefan, văzută ca o perioadă în care, după expresia lui Miron Costin
"au fost cu mare bivşug ţării la toţi anii domniei sale... în pâine; vin, stupi, mare roadă în
toate", calamitatea de o intensitate excep�onală, a fost detenninată de doi ani consecutivi
de secetă din 1 659, 1 660 ale cărei consecinţe au fost agravate de luptele pentru tronul
Moldovei. Acestea au început la mazilirea lui Gheorghe Ştefan şi au avut drept
protagonişti pe fostul domn, pe Constantin Şerban, Ştefaniţă Lupu şi Gheorghe Ghica.
Luptele purtate pe teritoriul Moldovei a însemnat prezenţa unor contingente străine de
cazaci, tătari şi mercenari străini care au devastat ţara.
,
Atât Miron Costin cât şi Axintie Uricariul, descriu în felul acesta foametea:
"lnţelegând Ştefăniţă vodă că trec� Constantin vodă Nistrul la Soroca, au eşit cu oastea sa
la Coiceni şi au pus tabără acolo. Insă oaste era prea puţină, că ţara într-acea foamete era
în acel an, cât mânca oamenii papură uscată, în loc de pâine, măcinându-o uscată. Şi de pe
aceea foamete porecliia şi pre Ştefăniţă vodă de-i zicea Paporă vodă. Ci vremile şi voia lui

�5 Hunnuzaki, voi. XIV, partea 1, p. 1 2 1 7- 1 2 1 8, nr. MMCCLXXV; p. 1 2 1 8- 1 2 19, nr. MMCCLXXVI.
6 1bidem, nr. MMCCXCIV.
Ibidem, p. 1 232, nr. MMCCC.

n

78 1bidern p.
79

1 218, 1 242; nr. MMCClX, M MCCXl, MMCCCXVl.

Alexandru Lapedalu, Din grijile şi greutăţile unei domnii. Opt scrisori ale lui Gh. Ştefan către Ioan
Kemeny, în MRMSI, Seria III, Tom XII, 1932, p. 275.

8° Călători străini, voi. V, p. 476.
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Dwnnezeu nu sunt în voia domnilor'.s1 .
Faptul că foametea a fost un dezastru este demonstrat şi de o însemnare pe un
minei din aprilie 1 66 1 , care afirmă că "într-acel an ce trecuse( 1 660), atunci au fost
foamete mare, că mânca oameni pâine de rânsă şi de papură'.s2. Foametea din timpul lui
Ştefăniţă Lupu a determinat un însemnat proces de transfer al proprietă�i funciare în aceşti
ani, dar ecoul acestei calamită� se propagă până la sfârşitul deceniului al VI-lea şi
începutul celui următor.
Astfel o bună parte din vânzările de bunuri imobiliare (pământ, prisăci, vaduri de
moară, heleştee) se fac pentru bani sau mai ales pentru vaci cu viţei, merţe cu grâu, mălai,
stupi sau cergi. De cele mai multe ori, vânzările sunt mixte atât bani cât şi produse
alimentare, sau numai produse alimentare şi demonstrează starea de sărăcie şi lipsuri prin
care trece întreaga populaţie a Moldovei. De asemenea valoarea bunurilor imobiliare a
scăzut foarte mult, fiind evident că cele mai multe dintre ele au fost făcute sub imperiul
necesită�i, preţurile mici de vânzare fiind un argument în acest sens. Sunt destule cazurile
când se men�onează faptul că vânzările s-au făcut pe vremea (sau timpul) ,,foametei", pe
vreme "de nevoi de foamete", pentru "flămânzâme", din "timpul foametei", pe timp de
"
,,foamete mare", sau "într-acea foamete , atunci când men�unile sunt contemporane cu
evenimentul, sau când acestea sunt tardive "pe timp de foamete rea", sau "şi-au scos
capetele de foamete".
Din perioada anilor 1659- 1 660, a anilor propriu-zişi am identificat un număr de I l
transferuri de proprietăţi funciare şi un " jaf de bucate" în care se menţionează în mod
expres cauza acestor transferwi ca fiind foametea. Din perioada 1 662-1676 am identificat
I l situaţii în care se face referire la foametea din anii respectivi.
Aşa cum arătat, vânzările se făceau pe bani, alimente sau numai alimente. Astfel
pe 20 decembrie ( 1 659-1 660), Nacul, Ursul, Ciprian şi Apostol vând lui Postolachi partea
lor de moşie pentru "un mascur � pe care 1-a luat foamete drept 3 taleri, o merţă de
mălai drept un taler şi un taler ban' 3.
O altă vânzare din acelaşi an, este aceea când mai mulţi fra� vând partea lor din
Buneşti, moştenită la mama lor pentru 12 taleri "de şi-au scos capetele de foame când au
fost foametea cea rnare'.s4• Dacă în primul caz pământul este vândut atât pe alimente cât şi
bani, fiind o vânzare mixtă, în cel de-al doilea vânzarea se face numai pe bani.
O altă situa�e aproape dramatică este aceea din 20 iunie 1 660, când două �gănci îşi
vând copii preotului domnesc Gavril, datorită foametei. Astfel, Ana îşi vinde fiica şi fiul
pentru 20 ughi, justificându-se ,,i-au vândut de mare nevoie, că-mi murea de foame când
foametea cea mare când au fost merţa de pâine câte un galben în zilele lui Ştefan-vodă".
Acelaşi preot Gavril mai cumpără pe lonaşco pe 12 ughi, "ca să-i fie ca şi ceilal� copii
ţigani de moşie". Dincolo de infonna�ile referitoare la robia �ganilor, la dramatismul
situa�ei, din text reiese caracterul excepţional al calamită�i, faptul că a avut o adevărată
explozie a preţurilor ajungându-se la preţuri de 1 galben pentru o merţă de mălai85•
Foametea din aceşti ani a detenninaf.abandonarea unor vii, deoarece proprietarii nu
au plătit darea de un taler bătut de falce. In aceste condi�i lstratie Dabija a recunoscut
� 1 Miron Costin. oprit., p. l95; Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Moldovei şi Ţării Româneşti, ed. de
Gabriel Ştrempel Bucureşti, 1994. p. 98.
82 Paul Cemovode<mu. Paul Binder, op.ciL, p. 89.
83 Catalogul voi. III. Bucureşti, p. 1 16, nr. 46 1 .
84 lliidtm p. 1 1 8, nr. 469.

85 1bidem, p. 134, nr. 550
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86
dreptul de proprietate a aceluia care a lucrat şi plătit viile timp de 6 ani .
Pe 25 aprilie 1 662, Postolachi recunoaşte printr-un zapis că "Ima (mama) lor
Avramia vându-se lui Crucean parte ei din Albeşti şi Hoceni pentru o vacă cu viţel şi o
cergă biciluite (preţeluite) 7 lţ;i şi 4 lei bani". Neavând bani să-i dea lui Crucean, feciorii
Avramiei pierd proprietatea. In cazul de faţă este vorba de o zălogire într-o perioadă de
87
criză, pe bunuri evaluate în bani, care neplătite duc la pierderea proprietă�i
O altă situaţie de acest gen este aceea din 5 sept. 1 663, când Maria şi fratele ei
Să.ndulachi vând lui Arion Bărbânţe din Sirăţei, cu 6 lei bani vechi, 3 merţe de grâu curat
şi un bezmen de ceară de 4 ocă şi jumătate, partea lor care cuprinde loc de prisacă, livezi,
88
vad de moară, pădure, apă, loc de casă în silişte pe timp de foamete mare . Şi în cazul de
faţă, considerăm că este vorba de o zălogire, care a fost făcută în perioadă de foamete.
Imposibilitatea restituirii produselor şi a banilor a dus la pierderea proprietă�i.
Foametea a dlis la extinderea fenomenului furtului de produse alimentare. Astfel
pe 22 iunie 1 66 1 , Ştefă.niţă Lupu cere să fie informat în pricina dintre Grigore pal1amicul
cel mare cu Apostol Golăi şi fra�i acestuia, care au fost acuza� că au jefuit casa, bucatele
8
(cereale, vite) şi au vânat(pescuit) un heleşteu de peşte 9 .
Foametea din aceşti ani a dus la intensificarea fugii vecinilor de pe o moşie pe alta,
ilustrată de documentul din 1 9 noiembrie 1 668, când este judecat cazul a trei vecini din
satul Beceşti, ţinutul Cernăuţi care aparţineau lui Simion Barbovschie în satul lui Gavriliţă
"90
fost serdar, vecini plecaţi pentm "flămânzime .
Se poate considera că foametea din timpul lui Ştefăniţă Lupu, a fost una din cele
mai puternice calamită� de acest gen de pe teritoriul Moldovei şi nu numai. Astfel, pe lO
septembrie 1 662, principele Transilvaniei Mihai Apaffy este îngrijorat că " ...sărăcimea a
" 1
început să treacă de-a binele în Moldova din pricina l ipsei de grâ.ne 9 • La fel de puternică
a fost această calamitate şi pe teritoriul Ţării Româneşti, putâ.ndu-se vorbi de o calamitate
generală pe întreg spaţiul românesc92, agravând în felul acesta situa�a din Moldova prin
imposibilitatea cumpărării de produse agroalimentare din celelalte ţări româneşti.
Un an nefavorabil produc�ei agricole pe teritoriul Moldovei a fost fară îndoială
anul 1 670. Astfel, arhiepiscopul de Marcianopolis Petru Parcevic descrie inundaţiile din
Moldova, ca fiind foarte puternice şi arătând că locuitorii din această ţară erau
înspăimântaţi de această calamitate, considerând că ele vor determina o puternică
foamete93 . Chiar dacă nu a existat o foamete în sensul strict al cuvântului, aceste condiţii
nefavorabile au generat sentimentul de teamă faţă de o posibilă foamete, ce s-a născut în
mintea şi sufletele unor oameni care cunoscuseră destul de recent această experienţă.
Un alt an care s-a caracterizat prin această calamitate a fost 1 674, când Moldova a
"
fost condusă de Dumitraşco Cantacuzino. Foametea a fost detenninată de "iemarea
tătarilor pe teritoriul Moldovei dintre Nistru şi Pmt până în Jijia, care a dus la consumarea
ultimelor rezerve alimentare din ţară. Astfel Neculce descrie în felul unnător acest
eveniment: "Şi tătarii nu mânca, ca joimirii ce mânca gospodarii, ce mânca tot can1e de
•

86 1bidem. p. 25 1 , nr. 1 1 34..
87 Gh. Ghibăncscu, Surete şi izvoade, voi. IV, 1908, p. 18, nr. XXII.

88 Catalogul, voi. III, p. 225, nr. 1005.
89 Gh. Ghibănescu, op.cit., p. 1 1 , nr. XV.

90 Ibidem, p. 181, nr. CXXVI.
9� Hurrnuzaki, voi. XV, partea a II-a, p. 13 18, nr. MMCCCCXXII.
9" Gheorghe Georgescu, Foametea din 1660 în Ţara Românească, în RJR, p. 355-359, voi. XVI, fasc. IV, an

MCMXLVI, I946.

9� Călători străini, voi. VII, p. 170.
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vacă şi de oai (oaie), de nu-i pute să-i biruiască cu hrana, pe dânşii şi pe caii lor. Că un sac
de ordzu da unui cal şi cât nu pute să mănânce într-o dzii îl deşerta din traiste şi-1 strângea
deuseghii şi dacă îl fârşe bietul om ordzul din groapă, iar tătarul îl făce pe om de cumpăra
ordzul cela ce strânge el de pen traiste. Mâncat-au tot, şi pâine şi dobitoc, ş-au jăcuit tot
94
până la un cap de aţă... Rămas au bieţii oameni numai cu sufleteli" . Staţionarea tătarilor
pe teritoriul Moldovei este atestată şi de cronicile ucrainene din această perioadă care arată
că "Ţara Moldovei în acel timp fu în mare suferinţă, că toţi trebuiră să fugă din ţara
95
lor...căci mari nedreptăţi suferiră de la tătarii care iemau acolo" . De altfel în iarna anului
1 673-1 674 a fost nevoie să se aducă grâu din Transilvania, existând numeroase informaţii
documentare referitoare la foametea din această perioadă, produsă de staţionarea tătarilor
96
între Nistru şi Jij ia •
O altă menţiune referitoare la acest flagel avem din 6 februarie 1 682, potrivit căreia
Ilea şi Maria din satul Mânjeşti, ţinutul Vaslui, vând partea lor de moşie cu 1 5 lei, lui
Gherghiţă vomicul, care i-a scos din foamete. Cu certitudine informa a se referă la o
situaţie anterioară anului 1 682, posibil chiar la perioada anilor 1 673- 1 674 7.

�

Evolution des periodes de famine sur le territoire du Pays de la Moldavie
(XV"-XIX" siecles)
Resume
Grâce ă des preoccupations plus anciennes, l'auteur etudie l'evolution des periodes de
famine sur le territoire de la Moldavie ă partir du X" siecle jusqu'aux trois premieres decennies du
XIX" siecle.
Dans la premiere partie de cette etude publiee dans ce numero, l'auteur envisage l'evolution
des calamites de genrejusqu'ă la fin du XVII" siecle.
Apres une enumeration des phenomenes de ce genre sur le territoire de I'Europe Centrale,
l 'auteur analyse les periodes de famine sw· Ie territoire de la Moldavie dans une perspective multiple,
causale, temporelle, spatiale, a laquelle on ajoute les perpectives de l'intensite et des consequences de
ces calamites.
On y a analyse ainsi les calamites probables que les calamites certes aussi. On y analyse
cependant Ies grandes periodes certes de famine telles celles de 1536 ă 1542, de 1575 ă 1577, de
1584 ă 1585, de 1600 a 1603, 1621, 1638 et de 1659 31661.

Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei şi O samă de cuvinte, ed . d e Gabriel Ştrempel, Bucureşti, 1 9 82, P·
240.
95 Mihail Dan, Ştiri din cronicile ucrainene, în SMIM, 1 957, voi. IIl, p. 2(/J.
96 Al. Gonţa, op.ciL, p. 208-209.
97 Catalogul, vol. IV, p. 166, nr. 1 69 1 .
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ŞTEFANIADA BĂCAUANA - EXPRIMATA IN CONŢINUTUL
DOCUMENTELOR DE EPOCĂ
]EAN CIUTA.

La 2 iulie 2004 se împlinesc 500 de ani de la moartea Voievodului Ştefan cel
Mare şi Sfânt domnul ţării româneşti a Moldovei. Evenimentul comportă conotaţii
isto1ice de o i mportanţă cmcială, cunoscute fi ind dimensiunea şi multilateralitatea celor
mai bine de 47 de aJli de domnie, când Moldova s-a înscris în constelatia tărilor Sud-Est
Europepe - ca o ţară medievală în plină afinnare.
In pofida vicisitudinilor epoci i parcurse, manifestate în plan intern şi extem prin
numeroase bulversări, Ştefan cel Mare a izbutit, ca puţini alţii, să fi reglementat ordinea
internă, să fi stimulat dezvoltarea economică, culturală, să fi întărit capacitatea de
apărare a ţări i şi să fi promovat o politică flexibilă în timp de pace şi o politică dură în
timp de război.
Credinţa în puterea Divină şi capacitatea politică, alături de curajul exersării
annelor de luptă i-au servit drept principale pârghii în tot ceea ce a întreprins,
suprapunând interesele ţării cu cele ale poporului de care s-a sprij init. Nicăieri nu se
potrivesc mai bine cuvintele de apreciere ale lui Nicolae Iorga privind omul politic, ca
fiind "acela care urcă pe umerii lui poporul şi nu se urcă el pe umerii poporului".
Prin însăşi originea maternă şi paternă, ca şi prin ultimul act de matrimonialitate
realizat cu munteanca - Maria-Voichiţa - Ştefan cel Mare şi Sfănt exprimă
esenţialmente spiritul pur românesc care i-a animat întreaga viaţă şi activitate, servind
de exe1pplu şi unora dintre um1aşi i vremurilor unnătoare.
In legătură cu originea şi naşterea lui Ştefan cel Mare, datele cunoscute se
situează i"ntre adevăr şi legendă. Insăşi legenda, în general presupune mai întotdeauna şi
un sâmbure de adevăr, încât ambele aspecte trebuie luate în consideraţie.
Privitor la origine se ştie că este descendent din părinţi: Maria-Oltea, de
provenienţă din ţara românească a Munteniei, direct sau colateral din Basarabeşti, iar
tatăl, Bogdan al 11-lea,get-beget muşatin, cel de al cincilea fiu din cei nouă ai lui
Alexand.Iu cel Bun.
Data exactă a naşterii rămâne discutabilă, chiar dacă marele istoric - Nicolae
Iorga - o aproximează în anul /433, dată ce este deductibilă, raportată la tragicul
eveni ment din 15 octombrie 145 1 , omorârea lui Bogdan al ll-lea la nunta de la Reuseni,
de către fratele său Petm Aron. Se presupune că, Ştefan ar fi avut atunci vârsta
adolescenţei, în jur de 1 8 ani. O reală evidenţă de stare civi lă nu există încă, nici la
nivelul mitricilor bisericeşti.
Locul naşterii şi al copilăriei vi itorului mare domn şi voievod - Ştefan cel Mare 
este bine stabilit ca fiind, Borzeştii din ţinutul Bacă1:!ui, unde s-a aflat Curtea şi moşia
Bogdăneştilor.
Copilăria i-a fost presărată, vi itorului domn, cu numeroase peripeţii intrate în
legende, atât timp cât a stat la Borzeşti, ca într-o cetate, întmcât Curtea Domnească era
înco1�urată de râurile Trotuşului şi Tazlăului şi de crestele împădurite ale Subcarpaţilor.
Instru it de către grămătici cu studi i făcute la Viena precum losuafComean, aduşi
de către tatăl său, Bogdan al l i-lea, prin i nte1mediul voievodului Transilvaniei, Iancu de
-

·

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

·

1 02

-.,Je_.an Ciută

Hunedoara şi de către egumenii Mănăstirii B istriţa de la Şcoala de Catehizare, precum
ieromonahul Paisie, Ştefan a pătruns în tainele istoriei ţării şi ale celei universale, odată
cu îndemânarea şi iscusinţa meşteşugului armelor.
După preluarea domniei ţării româneşti a Moldovei, de către tatăl său Bogdan al
II-lea (12 octombrie 1448-1 5 octombrie 1 45 1 ), Ştefan s-a aflat mai tot timpul în jWll l
acestuia participând la aşezarea unei noi ordini în ţară, până la tragicul eveniment
petrecut la nunta boierului Sirna Hrana, de la Reuseni, din noaptea lui 1 5 octombrie
145 1 , când fratele domnului, Petru Aron, cu sprijin polonez i-a curmat viaţa tatălui său.
Din acel moment urmează pribegia tânărului Ştefan, care cu ajutor primit atât de la
Iancu de Hunedoara din Transilvania, cât şi de la ruda sa, Vlad Ţepeş din ţara
românească a Munteniei va prelua conducerea ţării româneşti a Moldovei la 12 aprilie
1457 răzbunându-şi prin aceasta tatăl. De un real sprij in în preluarea domniei 1-a avut
Ştefan din partea locuitorilor din sudul ţării, inclusiv cei de pe plaiurile Boa.eştilor
copilăriei din Ţinutul Bacăului.
Lunga domnie, de 47 ani a lui Ştefan cel Mare şi Sfant a fost dătătoare de linişte
şi zbucium, de siguranţă şi bunăstare, în condiţiile epocii respective, al evlaviei şi
credinţ�i, de afirmare a valorilor pe toate planurile şi tot cuprinsul ţări i.
In cele ce urmează încercăm să ne referim la ,,Ştefaniada băcăuanâ' denumită
ad-hoc, în spiritul ideilor desprinse din conţinutul celor aproape 50 de documente,_care
fac trimiteri directe sau indirecte la localităţi, persoane, fapte şi acţiuni din cuprinsul
Ţinutului şi actualului judeţ Bacău. Cele mai mu lte documente se raportează la: întăriri
confim1ări de vânzări-cumpărări de pământ şi alte bunuri, sate, danii, judecăţi privind
unele pricini, scutiri (imunităţi) de dări şi obl igaţii făcute de către domn prin intermediul
Cancelariei domneşti, aparatul administrativ din subordine, monitorizat de către domn şi
dregătorii săi. Acordarea de privilegii mănăstirilor, �isericilor, sluj itorilor credincioşi,
boieri, îndeosebi din categoriile celor mijlocii şi mici. In ordine cronologică, prezentăm,
în continuare, în mod sumar, conţinutul unor astfel de documente, care ilustrează
politica marelui domn Ştefan cel Mare şi Sfănt.
Vărnile de la Bacău şi Tazlău erau puncte comerciale dezvoltate încă de la
începutul secolului al XV-lea, din vremea lui Alexandru cel Bun, bunicul lui Ştefan cel
Mare. Mănăstirea Bistriţa era locul de odihnă pe veci a lui Alexandru cel Bun. Ştefan
sprijinea dezvoltarea mănăstirilor în general şi a celei de la B istriţa, în special. La 8
septembrie 1 457, la puţin timp după preluarea domniei, Ştefan cel Mare emitea de la
Piatra Neamţ, actul de danie către Mănăstirea Bistriţa, "vama din târgui Bacău şi morile
din sus de Bacău" 1 şi pietrele de ceară din târgui Bacău. Conţinutul documentului ne
oferă trei importante aspecte din perioada "Ştefaniadei Băcăuane".
Un prim aspect, al prezenţei celor două vămi (Bacău şi Tazlău) care atestă un
circuit economic dezvoltat în zonă, altul, existenţa unei apiculhtri evoluate exprimată
prin bogăţia pietrelor de ceară şi al treilea aspect o agricultură de un anumit nivel,
oglindită şi în activitatea "marilor din sus de Bacău". Este repomenită, totodată şi
expresia "Târgui Bacău" reconfirmându-se evoluţia localităţii de tip urban.
Deosebit de interesant pentru "Ştefaniada Băcăuană" îl reprezintă următorul
document, datat la numai 5 zile după precedentul, 13 septembrie 1457, emis de către
Ştefan cel Mare din chiar localitatea Bacău. Este vorba despre acel salvconduct
(scrisoare) adresat panului (boier) Mihail (Mihu) logofăt, aflat în Polonia.:, însoţind pe
Petru Aran - omorâtorul tatălui lui Ştefan - Bogdan al II-lea. In conţinuhtl
1 DRH, A. Moldova, voi. Il, Bucureşti,
,

1976, p. 95.
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documentului se afirmă iertarea de către domnul şi voievodul Ştefan al boierului fi.1git 
Mihai logofăt - şi chemarea acestuia să se reîntoarcă în ţară "ca să vină la noi slobod şi
în bună voie şi fără nici o piedică, cu to� fraţii săi şi cu toate slugile sale şi cu toţi cei
care vor veni împreună cu dânsul şi cu toată averea pe care ar avea-o la sine, fiidcă te-am
iertat şi am alungat toată mânia şi dllşmănia din toată inima noastră . . . "2• Documentul
comportă o multiplă hermeneutică. In primul rând, faptul că este elaborat din Bacău,
domnul aflându-se prin ţară împreună cu Cancelaria sa (cu cinci zile mai înainte fiind la
Piatra Neamţ), pentru o cunoaştere cât mai concretă a stărilor de lucmri constatate.
Finalul documentului consemnează expres - "S-a scris la Bacău, septembrie, 1 3"3 . În al
doilea rând când conţinutul documentului evidenţiază politica abilă, flexibilă, tolerantă
de început a domniei, manifestată chiar şi faţă de adversarii declaraţi, precum Mihu
logofăt. Se pare că, acesta din urmă era un boier foarte influient la Poartă de care Ştefan
ar fi avut nevoie fi �nd şi un iscusit diplomat, fiind totodată şi semnatarul actului de
vasalitate denumit ,jnchinarea de la Vaslw"' din 1456.
În colecţia de documente cercetată, Documenta Romaniae Histmica volumele
II şi III, Editura Academiei Române, 1 976 şi 1 980, din perioada denumită de noi ad-hoc,
"
"Ştefaniada Bacăuană sunt numeroase acte de cancelarie ale lui Ştefan cel Mare cu un
con�nut variat, abundând întăririle şi daniile de proprietăţi . Nu vom insista întotdeauna
asupra conţinutului acestora, decât în măsura în care ele evidenţiază politica domnului
privind monitorizarea societăţii . Astfel, la 1 2 martie ( 1 458-146 1 ), anul fiind îndoielnic,
iar documentul nu indică nici localitatea de emitere, se acordă urie (act de proprietate
sau donaţie veşnică cuiva) "Duşcăi, fata lui Toader, pentn1 două sate pc Tazlăul Sărat,
anume Dolieşti i şi Leontineştii, şi giumătate din Poiana Călugăriţei, ca toate acestea să
le fie urie cu tot venitul'.4. La 20 mai 1 459, din Suceava, Ştefan cel Mare voievod, domn
al tării româneşti al Moldovei, acorda tot Mânăstirii Bistriţa dreptul ca locuitori i satului
Lucăceşti să plâtească darea episcopească mânâstirii, cu precizarea câ, "toţi ungurii din
Lucăceşti, din acest sat al mânâstirii,
câţi vor fi, sâ plâtească darea episcopească
,
"
mânăstiirii noastre de la B istriţa' s. Expresia "toţi ungurii este folosit:1 în document în
sens de "catolici" . De asemenea, se arată mai departe în document, ,judecătorii din
Bacău sau globnicii lor (slujbaşi care încasau gloabele, amenzile, echivalând cu
valoarea unui cal nu prea bun, denumit gloabă) sau slugile lor "sâ nu-i judece pe aceşti
oameni ai mânăstirii din Lucăceşti, pentru nici un fel de faptă mare şi nici pentru faptă
mică, ci săi judece singuri călugăriii noştri de la Bistriţa',c;. Şi-n continuare, în document
se afirmă: " . . . să nu dea nici desetină (dare de albine-stupi, a zecea parte) să nu ia
slugile noastre, ci numai călugării să o ia la oamenii lor. . . şi pripasu (amenda pentru
păscutul vitelor în locuri interzise) să fie tot al mânăstirii noastre de la Bistriţa7 . Odată cu
acordarea acestor danii şi înlesniri Mânăstirii Bistriţa, rezultă din conţimutul
"
documentului prezenţa la Bacău, în epoca "Ştefaniadei Băcăuane a acelor dregători
,judecătorii din Bacău' .JJ, ceea ce presupunea o organizare j udiciară pe măsura
dezvoltării târgului Bacău, în devenire oraş. La 1 3 april ie 1460, din Suceava, Cancelaria
domniei lui Ştefan cel Mare emitea actul de întăr;L11ră (confirmare) privind vinderea

: Ibidem, p. 98.

· Ibidem.
Ibidem. p. 1 00.
5 Ibidem, p. 1 20.
6 1bidem.
7 1bidem.
8 1bidem.
4
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satului Căţeleşti pe Siret (azi satul Siretul - n.n.) - tie către Roman Temeşescul lui
Giurgiu Galbenu pentru 35 zloţi tătăreştt Acordându-i..se acelaleiaşi Mânăstiri Bistriţa
noi danii, se menţionează, la 23 aprilie 1 460 (de Sf Gheorffhe - n.n.) pe lângă "vama
mare şi mică de la Tazlău şi numărătoarea de la la Bacău' 0, în sensul existenţei unui
organis�m al evidenţei vămii băcăuane.
Intr-un suret (copie după un document) de pe urie sârbesc, din 1 7 au�st 1 46 1 ,
domnul Ştefan cel Mare, denumit în document "domn pământului Moldovei" 1 , judecă
pricina dintre Petrişor, ficiorul lui Galin şi Luca Pârcălăbescul pentru satul Fârloeştii pe
Tazlău1 2 cu precizarea în finalul suretului " . . . şi în aceasta sunt martur sigur domnie
mie, Ştefan voievod 1 3 , ceea ce presupune participarea nemijlocită a domnului la acea
judecată.
La 15 mai 1462, iarăşi din Bacău, Ştefan cel Mare întăreşte vânzarea j umătăţii
'4
de sat, Sperleştii , dar documentul fiind, în continuare, rugt. nu i s-a putut clarifica
localizarea, dar are menţiunea: "a scris Steţco, la Bacău . O confirmare a daniei
multiple către Mânăstirea de la Piatra lui Crăciun (care-i tot Mânăstirea B istriţa), datată
1 5 septembrie 1 462, din Suceava, priveşte multe sate, mori din toată Moldova, inclusiv
Ţinutul Bacăului: astfel, " . . . Mândreştii, pe Orbic şi satul lui Şerbu Răspop şi Stâuciani
amândouâ cuturi le . . . şi morile de la Bacău, pe care ei le-au întemeiat din pustiu şi
prisaca de la Fundu, dincolo de Siret şi Vâlsâneştii mai sus de Bacău şi cu dârsta (atelier
de prelucrare a lânei, inului, cânepii - şiacului) şi via de la sare, la Bacău în Dealul Sării
şi Lucăceştii pe Ţazl�u � ��t şi satul � um� J:I�ci<lfl: �i cu morile pe Siret şi de
_,
_ manăst1m noastre, toţi tătarn
asemenea, au mtănt
ŞI ţ1gann .
Semnificaţia conţinutului acestui document are o valoare plurivalentă. O dată,
pentru reliefarea rolului privilegiat de care s-au bucurat mânăstirile şi bisericile în epoca
lui Ştefan cel Mare, iar în al doilea rând, referirile exprese la Bacău evidenţiază bogăţiile
existente în zonă: sate, mori, vii, sare, dârste etc.
În aceeaşi politică de întăriri şi danii de proprietăţi şi către unii boieri şi dregători
credincioşi urmată de Ştefan cel Mare cu consecvenţă se înscrie şi aceea făcută la 6
octombrie 1462, din Suceava, panului Petru Negrea satele anume: Dzemeştii, la gura
Tazlăului şi a patra parte din Filipeşti pe Oituz şi Sâcâlâseştii, chiar la gura Taslâului17,
iar la 5 iunie 1 470, o danie asemănătoare a fost făcută tot Mânăstirii Bistriţei, prin
schimb de localităţi, anume satul Hemeeani pe Tazlăul Mare şi satul Sârbi mai jos de
Hemeeani tot pe Tazlăul Mare18. La 2 martie 1 472, comisul (dregător răspunziind de
grajdurile şi hergheliile domneşti) Ilie Huru, primea danie şi întăritură de la Ştefan cel
Mare cu motivaţia obişnuită " . . . pentru că ne-a sluj it nouă drept şi credincios ocinile"
(bucată de pământ moştenită) satele anume: Hurueşti pe Pelacini şi un loc de moară şi
Urecheştii, care sunt pe Trotuş în faţa Adjudului 19• Analogia onomastică de Huru cu cea
. . .

9 Ibidem, p. 1 32.
1 0 Ibidem, P- 1 34.
1 1 Ibidem, p. 144.
1 2 1bidem
n Ibidem.
1 4 1bidem, p. 148.
1 5 1bidem.
1 6 Ibidem, p. 1 53
1 7 Ibidem, p. 1 59- 1 60.
1 8 lbidem, p. 250.
1 9 lbidem, p. 27 1 .
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toponimică de Hurueşti se interferează explicit, ră..mânând doar stabilirea prjorităţii uneia
"
asupra celeilalte, însă ambele datează din epoca "Ştefaniadei Bacăuane . In acelaşi an,
dar la 8 octombrie, Ştefan voievod, domn al ţării româneşti al Moldovei, acorda şi
întărea ocina lui Petru, fiul lui Bâlca, anume satul Floceştii pe Tazlăul Mare cu
motivaţia mărturisită că "a deţinut şi mai înainte acele privilegii de la bunicul nostru,
Alexandm voievod şi de la unchii noştri Iliaş şi Ştefan . . . dar toate actele i-au ars în casa
lui Rusul din Floceşti, atunci când au ars şi privilegiile unchiului nostru, pan (boier)
Vlaicu . . . "20 . Iată, aşadar, cum domnul Ştefan folosea mărturiile drept mijloc de
judecată pe baza cărora recunoştea şi întărea dreptul de proprietate, care în spirit
cutumiar, era garantat mai mult decât ocrotit. Alt urie, tij (asemănător) de la Ştefan
voievod, din 2 septembrie 1 477, întărea aceluiaşi Petru Bâlca, satele Bâlcanii şi
Domireştii ce sunt pe Tazlăul Mare, "ca să-i fie lui ocine cu tot venitul". Bâlcanii sunt
Balcanii de astăzi.
Pentru întărirea puterii centrale-domneşti, domnul, în speţă, Ştefan cel Mare, a
avut permanent grijă de întărirea domeniului domnesc, spre a fi fost cât m<;!i puţin
dependent de marea boierime care, uneori, se manifesta centrifug-nestatomic. In acest
scop, pe lângă promovarea politicii de limitare a privilegiilor boiereşti, folosind diferite
căi şi mij loace, domnul însuşi cumpăra ocine, sate, proprietăţi pentru mărirea,
extinderea şi întărirea domeniului domnesc. Acest lucru ne este confinnat şi de
conţinutul documentului din l febmarie 148 1 , emis din Suceava, prin care Ştefan
voievod, domn al ţării româneşti a Moldovei, cumpăra un sat la Cobâle, anume
Silvestri, amândouă cuturile, cu menţiunea expresă cuprinsă în document " . . . şi au
vândut Danco fiul lui Sima, acest sat Însumi domniei mele în preţ de 200 de zloţi
tâtârăşti . . . şi sculându-se domnia mea, am şi plătit toţi ace i pan i mai sus-scrişi, totul cu
bani gata în mâinile slugii noastre Danco fiul lui Sima . . . " 1 • In continuare, documentele
"
de epocă, denumite de noi "Ştefaniada Băcăuană , atestă noi cumpărături făcute de
domnitor în scopul mai sus arătat. Astfel, la 1 2 martie 1 48 1 , din locul numit "Pe
Urseştt', în Câmpii lui Dragoş a Tazlăului "un urie de la Ştefan întăreşte mănâstirii
Tazlăului pe satul Ursâşti cu toate împregiumrile, la Dragoşe Câmpu ce I-au cumpărat
2
Măria Sa, drept 200 arginţi tătăreşti de la Ana Nimâiasâ şi lvan . . . " 2. Şi localităţi din
zona Zeletinului au făcut obiectul unor danii şi întăriri (confinnări) de sate şi ocine de
către Ştefan cel Mare. Aşa, bunăoară, la 25 april ie 1 48 1 , din Suceava, Ştefan voievod
întărea "cu deosebită milă întm al nostru pământ al Moldovei, a lor dreaptă ocină lui
Baco şi fraţilor lui Toader şi Andriicu, satul anume, Petreştii pe Zeletin cu toate
fântânile ce sunt întru acel hotar . . . "23 •
Numeroase sunt cazurile, citate de documente, când unii locuitori şi din zona
Bacăului pierduseră actele de proprietate în împrejurări tragice, produse de invaziile
otomane şi apelau la domnie pentm reconstituirea şi recâştigarea dreptului de
proprietate. Aşa se consemnează cazul lui Mihu Buzatu, care s-ajeluit domnului Ştefan
cel Mare, cu mare plângere spunând că privilegiul avut de la Ilie şi Ştefan voievozi
pentru ocina lui dreaptă, de la Gura Râcâcinei, pe Siret l-a pierdut, "când au venit Ali
beg şi fratele său Schender-beg şi cu Ţâpâluş şi au prădat ţara noastră până sub Lunea

yt

20 Ibidem, p. 280
2 1 Ibidem, p. 3 17.
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Ibidem, p. 356.
Ibidem, p. 357.
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Mare"2 • Document datat, 1 5 octombrie 1 48 1 . Este vorba despre expedi�a otomană din
luna mai 1 48 1 , când o puternică armată turcească sub comanda lui Ali-beg, alături de
sluj itorii ţării româneşti ai Munteniei devotaţi lui în frunte cu Basarab Ţepeluş, domnul
muntean repus în tron de către Poartă, au atacat Moldova, iar contraofensiva lui Ştefan
cel Mare s-a soldat cu victoria de la Lunea Mare şi apoi în 8 iulie 1 48 1 , cu victoria de la
Râmnic şi ocuparea Cetăţii Crâciuna. Localitatea "Gura Râcâcinit' nu poate fi alta
decât Ftmdul Răcăci101i - Bacău, de astăzi .
La 2 1 noiembrie 1486, din Suceava, Ştefan cel Mare, întărea slugii sale Ion
5
Lilan, satul anume Duhtann, pe Trotuş2 , adică, Dofteana de azi cu formula obişnuită
părţi din satul anume Duhtana să fie după hotarul vechi,
" . . . iar hotarul acesteia a treia
26
pe unde au folosit din veac" •
Multe denumiri de persoane� şi localităţi sunt asemănătoare, ceea ce presupune o
interferenţă şi influenţă reciprocă. In unele cazuri denumirile localităţilor provin de la
numele de persoane, a vreunui dregător, de regulă, boier, acestea fiind cele mai multe,
iar în alte cazuri anumite nume de persoane au provenit de la denumirile localităţilor.
Iată spre exemplu, suretul de pe un ispisoc sârbesc din 9 ianuarie 1 488, prin care Ştefan
voievod domn al ţării româneşti a Moldovei întărea lui Bâlco Bâsâscul, vinderea dreptei
sale ocine, dintru al său drept urie, giumătate din satul )ui, din Bâsâşti lui Neagu şi
fratelui său Stoica armăsarul (dregător cu paza temniţelorr7 .
Documentele "Ştefaniadei Bacăuane", continuă şi spre sfărşitul domniei marelui
domn, la 1 5 martie 1 490, din Suceava, Cancelaria ţării emite în numele domnului
documentul prin care se împărţea ocina lui dreaptă între Isaiu de la Râcâtâu şi rudele
sale, satele:Gâlâşeşti, la gura Râcâtâului . . . şi mânăstirea care este gura Dieneţului şi cu
28
toate poenele care ascultă de ea şi Pânceştii şi Hojeştii şi giumătate din Năneşti . . . •
Consecvent în politica sa centralizată, Ştefan cel Mare continuă să-şi cumpere
sate şi proprietăţi pentru întărirea domeniului domnesc, condiţie sine qua non privind
men�nerea şi întărirea autorităţii centrale, donmeşti. Astfel, la 1 6 ianuarie 149 1 , din
Suceava, domnul însuşi, cumpără de la Neagşa, fiica lui Giurgiu, dreapta şi propria lor
� nă, ?� F ană P: Tll:Ziă� l Mare, unde a fost sat� l anume, Mic�ş!ii pentru 1 20 de zloţ
tătăreştC ŞI o altă poiana, de asemenea, pe Tazlaul Mare, la Parau pentru 460 de zloţi
0
tătăreşti de la Petriman şi surorile sale Sofiica şi Sasca, nepoţii lui Oanâ Porcu3 . Din
acelaşi document rezultă că, poenile cumpărate de către domnie au fost donate
31
Mânăstirii Tazlău "pentru pomenirea sfănt răpoşaţilor înaintaşi şi părinţi ai noştri . . . " •
După cum am mai amintit, mânăstirile şi bisericile constituiau pârghii puternice
în politica centralizată a domniei lui Ştefan cel Mare atât din punct de vedere moral, cât
şi material, iar Mânăstirea Tazlău, ca şi cea de la Bistriţa, a fost beneficiara din plin a
acestei politici. Documentele de întăriri privind cumpărări şi vânzări, danii de ocine din
raza teritorială a Bacăului şi zonele limitrofe se succed în mod constant şi spre sfărşitul
domniei marelui Ştefan. Aşa constatăm documentar, vinderea ocinei, un sat, Călieneştii,
la Cobâle pe Siret către Dragole, fiica lui Dragomir de la Cobâle către pan Cozma

�

!

!

24 Ibidem, p. 362.
25 Ibidem. p. 366.
26 1bidem. p. 409.
27 Ibidem.
28 DRH, A. Moldova, voi. III, Bucureşti, 1 980, p. 39.
:9 1bidem, p. 1 33- 1 34.
·'0 Ibidem. p. 1 7 1 .
31 Ibidem.
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şa?2, dania de la Bweştii pe Siret, unde se numeşte Fundu "ascultător de Cwţile de la
Bacă_:i� cu Icx: de prisacă pe Siret şi b�l�, dăJ:Uite, la 20 apri lie 1 491 , tot tv!ânăstirii
�
.
.
u

_ Alexandru, fiul dtntăi al lm Ştefan cel Mare, adus la Bacau, drept
Tazlau· . Se ştie ca,
ajutor în administrarea părtii de Sud a Moldovei, a construit aici Curţile a căror vestigii
"
se văd şi astăzi, odată cu biserica voievodală "Precista . Acestea au fost înzestrate de
către Ştefan cu sate, ocine, prisăci, poene, iazuri etc. pentru a fi dispus de condiţiile
materiale necesare. Tot în 1 49 1 , la 16 septembrie, un ispisoc sârbesc atestă actul de
întărire privind "mi luirea Mărinii, fata Berinii (scris sub formă arheografică), în realitate,
"fata lui Berilă, pe moşii, sate drepte a ei, de pe Tazlău, anume: Bereştii, Petrileştii şi
Boşotenii şi deasupra Nadişei, satul anume Nâsceştit'3� . Toate aceste localităţi există şi
în prezent, ca şi descendenţii familiei Berilă. Stabil ind limitele hraniştei (moşie
domnească sau mânăstirească cu statut riguros de folosire), Mânăstirii Tazlău, sunt
pomenite localităţi cum ar fi: Nichid (Nechit); Racila, gura Frumoasei, Runc, Sihla
35
Geamirei, Poiana Pintelui toate cu rezonanţe topografice şi i'n prezent Zona denum ită
"
"La Cobâle cuprinde o arie teritorială mai largă din stânga Siretului amintite i'n
conţinutul documentului emis de Cancelaria domnului Ştefan cel Mare, la 6 noiembrie
149 1 , din Suceava, privind dania şi întărirea lui Mibu Pojar şi sora lui Nastea şi . . . toţi
nepoţii lui Laslău Busoicea, satele, La Cobâle, anume Săcuianii şi Bogdăneştii şi pe
Siret Năneştii şi mai jos Rusciorii (Roşiorii de azi, n.ns.) repmtizându-le pe familii. Satul
Nadişa este menţionat şi î�1 ispisocul din anul 1492, întărire făcută către Solomon
6
Stănilă, Trebeşan şi Giurgiu-' , iar Mariţei fiica lui Sima, nepoata lui Toader Nănescul i
"
se întăreşte dan ia, la 1 7 ianuarie 1 495, unui sat pe Studeneţ, anume Nâneşti/ 7 . Asistăm
iarăşi la similitudini dintre onomastica persoanei şi denumirea topografică a local ităţii.
La 1 8 martie 1495, din Suceava, Ştefan voievod, domn al ţări i româneşti a
Moldovei, întărea dania lui Cazma, nepotul lui Balea, satul pe Trotuşul de Sus, anume,
Brătieştii (azi, sat în componenţa comunei Bârşăneşti n.ns.) şi o poiană anume, Poiana
lui llia!/8 cu menţiunea "oricine va alege Dumnezeu să fie domn al ţării noastre, acela
să nu le clintească, ci să le întărească şi să le împutemicească, pentru că le-am dat,
"
fiindcă era dreapta lor ocină . Iată, aşadar, cum se transmiteap prerogativele privind
perpetuarea spiritului de proprietate, ca având garanţie veşnică. In alte cazuri, cum ar fi
cumpărarea satului Nadişe, de către Ion Nadeşu, de la Mihul Berescu, l a 8 mmtie 1497,
suretul de pe urie sârbesc indică, în finalul documentului, formula: " . . . şi poftim pe al�
domni, ce vor fi în unna noastră, ca să întărească actul pentru a lor vecinicâ
39
pomenire" . Se impune a fi făcută precizarea, că acest document se păstrează la
Direcţia Arhivelor Naţionale Bacâu, în condiţii corespunzătoare, achiziţionat fiind de de
către colega, Maria Amancei (fostă Berilă - deci, o descendent:� a Berileştilor) din satul
ei natal, Nadişa, azi, comuna Stnmgari, pe vremea când lucram î'mprcună la Arhivele
Statului - în anii 1955-1962.
La 15 martie 1497, la Vaslui, Ştefan voievod î'ntărea (confinna) actul de vânzare
de către Marina, fata Mihului Berescului o poiană din dreptul Bereştilor peste Tazlău
32 Ibidem, p.
33 Ibidem, p.
34 Ibidem, p.
35 Ibidem. p.
36 1bidem. p.
37 Ibidem. p.
38 Ibidem, p.
39 Ibidem, p.

1 72.
1 78.
1 86.
1 87.
209-2 1 0.
21 1.
306.
350.
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(azi, Bereşti-Tazlău n.ns.) la gura Strâmbii cu bălţi şi loc de moară pe Tazlău, vânzare
făcută preotului Stroia cu 220 de zloţi tătăreşti40.
Din Hârlău, la 2 1 noiembrie 1 499 (probabil, după ce Ştefan cel Mare semnase
tratatul de pace cu Polonia şi organizează acea mare serbare populară, când i-au ridicat
"
în categoria de "viteji pe toţi cei ce se evidenţiaseră în luptele de până atunci
răsplătindu-le după dreaptă cuviinţă) a elaborat şi suretul privind întărirea vânzării de
către Niacşa, fata Hanii, satul Bodeştii pe Tazlăul Mare şi PoiaJUl Boului, lui Gavrilă
Dingăi şi surori-sa - Ruscăi, cu 220 de zloţi tătăreşti4 1 •
Spre zenitul vieţii sale, Ştefan cel Mare, domnul ţării româneşti a Moldovei,
emitea, la 10 martie 1 502, un urie pentru satul Rădeni, care este între Dragomima şi
între Bogdana, anume, Pleşeşli pe Catlovea (corect, poate Caraclău, azi sat în comuna
Bârsăneşti - n.ns.) reprezentând un schimb făcut între cneaghina Marga, nepoata
Antalalpasei şi domnul însuşi.n.
In spiritul grij i i permanente manifestată de domn faţă de instituţi ile eclesiastice,
la 1 7 noiembrie 1 502, din Suceava, Ştefan cel Mare acorda Mitropoliei de Jos din târgui
Roman şi tuturor bisericilor ţării să aibă în fiecare an "de la Ocna noastră, de Ia Trotuş,
(Tg. O<:_na) câte 150 d.robi de sare'.43.
In alt privilegiu de pomenire dat Mânăstirii Putna, acolo unde Ştefan cel Mare îşi
va odihni osemintele pe veci, domnul întărea mânăstirii toate daniile de până atunci cu
toate satele, poenele, prisăcile, morile, iazurile, heleşteiele, enumerându-se şi sarea de la
ocnă, pentru ţigani, pentru braniştea mânăstirii, pietrele de ceară, vămile şi măjile de
peşte etc.44. Desigur, sarea de la ocnă nu putea fi alta decât cea de la Tg. Ocna - Bacău.
Multitudinea documentelor enunţate cu referiri la localităţi şi persoane din zona
Bacăului vin să prefigureze imaginea de epocă, a ceea ce noi am denumit "Ştefaniada
"
Bacăuană , drept prinos de recun_9ştinţă la comemorarea celor 500 de ani de la moartea
lui ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFANT.

"
"Ştefaniada Bacăuană - exprimee aux contients des docwnents de l'epoque
Resume

Cet etude trate les documents emis de la Chancellerie du vo'ivode Etienne le Grand qui se
referent a la confirmation, a la vente et a l'achat de terre et d'autres biens, villages, jugements sur
quelques motifs, dispenses des obligations, privileges acorde� aux monastere tous appartient aux
localites et aux personnes du departement de Bacău.
Le caractere de ces documents illustrent la politique de centralisation de l'autorite centrale
princiere, promovee avec constance d'Etienne le Grand.

<10
41

Ibidem, p. 375.

Ibidem, p. 390

42 1bidem, p. 437.
43 Ibidem, p. 484.
44 Ibidem, p. 505.
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INFORMAŢII DESPRE BACĂU IN FONDURI ŞI COLECŢII DIN
ARHIVELE IEŞENE (sEc. XVI-1950)
ROD/CA IFTIMI
Direcţia Judeţeană laşi a Arhivelor Naţionale deţine numeroase fonduri şi
colecţii, care alcătuiesc impresionantul tezaur arhivistic de peste 1 5 km de documente
istorice.
Prin Regulamentul Organic, care punea bazele statului român modem, se
înfiinţau, la 1 ianuarie 1832, Arhivele Statului, instituţie răspunzătoare de păstrarea şi
conservarea tuturor înscrisurilor existente. Aşadar, când spunem Iaşi ne gândim atât la a
doua mare Arhivă a ţării dar, mai ales, la Arhivele Moldovei, de la 1832 încoace.
Astfel, în depozitele noastre sunt documente privitoare la istoria Moldovei până la
1 860- 1 862, urmând ca în fondurile contemporane, corespunzătoare perioadei 19001 948, să regăsim informaţii despre multe zone şi local ităţi învecinate cu Iaşii.
Referitor la Bacău - oraş, ţinut, judeţ - avem două categorii de fonduri şi colecţii
arhivistice:
a) care conţin date generale despre Moldova dintre Carpaţi şi Nistru (apoi Prut),
despre regiunea Iaşi:
- fond Camera de Comerţ şi Industrie;
- Colecţia Documente;
- Colecţia Litere " GhAsachi ";
- Colec�a Mlmuscrise;
- Colecţia Planuri şi hărţi;
- Fond Departamentul Dreptăţii (Ministerul de Justiţie),·
- Fond Departamentul Trebilor Dinlăuntru (Ministerul de Interne);
- Fond Divanul Donmesc;
- Fond Epitropia Generală a Casei Spitalelor " Sf Spiridon "Iaşi;
- Fond Inspectoratul III Industrial laşi;
- Fond Inspectoratul Şcolar Regional Iaşi;
- Fond Inspectoratul Tehnic Cadastral laşi;
- Fond Rezidenţa Regală a Ţinutului Prnt;
- Fond Secretariatul de Stat al Moldovei;
- Fond Visteria Moldovei.
b) cu date numai despre Bacău:
- Fond /n.\pectoratul general administrativ Bacău (1930-1948)
- Fond Isprăvnicia ţinutului Bacău (1828-1850)

- Fond Judecâtoria ţinutului Bacău (1832-1850)

- Fond Legiunea de Jandarmi Bacău (1943-1945)
- Fond Regitmea lP.A.C.A, sector Bacău (1951-1953)
- Fond personal George Bacovia (1903-1988)
Pentru curiozitatea şi interesul cercetătorilor băcăuani (şi nu numai), voi
prezenta, pe scurt, fondurile din categoria "b" iar în partea a doua a lucrării, pe celelalte.
Fondul I11Spectoratul general administrativ Bacău conţine 1 6 unităţi arhivistice
(u.a.), din perioada 1 943-1946, relative la: procese-verbale de colaborare financiară,
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rapoarte de activitate, circulare, anchete financiare, buget general al administraţiei
orăşeneşti, copii după statele de serviciu cu personalul serviciului Drumuri şi
Constrl;!cţii, Sanitar al judeţului Bacău.
In fondul Legiwzea de Jandarmi Bacău (1943-1945) întâlnim corespondenţă
generală, ordine, circulare, procese-verbale de perchezi�i, registre de serviciu de la
posturile Agăş, Călugăra, Grozeşti şi Prăjeşti (4 u.a.).
Prin H.C.M. 1 1 26, publicată în Monitorul Oficial nr.96/24 octombrie 1 950, se
înfiinţa, pe lângă Consiliul de Miniştri, un institut pentru planurile de amenajare
integrală a cursurilor de apă, I.P.A.C.A. Fondul arhivistic se numeşte Sectontl regional
JP.A. C.A. Bacău (1951-1953), are 1 1 3 u.a. şi este structurat pe 9 servicii: secretariat;
personal; construcţi i; aprovizionare; tehnic; hidrologic; investiţii; muncă şi salarii;
contabil itate. Cele mai importante documente se referă la: descrieri de posturi
hidrometrice; studii în vederea înfi inţării de limnigrafe; măsuri de debite la staţiile gura
Humorului (Moldova), Cozmeşti (Siret), Bodeşti (Tutova), Herăstrău (Năruja), Tulnici
(Putna), Blăgeşti (Siret), Lărgăşeni (Berheci), Băicani (Zeletin), Răcoasa (Suşiţa),
Yulcăn,easa (Milcov), Dănnăneşti (Trotuş), Bicaz (Bicaz) şi Cârlibaba (Bistriţa).
In fondul familial Agatha şi George Bacovia (1903-1988) se regăsesc documente
privitoare la: documente de stare civilă şi de studii; adrese, note şi adeverinţe;
corespondenţă; grafică şi caricatură; stampe şi fotografii; manuscrise (total l 20 u.a.).
Fondul arhi vistic isprăvnicia ţinutului Bacău este alcătuit d in 3568 u.a., ce
acoperă perioada cuprinsă între anii 1 828- 1 853.
Problematica cuprinsă în acest fond, de o mare importanţă pentru istoria locală şi
regională din prima j umătate a secolului al XIX-lea, este foarte diversificată.
Astfel , putem distinge câteva categorii de probleme: agricultură, alimentaţia
publică, dezvoltarea pieţei interne; comerţul, căile de comunicaţie, situaţia fiscală,
situaţia socială, instituţi i, statistici, exploatarea solului şi subsolului, ordine şi circulare
primite etc.
Bineînţeles că între aceste clasificări nu există o graniţă strictă. De altfel, am
descoperit o multitudine de alte infonnaţii care nu pot fi trecute la o anumită categorie.
De exemplu:
•:•
harta prinţipatului Moldovei la 1835;
: venirea Domnului şi a'jezarea in Moldova sau însoţiţii la laşi cu zestrea domnească;
•:•
peceţile săteşti;
•:•
răşluiri din trupul Moldovei de către Transilvania;
•:•
proprietarii moşiilor din Basarabia;
•:•
rosienescul consulat;
•:•
arderea codri/ar din pricina arşiţei
sau
•!•
vorbele deşarte ce să presară de tulbură liniştea lâcuitorilor;
•:•
săla,�e de ţigani robi a coroniifugiţi din Basarabia;
•:•
comorile ce să găsesc in ţinut;
•:• jâmânile din ţinut şi f
ântânile cu ape minerale de la Slănicul Moldovei, despre care
vom găsi infonnaţii preţioase în fondul Epitropia Generală a Casei Spitalelor ,.Sf
Spiridon " din laşi.
Tendinţele de reorganizare pe baze noi a Arhivei se reflectă, în perioada
1 828- 1 833, în existenţa şi conţinutul unor condici şi registre alcătuite după ordinele
cancelariei domneşti . Acestea sunt
? condica de lucrărilefăcute după porwzcile Divanului;
• •
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ordinul de infiintare a de/lelor in cancelarie;
registru de hârtlile intrate in canţileria i.\prâvniciei Bacăului;
registru de hârtiile poruncii scoase În ţinut;
condică de trecerea ponmcilor inst{mţiilor.
.
.
În cunoaşterea vieţii sociale a ţinutului Ba�u, sub d1fer1te aspecte, de mru:e � utor
.

_
ne sunt statisticile, fie agricole, demografice, sociale sau samtare, care se prezmtă sub
formă de vidomostii.
Aproape în fiecare an sunt nelii;>Si!e catagrafiile arăturilor şi se!llănă�ril or, de
.
_
născuţi, căsătoriţi şi morţi, de scutelnic1 ŞI alte trepte, catagrafia 1erbunlor dm ţmut, a
moşiilor şi a stării de sănătate a ocuitori ?r.
.
.
.
.
.
Periodic se întocmesc v1domostn ale preţunlor, ale vmovaţ!lor dm arest sau dm
groapa Ocnelo , ale supuşilor străini ce intră în ţin�t _sau �le sluj_itorilor aţi a graniţ�le
_
Moldovei, de doftorii ciflători în ţinut, de btsenc1le ŞI cetăţtle vecht, v1domostule
boierilor şi cucoanelor care se căsătoresc sau se săvârşesc din viaţă.
Trebuie să amintim şi vidomostiile referitoare la anumite categorii fiscale care
plăteau bir: neguţitorii patentari, breslaşi, sârbi bejenari, pan�ri, j idovi orândari,
poşlinari, mazili, ruptaşi etc.
Veniturile Visteriei se rotunjeau din dări reflectate în:

�

�

� �

;

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

banii răsurilor;
slujba goştinii;
rusunuzturile;
banii haznelii de la mWJgeriile ţinutzdui;
platapodăritu/uipentru rachiu! ce intră În oraşe; otcupul goştinii;
otcupul trecerii vitelor peste hotar;
otcupul cotăritului şi a ocăritului;
otcupul săului şi a ocnelor;
brudina podurilor;
darea străjerilor.

Din multitudinea de dosare ce alcătuiesc fondul, o parte însemnată o constituie
cele referitoare la dezvoltarea pieţei interne.
An de an, în ţinutul Bacăului se organizau irumaroace, menţionate mai ales pe
Valea Siretului, a Bistriţ�i şi a Trotuşului, în târgurile Bacău, Slănic, Tg.Ocna, Căiuţi,
Moineşti, Valea Seacă. In târguri şi iarmaroace se vindeau: pâine, lumânări, carne,
velniţe, păcură, cereale, vite, sare, cherestea etc.
Apele Bistriţei şi ale Siretului, pe lângă importanţa lor economică, au stat în
atenţia isprăvniciei şi datorită influenţei negative asupra târgului Bacău sau a micilor
localităţi prin care trecea.
De aceea, după 1 837, timp de aproape l O ani, s-au făcut diverse lucrări de
îndreptare a cursurilor şi de control, pe cât posibil, a debitelor atât pentru a feri de
primejdii cât şi pentru folosirea în agricultură.
Documentele semnalează existenţa unor sate lipsite de pâine sau de locurile
hranei, tocmai din cauza calităţii inferioare a solului sau a secetei prelungite.
Mai observăm că, în fiecare an, sunt documente care reflectă grija cancelariei
.
ţmutului faţă de starea de sănătate a locuitorilor, câţi doctori sunt în ţinut, necesarul de
medicamente sau lemne pentru foc, numărul bolnavilor de ciumă şi holeră înregistraţi în
ţinut, calitatea asistenţei medicale acordată arestaţilor etc.
Există date şi despre bolile animalelor şi încercările de a le vindeca, despre
numărul vitelor din ţinut şi comerţul cu animale sau despre unii locuitori din
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Transilvania care vin în Moldova pentru iematicul şi văraticul lor.
Se semnalează şi existenta
' breslelor conduse de un staroste subordonat
ispravniculu i de ţinut.
Viaţa economică şi socială este completată de viaţa bisericească şi monahală,
.
exerc1�tă în numeroasele biserici, mănăstiri şi schituri din ţinut.
In cancelaria isprăvniciei s-au păstrat şi documente referitoare la supuşii străini
din ţinut or
intră şi ies din Bacău (turci, bulgari, ruşi, britanici etc.).
Pentru anii 1 829- 1 83 1 deţinem informaţii privind existenţa paştelor, păzirea lor
în bună stare, expedarisirea plicurilor şi a pachetelor.
Fondul Secretariatul de Stat se numără printre cele mai importante instituţii
centrale
au funcţionat în Moldova, între anii 1 832- 1 862.
Activitatea sa a fost strâns legată de cea a Sfatului Administrativ. Prin urmare, se
p
documente referitoare la isprăvnicii şi privighetorii de ocoale, probleme
edilitare şi urbanistice ale localităţilor din Moldova, înfiinţarea şi organizarea eforiilor
orăşeneşti, precum şi a celorlalte instituţii din acea vreme, potrivit prevederilor
Regulamentului Organic.
Relativ la Bacău, în cele două ipostaze de târg şi ţinut, deţinem documente
numeroase, privitoare la: abuzurile ispravnicului, aprovizionarea cu lemne a unităţilor
militare ruse cantonate în oraş, darea în antrepriză a brutăriilor,
a Mil iţiei,
căsăpiile, cheltuielile făcute cu repararea paştelor, compania de pompieri, dajnicii, liste
cu boierii din ţinut, decese ale boierilor şi văduvelor, district, dughene, Eforia, epitropia
târgului, făclierii, instituirea unei comisii de agronomie şi economie rurală, ispravnicii
ţinutului, judecătoria ţinutului, listă de cantitatea de lemne consumată de instituţii,
obştea evreilor, pitarii, poliţie, proviziile rămase la magazia din târg, staroste, supuşii
austrieci, construirea de şosele etc.
De asemenea, întâlnim informaţii preţioase despre activităţile economice din
Tg.Oc11a şi Oneşti.
Infiinţată la 1 72 1 , Epitropia " Sf. Spiridon" este cea mai veche şi mai mare
instituţie spitalicească din Moldova.
La începutul secolului al XIX-lea îşi desfăşura activitatea in 4 localităţi: Iaşi,
Roman, Tg.Ocna (cunoscut ca locul salinelor şi moşia pe care se va întemeia Slănicul
Moldovei) şi Focşani.
Cele mai semnificative documente despre Bacău mi se par a fi cele referitoare la
spitalul din oraş, mai precis donaţia testamentară a serdarului Grigore Busuioc,

'

'

care

care

ăstrează

cazann

constând din case in Bacău, ţigani, robi, moşii (llieşti, Ardeoani, Verseşti) şi sume de
bani, în scopul injiinţării unui spital (1852-1882) .
Slănicul considerat încă din secolul trecut perla Moldovei, este reflectat în

d

documentele espre băi şi ape minerale, existenţa unei fabrici . de bere, activitatea
staţiunii meteorologice, a şcolii sau a uzinei electrice, despre pescmtul în apele montane
or exploatarea pădurilor întinse.
Printre proprietăţile Epi�opiei s� n�m�� moşiile: _Ardeoan�, Blăge�i, Cân�eşti,
Cotofeneşti, Fântânele, Galbem, Hem1em, I heşt1, Luncam, Onceşt1, Orbem, Orofbana,
Palanca, Petreşti, Răcăciuni, Ruşi, Slănic, Vereşti.
Pentru perioada 1 9 19-1948, fondul nspectorat:tl R�gio'!al Şcolar laşi ne
introduce în atmosfera specifică învăţământulm pnmar, gtmnaz1al ŞI secundar, de stat or
particular. Paleta de infonnaţii este foarte Iar� şi cupri�zătoare, fapt . ce conduce la
îmbogăţirea istoriei locale cu noi date şi evemmente preţioase, unele dmtre ele sumar
cunoscute sau chiar i nedite:

!
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Informaţii despre Bacău în fonduri şi colecţii din Arhivele ieşene

� procese-verbale ale inspecţii lor în oraşul şi judeţul Bacău;
� rapoarte de activitate ale revizorilor şi sub revizorilor şcolari;
� corespondenţă şi situaţii la examenul de tranziţie din oraş;
� registru-inventar al şcoalelor;
� liste alfabetice de satele şi comunele unde s-au înfiinţat şcoli primare;
� cereri pentru detaşări, supliniri, transferări, repartitii de ore;
� tabele statistice privind situaţia generală a învăţământului primar particular,
confesional şi minoritar din judeţul Bacău;
� tabele de candidaţii la diferite examene: capacitate, bacalaureat, definitivat, pentru
obţinerea burselor, a gradului II;
� tabele cu profesorii propuşi în Comisiile de examinare;
� tabele cu învăţătorii din judeţul Bacău propuşi pentru distincţia Răsplata muncii;
� cataloage ale elevilor din învăţământul de stat şi particular, de la:
- Liceul de fete Bacău;
- Gimnaziul Oituz din Tg.Ocna;
- Şcoala Superioară de Comerţ;
- Liceul Ferdinand 1 Bacău
� inventare (pe diferiţi ani) generale de la diverse şcoli (mobilier, material didactic etc.);
� acte justificative pentru cheltuieli, documente contabile, proiecte de buget etc.
Prin Legea administrativă nr.29 1 9/ 1 3 august 1 938, se înfiinţa o nouă
circumscripţie teritorială, cu atribuţii economice, culturale şi sociale, numită tinutul
Prut
'
şi condusă de un rezident, numit pe 6 ani.
Rezidenţa regală a ţinuJului Prut îşi exercita competenţa teritorială asupra
judeţel9r Baia, Bacău, Bălţi, Botoşani, laşi, Neamţ, Roman, Soroca şi Vaslui.
In intervalul 1938-1 940, documentele care pot interesa pe cercetătorii băcăuani
sunt:
•!•
procese-verbale de inspecţii în plăşile judeţului Bacău
•!•
numiri de primari în comunele urbane reşedinţă
•!•
�bele de notarii din comunele judeţului
•!•
sttuaţia social-politică şi starea de spirit a populaţiei
•:•
ordonanţe ale Primăriei Bacău pentru fixarea preţurilor la articole de primă necesitate
•:•
inventare de mărfurile deţinute de comercianţii din Bacău, Lăloaia, Comăneşti etc.
planuri, proiecte şi devize pentru construirea unui nou abator în oraş
•:•
•!•
lucrări de construire a unei şcoli supra primare din Dărmăneşti
•!•
corespondenţă cu Primăria Tg. Ocna privind personalul şi deschiderea
stabilimentului băilor de ape minerale şi sărate în parcul Nastasache din oraş.
De altfel, date şi informaţii de mare folos pentru cercetare se regăsesc în multe
alte dosare din fond, relative la toate aspectele vieţii economice, sociale, politice,
culturale şi religioase, corespunzătoare tuturorjudeţelor ţinutului.
Documentele fundamentale pentru istoria modernă a Ţării Moldovei, îndeosebi
pentru studii şi cercetări monografice, se află în fondul Visteria Moldovei (1763- 1860)
în aşa-numitele catagra.fii, adică recensămintele populaţiei plătitoare de dări, efectuate
din 7 în 7 ani, pe categorii fiscale, din sate, ocoale, ţinuturi.
Ţinutul Bacău era împărţit în 6 ocoale: Bistriţa de Sus, Bistriţa de Jos, Tazlăul de
Sus' Tazlăul de Jos, Tazlăul Sărat, Trotuşul.
Dincolo de den umirile specifice epocii - cnigă, dellă, peripiscă, matcă -, rămâne
ineditul documentelor (care îşi aşteaptă cercetătorii) despre:
.
oştmz ruse
• chitanţele precum şi tablourile pentru podvozi şi altele ce s-au dat
. .
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• iarmaroacele statornicite la moşia Oneştii din ţinutul Bacău, a dwnisale hatmanului
Alecu Aslan
ânul oştilor de la staţia Ocna, din ţinutul Bacău
• f
• regularisirea birului
• statisticele pe târguri
• catagrafia privilegia�lor târgurilor Bacău, Moineşti, Tg. Ocna după jalba lui Toader
Crivăt
u
• ca grafia meseriilor târgurilor
• delia ţinutului Bacău dupăjalba stolnicului D-trie Secară
• strămutarea locuitorilor din satul Văratic in satul Bogdana
• slujitorii rufetului ocnei, bejenarii hrisovuli�, slujitorii lsprăvniciei, nevolnicii care n-au
plătit birul, dascălii bisericilor, vătăje�i lăsaţi proprietarilor, slujitorii paştelor,
despăgubirea rusumaturi lor, străjerii pământeşti, oamenii fără căpătâi, supuşii străini
• acta comorii găsite in sumă de 300 gologani la ţinutul Bacău de către Ioan Tănase
din satul Răcăuti
t
• acta cinovnic lor cancelariei ţinutului Bacău pentru că nu li s-arfi plătit banii din !e
fi
după cursul Visteriei
• expedierea cărţilor în ţinut
• paveluirea uliţelor târgului Ocnei.
Aşadar, zestrea documentară relativă la Bacău, sub cele 3 ipostaze - târg, ţinut,
judeţ - este extrem de bogată şi atrăgătoare.
La sala de studiu a Direcţiei Judeţene Iaşi a Arhivelor Naţionale este program
zilnic, între orele 9-1 430 cu posibilitatea executării de copii după cele mai sugestive
documente.
Adresez tuturor celor interesaţi invita�a de a cerceta preţioasele mărturii
documentare, în dubli! calitate: de custode al sălii de studiu şi de băcăuan aflat, graţie
destinului, mai aproape de documentele prezentate, pe scurt, în această lucrare.
·

Les infonnations relatif a Bac- u aux fonds et aux collections archivistiques
d'Iassy Oe xvr siecle - 1950)

Resume

Ă Ia Direction Departamentale Iassy d' Archives Nationales on trouve des fonds et des
collections archiviques nombreux, qui totalise plus de 15 kilometres de documents historiques.
Dans le notre depât sont les documents relativement a l'histoire de Moldavie jusqu'â
l'annee 1862 et les documents contemporains concemant a la viile et a Ia region d'lassy.
Le tresor de documents relatif a la viile et le district de Bacău est tres ample et tres
interessant, mais il est etudie moins parce que les actes sant ecnts dans la paleographie chiril ique
Pour Ia curiosite des investigateurs de Bacău, et non seulement, nous avons presente
brievement les plus importants des fonds et des collesctions pour l'histoire locale. Elles ont des
informations economiques, sociales, culturelles, ecclesiastiques, scolaire et administratives. Parmi
ces fonds sont: L'Administration de Disttict de Bacău, L'lnspectorat Scolaire Regional d'Iassy,
L'Inspectorat Geneneral Administratif de Bacău, Le Service de I'eau de Bacău La Residence
Royalle de Region de Prut et La Ugion des Gendarmes de Bacău.
Ces documents peuvent etre etudie journellement a la salle de lecture de L' Archives
Nationales d'Iassy, entre 9 et 14 30 heures.
,
.

'
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TARILE ROMANE IN RAPORTURILE POIJTICE HABSBURGO
OTOMANE, IN SEC. X\fn. CONSIDERAŢll ISfORIOGRAFICE
CORNEL VIVI CIOARIC
Încă de la început ţin să precizez că, în continuare, voi aborda doar o parte din
vasta produc�e istoriografică, dedicată raporturilor habsburgo-otornane, n sec<;>lu al
XVll-lea, şi a locului de�nut de către ţările române, în cadrul acestora. Mottvul prmctpal
îl constituie imposibilitatea, reală, de a cuprinde, într-un spaţiu tipografic, ce însumează
caracteristicile tehnice ale celui de faţă, a numărului mare de lucrări ce au avut ca
obiectiv, principal sau secundar, subiectul mai sus menţionat. Din acest motiv, pen� a
realiza o abordare cât mai eficientă a temei m-am oprit, în primul rând, asupra lucrăn a
căror contribu�e, adusă cercetării şi cunoaşterii complexei probleme, ce a constituit
subiectul lucrării de faţă, au reprezentat un important pas înainte, în evolu�a istoriografiei
problemei.
Astfel, pentru subiectul care face obiectul analizei de faţă, infonnaţii
documentare i mportante au fost culese şi adunate, în primul rând, de către Eudoxiu de
Hunnuzaki. Drept urmare, pentru perioada de timp avută în vedere, distinsul istoric
bucovinean a reuşit, până la sfărşitul vie�i sale, să realizeze mai multe volume de
documente. Axându-se, în principal, pe informaţiile vehiculate în mediul politic de la
Istanbul, de către reprezentanţi i diplomatici ai statelor creştine, îndeosebi cei ai
Veneţiei, Eudoxiu de Hurmuzaki a întocmit următoarele volume: volumul III , partea a
doua; volumul IV, partea întâi şi a doua; volumul V, partea întâi şi a doua; volumul
VIII; volumul IX, partea întâi şi volumul al XIII-lea închinat marelui dragoman al
Porţii Otomane, Alexandru Mavrocordae .
Vasta sa activitate, de strângere a izvoarelor externe, privitoare la istoria
românilor, în volume de documente, a fost continuată şi de alţi istorici. Astfel,
Colecţia Hurmuzaki a fost îmbogăţită şi prin activitatea următorilor cercetători: Ioan
Bogdan, care a valorificat documentele aflate în arhivele şi bibl iotecile polone;
Gr.G. Tocilescu şi A.l. Odobescu; N. Iorga şi A Papadopulos-Kerameus, ce au
valorificat sursele greceşti. Tot N. Iorga a realizat, în cadrul acestei colecţii, un volum
documentar închinat puternicii personalităţi a lui Mihai Viteazul. Acestora li se
adaugă, cu succes, volumul al XVI-lea, întocmit de către Nerva Hodoş, care valorifică
corespondenţa diplomatică şi rapoartele consulare franceze, din perioada 1 603- 18242 .
Un real interes, din punct de vedere documentar, reprezintă volumele întocmite,
separat de Colecţia Hunnuzaki, de către N. Iorga. Dintre acestea, demne de remarcat
sunt volumul 1 din seria Acte şi fragmente cu pri•;ire la istoria României, volumele

!

�

1 Eudoxiu de Hunnuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. IIU2, Bucureşti, 1 888; voi.
JV/ 1 , Bucureşti, 1 882; voi. JV/2, Bucureşti, 1 884; voi. V/1 , Bucureşti, 1 885; voi. V/2, Bucureşti, 1 886; voi.
VIII, Bucureşti, 1 894� vol. IX/ 1 , Bucureşti, 1 897; voi. XIII, Bucureşti, 1 9 1 4.
2 Ibidem, voi. XVI, volum întocmit de Nerva Hodoş, Bucureşti, 1 9 1 2; voi. XII, volum întocmit de N. Iorga,
Bucureşti, 1 903; voi. XIV/ 1 , volum întocmit de N. Iorga, Bucureşti, 1 9 1 5; voi. XIII, volum întocmit de A.
Papadopulos-Kerameus, Traducerea de G. Mumie şi C. Li !zica, Bucureşti, 1 9 1 4; voi. I, Supliment 1, volum
întocmit de Gr.G. Tocilescu şi AI. Odobescu, Bucureşti, 1 886; voi. Il, Supliment II, volum întocmit de Ioan
Bogdan, Bucureşti, 1 895.
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IJS �X �i XXIII din ��dii ş� doc�'!lent� cu privire la istoria românilor, precum şi
.
Călatop, ambasadon ŞI miSIOnan
m ţerile noastre şi asupra ţerilor noastre3 .

� h?

In paralel cu acestea, perio a a rd�tă e im une a fi analizată şi din prisma
�
l?
.
surselor documentare provemte dm medml 1tahan. S1stemat1zar
ea şi publicarea lor a
constituit obiectul de activitate al unui număr mare de istorici. Numeroşii călători italieni
ce au străbătut, fie ca m isionari ai Sf Scaun, fi ca reprezentan� ai diferiti lor conducăto
ai
secol al XVll:lea, spa ul carpatxianubian, au lăsat po�erită�i un filon
opei,
de mformaţJ1 deosebit de preţios. Bun1 cunoscători ai situa�ei politice, din Europa est
centrală, ei au reuşit să consemneze un bogat volum de informaţii privitoare la situatia
ţărilor române.
Un loc central, în ca
l acestei surse documentare, îl ocupă, prin bogăţia sa,
4
volumele grupate în colecţ1a Călători străini despre ţările române , cu excep�a
volimului VI care este închinat călătorilor arabi5 . O parte a informaţiei fumi:mte de
această colecţie o regăsim, alături de alte surse documentare inedite, în volumele

J?ur

!�

�

ri

�

·

?ru

Moldvai csang6-magyar oklruinytar 1467-1706; Altre notizie nei misionari
cattolici nei paesi Romeni, precum şi în următoarele fascicole: 1 misionari cattolici
in Moldova nei sec. XVTI-XVlll ; Manuscrits Venetiens consernant les Pays
Roumains dans la Bibliotbeque du Musea Carrer de Venise (XVI-XVTI siecles);
Il codice Cicogna 2738 de Museo Correr de Venezia6 . Lor li se adaugă volumele de

documente întocmite de către I.C. Fil itti, Alexandru Ciorănescu, George Lăzărescu şi
Nicolaie Stoicescu7, plus un număr însemnat de autori care au adus, sub lumina
tiparului, numeroase documente, neadunate în volume.
O altă sursă majoră de informaţie, care vizează, în mod direct, ţările române, în
veacul al XVIT-Iea, o reprezintă izvoarele documentare turceşti. Ele sunt cu atât mai
importante cu cât, după cum este bine ştiut, îq perioada avută în vedere, Moldova şi
Ţara Românească s-au aflat sub suzeranitatea Inaltei Po�. Astfel, pe lângă cele două
culegeri, ce grupează majoritatea cronicilor turceşti, care fac referiri la spaţiul carpato
danubian8, cercetarea istorică îşi găseşte suportul documentar şi în următoarele
3

N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria României, voi. 1, Bucureşti, 1 895; voi. IX, Bucureşti,
1 909; voi. XX, Bucureşti, 1 9 1 1 ; voi. XXIII, Bucureşti, 1 9 1 3 ; idem, Călători, ambasadori şi misionari în
ţerile noastre şi asupra ţerilor noastre, în volumul V.A. Urechea, Opere complete. Discursuri
academice, seria B, tom Il, editia a treia, Bucureşti, 1 882.
4 Căliitori străini despre ţările române, voi. IV, volum îngrijit de Maria Holban, M.M. Alexandrescu
Dersca Bulgaru, Paul Cemovodcanu, Bucureşti, 1 972; voi. VII, volum îngrijit de Maria Holban, M.M.
Alexandrescu Derscă Bulgaru, Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1 980: voi. Vlll, volum îngrij it de
Maria Holban, M . M . Alexandrescu Dersca Bulgaru, Paul Cemovodcanu, Bucureşti, 1 983.
5 Ibidem, voi. VI, volum îngrijit de Mustafa Ali Mehmct, Bucureşti. 1976.
6 Benda Kâlmăn (coord), Juhăsz Gyula, Di6szegi Lăszl6. Fcjos Zoltan, Moldvai csăngo-magyar
okm:initar 1467-1706, voi. 1-11, Budapest, 1 989; George Călinescu, Altre noticie oei misionari cattolici
nei paesi Romeni, în Diplomatamm ltalicum. Doczmumte racco/ti negri archivi italiGIIi, II, Roma, 1930;
Tercsa Ferro. 1 misionarii catolici in Moldovia nei sec. XVII-XVIII, în L'AIUwario de/1'/mtituto Romeno
di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia, a cura di Ion Bulei e Dumitru Irimia, Venezia, 1999; l.
Marcella Ferraccioli, D codice Cicogna 2738 de Museo Carrer di Venezia, în ibidem; idem. Manuscrits

venetiens concernont lt'S Pays Roumains dans la Bibliotheque du Museo Carrer de Venise (XVI
XVIII sieclt'S), în Annuario 2000, ano 2. a cura di Şerban Marin. Ion Bulci. Venezia, 2000.
7 J.C. Filitti, Din arhivele Vaticanului II. Documente politice 1526-1788. Bucureşti, 1 9 14; Alexandru
Ciorănescu, Documente privitoare la donmia lui Mihai Radu (1658-1659), culese mai cu seamă din arhivele

Venetici, Bucureşti, 1 934; George Uizărescu, Nicolae Stoicesu, Ţările române şi Italia pânii la 1600,
Bucureşti, 1 972.
. .
8 M. Guboglu, Mustata Mehmet, Cronici turceşti privind ţările române, voi. 1-11, Bucureşl.l,. 1 974; M1hrul
.
Guboglu, Cronici turceşti privind ţările române, Extrase, voi. n, sec. XVII-încep. sec. XVIII, Bucureşl.l, 1 974.
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volume:

Documente turceşti privind istoria României (1455-1774); Relaţiile ţărilor
române cu Poarta Otomană În documente turceşti (1601-1712) şi Catalogul
documentelor turceşti9 . Respectivelor colecţii documentare, ce exploatează izvoarele

turceşti, li se adaugă o cantitate impresionantă de documente, de aceiaşi provenienţă,
publicate separat, în diverse lucrări .
. De o valoare infonnativă deosebită, în ceea ce priveşte tema avută în vedere, s-au
doved •� un număr destul e important, atât din punct de vedere calitativ dar şi cantitativ,
_
colecţiile documentare ed1tate în Ungaria. Preocupările istoriografiei maghiare, în cea ce
priveşte evolu�a raporturilor habsburgo-otornane, în secolul al XVII-lea, sunt de
notorietate, dacă luăm în considerare faptul că, din a doua jumătate a veacului al XVI-lea,
Ungaria a fost împărţită între cele două mari puteri. Dispunând de un important suport
arhivistic, cercetătorii de la Budapesta au reuşit să editeze mai multe volume de
docu!Jlente care, din prisma infonna�ei ce o conţin, ne interesează, în mod direct, şi pe
noi. In principal, la editarea acestor colec�i, istoricii maghiari au folosit atât fonduri
documentare ce au ap�ut Transilvaniei şi Ungariei cât şi pe cele imperialo-papale10.
deşi, în cea mai mare parte, ele cuprind infonnaţii referitoare la istoria Ungariei,
Transilvaniei şi Imperiului Habsburgilor Austrieci, situaţia din Modova şi Ţara
Românească este bine reflectată.
În ceea ce priveşte evoluţia istorică a Casei de Austria, în secolul al XVII-lea,
precum şi politica sa antiotomană, în care se identifică, ca părţi componente, bine
individualizate, politica maghiară şi politica românească sunt o serie de volume
documentare, publicate în mediul gennan, care valorifică, în special, fondurile
arhivistice din Austria, Gennania şi Italia. Pentru perioada de timp cuprinsă între ani i
1 603- 1 606, infonnaţi i importante, furnizate d e S f. Scaun d e către nunţii săi apostoliei
de la Praga şi Viena, Giovanni Stefano Ferreri şi Giacomo Serra, sunt cuprinse în
volumul publicat de către Arnold Oskar Meyer1 1 . Rapoartele acestor doi ambasadori,
buni cunoscători ai relaţi ilor internaţionale, surprind, într-o manieră realistă, ultimii ani
ai lungului conflict annat habsburgo-otoman, de la Dunărea de Jos. Având acces
direct, în medi ile politice cele mai înalte ale Imperiului, inclusiv la împăratul Rudolf al
II-lea, inforn1aţi i le furnizate de cei doi nunţi apostoliei se bucură de un mare grad de
veridicitate.
Referitor la războiul habsburgo-otoman, de la cumpăna veacurilor al XVI-lea şi
al XVII-lea, date esenţiale ne sunt furnizate şi de volumul Fiirst Stefan Bocskay als

�

•.

9 Mustafa Mehmet, Docu1qente turceşti privind istoria României (1455-1774), Bucur\:şti, 1 976; Tahsin
Gemi!, Relatiile ţărilor române cu Poarta Otomană în documente turceşti (1601-1712), Bucureşti, 1 984;
Mihail GubOglu, Catalogul documentelor turceşti, voi . !-IL Bucureşti, 1 960- 1965.
10
Canillo Alfonz jezuita - atya levelesdse is isarai (1591-1618), Epistolae ct acta P. Al lonsi Canillii 1 59 1 1 6 1 8, voi. 1-11, Budapest, 1 906, 1943; Szilagy Sândor, Okmânytir ll. Rak6czy Gyorgi diplomăziai
iisszekattetiseihez (Documente diplomatice privindul pe Gheorghe ltikoczy), Budapcst, 1 874; idem, A
Linzi beke okisattara (Documente privind pacea de Ia Linz), Budapest, 1 885; idcm, Bethlen gabor
fejedlem kiadtlân politikai levelei (Documente privind politic" <:xternă a princepelui Gabriel Bcthlen),
Budapest, 1 879; idem, Erde!yi erszaggyiilisek Emlekek (Hotilrârile dietelor Transilvaniei), voi. 7.
Budapest, 1 88 1 ; voi. 8., Budapest, 1 882; voi. 9, Budapest, 1 883; Nagy Lâszlo. Hadtortenelmi okmanytar
Documente privind istoria războiului), in Hadtiirtenelmi kOzlemenyek, 1 , Budapest, 1956.
1 Amold Oskar Mcyer, Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener Nuntiatur
des Giacomo Serra (1603-1606), in Atifirage des K. Pmssischcn historischen lmtituts in Rom, Berit�,
1 9 1 3 . Sub asupiciile aceluiaşi institut din Roma a fost cd 1tat ŞI volumul... de doc�_menle . D1e
.
Hauptinstruktionen Oemens'VIll fiir die Venetian und Lagatenan den europaiSChen Ftirstenhăfen
1592-1 605, Band 1. in ibidem, Tubmigen, 1 984.
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Staatsmann und Persănlichkeit im Spiegel seiner Briefe 1598-160612. Autorul său,
Andrea Molnar, a reuşit să realizeze nu numai un volum de documente, adunate în cea

mai mare parte din arhivele gennane, , ci şi un model interesant, d� cum ar trebui
concepută o culegere documentară. Pe lângă documentul brut, al cărui text este redat
în întregime, Andrea Molnar a completat infonnaţiile cuprinse în fiecare document în
parte cu ample comentarii despre situa�a în ansamblu, realizând un util instrument de
lucru.
Pe aceiaşi l inie, din punct de vedere al cal ităţii infonnaţiei înmagazinate, se
înscriu şi cele două volume grupate, de către autorul lor Joseph Fiell�r, sub titlu Die

Relatione der satschafter Vineligs liber Deutschlandnad Osterreich im
siebzehten Jahrbundert13 . Acoperind, din punct de vedere infonnaţional, aproape

întregul secol al XVIT-Iea, cele două volume de documente folosesc, în exclusivitate,
ca surse, relatările făcute, căţre Senat, de ambasadorii Veneţiei, aflaţi în misiune
diplomatică la Viena şi Praga. Intre ei regăsim nume importante ale diploma�ei vremii
cum ar fi Carlo Ruzini, Federigo Comer, Battista Nani etc. Relatările lor, făcute cu
multă meticulozitate, sunt adevărate istorii ale raporturilor interna�onale europene de
la acea vreme.
Bine infonnaţi, bailii veneţieni au realizat o amplă descriere a situaţiei
internaţionale, în Europa veacului al XVII-lea, şi a celei interne a Imperiului
Habsburgilor Austrieci. De alt fel, ei au sesizat, după cum o dovedesc şi rapoartele lor,
locul important ocupat de. spa�ul carpato-danubian în cadrul confruntării habsburgo
otomane, pentru dominaţie la Dunărea de Jos. Alături de alte multe infonnaţii, ce se
bucură de un grad mare de veridicitate, ambasadorii veneţieni, aflaţi în misiune în
capitala Imperiului, au surprins impactul major avut de rivalitatea franca-habsburgică
asupra politicii antiotomane a Casei de Austria.
Dacă o parte din sursele documentare, atribuite, în special, istoriografiei
gennane şi maghiare, prezentate mai sus, au fost prea puţin, iar unele deloc, folosite în
istoriografia românească, din diferite motive, mai mult sau mai puţin obiective, cele
care au valorificat, în primul rând, fondurile arhivistice poloneze s-au bucurat de o
intensă utilizare. Cum, importanţa lor pentru cunoaşterea realităţilor ce au guvernat
evoluţia spaţiului carpato-danubian, în planul relaţiilor internaţionale, în secolul al
XVIT-lea, este hotărâtoare, ele se regăsesc şi în baza documentară a lucrării de faţă.
Astfel, documentele publ icate de Ilie Corfus, Marya Kaşterska, V. Mihordea,
14
Alexandru Lapedatu şi Theodor Holban , sunt instrumente de muncă indispensabile

1 2 Andrea Molnăr, FUm Stefan Bocskay als Staatsmann und Pers3nlichkeit im Spiegel seiner Briefe
15�1606, Mlinchen, 1 983.
13 Joseph Fieller, Die Relatiooe der satschafter Vineligs tiber Deutschlandnad Osterreich im siebzehten
!,ahrbundert, II B and, Wien, 1 867.
4 Ilie Corfus, Docwnente privitoare Ia istoria României culese din arhivele Poloniei. Secolul al XVTI
Iea, Bucureşti, 1 983; idem, Documente polone privitoare la domnia lui Simion Movilă în Ţara
Românească, în Codrii Cosminului, X, Cemăuti, 1940; idem, Luptele lui 1\fihai Viteazul cu turcii în
lwnina unor surse poloneze, în volumul l\fihai Viteazul, Culegere de studii, Redactori coordonatori Paul
Cemovodeanu, Constantin Rezachievici, Bucureşti, 1975; idem, Noi informaţii despre români în vechile
ediţii polone de documente, în Revlst,) 1 , 1978, 3; Marya Kasterska, Les Roumaim dans une epopee
polonaire du X\'ll-e siecle. în volumul Inchinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 de
ani, Cluj, 1 93 1 ; V. Mihordea, Un izvor polon asupra luptei de la Ţuţora (1620) - ImiJatW Christi, în R/,
an XXV, nr. 7-9, 1939; Alexandru l..apedatu, Jurnalul princepelui Jacob Sobieski, fiul regelui Ioan,
asupra campaniei polone în Moldova la 1686, în MRMSI, seria III, tom XIII, Bucureşti, 1 933; Th.
Holban, Documente din arhivele polone şi franceze, în Românii în istoria universală, voi. IIV2, laşi,
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oricărei activităţi de cercetare în domeniul relaţiilor internaţionale.
Pentru perioada avută în vedere, utile, cunoaşterii cât mai aprofundate a
realităţilor, s-au dovedit a fi şi sursele de informaţii provenite din mediul englez, aduse
sub lumina tiparului d�torită neobositei activităţi a istoricilor Paul Cernovodeanu şi
15
Sonia P. Anderson . In ceea ce-l priveşte pe cercetătorul bucureştean este bine
cunoscut apetitul său deosebit pentru publicarea a numeroase documente străine ce
cuprind informaţii despre români. Alături de contribuţia adusă la realizarea mai multor
volume din seria Călători străini despre ţările române, Paul Cemovodeanu s-a
orientat şi spre alte surse documentare. Dintre acestea putem aminti volumul

Societatea feudală românească v�ută de călători străini (secolele XV-XVIII);
anexa cu documente din lucrarea In vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi
diplomaţia promovată de Constantin Brâncoveanu 1688-1714; iar, împreună cu
Costin Feneşan, Pretenţii de anexare a Ţării Româneşti de către austrieci În
1698 16 •
Un larg interes, pentru documentarea temei avute în vedere, îl reprezintă
17
volumele publicate de Andrei Veress, Alexandru Ciorănescu, Dimitrie A. Sturza ş.a.,
precum şi cele cu tematică prestabilită, cum ar fi volumele Mihai Viteazul în
conştiinţă europeană, etc 1 8 . Dar, înainte de a finaliza parţiala prezentare a izvoarelor
folosite la redactarea acestei lucrări, mai insistăm asupra unei singure categorii, şi
anume cea a cronicelor şi memoriilor. Aceasta deoarece orice demers ştiinţific riguros,
referitor la obiectul prezentei teme, trebuie să ia în consideraţie şi informaţii
înmagazinate de respectivele categorii de izvoare. Drept urmare, operele lui Ion
Neculce, Dimitrie Cantemir, Miron Costin, Radu logofătul Greceanu, Constantin
19
Cantacuzino Stolnicu , deşi redau, în principal, ştiri despre evoluţia vieţii interne a
1 988.

1 5 Paul Ccmovodeanu, Arhiva diplomatică a lordului William Paget (1637-1713), în RA, an LII, voi.
XXXVII, m. 1 , 1 975; Sonia P. Anderson, Paul Rycault and his Journey from Co!lr,1antinople to viena in
-

,

1 665 1666 în RESEE, XI, 1 973, 2.
1 6 Paul Cemovodeanu, S<Petatea feudală românească văzută de călători străini (secolele XV-XVITI),
Bucureşti, 1 973; idem, In vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia promovată de
Constantin Brânco,·eanu 1688- 1714, Bucureşti, 1 997; Paul Cemovodcanu, Costin Fencşan, Pretenţii de
anexare a Ţării Româneşti de către austrieci in 1698, în SMIM, voi. XVI, 1 998.
1 7 Andrei Veress, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, voi. VI-XI,
Bucureşti, 1 933, 1 934, 1 935, 1 937, 1 938, 1 939; Alexandru Ciorănescu, Documente privitoare Ia istoria
românilor culese din arhivele de la Simancaş, Bucureşti, 1 940; Dimitrie A. Sturt.a, C. Colescu-Vartic,
Acte şi documente relative la istoria renascerii României, voi. 1, Bucureşti, 1 900.
18 Documente ale unirii (1600- 1918), coord. col. Constantin Căzănişteanu, Bucureşti, 1 984; Mihai
Viteazul in conştiinţă europeană, voi. I, Documente externe, Bucureşti, 1 982; România. Documente
străine despre români, ediţia a Il-a, Culegere întocmită de Teodor Bucur, Ioana Burlacu,Ştcfan Hurmuzak.i,
Tahsin Gemi!, Manole Neagoie, Silvia Popovici, Bucureşti, 1 992.
19 Ion Neculce, Letopiseţul Ţării Moldovei de la Dabija vodă până la a doua domnie a lui Constantin
Mavrocordat O samă de cuvinte, Ediţie îngrijită, glosar şi repere istorica-literare de Gabrie!Ştrempel,
Bucureşti, 1 986; Miron Costin, Opere, Ediţie critică cu studiu introductiv, note, comentarii, variante. indice
şi glosar de P.P. Panaitescu, Bucureşti, 1 985; Con�iantin Canlacuzino Stolnicul, Istoria Ţării Româneşti,
ediţie critică, studiu introductiv de Drunaschin Mioc şi Eugen Stănescu, Bucureşti, 1 99 1 ; Dimitrie Cantemir,
Viaţa lui Constantin Cantemir, text stabilit şi trnducerea de Radu Albala, Introducerea de Const. C.
liiurcscu, Bucureşti, 1 973; Radu logoflltul Greceanu, l�oria domniei lui Con.'ltantin Basarab
Briincoveanu voievod (1688-1714), Studiu introductiv şi ediţi.: critică întocmită de Aurora Ilieş, Bucureşti.
1 970: Cronica anonimă a Moldovei 1661-1729 (Pseudo-Amiras), Studiu şi ediţie critică de Dan
Simoncscu, Bucureşti, 1 975; Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei între anii 1 695-1754, Ediţie
îngrijită de Nistor Camariano şi Ariadna Camariano Cioran, Bucurc�1i, 1 965; Nicolae Stoica de Haţeg.
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celor două ţări româneşti, ele însumează, în conţinutul lor, evenimente referitoare şi la
evolu�� lor în plan extern.
In acelaşi sector pot fi incluse şi lucrările întocmite, în veacul al XVTII-lea, de o
serie de personalită�, cu evidente preocupări istorice, ce au cunoscut, de aproape,
realită�le româneşti. Dintre aceştia putem aminti aici pe Johann Jakob Ehrler, Francesco
20
Griselini şi Johann Filstich • Nu în ultimul rând, ţin să reamintesc, aici, şi importanta
lucrare, cu caracter memorialistic, redactată de către judele de Târgu Mureş, Nagy
21
Szab6 Ferencz • Bun cunoscător al evenimentelor politico-militare, derulate la
Dunărea de Jos, între anii 1580- 1 658, datorită implicării sale în viaţa politică a
Transilvaniei, unde a îndeplinit, printre altele, şi misiuni diplomatice la Poartă, ca trimis
al principelui, informa�ile transmise de el se bucură de un grad nare de veridicitate.
Demn de reţinut, în legătură cu această slll'Să documentară, este faptul că Nagy S:nib6
Ferencz, referindu-se la evenimentele legate de asasinarea lui Mihai Viteazul, aduce în
discu�e o serie de elemente inedite. Participant direct la lucrările dietei de la Deva,
convocată de către George Basta, în anul 1 603, după înfrângerea lui Moise Szekely, la
Braşov, de către Radu Şerban, el face referire la discursul �nut, atunci, de generalul
imperial, în care acesta preciza că: "... m-am ridicat şi a doua oară împotriva voinţei lui
<a lui .tyfihai Viteazul - n.n.> şi am.făcut să.fie ucis la Turda"22 .
Incheind aici prezentarea principalelor surse documentare, în continuare am să
mă opresc asupra produc�ei istoriografice ce a abordat, mai mult sau mai puţin,
problematica legată de locul ocupat de ţările române în raporturile habsburgo
otomane, în secolul al XVII-lea. Pentru început, primul pas am să-I fac abordând
bogata istoriografie închinată complexului fenomen otoman. Astfel, Dominique
Sourdel şi Janine Thomine, în lucrarea Civilizaţia islamului clasic, scriau despre "o

societate ce atribuie primul loc, alături de o autoritate tempororă suportată mai
degrabă decâtjustificată, wzor învăţaţi, jurişti şijudecători care au wz prestigiu moral
indiscutabil, dacă nu o putere de constrângere". Practic, "de aici rezultă grija pentru
confonnismul legal care dă culoare specifică wzei morale publice şi individuale
dominată de aplicarea constantă a wzor prescripţii minuţiuase"23 . Supusă legilor
�re.şterii şi desc�J!erii luf�!� islam.i.că "afost constant mar�at� prin preo�pc:rea de a
umta trecutul"- . Anahzand d]llwd-ul, element defimtonu al pohttcn statelor
musulmane, autorii au ajuns la concluzia că acesta constă în "ai combate neîncetat pe
necredincioşi până ce aderau la Islam sau acceptau dominaţia lui, fiind o datorie cu
caracter colectiv"25 •
Pentru cercetătorul bucureştean Viorel Panaite, fenomenul respectiv este

Cronica Banatului,

Studiu introductiv, edi�e critică, glosar şi indice de Damaschin Mioc, Ed. a 11-a,
Timişoara, 1 98 1 .
20 Joharm Jakob Fbrler, Banatul de la origini până acum (1774), Prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan,
Timişoara, 1982; Frnncesco Griselini, Incercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei,
Prefaţă, traducere şi note de Costin Feneşan, Timişoara, 1 984; Johann Fi1stich, Încen:.are de Norie
româneasdi, Studiu introductiv, ediţia textului şi note de Adolf Ambruster, Traducere Radu Constantinescu,
Bucureşti, 1 979.
21
Memorialul lui Nagy Szab6 Ferencz din Târgu Mureş (1580-1658), Traducerea, note şi studiu
introductiv deŞtefania Găll Mihăilescu, Bucureşti, 1 993.
22
Ibidem, p. 1 25.
23 Dominique Sourdel, Janine-Thamine, Civilizaţia islamului clasic, voi. 1, Traducerea de Eugen Filotti,
Prefaţă de Aurel Decei, Bucureşti, 1 975, p. 20.
24 Ibidem, p. 23.
25

Ibidem, p. 261 .
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erat a fi "lupta pe calea lui Allah"26, o alternativă doctrinară elaborată pentru a
ma, iniţial, marele cuceriri arabe de până la 750, dar şi pentru a servi suveranilor, în
-p..;;.tica lor faţă de nemusulmani27• Astfel, "ca să înceapă războiul trebuie duşmani, dacă
nu există duşmm1i, nici războiul nu e cu putinţă"28• După opinia aceluiaşi autor, pentru a
asigura o eficacitate sporită, acestui mijloc de acţiune, doctrinarii I-au înzestrat cu o serie
de calităţi, cum ar fi: exclusivitate, ofensivitate, obligativitate, bellum justum, ceea ce a
făcut ca djihad-ul să fie "mai mult decât un război purtat cu sabia, pentru că el includea
o gamă de ej9rturi materiale şi spirituale ale indivizilor şi ale comunităţii musulmane in
ansamblu... "29.
Kaj id Khadhuri, în studiul său The islamic theory of international relations
and its contemporary relevance, merge un pic mai departe, în analiza dedicată
fenomenului în discuţie, considerând că djihad-ul a reprezentat "echivalentul
conceptului creştin de cruciadă - un război a/ lumilor cu spada"30. Practic, el a fost
instrumentul prin care dar al harb trebuia să fie transformată în Pax Islamica.
Conform aceluiaşi autor, djihad-ul, în Islam, ca şi cruciada, în Creştinismul
Occidental, a fost un bellum justum dar, "în Islam, oriunde, djihad-ul afost asociat cu

::\.

autoritatea, fiindfolosit pentru raţiune de stat"3 1 •
Referindu-se l a statul musulman, Kajid Khadhuri îl vede "viguros şi vital", fiind
"instrumentul religiei universale, considerată capabilă la o expansiune ad injinitum".
Cu toate acestea, statele musulmane au sfărşit, după o perioadă ascendentă, a evoluţiei
lor, prin a fi încorporate în "comunitatea modernă a naţiunilor". Astfel, potrivit
concepţiei sale, Islamul a cunoscut, de a lungul timpului, mai multe stadii de evoluţie,
plecând de la cel al oraşului stat, trecând prin cele intermediare: imperial, universal, al
descentralizării, al fragmentării, pentru ca, în final, să ajungă la cel naţional32.
Revenind la Viorel Panaite, nu putem să nu remarcăm contribuţia sa la definirea
conceptului de pace, în islamul medievae3. Potrivit opiniei sale, prin pace, în l wnea
islamică, se înţelege, pe de o parte, o "stare temporară", iar, pe de o altă parte, o "stare de
drept care se instala după terminarea războiului"34• Aceasta, deoarece starea ideală de
Pax Islamica era posibilă doar odată cu "convertirea la islam", acţiune ce "constituia
condiţia teoretică şi practică care Îndeplinită de inamicul somat ducea la încheierea
. ... Jj
pacu
Multe din ideile puse în discuţie, în cadrul studiilor mai sus amintite, au fost
sintetizate de către Viorel Panaite, în ampla lucrare Pace, război şi comerţ În Islam.
Ţările române şi dreptul otoman al popoarelor (secolele XV-XVIII). Aşa cum o
arată şi titlu, autorul a acordat, de această dată, o atenţie sporită raporturilor româna�

26

Viorel Panaite, Din istoria dreptului i'ilamic al poporului. Doctrina djihad-ului, 1, în Al/Al, XXll/1, 1985,

?· 708.
7 Ibidem, p. 707.

28 Ibidem
29 Ibidem, fi, în AliAJ, XXIII,

1 986, p. 4 1 8.

3° Kajid Khadhuri, The islamic theory of international relatiom and its contemporary relevance, în
Islam and International relations, New York, Washington, London, Edited by 1. Harri s Proctor, 1 965, p.

28.
31 Ibidem, p. 29.
32 Ibidem, p. 30.

33 Viorei Panaite, Cosideraţii privind legea piicii în Islamul medieval, 1, în AliAJ, XXIVIII,

Il, în AJW, XXVIII, 1 988; ibidem, OI, în Al/Al, XXVIII, Iaşi, 1 989.
34 Ibidem, voi. Il, p. 569.
35 Ibidem, p. 575.
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otomane, guvernate, la acea dată, de "respectarea unor
Plecând, în discursul său, de la realitatea că Dunărea a continuat să reprezinte "atât
pentru creştini cât şi pentru otomani, frontiera care despărţea teritoriul
necredincioşilor de teritoriile islamice'm, autorul, sprijinindu-se şi pe alte elemente, a
�juns la o concluzie proprie, în ceea ce priveşte situaţia românilor, în raporturile cu
Inalta Poartă.
Potrivit acesteia, "în secolul al XVII-lea românii er,..au re 'âyâ tributară, care din
punct de vedere al dreptului lslwnic se numea dhimmî. In consecinţă românii au fost
asimilaţi adeseori cu supuşii otomani din dreapta Dunării şi deosebiţi de supuşii
statelor vecine", totuşi "erau delimitaţi de dhimmî-i din sudul Dunării cu ajutorul
denumirii ţării unde locuiau"38• Astfel se observă, cu uşurinţă, că "din a douajumătate
a secolului al XVJJ-Iea românii erau considerati <de către Poarta Otomană - n.n.> mai
aproape de conduita supuşilor nemusulmani ai sultanilor"39.

Aserţiuni le distinsului cercetător, cu privire la raporturile româna-otomane, se
înscriu într-un cadru mult mai larg, ale cărui principale elemente definitorii au fost
schiţate înaintea sa, şi de către alţi turcologi români, precum Ion Matei şi Mihai
4o
Maxim . Primul dintre ei, făcând comparaţie între statul juridic al Transilvaniei,
Moldovei şi al Ţării Româneşti, a ajuns la concluzia că acesta "este fundamentat pe
4
condiţii asemănătoare", el bucurându-se de autonomie intemă 1 . Dar, în pofida acestei
asemănări, "regimul dominaţiei otomane afost mai accentuat în Muntenia ... ceea ce
se vede şi În cuantumul tributului"42• Deşi s-au bucurat de o largă autonomie internă,
în domeniul relaţiilor externe libertăţile ţărilor române au fost mult limitate deoarece
"păstrarea acestor atribute . . . ar fi Însemnat o indeE,endenţă absolută, lucru ce nu
corespundea nici realităţii defapt, nici celei de drept" 3•
Punându-şi, în mod retoric, întrebarea de ce nu au cucerit otomanii ţările
române? turcologul Mihai Maxim a ajuns la concluzia că ele nu au fost ocupate
"deoarece otomanii mt au putut realiza pe tennen lung o asţfel de cucerire, deşi pe
tennen scurt ia s-a realizat în 1538 - Moldova şi 1522 in Ţ(D'a Româneascâ'44 • Totuşi,

ceea ce a dat o deosebită tărie rezistenţei româneşti, faţă de cea a popoarelor balcanice �i

a Ungariei, a fost "solidaritatea internă manifestată eficient În cazurile de primejdie"4 •
Aplecându-se asupra mult disputatei probleme a existenţei unor înţelegeri scrise, baza
raporturilor româno-otomane, Mihai Maxim, plecând de la studierea unui bogat material
36 Idem, Pace, război şi comerţ în Islam. ŢArile române şi dreptul otoman al popoarelor (semlele XV
XVIII), Bucureşti, 1 997, p. 3 1 6.
37 Ibidem p. 280.
38 1bidem p. 406-407.
39 Ibidem p. 408.
40 Ion Matei, Quelque; problemES concernanl la rfgime de la domination ottomane dans le; paye;
rownains (concernant particullirement da Valachie), 1-ll, în RESEE. X-XI, 1 , 1 972, 1 973.; ide m,
Regimul juridic al relaţiilor internaţionale. Raporturile juridice cu Imperiul otoman, în Jstoria
dreptului românesc, voi. I, coord. prof. univ. dr. Ioan Ceterchi, Responsabil de volum prof. univ. dr.
Vladimir Hanga, Bucureşti, 1 980; Mihai Maxim, ŢArile române şi Inalta PoartA. Cadrul Juridic al
relaţiilor româna-otomane în Evul Mediu, Bucureşti, 1993; idem, Regimul economic al dominaţiei
otomane în Moldova şi Ţara Românească în a doua jumAtate a secolului al XVI-lea, în Revlst, 32, 1979,
etc.
41 Ion Matei, Quelque; proolemES ·-· Il, p. 8 1 .
4 2 Ibidem p . 84.
43 Idem, Regimul juridic ... , p. 467
44 Mihai Maxim. Ţările române şi Inalta Poartă, p. I I I .
45 Ibidem, p. 1 1 4.
.•
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documentar, a avansat idea că românii vedeau în acestea veritabile tratate bilaterale, cu o
durabilitate mare în timp, în contrast cu viziunea otomană, care se încadra în cea generală
islamică46.
Pledând în spijinul ideii existenţei statutului de 'ahd, în privinţa ţărilor române,
Mihai Maxim argumentează că realizarea acestuia s-a făcut cu viteză diferită, în ceea
ce priveşte Ţara Românească şi Moldova. Dacă, în cazul primei, statutul faţă de Poarta
Otomană s-a conturat încă din deceniile trei-patru ale secolului al XV, în cazul celei de
a doua despre o situaţie asemănătoare nu putem vorbi decât în prima jumătate a
veacului al XVI-lea. Cert este faptul că "după 1538-1541 se va ajunge treptat la
stabilirea unui statut similar, în liniile sale esentiale,
pentru toate cele trei 'tări
'
,..
·n
romaneştz 47 .
O influenţă covârşitoare, asupra evoluţiei, în plan extern, a Moldovei şi a Ţării
Româneşti, în secolul al XVII-lea, a avut-o suzerana, de drept, a acestora.
transformările ce au început să-şi facă simţită prezenţa, în sânul societăţii otomane, în
perioada de timp avută în vedere, s-au repercutat, în, mod direct, şi asupra spaţiului
carpato-danubian. Dacă pentru Halit Inalcik Imperiul otoman reprezenta, la sf'arşitul
veacului al XVI-lea, "cel mai desăvârşit exemplu al unui Imperiu din Orientul
Apropiat"48 , în perioada imediat următoare situaţia, în speţă, a cunoscut multiple
transformări, datorită gravei crize interne ce a început să afecteze societatea otomană.
Cunoscutul istoric turc, mai sus amintit, plasează începutul acestei perioade tulburi în
anul 1 590, care, după el, "marchează principala linie de demarcaţie în istoria
otomană "49 .
În contrast cu această opinie, Andrina Stils, în lucrarea Imperiul otoman 14501700, plasa acest moment în jurul anului 158cY0, în timp ce turcologul român Aurel
Decei lega începutul respectivului proces de domnia sultanului Murad al III-lea (15741595). Potrivit opiniei sale, atunci a început o epocă staţionară, în istoria Imperiului
otoman, de aproximativ un secol, premergătoare "epocii retragerii şi a slăbirii
progresive către f"ârşitul secolului al XVJ/-lea" 5 1 • Dar, pentru Mustafa Ali Mehmed,
"epoca de aur"5 a istoriei Imperiului otoman, reprezentată de domnia sultanului
Soliman Magnificul, a fost, în acelaşi timp, şi "izvorul dezordinilor viitoare".
Dacă, în ceea ce priveşte data, de la care se poate vorbi de începutul crizei,
există mici diferenţe, de la un istoric la altul, cauzele care au favorizat apariţia şi
dezvoltarea acestui fenomen, sunt, în general, aceleaşi în concepţia majorităţii
cercetătorilor53. Pentru Rifa'at Ali Abou-EI-Haj, termenul de criză otomană, folosit
pentru secolul al XVIT-lea, reprezintă o sintagmă, o expunere topică largă, care trebuie
...

46 Ibidem, p. 1 97 şi urrn.
47 Ibidem, p. 240 şi urrn.
48 Halit Inalcik, Imperiul otoman. Epoca olasică, Bucureşti, 1 996, p. 44.
49 1bidem,
p. 47.
50 Andrina Stils, Imperiul otoman 1450-1700, Bucureşti, 1 995, p. 95.
5 1 Aurel Decei, Istoria I mperiulu i otoman până la 1 656, Bucureşti, 1 978.
52 Mustafa Ali Mehmed, Istoria turcilor, Bucureşti, 1 976, p. 205.

53 Principalele cauze care au contribuit Ia decăderea Imperiului otoman sunt: prăbuşirea sistemului tunar,
sfarşitul cuceririlor, conservatorismul otoman, decăderea vechilor corpuri de armată ale ienicerilor şi
spahiilor, istabilitatea tronului, apariţia intlaţiei, etc. (cf Hal il lnalcik, op.cit., p. 95 şi urrn.; Andrina Stils,
op.cit., p. 1 1 6 şi urrn.; Aurei Decei, op.cit., p. 24 1 ; Mustafa Ali Mehmed, op.cit., p. 207 şi urrn. ). Interesant,
prin ideile avansate, în problema decăderii Imperiului otoman, este şi studiul lui Andrei Pippidi, Le

decadence de l'Empire Ottoman comme concept historique de la renaissance aux Iumieres, în RESEE,
XXXV, 1 -2, 1 997.
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probată în ocazii diferite54• Totuşi, respectivul cercetător subliniază faptul că societatea
otomană, dinamică până la sfârşitul veacului al XVI-lea, s-a schimbat ulterior, uneori
subtil, alteori drastic, "rămânând intactă, penfnl mult timp, ca o faţadă exterioară. De
55
aceia s;,a creat ideea uneifalse continuităţi" .
Intr-un alt studiu, acelaşi autor scotea în evidenţă faptul că pe parcursul
secolului al XVII-lea, în cadrul raporturilor internaţionale, atitudinea otomană a
evoluat acceptând, în final, principiul negocierii56. Referindu-se la pacea de la
Carlowitz, Rifa'at Ali Abou-EI-Haj, considera că aceasta este unică, în istoria
Imperiului otoman, pentru că "i-a vindecat pe otomani de teoria lor istorico-religioasă
despre pacea cu creştinii, ei au abandonat justificarea ideologică... acceptând
decăderea". Cu toate acestea, şi după anul 1 699, otomanii au continuat să-şi privească
57
statul ca "ever-thriumphanti", iar dinastia "stretching into etenzity" •
Un punct de vedere original, în ceea ce priveşte evqluţia statului otoman, a fost
avansat de cercetătorul grec Tlu!odore Papadopoullos. In studiul său, Le modele
ethnohistorique e L'Empire Ottoman. Considerations theoriques, autorul
considera că Imperiul otoman a fost un sistem de relaţii ideologice, care s-au cuplat în
funcţie de teritoriul cucerir8. Elementul demografic, existent în teritoriile cucerite, a
reprezentat un obstacol pentru otomani, opunând o rezistenţă atât pasivă, cât şi
activă59. Pe de altă parte, istoricul american Ferdinand Scheville plasa începutul
decăderii Imperiului otoman în anul 1 566, odată cu începutul domniei sultanului Selim
al II-lea ( 1 566-1574)60. Cu toate acestea, potrivit opiniei sale, practic după ocuparea
Constantinopolului, de către sultanul Mehmed al II-lea, şi până în secolul al XIX-lea,
în Peninsula Balcanică s-a instaurat epoca otomană care a înlocuit-o pe cea
bizantină6 1 . Dar, procesul de decădere, în care intrase Imperiul otoman, nu a putut fi
oprit, în secolul al XVII-lea, datorită politicii mari lor puteri creştine din Europa "care
i-au stopat ofensiva". Deşi a cunoscut o evoluţie lentă, întreruptă de unele momente de
refacere a puterii otomane, criza, în care intrase societatea turcă în ansamblu, a făcut
ca, în cele din urmă, "the Ottoman empire became definitily and palpably
6
moribund'' 2.
Orice demers ştiinţific, ce are drept preocupare subiecte din cadrul relaţii lor
internaţionale, nu se poate realiza fără a face apel la dreptul public european, aflat în
vigoare la data respectivă. Acesta din urmă a făcut delimitări semnificative între
posibilităţile pe care le aveau la îndemână, în plan extern, statele suzerane şi cele
vasale. Unul dintre principalii jurişti ai vremii, olandezul Hugo Grotius, în lucrarea

54 Rifa'at Ali Abou-El-Haj, The nature of the ottoman state in the latter part of XVII"' Century, în

Habsburgisch-osmanische Beziehungen, Wien, 26-30 September, 1 983, Colloque sous patronage du
Comite international des etudes preottomanes et ottomanes, Witm, 1 985, p. 1 72.
556 Ibidem, p. 177.
5 ldem, Ottoman Attitude> Towanl Peace Making: lhe Karlowitz � în Der Islam, Bd 5 1 , 1, 1 974. p.
•

131.

57 Ibidem, p . 1 36.

ThCodore Papadopoullos, Le modele ethnohistorique e L'Empire Ottoman Coffid
i erations
în Comite international des sciens historiques XV. Congres /ntenllltional des Sciences
Historiques, Bucarest, 1 0- 1 7 aout 1 980, Rapports II, Section Chronologique, Bucureşti, 1 980, p. 258.
59 Ibidem, p. 260 şi urm.
.
60 Ferdinand Scheville, The History of the Balkan Peniffiula from the earlest times to the present day,
with the coloboration ofWesley M. Gewerhr, New York Harcoun, 1933, p. 244.
1 Ibidem,Edition
6Revised
p. 9.

58

theorique>,

62

Ibidem, p. 260.
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Despre dreptul războiului şi al păcii, scria unnătoarele: "unul este dreptul celor care
se află într-o stare de egalitate, şi altul este dreptul celui ce se cârmuieşte şi al celui
care este cânnuit"63 • Pentru Hugo Grotius puterea regală şi puterea imperială nu pot fi
înţelese rară dreptul săbiei şi dreptul de a purta război, concluzionând că: "puterea
64
suzerană este wz lucru sfânt chiar dacă este deţinută de wz bărbat păcătos" .

Importanţa puterii suzerane, în acţiunile din planul relaţiilor internaţionale, dar
mai ales în ceea ce priveşte războiul şi pacea, este bine argumentată de lucrareajuristului
olandez. Astfel, potrivit acestuia, " ... pentru ca războiul săfie legal, după dreptul ginţilor,

este necesară întnmirea a două condiţii: întâi, ca din amândouăpărţile el săfiefăcut din
împuternicirea celui care deţine puterea suzerană într-o ţară, apoi ca el săfie însoţit de
îndeplinirea anumitorformalităţi. Aceste două condiţii swzt în acei�/ măsură necesare,
în sensul că dacă W1a lipseşte, îndeplinirea celeilalte este zadarnică" 5 .
Dar, "dreptul de suzeranitate dacă este deţinut cu titlu defeudă poatefi pierdut,
66
fie prin stingerea familiei vasalului, fie prin anumite jărdelegi ce le-a jăptuit" .

Importantă pentru rolul jucat în stabilirea cadrului legal al desfăşurării raporturilor
internaţionale ale vremii, opera lui Hugo Grotius este prima de acest gen care împarte
războaiele în publice şi private. Astfel, potrivit opiniei sale, "războiul public este cel care

se duce prin împuternicirea deţinătorului W1ei jurisdicţii, războiul privat este cel care se
fac_e ��f(tl; iar războiul de alt fel e acela care, pe de o parte, e public, iar pe de alta
pnvat .
Alături de acest filon principal, al dreptului public european, se mai regăsesc şi
alţi importanţi j urişti, cum ar fi: Thomas Hols, Jean Botero, Paul Paruta, Jean Bodin,
Samuel Pafendorf, Johannes Limnaues, etc. Activitatea lor j l!_ridică, a fost abordată în
cadrul WlOr importante studii de mai mulţi istorici europene. In primul rând este vorba
de germanul Peter Borschberg, care, în lucrarea sa "De Pace" Ein

univers()ffentlichîes Fragment von Hugo Grotius liber Krieg und Frieden68 ,

plecând de la opera lui Hugo Grotius, a realizat, datorită comparaţiilor făcute cu
scrierile celorlalţi jurişti ai vremii, unul dintre cele mai complete studii privind jus
publicum, în veacul al XVII-lea. Apariţia tipografică a acestei lucrări a fost precedată
de importante studii, închinate respectivei problematici, realizate de către Heiz
69
Mohnhaupt, Waldemar Voise, Ceesar Cantu şi Dieter Wyduckel .
0
7
O serie de lucrări recente care abordează, în general, sub multiplele ei faţete,

63 Hugo Grotius, Despre dreptul războiului şi al păcii, Traducerea, note şi comentarii de George Dumitru,
Prefală şi studiu introductiv de Vladimir Hanga, Bucureşti, 1 968, p. 1 05.
64 Ibidem, p. 1 3 1 .
65 Ibidem, p. 1 58.
66 Ibidem, p. 1 90.
67 Ibidem, p. 1 53.
68 Peter Borschberg, "De Pace" Ein UniversOIJentlichtes Fragment von Hugo Grolius iiber Krieg und
Frieden, în Zeitschrift der SaviganyoStifiung Jiir Reclusgeschichle, Heraugegeben von R. Kneital, D. Norr, G.
Thlir, A. Lauts, E. Walde, H.J. Becker, M. Heckel, K.W. Norr, CXXVI Band dcr zeitschsift fur
Rechtsgeschichtc, Wien Koln Weimar, 1 996.
69 Heinz Mohnhaupt, "Europa" und "ius publicum" in 17 und 18 Jahrhundert, în Aspelae europăischer
Rechtsgeschischte, Festgabe ftir Helmult Coing ztUTI 70. Geburtstag, Vittorio Klosterenann Frankfurt am
Main, 1982; Waldemar Voise Europolonica. La circulation de quelques themes polonais a travers
I'Europe du XIV"-xvnr siecle, Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, Lodz, 1 98 1 ; Cesar Cantu,
Histoire Unive�e, tom Quinzieme, deuxierne edition fran�se. Paris, 1 858; Dieter Wyduckel, Recht,
Staat und Friedenn im jus publicum europaewn, în voi. Heinz Duchhardt Zwischeustaathche
Friedemwahrung archsung in Fiiher Nemeiz, Dohlan, Yer1ag Koln, Wien, 1 99 1 .
7° Fritz Wagner. Europa im zeitalter des Absolutism 1648-1789, Il, Auflage, MUnchen, 1959; Michael
o

o

,

,
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istoria Europei, în veacul al XVII-lea, chiar dacă tratează diferitele aspecte ale
raporturilor otomano-habsburgice, şi a celorlalte mari puteri, fie omit fie fac prea puţine
referiri la situaţia ţărilor române. Această realitate este explicabilă, în mare parte, prin
lipsa de interes manifestată, de respectivii autori, faţă de contribuţia spaţiului carpato
danubian la evoluţia evenimentelor din Europa est-<:entrală. Totuşi, respectivele lucrări
prezintă un interes aparte, ele aducându-şi o contribuţie importantă la cunoaşterea
mutaţiilor ce au survenit, pe parcursul veacului al XVII-lea, în cadru raporturilor
internaţionale, cu implicaţiile lor directe asupra evoluţiei politice a statelor de la Dunărea
de Jos.
De alt fel, o contribuţie importantă, în ceea ce priveşte cunoaşterea raporturilor
internaţionale din partea răsăriteană a Continentului nostru, şi-a adus-o istoriografia
maghiară. Scriind despre situaţia Ungariei în secolul al XVII-lea, în mod automat,
cercetătorii de la Budapesta, având la dispoziţie impresionante şi inedite fonduri
arhivistice, au trebuit să abordeze şi problema raporturilor habsburgo-otornane, iar,
prin intermediul acesteia, şi pe cea a ţărilor române. Deşi, în parte, încă tributare
vechilor concepte anexioniste, unele lucrări sunt un real câştig istoriografic, în ceea ce
priveşte tematica avută în vedere7 1 •
Totuşi, un loc aparte, în ceea ce priveşte istoriografia temei, ce face obiectul
acestei lucrări, este ocupat de cercetătorii proveniţi din spaţiul german. Aceştia din
urmă au avut preocupări intense în ceea ce priveşte evoluţia raporturilor habsburgo
otornane, în veacul al XVII-lea. Astfel, Karl Nehring, într-una dintre lucrările sale,
închinate acestui subiect, Adam Friherrn zu Herberstein..., analizâ.nd războiul dintre
Casa de Austria şi Înalta Poartă, purtat la Dunărea de Jos între ani i 1 593- 1 606,
2
vorbeşte despre "Longer Tiirkenkrieg" 7 • Potrivit opiniei sale, răscoala
antihabsburgică, din Ungaria şi Transilvania, condusă de către Ştefan Bocskay, a avut
drept consecinţă imediată scurtarea ostilităţilor şi grăbirea încheierii păcii73.
O sinteză foarte reuşită, asupra raporturilor habsburgo-otornane, este cea
realizată de către Karl Prohl, care acoperă, din punct de vedere cronologic, perioada de
timp cuprinsă între anii 1 606-187 1 . Analizând cauzele care au contribuit la
declanşarea Tiirkenkriege-ului, în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, respectivul
autor a pus un accent deosebit asupra rolului jucat, în acest sens, de dinastia de mari
viziri Kopriili.i. Mehmed Kopriili.i, susţinut de Sultan Muttes, a reuşit să refacă
prestigiul internaţional al Imperiului otoman74. Referindu-se la contribuţia împăratului
Leopold 1 la dezvoltarea Imperiului, Karl Prohl a văzut în el persoana care a reuşit să
I:Iochedlinger, Die franz&isch-osmanische "Freundschaft" 1525-1792, în Mineilungen des Jnsrituts fiir
Osterreichische Gesschichtsforschtmg, 1 02 Band, Heft 1 -2, Sondrdruck, R. Oldenbourg Vcrlag Wien.
MUnchen, 1 994; Marvin Peny, Westem Civilization, volume Il, From the 1 400s. Boston, 1990; D.H.
Pennington, Seventeenth Century Europe, London, 1 970; Paul Kennedy, The rise and fall of the greal
wwers. Economic change and military conflict from 1500 lo 2000. Fontana Press, 1 988, etc.
1 Nagy Lâszl6, Magyarorsz.âg Europaban (Ahonfoglâl6st61 a Kiizelmeiltig) - Ungaria în Europa (De
Ia descălecat până în evul mediu), Cuvânt înainte de Otto von Habsburg, Budapest, 1993; Benda Kâlmân,
�arorsz.âg llirteneti kronol6giaja (Cronologia istoriei Ungariei), voi. II, Budapest, 1 989, ele.
72 Karl Nehring, Adam Freiherm zu Herbersteim Gesandschaftreise nach KonstantinopeL Ein Beitrag
zum Frieden von Zsitwatorok (1606), MUnchen, 1 983.

Ibidem, p. 1 6.
Karl Prohl, Die Bedeutung preubischer Politik in den Phasen der orientalischen Frage. Ein Beitrag
zur
Entwicklung deutsch-tiirkischer Beziehungen von 1606 bis 1871, în Europaische
73

74

Hochschu/schriften Reihe III, Geschichte und ihre Hielfswissenschaften, serie III , Bd/vol. 3 1 5, Frankfurt am
Main - Bem - New York, f.a, 32-33.
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pună, după pacea de la Carlowitz, bazele dominaţiei Casei de Austria asupra
75
penins1;1lei Balcanice •
Inchinându-şi cea mai mare parte a timpului cercetării evoluţiei istorice a
Imperiului Habsburgilor Austrieci, Oswald Redlich a ajuns la concluzia că aceasta este
compusă din mai multe stadii. Conform opiniei sale, în secolele XVI-XVII spaţiul
76
german a trecut printr-un stadiu religios, în paralel cu apariţia monarhiei absolute .
Fenomenul, în speţă, a fost însoţit separarea, tot mai accentuată, între cele două ramuri
habsburgice, de pe Continent, proces ce a favorizat individualizarea "Austriaca
Monarchia", în cadrul marilor puteri europene77 . O dată importantă, datorită
semnificaţiilor sale, pentru Oswald Redlich, este anul 1 664 care, după respectivul autor,
reprezintă un moment crucial al raporturilor internaţionale europene, deoarece, atunci, în
mod cu totul neaşteptat, politica externă franceză a fost de ajutor Curţii Imperiale, în
războiul antiotoman.
Stabilirea capitalei Imperiului la Viena, a reprezentat punctul de cotitură care şi
a pus amprenta, în mod decisiv, asupra evoluţiei Habsburgilor Austrieci, în planul
78
relaţiilor internaţionale . Asumarea rolului conducător al creştinătăţii, de către
împăraţii habsburgi, împotriva "estului necredincios", este revendicată, potrivit lui
Heinrich Benedikt, chiar de la sfântul protector al Imperiului, Sf. Maximilian de Cilli,
a cărui episcopie legendară se afla pe Enns - locul de unde a plecat Carol cel Mare
împotriva avarilor şi până unde a trebuit să pătrundă, frecvent, "unda estică a
distrugerii"19 • Potrivit opiniei aceluiaşi autor, consolidarea, treptată, a liniei austriece, a
dinastiei de Habsbmg, a favorizat instamarea monopolului, respectivei ramuri, asupra
demnităţii de împărat al Imperiului, deşi, aceasta era electivă, ca şi cum "alianţa Casei
de Austria cu puterea imperială arfifost în legeafirii"80 •
După Harald Heppner, unul dintre partizanii ideii că asediu! Vienei, din anul
1683, trebuie pus pe seama conflictului, latent, dintre "orientul apropiat şi occident",
războaiele cu turcii, purtate pe parcursul secolului al XVII-lea, au jucat un rol major în
81
procesui transformării Casei de Austria în mare putere europeană • Ele, conflictele
armate în cauză, au contribuit, într-o manieră decisivă, la succesul aşa-numitei "politici
de dezvoltare" a Habsburgilor Austrieci, în sud-estul Europei, care, odată cu pacea de
82
la Carlowitz, a reuşit să asigure securitatea teritoriilor ereditare austriece • In finalul
analizei, Harald Heppner a ajuns la concluzia că "politica de dezvoltare" a
HabsburgiLor Austrieci nu a avut doar un fundal politic extern, dat de războaiele
purtate cu Inalta Poartă, ci şi unul intern, vizibil în evoluţia socio-economică a statului
83
lor .
Desfăşurarea războiului habsburgo-otoman, purtat între anii 1 595- 1606, 1-a
75

76

77

Ibidem, p. 35.

Oswald Redlich, Weltmacht des Barock. Osterreich in der zeit Kaiser Lropolds 1. Wien. 1 96 1 , p. 1 .

"Das Haus Osterreich bestand je aus der deutschen wui der spanischen Linie, sie beide zusammen

JAihnen seit andenha/b Jahrhwuienen une in grossen ::iigengemeinsame Politik" (ibidem, p. 5).
8

Ibidem, p. 6.

Heinrich Benedikt, Die Casa D'Austria, das Reich und Europa. Entwicklung_ des ii<iterreichischen
Universalismu� bis 1866, în Spectrum Austriae Ostereich in Geschiodtte und Gegenwart, Wien, 1980, p.
79

..

74-75.
80

81

Ibidem, p. 74.

Harald Heppner, Die Entwicklungspolitik der Habsburger in Siidosteuropa infolge der
Ti.irkenkriege, în Siidostdeutsches A rchio, Bd. XXYIIXXVII, MUnchen, 1 983/1984, p. 88.
82 Ibidem, p. 89-90.
83 Ibidem p. 91 şi unn.
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determinat pe istoricul Jean Berenge să avanseze ideea, atunci când a analizat
activitatea împăratului Rudolf al ll-lea, că acesta a dus, la vremea respectivă, o politică
84
limitată, având ca obiectiv central instaurarea domina�ei imperiale în Transilvania .
Pentru autorul francez, pacea de la Zsitvatorok, semnată în anul 1 606, arată, în primul
rând, relativa slăbiciune la care ajunseseră cei doi combatan�, nefiind, în practică,
85
decât o reînnoire a păcii de la Adrianopol . Potrivit opiniei sale, modificarea
raportului de forţe, între cei doi adversari, s-a produs abia după ocuparea oraşului
86
Buda, de către armata imperială, la 1 septembrie 1 686 .
Contribu�i importante, la cunoaşterea situaţiei internaţionale de la Dunărea de
Jos, în secolul al XVTI-Iea, au fost aduse de o seamă de cercetători, precum Manfred
87
Stoy, Comelius R. Zach şi Harald Heppner , buni cunăscători ai istoriei românilor.
Manfred Stoy plasează începutul politicii româneşti a Habsburgilor Austrieci}n secolul
88
al XN-lea, în timpul domniei regelui Ungariei Carol Robert de Anjou . Insă, după
opinia aceluiaşi autor, abia anul 1 593 face să debuteze o etapă importanW9 a raporturilor
8
habsburgo-româneşti, odată cu declanşarea războiului la Dunărea de Jos , când domnii
de la Iaşi şi Bucureşti au luat în calcul posibilitatea realizării unei alianţe antiotomane cu
imperialii.
De alt fel, istoricul german distingea, atunci când evalua intervalul de timp cuprins
între anii 1 526-1 620, trei faze diferite de evoluţie a raporturilor habsburgo-Qtomane.
Ultima dintre acestea, delimitată cronologic între anii 1 593- 1 620, are o conotaţie
pozitivă, pentru evoluţia relatiilor româno habsburgice, vizibilă în cooperarea dintre ţările
90
române şi Casa de Austria . Considera�ile generale, emise de către Manfred Stoy, în
această lucrare, au fost dezvoltate şi aprofundate odată cu publicarea mai multor studii ce
s-au axat pe studi i de caz, închinate mai multor domnii, din Moldova şi Ţara
Românească, de la sfărşitul secolului al XVI-lea şi începutul celui următor.
Preocupat de studierea evoluţiei internaţionale a celor două ţări româneşti, din
momentul constituirii lor şi până la sfărşitul perioadei ce o avem în vedere, Comelius R.
Zach avansează ideea că ele şi-au început statalitatea sub formă de vasale ale Coroanei

84 Jean Berenge, Istoria bnperiului Habsburgilor 1273-1918, Traducerea Nicolae Baltă, Bucureşti, 2000, p.

200.
85 1bidem, p. 205.
86 1bidem, p. 262.
87 Manfi"ed Stoy, Die Bedeutung der Moldau und Walachei in den &terreichischen Ti.irkenkriegen des 16.
und beginnenden 17. Jahrhunderts, în Bericht, i.iber den Zehnten tisterreichischen Historikertag in Graz,
veranstaltet vom Vertand Osterreichischer Geschichtsvereine in der zeit vom 20. bis 23 Mai 1969,
Herausgegeben vom Vertand bsterreichischer Geschichtsvereine, 1 970; idem, Das WII"ken Gasper Gracianis
(Graţianis) bis zu seiner Esnennung zum Ftirsten der Moldau am 4. Februar 1619, în Siidosr
Forscluuzgen, international zeitschrift Fi.ir Geschichte, Kultur und Landeskunde Si.idosteuropas, Begriindet von
Fritz Valjavec, Sonderdruck, Band XLIII, Mi.inchen, 1 984; idem, Rurnlinische Fiirsten im friilmeuzeitlichen
W1e11, în Jahrbuch des Vereimjiir Geschichte der Stad! Wien, Band 46, 1990; idem, RaduŞerban, Fiirst der
Walachei 1602-1611, und die Habsburger Eine Fallstudie, în Siidost-Forschtuzgen, international zeitschsift
fur Geschichte, Kultur und Landeskunde si.idosteuropas Begri.indet von Fritz Valjavec, Sonderdruck, Band 54,
Mi.inchen, 1995; Harald Heppner, Die Rmnănen und Europa: eine Einleitung, în Die Rmnănen und
Europa vom Mittdalter bis ZW" Gegenwart, Harald Heppner (Hg.), Btihlill! Ver1ag Wien. Ktiln. Weimar,
1997; Comelius R. Zach, Staat und Staatstriiger in der Walachei und Moldau im 17. Jahrhundert,
Veroffentlichungen des Instituts fur Geschichte Ostewupas und Si.idosteuropas der Universitat Mi.inchen, Band
14, Hieronymus, Mi.inchen, 1 992.
88 Manfred Stoy, Die Bedeutung , p. 2 1 1 .
89 1bidem, p. 2 1 6.
90 Ibidem, p. 212.
•..
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Maghiare. Ulterior, după o evoluţie proprie, care a inclus şi suzeranitatea poloneză şi cea
otomană, wtrivit opiniei sale, acestea încep ''faza fanariotă de organizare a
statalităţii" 1 . Demn de remarcat este faptul că evenimentele petrecute, în toamna anului
1595, în Moldova, s-au bucurat de atenţia cuvenită din partea istoricului german.
Sesizând mutaţiile survenite, cu acel prilej, în statutul juridic al Moldovei, odată cu
semnarea acordului polonCHltoman de la Ţuţora, Cornelius R. Zach, încercând să
definească noua realitate, a folosit, în mod neinspirat, termenul de kondominium
polona::otoman92.
Jnsă, varianta corectă este cea avansată de către istoricul ieşean Veniamin
Ciobanu. Pornind de la vasta sa experienţă acumulată, de a lungul timpului, în studierea
relaţiilor internaţionale, vizibilă în numeroasele lucrări publicate pe această temă93, şi de
la o bună cunoaştere şi realistă interpretare a izvoarelor documentare, Veniarnin Ciobanu
a introdus în istoriografia noastră un nou concept, cel de suzeranitate colectivă. Acesta
este utilizat pentm a desemna statutul juridic al Moldovei, după semnarea tratatului
polonCHltoman de la Ţu�ora, la 22 octombrie 1 59594, şi al Ţării Româneşti, în timpul
domniei lui Radu Şerban 5• Pe lângă aceste mutaţii, istoricul ieşean a mai sesizat şi faptul
că, odată cu domniile lui Radu Mihnea şi Ştefan Tomşa, statutul juridic al celor două ţări
româneşti extracarpatice are din nou de suferit. Practic, cu acel prilej, se poate vorbi
despr: in��urarea suzeranităţii restrictive a Inaltei Porţi, asupra Moldovei şi a Ţării
Romaneşt1 .
Pe parcursul întregului veac al XVIT-Iea, cei trei mari concurenţi, la stăpânirea
spaţiului carpato-danubian, Imperiul Habsburgilor Austrieci, Republica Nobiliară
Poiană şi Imperiul otoman, au căutat forme de înţelegere care s-au concretizat în ceea
ce a fost denumit sistemul suzeranităţii colective. Situaţia, în cauză, a contribuit la
i mprimarea unui specific singular statutului juridic al ţărilor române, la vremea
respectivă. Respectiva formulă, a suzeranităţii colective, a făcut parte şi din sistemul
românesc de alianţe, deoarece, de cele mai multe ori, a fost promovat de către
exponenţii cercurilor conducătoare din Transilvania, Moldova şi Ţara Românească,
fără ca raporturile dintre parteneri să fie fondate pe principiul egalităţii.
Referindu-se la alianţa imperialo-transilvăneană încheiată, la 28 ianuarie 1 595, Ia
Praga, şi căsătoria ulterioară a lui Sigismund Bathory cu Maria Cristina, Veniamin
Ciobanu considera că ea a oferit împăratului Rudolf al II-lea noi baze juridice care,
împreună cu mai vechea teză a recuperării dependinţelor Coroanei Maghiare, a
fundamentat, din punct de vedere ideologic politica românerucă, la cumpăna veacurilor
XVI-XV�7.
Instituirea controlului Porţii Otomane asupra instituţiei domniei, "care a
9 1 Comelius R. Zach, op. cit., p. 3.
1 84.
93 Veniamin Ciobanu, La cumpănă

92 Ibidem, p.

de veacuri. Ţările române în contextul politicii poloneze la sffirşitul
secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVll-lea Iaşi, 1 99 1 ; idem, Titluri atribuite principilor
Transilvaniei, domnilor Moldovei şi Ţării Româneşti - expresia statutului lor juridic (semlul XVll), în
A/lAI, XXXIV, 1 997; idem, Politicii şi diplomaţiei în secolul al XVII-lea. Ţările române în raporturile
polono-otomano-habsburgice (1601-1634), Bucureşti, 1994; idem, Românii în politica est-central
europeană, Iaşi, 1 997 etc.
94 l dem La cumpănă de veacuri . , p. 1 2 1 .
95 ldem, Politică ş i diplomaţie .., p . 43-44.
96 Ibidem, p. 1 1 2 şi unn.
97 Idem, La cumpănă de veacuri ..., p. 1 00.
,
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reprezentat elementulprincipal al exercitării suzeranităţii otomane efective şi restrictive
asupra ţărilor române"98 , a consolidat, la Istanbul, ideea că sultanul putea concede

domnia cui dorea, fără a mai consulta factorii politici interni. Această situa�e a avut drept
unnare faptul că, în concepţia diplomaţiei europene, titlurile atribuite domnilor români
erau "ni(Ji mult o problemă de protocol, fiindfolosite înfuncţie de interesele politice ale

statelor respective care le determinau să-i considere principi ai Europei fie simpli
dregători ai Porţii"99 .
Pentru Tahsin Gemi! evoluţia sud-estului continentului, în secolul al XVll-lea, a
fost influenţată de "o fluctuaţie permanentă a tendinţe/ar politice, care aici w-măreau

modificarea echilibrului de forte, ceea ce a dus la existenta W1ei stabilităti relative la
00
începutul secolului" 1 . Cum, in perioada de timp avută î;1 vedere, Casa de Austria a
emis tendinţe de hegemonie continentală, care ameninţau, în mod direct, poziţiile
deţinute pe Bătrânul Continent de către Poarta Otomană, principiul fundamental al
101
politicii europene a acesteia a fost ofensiva spre Viena .
In acest context, obiectivul fundamental al opţiunilor externe româneşti a fost
menţinerea echilibrului de forţe între principalele puteri implicate la Dunărea de Jos. De
această dată, în comparaţie cu perioada de timp anterioară, acţiunile externe româneşti s
02
au rezumat, mai ales, la intervenţii diplomatice şi mai puţin annate1 • totuşi, "până la

Jjârşitul secolului al XVII-lea ţările române au susţinut activ o idee a cruciadei
eliberatoare, subminând, efectiv, puterea otomană pentru a-şi păstra independenţa şi
echilibru deforţe din zonă. Dar, după pacea de la Karlowitz ţărilor române_ li s-a impus
cu necesitate reevaluarea statuJului lor de independenţă faţă de Poartă. In locul ideii
coaliţiei creştine s-a dezvoltat treptat imperativul recâştigării independenţei prin forţe
• •n l03
propm
Un alt istoric bucureştean, Paul Cemovodeanu, analizând iniţiativele externe ale
domnului Constantin Brâncoveanu, considera că acesta a încercat să ducă o politică
dibace, de echi libru, între otomani şi Habsburgii Austrieci. Astfel, pe de o parte, el a
întreţinut o vie corespondenţă cu imperialii, iar, pe de altă parte, prin bani şi-a întărit
04
poziţia la Istanbul 1 • Tot atunci, la sfărşitul secolului al XVII-lea, curentul filorus, din
Ţara Românească, a luat o puternică amploare. Apropierea de Rusia a fost folosită de
Constanti n Brâncoveanu pentru a contrabalansa proiectele primejdioase, pentru ţările
române, ce erau elaborate de către Casa de Austria şi Polonia. Retragerea Moscovei de
la negocierile de pace de la Carlowitz l-a convins pe domnul de la Bucureşti să
05
procedeze la o îmbunătăţire a relaţiilor diplomatice cu ţarul 1 .
În ceea ce priveşte evoluţia raporturilor româna-austriece, la stărşitul veacului al
XVll-lea, preocupări intense a avut şi istoricul ieşean Gabriel Bădărău. Acestea au fost
98 Idem. Titluri atribuite
p. 23.
99 1bidem, p. 37.
JOO Tahsin Gemi!, La Moldavie dans le; traitk> de paix turco-polonais du XVII" siecle (1621-1672). în
.•. ,

RRH, XII, 4, 1 973, p. 687.
101 Idem, Les Pays Roumains dans Ia politique europeerme de la Porte ottomane au XVII" siecle. în
RESEE, XIII, 3, 1 975, p. 425.
102 1bidem, p. 426.
103 Idem. Ţările române în contextul politic internaţional, 1621-1672, Bucureşti,. 1979, p. 2 1 7-2 1 8.

104 Paul Cemovodeanu, Coordonatele politicii externe a lui Constantin Brâncoveana Vedere de arsnblu.
în Comtantin Brâncoveanu, Redactori coord. Paul Cemovodeanu, Florin ConstantinitL Bucureşti. 1989. p.
126-1 27.

105 ldem, în vâltoarea primejdiilor. Politica externă şi diplomaţia promovată de Constantin
Brâncm·eanu 1688-1714, Bucureşti, 1997, p. 22-23.
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sintetizate, într-o primă etaJ?ă, sub forma mai multor studi i şi articole106, iar, ulterior,
într-o lucrare de ansamblu1
Potrivit opiniei sale, avansul Casei de Austria, spre poziţia
ce avea să o deţină, în zona răsăriteană a Europei, poate fi întrevăzut încă de la mij locul
veacului al ?&i'll-lea, după victoria trupelor imperiale de la St. Gothard, ob�nută la 1
august J664 .
Incepând cu anul 1683, raporturile româna-austriece trebuie considerate în
contextul planurilor antiotomane elaborate de către Lipa Sfăntă, alianţă preconizată de
papa Inocenţiu al IX-lea, după victoria de la Viena10 • Analizând natura şi conţinutul
raporturilor politice româno-austriece, la acea dată, Gabriel Bădărău considera că ele
nu s-au rezumat a fi doar raporturi habsburgo-otomane, ci românii au avut un plan
propriu de colaborare cu imperialii după 1 683 . Lucm recunoscut, de alt fel, şi de către
generalul Frederico Veterani atunci când scria că "Principatele au o politică activă,
•

proprie, disimulată, modestă, dar hotărâtă, abilă şi consecventă" 1 1 0 .
Pentru Constantin Rezachevici o linie definitorie a politicii muntene, la

începutul secolului al XVIT-lea, a fost preocuparea constantă de a evita existenţa
simultană de forţe adverse, la nord şi sud de Ţara Românească. Perioada, în discuţie,
coincide cu o epocă de tratative diplomatice care a dus, în cele din urmă, la realizarea,
între cele trei ţări române, a unei baze de egalitate, ce a culminat cu con ederaţia
realizată, în anul 1 608, între Moldova, Transi lvania şi Ţara Românească1 1 . Potrivit
opiniei sale, în ceea ce priveşte statutul juridic al Moldovei, în primul deceniu şi
jumătate al veacului al XVII-lea, tratatul turco-polon semnat, în octombrie 1 595, cu
prilejul înscăunării lui Ieremia Movilă, a constituit garanţia practică a respectării
autonomiei ei inteme1 12•
În paralel, în Ţara Românească, Radu Şerban s-a axat, în plan extern, pe
strângerea relaţiilor cu celelalte ţări române şi cu Casa de Austria. La baza acestora din
urmă a stat jurământul de credinţă depus, de către domnul de la Bucureşti, la 27
octombrie/6 noiembrie 1 60 1 , în tabăra de la Dej, în faţa episcopului de Agria1 1 3 .
Analizând situaţia internă, existentă în Ţara Românească, în timpul domniei lui Mihai
Viteazul, Constantin Rezachievici a concluzionat că acolo nu a existat o grupare
proimperială şi o alta filopolonă, ci o singură grupare boierească antiotomană, în sânul
căreia a precumpănit când influenţa imperială când cea polonă1 14.
O bună analiză asupra situaţiei interne din ţările române a real izat-o Gheorghe
Brătianu. După acesta, începând cu anul 1 595, în Ţara Românească, au început să se
manifeste două concepţii asupra cârmuirii ţări i : aceea a Porţii Otomane care investea

(

1 06 Gabriel Bădărău, Raporturi politice româno-austriece (1683-1718), 1-III, în Al/A/, XXII/2, XXIII/ 1 ,
XXIV/ 1 , 1985, 1986, 1987; idem, Natura ş i conţinutul raporturilor politice româno-habsburgice 16831775, în R9mânii în istoria universală, voi. 11/1, laşi, 1 987.
107
Jdem, Intre Pajuri şi Semilună. Raporturi politice româno-habsburgice (1683-1853), Cluj-Napoca,
1 994.
108
Jdem, Raporturi politice , 1, p. 462.

1 09 Ibidem, p. 466.

...

Jdem. Natura şi conţinutul ... , p. 244.
Constantin Rezachevici, 1� relations politiques et militaires entre la Valachie et la Transylvanie au
debut du XVIf siecle, în RRH, XI, 5, 1972, p. 763.
1 12
ldem, Politica internă şi externă a ţărilor române în primele trei decenii ale secolului al XVIT-Iea, 1,
în Revlst, 38, 1 , 1 985, p. 1 7.
1 13
Ibidem, p. 8-9.
1 14
ldem, Poziţia marii boierimi din Ţara Românească faţă de Mihai Viteazul şi Simion Movilă
(noiembrie 1600-august 16011 în Studii, 26, 1 , 1973, p. 50.
1 10

111
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pe candidatul la domnie, lăsând cercurilor conducătoare autohtone doar grija de a-1
primi şi de a i se închina; şi pe acea a stărilor boiereşti, câre apărau vechiul drept al
ţării de a-şi alege domnul. Drept urmare, lupta, dusă pe parcursul întregului veac al
XVTI-Iea, a fost, în esenţă, rezultata directă a conflictului dintre aceste două
5•
concepţii 1 1
Ca o dovadă a unităţii existente în spa�ul carpato-danubian, evolu�a istorică a
Moldovei a cunoscut aceleaşi aspecte ca şi cea a Ţării Româneşti. Dar, în pofida creşterii,
în intensitate, a domina�ei otomane, structura autocratică a domniei, de tip bizantin, în
interior n-a dispărut niciodată. "Domnia ca instituţie a rămas la nivelul construit
ideolo�ic şi juridic de biserică şi bruileus, deşi domnul a inceput să fie numit de către
turci" 6 . Şi fanarioţii "vor urma linia autocrată, În sensul modernizator şi raţionalist al
despotului luminat care nu este decâl o aplicare de epocă a conceptului de princeps
optimus 111l1Ximusque"1 17• potrivit opiniei lui Valentin Al. Georgescu, în secolul al XVI
lea, principala atribuţie a adunării stărilor era alegerea domnului în timp ce, în veacul
următor, ea făcea d'F recomandarea, sau îşi exprima dorinţa către Poartă, în legătură cu
8•
persoana domnului 1
Scriind despre secolul al XVII-lea românesc, Florin Constantiniu concluziona,
într-unul din studiile sale, că acesta începe cu anul 1 60 1 , de la moartea lui Mihai
Viteazul, şi sfârşeşte în anul 1 7 1 1 , odată cu începutul epocii fanariote 1 1 9. În continuare,
referindu-se la evoluţia, în plan extern, a ţărilor române, cercetătorul bucureştean este
adeptul ideii potrivit căreia "conjunctura internaţională de la sfârşitul secolului al XVI
lea a dus sau readus, În conştiinţa politică afactorilor de conducere româneşti, alianţa
cu Imperiul Habsburgic şi unitatea de acţiune a celor trei ţări române" 1 20• Mai târziu, pe
la mijlocul veacului, în politica externă românerucă Îşi face apariţia o nouă idee alianţa cu Rusia împotriva Porţii" 1 2 1 • De alt fel, începând cu domniile lui Radu Mihnea.,
care "nu era turcit ci doarfiu de turcit, el nu era destinat să devină pa.yă, ci să vestească
1
un posibil paşă" 22, şi cu cea a lui Ştefan Tomşa, se ridică "marea problemă a
prefanL!riotismului în istoria românilor"1 3.
In ceea ce priveşte debutul raporturilor habsburgo-române, o contribuţie
importantă, la cunoaşterea acestei perioade, şi-a adus-o cercetătoarea Ştefana
Simionescu. Aceasta din urmă consideră că după lupta de la Mohacs Casa de Austria a
început să elaboreze un pro� de politică externă răsăriteană, în care un rol important
era rezervat ţărilor române . Dar, în veacul al XVI-lea, colaborarea dintre români şi
Curtea de la Viena nu s-a fiuctificat deoarece Imperiul otoman se afla, încă, în ofensivă,
iar Casa de Austria, care preluase moştenirea ungaro-boemă, cu toate implicaţiile politice
şi militare ce au decurs din acest act, nu era suficient de puternică, pentru a desraşura
"

1 15

Gheorghe Brutianu, Sfatul domnesc şi adunarea stărilor în Principatele Române, Bucureşti, 1 995, p. 8 1 .
Valentin Al. Georgescu, BW!nţul şi intituţiilr româneşti până la mijlocul secolului al XVlli-Iea,
Bucureşti, 1 980, p. 1 28.
1 17
Ibidem, p. 1 29.
1 16

1 18

Ibidem. p.

1 52.

1 1 9 Aorin Constantiniu, De la Mihai Viteazul la fanarioţi: observaţii asupra politicii externe româneşti,

1 975, p. 1 0 1 .
1 09.
1 2 1 1bidem. p. 1 25.
1 22 Ibidem. p. 1 16.
123 1bidem, p. 1 17.
1 24Ştetima Simionescu, Ţiirile române şi începutul politicii răsăritene antiotomane a Imperiului
Habsburgic (1526-1594), în Rev/st, XXVIII, 8, 1975. p. 1 200.

în SMIM, VIII.

1 20 Ibidem, p.
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125
acţiuni de anvergură la Dunărea de Jos • Eforturilor depuse, în această direcţie, de către
Ştefania Simionescu li s-au adăugat, ulterior, cele ale unor cercetători precum: Ileana
Cazan, Radu Mârnt, etc.
Studiul problemei nu poate fi considerat pe deplin realizat rară a ţine cont de
aportul adus, în această direcţie, de o serie de autori, dintre care amintim aici pe Ştefan
Andreescu, Andrei Pippidi, Cristina Rotman Bulgaru, etc. Lor li se adaugă
numeroasele studii şi monografii închinate majorităţii domnilor, din cele două ţări
române, din secolul al XVll-lea. Cum spaţiul avut la dispoziţie nu ne-a permis o
dezbatere asupra întregii producţii istoriografice, închinate subiectului avut în vedere,
rămâne ca pe vi itor să revenim cu un nou material, care să-I completeze pe acesta.

Les Pays Roumains aux rapports politiques habsburgo-ottomans
pendant au XVIr siecle. Considerations historiographiques
Resume
Cet article n!alise une succinte presentation de l'historiographie roumaine et etrangere qui
a aborde le probleme du lie occupe des pays roumains aux rapports politiques habsburgo
ottomans pendent au XVII" siecle. A câte de ces ouvrages on remarque aussi une serie des
sources documentaires qui se rapportent a cette problematique.

125 1bidem, p. 1 2 1 3.
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Misiunile diplomatice europene, din Constantinopol, nu aflaseră, la 1 O ianuarie
1 799, nimic despre conţinutul negocierilor Porţii cu Rusia şi Marea Britanie. Se credea
că principala clauză era ca cele trei puteri să nu depună armele, până la încheierea unei
1
păei comune şi generale , probabil, în accep�a lui d'Ohsson, ministrul plenipoten�ar al
suediei la Constantinopol, să nu se încheie pace separată cu Franţa şi, în cadrul păcii
generale, să se rezolve problema sferelor de influenţă ale Rusiei şi Angliei, în Europa şi
în afara acesteia, păstrându-se echilibrul puterii.
Miniştrii otomani, îngrijoraţi de situaţia de la Dunăre, au decis, pentru moment,
să ajungă la o înţelegere cu Pasvanoglu, ayanul rebel de la Vidin, pţntru a lua trupele de
pe frontul dunărean şi a le trimite împotriva francezilor, în Egip{ Seraskierul Ki.ici.ik
Husein Paşa a primit ordin să tatoneze terenul, pentru a vedea în ce condiţii rebelii ar fi
3
dispuşi să înceteze rezistenţa .
Această încercare de paei ficare nu ar fi avut loc, credea d'Ohsson, dacă guvernul
otoman nu ar fi fost îngrijorat de pericolul previzibil din Moreea şi Bosnia, "contrees
que l'on croit aussi menacees de la part des Fran9ais'-A.
La 1 1 februarie 1799 diplomatul suedez informa pe regele Suediei: "Ce Matin,
Sire, le Prince de Walachie Klumzerly a ere depose, et remplace par le ci-devant
Hospodar, Prince Montsi (Alexandru Moruzi, domn al Ţării Româneşti pentru a doua
oară <30 ianuarie 1 799-8 octombrie 1 801> - n.LS.)'.s .
Constantin Hangerli a fost ucis, din porunca sultanului Selim al li-lea, chiar în
Bucureşti . După această crimă politică, sultanul avertiza: . . . în aceste zile, cei din
grupulfanarioţilor răspândesc fel defel de zvonuri, ştiri şi mârşăvii, pentru a-şi atinge
ţelurile. Conduita lor pricinuieşte mereu daune statului meu . . . Oare, Hancerlu-Oglu nu
a fost pildă? Asemenea lucruri apar de la cei din grupul din Ţara Românească şi
Moldova, ceea ce, Însă, mă supără nespus. Iată, curmarea acestor răutăţi este posibilă
(doar) prin uciderea acestor ghiauri - vinovaţi, nevinovaţi; după aceasta, să nu mai
aud ceva, că îi ucidpe toţi, fără milăr -�>.
"

1 Europe and the Porte: New Documents of Eastern Quooon, voi. II, Swedish Diplomatic Reports,
1798-1799, Iaşi, Oxford, Portland. 2001 , p. 1 34, doc. 39 (Constantinople. 1 0 January 1 799, Jgnatius Moradjea

d'Ohsson to the King of Sweden).

2 Ibidem, voi. II, p. 1 35, doc. 39.

43 Ibidem, voi. II, p. 1 35, doc. 39.
1bidem, voi. II, p. 1 35, doc. 39.
5 Ibidem, voi. II, p. 146, doc. 43 (Constantinople,

10 February 1 799, lgnatius Moradjea d"Ohsson to the King
of Sweden).
6 Valeriu Veliman, Relaţiile româno-otomane (1711-1821). Documente turceşti, Bucureşt� 1984, p. 648.

". . . 1/angery,buerprete du Capidan Pascha, jew1e, detemline, imrigUllJU, et depui.s quelques tems smqx;onne
d'etre vendu a la Rusie. Il dnit safortune a la protection du Grand Amiral (Kiiciik Husein Paşa - TLLS.) et a
la promesse defaire de son core to!IS ses efforts pour ecraser /'Aga Rebelle (Pasvantoglu - TLLS.)" cf. Europe
and the Porte: New Documents on the Eastern Question, voi. 1, p. 382, doc. 105 (Constantinople. 9

Deccmbcr 1797, lgnatius Moradjea d'Ohsson to the King ofSweden).
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Guvernul otoman era îngrijorat, deoarece la 25 februarie 1 799 se ştia că un corp
de annată de 1 0.000 de oameni ,.,s'est arrete vers la Moldavie, ou il attend de nouveaux
ordres de Petersbourg sur sa destination"1 , iar seraskierul Kiiciik Husein P� ,,n'a pu
mettre encore la demiere main a ses negociations avec Paswan d'Oglou' .s . Luând
măsuri pentru mărirea efectivelor militare care urmau să ac�oneze în Egipt, demnitarii
otomani au început negocierile cu Pasvantoglu şi, la 9 martie 1 799 la Constantinopol
circula informaţia că rebelul ,.fl renouvelle ses actes d'hommage et de fidelite au
Souverain, et que le Souverain lui a fait grace"9, rară a se cunoaşte în ce condiţii s-a
produs această reconci l iere. Se presupunea că una dintre condiţii a fost înlăturarea
domnului Ţării Româneşti, Constantin Hangerli, acuzat "d'ailleurs de miile exces

tiraniques dans la provincie. A la suite de sa destitution il a ete en effet arrete a mis a
morl. Depuis avanthier sa tere est expose devant la premiere porle du Serai/. On
procede maintenant a la confiscation de tous ses bien qui sont considerables" 10 •

D'Ohsson raporta regelui Suediei, la 26 martie 1 799, despre o nouă măsură luată
de Poartă în Principatele Române: ,,Sire, Calimacky, lwspodar de la Vallachie, a ere

depose. . . le 13 de ces mois et remplace par le Prince Ypsilanti, Drogueman de la Porle.
Ce dernier a pour succeseur Alexandre Sutzo, ci-devant Droguenwn de l 'Amiraute"' 1 1 •
După 20 martie şi Kiiciik Husein Paşa a revenit la Constantinopol, fără a deconspira
12
diplomaţilor europeni nici un amănunt privind condiţiile reconcilieri i cu Pasvantoglu .
Incertitudinea învăluia şi modul în care urma să reacţioneze Curtea de la Viena, care

,.tient la Porte en suspens sur les mesures qu auroient ete com;ertee m,.ec ses allies
actuels (Marea Britanie şi Rusia - n.LS.). Cependent le corps de 10.000 Russes, qui
devoient traverser le territoire de Moldavie et s 'approcher d'ltalie, a eu ordres de
changer de route et d'allerjoindre le General Rosemberg (comandantul tmpelor ruse care
13
l uptau împotriva francezilor, în statele gennane - n. L S.) dcms les Etats de L 'Empereur ' •
Diplomaţii din Constantinopol considerau că situaţia Insulelor Ioniene ar fi putut

7 Ibidem, voi. II, p. 147, doc. 44 (Constantinople, 25 February 1799, lgnatius Mouradgea d'Ohsson o the
King of Sweden); "77Je news was reporled also by von Knobelsdorff; according to his repon. the 1(}()()()

Russian soldier.r under General Hemwnn, who hod to cross Molda via toward.s Albania, were ordered ro
change their rollle. 71tey emered Transylvmtia, wl�ere they were supposed ro join mrother Russian contingent,
already deployed in Austria", cf. Ibidem, vol. II, p. 147, doc. 44, footenote 3.
8 Ibidem, voi. II, p. 1 47, cioc. 44.
9 Ibidem, voi. Il, p. 149 doc. 45 (Constantinople, 9 March 1799, lgnatius Moradjea d'Ohsson to the King of
Sweden); ". . . the Prussian extraordinmy envoy in Istanbul, von Knobelsdorff. lwd already cuuwwzced the
evelll, as early as 25 Jmwary. Pasvantoglu had been working for this pwpose since the end of the precede/U
vear', ct: Ibidem, vol. Il, p. 149, doc. 45, footenote 5.
10

Ibidem, voi. Il, p. 1 50, doc. 45.
Ibidem, voi. II, p. 1 52, cioc. 46 (Constantinople, 26 March 1799, lgnalius Moum.Ugea d'Ohsson to the King of
Sweden). D'Ohsson a revenit asupra infonnaţiei, de�;pre promovarea marelui dragoman al Porţii, pe tronul
Valahie� �el, într-o scrisoare din 17 aprilie 1799 că acesta urma să plece în Moldova, cf Ibidem, voi. 11, p.
1 64. doc. 49. In timpul domniei sale în Moldova (1799-1801), ,,timp de doi ani şijwnătate a snrţinut cât a putut
11

interesele Rusiei. Deşi aceasta a accelerat destituirea lui din domnia Moldovei, pe tot parcursul pelioadei date n
aufost ÎIIJremple raponurile sale cu V.S. Tamaro, Fomon (prinu•! dmgonwn al ambasadei ntse la Istanbul),
Baro:::zi ş.a După cum relatează contemporanii, «casa lui C lpsilanti devenise loc·ul fntâlnirii agenţilor mşi», iar
el, ignorând orice precauţie. se declara Înfoţa Porţii IIJXlrtizan al Rusiei>> . . . ; era considera! de cătrefrancezi ca
Jiliul o liCreatură>> a ruşilor, ca şi vărul său - AL Momzi, mnbilor incriminâJuiu-li-se că transmit Rztsiei secretele
de la Poartă", cf. Vl. Mişchevca, P. Zavitsanos. Principele Conrumtin YJE!anti 1760-1816, Chişinău,

1999, p. 60. Vezi şi: Hunnuzaki, Docwnente , Supliment lf2, p. 303, 304.
' : Europe and the Porte: New Documents on the Eastern Question, vol. H, p. 1 52, doc. 46.
L• Ibidem, voi. II, p. 156, doc. 47 (Constantinople, 27 March, Ignatius Moradjea d'Ohsson to the King of
Swcden).
.••
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deveni un subiect de serioasă controversă, între Rusia şi Imperiul Otoman 1 4•
Deocamdată nimic nu tulbura alianţa otomana-rusă şi opera�unile alia� lor, într-un
context în care flota franceză răspândise teroare în întreg Imperiul Otoman1 Acesta era
într-o situa�e critică: ". . . les Chateux des Dardnnelles etoient dans wt etat pitoyahle;
point de gamison, point d 'artillerie, quelques vieux cmwns sans affeets, la gue"e avec
•

Paswan Oglu dans son front; toute la Romelie en combustion, la Moree et les Jsles
6
agitees par les proclamations des FrOJlfais, enfin toute la Syrie micontente. . . "1 •

Din informaţiile şi observaţiile diplomatului suedez lgnatius Mouradgea
d'Ohsson, în prima decadă a IW1ii mai 1 799, ruşii şi britanicii continuau ,,de conserver

tous les dehors d'une paifaite hamwnie avec les Ottomans. Ils ne cessent cependant de
recrier tous bas contre les lenteurs du Gouvemement, son ineptie, son indolence et le
nuzuvois choix de Ses Generau.X' 1 1.
Ţarul Pavel 1, în pofida aparenţelor, "era însă extrem de nemulţumit de acţiwzile
aliaţilor lui. Rusia a participat la o a doua coaliţie împotriva lui Napoleon, alături d..e
A ustria, Neapole şi Marea Britanie, pe continentul european de data aceasta. In
octombrie 1799, mâniat de ceea ce considera el o trădare a Austriei, în campania din
Elveţia, Pavel ş_i-a retras trupele de pe câmpul de bătaie şi a rechematflota din Marea
"8
Mediterană . 1 •
.

.

Echipa de consilieri imperiali, care conducea politica externă a Rusiei era
conştientă că abandonarea unor poziţii strategice, cum erau Corfu şi Mal� lipsea Rusia de
posibilitatea de a deveni un arbitru al echilibrului şi al păcii în Mediterana 9• Nu trebuie să
se uite însă că, Ia sfârşitul anului 1 799 ,,on etait entre dans la demiere periode du regne de
Pmd f' ou sa folie prit des fom�es de plus en plus extravagantes"20 • Degradările,
deportările, exilările au luat propo�ile unei veritabile terori, care a paralizat guvernul rus,
obligat, de multe ori, să ia decizii contradictorii2 1 • Aflat la Messina, amiralul Uceakov a
primit ordin să revină la Corfu, "ou lui rneme arriva laflotte le 19janvier J8()().z2. Dar, la
începutul lunii următoare, i-a parvenit un nou ordin al ţarului, emis Ia 1 decembrie 1 799,
care anula dispozi�a anterioară şi trimitea flota în croazieră, între coastele Afiicii, Malta şi
Sicilia, ,pfin d'intercepter le corp_s expeditiomwire frC01fais, si Bonaparte tentait de la
faire rentre t?!l France par la mer'23, deşi, după bătălia de Ia Abukir, o asemenea croazieră
era inutilă24. In urma unui consiliu de război, comandamentul flotei ruse a decis să lase la
Neapole o parte din trupe, ,de ne rien envayer a Malte, vu que La Valette resistait
toujours'125 şi să se retragă la Sevastopol, cu toată flota, conform ordinelor ţarului.
1 4 Ibidem, voi. II, p. 1 58, doc. 48 (Constantinople, 10 April 1 799, lgnatius Moradjea d'Ohsson to the King of
Sweden).
15 1bidem, voi. II. p. 1 6 1 , doc. 49 (Constantinople, 17 April 1799, lgnatius Moradjea d'Ohsson to the King of
Sweden).
1 6 1bidem, voi. Il, p. 1 6 1 . doc. 49.
1 7 Ibidem, voi. Il, p. 174, doc. 52 (Constantinople, 1 O May 1 799, lgnatius Moradjea d'Ohsson to the King of
Sweden).
18
Barbara Jclavich. Istoria Balcanilor. Secolele al XVIll-lea şi al XIX-lea, iaşi, 2000, voi. 1, p. 1 1 5. Vezi şi:
B. Mournvieff. L'alliance R1.B;o-Turque au milieu des guerres napoleoniennes, Neuchatel, 1954, p. 4345.
9 1bidem, p. 44.
21 0 Ibidem,
p. 44.
21 Ibidem, p. 44.
22
Ibidem, p. 45.
23 Ibidem, p. 45.
24 Ibidem. p. 45.
25 Cf Ibidem, p. 4547.
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Defec�unea Rusiei, în cadrul celei de-a doua coaliţii antifranceze, a facilitat lui
Napoleon, devenit prim consul, victoria obţinută împotriva Austriei, la Marengo26 , la 14
iunie 1 800. Prin pacea de la Luneville, semnată la data de 9 februarie 1 80 1 , Franţa a
reluat stăpânirea asupra Belgiei şi malului stâng al Rinului, forţând Austria să-i cedeze
posesiunile veneţiene câştigate în 1 797.
Franţa a devenit stăpâna incontestabilă a Italiei, iar regele Neapolelui, izolat, a
fost obligat să încheie pace cu Franţa şi să recunoască intrarea în posesia acesteia a
insulei Elba, a porturilor Toscanei şi să se angajeze la plata unei indemnizaţii de
500.000 de franci.
În ceea ce priveşte atitudinea Rusiei, ţaml Pavel 1 avea un nou motiv de
nemulţumire, faţă de aliaţii din cea de-a doua coaliţie antifranceză, din cauza refuzului
Cabinetului de la St. James de a restitui insula Malta, Ordinului religios al Cavalelilor
Sf Ioan de la Iemsalim, al cămi Mare Magistru devenise chiar ţa.111 l Rusiei. Răceala
dintre Sankt-Petersburg şi Curţile de la Londra şi Viena a detetminat o apropiere franca
rusă. Prin declaraţii pacifiste şi prin repatrierea a 7000 de prizonieri mşi, aflaţi în Franţa,
primul consul a încearcat să-I sensibilizeze şi să-I atragă de partea sa pe Pavel I. Acesta
era preocupat d� :.J?osibi l �tat�a ca, la influenţa An�liei, �us_ia să _ va9ă ,ţles Detroits
subltementfenne .- . La _1 IUnte 1 800 contele Rostopcm a prnmt ordm sa expulzeze, "des
"
limites de l 'empire , pe ambasadorul britanic Withworth, ceea ce nu a făcut decât să
agmveze ctiza rusa-britanică.
Următorul pas făcut de diplomaţia rusă a fost încercarea de a relua ,.proiectul
28
grecesc" al Ecaterinei a II-a, rezolvând astfel problema orientală , win tranşarea
Imperiului Otoman, între Rusia şi puterile occidentale, cu excepţia Angliei-9. Franţa ar fi
unnat să primească Egiptul, Austriei i-ar fi revenit Bosnia, Ţara Românească şi Serbia,
Prusia ar fi anexat Hanovra, Rusia rezervându-şi "la Bessarabie, la Moldavie, la
Bulgarie et la Roumanie (Roumeliej qui englobait, selon son idee, les districts de
3
Constmztinople et des Dardtmelles" . Un asemenea proiect presupunea o minuţioasă

pregătire diplomatică şi militară, fiind evident că nu s-ar fi putut realiza fără luptă.
Pentru a-şi spori forţa, Rusia a reanimat modelul politic al Neutralităţii
annate31 . Sub pretextul unor «vext:ztions n?iterees», au.xquelles les corsaires

"
britmmiques soumettaient les navires marchm1ds des allies de la Rusie, prC?fitant

26 Ibidem, p. 48.

27 Ibidem, p. 5 1 .
Ibidem, p. 5 1 -52.
29 Ibidem, p. 52.
28

JO Ibidem, p. 52. ,,Dam son ouvrage, Cent projets de partage de In Turquie. . . , 7:G. Djuvarra ne ftlit pas
metUion de celui-la. Il fut conr;ui dans un menwire compose par le compte Rostoptchine, sur l 'ordre de Paul
f", el fitt approuve par lui le 14126 oct. 1800. Ce menwire }iti publie dcuzs les Archives Russes ( 1878, /)
d 'apres la copie foumie a l'editeur par le jils de l'auteur. Il }itt prtblie egalemelll dcuzs la Revue d'hiftoire
diplomatiljue ( 1889, /) d'apres la traduction non confom�e, trouve dcuzs le papiers du baron Fein, ancien chef
de cabir�et de Napoleon'', c[ Ibidem, p. 52, n. 1 .
,,Principiul Neutralităţii armate a fost creat şi aplicat prima dată in Baltica, in timpul R(cboiului de 7 ani.
In 1 759-1 760, din iniţiativa impărcitesei Elisabeta (a Rusiei - nLS.), Curţile Nordice au definitivat un tratat
mtmit Convenţia Baltică, garantând înainte de toate, libertatea navigaţiei pe această mare. Aceasle/ măsurâ,
care interzicea accesul in Baltica pentru navele de război ale puterilor care nu erau riverane, afost urmată
de concentrarea, in toate porturile daneze şi suedeze a unei jlote nL1·o-danezo-suedeze. . . Sub comatula
viceamiralului Poliansky, aceastăflotă combinată avea misiunea sci oprească toate tentativele de a pătmnde
în Baltica ale escadrelor sau navelor de riizboi izolate, aparţinând puterilor străine de această mare. Datorită
unei asemenea coi!Centrciri de forţe, in strâmtorile Mării Baltice, nici o tentativă de acest gen nu s-a
inregistrat". cf. Ibidem, p. 6 1 , n. 2.

�1
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notanunent de quelques «insultes» faites aux pavillons danois et suedois, l 'empereur
32
adopta contre l 'Angleterre des mesures graves" • A unnat Declara�a imperială din 27
august 1 800, prin care guvernele din Danemarca, Prusia şi Suedia erau invitate să
coopereze cu Rusia, pentru a alcătui o convenţie pentru restabilirea drepturilor
3
neutrilor • După două zile, s-a i mpus printr-o ordonanţă sechestrul asupra tuturor
bunurilor englezilor din Rusia, iar la 7 noiembrie 1 800 .�-a instituit embargo-ul asupra
34
navelor engleze din toate porturile imperiulut' • Aceste măsuri au fost comunicate
diploma�lor care erau acredita� la Sankt-Petersburg, ţarul Pavel 1 susţinând că
embargoul , /IR serait leve que lorsque l 'Angleterre aurait satisfait aux engagements
35
qu 'elle venait d'enfraidre par la prise de possession de l 'île de Malte" . Cabinetul rus a
precizat Cu�lor imperiale din Nord că aplicarea Neutralităţii armate va însemna ca
Rusia, împreună:._ cu Pmsia, Danemarca şi Suedia să închidă britanicilor zona nordică a
Continentului. In decembrie 1 800 s-au semnat conven�i care cuprindeau ,Jes
engagements anterieurs qui resultaient pour eux (Rusia, Danemarca, Prusia, Suedia
36
n.L S. ) de la Neutralite armee" • Unii istorici consideră că, prin asemenea acţiuni,
interesele Rusiei au fost sacrificate în favoarea Ordinului Cavalerilor de la Malta sau
pentru satisfacerea capriciului Marelui Magistru al acestui ordin, ţarul Pavel 1. De fapt,
acesta ,frappait les «marclumds de Lnndres» au point le plus sensible: il etablissait en
37
fait un y_eritable blocus continentaf' , precedând blocada continentală napoleoniană.
In aceste condi�i, era posibilă o apropiere franca-rusă. Primul consul, dorind să
strângă relaţiile cu Pavel 1, "lui envoya. comme present, l' epee que le pape Leon X
"
( 1513-1521) avait donnie au Grand Maître de l 'Ordre de son epoque şi îşi exprima
intenţia de a oferi ţarului, Marele Magistru al Ordinului, insula Malta, după ce aveau să
38
fie evacuaţi britanicii, care se găseau pe insulă • Pavel 1 a trecut cu rapiditate la noi
măsuri, antibritanice, ordonând cazacilor de pe Don să organizeze o expediţie contra
englezilor din India, în timp ce contele Rostopci n îi scria, la 8 octombrie 1800, lui
Talleyrand, infonnându-1 despre condiţiile în care relaţiile franco-ruse se puteau
nonnaliza. Printre condiţii, figurau restituirea Maltei Ordinului Cavalerilor Sf. Ioan de la
Ierusalim, restabilirea situaţiei, anterioare intervenţiei franceze în Italia, în regatele
39
Sardinia şi al celor Două Sicilii • Acestor condiţii li s-au adăugat ulterior umilirea
Austriei şi ,.ţ/e reconnaître le Rhin comme frontiere entre la France et l 'Allemagne",
aşa cum se prevedea în instrucţiunile vicecancelarului S.A. Kolitcev, trimis în misiune
40
diplom�tică la Paris, în ianuarie 1 80 1 .
In timp ce negocierile rusa-franceze se derulau cu intensitate, pentru că Primul
Consuljuca până la capăt "cartea rusă'', conducând, în paralel, ,ţ/'wze nigociation avec
.J-1
l'Angleterri , la 23 martie 1 80 1 ţarul Pavel 1 a fost asasinat. Aproape simultan cu
moartea lui, flota engleză a trecut prin strâmtoarea Sund, a bombardat Copenhaga şi a
-

32 Thidem. p. 52.
33 Ibidem, p. 52.

J.l

35

Thidem, p. 52.
Thidem. p. 53. Vezi şi: Emest-Philippe von Brunnow, Ape� des t.ransactiom politiques du Cabinet de

Russie

sous les rfgne5 de Catherine II, Paul 1"" et Alexander 1"", în

d 'Histoire Russe. t. XXXI, Skt-Petersbw"g,
36 B. Mouro.viell op.cit., p. 53.
37 Ibidem. p. 53.

1 880.

Recueil de la Societe Imperiale

38 Thidem, p. 53.

39 Thidem, p. 54-55.

40

Ibidem, p. 57-59.

4 1 Ibidem, p. 6 1 .
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d istrus flota daneză, iar Suedia a fost silită să se apropie din nou de Anglia.
Noul ţar, A lexandru 1, a preluat la începutul domniei sale politica de conservare a
Imperiului Otoman în virtutea teoriei lui Montesquieu cu plivire la avantaju l de a avea
42
un vecin mai slab . ,Avantajuf' nu s-a manifestat, deoarece Imperiul Otoman era o
structură statală musulmană, cu o numeroasă populaţie creştină, iar criza prin care trecea
-A
îl transformase într-un ,teren al ciocniri/ar şi a/ luptelor Între cei putemid 3 , Rusia
fiind obligată la moderaţie, deoarece, în cazul partajului Imperiului Otoman, nu ar fi
obţinut Strâmtorile şi Constantinopolul, ca şi alte regiuni vizate, inclusiv Principatele
Române, din cauza implicării Franţei, a cărei forţă m i litară ,.părea să n-aibă limite",
precum şi a supremaţiei maritime britanice 44.
Alexandru 1, într-o discuţie cu S.R. Voronţov, îi spunea acestuia, la 5 iulie 1 80 1 ,
că era întotdeauna gata să folosească toate mij loacele de care dispunea, pentru a
conserva "o stare de lucruri În care slăbiciwwa şi proasta administraţie sw1t garanţii

preţioase ale securităţit -45 •

La rândul lui, diplomatul S.R. Voronţov era de părere că Rusia era deja prea
întinsă, pentru a căuta să facă noi achiziţii teritoriale, iar otoman ii, conştien� de criza în
care se aflau, vor fi supuşi faţă de politica Sankt-Petersburgului, irnpunându-se păstrarea
Imperiului Otoman şi chiar sprij inirea acestuia, pentm ca Franţa şi Austria să nu-i
răpească din teritorii, sporindu-şi astfel puterea în detrimentul Rusiei�6 . Aşa se explică
medierea msă la restabi lirea păcii franco-otomane şi încercările diplomaţiei ţariste de a
obţine din partea lui Napoleon garanţia integrităţii Imperiului Otoman, existând

,.suficiente temeiuri care Î11Vederează că tatonările (prilejuite şi de negocierile care au
sfârşit prin pacea de la Luneville), ţintind la modificarea În 1801 a graniţelor
-41
Imperiului Otoman au fost blocate îndeosebi de Rusia' . Dorinţa de a conserva

Imperiul Otoman îl făcea pe ţar să urmărească atent politica Franţei şi, după cum îi scria,
l a 20 ianuarie 1 803, lui S.A. Voronţov, în cazul în care francezii ar invada imperiul, să
ia măsurile adecvate împreună cu Cabinetul de la Londra48 . Acest proiect politic a fost
reluat frecvent în instrucţiunile către misiunea diplomatică rusă, de la Londra.
Problemele interne din Imperiul Otoman, în _şpecial anarhia provocată de ayani,
reprezentau un pericol pentru stabilitatea Europei. In situaţia în care guvernul otoman s-ar
fi raliat Franţei, sau aceasta ar fi pus în pericol existenţa statului otoman, Rusia, împreună
cu Anglia, trebuiau să fie pregătite de acţiune comună, pentm a decide ce se va întâmpla
cu provinciile otomane, în special cu cele de mare interes pentru cele două puteri49.
Alexandru I nu scăpa din vederile sale, în septembrie 1 804, să refacă alianţa
ruso-otornano-britanică şi să obţină acordul aliatilor ca, în anumite regiuni ale
50
Imperiului Otoman să stabilească garn izoane ruse . Aceasta era intenţia diplomaţiei
42 S. Jigarev, Russkaia politika v vostocinom vopros, l. 1, Moskva. 1 896, p. 256.

43 Ibidem, t. I, p. 256.
44

Leonid Boicu. Principatele Române în raporturile politice internaţionale (1792-1821), Iaşi, 200 1 . p. 56.

45 Ibidem, p. 57. Vezi şi: Arhiv kniaza Voronţova. t. X, Moskva. 1 876, p. 274.
46 Veşnaia Politica Rossii XIX 1 nacela XX veka. Dokumentî rosiiskogo ministerstva inostrannîh del,

Gosudarst vennoe izdatelistvo Politiceskoi literaturi, Seriia peiVaia, 1805-1815 gg., Tom peiVâi, mart.
1801 g.-aprili 11104 g., p. 84-85 (în continuare V.P.R., tom ... ).
47 Leonid Boicu, op.cit., p. 57. Vezi şi: I.S. Dostian, Russkaia obşcestvennaia mîsli 1 balkanskie norodî. Ot
radişceva do dekabristov, Moskva. 1 980, p. 1 1 8- 1 19; D.A. Sturdza, C. Colescu-Vartic, Acte şi
documente voi. 1, p. 400-40 1 ; N. Iorga. Acte şi fragmente. . . voi. II, p. 369.
48 Leonid Boicu, op.cit., p. 58. Vezi şi: Arhiv kniaza Voronţova, t. X., p. 305-306.
49 Cf. V.P.R., Tom vtoroi, aprili 1804 g.-dekabri 1805 g., Moskva. 196 1 , p. 143- 1 52
50 Ibidem, t. II, p. 226-229.
• • ..
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ţariste şi cel mai bun prilej de realizare, care trebuia pregătit minuţios, pe plan
diplomatic, era virtuala reinnoire a tratatului de alianţă defensivă din decembrie 1 798.
Zonele m ilitare ale Rusiei, din Imperiul Otoman, dacă ar fi reuşit să le impună, nu erau
altceva decât baze care, prin extindere şi consolidare, se puteau transforma în mici
entităţi statale care, iniţial, unnau a fi sub protecţia Rusiei, plătind sultanului doar un
tribut, după modelul d in Insulele loniene, transformate în Republica celor Şapte Insule.
Politica Rusiei faţă de Imperiul Otoman, privind conservarea acestuia, faptul că
,intre anii 1 792 şi 1806 Rusia nu s-a mai aflat În război cu Poarta" a detenninat
diploma�a de la Sankt-Petersburg să 11u mai lanseze ,,manifeste şi apeluri de ridicare la
s
luptă a popoarelor ba/canice . . .' . 1 • In perioada 1 796- 1 806 Rusia a continuat să-şi
consolideze influenţa în Orientul Europei, sprij inind popoarele d in zonă ,,în limitele

îmbzmătăţirii situaţiei în cadrul Imperiului Otoman, în aşteptarea momentului când ele
arfi dorit «independenţa» sub protecţia Rusiei şi în serviciul acesteia din urmâ.s2. Un
,

aspect relevant pentru politica Rusiei în Orientul Europei îl reprezintă renunţarea, cel
53
puţin pţ plan oficial, de a mai susţine ayanii rebeli de la sudul Dunării .
In anul 1 802, după ce ţarul a refuzat să ordone oficial intervenţia militară în Ţara
5
Românească �. pentru a-1 îndepărta pe rebelul de la Vidin, Pasvantoglu, diplomaţia ţaristă
a intrat imediat în acţiune. V.S. Tamara., din Constantinopol, i-a cerut consulului rus, de la
55
Iaşi, Malinovski, să trimită un om de încredere pentru a negocia cu insurgentul . Acestuia
unna să i se comunice că, în schimbul retragerii trupelor sale din Ţara Românească,
misiunea diplomatică a Rusiei, de la Constantinopol, se angaja să-i obţină de la guvernul
5
otoman recunoaşterea drepturilor sale 6 . Tamara îşi propunea să acţioneze, în acest sens,
discret, din umbră, prin intermediari, pentnt a nu provoca suspiciunile demnitarilor
otomani, privind o colaborare între Rusia şi Pasvantoglu şi obliga�a ultimului de a face, în
schimbul medietii oferite, un "contmserviciu'.s1 Rusiei. Situa�a creată de Pasvantoglu
îngrijora guvernul otoman, care, după cum am mai arătat, după ce ajunsese cu rebelul la o
anumită reconciliere, în anii 1 798-1799, s-a văzut confiuntat, în 1 800, cu reizbucnirea
conflictului annat în zona Dunării. Datorită victoriilor obţinute în anul 1 800 asupra
trupelor otomane, Pasvanoglu şi-a sporit puterea, ,.ţ/evenu maître du pachalik de

Belgrade, dirige un foi de plus ses attaques contre la Valachie, mais il se heuerte ici aux
interets de la Russie et souhaiterait pouvoir s 'assurer, contre elle, d'alliancefrmu;aise'.s8•

Din partea rebelului, la Paris a fost trimis un anume Nedelio Popovic, care avea
misiunea de a informa guvernul francez că Pasvantoglu se oferea să sprij ine, prjn toate
mij loacele, măsurile luate de Franţa pentru a reforma politic Imperiul Otoman. In cazul
în care francezii ar fi atacat Imperiul Otoman, ayanul ar fi cooperat cu francezii, cu
singura condiţie "qu 'on lui laissera wze province mi il pourra vivre, sous la protection
de nas lois (legile franceze - nLS.) avec son ami Gengis Meherned Gherat.s9 . Dacă
51

Lconid Boicu, op.cit., p. 60 .

52 Ibidem p. 6 1 . Vezi şi: G.S. Grosul, op.cit.. p. 107, 144.

53 A.F. Miller, Mmtapha Pacha Bairaktar, Bucureşti, 1 975. p. 1 1 6.
54 G.N. Seliah, �tureţkoe soglaşenie 1802 g. o Dunaiskih Kneajtstvah, în Vopmsi istorii. 1961. nr. 12

p5 197. .

.

.

Leonrd B01cu, op.at., p. 6 1 .
Ibidem, p. 6 1 . Vezi şi: M ustafa Ali Mehmed, Documente turceşti privind istoria României. voi. III.
1791-1812. Bucureşti, 1 986, p. 163-164.
57 Leonid Boicu, op.cit., p. 3 1 .
58 G . Lebel. La :France et Ies Principautf:s Danubiennes (du xvr siirle a la chute de Napoleon f'). Paris.
1955, p. 80.
59 Ibidem, p. 80-81 .

·
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francezi i erau interesaţi în păstrarea Imperiului OtomfU1, ,,Il (Pasvantoglu
n.LS. )
"'0
promet de su!>pendre toute hostilite contre la Porle' . I n final, Popovic a subliniat că
Pasvantoglu era dispus să sprij ine fără rezerve orice acţiune a guvernului francez, cu
"'1
condiţia ca aceste acţiuni să nu afecteze "la croyance des vrais Musulnuzns' •
Pentm a intra în legătură cu guvernul francez, în absenţa unor consuli ai acestuia în
Principate, după campania din Egipt, ayanul de la Vidin a recurs la serviciile lui Van
Deden, al cămi tată era consulul Olandei la Bucureşti. La 26 decembrie 1 800, Ministeml
Relaţiilor Externe al Franţei i-a solicitat lui Van Deden să ob�nă, prin intennediul tatălui
său, unele informa�i despre Pasvantoglu62. Partea franceză era interesată să ştie ce efective
militare avea ayanul, cum îşi guverna zona pe care o stăpânea, ce relaţii avea cu sârbii,
albanezii, ungurii, transilvănenii, valahii şi moldovenii şi care era atitudinea populaţiei din
Principate faţă de acţiunile ayanului63. Pe măsură ce ,Ja situntion se c/eve/oppe, il appamît
de plus en plus que Pasvan entretient des intelligences avec les Russes et les Autrichiens.
La com·lu.sion de la paix entre la Porle et la France, en 1802, l'eloigncuzt de celle-ci,
contribue a l 'orienter dnvantage encore vers l'Autriche. On le voit intriguer m1ec les
.64
Imperiaux et lew· demander asile a Temeşvar, en cas de necessite (10juin 1802)' . Un
general german s-a îndreptat spre Vidin, în timp ce la frontierele aust:J.iace tmpele se aflau
.fJ5
în dispozitiv de luptă, ,,sous pretexte de mettre ces denzieres a l'abri d'une invasion' .
Ayanul era suspectat şi de legături secrete cu Sankt-Petersburgul, mai ales vă, după cum
am arătat, Malinovski devenise mediator, la cererea ambasadomlui Rusiei, de la
Constantinopol. În cazul în care reglarea amiabilă a dezacordului dintre ayanul de Vidin şi
Poartă ar fi eşuat, "on peut prevoir que la Russie saisira cette occasion pour intervenir,
une fois de plus, dans les destinees des provinces roumaines et n 'hesitera pas a trancher
:tJ6
le litige en enhavissant les Principautes' •
Chiar dacă Pasvantoglu ar fi avut legături cu Rusia, interesată să fie un focar de
tensiune în Principme, pentm a avea pretextul de a interveni, chiar militar67, .,toate
al'eau o limită, căcijafurile Îf'!fiorătoare alepaşalelor rebele, (marhia inteţitâ putea scăpa
"'8
de sub control şi pril�jui orice amestec din qfarc'f • Ţaml Alexandm 1 a ordonat
ambasadomlui Rusiei, la Constantinopol, V.S. Tamara să transmită guvemului otoman că,
în situaţia în care rebelii turci vor ataca Moldova, trupele mse vor trece Nistnii69, pentm a
apăra Principatele Române. Era doar o încercare de a forţa mâna Potţii, pentm ca aceasta
să pună capăt turbulenţelor lui Pasvantoglu, în Ţara Românească. "Enjuin 1802 Pasvan
Oglou, ayant envahi de nouveau la Valac_hie, et s 'etan! avancejusqu 'a Piteştt'70, panica
cuprinzând administraţia de la Bucureşti. In timp ce consulul Rusiei ,.,se rejugie a Venise,
et lesprincipm{)( archeveques et boyards a Braşov, le Prince Michel Soutzo prend lafuite,
en emportant la cai.�:1·e. ll est arreter a Bra,mv, au moment ou il s appretait a passer en
Hongrie, dans l 'espoir de pouvoir gagner ensuite la Russie''71 •
-

'

Ibidem, p. 8 1 .
Ibidem, p. 8 1 .
62 Ibidem, p. 8 1 .
63 lliidem, p. 82.
64 lliidem, p. 82.
65 Ibidem, p. 82.
1>0
61

66

Ibidem, p. 82.

67 Leonid Boicu, op.cit., p. 6 1 .

6H

Ibidem, p. 6 1 .
lliidem, p. 61.
70 G. Lebel, op.cit., p . 84.
7 1 Ibidem, p. 84.
69
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În contextul acestei crize politico-militare, ,,Alexandre Soutzo. . . est 1wmme a sa
place (în locul lui Mihail Şuţu
n.LS.) en Valachie, le 29 juin 1802. Les deu.x
Principautes .se trouvent donc reunies sous la direction d'un prince ami des
Frmzfais. . . ". In timp ce intra triumfal în Bucureşti, Şuţu a primit ordin de la Poartă să se
reîntoarcă la Iaşi, iar Constantin Ipsilanti "vient d'etre nommi a sa place, ma/gre
l 'oppositionformelle de l 'ambassQ[/e de Frmzce a Constantinople (Aozit 1802). C'est a
l'intervention de la Russie et de la Prusse qu 'il doit son succes, 1W1l moins qu 'au desir
72
e.tprime par les boyards" .
În pofida avertisrnentului73 ţarului Alexandru 1, din 1 6/28 iunie 1 802, transmis
miniştrilor otomani prin intermediul ambasadorului Rusiei, la Constantinopol, V.S.
Tamara, şi a precizării Sankt-Petersburgului că nu va extrăda pe domnii Principatelor,
care ar căuta refugiu în Rusia74, contextul internaţional nu permitea Rusiei
redeschiderea problemei orientale.
Rusia ,.,s·e cifla in stare de pace cu Franţa, se încheiase pacea de la Amiens (2 7
martie 1802), s-a incheiat şi pacea turco-franceză, prin medierea Petersburgului,
15
pentru care Selim Il/ i-a multumit tarulut' .
�
�
V.S. Tamara a adres t guv rnului otoman numeroase notificări76 în care solicita
o nouă reglementare oficială a situaţiei Principatelor, "domnia pe şapte ani, armată
naţională, statuarea dărilor şi impozitelor, scutirea Valahiei de dări pe timp de doi ani,
o mai pronunţată implicare a Rusiei in treburile Principatelor, restituirea teritoriilor
71
uzwpate etc., erau principalele deziderate ale Petersburgulut' •
Refugiul mitropolitului, boierilor şi domnului Ţării Româneşti, la Braşov, despre
care am menţionat deja, "ecourile, plângerile şi memoriile care I-au însoţit aufost pe larg
folosite de diplomaţia ţaristă, angajată in negocieri cu Poartd 78. Pentru a crea un factor
de presiune constant, asupra Porţii, consulul Rusiei la Bucureşti, Kirico, a cemt
mitropolitului Ţării Româneşti, la 29 iulie 1 802, să nu părăsească, nici el, nici boierii,
Bra.şovul, deoarece sta�onarea cerută ar fi de folos lui V.S. Tamara, care, în acel moment,
negocia la Constantinopol cu demnitarii otomani"79. Deoarece negocierile trenau, pentru
că la propunerile Rusiei, miniştrii otomani căutau să se eschiveze, prin contrapropuneri,
care căutau să evite fondul problemei, respectiv reglementarea situa�ei Principatelor,
Tamara a avertizat Poarta că tergiversările şi situaţia de criză din Principate ar putea să
determine Rusia să ia sub guvernarea sa, provizoriu, Principatele, pentru normalizarea
situa�ei, prin restabilirea privilegiilor acestora. Pozi�a negociatorilor otomani a fost
influenţată şi de deplasările unor unităţi militare ruseşti spre Moghilev80. Astfel s-a ajuns la
definitivarea hatişerifului din 1 9/28 septembrie 1 802gentru Ţara Românească8 1 şi a celui
din 29 septembrie/8octombrie 1 802 pentru Moldova . Cele două documente reprezentau
o conven�e între Rusia şi Imperiul Otoman, fiind o platformă comună, minimală, între
-

'

72 Ibidem, p. 84.
73 V.P.R., t. 1, p. 232-233.
74 Leonid Boicu, op.ciL, p. 70.
75 Ibidem, p. 70.
76 Cf. V.P.R., t. 1, p. 238-239, 242, 25 1 -252.
77 Leonid Boicu, op.cit., p. 70-71 .
78 Ibidem, p. 7 1 .
79 Ibidem, p. 7 1 .
80 Ibidem, p. 7 1 .
8 1 Mustafa Ali Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, voi. III, p. 1 67- 1 77.
82 1bidem, p. 177- 1 88.
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solicitările boierimii ,,ce nu putea să rabde' , refugiate, după cum am mai arătat, la
Braşov şi punctul de vedere al Porţii84, cererile boiereşti fiind sus�nute, la Constantinopol,
de V.S. Tamara, ambasadorul Rusiei. Cele două hatişerifuri, care, în fond, erau identice,
reconfirmau vechile privilegii ale Principatelor, dar adăugau şi elemente noi, cum ar fi
clauzele privitoare la raporturile dintre Principate, ca state vasale, şi Imperiul Otoman, ca
putere suzerană, clauze privitoare la organizarea internă a Principatelor şi drepturile
recunoscute Rusiei85. Una dintre clauzele principale a fost cea referitoare la durata
domniei. Boierimea pământeană opta pentru alegerea domnului, după legi, pe viaţă,
exprimând ,.preferinţe asupra candidaturii lui Constantin Ypsilanti, datorită calitătilor de

care acesta dăduse dovadă când.fusese domn al Moldovei, în anii 1 799-180J' .J?.6• V.S.

Tamara a reluat însă propunerea Rusiei, înaintată încă de la negocierile pentru încheierea
păcii d� la Iaşi ( 1 792)",ca domnii să.fie menţinuţi de Poartă în.funcţie 7 ant .s1 .
In hatişeriful din 1 802 se preciza că ". . . de azi încolo, durata donmiei voievozilor

să se stabilească de 7 ani, întocmai socotindu-se din ziua numirii lor, iar dacă nu se va
dovedi vinovăţia lor, atunci ei să nu.fie maziliţi înainte de termemif amintit mai sus. Dacă
in perioada amintită mai sus se iveşte vreo vinovăţie de-a lor, Inaltul Devlet să aducă
aceasta la czmoştinţa 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 ha'.s 8 •
Propunerea făcută de Tamara, ca domn al Ţării Româneşti să fie numit
Constantin Ipsilanti, propunere susţinută personal şi de regele Prusiei89, a prov ocat
după cum am mai arătat, opoziţia ambasadorului Franţei, la Constantinopol. Cu ajutorul
,

,.5prijinului primit din afară, la 29 august 1802 C. Ypsilanti e numit domn pe un termen
de 7 ani. ceea ce depăşea orice domnie din epoca fanariotă (cu excepţia tatălui său,
care a domnit prima oară mai mult de 7 anij . . . . în perspectivă, după cum avea să se
destăinuie mai târziu (la 1805), el nici nu punea la îndoială că «serviciile pe care le-a
acordat, continuă să le acorde şi-i disponibil şi in viitor să le acorde Rusiei, îi vor
90
permite să obţină o domnie de 14 ani consecutivi»" .
Iată că Rusia nu numai că şi-a extins drepturile politice, obţinute încă din 1 774,
pentru a interveni în viaţa Principatelor Române, folosind instrumente diplomatice, în
conformitate cu conţinutul tratatelor şi convenţiilor bilaterale, dar ,.yi-a întârit

substanţial suporttd intern al �oliticii Orientale pronwvate În Balcani - în persoana
principilor Ypsilanti şi Moruzt 1 • Cei doi domni aveau un nou statut juridic, consolidat şi
garantat de acordurile rusa-otomane, cel pu�n timp de 7 ani. Dregătoriile Principatelor
erau la discreţia domnilor, aceştia trebuind ,.5ăjie voinici În a-i alege şi pe aceia de neam
'

83

N. Iorga, Istoria Românilor, voi. VIII, Bucureşti, 1 938, p. 1 34.
84 Cf. VI. Mischevca, Hatti-şeriful din anul 1802, în Tyrage(ia Anuarnl Muzeului Naţional de Istorie a
Moldovei, VI-VII, Chişinău, 1 998, p. 1 83- 190.
85 T. Ionescu. Hatti-şeriful din 1802 şi începutul luptei pentru asigurarea pieţei interne a Principatelor
DunArene, în SA/, 1, 1 956, p. 43-44.
86 VI. Mischevca.. P. Zavitsanos, op.cit., p. 6 1 . Vezi şi: N. lurga, Acte şi fragmente . , voi. Il, p. 372.;
Hurmu7.aki, Documente . Supliment If1. p. 228.
87 VI. Mischevca.. P. Zavitsanos, op.cit.. p. 6 1 .
88 Mustafa A. Mehmed, op.cit., voi. III. p . 175.
89 VI. Mischevca.. P. Zavitsanos, op.cit., p. 6 1 . Vezi şi: N. Iorga. op.cit., voi. 11, p. 370-373; Hurmuzaki.
Documente , Supliment 112. p. 233-242.
90 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 6 1 . Vezi şi: N. Iorga, op.cit., voi. Il. p. 372; Hurmuz.aki.
Documente , Supliment If1, p. 309.
91 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 6 1 .
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•
grec, cqre SW1l cmsflţl şr pncepuţ1 ŞI care menta sa ocupe aceste posturi. . . .
Intr-o scrisoare, din 1 6/28 septembrie 1 802, adresată ţarului Alexandru 1,
ambasadorul Rusiei în capitala Imperiului Otoman era de părere că, deşi ,..se puteau obţine
mai multe", în privinţa Principatelor, s-a ţinut cont şi de ,..serviciul grecilor localnici, util
Miniştrilor Majestăţii Voastre", altfel spus al fanarioţilor filoruşi93 . In an u l · 1 802,
•

•

•

•

•

o

•

...

•

...

Constantin lpsilanti, domn în Ţara Românească, era deosebit de apreciat de Curtea de la
Sankt-Petersburg, cancelarul AR. Voronţov cerându-i, la 1 4 noiembrie 1 802, noului
ambasador al Rusiei, în Imperiul Otoman, A. Italinski, �ă cultive relaţii !.peciale şi
••

pers01utle, de prietenie cu noul domnitor, intreţinând o cores!fndenţă de informare
secretă,jerindu-1, totodată, pe C. Ypsilanti de suspiciunile Porţit' 4 • Se cuvine subliniat că
domnul a fost decorat de sultanul Selim al ill-lea, în toamna anului 1 803, pentru
activitatea sa de stabilizare ,p bunelor relaţii care domneau intre Rusia şi Twcid'95 .
La începutul secolului al XIX-lea s-a produs o acutizare a problemei orientale,
aceasta fiind cauzată, într-o măsură importantă, şi de politica externă expansionistă a lui
Napoleon, pe fundalul wmi context internaţional frământat. Protagoniştii principali ai
problemei orientale, după anul 1 802, au fost Rusia şi Franţa. Competiţia rusa-franceză
pentru influenţă precumpănitoare în Imperiul Otoman, devenise tot mai crâncenă,
,.ţ}eom·ece poziţiile Rusiei continuau să preleveze"96• La 5 februarie 1803, din
Constantinopol, generalul Brune, ambasadorul Franţei, raporta Primului Consul că

.J 'influence de la Russie est ici toute-puissante,· elle a son fondement dans l'opinion,
dam des souvenirs lzumiliants; elle revolte, par consecquient, l 'amour-propre de la
nation nutsulmane"97• Ambasadorul preciza că "instrumentele acesteiputeri a ruşilor sunt
marea majoritate afamiliilor greceştt', care îşi dispută posturile de dragoman al Porţii şi
cele de voievozi ai Principatelor, ,.prin intermediul cărora Rusia cunoaşte toate sec.retele
Sub/imei Porţi, iar.frontierele otomane devin deschise emi.sarilor şi armaJelor sale"98 .

Noii domni, ai Ţării Româneşti şi Moldovei, C. Ipsilanti şi Al. Moruzi,
consideraţi de diplomaţii francezi, după cum am mai arătat, "creaturile Rusiet', se
prezentau ,,ca adevăraţi stăpâni ai paşalelor de .frontierii', prin corupţie exercitându-şi
9
influenţa asupra lor9 • Atunci când nu reuşeau acest lucru, "ei ii denWiţau şi găseau

sprijinul necesar la Istanbul pentnt a-i destitut' 100•

Diploma�a franceză, din motive politice şi comerciale, 1-a trimis pe Saint Luce,
în cal itate de comisar al relaţiilor comerciale franceze, la Bucureşti, în primăvara anului
1 803. comisarul, despre care ambasadorul Franţei, la Constantinopol, generalul Brune,
aprecia că era ,.paifaitement. . . da/IS les circomtances actuelles de se rendre fort utile
"
dans cette recidence , a fost instruit să încerce să ţină legătura cu domnul C. Ipsilanti,
considerat "intermediar ministerial al Porţit', în raporturile politico-d.iplomatice cu
agenţii europeni. Se spera ca, astfel ,.pru·trând demnitatea necesară - «bien sen,ir pres

92 Ibidem, p. 62. Vezi şi: Mustala A Mehmed, op.cit., voi. lll, p. 175.

93 VI. Mischevca., P. Zavitsanos, op.cit.. p. 62. Vezi şi: V.P.R, t. 1, p. 301 -302.

94 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 62. Vezi şi: Armand Goşll Pacea de la Bucureşti şi Moruzeştii.
în voi. Naţional şi universal în istoria românilor. Studii oferite prof.dr. Şerban Papacostea cu ocazia
îl}lPiinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1 998, p. 366-367.
95 Ibidem, p. 372.
96 VI. Mi schevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 65.
97 Hurmuzaki, Documente... , Supliment 1/2, p. 253.
98 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 65. Vezi şi Hurmuzak.i, Documente. . . , Supliment 112. p. 253.
99 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 65.
100
Ibidem, p. 65. Vezi şi: Hurmuzaki, Documente Supliment 112, p. 254.
• • •.
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de lui nas interets»" 101 •

Saint Luce a găsit capitala Ţării Româneşti "într-o stare tristâ', pentru că, din
prudenţă, neştiind cât va dwa îq mod efectiv domnia lui, Constantin Ipsilanti neglija
ău �.
.reparaţiile în principatul s " 1 0
Diplomatul francez consemna despre domn: ,.ţju 'est le Prince de Valachie dans
•

la balance politique de l'Europe, il n 'y a pas de puissant souverain an monde plus
occupe et plus occupe inquiet de tout ce qui s 'y passe" 1 03 •
După audienţa oficială, la principe, din data de 7 iunie 1 803, Saint Luce aprecia
că aceasta s-a desf4şurat la fel ca şi cea acordată "consulului general al Rusiei, cu

1
reşedinţa la laşt ' 04 • Referitor la influenţa Rusiei, în Principate, care echivala cu o

proprietate, francezul pronostica sfărşitul dominatiei otomane, cu toată politica
otomanilor de a incita şi întreţine discordia între grec i 1 05.
.
Primele nouă luni ale domniei lui Constantin lpsilanti în Tara Românească au fost
marcate de eforturile pentru evitarea incursiunilor lui Pasvantogl�1 06, încercând să obţină
ajutorul Curţii de la Sankt-Petersburg. Ipsilanti era ameninţat, ca şi vărul lui, Alexandru
Moruzi care domnea în Moldova, şi de "intrigile ţesute la Poartă de familiile fanariote
1b
rivale" 7 . Iată de ce, susţinerea marilor puteri era o condi�e esenţială, pentru ob�nerea şi
consolidarea domniei în Principate108, protagoniştii acestei competi�i politico-diplomatice
fiind diploma�i ruşi, francezi şi britanici, acreditaşi la Constantinopol. In disperare de
cauză, Constantin Ipsilanti a solicitat ţarului Alexandru 1 şi ministrului rus de externe, AR
Voronţov, să ordone intervenţia militară ,.pentru a linişti paşalele rebele de la Dunăre", o
armată msă de 1 0.000-1 2.000 de oameni fiind suficientă pentru această opera�une109, prin
care se putea dezamorsa situa�a critică în care se afla Ţara Românească, aspect semnalat
şi de consulul general rus, de la Iaşi, A.A. Jervais1 10, la începutul anului 1 803. Apelul la
sprij inul Rusiei se încadra în contextul în care, în anul 1 802, aceasta îşi asumase ,,dreptul

şi atribt!fia de a mijloci in privinţa celor două ţărz "1 1 1 •

In cele din urmă, după o analiză atentă a situaţiei, A.R. Voronţov, în calitate de
conducător al diP.lomaţiei mse, a întocmit, la 22 februarie/6 martie 1 803, un raport
1 12
special pentru ţar • Voronţov considera că "asistenţa pe care o acordă Rusia pentru

prosperitatea locuitorilor de aceeaşi credinţă, din Moldova şi Valahia, nu poate. de
altftl, «să se extindă până Într-atât ca să ne supună grijilor neprevăzute»" 1 1 3 •

Rusia, .�tat de prima categorie", nu putea risca să-şi nef}lijeţe propria securitate,
dispersându-şi forţele pentru apărarea popoarelor limitrofe 4• In cazul Imperiului
Otoman, a cărui dezorganizare internă îl transforma într-un vecin convenabil, pentru
Rusia, se i mpunea neamestecul în mod activ, În qfacerile lui interne şi, neintroducând

"

101
VL Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 66. Vezi şi: Hunnuzaki, Documente. . . , Supliment 112, p. 280.
102 Ibidem, Supliment 112, p. 28 1 .
103
VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 66.
104 Hunnuzaki, Docwnente , Supliment 112, p. 282-283.
105
VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 67. Vezi şi Hunnu7.aki, Documente. . . , Supliment 112, p. 282.
106 1bidem,
Supliment 112, p. 28 1 .
107 VI.
Mischevca, P. Zavitsanos. op.cit., p. 67.
108 Annand Goşu, op.cit., p. 369.
109 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 67.
1 10 Ibidem, p. 67.
111
Mustafa Ali Mehmed, op.cit., voi. TII, p. 1 74.
1 12 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 68.
1 13
Ibidem, p. 68.
1 14 V.P.R., t. 1, p. 389.
..•
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În regiunile turcsti trupele noastre armate, nu vom da pretext nici altor state să ofacă,
5
mai ales Frantet' 1 .
Cri:m din Principate dădea speranţe Curţii de la Sankt-Petersburg, privind o
posibilă ,.,strămutare cu traiul În Rusia, mai ales pe pământurile pustii dintre Bug şi
Nistn1 şi În peninsula Crimeea" 1 1 6, a unora dintre locuitorii Principatelor.
Luptele interne, din nordul Bulgariei, incursiunile cetelor de turci, care se ţineau
17
lanţ, în câmpia Dunării 1 au detenninat pe ambasadorul Rusiei, la Constantinopol,
Italinski, să adreseze Porţii note oficiale, în care "cerea să se pună capăt abuzurilor,
precum şi incursiuni/ar şi pretenţiilor lui Pasvantoglu, Manaf Jbrahim şi celorlalte
. . .. 18
capetenu. . . 1 .
Italinski constata: ,,Dar, din nenorocire, ce avem de sperat de la revoluţiile
Porţii . . . când autoritatea unui suveran nu se Întinde, ca să spunem altfel, mai departe
' al
19
decat caplt a sa 1 .
Principatele Române au trezit interesul şi ministrului de externe al Franţei,
Talleyrand. Pornind de la pozi�a geografică şi "în virtutea raporturilor lor mixte cu
Poarta şi Rusid', generalului Brune i se recomanda să "cultive bunele lor (ale domnilor
din Principate - n.LS.) intenţit' 1 20 •
La 14 ianuarie 1 804, din Constantinopol, generalul Brune îl infonna pe ministrul
francez de externe că "veliţii boieri au fost cu o deputăţie la ambasadorul englez,
cerându-i susţinerea pentru a-i acorda ereditatea tronului Ţării Româneşti dinastiei
Ypsilanti. Fapt după care Principatul trebuia să plătească anual câte 4 milioane
Angliei şi Rusie� pentru protecţia acordată. Acest lucru părea că este Întru totul
realizabil, mai ales după moartea lui Capudan Paşa, care, după cum se zvonea, afost
«unicul duşman alprincipelui Ypsi/antiJ/' 1 2 1 •
Cursul politicii externe a Rusiei, începând c u a doua parte a anului 1 804, a fost
direcţionat în vederea unei inevitabile confruntări cu Franţa, a unei apropieri de Marea
Britanie şi a activizării politicii în Balcani, în problema orientală in general. Această
orientare a politicii externe ruse ,,afost în istoriogrcifie tradiţional legată de numele lui
Adam Czartoryski, capul diplomaţiei ruse, în perioada 1804-1806'122, începutul
acesteia corespunzând cu proclamarea Primului Imperiu Francez.
A

..

•

Question d'Orient. La Russie et les Principautes Roumaines (1799-1802)
Resume

Pour la Russie, toute la fameuse question d'Orient se resume dans ces mots: de quelle
autorire dependent les detroits du Bosphore et les Dardanelles? Grace a la politique du tzar Paul
r', la Russie devenit l'alliee de la Turque. L'exp&lition d'Egypte, conduite par le gen6al
Bonaparte, a determine le sultan d'apeller a son aide la Russie. Une flotte russe entra dans le
Bosphore avec l'autorisation du sultan.
1 15

Ibidem, t. L p. 390.
Ibidem, t. l, p. 390.
1 17
Vezi S. Vianu, Din relaţiile lui Constantin lpsilanti cu Rusia (1803), înAUB. Istorie. XIII, 1964, p. 145.
1 18
VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 68.
9
1 1 fi

11

120

S. Vianu, op.cit., p.

146.

Hurrnuzaki, Documente Supliment 1/2, p. 290.
121
Ibidem, Supliment 112, p. 293.
122
VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 70. Vezi şi: AM. Stanislavskaia, Russko-angliiskie otnoşenia i
problema Sredizemnomoria (1798-1807), Moskva, 1 %2, p. 334-358.
. • •,
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'

Opera ştiin�fică a lui Ion Ionescu , deşi scrisă şi puplicată în unnă cu un secol şi

jumătate, încă mai conţine idei care sunt destul de actuale. In unnătoarele pagini ne vom
referi numai la acele idei ale savantului care sunt cuprinse în monografia intitulată
2
Agricultura română din judeţul Dorohoiu, pe care a a publicat-o în anul l866 .
După părerea savantului, ,,câştigul este scopul cel din urmă al agriculturii. El se
alcătuieşte din tot ce rămâne după ce se scade din produsul creat toate valorile ce s-au
consumat spre a-l dobfuu/!"'3 , şi că ,,meseria cultivatorului consistă în aface să crească
plantele şi să se în
ească vitele in împrejurările cele maifavorabile şi cu cât se poate
maipuţină cheltuiala .
Dar o agricultură modernă nu poate fi con�pută fără pregătirea temeinică, prin
şcoli de profil, a personalului din acest domeniu: ,Jntr-un cuvânt, putem zice că toate
îmbunătăţirile in agricultura noastră trebuie să înceapă de la îmbunătăţirea a însuşi
cultivatorului (. ..). Cultivând şi îmbunătăţind mai Întâi omul, toate le vom pute<a> apoi
cultiva şi imbinătăţi in ţara noastră. Pentru a îmbunătăţi omul, şi să-I inzestrăm cu tot
capitalul cunoştinţelor ce se ciflă la popoarele civilizate, trebuie să luăm omuf de mic, să
.s
chemăm la o şcoală practică de agricultură pe copiii cultivatorilor sătent. . In altă parte
savantul scria că ,.se poate da invăţământului din sate scopul de a pregăti copiii de mici
spre a exercita cu plăcerefrwnoasa meserie a părinţilor lor. Noţiunile ştiinţei agricole ar
trebui săfie scopul invăţământului sătesc. Copiii ar vedea că, la cultura cefac părinţii lor,
sunt de făcut mai multe îmbunătăţiri (. ..). Acea<;tă învăţăturii a agriculturii, fiind scopul
invăţământului de prin sate, ar deveni (. ..) acel element intelectual ce convine vieţii şi
"'
destinului lor . Dar, pe vremea aceea, învăţământul agricol din j�;!deţul Dorohoi era
inexistent, iar învăţământul primar obligatoriu încă nu era generalizat. In acel judeţ unnau
cursurile şcolilor primare 2. 1 73 de băie�, şi numai 47 de fete7 .
De progresele ştiinţei şi tehnicii ar fi trebuit să beneficieze nu numai industria cum se întâmpla în vremea aceea, ci şi agricultura - susţinea Ion Ionescu: ,Jndustria
marnifactorială a prosperat, adoptând cu căldură toate ciflările cele noi, care dau un
câştig mai mare decâJ acel ce se scoate cu rutină. Instrucţhmea a dat mamifacturii
mijloacele de a face s• umble maşinile cu vapori, de-a scoate zahărul din sfeclă, rachiu
din cartofi (...). Numai agricultura afost până acum surdă la vocea ştiinţei. Şi de aceea

mulJ.

1 Din anul 1 869, când a cumpărat moşia Brndului, Ion Ionescu a semnat cu numele de Ion Ionescu de la Br.Kl
(vezi Ioan Ciută, Ion Ionescu de la Brad ctitorul învăţământului agricol modern românesc, în Carpica,
XXX , 200 1 , p. 1 33).
2 Ion Ionescu (inspectoru genemlu de agricultură), Agricultura română din judeţul Dorohoiu, Bucuresci,
1 866.
J lliidem, p. 239.
4 lliidem, p. 24 1.
5 lliidem, p. 467.
� lliidem, p. 85-86.
lliidem, p. 86.
-

,
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n-aputut scoate tot câştigul ce arpuJea să-I aibâ-2..
Autorul monografiei amintite considera, pe bună dreptate, că ,,toate silinţele
cultivaJorilor nu potfi mai cufolos îndreptate decât spre mecanica agricole, spre a scoate
agricultura noastră din inferioritatea in care a rămas in acest important ram al
producerii (... )"9 şi că ,;naşina qe secerat şi de cosit este destinată a schimba cu totulfacia
economiei noastre rorale"10• In altă parte a monografiei făcea următoarele precizări
interesante: ,.Şi in adevăru, de aco/ea, de la unelte, de la mecanica agricolă trebuie să se
înceapă facerea progrese/ar in agricultura noastră (..). Arături bune, adică mărunte şi
adânc� grăpături copioase, şi inainte, şi dupăfacerea semănături/ar. prăJiturile cu sapa
de cal pentru cea dintâi, şi cu rariţa pentru cea de-a doua, secerea şi coasa cu maşine de
secere, treieratul cu maşina de treierat, iată, În câteva cuvinte, calea ce recomandăm
noului prf!prietar - cultivator al moşiei Văculeştt'1 1 •
In anii secetoşi, ţăranii şi marii proprietari funciari din fostul judeţ Dorohoi,
înregistrau mari pierderi de recoltă. Ion Ionescu scria că împotriva secetei trebuie să se
ac�oneze prin două mijloace: arături cât mai adânci şi irigarea culturilor: ,,Arătura,
dar, adâncă şi mărunţică, cuprinde tot secretul dobândirii de recolte îmbelşugate, chiar şi
în timpii cei mai răi (. . .). Căci arătura adâncă, pe lângă celelalte condiţiunifavorabile de
încolţire creştere şi hrănire a semănături/ar, are şi pe aceea de a le apăra în contra
(
secetet' 2• Cât despre iriga�i, savantul scria că ,,flici una din apele judeţului nu este
utilizată spre a da pământului la timpul cuvenit umezeala, udarea de care simte adeseori
cea mai mare trebuintă (...)"13• Dar ,,szmt în judeţ destui proprietari mari, care au şi
pulere, şi mijloace de a aduce câte un om Înzestrat cu cunoştinţe practice, spre a nu mai
lăsa să se sczqgăpe lângă câmpiile ce se usucă, apele ce (]]' putea să lefacă săproducă şi
chiar atzmci când este secetâ'1
Nu numai lipsa de apă, dar şi surplusul de apă dăunează plantelor. Savantul
aprecia lucrările de desecare pe care le-a văzut pe moşia Horlăceni din j udeţul Dorohoi a
prinţului Moruzi: ,,A scurge apele, care prin stagnaţizmea lor depreciazăpământul şi-1fac
nefolositor cultivatorului, este una din cele mai dintâi lucrări de îmbunătăţire in
agricultură Principele Monrzi a.făcut această imbzmătăţire in chipul cel mai simplu şi cu
sacrificii care de mult i s-au rambursa/ (..). Combinarea lucrării de uscare cu lucrarea de
udare a pământului este aceea la care ne aşteptăm ca tot Principele Monrzi să dea
exemplul bun"15•
Un rol important în combaterea secetei îl au şi pădurile: ,Jnălţimile şi ponoare/e
ţiindu-se coperite cupăduri, nu se aduce cea mai mică perturbaţizme în climă, de care ne
interesăm foC01e mult; fiindcă are fnrâurirea cea mai puternică asupra producerii
pământulul'16• Descriind pădurea de pe moşia Herţa, savantul afirma că "(. . . ) în interesul
agriculturei nu este mare folosu a se stârpi codrii de pe cele mai mari înălţimi. Căci
acestea szmt mai potrivite pentru creşterea pădurilor, decât pentru cultura plante/ar.
Ş-apoi, cu această Întrebuinţare a pământului, înălţimile şi ponoarele fiindu-se coperite
•

8

Ibidem p. 236.

9 Ibidem. p. 463.
10

11

Ibidem p. 464.
Ibidem p. 197.

1 2 1bidem.

p. 245-246.

IJ Ibidem p. 62-63.

1 4 1bidem p. 63.
1 5 1bidem, p. 174- 175.
16 1bidem. p. 225.
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1 49

cu păduri, nu se aduce cea mai mică perturbaţito1e în climă, de care ne interesămfoarte
mult, fiindcă are întâurirea cea maiputernică asupraproducerei pământulul'11 .

Călătorind prin satele fostului judeţ Dorohoi, Ion Ionescu a constatat, între multe
altele, că în agricultură se foloseşte o cantitate prea mare de sămânţă, dar care s-ar
putea micşora, în anumite condiţii: ,/)căderea cantităţii de sămânţă ce se aruncă În

pământ este de luat în considerare, mai ales pentnt sămânţa care este scumpă, cum este
aceea de grâu; Însă, pentru a se reduce cantitatea de sămânţă, este de neapărală
trebuinţă ca arăturile săfiefăcute bine, ca pământul săfie pregătit bine mai înainte de a
se semăna. Ş-apoi, aceasta nu se poateface cu instrnmentele primitive cu care se servesc
cultivatorii (..). Când, Însă, pământul vafi mai bine pregătit decât ce se obişnuieşte a se
face acum, atunci se poale scădeafără frică cantitatea de sămânţă ce se aruncă într-o
-' ..! 8
fi�wce
.
Savantul facea şi interesante recomandări privitoare la modul cum trebuie
pregătită sămânţa de grâu, pentru ca plantele să nu fie atacate de mătură: ,./iperiinţa
(adică experienţa - n. n.) a dovedit că grâu!pregătit mai Înainte de afi semănat, nu sufere
niciodată de mă/ură Pregătirea grâului de sămânţă estefoarte lesne defăcut. Se topeşte
în apă o sare, În care se qflă pucioasă unită cu aramă, sau cu var, sau cu potas. Cu
această apă sărată se udă grâu/, şi, udatfiind, se svântă, presărându-se cu var nestills" 1 9 .
Producţia obţinută pe unitatea de suprafaţă depindea, în mare măsură, de rotaţia
culturilor: ,Nu trebuie să punem Într-w1 pământ numai recolte care-[ storcesc de vlaga
lui, precum nu trebuie să punem tot numai recolte de w1 fel Altemând seminţele cele ce
înavuţesc pământul cu cele ce-l sărăcesc, altemând cerea/ele cu plantele prăşitoare,
putem ţine În bună stare rru numai curăţenia pământului, dar şifertilitatea lui (...). Cum,
dară, vom avea semănături curale, măcar oricât de curate şi de bw1e arfi seminţele ce
punem În pământ, când neÎncetat vom semăna cereale unele după altele, adică grâu, orz,
ovăz şi secară ? (. .). De aceea, obiceiul introdus de curând de a se semăna grâu În
mirişti, ar trebuipărăsif'20 .
Autorul valoroasei monografii ne mai intomlea?.ă că atunci, în anul 1 866, în
21
judeţul Dorohoi se cultivau 48.460 de talci din totalul de 1 82.08 1 . Cele mai mari
suprafeţe erauA cultivate cu popuşoi, care forma "baza principală a alimentării
populaţier'22. In capitolul al ill-lea din partea a IT-a a monografiei este prezentată
producţia de cereale pe o falce. De exemplu, în anul 1850 s-a obţinut o producţie record de
23
1 .560 ocale de po_fluşoi pe falce, adică circa 2.000 de kilograme (sau circa 1 .400 de
25
kilograme la hectart4• La cartofi, producţia depăşea de 20 de ori cantitatea însămânţată ,
ceea ce ni se pare, totliŞi, exagerat.
Deşi argumentează importanţa deosebită a agliculturii pentru o ţară ca România,
Ion Ionescu subliniază şi importanţa industriei de fabrică, puţin dezvoltată în ţara
noastră, şi inexistentă în judeţul Dorohoi, unde a constatat doar industria tradi�onală
casnică, adică tarsul, ţesutul, prelucrarea pieilor etc. El dădea ca exemplu Anglia, unde

11 78 Ibidem, p. 224-225.
Ibidem, p. 184.

19 Ibidem, p. 293.
20 Ibidem, p. 289-290.
�� O falce e::.1e egală cu 1 ,43 hectare, sau cu 80 de prăjini OOceşti.
-- Ion Ionescu, op. cit., p. 1 58.
2� Ocaua (oca) egală cu 1 ,283 kilogmme.
era

2 Ion Ionescu. op. cit., p. 152.
2S
Ibidem
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industria a făcut să progreseze şi agricultura: ,,Englitera cu un veac în wmii era foarte
înapoiată, ea înjuga boii de coadă şi twzdea lâna de pe oi smulgând-o, şi, cu toate aceste,
graţie lucrărilor de îmbunătăţire a agricultwei, ea a ajuns astăzi aface până şi arături/e
a
cu vaporf:!l (cu maşina cu aburi - n. n.), şi a twzde oile cu maşinile' .
In partea a IV-a a monografiei este descris comerţul judeţului. Ion Ionescu ne
infonnează că ,.fi-a fost judeţ mai înfioulat decâJ judeţul Dorohoi, adică mai lipsit de
debuşewi. Acum, Însă, comerciului acestuijudet i se deschid căile de comunicatiune cele
mai întinse ale Europet'11 . Exportul de Jilrodus'e agricole ale judeţului se făceâ prin trei

puncte: Mamomiţa, Mihăileni şi Rădăuţi . Contrabanda, care se făcea cu vin, tutun, sare
şi rachiu29, a primit o grea lovitură prin organizarea în 1 865 în judeţul Dorohoi a 63 de
pichete, cu 1 .002 grăniceri: ,,După înfiinţarea grănicerilor, venitwile vămii au crescut, şi,

J0
într-o lunji s-a adunat cât altă dată nu se aduna Într-un an întreg'. .

In concep�a lui Ion Ionescu, politica Statului în domeniul agriculturii trebuia să
aibă în vedere şi înfiinţarea de Bănci rurale, care să constituie un mijloc eficient de
sprijinire financiară a producătorilor agricoli: ,,Băncile rwale (..) ar asigwa subsistinţa

publică Într-wz chip mai sigur decâJ toate elanurile de filantropie. Românul n-a centl
milă, şi nici este În firea lui să o facă. Mila-/ umileşte. El cere dreptate şi bună
administraţiune, mai ales cu prevedere, pentru a-i procura instituţiuni cu care să-şi
intâmpine eventualele lui nevoi şi trebuinţe ( ..). Oamenii ce s-au Însărcinat cu dirijarea
destinurilor popomlui român, n-ar strica să se gândească de pe acum la înfiinţarea
institutiunilor de credit rwale"31 •
' Ion Ionescu avea idei avansate, progresiste, şi în ceea ce priveşte impozitarea
populaţiei din judeţul Dorohoi şi din întreaga ţară: "Oamenii au început a vedea că dările
ce plă!esc, trebuie să li se întoarcă înapoi. Ei ştiu că trebuie să plă!ească magistratura,
pentru ca să li sefacă dreptate; că trebuie să plă!ească administraţiunea, pentru ca să li
se asigureze respectul persoanelor şi al proprietăţilor; că trebuie să plătească forţa
armată, pentru ca să fie linişte şi pace în ţară; că trebuie să plătească pentru ca să aibă
podwi, şosete, şi alte lucrări prin care se realizează progresul material şi moral. A venit,
dar, timpul ca acei însărcinaţi cu interesele generale, ca acei cărora contribuabilii le dau
mijloace pentm a-şi împlini însărcinarea ce au, să se gândească serios la împlinirea
scopului pentru care se plă!esc În ziua de astăzi impozitele"32 .
In concluzie, se poate spune că multe idei cuprinse în această monografie a
savantului agronom Ion Ionescu mai sunt valabile şi în zilele noastre, că România ar putea
deveni o mare producătoare şi exportatoare de cereale, dar şi de alte produse agricole. Vor
fi mereu de actualitate unnătoarele cuvinte ale savantului: . [fiei o ţară nu poate să dea

producte agricole mai bune şi mai ieftine decâJ ţara noastra' 3 .

.

Ion Ionescu şi-a încheiat monografia cu unnătorul îndenm adresat deopotnvă
contemporanilor şi unnaşilor săi: ,.Să căutăm, dar, şi noi, de pământul ţării noastre.

Acesta este cuvântul nostru cel mai de pe urmâ .:14 .

26 1bidem, p. 497.
27 Ibidem, p. 500.
28 1bidem, p. 501 -502.
29 Ibidem, p. 510.
30 Ibidem, p. 5 13.
3 1 Ibidem, p. 399.
32 Ibidem, p. 126.
3J Ibidem, p. 469.
34 1bidem, p. 539.
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Idees toujours actuelles dans l'oeuvre du savant agronome
Ion Ionescu de la Brad
Resume
Paru en 1866, le volume L'agriculture roumaine dans le depmtement de Dorohoi" contient
des idees toujours actuelles sur: la formation, par des ecoles villagcoises, du personnel qualifie pour
l'agriculture; la mecanisation de l'agriculture; la qualite des travaux agricoles; l'importance, en vue
d'une production elevee, des inigations, des dessechements, des forets, des graines selectionnees et
de Ia rotation des cultures; Ia necessite d'tme banque rurale, qui accorde aux paysans des prets
avantageux.
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ELENA CANCICOV- O EROINA A ORAŞULUI BACAU
DIN PRIMUL RAzBOI MONDIAL
ELENA UNGUREANU
Întâi Decembrie este Ziua Marii Uniri făurită de
bunicii şi străbunicii noştri în aprigele lupte purtate în anii
1 9 16-1 9 1 8, cu duşmanul cotropitor, sub deviza: ,,Pe aici
nu se trecef'. Aceasta este o zi sărbătorită, an de an, cu
mare bucurie de tot poporul român, dar şi de comemorare
a celor ce şi-au jertfit viaţa pentru împlinirea idealului
unităţii na�onale.
S-au scris multe cărţi în care se evocau tragicele
evenimente din primul război mondial, s-au consemnat
multe fapte vitejeşti petrecute pe câmpul de luptă, au fost
ridicate monumente în memq_ria celor căzu� pentru
apărarea pământului românesc. In fiecare an, sun evocaţi
eroii băcăuani pentru că şi-au dat viaţa ca suprema jertfă
pentru {ară, o dovadă a înaltului lor patriotism.
Elena Cancicov
In lucrări de specialitate sunt consemnate,
Reproducere după A.D.
deopotrivă, nume de eroi şi nume de eroine care şi-au
sacrificat viaţa pentru patrie în dramatica încleştare de
forţe a întregului popor unit în faţa duşmanului cotropitor: militari şi civili, bărbaţi şi femei,
tineri şi bătrâni, chiar şi copii, to� făcând zid în faţa inamicului distrugător. Aceştia au fost
numi� "oamenii timpului în<;lfujirii eroice... care au lăsat posterităţii româneşti patrimoniul
"
unei comportări pilduitoare 1 •
Printre figurile extraordinare ale eroilor români care s-au ridicat peste nivelul
muritorilor de rând se înscrie şi numele Elenei Cancicov, fiică a oraşului Bacău2, care, în
primul război mondial, "şi-a pus întreaga gingăşie, căldură şi vrednicie în îngrijirea
,
răni�lor şi bolnavilor' ) şi care, îmbolnăvindu-se de tifos exantematic în timpul primului
război mondial, moare în ianuarie 1 9 1 7, la laşi. Despre familia acesteia, astăzi se păstrează
puţine informaţii, iar despre Elena Cancicov nu se mai ştie nimic.
Din documentele cercetate la Arhivele Na�onale Bacău, Iaşi şi Bucureşti, rezultă
că Elena Cancicov, născută la Bacău, la data de 29 septembrie 1 872, este sora mai mare a
lui Mircea Cancicov, fost ministru de finanţe între cele două războaie mondiale. După ce a
absolvit şcoala primară şi Extematul de Fete în Bacău, a urmat cursurile Universită�i din
Iaşi, între anii 1 894- 1 897, beneficiind şi de o bursă a Academiei Române, aprobată din
Fondul ,,Adarnachi'4. După absolvirea Facultăţii de Ştiinţe, Elena Cancicov a fost numită
inspectoare a şcolilor private de fete în MIPC, contribuind, sub conducerea ministrului
"
Spiru C. Haret, la autorizarea primelor "grădini de copii , a căror înfiinţare a fost
1 V. Mocanu, Timp al îndârjirii eroice: 1916-1917, Bucureşti, 1 986.

� Arhivele Naţionale Bacău, Colecţia de registre Stare Civilă, Dosar 22/1872, f 339 şi Dosar 1 48/1884, f 323.
V. Mocanu, op.ciL. p. 257.
4 Revista de ştiinţe .. V Adamachi", voi. V, nr. 4, 19 14, p. 8.
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reglementată prin Legea învăţământului primar... din 2 9 aprilie 1 896 ş i prin Regulamentul
şcoalelor private, publicat la 4 iulie 1 896. în perioada 1 897-1 905, în această func�e, ea a
desfăşurat o asiduă activitate pentru intrarea în legalitate a func�onarilor noilor şi fragilelor
instituţii preşcolare şi pentru îndrumarea conducătoarelor acestora care, în acea perioadă,
se confiuntau cu foarte multe probleme generate de absenţa de până atunci a cadrului
legislativ, precum şi cu multe greutăţi inerente de organizare, func�onare şi de desfăşurare
5
a activită�i în noile institu�i . Pentru activitatea desfăşurată cu rigurozitate, cu competenţă
şi dăruire profesională, Elena Cancicov a fost decorată co ,,Răsplata mW7cit', clasa a II-a,
prin Decretul nr. 470/febr. l 902. Din 1 906 până în 1 9 1 O a funcţionat la Craiova, iar din
6
1 9 1 O până în 1 9 1 6 a fost profesoară în Bucureşti , bucurJ.ndu-se de aprecieri deosebite
"7
pentru activitatea cu elevii, la clasă. "Eminenta profesoară de ştiinţe naturale de la
Extematul de Fete din Bucureşti urma ca la 1 septembrie 1 9 1 6 să se treansfere la Azilul
"
"Elena Doamna , tot din Bucureşti, ca profesoară şi directoare. Dar intrarea României, la
14 august 1 9 1 6, în război, alături de ţările Antantei, va schimba destinul multor români,
printre care şi pe cel al d-rei. Prof. Elena Cancicov. Firul vieţii ei se va rupe dramatic după
"
mai puţin de cinci luni de zile de calvar în calitate de "soră de caritate .
Informaţii preţioase despre activitatea ei din această perioadă se află consemnate
într-o carte scrisă după 20 de ani de la moartea ei, respectiv în anul 1 936, dedicată
Memoriei Distinsei profesoare Elena Cancicov. Autorul lucrării, dr. A.D. Velcu,
prezentându-ne faptele acesteia, Îllcearcă să ne convingă astfel că "soarta a vrut ca ea să fie
sacrificată pentru mărirea ţării". In toanma anului 19 16, Elena Cancicov, ca multe alte
temei române, se înrolează ca soră de caritate la Spitalul de răniţi Nr. 360 din Capitala
ţării, de sub conducerea Clotildei General Ayerescu, numit mai târziu Spitalul "Regina
Maria", care avea în dotare 1 000 de paturi. lncă din prima zi a ostilităţilor, aici au fost
adăpostiţi sute de răniţi aduşi de pe front , îngrij iţi de surolile de Cruce Roşie, printre care
se număra şi Elena Cancicov. Autorul cărţii amintite, după ce-i schiţează fugar trăsăturile
fizice, i le subliniază, cu atenţie, mai ales, pe cele psihocomportamentale. "Avea o fire
entuziastă, sptme autorul, muncea cu râvnă şi munca ei dădea întotdeauna roade bune.
Expresia inteligentă şi senină a figurii ei arăta că munceşte cu mult drag şi parcă răspândea
.s
la toţi din jurul ei acest drag de muncă' . Muncea r
ară odihnă că ci era pătrunsă de
suferinţele răni�lor. Ea era "o excepţie printre celelalte în ceea ce priveşte abnegaţia şi
"9
sacrificiul ei, căci viaţa ei devenise numai munca în spital •
După confiuntările cunoscute în literatura de specialitate ca "Bătălia pentru
"
"
Bucureşti sau "Bătălia de pe Argeş care a luat sflkşit la 20 noiembrie 1 9 1 6, a început
"10
"retragerea - adevărată odisee a oştirii şi a ţării . Atunci Armata şi populaţia din
Capitală, din Muntenia, Dobrogea şi de pe Jiu se retrăgea în Moldova, care devenise,
deopotrivă, loc de refugiu pentru autorităţi şi o mare parte a popula�ei, dar şi ca singurul
spaţiu de rezistenţă în faţa duşmanului cotropitor. Iată cum este descrisă starea generală de
atunci: " . . . Este o iamă năpraznică . . . Săraca Ţara Moldovei. Aici este singurul pământ
românesc unde mai flutură tricolorul, unqe sunt sute de mii de refi.1gia�. Şi toate
autorităţile. Şi toată annata câtă mai este . . . In case, căsuţe, ori unde sunt nişte pere�, se

5 Arhivele Naţionale Bucureşti, Fond MIPC, Dosar 183/1 898, t: 3.
6 A. Manolache şi Gh. Pamuta, Istoria învliţământului din România. voi. IL Bucureşti, 1 993 . p. 443.
7 A.D. Velcu, Memoriei distinsei profesoare Elena Cancicov (sorli de caritate în timpul rlizboiului),
Biblioteca ,,Suflet Românesc", Nr. 2, 1936, p. 20.

8 1bidem, p. 20-22.
9 1bidem.

1 0 V. Mocanu, op.cit., p. 1 6.
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înghesuie toată această lume. Cum s-o hrănească Moldova? Cum s-o încălzească? Raţiile
"1
sunt infime; de câte ori tineri şi vârstnici, copii trebuie să uite de prânz, de cină? 1 •
Suprnaglomerarea zonei (în Moldova erau circa 1,5 milioane în plus faţă de populaţia
băştinaşă), unde bântuia foamea, fiigul şi mizeria, a favorizat şi apariţia molimelor: tifosul
exantematic şi febra ,recurentă. "Ele secerau mai crunt decât tunurile, mitralierele,
L
carabinţle, grenadele" .
Incă din 1 5 noiembrie 1 9 1 6, Spitalul Militar de răniţi Nr. 360 se retrage în
Moldova, iar Elena Cancicov a însoţit-o "pe Ootilda Averescu, fiindu-i şi vrednică
13
colaboratoare" . Având în faţă exemplul Reginei Maria, al Clotildei Averescu şi al altor
doamne caritabile, Elena Cancicov nu putea sta deoparte, căci "era convinsă că locul ei era
la paturile bolnavilor, îngrij indu-le rănile şi aducând alinare bietelor suflete chinuite ale
muribunzilor".
După greutăţile întâmpinate pe parcursul deplasării în Moldova, la Tecuci, printr-o
întâmplare nefericită, Elena Cancicov s-a îmbolnăvit de febră recurent:ă, boală de care
suferiseră şi celelalte surori de caritate din spital. Ea fiind istovită de munca depusă până
atunci, a avut o fonnă mai gravă a bolii şi nu s-a restabilit cât timp a staţionat spitalul la
Tecuci. Cu mare greutate, după o deplasare timp de două săptămâni, spitalul a ajuns la
Iaşi. Bolnavă fiind, nu s-a gândit nici o clipă să se retragă la casa părintească, la Bacău,
pentru a-şi îngriji sănătatea; "cunoscând riscurile bolii, ea era încrezătoare că se va
"
însănătoşi pentru a-şi relua imediat locul şi îngrozită în acelaşi timp de primejdia în care
se afla ţara şi de suferinţele răniţilor aduşi de pe front. Cu o temperatură de 40 de grade,
boala ei se agravează, astfel că spitalul de răniţi îşi continua drumul Ia Roman, iar ea a
rămas la Iaşi, unde inima ei a încetat să mai vibreze la suferintele
altora în dimineata
'
' zilei
14
de 22 ianuarie 1917 .
"Oare de ce a fost să moară Elena Cancicov . . . când munca ei fără preget ar fi fost
15
de mare ajutor?" , se întreba autorul cărţii. "De ce s-a înrolat ca soră de caritate,
supunându-se atâtor riscuri, chiar şi de îmbolnăvire, în urma căreia i s-a tras şi moartea? ne întrebăm şi noi - când putea să plece Ia Bacău, unde, în mij locul familiei, ar fi putut
aştepta tenninarea războiului, ocrotită de primejdii, ca apoi să-şi reia strălucita-i situaţie din
învăţământ. Cei care au mers să lupte pe front au avut ordin de mobilizare, dar ea, Elena
Cancicov, s-a înrolat de bunăvoie şi şi-a dat suprema jertfă pentm ţara ei numai din
Ordinul sufletului ei plin de paniotism".
"
În Buletinul Societăţii de Cruce Roşie, în anu1 1917, se consemna: ,,Nu putem uita
modul cum, pe lângă ll'!edici, doamn�.Ie şi infirmien:Ie Cru�i ! Ro�ii şi-au î��glinit
misiunea. . . şi în grelele zile ale retragem, cu toate sufennţele şt hpsunle de atunct . tot
atunci şi marele doctor S. Irimescu atenţiona în ziarul România: "Martirii zilelor de astăzi
sunt eroii zilelor de mâine. Când se va scrie istoria vremii acesteia, o pagină trebuie
păstrată şi pentru cei care Ia paturile de suferinţă ale spitalelor, au căutaţ să-şi �ea o�lul Ji
au voit, cu tot sacrigiciul vieţii lor, să redea ţării vieţi tinere cu entuz1asmun nutnte dm
"1
trupuri pline de vlagă 7 •
Azi, punând în evidenţă activitatea plină de sacnficn a profesoare1 Elena Canc1cov,
•

••

1 1 1bidem, p. l34.

12

Ibidem

1 3 A.D. Velcu. op.cit., p. 23.

1 4 Arhivele Primăriei Iaşi, Colecţia de registre de stare civilă "Decese'', 19 17.

15 A.D. Velcu, op.cit., p. 23.

1 6 Buletinul Societătii de Cruce Roşie, nr. 1 , 1917, p. 4.

1 7 S. Irimescu, Victime.le datoriei, în ziarul România, Anul l, nr. 29, p. 2.
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săvârşită numai din datoria de a fi şi ea folositoare patriei, ţării, ai cărei fii îşi vărsau
"
sângele pentru liniştea ce va veni", considerăm că va fi cinstită de noi ca o fiică demnă a
oraşului nostru şi ca o figură reprezentativă a femeii române care şi-a dat viaţa ca supremă
jertfă pentru neam şi ţară. Totodată, urmaşii, recunoscîndu-i faptele, îi vor acorda astfel
locul binemeritat în galeria eroilor băcăuani şi s-ar realiza un gest de pioşenie, dacă
autorită�le locale ar avea în vedere şi aducerea acasă din Cimitirul ,,Eternitatea" din Iaşi, a
osemintelor Elenei Cancicov, "strălucita profesoară şi neinfricata eroină" de ieri, pentru a
fi �a Bacău, în oraşul ei natal, un loc de pelerinaj şi de comemorare, pentru generaţiile de
azi.

Elena ea..cicov - une hero'ine de la viile de ,Uacău
de la premiere guerre mondiale
Resume
Nee a Bacău, la date de 29 septembre 1 872, etait la soeur plus grande de Mircea Cancicov 
qui a ere ministre de finance pendant l'annee '30-'40 du XX" siecle.
Elena Cancicov a termine la Faculte des Sciences de I'Universite de Iassy, en 1 897, elle a
travaillee comme inspectrice pour les ecoles privees des filles, au cadre de la Ministere d'Instruction
Publique et des Cultes, ou elle s'a occupe de l 'autorisation des premiers ')ardins des enfants", sur la
base de la Loi de l 'enseignement primaire de 29 avril 1 896, pendant le temps de ministre Spim C.
Haret.
Pendant l 'annees 1 906- 19 10 elle tonctione a Craiova, et puis, jusqu'a l'annee 1 9 1 6, elle est
professeur a I'Extemat des Filles de Bucharest, appreciee comme une eminente professeur de
Science Naturelle.
Apres l'entree de la Roumanie dans la guerre, elle s'enr6le voluntaire comme infirmiere a
1'H6pitale de blesses no. 360 de Bucharest, conduit de Clotilda Averescu.
Pendant du retmit de l 'h6pitale vers Iassy, elle a contmcte typhus et elle decooe a 22 janvier
19 17. La posterite lui garde une vivre reconnaissance pour son esprit de sacrifice et de devouement
avec lequel elle a actionee dans l'apaisement des blesses et des malades.
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Actul de naştere al Elenei Cancicov (fotocopie)
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Elena Cancicov - o eroină a oraşului Bacău din primul război mondial

Actul de naştere al tui Mircea Cancicov (fotocopie)

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

157

MITROPOUA BucoVINEI IN TIMPUL LUI

SILVf:STRU MORARIU-ANDRIEV'ICI

SIMINA·0CfA VIA STAN
După hotărârea imperială de numire în funcţie din 1 2 martie 1 880 şi după
depunerea jurământului de credinţă faţă de împărat la 1 2 aprilie 1 880, Franz Iosif l a
întărit, cu diploma din 1 7 aprilie 1 880, în func�a de arhiepiscop şi mitropolit al
Bucovinei şi Dalmaţiei pe Dr. Silvestru Morariu-Andrievici "bărbat onorat prin
încrederea totală a enoriaşilor bisericii greco-orientale din Bucovina şi care s-a distins
"
printr-o comportare morală în credinţa faţă de împărat şi de casa imperială 1 .
"
Cu Silvestru a ajuns în fruntea bisericii bucovinene un vrednic reprezentant al
"
curentului na�onalist român 2. Numirea sa a avut un ecou favorabil în toate ţările
locuite de români. De la el se aştepta că va pune capăt politicii confesionale de până
atunci şi va inaugura o nouă eră naţională.
După ce a fost hirotonit la Viena, la 6 aprilie, pe 7/1 9 aprilie 1 880 a primit şi
adeziunea credincioşilor sârbi, fiind recunoscut şi onorat de episcopul Ştefan al
Dalmaţiei şi episcopul Gherasim din Cattaro.
La 26 aprilie 1 880 guvernatorul Ieronim Alessani cerea ministrului Cultelor şi
Instrucţiunii să numească un comisar care să se ocupe de ceremonia instalării
mitropolitului Silvestru. De asemenea, îl informa că data ceremoniei fusese fixată,
împreună cu noul mitropolit, pentru ziua de 27 aprilie/9 mai 1 880.
Ceremonia instalării a avut un ritual precis: comisarul imperial, însoţit de trei
reprezentanţi ai laicilor, a sosit la biserica catedrală din Cemău� unde, împreună cu
episcopii, clerul şi mirenii, 1-a întâmpinat pe noul mitropolit. Acesta, îmbrăcat în veşminte
fiumos împodobite , specifice momentului , şi ţinând într-o mână toiagul episcopal, a
fost condus şi aşezat pe scaunul mitropolitan. După aceea, comisarul imperial a citit
decretul prin care îi era încredinţată noua func�e, apoi diploma de numire ca arhiepiscop şi
mitropolit, mai întâi în original şi apoi în traducere românească şi ruteană. Au urmat salve
de armă şi dangăte de clopot. Mitropolitul a mulţumit comisarului imperial şi a ţinut
discursul ca mitropolit în faţa celor prezenţi. Aceştia I-au felicitat, urmând din nou salve de
armă şi dangăte de clopot. După ceremonie, cei prezenţi, împreună cu noul mitropolit, I-au
condus în afara bisericii pe comisarul imperial 3.
Marile "speranţe pe care clerul şi poporul român şi le puseseră în noul arhipăstor
s-au împlinit. In tot timpul 3Jhipăstoriei sale, Silvestru a susţinut o activitate neobosită în
domeniul vieţii bisericeşti. In primul rând s-a ocupat de rezolvarea problemei Mirului.
După separarea ierarhică de Moldova, biserica bucovineană primea sfăntul Mir de la
Mitropoli ile din Carlovitz, Iaşi sau Kiev. După ridicarea episcopiei din Cernăuţi la
rangul de mitropolie, mitropolitul Teoctist a hotărât să prepare şi să sfinţească la
Cernăuţi Mirul, desemnându-1 pe arhimandritul Silvestru cu studierea acestei probleme.
1 D.J.A.N. Suceava. fond Mitropolia Bucovinei. Secţia 1/1, dosar 20, f 1 5 v.;
Ion Nistor, Istoria bisericii din Bucovina şi a rostu1ui ei naţionakultural în viaţa românilor
bucovineni, Bucureşti, 1 9 1 6, p. 1 45.
3 D.J.A.N. Suceava, fond Mitropolia Bucovinei, Secţia 1/1 , dosar 20, f. 25-26.
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S ilvestru i-a urmat în scaunul mitropolitan şi a tratat problema într-un studiu amănunţit.
alcătuind un proiect intitulat Rânduiala la prepararea, fierberea şi sfinţirea Mirului
(Cernăuţi, 1 8 8 1 t, în care insistă asupra vaselor necesare, a preparării şi ceremoniei
obişnuite la sfinţirea materiilor în mir sau chrismă. Acest proiect a fost înaintat apoi
arhiereilor din România pentru a fi examinat şi aprobat ca să corespundă rânduielilor
canonice. După aprobare a fost introdus în biserica bucovineană, unnând ca după
dispoziţia lui, în fiecare an, Mirul să fie sfinţit de Joia Mare.
Tot preocupat de problemele cultului rel igios şi de ridicarea sa la un nivel mai
înalt, printr-o executare frumoasă, corectă şi impresionantă a formelor de cult şi prin
încurajarea preoţilor să se implice intens la împărtăşirea învăţământului religios în
şcoală, Silvestru a publ icat, în 1 8 83, Tipiconul bisericii ortodoxe orientale, în care
expune pe scurt regul ile slujbelor religioase şi dă tuturor sărbătorilor un caracter solemn,
după ce anterior publicase Cuvântări bisericeşti pentru toate duminicile de peste an
( 1 860) _şi Psaltichia bisericească ( 1 879i.
In 1 882 a fost inaugurat palatul mitropolitan din Cernăuţi, a cămi piatră de
temelie fusese aşezată încă la 6 iulie 1864. Lucrările au fost executate după planurile
arhitectului Hlawka în stilul mauro-bizantin, având ca model palatul califilor mauri din
Granada6• Palatul cuprindea o capelă pentnt serviciul divin şi o grandioasă sală sinodală.,
pe lângă multe săli de recepţii şi şedinţe, birouri şi locuinţa personală a mitropolitului.
Sala sinodală era constntită din marmură şi împodobită cu scene din istoria creştinării
românilor, executate în frescă. Era prezentă şi scena prestării jurământului de credinţă a
bucovinenilor în faţa Austriei. Aceste fresce, împreună cu cele din capelă erau opera
pictorului Iobst. De asemenea, unul din saloanele de recepţie era împodobit cu portretele
în mărime naturală ale tuturor arhipăstorilor bucovineni, de la Dosoftei Herescu şi până
la Silvestru Morariu-Andrievid.
La îndemnul mitropolitului Silvestru s-a înfiinţat în 1883, la Cernăuţi, Tipografia
Arhiepiscopalâ. Românii aveau nevoie de o tipografie românească încă din 1 850, când
a apărui primul ziar românesc bucovinean - Bucovina -, condus de fraţii Hunnuzachi.
Pentru a fi pe placul autorităţilor austriece, ziarul a apămt în limbile română şi germană,
tiind tipărit la tipografia "Ioan Eckhardf', pe atunci singura din Cernăuţ{ Timp de 30
de ani, atât reprezentanţii cl�ntlui, cât şi ai laicilor, au centt aprobarea înfiinţării unei
tipografii în limba română. lnsă cererile le-au fost refuzate, interzicându-se fmanţarea
unei tippgrafii din Fondul B isericesc.
In 1 882, la iniţiativa mitropolitului Silvestru a apăntt jumalul bisericesc "Candela",
tipărit la 1 iulie 1 882 în tipografia lui Wilhelm Kerekjarto din Cernăuţi. Acesta, aflând că
se dorea înfiinţarea unei tipografii româneşti, s-a oferi să o vândă pe a sa. Mitropolitul a
iniţiat o colectă în rândul preoţilor ortodocşi, reuşind să cumpere topografia cu 1 1 .000 f19 .
In aceste condiţii, guvernul a fost nevoit să aprobe înfiinţarea tipografiei care, în primăvara
anului 1883, a fost instalată şi inaugurată în încăperile Palatului mitropolitan.
In 1 890 a fost schimbată firma acestei tipografii, impunându-se denumirea de
4 Ion Nistor, Istoria bisericii ... , p. 143.
5 1dem. Istoria Bucovinei. Bucureşti, 1991, p. 271 -272.
6 Ibidem, p. 273.
7 Ibidem, p. 274.
8 Dimitrie Bucevschi, O viaţă de om în slujba neamului, Cemăuli, 1937, p. 6.
9 Constantin Loghin, Societatea pentru Cultura şi Literatura română în Bucovina. La 80 de ani,
Cemăull, 1943. p. 40.
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Tipografia şi litografia concesionată Arhiepiscopului Silvestru Morariu-Andrievici,
unnărindu-se ca după moartea mitropolitului concesionarea să fie retrasă. Acest fapt s-a
întâmplat la 30 octombrie 1895 când, din ordinul guvernatorului Gi:iess, tipografia a fost
închisă, dovedindu-se ceea ce mitropolitul Silvestru spusese de atâtea ori: ''tipogr;gia este
un mare ghimpe în ochii străinilor. . care doresc s-o şteargă de pe faţa pământului"1 0 .
Marea preocupare a mitropolitului Silvestru a fost convocarea congresului
bisericesc. Luptele pentru congresul bisericesc sub episcopul Eugenie Hacman au avut şi
partea lor bună întrucât ele au trezit şi preo�mea la viaţa na�onală. Principalele momente
ale luptei na�onale au evoluat de la dorinţele din 1 848 la petiţia din 1 5 martie 1 862, de la
eşecul din 25 iunie 1 863, când împăratul a aprobat Congresul naţional românesc doar
pentru provinciile ce ap�neau Ungariei1 1, la o nouă respingere în 1 869, de la adunarea
din martie 1871, care a votat legea pentru convocarea congresului bisericesc constituant, la
sanc�onarea acesteia de către împărat la 9 august 1 87 1 . Toate aceste acţiuni, culminând cu
statutul cu titlul Rânduiala de alegere pentru congresul bisericesc greco-oriental din
Bucovina 1 2, alcătuit de Samuil Morariu, au arătat că biserica trebuie, pentru a-şi putea
atinge scopurile, să reprezinte un neam, să împărtăşească necazurile şi bucuriile lui şi să se
inspire din dorinţele şi aspiraţiile lui în viitor.
Devenit mitropolit, Silvestru Morariu-Andrievici i-a încredinţat profesorului de
istorie bisericească, Eusebie Popovici, misiunea de a întocmi un Studiu pregătitor
pentru întâiul congres bisericesc în arhiepiscopia Bucovinei 1 3 • Apărut la Cernăuţi în
1 880, în studiul amintit se vorbea despre evoluţia de până atunci a problemei de
autonomie şi organizării constituţionale a bisericii din Bucovina, reproducând totodată
statutul de la 1 87 1 . Şansele de reuşită în această problemă erau favorabile, deoarece în
1 879 guvernul gnnano-liberal fusese înlocuit de unul autonomist care avea o atitudine
binevoitoare faţă de cererile românilor. Aceştia au obţinut în 1 88 1 convocarea
congresului bisericesc pentru anul unnător.
Prin decretul i mperial14 de la 19 iunie 1882 congresul a fost convocat pentru ziua
de 1 4 iulie, când a fost deschis în mod festiv de către mitropolitul Silvestru, care s-a
adresat celor prezen� cu s_uvintele: "Am văzut împlinindu-se voia generală a fiilor
maicii noastre, Biserica"1 5 . In ziua de 15/27 iulie 1882 s-a votat în unanimitate Statutul
pentru congresul bisericesc al arhidiecezei ortodoxe orientale a Bucovinei, iar pe
17/29 iulie un regulament de alegere 1 6 • Aceste decizii ale congresului, deşi unanime şi
având acordul guvernatorului Ieronim Alessani, nu au fost sancţionate de către împărat,
deoarece statutul pennitea congresului să aibă o oarecare influenţă asupra alegerii
mitropolitului şi a administrării Fondului Bisericesc, considerate ca fiind de drept
rezervate exclusiv Coroanei. Din cauza acestei neînţelegeri statutul votat de congres a
rămas timp de zece ani în arhivele Ministerului Cultelor şi Instruc�unii din Viena.
Intervenţiile mitropolitului şi ale deputa�lor români din Parlamentul vienez, repetate an
de an, au rămas multă vreme fără nici un rezultat.
.

10

Dimitrie Bucevschi, op.cit., p. 16.

1 1 Nicolae Iorga. Românismul în trecutul Bucovinei, Bucureşti, 1 938, p. 92.
12 Dimitrie Dan. Rolul preoţimii bucovinene în menţinerea românismului de la robirea (1775)
dfsrobiml Bucovinei (15.xL1918), Cernăuţi, 1925, p. 1 4.
13 Ion Nistor, Istoria bisericii , p. 147.
1� Ibidem. p. 149.
1 5 Nicolae Iorga. op.cit., p. 108.
1 6 I.G. Sbiera. Mişcarea bisericească a Românilor din Bucovina, Cernăuţi, 1 896, p. 1 6.
...
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În sfârşit, după stăruinţe şi negocieri, statutul a primit sanc�unea imperială11 la
3 1 mai 1 89 1 şi după intense pregătiri şi după ce s-au făcut noi alegeri pentru congresul
bisericesc,Congresul a fost inaugurat la 1 8 septembrie 1 89 1 în sala sinodală din Palatul
mitropolitan din Cernău�, în prezenţa guvernatorului Anton Pace. Atmosfera era destul
de tensionată. După cuvântul de deschidere al mitropolitului, guvernatorul Pace, în
calitate de comisar imperial, a polemizat cu Silvestru pe terna unor expresii din
cuvântarea acestuia, pe care interpretul său i le tradusese în mod greşit. Guvernatorul i-a
reproşat mitropolitului că ar fi "atins problema românilor de peste hotarele B ucovinei"
şi a declarat că nu va admite ca· în timpul dezbaterilor congresului să se facă "men�une
despre constituirile sinodale din ţările străine", fiindcă în Bucovina nu sunt numai
români, ci şi ruteni18• Atitudinea lui Pace a declanşat un val de proteste în congres.
Deputatul Zotta a cerut apoi guvernatorului să comunice în scris motivele pentru care
congresul nu a fost convocat timp de zece ani, rugându-1 ca această comunicare să se
facă în limba română, care era limba oficială a dezbaterilor19• Refuzul guvernatorului a
determinat un puternic protest, care a dus la întreruperea lucrărilor şi nereluarea lor.
Acesta a fost tragicul sfârşit al luptelor de 44 de ani pentru ob�nerea autonomiei
bisericeşti în Bucovina. Statutul provizoriu din 1 87 1 a rămas în vigoare până în 1 899,
când guvernatorul Bucovinei, Bourguignon, a cerut guvernului central abrogarea lui,
realizată prin decretuf0 ministrului Cultelor şi Instrucţiunii din 5 iulie 1 899.
Pentru a oferi tuturor celor care se ocupau cu studii şi cercetări teologice
posibilitatea de a publica şi răspândi rezultatele cercetărilor lor, Silvestru a facilitat în 1 882
apari�a jurnalului bisericesc literar CtlJUiela. De asemenea, a sprijinit moral şi financiar
înfiinţarea societăţilor Academia Ortodoxă şi Annonia, din care făceau parte şi laici.
Dar nu numai în mod teoretic a contribuit Silvestru la ridicarea cultului divin în
vederea educării religioase a credincioşilor, ci şi în mod practic, prin propriul său
exemplu. Astfel, an de an, călătorea el însuşi la Suceava, de Sânziene, pentru a conduce
personal marile procesiuni cu moaştele Sf. Ioan cel Nou prin oraş21 , pentru ca astfel să
dea acestei solemnităţi un caracter impresionant şi să producă prin predicile sale
sentim�nte puternice de religiozitate şi de moralitate în rândul credincioşilor.
In timpul arhipăstoriei sale au fost înfrumuseţate lăcaşurile sfinte, prin activitatea
pictorului Epaminonda Bucevschi, şi au fost zidite numeroase biserici, dintre care
7022
.
mitropolitul a sfinţit
Munca şi zelul cu care mitropolitul Silvestru a ştiut să aducă lumină şi credinţă în
sufletele românilor prin ridicarea nivelului cultului divin ca mijloc de educaţie
religioasă, prin dezvoltarea predici� prin înfrumuseţarea bisericilor cu scopul sporirii
frecventării lor şi prin sprijinul şi cultivarea artelor religioase, au fost recunoscute şi
relevate cu prilejul jubileului său de 1 0 ani de pontificat, Ia 26 aprili� 1 890, într-o
cuvântare rostită în numele bucovinenilor de Iancu, cavaler de Zotta: "Invăţăturile pe
care Eminenţa Voastră le-aţi propovăduit ne-au împrospătat simţirile religioase. . . au
mărit respectul străinilor faţă de biserica noastră. . . ne-au întărit în cultul
patriotismului . . . au îmădăcinat în noi virtuţi, bazate pe umanitate . . . învăţându-ne a trăi

17 Ion Nistor, lstoria bisericii , p. 149.
1 8 Idem, Istoria BUCOYinei., p. 2TI.
19 1bidem, p. m-ZTS.
20 Idem, Istoria biseridi.
p. 152
...

•••

Simion Reli, MibqJolitul Silw:sbu Morariu CI pedagog !D:ial-rmgios al BuaMnei, Cemăuti, 1 935, p. I l .
21 Dr. Ştefan Saghin, CuWntare, în Guuta Bucovinei, ill ( 1893), nr. 53, p. 2.
21
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şi cu popoarele de altă lege în amiceaţă şi bună înţelegere"23.
Clerul a găsit în mitropolitul S ilvestru un sincer apărător al drepturilor sale. El a
24
decretat Ordinea rangurilor liturgice bisericeşti , în număr de I l , precum şi diverse
distinc�i, pentru a potolii ambiţiile personale ale clerului, dar mai ales pentru a
recompensa activitatea şi acţiunile lor. De asemenea, Silvestru a avut grij ă şi de starea
materială a preoţilor stabi l ind o creştere a salariului pentru cei din regiunile muntoase şi
sporinq grada�ile cooperatorilor din 5 în 5 ani.
In iulie 1 893, la sărbătorirea a 50 de ani de preoţie, Silvestru Morariu-Andrievici
a fost cinstit aşa cum se cuvenea celui mai de seamă ierarh al Bisericii Ortodoxe din
Bucovina Admiraţia pentru mitropolitul Silvestru era cu atât mai mare, cu cât în
B ucovina, într-un timp când, pentru un titlu de nobleţe sau o decoraţie, se putea ob�ne
consimţământul pentru orice, el a avut destulă tărie sufletească pentru a apăra cauza
bisericii sale, chiar cu riscul de a pierde consideraţia de care se bucura la Viena şi ocazia
de a obtine titlul de baron.
Însă, la 3/1 5 aprilie 1 895, la ora 5 dimineaţa, după o scurtă suferinţă, s-a stins
"luceaÎarul" bisericii bucovinene, "proorocul şi vestitorul credincios al cuvântului
dumnezeiesc"25.
Moartea m itropolitului Silvestru a întristat întreaga populaţie bucovineană, care îl
iubea şi îl venera pe cel mai popular arhiereu din câ� a avut Bucovina pentru atitudinea
sa na�onală şi pentru munca neobosită pentru binele biserici i şi al neamului românesc.
Mitropolitul Silvestru "a fost întotdeauna un adevărat binefăcător pentru cei
nefericiţi, rară a căuta sau aştepta altă mulţum ire decât cea resimţită în sufletul său sau
după orice faptă bună"26• De aceea cuvântul său a fost ascultat, iar sfatul său înţelept a
fost urmat, în urma sa rămânând o populaţie cu o conştiinţă morală şi naţională
puternică, în sufletul cărora se redeşteptaseră sentimentele, religia şi trăirile româneşti.
Activitatea mitropolitului Silvestru Morariu-Andrievici, desfăşurată pe planul
vie�i spirituale, cât şi realizările sale concret-practice dezvăluie o personalitate
complexă, profund ancorată în realităţile sociale, politice şi naţionale ale timpului său.
Realizările sale au marcat istoria bisericească şi culturală a românilor bucovineni din a
doua jumătate a secolului XIX prin construirea sediului mitropol itan de la Cemău�,
înfiinţarea tipografiei bisericeşti, dezvoltarea centmlui de pictură iconografică şi nu în
ultimul rând convocarea Congresului bisericesc, sluj ind afitmarea politică românească
din Bucovina.

23 Revista Politică. V( l 890), nr. 10. p. 2.
1� Ion Nistor. Istoria bisericii , p. 275.

25

..•

Ştefun Saghin. Cm·ânt la inmormântarea repăusatului Arhiepiscop Silvl'Stru, în Candela, XJV( I 895),
p. 27 1 : Wl l uceafăr minunat care pe orizontul bisericii noastre o via!ă întreagă a luminat şi luminând s-a
consumat. . . Samuil proorocul, vestitorul credincios al cuvânn•lui dumnezeesc, păzitoml puternic al credinţei
�i al legilor cetăţeneşti şi stâlp tare al neamului său''.
-6 Mihai Eminescu, Răpirea Bucovinei, antologie. prefală şi note de D. Vatarnaniuc. Bucureşti, 1 996, p. I I I .
..
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Silvestru Morariu-Andrievici, metropolite de la Bucovine
Resume
Pendant l'archeveche d e Silvestru Morariu-Andrievici, l'indentite nationale d e l ' Eglise
orthodoxe roumaine et de la population roumaine ont pris un nouvel essor dans le contexte social
et politique dans la deuxieme moitie du XIX" siecle dans le cadre de l'Empire Austro-Hongrois.
Son activite religieuse et les accomplissements pratiques devoilent une personnalite
complexe, profondement ancree dans les realites sociales,politiques et nationales.
Les achevements d' Andrievici ont marque de I ' Eglise et de la culture des Roumains de
Bucovine, a savoir: l 'inauguration du siege de l'archeveche de Tchernovtsy JCern· u�) - 1 882, la
fondation de !' imprimerie de l 'archeveche ( 1883), l 'obtention pour l ' Eglise orthodoxe de
Bucovine de la consecration de l'huile sainte, l'encouragement des activites c;_ulturelles et le
soutien du centre de peinture des icânes et surtout la convocation du Congres de I 'Eglise ( 1882).
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DIN ACTIV'ITATEA POUTICA.A LID NICOLAE IORGA.
INCEPUTURILE

GHEORGHE A. ŞTIRBĂŢ

Unii istorici din trecut şi de astăzi au pus sub semnul întrebării capacitatea de om
politic a lui Nicolae Iorga, socotind inoportun amestecul său în viaţa politică, unul cu
consecinţe negative asupra activită�i ştiin�fice. Din analiza lucrărilor marelui istoric, a
discursurilor sale parlamentare ca şi din programul Partidului Na�onalist Democrat pe
care-I va conduce începând cu anul l910, din scurta activitate de guvernare (193 1-1932),
se pot identifica elementele care stau la baza concepţiei sale politice. Obiectivul
demersului nostru este acela de a încerca sa identificăm asemenea elemente.
Societatea românească, care obţinuse într-o perioadă relativ scurtă succese
notabile pe plan politic şi spiritual, se confruntă totuşi la începutul secolului al XX-lea
cu serioase neîrnpliniri în plan social-economic, fapt ce a determinat o intensă dispută de
idei pentru găsirea soluţiilor adecvate rezolvării acestor probleme. In această febrilă
activitate de căutare pe toate planurile societă�i, N. Iorga nu putea rămâne "un savant
2
1
izolat în turnul lui de fildeş" , omul de ştiinţă "simte nevoia dăruirii" , rupe "izolarea
3
vie�i de ascet" , şi coboară în mijlocul realităţilor societă�i.
Savantul se considera obligat să participe la viaţa politică de însăşi profesiunea sa
de istoric. Iorga nu concepea activitatea politică ca o parte complementară a activită�i
sale ştiin�fice: "istoricul este un bătrân prin experienţă al naţiei sale. Dacă nu-l întrebă
,4
nimeni el este dator să vorbească' .
"
Prin profesiunea sa de istoric, N. Iorga face permanente legături "organice între
prezent şi trecut. Aceasta îi dădea un ascendent asupra contemporanilor săi prinşi în
vârtejul unor schimbări ce i se păreau prea grăbite, lipsite de adâncime neînscrise într-un
proces logic de dezvoltare socială si morală, iar unele în contradicţie cu structurile
5
poporului rornân .
Istoricul era influenţat de concep�ile istoriografiei romantice, de istoricul german
Ranke, care susţinea ideea dezvoltării organice, a transformării societăţii prin adaptarea
6
continuă a institu�ilor la nevoile schimbătoare ale momentului .
Pornind de Ia această concep�e, care asimila evolu�a societăţii cu creşterea unei
plante, şi excluzând salturile revolu�onare, Iorga considera evoluţia politică a României
în a doua jumătate a secolului al XIX-lea ca pe o falsificare istorică, ca pe brusca
7
depărtare de tradiţia istorică .
Istoricul aduce încă de la primele sale manifestări în viaţa publică o manieră
nouă de abordare a problemelor pe baza experienţei proprii, experienţă ce la el
·

1 Dan Zamfirescu, Etape citre o monografie, Bucureşti, 1 981, p. 1 14.
2 Baibu Theodorescu, Nicolae Iorga, Bucureşti, 1 968, p. 137.

3 1bidem
4 N. Iorga, Două concepţii istorice, în Discursul de recepţie la Academia Română, Bucureşti, 1 980, p. 78.
s

Valeriu Râpeanu, Cultură şi istorie, voi II, Bucureşti, 1 98 1 , p. 1 1 2.

6 M. Bena, Studiu introductiv, la N. Iorga, Pagini Alese, voi. 1, Bucureşti, 1 965, p. XI.
7 1bidem
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.s
reprezintă "o sinteză între trecut şi prezent, între citit si trăit' . Analizând societatea
românească sub toate aspectele, desluşindu-i evoluţia particulară, N. Iorga ajunge la
"
concluzia că o astfel de societate abia ieşită "din lanţurile ignoranţei şi ale servituţei nu
se putea regenera numai prin refonne de sus, ci printr-o largă acţiune de jos, prin
educaţia cu ajutorul culturii a cetăţenilor. Susţinea la un moment dat că "nu prin
programe se drege o societate aşa adânc atinsă ca a noastră ci printr-o reformă morală,
"9
prin schimbarea omului înlăuntrul său .
Dacă majoritatea oamenilor politici români văd regenerarea societăţii printr-o
politică guvernamentală de refoiTJ:Ie, savantul, :f
ară să nege importanţa acestora, pune pe
primul plan valoarea oamenilor. In concepţia sa statul român are de rezolvat în primul
rând o criza morală. "Viaţa unui popor, succesul lui în lunga luptă tăcută a naţii lor,
izvorul puterii ei . . .- afirma istoricul şi omul politic - e viaţa morală a unei aglomeraţii
umane, seriozitatea cu care priveşte traiul, măsura cu care îşi alege ţintele şi vigoarea cu
10
care le urmăreşte, respectul adânc, cultul pentru realitatea lucrurilor'' .
Rezolvarea acestei crize ar consta în educarea indivizilor prin cultură, care are
"
menirea "de a cuceri sufletele înstrăinate şi a le readuce la "viaţa sufletească a
"1 1
neamului", la solidaritatea "cu toţi cei de acelaşi sânge şi grai
• Omul pqlitic şi
12
istoricul stabileşte în primul rând un cod practic pornind de la realităţile naţionale •
Dominat de un adânc sentiment al socialului, el insistă � �spectul faţă de
"13
muncă ":fară de care nu se poate crea nimic trainic în societate
. In concepţia lui
N. Iorga munca este o formă de solidaritate socială. Complexitatea problemelor cu care
"
se confruntă societatea românească îi crea serioase "examene de conştiinţă în găsirea
soluţiilor concrete pentru rezolvarea lor, şi de aici tendinţa permanentă de ancorare în
14
trecut, încercând să modeleze "prezentul în lumea unui trecut idealizat" •
Face cuno nţă cu ideile socialiste odată cu venirea la Iaşi ca elev în clasa a VII-a a
Liceului Internat 5 . ,,Acel care scrie aici - mărturisea peste trei decenii N. Iorga - era
prins pentru o clipă în mişcarea generoasă care se îndrepta spre poporul în suferinţă sub
16
numele de socialism" • Ia parte, în 1 888, la şedinţele cercului socialist din strada
Păcurari. Prin intermediul cercului socialist, tânărul Iorga ajunge în posesia primului
număr din Capitalul lui Karl Marx, în traducerea franceză, "acea carte aspră şi solemnă
" 17
ca un cod al vieţii nouă ce trebuie să fie . Aici va ţine şi prima sa conferinţă "cea dintâi
"1 8
în largul şir pe care l-am urmat în viaţa mea •
Conferinţa a fost făcută după o dureroasă şi neîmplinită iniţiere în opera
"1 9
fundamentală a lui Karl Marx, această BIBLIE A SOCIALISMULUI .
Apropierea de socialism s-a făcut dintr-un acut sentiment de solidaritate cu cei
"
nevoiaşi: "pe noi ne îndemnă setea de adevăr şi mila de oameni . Iar ca mijloc cunoştea

�

8 V. Râpeanu, op.cit., p. 1 12.
9 Cf. lbidem, p. 1 12.
1 0 1bidem
1 1 N . Iorga, Idei asupra problemelor actuale, Bucureşti, 1934, p. 3.
1 2 V. Râpeanu, op.cit., p. 1 10.
13 N. Iorga, Idei asupra problemelor actuale, p. 3.
14 M. Be17.3, op.cit., p. XV.
:: Vezi pe larg A. Kareski, Tinereţea socialistă a lui N. lorga, în N. Iorga, Omul si opera, Iaşi, 1971.
C f. Ibidem p . 30.
17 1bidern.
1 8 N. Iorga, Supt trei regi. lstoria luptei pentru un ideal moral si raţional, Bucureşti, 1 932 p. 83.
19 1bidem
,

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

Gheorghe A. Ştirbăţ

166

unul singur: "în loc să profităm de incultura omului pentru a-1 înverşuna ca pe oricine
n-are judecata întreagă, visul nostru era a-1 face a înţelege, a şti. Iar afară de atunci ne-am
,z
�nut de cuvânt pu�ntel' 0 . Povestind scurta sa petrecere la activitatea Cercului Socialist
din Iaşi, el adăuga: "Universitatea era să aducă o schimbare totală a convingerilor,
căpătând pe acelea pe care nu era să le mai schimb, chiar faţă de exagerările ridicole sau
criminale ale doctrinei mele, până la vârsta pe care am avut-o. Dar din acest socialism de
zori ai cugetării mi-a rămas ce trebuie, mila de oameni, de orice om, cu atât mai mare mila
cu cât el era mai nenorocit, de să-mi ajungă să rezist acestei rătăciri barbare, ca şi
pedantismului intelectualilor satisfacu� de ei înşişi şi trufiei prosteşte a oamenilor
ajunşi' 1 •
In anii de început ai activităţii sale politice a fost unul din mijloacele eficiente de
manifestare în viaţa publică. Prin articolele publicate în presă el analizează realitatea din
societatea românească, întreţine un permanent dialog cu tara, este un formator de opinie,
oferea solu�i pentru rezolvarea problemelor stringente ale societă�i . Iorga a devenit în
"
"
"22
aceşti ani una din "glorii le timpului , "profesor al na�unii , "apostol al neamului •
Primele articole sunt publicate în ziarul L 'independence Roumain începând cu
3
data de 1 3 iulie 1 889, articole strânse in volumaşul Opinii sinceri • Articolele sale sunt
scrise dintr-un sentiment de înaltă datorie, fără nici un menajament, scrisul său demasca
oameni, instituţii, obiceiuri cosmopolite, viaţa politică. Activitatea sa de ziarist era
circumscrisă moralizării societăţii româneşti, în vederea înlăturării corupţiei si a falsei
24
culturi • Odată cu trecerea sa la ziarul Epoca (2 februarie -21 octombrie 1902), Iorga
"2
ajunge un cronicar al vieţii politice româneşti, "un cronicar al faptului zilnic 5 . A căutat
să devină un tip de gazetar care să facă istoria contemporană a zilei "aşa cum s-ar scrie
peste o sută de ani în răgaz şi pace, privind-o senin şi de departe"16.
El a devenit om politic şi ş;azetar, unul întregindu-1 pe celălalt din necesităţi
"2
istorice şi nu "din ambiţii deşarte , cum s-a afirmat adeseori de adversarii săi politici.
Pretenţia obiectivită�i sale ştiinţifice, nepărtinirea sa, se întemeia pe 2 mari calităţi ale
sale: puritatea sufletească, neînregimentarea la nici un partid politic: "nu fac politica
nimănui, n-aştept nimic de la nimeni. Ce am îmi ajunge şi ştiu că nu mi se poate lua. Pe
de altă parte m-am deprins a privi trecutul, la cunoaşterea căruia lucrez din întâia mea
,z8
tinereţe' . Problemele abordate privesc toate laturile activită�i social-politice: portretul
politic, chestiunea ţărănească, menirea presei, a culturii, organizarea învăţărnântului de
toate gradele. Scopul întregii sale activităţi gazetăreşti era materializarea celor patru
elemente fundamentale ale concepţiei sale politice: moralizarea vie�i politice şi social
culturale, cultul vie�i trecute, ridicarea ţărănimii, unitatea na�onală.
Tânărul om politic şi gazetar biciuia de la început cu o satiră necruţătoare
partidul politic reprezentantul "socotelilor de tejghea în faţa căruia se ridica tăfa:nul
29
cinstit, cumpătat, cuviincios şi înţelept'' . Iorga a militat de la început pentru o v1aţă

�

20 Idem, Oameni crre au fost, voi.

11, Bucureşti, 1935, p. 475.

21 Ibidem
22 Cf. B. Theodorescu, op.ciL, p. 149.
23 1bidem
24 1bi
dem
25 1bi
dem
26 N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, Bucureşt�
27 1bi
dem
28
B. Theodorescu, op.ciL, p. 153.

Cf.

29 N.

Iorga, O viaţă de om , p. 293.

1978,p. 289.

••.
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"
politică "modestă, dar reală , "potrivită cu noi, capabilă de a da fonne proprii şi de a
întreţine o atmosferă morală". Marele istoric sus�nea prin unnare ca în programele
partidelor noastre politice să fie înscrise prevederi care să izvorască din realităţile adânci
ale ţării, din specificul naţional; care, materiali:zate, să ducă la revigorarea societă�i.
Respingea acele prevederi de care nu puteau înşela numai vanităţile uşoare ale
"
copiştilor străinătăţii, ale unei străinătăţi nedrepte şi neselectate nevoilor noastre"30.
Tocmai această tendinţă de implementare a unor programe politice din ţări
avansate ale Europei, care la noi, cel puţin atunci se dovedeau nerealiste, transfonnau
partidul politic d intr-un factor de coeziune şi mobilizare a societăţii într-un "instrument
continuu întrebuintat al degradării noastre timp de mai multe decenii"" .
·
Iorga nu a fost "un inamic consecvent al guvernării prin partide"3:!, cum s-a
încercat uneori să se susţină. El se gândea acum la impunerea propriilor idei şi credinţe
în soluţionarea nevoilor ţării, reclama înfi inţarea unui partid de tip nou, legat de
interesele reale ale societă�i, în care "va da îndreptare cine e chemat s-o dea prin cultura
lui modernă, prin talentul lui serios, prin puterea-i de muncă, prin neclintirea
caracterului său . . . şi era inspirat din trecutul ţării, care a fost înţeles în cercetarea ţării
aşa cum este în adevăr şi va căuta să întemeieze cu puterele bine îndreptate ale
întregului popor, cea dintâi a lui civilizaţie"33 .
Articolele scrise în această perioadă scot în evidenţă preocuparea constantă a
marelui istoric faţă de soarta ţărănimii, dar şi cunoasterea sa politică cu premise la
îmbunătăţirea situaţiei acesteia. Este imposibil să se trăiască mai departe cu milioane
"
de ţărani, fără pământ, fără drepturi adevarate în viaţa publică, afară de gluma
insultătoare care este Colegiul al III-lea, încadrat de jandanni, bătut sau plătit şi la capăt
3
insultat, şi lipsit de orice creştere prin şcoală" 4 . Coborând în trecutul istoric, Iorga
afinna că în rezolvarea problemei ţărăneşti trebuie să se plece de la singuml principiu pe
care cercetări le istorice îl stabileau, acela al dreptului ancestral al tăranului asupra
�
pămân�iui, "drept pe care nu 1-a abandonat niciodată din conştiinţa lui" 5.
Intreaga activitate desfaşurată de Nicolae Iorga în aceşti ani de început ai carierei
sale politice era circumscrisă operei de înfăptuire a idealu lui naţional . La el idealul
na�onal şi cel social, rezolvarea chestiunii tărăneşti fotmau un tot şi intercondiţionau,
"
li
ambele erau unite, în perspectiva istoriei"3 . Considera că mai presus de interesele
indivizilor trebuie să se ridice solidaritatea naţională sentimentul de unitate care să
"
îmbrăţişeze întreaga societate de la un capăt la altul. Acest sentiment asi �ura menţinerea
:
unui popor, pennitea afinnarea lui şi îi da biruinţa în toate împrejurările"· .
Educaţia pennanentă la nivelul întregii societă� va duce la conştientizarea tutun)r
indivizilor asupra drepturilor, locului şi rolului lor în cadrul organismului social. 1
Acordând educaţiei un rol deosebit în cadml societăţii, el pornea de la ideea că un neam
trainic este acela care nu se alcatuieşte numai din spuma de sus", "ci . . . acel ce
"
cuprinde în sine toată viaţa veşnic mişcată, totdeauna îndoită şi pe deplin curată/ a

30 Ibidcm
31
Ibidem
32
Ibidem

33 M. Bert.a. op.cit., p. XV.

�; N. Iorga. <;uvinte adevărate, Bucureşti, 1905, p. 32-37.

�6 ldem. O v�aţă de om

. . ..

P· 229.

Cf. B. Theodorescu, op.Clt., p. 229.
37
V. Râpeanu, Studiu introductiv, la N. Iorga, O luptă literară. Bucureşti. 1 979, p. XXX.
·
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,
mulţimilor muncitoare şi cinstite' J8.
Activitatea desfăşurată în cadrul revistei Semănătorul, ce prezintă un capitol
important al activităţii sale publice unde s-a cristalizat concepţia sa politică. După
preluarea conducerii Semănătorului în 1 904, când elaborează doctrina semănătoristă, el
conferă dimensiuni politice unui curent literal-19•
Existenţa doctrinei semănătoriste era deci considerarea culturii ca unicul factor al
schimbărilor care trebuie să intervină în societatea românească, de atunci "vizând pentru
mulţimile muncitoare'M. Ideea conform căreia cultura are rolul dinamizator al
schimbărilor în societate, era îmbrăţişată de cea mai mare parte a intelectualităţii
timpului. Astfel C. Radulescu-Motru nota "în cultură se oglindeşte finalitatea
constructiei sociale, prin ea faptele omeneşti dobândesc un înţeles mai înalt, devin
istorice'4 1 . Identitatea de vederi a intelectualităţii româneşti privind confesiunea rolului
dinamizator al culturii în prefacerea societăţii, îşi avea fără îndoială surse în acelaşi
spectacol pe care societate românească îl oferea tinerilor cărturari; o societate ajunsă
într-un moment critic al evoluţiei ei ce părea blocată42.
Militand pentru o literatură naţională care să "afirme sufletul unui popor'''n,
concepea societatea ca pe un fenomen sufletesc, o armonie a gândului şi a simţului, o
singură viaţă a inimii. Unei astfel de societăţi cum este cea românească îi lipseşte
elementul moral, simţul datoriei şi elementul de lumină care vine numai prin şcoală44•
Şcoala ca factor important al apropierii între clase, a regenerării sociale şi morale
reprezinta pentru Iorga una din ideile de bază ale doctrinei sale. Văzând în ţărănime
clasa în stare să regenereze viaţa noastră natională şi pentru ridicarea ei la înţelegerea
drepturilor şi menirii ei în societate recomanda educaţia prin cultură facută la şcoală
"pentru pregătirea unei populaţii rurale luminate, unei Românii săteşti l ibere de
prejudecăţi, de temeri şi de sfiala dobitocească a omului, care a fost înjurat prea mult an
de an şi veac după veac',45. "Ţăranul - continua şi cu alt prilej marele istoric - trebuie să
vadă, să înţeleagă, să ştie să vorbească. Nimic fără şcoală e cel mai mare adevăr',46.
Mentorul Semănătorului nu a idealizat viata tărănească. A analizat cu
obiectivitate situaţia ţărănimii pe plan economic, s�ia( spiritual, dar soluţiile de
remediere erau atunci neadecvate. Reformele sociale pentru ţărănime trebuiau să fie
rodul luptei unei întregi generaţii a generaţiei tinere care vedea cu luciditate ,,răul social
7
şi eşua calea de îndreptare a lui',4 .
Omul politic N. Iorga nu a văzut niciodată în lupta de clasă o soluţie pentru
rezolvarea problemelor de ordin social. Considera lupta de clasă ca "o formă de
manifestare a unei stări morbide a organismului social',48. Crizele sociale trebuiau
rezolvate pe calea refonrelor, nu printr-o revoluţie care "dărâmă înainte de a şti ce
Iorga, Solidaritatea naţională, în Sfaturi pe întuneric, voi. II, Burun:şti, 1940, p. 5.
ldem, Oameni care au fost, Burun:şti, 1 967, p. 138.
24.
411 M Opriţescu, Iorga şef de partid, în Dosarele istoriei, an VI, nr. 6 (58), 200 1 , p.
41 V. Râpeanu, Studiu introdudiv, la N. Iorga, O luptă literară, p. XXII.
31 N.
l'J

cz cr.

Ibidem

Ibidem p. 23.
44 N. Iorga, Ura impotiva culturii străine, în idem, O luptă literară, p. 256.
45 8. Theodorescu, op.cit., p. 163.
25.
46 Cf V. Râpeanu, Studiu introductiv, la N. Iorga, O luptă literară, voi. 1, p.
47 Cf. idem, Cultură şi istorie, voi. II, p. 50.
48 Ibidem, p. 5 1 .
43
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crează'"9• Definind poporul "ca acea uriaşă fiinţă prin multe lupte, încercări şi
suferinţe';s0, era adeptul revolu�ei lente, culturale "care tot ce câştigă asimilează';s 1 •
Revista Semănălornl a atras atenţia asupra acţiunii de culturalizare care trebuie să
se desfăşoare atât în mediul rural cât şi în cel urban. Ac�unea de culturalizare trebuie
să-şi facă prin toate mij loacele de care dispunea societatea: teatre, muzee, biblioteci,
"
atenee populare. Directorul revistei cerea cu insistenţă, "anexarea scenei Teatrului
Naţional la marele program al educaţiei naţionale. Atitudinea conducătorilor culturii
româneşti de a permite jucarea pe prima scenă a ţării a unor piese ieftine din literatura
franceza i se părea marelui istoric "o adevarată declaraţie de război';s2• Acţiunea sa se
încadrează în lupta pentru apărarea limbii şi culturii naţionale.
La 1 9 m�rtie 1 906, N. lo a con!erenţiază la universitate "De�pr� drep uril�
,W
.
..
.
hmbn naţionale m statul modem'
Cuvantarea. un monument al elocmţet romaneştt
demonstrează că limba naţională "este forma cea mai deplină în care se poate exprima
sufletul unui popor"54. Ea întruchipează întreaga noastră viaţă, timp de secole întregi,
timp de mii de ani uneori, a poporului acestuia"55. ,,Limba - sublinia în continuare
creatorul - este cea mai scumpă moştenire a strămoşilor care au lucrat generaţie de
generaţie la elaborarea acestui suprem proiect sufletesc';s6.
"'Viaţa sufletească, conştientă şi limba unui popor sunt unul şi acelaşi popor''57.
Intr-un stat cult şi conştient de menirea sa, limba naţională trebuie să fie singura
limbă de stat în administraţie, în şcoli, în literatură, în documentele diplomatice. Iorga îşi
încheia cuvântarea afirmând că este "o datorie elementară de solidaritate socială şi
naţională, este o datorie de înaltă cuviinţă, a nu se face să-şi audă niciodată în afară de
marginile casei tale altă limbă decât limba naţională58.
Sub patronajul Ligii Culturale, Iorga va ţine la 13 martie 1 906 a doua conferinţă
"
intitulată "Primejdia naţională ce rezultă din înstrăinarea claselor dirigente , unde
argumentează ideea solidarităţii naţionale, sol idaritate ce trebuie să se sprijine - în
concepţia oratomlui - pe "vorbirea limbii naţionale de către toţi aceia care fac parte din
acelaşi popor, vorbirea cu aceeaşi iubire de la cel mai mare la cel mai mic, de la cel mai
"
"
bogat la cel mai sărac , pe "conştiinţa acelei�i tradiţiuni istorice , pe "cultivarea
"
aceleiaşi literaturi, pe iubirea de aceiaşi poiezie 59. Cele două conferinţe au avut darul să
zguduie studenţimea, dar şi intelectualitatea onestă care se afla sub puternica influenţă a
crezului semănătorist.
Au loc incidente în fata Teatm lui National între studentimea aflată sub influenta
ideilor marelui istoric şi forţ�le de ordine sosite în mare grabă la faţa locului. Aflân.d
despre ordinul de a se trage în studenţimea revoltată, atribuit prinţesei Maria, sub
patronajul căreia trebuia să aibă loc reprezentaţia şi indignat la vederea victimelor
represiunii, Iorga avea să exclame: "păi să nu se uite că există şi republică nu numai
· .

!

49 M. Berza. op.cit., p. 15.
�� N. Iorga, Doctrina naţionalistă, Cultura na!ională, p. I l .
ldem, O luptă literarll, voi. 1, p. 283 .
52 ldem, Lupta pentru limba română, Bucureşti, Editura Minerva, 1 906, p. 27.
!� A Pippidi. Prefaţă, la Scrisori către N. Iorga, 1913-1914, vol. lll, Bucureşti, Editura Minerva, 1988, p. 121.

· B. Theodorescu, op.cit.. p. 1 72.
55 N. Iorga, Lupta pentru limba romanească, Bucureşti, Editura Minerva, 1 906, p. 1 6.

56

Ibidem p. 24.

'8

Ibidem

�7 Ibidem, p. 27.

59 Ibidem, p. 33.
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monarllle'.60.
Aceste cuvinte nu dădeau expresie unei cocepţii republicane, marele istoric a fost
în permanenţă un apărator al institu�ei monarhice, ci reprezenta un semnal de alarmă
pentru întarirea solidarităţii na�onale.
Atent la toate faptele care puteau să apropie sau să întârzie ziua desăvârşirii
unită�i noastre politice, el insista asupra necesită�i folosirii limbii na�onale în şcoală,
administraţie, diplomaţie, nu se apunea exprimării în alte limbi, cerea doar prezentarea
pe prima scenă a ţării a unei piese valoroase din literatura universală care să apropie mai
mult �ietatea românească de cea europeană.
Intruniri le publice, conferinţele, spectacolele de teatru alături de celelalte instituţii
de învăţământ şi cultura contribuiau în conce�tia lui N. Iorga la apropierea dintre
generaţii şi vârste, întăreau solidaritatea na�onală 1 .
"
Atunci când milita pentru limba românească să se audă până l a "marginile casei
Iorga se referea la limba de stat care uneşte şi identifică colectivitatea românească
organizată superior în graniţele unui stat naţional în cadrul celorlalte colectivităţi
naţionale ale lumii.
Concepţia sa era o concepţie în spiritul timpului dar şi spaţiului în care trăia Nici
un autor nu este contemporan cu posteritatea62. Secolul na�unilor şi al statelor na�onale se
va încheia pentru români la sfârşitul primului război, odată cu desăvârşirea unităţii politice.
Cele expuse mai sus demonstrează că tânărul profesor propunea "un patriotism sincer şi
curat, sprijinit pe cunoaşterea trecutului care să întărească militantismul necesar reformei
instituţiilor culturale, revitalizării culturii naţionale, fără de care nu se putea îndeplini
niciunul din cele două probleme ale vremii, avântul metodic al luptei de eliberare a
popula�ei româneşti aflată sub domina�e străină şi ridicarea constiinţei ţărănimii"63.
Evenimentele din 13 martie au avut un �utemic ecou în conştiinţa epocii. Iorga
considera că "aceste zile nu trebuie pierdute' , şi pe baza unor principii pe care le
considera "naiv de simple şi miraculos de mântuitoare"65, pregăteşte proiectul unei
asociaţii în afara partidului.
"
La baza acestei asociaţii trebuia să stea "solidaritatea bunilor români , în jurul
unui program de înnoire sistematică, mai întâi pe tărâm moral, arci pe planul relaţiilor
social-golitice, care să fie primul pas către asanarea vie�i obşteşti6
In capitala Moldovei, Ia Iaşi "oraşul de unde au plecat atâtea gânduri în alte
atâtea simţiri călduroase, unde s-a pus temelia atâtor acţiuni morale67, pe data de 1 3
"
martie 1906 pune bazele "Frăţiei Buni lor Români . Noua asociaţie cuprindea elemente
din afara partidelor legate prin idealul înălţător al luptei "pentru moralizarea vieţii
"
politice , pentru
" a înlătura corupţia şi a crea o opinie publică ce trebuia să devină "crezul
vieţii sociale , care să schimbe faţa acestei ţări6
Asociaţii cu caracter moralizator, de ridicare a conştiinţei naţionale au fost create şi
în alte ţări ale Europei. Astfel, în 1 892 în Franţa ia fiinţă ,,Liga Patrioţilor", în scopul
•

•

Ibidem, p. 35; apud z. Omea, Semiiniitorismul, Bucureşti, 1971, p. 27.
Apud P. Turlea, N. Iorga, în viaţa politicii a Românie� Bucureşti, 1961, p. 25.
62
Aorea loncioaia, N. Iorga, Istoric al educaţiei, în Al/A/, XXVTI, 2lXX>, p. 320.
63
Ibidem, p. 323.
64 z. Omea, op.cit, p. 207.
65 Cf. B. Theodorescu, op.cit., p. 350.
66 1bidem
67
Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, Bucureşt� 1988, p. 66.
68
Cf. B. Theodorescu, op.cit., p. 175.
60
61
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"
,c;9
adâncirii constiintei naţionale, iar în timpul afacerii "Dreyfus , "Liga Patriei Franceze' •
Noua asociaţie creată de N. Iorga era investită de a sprijini "în orice împrejurare
limba literară şi interesele cele mai înalte ale poporului român, privit ca o singură fiinţă
"70
m
sufletească • De asemenea "chemarea ţărănimii la viaţa culturală şi politică' , ca o
recunoaştere a faptului că ea reprezenta, în concep�a fondatorului asociaţiei, "partea cea
72
mai însemnată, mai harnică şi mai curată a poporului român" .
Frăţia Bunilor Români a permis întemeietorului ei să participe în numele unor
principii, în mod organizat, la moralizarea societăţii, ca o prima etapă a unei "vaste
opere reformatoare".
Deşi, aflat într-un moment de apogeu al prestigiului său în societate, Iorga nu a
format un partid politic naţionalist, preferând o asociaţie a adepţilor propriilor lui idei şi
"
a înfiinţat un ziar. Această "scăpare a pennis adversarilor săi să-i creeze imaginea unui
idealist, rupt de realitate. Această imagine era alimentata uneori şi de marele istoric
atunci când condamna oamenii politici, pentru l ipsa lor de idealism: în locul vorbirii,
"
scrisului, în locul cinstei, talentului a venit şi s-a impus brutalul organizaţiei, înscrierea
în club, întreţinerea1 în opoziţie, slujba, gheşeftul la guvern, cedarea sufletului totul
."73
.
pentru ţinerea trupu ut .
Cauza amânarii, în acest moment de apogeu al imaginii sale publice, a creării
unui partid politic trebuie cautată în primul rând în refuzul său de a se adapta cadrului
strâmt al vieţii de partid, temperamentului său mai dificil greu de suportat de către
7
colaboratorii săi şi chiar lipsa sa de capacitate organizatorică 4 .
Cu fondurile strânse în urma conferinţelor ţinute în ţară, dar şi cu sprij inul material
al lui George Ştirbei şi Vintilă Brătianu, Iorga începe redactarea ziarului său Neamul
Românesc începând cu data de 1 O mai 1 906. Apari�a ziarului Neamul Românesc
marchează o etapă nouă în activitatea istoricului. După cum reiese din titlu, era o revistă
"pentru şi despre neamul românesc". Nu era, cwn sublinia directorul ziarului în cuvântul
său "Către cititor", o revistă ocazională de partid, ci una "de caracter general pentru to�
"
românii, de caracter democratic şi cultural: Foaia nationaliştilor democraţi menită să
vorbească despre "lucrurile cele mari ale neamului, despre nevoile lui adânci, despre
"
sentimentele lui vechi si sfmte, despre tainele lui înalte şi greu de atins 75 •
Iorga sublinia că Neamul Românesc urmarea să dezvăluie "toate nedreptăţile toate
"7
păcatele şi sârguinţa cinstită de a găsi îndreptarea care să ne asigure o viaţă vrednică 6.
Mut� ani titlul ziarului a fost pus în chenar de artă populară din care se desprinde
77
figura ţăranului rezemat de unealta sa, de sapă . Deci, cel care a dus greul neamului în
toate timpurile întelegea N. Iorga să-I ridice şi să-I impună în viaţa nouă, modernă a
statului.

69 Ibidem, p. 1 76.
70 A. Pippidi, op.cit., p. 1 8.
7 1 N. lorga, Lupta pentru limba românli, p. 89-100.
72 1bidem
73 Cf. B. Theodorescu, op.cit., p. 175.
74 Neanud românesc, 14 decembrie 1906, p. 1 45.
15 M. Opritescu, op.cit., p. 25.

76 Neamul Românesc

,

1 O iunie 1906, p. 2.

77 N. Iorga, Trezirea chestiunii ţărăneşti, în Neamul Românesc, 14 mai

1906, p. 22.
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Sur l'activite politique de Nicolae Iorga. Les debuts
Resume

Contrairement a I'opinion de certains historiens qui voyaient dans l 'implication politique
de Nicolae Iorga un regres par rapport a sa remarcable activite scientifique, une analyse objective
de son activite de chef du Parti National Democrate (a partir de 1910) et ulterieurement de
premier ministre (193 1 - 1932) semble infirmer cette hypothese.
Fidele a l'idee selon laquelle l'historien, en tant que personnalite definie par les
preoccupations theoriques approfondies en harmonie avec les aspects pratiques, doit s'assumer le
râie crucial de s'impliquer dans les problemes majeurs qui visent l'interet national, Iorga n'y reste
pas insensible tout en cherchant de nouvelles approches des questions de Ia societe.
L'historien roumain a evidemment saisi la crise de la societe roumaine au debut du XX"
siecle - et cela malgre certains succes economiques et politiques indtniables -, une crise
cependant beaucoup plus profonde, celle de I'identire nationale, dont il n'envisageait la solution
qu'en etroite liaison avec l'emancipation culturelle des membres de la societe en accord avec les
normes perpetuees par la tradition.
Dans le but de rnieux faire passer son message, Nicolae Iorga postule, a juste titre, comme
seule solution pour depasser les difficultes surgies apres I'Union, le culte et le respect du travail.
De ce )X)int de vue, le travail joue le râie d'etalon de mesure pour les realites sociales ainsi que
celui de generateur de la solidarire sociale.
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V. PARVAN - UN MILITANT AL CAUZEI NAŢIONALE

lMPUNITE lN 1918

IOAN MITREA

Vasile Pârvan este cunoscut în genere ca un mare om de ştiinţă şi cultură care a
contribuit decisiv Ia accelerarea pulsului spiritualităţii româneşti din primele decenii ale
secolului al XX-lea.
Mulţi dintre cei care cunosc îndeosebi activitatea ştiinţifică şi culturală a lui
V . Pârvan, desf'aşurată pe ogorul arheologiei şi istoriografiei româneşti, munca sa de o
dăruire exemplară la catedra universitară, pe şantierele arheologice şi la Muzeul
Naţional de Antichităţi, având drept rezultat crearea Şcolii de arheologie modernă în
ţara noastră şi formarea unei "cohorte" de arheologi de talie europeană; sau munca sa de
întemeiere a unor publicaţii de specialitate de notorietate internaţională, de realizare a
unor lucrări fundamentale privind începuturile istoriei poporului român sau a unor
lucrări de filozofia istoriei etc.1, cred că pentru înfăptuirea acestui vast şi autentic
program cultural-ştiin�fic, într-u�·răstimp de cea. două decenii, într-o luptă continuă cu
timpul, marele savant s-ar fi retras în "turnul de fildeş", că s-ar fi sustras de la
problemele vremii sale, de la împlinirea năzuinţelor naţionale ale epocii în care a trăit,
culminând cu Marea Unire din 1918.
Demersul nostru, prilejuit de sărbătorirea a 85 de ani de la Marea Unire din 1 9 1 8,
are ca ţintă eviden�erea, într-o măsură mai mare poate decât s-a făcut până acum, dar
mai ales reamintirea activitătii
. remarcabilului cărturar V. Pârvan în slttiba idealului
naţional, al realizării unităţii naţionale depline în 1 9 1 82 , şi vine să contureze mai
pregnant multilaterala activitate a omului-cărturar, dincolo de lumea au lei universitare şi
academice, de lumea şantierelor arheologice, de "laboratorul " de cercetare, în fapt
dincolo de "turnul de fildeş" al savantului.
Interesul nostru, şi sperăm cel puţin a unei cât de mici părţi dintre posibilii cititori
ai acestor rânduri, faţă de această latură importantă a vieţii şi activităţii marelui savant
vine să întărească aprecierea distinsului exeget al operei pârvaniene, Al Zub care cu un
sfert de secol în urmă afirma că "o personalitate de anvergura lui Pârvan e sortită să
menţină mereu treaz interesul public' '3 .
Aşa cum în planul activităţii ştiinţifice măsura capacităţii lui V. Pârvan avea să
fie dată de contiibuţia fundamentală la lămurirea "misterului" naşterii poporului român,

1 Pentru cunoaşterea multiplelor aspecte privind �iata şi opera lui Vasile Pârvan. a se vedea, în primul rând,
lucrările celui IT'ai bun exeget al operei pârvaniene, academicianul Al. Zub, dintre care amintim: Vasile
Pârvan: e6gia cArturarului, Iaşi, 1 974; Pe unnele lui Vasile Pârvan Bucureşti, 1 983; Vasile Pârvan:
dilemele unui istoric, Iaşi, 2002.
2 Importante aspecte ale contribuţiei marelui savant V. Pârvan la realizarea unităţii naţionale au fost
prezentate, în chip riguros, ştiinţific, de Al. Zub în lucrările sr.:.:: citate mai sus, lucrări din care am preluat
multe şi importante informaţii, fără de care textul de faţă nu ar mai fi fost posibil. Mai putem adăuga: Al. Crişan,
Ideea de unire în concepţia istoricA a lui V. Pârvan, în Ziridava, VII, 1 977, p. 1 99-205; Ştetan Lemny,
V. Pârvan şi ideea naţionalll, în Atelll'll - revistă de CII/tură, 1 982, nr. 6 ( 1 34), p. 4; Dan Oprescu, V. Pârvan
Ji Unirea cea Mare, în Viaţa Romiinească, 1983, 78, nr. 10, p. 1 -8.
Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, p. 13.
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în planul activită�i civice, măsura prezenţei şi implicării sale în viaţa "cetăţii" aveau să
fie date de angajarea sa hotărâtă şi responsabilă în ac�unea pentru împlinirea idealului
na�onal, concretizat în obiectivul realizării unită�i naţional-statale depline, în 1 9 1 8.
De timpuriu, V. Pârvan şi-a dedicat o mare parte a energiei şi efortului său
creator cauzei na�onale, participând activ la multiple acţiuni şi sub diverse forme la
împlinirea idealului naţional. Deşi în primii ani ai vieţii de student a fost ceva mai
re�ut, încă din 1903 se interesa de problemele transilvane, scriind în Luceaj
arul şi
Voinţa naţională articole despre soarta românilor din imperiul dualist4•
Fără îndoială exemplul lui N. Iorga, fostul său profesor pe care îl preţuia în mod
deosebit şi de care a fost la rândul său apreciat, 1-a stimulat pe tânărul V. Pârvan pentru a
se angaja total în lupta politică pentru împlinirea idealului naţional. Este semnificativă,
în acest sens, scrisoarea trimisă lui N. Iorga la 30 noiembrie 1 905, în care îl anunţa
despre hotărârea sa de a se angaja în lupta pentru împlinirea ideilor bune, comunicându
s
i ,.;;ă încă W1 solda/ al cauzei celei drepte vă va fi totdecnma la îndemânâ. . Lupta
pentru împlinirea ideilor bune, izvorâtă dintr-un profund sentiment al "iubirii de ţară",
avea să se transforme, în cazul lui V. Pârvan, în normă de conduită.
Un argument al interesului manifestat de V. Pârvan, faţă de idealul unităţii
naţionale, din epoca studiilor în Germania, este conferinţa despre Uni�.:_e, �nută la
Societatea Academică Română din Berlin, în ziua de 24 ianuarie 19066 . In cuprinsul
"
conferinţei V. Pârvan invoca "blăstămul dezunirii care a apăsat "veac după veac asupra
neamului nostru"7• După ce men�ona o serie de neajunsuri ale stării noastre ca popor,
V. Pârvan arăta că pentru "ca să nu pierim trebuie să ne aruncăm deci în luptă, să dăm
ajutor celor ce se bat pentru cauza cea dreaptă. Şi aceea nu-i decât una: ridicarea
poporului nostru la nivelul culturei apusene, pe baze naţionale. Singura scăpare a
noastră e idealul na�onal',s.
"
Adversar al manifestărilor "festiviste , V. Pârvan sublinia că "serbarea Unirii de
la '59 trebuie făcută prin fapte, prin unirea - în sfărşit - a tuturor forţelor noastre
naţionale, iar nu prin fraze seci şi apelări la gloria strămoşilor"9 . Observaţia lui V. Pârvan
rămâne valabilă şi azi pentru mulţi dintre noi, când sărbătorim 85 de ani de la Marea
Unire din 1 9 1 8. Şi azi era mai important să omagiem generaţia care a înfăptuit Marea
Unire din 1 9 18, nu doar prin evocarea meritelor lor, fapt desigur necesar dar nu
suficient, ci să omagiem făuritorii Marii Uniri prin faptele noastre, să relevăm ce am
înfăptuit în cei 85 de ani, ce am făcut pentru a consolida opera înaintaşilor, mai ales în
anii de libertate de după 1 989.
Îndemnul lui Pân·an, din 1 906, rămâne de actualitate şi este mobilizator pentru
generaţiile de azi, pentru viitorul nostru: ,,Aşadar, muncă sinceră, dezinteresată şi
cinstită a fiecăruia în parte în ramura sa de activitate; subordonarea interesului personal
intereselor generale naţionale; purificarea opiniei publice prin boicotarea manifestărilor
de viaţă publică amorală ori irnorală, extirparea prin cel� mai �ice mijloa� a
. vieţH
_
favoritismului şi politicianismului, iarăşi, din toate domenule
noastre publice;
4 Idem, Vasile Pârvan: dilemele unui Noric, p. 49-50.
5 V. Pâivan, CorespondenţA şi acte, Ediţie îngrijită de Al. Zub, Bucureşt� 1973,
Pârvan: efigia cărturarului, p. 122; idem, Vasile Pârvan: dilemele unui istoric, p.

p. 22; Al.
50. .

.

Zub, Vasile

6 Vasile Pâivan, Scrieri, text stabilit, studiu introductiv şi note de Alexandru Zub, Bucureşti, 1 981, p. 95-107.

7 Ibidem, p. 96.

8 Ibidem, p. 100.
9 Ibidem, p. 101.
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încurajarea şi susţinerea din toate puterile şi cu toată inima a oamenilor mai bine
înzestraţi de fire decât noi şi cari luptă pentru cauza cea bună şi dreaptă... ridicarea către
10
o stare materială mai bună etc." . Avem aici un adevărat program regenerator formulat
de tânărul V. Pârvan.
Şi în alte demersuri din aceeaşi perioadă, V. Pârvan se pronunţa hotărât pentru
revigorarea idealului naţional, cerând insistent să ne pregătim mereu, serios şi
responsabil, pentru realizarea unităţii naţional-statale.
Pregătirea istorică, contactul permanent şi benefic cu ideile unor mari
personalităţi precum N. Iorga, îi fortifica orientarea militantă pusă în slujba idealului
naţional. Conştiinţa naţională unitară a neamului nostru, steaua după care vâslim pe
"
marea înfuriată a existenţei noastre ca popor deosebit - spunea V. Pârvan - s-a ivit în
ziua când cronicarii au scris că ne tragem de la Râm şi toţi de un neam suntem" 1 1 •
Dorind a se integra deplin şi responsabil în primele rânduri ale celor ce militau
pentru împlinirea idealului naţional, în aprilie 1 906 V. Pârvan îl ruga pe N . Iorga să-i
dea personal sau prin 1. Scurtu lămuriri despre Frăţia bunilor români ... " încredinţându-1
"
din nou � fostul său magistru că va găsi în el, mereu, "un soldat devotat al cauzei

naţionale" 12•

Hotărât să contribuie eficient la regenerarea societăţii româneşti în perspectiva
împlinirii idealului naţional, într-un articol din 1 906, trimis pentru Neamul
românesc, V. Pârvan contura un adevărat program de reforme mergând de la o nouă
împroprietărire a ţăranilor până la iniţierea de cursuri de energie naţională" în şcolile
"
secundare şi universităţi 13• Deşi cuprindea şi unele măsuri excesive şi chiar inoportune,
articolul în cauză ilustra preocuparea tânărului V. Pârvan pentru viitorul neamului şi
dorinţa sa sinceră de a se implica în transformarea societăţii româneşti pe drumul
modernităţii.
V. Pârvan era mereu frământat de gândul că pentru împlinirea idealului naţional
trebuia pregătită opinia publică, ca nu cumva atunci când va veni ceasul" să nu fim
"
luaţi prin surprindere şi nepregătiţi.
Atent la evoluţia evenimentelor ce frământau sud-estul european, în 1 9 1 3,
V. Pârvan întrezărea şansa realizării idealului naţional14, fiind în total consens cu
magistrul său N. Iorga - care în aceleaşi împrejurări cerea ca România ,să-şi îndrepte
5
eforturile în primul rând spre eliberarea românilor din Transilvania"1 _; amintind că
atunci când trupele române au trecut Dunărea, soldaţii au scandat: «In Ardeal»" 1 6,
"
concluzionând că în fapt peste Dunăre se discută chestiunea Ardealului, că începe
"
războiul împotriva voinţei austriece" 17•
Deşi a militat consecvent, în primul rând cu uneltele specifice cărturarului, pentru
realizarea unităţii naţionale, fiind şi un membru marcant al Ligii Culturale, Ia începutul
războiului V. Pârvan a trăit o mare deziluzie. Cu toate că semnase, alături de alţi

Ibidem, p. 106.
V. Pârvan, E nevoie la noi de o revistli istorică?, în Viaţa românească, l, 1 906, nr. 10, p. 590-595, apud
Al. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, p. 143.
Vasile Pârvan, CorespondenţA şi acte, p. 28; Al. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, p. 1 36.
Al. Zub, op.cit., p. 136.
14 Ibidem, p. 204.
15 N. Iorga, Supt trei regi. Istoria unei lupte pentru un ideal moral şi naţional, Vălcnii de Munte, 1 932,
1 47.
B6· Ibidem,
p. 1 53.
1 7 Ibidem, p. 154- 155.
10
11
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profesori, memoriul intitulat Acţiunea universitară în chestia naţională, prin care se
cerea "intrarea României în ac�une, întru apărarea intereselor noastre na�onale şi
"
ocuparea pământului românesc din monarhia austro-ungară 1 8 , V. Pârvan era împotriva
unei acţiuni pripite, fără o temeinică pregătire prealabilă, care s-ar fi întors împotriva
i ntereselor noastre ..
Pentru această atitudine, în fapt !ucidă şi responsabilă, sluj ind cu adevărat
interesul naţional, adversarii I-au atacat, considerându-1 "duşman al aspiraţi ilor noastre
"
naţionale , cerând, într-un spirit iacobin, "capul lui Pârvan", iar Liga Culturală s-a grăbit
să-I excludă din rândurile sale la 7 decembrie 1 9 1 4 19 . Istoricul a răspuns învinuirilor
aduse printr-un text în care îşi expunea adevăratul crez naţional care 1-a înso�t în
permanenţă, şi care s-a îmbogăţit pe măsura curgerii timpului cu noi şi noi nuanţe de la
20
o etapă la alta a vie�i sale •
Viaţa, desfăşurarea evenimentelor politico-mi litare aveau să-i dea dreptate lui
V. Pârvan. Faptul că a m intrat în războiul întregirii naţionale abia la 1 4/27 august 1 9 1 6,
după o temeinică pregătire şi încheierea tuturor preparativelor de natură diplomatică, dar
şi politico-militară venea să confirme realismul viziunii lui V. Pârvan.
Deşi marcat profund de cumplita tragedie a pierderii soţiei şi CORilului, la naştere,
'
probabil la începutul lunii octombrie 1917, în timpul refugiului la Odesi , V. Pârvan şi-a
închinat cei zece �i pe care avea să-i mai trăiască propăşirii neamului din mijlocul
căruia s-a ridicat. Intr-o scrisoare trimisă lui Sextil Puşcariu, în 23 noiembrie 1 9 1 8, îl
asigura � "faţă de naţie mă simt dator cu tot ce mi-a mai rămas. Altă iubire şi alt gând
,
nu am"--.
Hotărât să contribuie la elaborarea doctrinei de regenerare a societăţii
româneşti, la sfârşitul Primului Război Mondial, în vremea refugiului de la Iaşi,
V. Pârvan, alături de O. Gusti, Virgil Madgearu şi al�i, a i niţiat mişcarea de refonnă,
din care s-a născut Asociaţia pentru studiul şi reforma socială, înfiinţată la Iaşi în
aprilie 1 9 1 8, asociatie
. care a constituit nucleul viitorului I nstitut Social Român,
înfiinţat la Bucureşti, în 1 9 1 923 .
După M� Unire din 1 9 1 8, V. Pârvan era convins că trăinicia actului înfăptuit,
în fapt România Intregită trebuia c9nsolidată în primul rând prin opera de spiritualizare
a vieţii marelui organism naţional. In acest sens, V. Pârvan a propus un amplu program
de renovare spirituală, de regenerare naţională, având ca primă condiţie o şcoală de tip
"
nou, strâns determinată de "realitatea etnopsihologică a sufletului nostru naţional 2 .
V. Pârvan era profund convins de nevoia luminării sistematice a poporului, de formarea
unei conştiinţe civice extinsă în masele largi. Nevoia de şcoală, de învăţătură erau vitale
pentru propăşirea neamului în concepţia lui V. Pârvan. Aşa se explică energia şi
devotamentul său puse în slujba organizării Universităţii Daciei Superioare din Cluj.
Încă în propunerile publice adresate Marelui Sfat Naţional al românilor din Ardeal,
Banat şi Ţara Ungurească, V. Pârvan vedea noua Universitate integrată spiritului
modem european. "Noua universitate nu trebuie să imite cele două universităţi din
18

Al. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, p. 205.
Ibidem, p. 205; Ştefan Lemny, art.ctt., p. 4; Al. Zub, �asile Pârvan: dilemele unui istoric, p. 52.
V. Pârvan, Părerile unui trădător de neam, Bucureşti. 1914, 13 pag.
2 1 Al. Zub, Pe urmele lui Vasile Pârvan, p. l 29.
22 Idem, Vasile Pârvan - biobibliografie. Bucureşti, 1 975, p. 332: idem, Vasile Pârvan: dilemele unui
istoric, p. 54.
unui istoric, p. 52.
23 Idem, Vasile Pârvan: efigia cărturarului. p. 366-368; idem, Vasile Pârvan: dilemele
24 V. Pârvan, Scrieri, p. 3 82.
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vechiul regat, ci să se inspire de la tipurile cele mai înaintate de universită� europene şi
american� ar trebui să-şi recruteze personalul pe baza unor principii superior ştiinţifice
. .
,,.,5
ŞI etice... .
Ideea despre reformarea metodică a întregii vie� spirituale a na�unii se regăseşte,
ca o dominantă, în prelegerea inaugurată ţinută de V. Pârvan la deschiderea cursurilor
U niversi��i Daciei Superioare, din Cluj, la 3 noiembrie 1 9 1 9, sub titlul Datoria vieţii
noastre." In memorabila lecţie inaugurată, marele pedagog, numit deseori "pedagog al
na�unii , la fel cum era considerat şi Nicolae Iorga, spunea: "Supremul scop al luptei
noastre e spiritualizarea vieţii marelui organism social-politic, şi cultural creator, care e
na�unea. Mij loacele întrebuinţate de noi sunt exclusiv de caracter social-cultural şi
pleacă din izvorul unic al idealismului naţional. Metoda noastră e aceea a cultivări i şi
selecţiunii sufletelor superioare, prin punerea la probă a fiecărui individ, care ne este
încredinţat, cu piatra de încercare a Cultului Ideii. Cine rezistă şi dă scântei e vrednic să
intre în confratemitatea Universităţi naţionale ... Oportunisme, tocmeli, reductibilităţi,
nouă nu ne sunt permise. Noi suntem preoţii aspri ai unei religii de purificare ...
Confratemi,p.tea Universităţii noastre trebuie să înţeleagă viaţa ca o luptă pentru mai
mult gând"-6 .
Rămas credincios idealurilor sale de regenerare a societăţii româneşti, de ridicare
a poporului la conştiinţa de sine, V. Pârvan a refuzat oferte, tentante pentru mulţi
contemporani, de a fi l iderul unor formaţiuni politice sau de a accepta primatul
României, care avea să devină curând patriarhae7 . A fost tot timpul vie�i în slujba celor
mulţi, în slujba naţiunii. "Cântecul meu a fost cântarea celor mul�, cari privesc înainte,
"
va fi un cânJec de biruinţă al celor rămaşi, în onoarea celor ce au murit 28, spunea
V. Pârvan. Insă "nu biruinţa e frumoasă, nu biruinţa e sublimă, ci drumul până la
dânsa29, adică lupta, lupta neîncetată şi munca încordată pentru atingerea unui ideal,
cum a fost idealul împlinit la 1 decembrie 1 9 1 8, sau idealul consolidării marii înfăptuiri
de acum 85 de ani.
Pentru consolidarea operei înfăptuite în 1 9 1 8, V. Pârvan se gândea şi la
minoritari, care şi �ei trebuiau să se simtă în noul cadru statal, pentru a fi mulţumiţi, mai
bine ca înainte. In Cărţi pentru minoritari, V. Pârvan vorbea de "grija pentru
cultivarea minorităţilor, de nevoia de a le facilita cunoaşterea culturii româneşti, dar �şi
de a face posibil ca majoritarii ţării să cunoască creaţia culturală a minoritari lor"30. In
această problemă, a convieţuirii minoritarilor cu majoritarii, V. Pârvan se dovedea un
autentic european, aşa cum era şi în problemele cercetării ştiinţifice sau dezvoltării
educaţiei prin şcoală.
Preocupat de problemele prezentului şi viitorului naţiunii române, marele
pedagog-savant nu uita de îndatorirea de a omagia pe cei care, generaţie după generaţie,
au avl!_t drept crez idealul unităţii naţionale, pe cei care au Înfăptuit Marea Unire din
1918. In acest sens se poate spune că V. Pârvan a fost sufletul unui Comitet ce acţiona,
sub egida Academiei Române, având ca obiectiv realizarea unui monument
25

Ibidem, p. 160.
26 V , Pârvan. Datoria vieţii noastre, antologie ce reuneşte Idei şi rorme istorice şi Memoriale, Bucureşti,
Editura Rampa şi Ecranul, 2002, p. 19-35.

�; VAl. Zub, Vasile Pârvan: efigia cărturarului, p. 37 1 ; idem, Vasile Pârvan: dilemele unui istoric, p. 53.

. Pârvan, Memoriale, Bucureşti, 1923, p. 1 4 1 .
29 Ibidem, p . 145.
30 Idem, Scrieri, p. 182.
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comemorativ al Unirii tuturor românilor, pentru capitala ţării . Acest monument trebuia
3
să ,,redea ideea unirii, stăruirii continue a naţiunii şi a biruinţei 1 . lată un obiectiv pe care
conducătorii de azi ar trebui să-I reactualizeze şi realizeze, pentru a omagia prin ceva
vizibil înaintaşii, un monument de artă reprezentativ care să înnobileze, alături de
Catedrala Neamului, capitala ţării.
Savantul V . Pârvan, care "a contribuit prin energia sa, la accelerarea pulsului
32
umanităţii", cum spunea istoricul american Gorham P. Stevens , prin atitudinea sa
în problema prezentului şi vi itorului naţiuni i române se înrudea cu N . Bălcescu şi
33
M. Eminescu, cum remarca istoricul Al. Zub .
Rememorându-i întreaga activitate creatoare pusă, fără rezerve, nu numai în
slujba ştiinţei şi culturii, ci şi a destinelor neamului românesc, preluându-i propriile
cuvinte din scrisoarea din 1 906 adresată lui N. Iorga putem afirma fără rezerve că
;:J4
V. P�an a fost "un soldat devatat al cauzei na�onale' .
In încheiere, pentru a omagia pe făuritorii Marii Uniri din 1 9 1 8, între care se
înscrie şi marele savant V. Pârvan, considerăm ca fiind cele mai potrivite cuvintele
scrise de ilustrul istoric şi arheolog cu prilejul închinării împăratului Traian la împlinirea
a XVIII veacuri de la moarte: "Oamenii mari, înflorind în marea lumină a vie�i, se
pleacă cu reculegere spre pământul unde dorm oamenii vechi, din tăria cărora au crescut
3
ei, oamenii noi, ca florile nouă din pulberea florilor vechi" 5

V. Pârvan - un militant de l'ideaJ. national realise en 1918
Resume
Archeologue, historien, philosophe de l'histoire, createur de l'ecole archeologique etc.,
V. Pârvan a ete pour la rea.Jisation des aspirations nationales qui seront accomplies par la Grande
Union de 1918.
Le premieres actions ayant pour but la rea.Iisation des aspirations nationales datent de
l'epoque ou il faisait ses etudes en Allernagne. II fut un membre actif de la Ligue culturelle.
Apres la Premiere Guerre Mondiale il initia avec D. Gusti et Virgil Madgearu un vaste
rnouvement de reforme sociale. Apres la Grande Union, il milita pour le progres et l'education du
peuple rournain par l'ecole.
Il a ete I ' un des principaux partisans de la creation de I 'Universite de Cluj ou il a tenu
d'ailleurs la l�on inaugurale ayant pour titre "Le Devoir de notre vie!". n se prono�ait pour une
universite de type europeen, ouverte a la modemite.
V. Pârvan a ete un pedagogue de la nation tout comme N. Iorga et il a contribue a l'acceleration
du pouls de Ia science et de la culture rournanine durant les premieres decennies du XX" siecle. II
a ete en �rne temps un militant de la cause nationale realisee par la Grande union de 1918.

3 1 Ibidem, p. 623.
32 Gorham P. Stevens, Vasile Pârvan, în volomul în memoria lui Vasile P"arvan, Bucureşti, 1934, p. 3 1 2.
33 Al. Zub, Introducere Ia volumul Scrieri de V. Pârvan, p. 17.

34 Vezi nota 1 2.

35 V. Pârvan, Memoriale, p. 164.
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JUDEŢUL PUTNA IN PRIMUL Rz\ZBOI MONDIAL - EFECTELE
RAZBOIULID ASUPRA VIETII COTIDIENE
GABRIELA 0BODARIU, PETRU 0BODARIU

1. Debutulprimului război mondial si situaţia României
In 1 914, asasinarea la Sarajevo a lui Franz Ferdinand oferea Austro-Ungariei

pretextul atacării Serbiei, iar sistemul de alianţe existent în Europa avea să ducă, în pu�ne
zile, la generalizarea conflictului şi izbucnirea primului război mondial. In acest context
România se declara neutră, deşi încheiase în 1 883 o alianţă cu Puterile Centrale, care fiind
una defensivă nu obliga România să intre în război de partea Austro-Ungariei.
După doi ani de neutralitate ( 1 9 1 4-1 9 1 6) România va intra in război de partea
Antantei cu care încheie la 4 august 1 9 1 6 o conven�e militară şi una politică. Prin aceasta
România se obliga să declare război Austro-Ungariei cel mai târziu la 15 august 1916, iar
în schimb, prin art. 3, Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Italia recunoşteau României dreptul
de a-şi uni teritoriile na�onale aflate în Austro-Ungaria, locuite în majoritate de români.
La 14 august 1916 România a trecut la eliberarea Transilvaniei, având patru
armate angajate in război, însumând 562.000 militari, din care trei luptau în Transilvania,
iar a patra apăra graniţa de sud a ţării. In perioada 14-27 august 1916 au fost eliberate mai
multe localită�, până în apropiere de Sibiu, Sighişoara şi Hunedoara. Dar această înaintare
entuziastă a fost oprită, ca urmare a victoriei ob�nută în sud, la Turtucaia, de către gennani
şi bulgari. S-a creat o situaţie dramatică : Antanta nu şi-a îndeplinit promisiunea de a
trimite trupe ruseşti care să lupte alături de români şi nu a început ofensiva în zona Salonic
(prin care ar fi obligat Bulgaria să nu atace România). Trupele inamice au înaintat pe
Valea Oltului şi Valea Jiului , au ocupat Dobrogea şi au trecut Dunărea la Zimnicea.
După lupte grele duse în octombrie-noiembrie 1916 pe Jiu, pe Olt, la Neaj lov-Argeş, două
treimi din teritoriul ţării, inclusiv Capitala, au intrat sub ocupa�e străină. La sfârşitul lunii
noiembrie 1 9 1 6, autorităţile şi armata română s-au retras în Moldova 1 •

2. Situaţiajudetului Putna în ianuarie-decembrie 1916

Judeţul Putna va ocupa un loc important în istoria primului război mondial întrucât
aici s-a stabilizat frontul în 191 6, j udeţul fiind împ�t intr-o zonă ocupată şi una
adminiştrată de români şi tot aici s-au purtat în 1 9 1 7 bătăliile de la Mărăşti şi Mărăşeşti.
Incă din ianuarie 1 9 1 6 atmosfera se tensionase. Prefectura Putna raporta
30
Ministerului de Interne survolarea comunei Soveja pe 6 ianuarie, orele 6 de către "un
2
aeropla,..n necunoscut venind dinspre Ungaria" .
Inc�pând d in iunie 1 9 1 6 sosesc şi primii refugiaţi din Bucovina, într-un tren de 9
vagoane. Intre ei se aflau si personalităţi: "d-1 Procopovici, director al Liceului din
Suciava, d-1 procuror Iacopovici, cavaler de Baldisar din Suciava, d-1 Pruncu, consul
otoman al Galiţiei şi B ucovinei". Autorităţile locale distribuie ajutoare în alimente
3
refugiaţilor, în special pâine, caşcaval, ceai, cafea, ţigări, lămâi •
Iminenţa războiului determină Primăria Focşani să impună restricţii la consumul
1

Ioan Scurtu, Marian Curculescu . , Istoria românilor din cele mai vechi timpuri şi pânli astăzi, Manual
..

r;ntru clasa a Xll-a, Bucureşti, 1 999.

_ Arhivele Naţionale Vrancea, Fond Prefectura jud Putna, ds. 70/ 1 9 1 6, f. 3.

> Ibidem ds. 97/ 1 9 1 6. f. 16.
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de carne, începând cu iunie 1 9 1 6: "birtaşilor, locuitorilor, şi restauratorului gărei locale
le este interzis sub pedeapsa prescrisă de lege a mai servi în localurile dumnealor sau
,4
afară, mâncăruri gătite cu carne în zilele de luni, miercuri şi vineri' .
Odată cu intrarea României în război au,apărut şi alte măsuri speciale. Cea mai
importantă se referea la iluminatul public. In Focşani, reşedinţa judeţului Putna.,
Primăria decidea printr-o ordonanţă suspendarea iluminatului public "până la noi
dispoziţiuni", "având în vedere starea de război". Iluminatul particular era men�nut, dar
se impuneau câteva reguli foarte stricte: pe timpul nopţii locuinţele nu puteau fi
iluminate dacă nu aveau la ferestre perdele groase, pături sau obloane iar în caz de atac
aerian locuitorii erau obligaţi să închidă toate luminile, putând folosi doar candelele şi
trebuiau să intre în casă "pentru a fi feriţi de proiectilele aeronavelor duşmane, precum
şi de cele ale trăgători lor noştri".
Restricţii au fost impuse şi conducătorilor de trăsuri, automobile sau orice fel de
vehicul ei trebuind "să stingă felinarele dacă acestea nu sunt văpsite cu albastru sau nu
vor fi prevăzute cu umbrele de proiectat lumina în jos.
Respectarea tuturor acestor restricţii oferea un plus de siguranţă cetăţenilor care
erau sratuiţi să-�i păstreze sângele rece şi ''tot calmul necesar impuse de gravitatea
evenimentelor''. Incălcarea acestor reguli putea duce la întreruperea luminii sau chiar la
pedepse dictate de codul de justiţie militara pe timp de război5.
Pe 19 august 1 9 1 6 în interesul "unei bune circulaţiuni a trupelor care pleacă din
oraş" se va reveni cu noi dispoziţii legate de iluminatul public. Acesta va fi lăsat să
func�oneze pe B-dul Carol 1, Str. Mare a Unirii, Str. I.C. Brătianu, Str. Ştefan cel Mare,
Calea Cuza Vodă, şi B-dul Lascăr Catargiu ceea ce va duce la reinstalarea lămpilor cu
arc. Se stabilea acum că la ivirea oricărui aeroplan duşman prefectul sau annata va lansa
un consemn ce se va repeta prin şuieratul prelung al agenţilor din oraş în timp ce
lucrătorii aflaţi la uzina electrică vor stinge iluminatul public. Fiecare locuitor va fi
obligat de asemenea să-şi stingă lumina în locuinţă6.
Războiul duce şi la luarea altor decizii ce afectează viaţa obişnuită. Se vor face
rechiziţii, de cereale mai ales şi toţi cei apţi de muncă (bărbaţi, femei sau copii) vor fi
chema� la diverse activităţi de către autorităţile locale7•
Judetul intrase de mult în febra războiului, totul schimbându-se de la o zi la alta,
în timp ce a�taţia şi tensiunea erau omniprezente. In luna octombrie 1 9 1 6 se înfiinţa pe
lângă fabrica de zahăr din Mărăşeşti o fabrică de pulbere, trecându-se astfel la producţia
8
de război •
După cum am precizat mai sus oricine putea munci era folosit la diverse activităţi,
chiar si femeile şi copiii. Pe 5 noiembrie 1 9 1 6 sosea la Prefectura Putna o adresă a
Comandamentului Etapelor Armatei Nord prin care se solicita utilizarea la lucrări de
fortificaţii a băieţilor �ai � de 1 � �' p��m şi � "ţ�meilor voinice'.'. A�fia urmau să
_
fie plătiti "conform tar1fulm de rechlZlţie" ŞI sa fie hrăniţi ''"m bune condiţiuni .
in urma retragerii trupelor române în Moldova, Arsenalul Armatei va �i oraşul
Focşani pe 4 decembrie 1 9 1 6, urmând să se instaleze la laşi, judeţul Putna devemnd teatru

4 Ibidem, ds. 9411916, f. 69.

5 Ibidem f. 84.
,

6 Ibidem, f. 85.
7 1bidem, ds. I 03/1916, f. 88.
8 1bidem, ds. 1 08/1916, f. 2 15.

9 Ibidem, f. 300.

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

Judeţul Putna in primul război mondial

181

1
al opera�unilor de război 0 • Pe 1 0 decembrie are loc primul bombardament al oraşului
Focşani, trei bombe fiind aruncate de două aeroplane duşmane şi provocând mici
stricăciuni clădirilor1 1 • Un alt bombardament va avea loc pe 15 decembrie 1 9 16 când o
2
bombă aruncată de un aeroplan în mijlocul Străzii Mari a Unirii a ucis 8 oameni 1 •

3. Bătăliile de la Râmnicu-Sărat, Caşin, Focşani si Siret şi ocuparea uneipărţi
ajudeţlflui Putna
Intre 9/22-1 4/27 decembrie 1 9 1 6 situaţia pe front era dramatică. Acum are loc

Bătălia de la Râmnicu-Sărat, denumită de germani "Weihnachtsschlacht", bătălia de
Crăciun. Români i şi ruşii pierd zone importante: Dealu Sării, Vintileasca, între Râmnice
etc, nu fără a opune însă o îndâijită rezistenţă. In aceeaşi perioadă are loc şi bătălia de la
Caşin în urma căreia frontul a fost împins în partea de sud a Munţilor Vrancei cu vreo
20 de Krn.
Văile Putnei şi Siretului aveau o importanţă strategică de mult timp recunoscută
pentru că acestea continuau din punct de vedere militar, linia munţilor, închizând trecerea
din Moldova în Mtmtenia Linia Siretului, cu Galaţii la est, cu Focşanii la vest era
organizată într-un puternic sistem defensiv, fonnat din zona fortificată Focşani
Nămoloasa-Galaţi. Fortifica�ile fuseseră construite cu faţa spre nord, spre a ne apăra de un
eventual atac al ruşilor. Printr-o ciudată întorsătură a sorţii ea trebuia acum să ne apere nu
de invazia de la nord, ci de cea de la sud. Sistemul nu mai avea astfel un efect prea mare.
Germanii şi austro-ungarii trebuiau să atace din doua direcţii pentru a ocupa
această zonă. Lupte grele se dau pentru Măgura Odobeştilor care era cheia poziţi ilor
româno-ruse. Căderea ei în mâinile duşmanului a dus la pierderea Focşanilor şi a Văii
13
Putnei •
Oraşul Focşani, reşedinţa judeţului Putna, va fi ocupat de armatele Puterilor
Centrale în noaptea de 25 spre 26 decembrie 1916/7-8 ianuarie 1 9 1 7, ca de altfel şi cea
mai pare parte a judeţului Putna, 50 comune din 80 fiind ocupate.
Românii şi ruşii, după pierderea Măgurii Odobeştilor şi evacuarea Focşanilor s-au
retras pe linia Suşiţei, Putnei şi a Siretului. La 28 decembrie 1 9 1 6/1 O ianuarie 1 9 1 7
Inaltul Comandament german dădu ordinul de intrare în defensivă. Războiul depoziţie,
cu bombardamentul şi acţiunile lui locale se va menţine pentru o jumătate de an 1
•

4. Situaţia zonei neocupate ajudeţului Putna 1916-1918
Luptele din 1 9 1 6 duseseră la ocuparea unei părţi importante din judeţul Putna.

Practic judeţul era acum divizat în zona ocupată de armatele Puterilor Centrale şi zona
1
liberă, administrată de români, având Prefectura Ia Sascut 5 .
Zona l iberă a judeţului nu a fost lipsită de probleme: sărăcia, foametea, sosirea
refugiaţilor din zona ocupată, epidemiile, bombardamentele inarnice, abuzurile comise
de trupele aliate şi chiar propaganda bolşevică.
O primă problemă cu care se confruntau autorităţile era cea a evacuării mai
multor sate pe măsură ce frontul înainta în zona respectivă. In 26 ianuarie 1 9 1 7
comandamentul rus cerea evacuarea satelor Nămoloasa, Blehani, Costieni, Moldoveni,
16
Gârleştii de Sus şi Fundeni, urmând ca locuitorii să plece în satele vecine • Pe 1
Ibidem, f. 346.
Il
Ibidem, f. 348.
2
1 Ibidem , ds. 9/1919, f. 197.
1 3 Constantin Kiriţescu, Istoria rAzboiului pentru întregirea
10

14 1bidem.

României, Buc�ti, 1 989, p. 526-542.

:! Arhivele Nationale Vrancea, Fond Prefectura judeţului Putna, ds. 3611917, f. 143.
Ibidem, ds. 3/19 17, f. 274.
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februarie 1 9 1 7 Comandantul corpului 30 de annată rusă cerea evacuarea în termen de 3
zile a satelor Răchitoasa şi Răduleşti 1 7. În martie 1 9 1 7 o telegramă a Şefului Secţiei
Mărăşeşti către Prefectul jud. Putna comunica evacuarea satelor Sârbi şi Poiana 18, iar în
aprilie 1 9 1 7 erau evacuate în 48 de ore localităţile Ireşti, Alba, Răcoasa şi Ranghioaia 19.
Luna mai 1917 aducea noi evacuări de sate pentru a scoate civilii din zona de înfruntări
militare ce se preconiza. Era vorba de comunele Străoane de Sus, Străoane de Jos,
Crucea de Sus, Panciu, Crucea de Jos, Ţifeşti, Ciuşlea, însumând 1 7 000 de suflete.
Nu întotdeauna evacuarea se realizează la timp. Oraşul Mărăşeşti va fi evacuat
doar după ce aici au loc lupte care duc la pierderi în rândul populaţiei civile20. In judeţul
Putna sosesc şi foarte mulţi refugiaţi, bătrâni, femei şi copii, ceea ce determină noi
dificultăţi. In iulie 1 9 1 7 judeţul număra 45 366 locuitori din care 1 1 928 vor fi evacuaţi
cărora li se vor adăuga 4 1 77 refugiaţi.
Evacuările şi sosirea refugiaţilor din zona ocupată deja de inamic au creat noi
probleme: foamete, epidemii. La Mărăşeşti autorităţile se plâng de epidemiile izbucnite
încă din ianyarie 1 9 1 7. Cadavrele zilnice nu puteau fi îngropate, iar bolnavii asediau
farmacia21 . In comuna Pănceşti autorităţile raportau existenţa epidemiei de febră
recurentă şi tifos exantematic, fiind constatate numeroase victime, 147 civili şi 5 1
militari, la care se adăugau 80 de morţi înregistraţi la Sascut.
Stabilizarea frontului în zona j11deţului Putna a avut ca urmare existenţa unor
permanente incidente militare în zonă. In februarie 1 9 1 7 aviatorul francez Ch.R. Thissot
şi camaradul său doboară un aeroplan inamic în care s-au găsit cadavrele unui ofiţer
german şi a unui inginer ungur, 2 mitraliere, un revolver şi numeroase cartuşe, printre
care şi cartuşe dum-dum. Aviatorii francezi vor fi sărbătoriţi de annată şi de populaţie,
iar cadavrele vor fi îngropate "cu pompa cuvenită" în acelaşi loc22.
In comuna Ţifeşti, aflată paralel cu malul Putnei, unde se găseau tranşeele, erau
bombardamente zilnice, iar populaţia se refugiase fie în comunele din jur, fie trăia în
bordeie sau în crame aflate în păduri sau vii23.
Oraşul Adjud va fi şi el bombardat de aviaţia germană pe 19 martie 1 9 1 7, fiind
aruncate 1 O bombe, atât pe linia frontului, cât şi la gară. Si gara Mărăşeşti va fi
bombardată pe 1 9 martie , înregistrându-se şi o victimă, un militar rus24. Pe 28 martie
comuna Bătineşti va fi bombardată cu gaze asfixiante înregistrându-se 80 de victime din
rândul civililor.Tot gaze asfixiante se vor folosi şi la Fitioneşti, în august 1 920, aici fiind
răniti 40 de locuitori25. Bombardamente vor mai fi asupra oraşului Panciu în mai 1 9 1 7
'
(vor fi 1 1 morţi din care 9 soldaţi ruşi) şi din nou asupra Adjudului în august 1 9 1 i6•
La 5 iunie 1 9 1 7 administratorul plăşii Caregna trimitea un raport către Prefectul
judeţului Putna referitor la situaţia fabrici lor d in Mărăşeşti: fab�ca de �ăr, cea . de
_ _
produse chimice şi cea de cherestea de la T1ş1ţa care au fost distruse, ultimele fimd
17 1bidem, dsJ/19 17, f. 3 14.
18
Ibidem, ds.6/1917, f. 326.
19 Ibidem, f. 585.
20 Ibidem, ds. 9/1 9 1 7, f. 254-255.
21 Ibidem, ds. 1/19 17, f. 33.
22 1bidem, ds. & 1 9 1 7, f. 1 69.
23 1bidem, ds. 3&1 9 1 7, f. 143.
24 1bidem, ds. 3/1 9 1 7, f. 55 1 -553.
25 1bidem, ds. 32/ 1 91 7, f. 294.
26 Ibidem. f. 5 1 . 30 1 .

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

Judeţul Putna în primul război mondial

1 83

2
ruinate chiar de armata rusă 7•
Trupele ruse comit nenumărate abuzuri şi în comuna Adjudu Vechi . Aici s-au
primit numeroase reclama�i de la locuitori "cum că armatele ruse le-au devastat
locuinţele, le-au distrus împrejurimile şi le-au luat cu forţa articolele de alimentaţiune,
păsări, animale şi nutreţul trebuincios vitelor lor fără a plăti nici un ban", iar cei care au
ll
plătit, au racut-o cu mult sub valoarea bunurilor .
In comunele Fitioneşti, Mănăstioara, Moviliţa şi Diocheţi situaţia era delicată.
Oamenii trăiau cu fiica morţii, cu toate că "inamicul nu e aşa furios", şi îndurau mizerii
"căci la fiecare pas e furat, batjocorit şi călcat în picioare fie de cel mai puternic, fie de
soldaţi ... care nu cruţă nimic pentru a-şi manifesta pornirile lor răutăcioase"29.
Fără îndoială situaţia cea mai grea o aveau comunele situate pe linia frontului
care sufereau atât din cauza desfăşurării luptelor, dar mai ales din caza faptului că
armata rusă aliată "se dedă la adevărate jafuri, prădând populaţia de tot ce găseşte ca
alimente". Solda�i ruşi umblau şi terorizau populaţia în timpul nopţii, căutând prin
poduri, grajduri sub pretext că urmăreau spioni germani şi furau tot ce găseau. Când
erau resilamaţi ofiţerilor scuza acestora era că e război30 .
Incepând cu anul 1 9 1 7 se simt şi pe teritoriul judeţului Putna, mai ales în zona
neocupată, semne ale bolşevismului, dată fiind situaţia din Rusia. Comitete ale annatei
ruse răspândesc manifeste prin care vor să promoveze propaganda bolşevică. Prin
aceasta se urmăreşte atragerea de partea acestor idei a ţăranilor, muncitorilor sau
soldaţi lor şi subminarea autorităţii guvernului român. Patetismul este cuvântul de ordine
în aceste manifeste în care demagogia îşi intră în drepturi.
Ca urmare a execuţiei la Bacău a unui număr de 33 de evrei acuzaţi de spionaj
Comitetul armatei Ruse declara că "printre cei executaţi se aflau şi oameni nevinovaţi,
socialişti care au luptat pentru binele poporului român" că "se comit multe nedreptă� pe
care le suferă poporul, fapt ce a determinat o vie indignare în rândul armatei ruse
revoluţionare". Comitetul îi îndemna pe ţărani, lucrători, soldaţi să nu creadă pe acei
"calomuiatori care spun că am1ata rusă a manifestat duşmănos împotriva lor''. Dar oare
nu era armata rusă cea care jefuia şi strica în comunele mai sus amintite? Nu am1ata
rusă ne fura ca şi cum am fi fost duşmani, nu aliaţi? Aceeaşi vie indignare la care se
adaugă şi "o profundă durere" o resimt autorii manifestelor şi pentru sărăcia şi
Ţtedreptatea pe care le suferă poporul3 1 •
Un alt mijloc de propagandă bolşevică era ziarul Lupta, editat la Odessa şi care
apărea marţea, joia şi sâmbăta, adresându-se tuturor popoarelor beligerante. In numărul
din 1 6 noiembrie 1 9 1 7 aflăm că guvernul revoluţionar de la Petrograd este primul care
s-a pronunţat pentru încheierea unui armistiţiu , în timp ce restul guvernelor vor "să
ducă mai departe vărsarea de sânge". De aceea popoarele sunt încurajate să ia ele însele
decizii asupra continuării sau nu a războiului. Ziarul se adresa şi românilor, criticând
guvernul ce-i conducea care nu ţinea cont de trebuinţele poporului şi executa ordinele
bancherilor şi negustorilor de la Londra, Washington, Paris şi Roma. Bineînţeles că
poporul era apoi chemat să-şi apere interesele �i să i�gonească " cioclii şi trădătorii" de
3
la putere pentru ca poporul însuşi să ia puterea
•

27 1bidem, ds. 7/19 17, f. 254
28 1bidem, ds. 1/1917, f. 200
29 1bidem, ds. 9/1917, f. 2 1 0
30 Ibidem, f. 1 9 1
3 1 Ibidem, ds. 3211917, f. 270
32 1bidem, ds. 7/1 9 1 7. f. 868
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În acelaşi ton erau scrise toate manifestele răspândite pe teritoriul judeţului Putna
de către unii dintre soldaţii ruşi. Chiar dacă aceste idei nu şi-au atins scopul, lovitura de
stat dată de bolşevici ne-a afectat şi pe noi pentru că Rusia va ieşi din război .
5. Situaţia zonei ocupate ajudeţului Putna 1916-1918

Teritoriul ocupat din judeţul Putna de către Puterile Centrale cuprindea 50 din
cele 80 de comune câte avea judeţul şi era administrat de Prefectura aflată la Focşani.
Una din cele întâi griji ale administraţiei de ocupaţie a fost confiscarea şi
rechiziţionarea a tot ce s-a putut, în această privinţă gennanii dovedindu-se administratori
neîntrecuţi. Foarte inventivi în arta de a descoperi lucrurile de care aveau nevoie,
scrupuloşi, energiei şi neînduplecaţi în executarea dispoziţiilor luate, ei au racut ca toată
agoniseala oamenilor să părăsească pivniţele, cămările, podurile, curţile caselor spre a lua
drumul indicat de ordonanţe, spre magazinele şi depozitele comandaturilor gennane33.
Din cauza luptelor duse în judeţ populaţia rurală a fost evacuată, iar satele au fost
pustiite. Ţăranii şi-au pierdut vitele, uneltele, iar casele le-au fost distruse. Loturile au
fost brăzdate de tranşee, drumurile distruse. Cultura viilor a fost mai bine realizată, dar
producţia de vin era confiscată în proporţie de 70% de către annata de ocupaţie.
Drumurile circulate erau în stare bună pentru că armata a mai reparat şosele şi
chiar a construit poduri, dar restul drumurilor au fost neglijate, stricate de bombardamente
şi tranşee. Epidemiile au fost mai reduse în zona ocupată de gennani, întrucât s-au luat
măsuri de igienizare. Asistenţa medicală era asigurată de către serviciul sanitar al armatei
de ocupaţie în colaborare cu medici români. Pentru civili a fimcţionat în Focşani Spitalul
Profetul Samoil al Spiridoniei din Iaşi, în care s-au contopit spitalele: comunal şi judeţean,
de contagioşi şi boli venerice. Chiar dacă nu existau epidemii mortalitatea era ridicată
3
întrucât populaţia nu avea suficiente alimente şi era prost hrănită 4• Cel mai mult de suferit
de pe urma ocupaţiei gennane are însă oraşul Focşani, unde trupele de ocupaţie stau din
26 decembrie 1 9 1 6 şi până pe 10 noiembrie 1 9 1 8. Sosirea gennanilor în oraş a însemnat
mai întâi ocuparea principalelor instituţii. A unnat apoi reorganizarea administraţiei. Toate
actele emise de Primărie şi Prefectură trebuiau supervizate de comandantul oraşului.
Libertatea de mişcare a locuitorilor a fost restrânsă prin introducerea certificatelor
de identitate şi biletele de liberă şedere. Cei găsiţi fără acte erau închişi, fiind suspectaţi
de spionaj. Existau şi alte motive de arestare: posesia de arme, părăsirea oraşului fără
voie, neprezentarea la vizita medicală, fuga de la lucru sau insultele aduse ocupanţilor.
Unii dintre locuitori vor fi evacuaţi forţat din cele mai bune imobile şi siliţi să locuiască
în case mizere. Alţii vor fi închişi în lagăre �u vor avea domiciliu forţat pentru că au
refuzat să colaboreze cu ocupantul gennan. Inchişi şi maltrataţi vor fi şi funcţionarii
Poliţiei şi Jandarmeriei sau cei ce aveau asupra lor harta României Mari sau tricolorul.
Pentru susţinerea ocupanţilor vor fi instituite taxe şi impozite înrobitoare, precum şi
amenztpentru cei ce refuzau să respecte regulile impuse de gennani.
In perioada ocupaţiei gennane au fost rechiziţionate cele mai importante clădiri
publice: Palatul Municipal, şcolile primare de băieţi şi fete ( 1 O şcoli), Poliţia,
Comisariatele, Serviciul sanitar al oraşului cu azilul şi dispensarul comunal, serviciul
veterinar şi de salubrizare, halele din ambele pieţe cu prăvăliile Primăriei, abatorul,
teatrul comunal, localul secţiei de pompieri, bufetul şi grădina publică, uzina electrică.
Pagubele produse Focşanilor au fost însemnate, provenind din distrugeri totale
sau parţiale, deteriorări provenite din proasta întreţinere şi prin schimbarea de destinaţie.
n

Constantin Kiritescu, op.cit., p. 271

34 Arhivele Nationale Vrancea, Fond Prefectura judeţului Putna, ds. 7/1918, f. 1 35-143
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Astfel la hale după ce s-au desfiinţat toate compartimentele din interior au fost
transformate în celule de arest, adăposturi pentru lucrători si civili şi velniţe de fabricat
rachiu; pescăriile şi prăvăliile au fost transformate în grajduri, iar şcolile în spitale,
spălătorii etc.35. Au fost distruse în parte şi grădina publică şi o mare porţiune din
Crângul Petreşti. Importante sunt şi pagubele produse la biserici şi cimitire. S-au
rechizitionat clopote, au fost devastate gardurile vii şi plantaţiile din curţile bisericilor, s-a
ajuns �hiar până la furtul omarnentelor de la monninte. Au fost rechizitionate de la
serviciul salubritate cai, boi, căruţe, trăsuri etc., a fost afectat de suprasolicitare serviciul
iluminatului cu electricitate şi au fost confiscate materiale de la serviciul hidraulic.
Despre viaţa de zi cu zi şi despre greutăţile cu care s-au confruntat locuitorii
oraşului Focşani aflăm dintr-un raport al unui funcţionar al primăriei Focşani, întocmit
după război. Acesta relatează atmosfera din Focşani în timpul ocupa�ei. Em. Ionescu,
autorul raportului, găsea o parte de vină în situaţia creată după venirea germanilor în
Focşani colaboraţioniştilor. Astfel o parte a negustorilor i-au primit cu bucurie pe
ocupanţii germani, şi-au scris firmele în limba germană, iar ceaiul, cafeaua, prăj iturile,
erau numai pentru militari.
La acea vreme era foarte greu să găseşti pâine, carne, lapte etc. La brutăria din
Piaţa Libertăţii patronul vindea populaţiei "o pâine ca pământul", în timp ce pâinea
bună, din făina cemută şi curată era pentru personalul Comisiunei de alimentare şi
pentru protejaţii lui. La brutăria Damaschinopol din Str. Regina Elisabeta "din tărâţe cu
neghină şi rumegătură de fierăstrău se făcea pâine pentru populaţia cu bon, iar din făina
curată scotea comuri pe care le căra cu sacul noaptea"36 .
La măcelăria din Piaţa Independenţei Cristudor Capaciurea vindea carne bună cu
6-8 lei Kg, deşi preţul fixat era de 4 lei, iar cei ce nu plăteau acest preţ primeau "burtă,
bojoc şi căpăţână" . La lăptăriile Comisiei de Alimentare se dădea zilnic jumătate litru
lapte cu bon pentru suferinzi şi copii mai mici de 3 ani. Restul de lapte era cărat în sticle
de personalul Comisiei de alimentare
Mălaiul şi fasolea se distribuiau cu bon câte 400 g pe două zile pentru "lumea
nevoiaşă" şi câte 1 0-20 kg fără bon "pentru protejaţi". Zarzavatul se vindea în două părţi
ale oraşului, în piaţa Libertă�i şi în piaţa Independenţei şi cei doi negustori care se ocupau
cu acest negoţ taceau speculă (o pălărie de zarzavat costa 1 0- 1 2 lei). Deşi s-a tacut o piaţă
pentru refugiaţi, "nici un refugiat nu vedea un ardei pe piaţă; tot zarzavatul se strângea în
zori de zi de către sergentul Ştetanescu" şi era apoi distribuit "d-lui comisar Munteanu,
d-lui Vasiliu - cârciumar, d-lui Niţă Mangu - cârciumar din Obor şi altora"3 7 .
Specula şi contrabanda erau prin urmare extrem de frecvente în timpul războiului
în zona controlată de gennani, iar majoritatea populaţiei suferea din cauza lipsei
alimentelor, bolilor şi brutalităţii ocupanţilor.
6. Bătăliile de la Mărăşti şi Mărăşeşti din 191 7. Armistiţiu! de la Focşani
După cum deja am prezentat, la sfărşitul anului 1 9 1 6 frontul se stabilizase în
zona judeţului Putna. In 1 9 1 7 alte două bătălii importante vor avea loc aici, cea de Ia
Mărăşti şi cea de la Mărăşeşti.
Bătălia de la Mărăşti ( 1 1124 iulie-19 iulie/3 1 august 1917) va consta într-o
puternică ofensivă a Annatei a Il-a române, comandată de generalul Alexandru Averescu
în cooperare cu Annata a N-a rusă şi se va solda cu un strălucit succes tactic: frontul
35 1bidem, ds. I031 19 1 7.
36 1bidem, ds. 67/1 919, f. Ui.
37 1bidem
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duşman a fost sr
arâmat pe o lungime de 30 Km şi împins pe o adâncime de 20, iar 30 de
localită� fuseseră recucerite de români. Ofensiva germană, plănuită în regiunea
Nămoloasa a fost amânată. Pierderile românilor au fost de 1 1 0 ofiteri şi 4775 soldati
morţi, răniţi şi prizonieri.
Bătălia de la Mărăşeşti are loc între 24 iulie/6 august - 6/19 august 1 9 1 7. Armata
germană şi austro-ungară a încercat să străpungă linia apărată de români pentru a cuceri
Moldova şi a desfiinţa statul român. Pentru aceasta ei atacă cu 1 2 divizii, 850 de tunuri
şi peste 1 1 00 mitraliere. Comandantul trupelor inamice era gen. Mackensen, supranumit
şi "spărgătorul de fronturi". Luptele au durat 14 zile la s�itul cărora armata română, în
cooperare cu câteva divizii ruseşti respinge puternica ofensivă. Cele mai dramatice
momente ale bătăliei de Ia Mărăşeşti au fost luptele de pe platoul Muncelului (2/ 1 55/1 8 august) şi lupta de la Răzoare, 6/1 9 august, unde a căzut eroic întreaga companie
de mitraliere comandată de căpitanul Grigore Ignat.
Victoriile de la Mărăşti si Mărăşeşti nu au putut însă fi valorificate din cauza
defecţiunii ruseşti. Ajungerea Ia putere a bolşevicilor în Rusia a dus ca şi pe frontul
român să apară probleme, soldaţii ruşi începând să-şi destituie, degradeze şi aresteze
ofiţerii. In fruntea unităţilor sunt puse comitete revoluţionare. In această situaţie
Scerbacev, comandantul trupelor ruseşti propune un armistiţiu gen. Mackensen.
Românii au fost şi ei obligaţi să-I accepte. Annistiţiul s-a încheiat la Focşani pe 9
8
decembrie 19I i .
·

' '

7. Sfârşitul războiului

Prin pacea de Ia Brest-Litovsk semnată în martie 1 9 1 8 de Rusia cu Puterile
centrale România rămânea fără nici un sprij in pe frontul de răsărit. Acest lucru, precum
şi ocuparea rapidă a Ucrainei de trupele germane şi austro-ungare au determinat
guvernul român condus 9e Alexandru Marghiloman să încheie pacea de la Bucureşti pe
24 aprilie/7rnai 1918. In contextul succeselor militare ale Antantei în octombrie
noiembrie 1 9 1 8 armata română a reintrat în luptă. Pentru judeţul Putna aceasta a
însemnat sfârşitul divizării. Războiul însernnase pentru locuitorii acestei regiuni
distrugeri, rechiziţii, epidemii, practic o totală bulversare a vieţii cotidiene, dar
sacrificiile nu au fost zadarnice, în 1 9 1 8 înfăptuindu-se Marea Unire, motivul intrării
României în război.

Le departement de Putna dans le premiere guerre mondial - les elfel<i de la guerre
dans la vie quotidienne
Resume

Cet article present les luttes entre les armees roumaines et allemand au tenitoire de
r ancienn departament de Putna; la situation . �e populatian �e et urbaine; evac��o� �es
villages; refugiees; le deplacement des autontees locales au vJllage de Sascut; les ep1derrues
provoquees de la guerre, la propagande communiste.
.
.
.
D'autre chapitres sont dediees aux batailles de Mărăşt1 et de Mărăşeşt.t et les cond1ttons de
l'armistice de Focşani (1917).
.

38 Constantin Kiriţescu, op.cit., p. 78.
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ORGANIZAŢIA "ŞOil\ffi CARPAŢILOR"
ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
DRA GOŞ PETRESCU, DANIElA PETRESCU

Dintre numeroasele societă� culturale ce şi-au desfăşurat activitatea între cele două
conflagra�i mondiale, un rol deosebit 1-a avut ASTRA (Asociaţiunea transilvană
pentru literatura română şi cultura poporului român), înfiinţată la Sibiu în 1 86 1 . Ea
îşi propunea să sprijine popula�a românească de dincolo de Carpa� în toate domeniile
vie�i sociale, cu scopul declarat de a ob�ne emanciparea politică şi spirituală. După
realizarea Marii Uniri, la care astriştii au contribuit foarte mult, perspectivele Asociaţiei
s-au îmbunătă�t, deoarece Statul Român i-a acordat subven�i de la buget şi au intrat în
vigoare legi menite să încurajeze manifestările culturale. Mai mult decât atât, ASTRA a
fost recunoscută şi ca persoană morală (în 192�), nu doarjuridică, iar regele Ferdinand I a
acceptat funcţia de preşedinte de onoare al ei. In aceste împrejurări, firesc că orizontul de
acţiune s-a lărgit considerabil şi membrii Comitetului Central al Asocia�ei au năzuit către
noi domenii sociale, care până atunci nu puteau fi atinse.
ASTRA a acordat o deosebită atenţie educaţiei fizice şi morale a poporului
român, o subsecţie cu această titulatură fiind înfiinţată în 1 926 şi condusă de profesorul
universitar clujean Iuliu Haţieganu. Ea aparţinea de secţia medicală şi biopolitică şi a
fost rezultatul concret al propunerilor făcute în Adunarea generală de la Zalău ( 1 926), de
către universitarul mai sus menţionat. La ini�ativa profesorului universitar Iuliu
Moldovan au avut loc discu�i între membrii secţiilor cu privire la alcătuirea unui plan în
acest sens şi s-a obţinut încuviinţarea Comitetului Central. Programul prevedea
organizarea tineretului într-o asociaţie în care să se pună accentul pe educaţia fizică,
principalele nuclee urmând a fi oraşele Sibiu, Braşov şi Clu/ .
La C luj, membrii subsec�ei au început o energică mişcare de propagandă prin
susţinerea de conferinţe pe această temă. De exemplu, în februarie şi martie 1 928, în
sala Prefecturii judeţene au avut loc următoarele conferinţe :
- Atanasie Popa - Educaţia fiZică în legătură cu educaţia intelectuală şi morală;
- prof.univ. D. Niţescu - Maşina umană;
- dr. 1. Bologa - Istoria educaţiei fiZice din antichitate până azi;
- prof.univ. C. Tătaru - Sisteme de educaţie fiZică.
Expunerile, ce s-au bucurat de succes în faţa unui mare auditoriu, au fost însoţite
de întâlniri cu intelectualii din oraş, în care s-a discutat modul de organizare a unei astfel
de asocia�i, ce îşi propunea să cuprindă tineri din toate răturile sociale. Se urmărea
educaţifi integrală a individului din toate punctele de vedere .
In primăvara aceluiaşi an s-au stabilit principiile de bază şi s-au redactat Statutele
şi Regulamentul de către Iuliu Moldovan şi Atanasie Popa. S-a hotărât ca denumirea ei
să fie "Şoimii Carpaţilor" şi să-şi înceapă manifestările la 1 Decembrie 1 928,
sărbătoarea naţională a României şi ziua ASTRE! 3•
1 Atanasie Popa, Şoimii Carpaţilor, în Boabe de grâu, anul 1, Bucureşti, 1930, p. 339.
2 ANDJSibiu, Dosar ,,ASTRA", doc. 1 54/1928, f. 1-2.
3 1bidem, doc. 1064/1928, f. 1-3.
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Însă, profesorul Iuliu Moldovan a plecat la Bucureşti pentru a ocupa o înaltă
func�e politică, aşa încât primii paşi ai noii asociaţii au întârziat să fie făcu�. Locul său a
fost luat de preşedintele sec�ei medicale şi biopolitice - dr. Iuliu Ha�eganu, care a
preluat ini�ativa cu şi mai mare aplomb. S-au efectuat formalită�le necesare pentru
ob�nerea statutului de persoană morală şi juridică, terminate prin recunoaşterea oficială
(decizi<,! Tribunalului din Cluj Nr. 65219 noiembrie 1929{
Intr-un articol apărut în revista Transilvania, preşedintele Ha�eganu analiza
importanţa educa�ei în această organizaţie: "Ideologia şoimilor - este cea biopolitică 
pornind din convingerea că educaţia se face mai bine după legile biologice.
Educa�a - este trăire. Educaţia şoimănească este trăirea după doctrina biologică
individuală şi na�onală. Se tinde la o prosperitate fizică - morală şi intelectuală a
individului şi a na�unii prin valorificarea forţelor fizice, morale şi intelectuale, punându
se aceste forte ale individului în serviciul colectivitătii .
A � valorizare d e forţe individuale în �rviciul colectivităţii se asigură prin
formarea unei conştiinţe şi răspunderi biologice şi naţionale .
Energiile intelectuale fizice şi morale trebuesc conservate, refăcute, augmentate
şi astfel transmise generaţiilor viitoare'�.
Prima activitate a "Şoimilor" a însemnat constituirea unei echipe de 24 de tineri,
to� având peste 1 8 ani, sub îndrumarea profesorului Simion I lieşu, ce a susţinut o vie
activitate de propagandă, atât în mediul urban, cât şi în cel rural. Echipa a participat Ia
şezătorile găzduite de despărţământul Cluj, aflat şi el sub conducerea lui Iuliu
Haţieganu, efectuând un program spmtiv cu exerciţii variate şi cu un scop bine
determinat. Această formaţie s-a remarcat şi la maialul braşovean, precum şi Ia
manifestările organizate în Mănăştur6•
S-a luat hotărârea de a se recruta tineri între 1 8-35 de ani, aşa numiţii şoimani, în
vederea pregătirii lor ca viitori conducători de unită�. Au avut loc înscrieri în intervalul 1 5
ianuarie- 1 5 martie 1 930, fiind primi� bărba� şi femei din diferite domenii profesionale:
funcţionari, medici, profesori, industriaşi, librari tipografi etc. Ulterior, au dorit să se
înscrie alte 200 de persoane ( 1 3 0 bărbaţi şi 70 femei). A fost ales un consiliu de conducere
format din: Iuliu Ha�eganu - preşedinte; Iuliu Moldovan, prof.dr. Alexandru Borza,
prof.dr. C. Tătaru, Constantin Pavel (directorul general al Teatrului şi Operei Na�onale),
dr. R. Vuia (directorul Muzeului şi Parcului Etnografic), prof.dr. 1. Nicoară, prof. Simion
Ilieşu, prof. Atanasie Popa - secretar-ispravnic şi prof. Ioana Gabor (directoarea Şcolii
normale de fete) - reprezentanta secţiei feminine. Cu această ocazie au fost desemnaţi şi
şapte membri supleanţi, cei mai mut� fiind medid.
Organizaţia şi-a propus să activeze trei zile pe săptămână , începând cu 1 7
februarie 1 930, după unnătorul orar:
- Juni: de la 1930-2030, conferinţă pe teme de educaţie fizică, continuată de dansuri
naţionale;
- miercuri: aceleaşi ore, gimnastică pentru bărba�;
- joi: aceleaşi ore, gimnastică pentru femei.
În vederea formării şi supravegherii programului s-a înfiinţat un comitet restrâns,

4 1bidem, doc. 2214/1929, f. 2-3.
s

Iuliu Haţiegwm, Şoimii Carpaţilor, în "TransilvWJia", nr. 4, iul.-aug., 1936, p. 233.

6 Atanasie Popa, op.cit., p. 340; despărţământul era o formă de organizare specifică ASTRE!, ce cuprindea un
oraş şi comunele din jur (34 despărţăminte acopereau suprafaţa unui judet).

7 ANDJSibiu, Dosar ,,ASTRA", doc. 675/1 930,f. 1 4.
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ce avea în componenţă pe preşedintele şi secretarul Consiliului, profesorii de educaţie
fizică Raina Mateescu (la fete), Simion Ilieşu, Andrei Chiulhan şi confdr. Liviu Rusu
(la băieţi). Orarul cuprindea mai multe specialităţi, pentru prezentarea lor Iuliu
Haţieganu solicitând colaborarea intelectualilor interesaţi de aceste chestiuni. S-au
stabilit, de comun acord, următoarele discipline şi profesorii şi medicii delegaţi:
- Educaţiafizică practică - Raina Mateescu, Simion ll ieşu şi Andrei Chiullian;
- Psihologie - conf.dr. Liviu Rusu;
- Organizaţie - prof. Atanasie Popa;
- Istoria naţională - prof. Ioan Chinezu;
- Muzica - prof. Sava Golumba;
- Educaţia szifletească - preot Ion Agârbiceanu (protopop unit) şi preotul ortodox Patriciu
Curea·

'

- Igiena educaţieifizice - prof.univ. Iuliu Haţieganu şi dr.doc.univ. Leon Daniello;
- Primul ajutor - conf.univ. Alexandru Pop.
Profesorii de educaţie fizică au efectuat câte 2-3 ore, aproape zilnic, asupra lor

căzând o m� responsabilitate în ceea ce priveşte disciplina şi modul de ansamblare al
colectivelor. In cadrul manifestaţiilor, un rol important 1-a avut muzica românească,
profesorul Sava Golumba constituind un cor alcătuit din 50 de persoane, cu un
repertoriu variat: cântece populare şi culte româneşti, colinde, ,,Liturghia" de
muzicologul Sabin Drăgoi etc.
Orele de gimna<>tică au avut loc în sala de sport a Şcolii Superioare de Comerţ,
dată spre folosinţă, în mod gratuit, de către Comitetul Şcolar, în frunte cu directorul Ion
Ghergl1el. Sala era destul de bine întreţinută, toate cheltuielile fiind suportate de către
gazde. In vederea dotării sălii cu aparatură modernă, s-au făcut investiţii de aproximativ
80.000 de lei, fiind achiziţionate aparate de gimnastică suedeze şi gennane etc. Pentru
completarea acestor activităţi, au fost instalate duşuri şi căzi de baie în valoare de 90.000
de lei, aşa încât sala de gimnastică se afla la cel mai înalt nivel european, la momentul
respectiv. Spre meritul Asociaţiei, trebuie precizat faptul că o bună parte dintre aparate a
fost confecţionată chiar de un şoiman care era priceput în meseria respectivă. Toţi
membrji secţiei au lucrat de bunăvoie şi gratui{
Intre 25 februarie-4 aprilie s-a desfăşurat vizita medicală, ce era prevăzută în
Statute şi care s-a desfăşurat la Clinica Medicală din localitate. Drept urmare a acestei
consultaţii, şoimanii şi şoimanele au fost direcţionaţi în unităţi, formaţie de ceată, grupă
şi centurie, avându-se în vedere calităţile tizice şi psihice ale lor.
Cu ocazia sărbătoririi zilei de 1 O mai ( 1 930), s-a fonnat o comisie pentru
stabilirea uniformei festive: Iuliu Haţieganu, Constantin Pavel - director general al
Operei şi Teatrului Naţional, dr. Radu Vt!ia - directorul Muzeului Etnografic şi
Gheorghe Bujoreanu - asistent universitar. In cele din urmă a avut câştig de cauză
următoarea variantă: cămaşă - tricou albă cu broderie neagră la gât şi mâneci, centură
neagră, pantaloni albi cu broderie neagră pe margini şi motiv românesc, pantofi albi
(pentru băieţi); cămilŞă albă, cu acelaşi motiv românesc negru, cordon negru şi pantofi
albi (pentru fete). In caz de vreme friguroasă se purtau tunică şi pălărie9• Această
uniformă festivă a făcut o bună impresie în cadrul defilării de la l O mai 1 930, ca şi
disciplina şi ţinuta demnă a şoimilor. Şoimanele au prezentat, pe lângă uniformă,
costume populare tradiţionale, caracteristice diferitelor zone ale Ardealului, cu scopul de
8 1bidem, doc. 8 14/1930, f. 2-3.

9 Ibidem, doc. 138111930, f. 1 -3.
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a arăta dragostea faţă de "costumul cwat românesc" . Plăcuta impresie lăsată publicului
a avut drept consecinţă un val de cereri de înscriere în rândul asociaţie însă, conducerea
ei a decis ca mărirea numărului de membri să aibă loc abia în toamnă1
S-a discutat problema insignei ce urma să simbolizeze activitatea şoimilor, iar cu
acest prilej a fost constituită o comisie având în componenţă pe Iuliu Haţieganu,
Alexandru Pop (directorul Şcolii de Arte Frumoase) şi Tiberiu Spârchez. Concursul pe
această temă a fost anunţat în presă la 1 februarie 1 930, oferindu-se două premii, în
valoare de 5.000 de lei, respectiv, de 2.<XX.> de lei. Dintre numeroasele variante �rezentate,
câştig de cauză a avut desenul domnişoarei Ecaterina Ivanowski de la Chişinău1
Drapelele Şoimiiar Ccopaţilor au fost confecţionate din cele mai bune materiale,
în atelierele Şcolii Profesionale de fete din Cluj, sub îndrumarea domnişoarei Ioana
Gabor, iar o mică statuie din bronz înfăţişând un şoim a fost expusă în oraş; ea era opera
sculptorului Ladea, profesor la Şcoala de Arte Frumoase din localitate1 2 •
La insistenţele preşedintelui Iuliu Ha�eganu, primăria clujeană a acordat şoimilor
un teren destul de întins, cu o suprafaţă de 1 5 jugăre, în imediata apropiere a "Parcului
Mihai", la marginea oraşului, în vederea construirii arenei sportive. Se vor da în
folosinţă o sală de gimnastică, un stadion impunător şi mai multe clădiri bine dotate, în
beneficiul diferitelor categorii de membri, aşa încât zona respectivă "să fie un puls al
vie�i �ătoase şi româneşti" 1 3.
In Europa se înfiinţaseră în numeroase state organizaţii de pregătire premilitară a
tineretului, aşa cum erau sokolii din Cehoslovacia, de pildă (în limba cehă termenul
sokol" înseamnă şoim). Astfel, în dorinţa de a arăta publicului românesc că şi în alte
"
ţări civilizate activează acest tip de detaşamente, Iuliu Haţieganu a sus�nut în sala
Teatrului Naţional din Cluj trei conferinţe despre sistemul de educaţie fizică al sokolilor,
întregind prezentarea cu proiectarea unui film tematic, oferit de consulul Cehoslovaciei l..adislau Kveton. La proiectare au asistat tineri din învăţământul secundar şi universitar,
precum şi un numeros public, care au primit cu entuziasm mesajul transmis. Filmul
despre sokoli a rulat de câte două ori în Braşov, Sibiu, Râşnov, Oradea şi Beiuş, fiind
precedat de o introducere a preşedintelui Haţieganu 14•
Subsec�a medicală şi biopolitică a ASTREI a editat în 1 930 cartea Sportul la
eleni, o antologie de texte din autorii antici greci, îngrij ită de profesorul universitar
Ştefan Bezdechi, ce sublinia importanţa acordată educaţiei fizice de acest popor
civilizat. Lucrarea a fost tipărită în condiţii
ce deosebite, cu multe şi edificatoare
ilustra�i însoţite de explicaţiile necesare 1
In acest sens, al pregătirii fizice şi
intelectuale, conducerea organizaţiei sublinia: Vigoarea fizică şi morală asigură
"
eternitatea neamului - conştiinţa naţională este stimulentul ce ne uneşte şi ne duce la
biruinţă - disciplina este forţa ce transformă libertatea în putere - este elementul de
valorificare a tuturor energiilor biologice.
Prin infiltrarea acestei ideologii se tinde la formarea unei genera�i gata de orice
sacrificiu, fie chiar vărsare de sânge - oferirea vieţii. Individul moare ca naţiunea să
trăiască. Individul se jertfeşte ca naţiunea să devină mare, puternică şi glorioasă.

�

•

•

şraţi
•

10
Ibidem, doc. 1 542/1930, f. l.
1 1 1bidem, doc. l753/1930, f. l -2
1 2 1bidern, doc. 1627/1 930, f. l.

1 3 Atanasie Popa, op.cit., p . 345.

14 ANDJSibiu, Dosar ,,ASTRA", doc. 169211930, f. 1 -3.
15 1bidern, doc. 936/1930, f. l.
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Şoim însemnează un român sănătos - moral, gata oricând să jertfească totul şi
viaţa chiar pentru binele neamului . Şoimul este cetăţeanul soldat în serviciul familiei,
şcolii, neamului, ţării şi regelui.
16•
Şoimul este un străjer al ţării [ . ]"
In primăvara aceluiaşi an Şoimii Carpaţilor au fost invitaţi să participe la o mare
sărbătoare ce avea loc în 8-9 iunie 1930 în localitatea Uzhorod din Cehoslovacia.
Delegaţia românească, formată din 27 de membri conduşi de Iuliu Haţieganu, a fost
primită cordial de către sokolii din localitate şi a lăsat o plăcută impresie prin programul
prezentpt: gimnastică ritmică şi la aparate1 7 .
In ziua de 1 5 iunie 1 930 a avut loc sfinţirea drapelului cohortei Mărăşeşti şi toţi
şoimii au depus jurământul. Cu acest prilej s-au 01;ganizat serbări la Arena sportivă dimineaţa şi la Teatrul Naţional - după-amiaza. In programul demonstrativ au fost
prezente toate disciplinele caracteristice asociaţiei : educaţia fizică, muzică, dansuri
naţionale, educaţie intelectuală şi morală18•
De un mare succes s-a bucurat participarea şoimilor la Congresul sokolilor de la
Belgrad (august 1 930), unde au impresionat atât în timpul defilării, cât şi la executarea
exerciţiilor fizice. De altfel, delegaţia noastră a fost privită ca un adevămt port-drapel al
României. Unul dintre ţelurile asociaţiei 1-a reprezentat crearea unei atmosfere plăcute
în rândurile tineretului şi dezvoltarea "spiritului frăţesc" între membrii săi19.
Perioada de criză economică a afectat, în mod firesc, manifestările asociaţiei şi a
împiedicat realizarea unor planuri îndrăzneţe, care necesitau fonduri apreciabile
(construirea unui stadion la Cluj, de pildă). Ca şi în alte cazuri similare, s-a făcut apel la
instituţiile statului ce ar fi putut da un sprij in material sau moral; ajutorul primit a fost
însă simbolic .
În timpul Congresului cultural de la Sibiu ( 1 930) Iuliu Haţieganu a precizat că
ASTRA are menirea de a completa în această direcţie educaţia poporului, prin util izarea
energiei tinerei generaţii. Mai întâi, studenţimea universitară Aa fost cooptată, iar apoi
organizaţia a cuprins şi elemente de calitate din mediul rural. Intr-un articol publicat în
revista Transilvania, preşedintele şoimilor făcea următoarea remarcă: "Educaţia tineretului
fonnează o problemă fundamentală în orice stat conştient. Această educaţie nu este
posibilă decât într-o organizaţie a naţiunii, a statului. Numai astfel se poate crea acea
unitate spirituală necesară oricărei acţiuni creatoare. Numai astfel se poate asigura o
educaţie de sinteză, care să permită o dispoziţie spre muncă constructivă şi o concepţie
eroică dinamică a vieţii. Numai într-o atmosferă de fraternitate, numai într-un mediu de
soartă comună se poate realiza acea pornire activă spre sacrificiu: <<totul pentru naţiune,
nimic pentru tine, nici câştig, nici glorie». [ . . . ] Şoimii Carpaţilor cu deviza: Totul pentnt
binele neamului, vrea să devină o şcoală a vigoarei, a conştiinţei şi disciplinei naţionale în
serviciul idealului naţional nou: «Eternitatea unei Românii Mari şi putemice»"20
Dacă la 1 Decembrie 1 928 numărul şoimilor era de 250, asociaţia s-a extins,
treptat, în anii următori. Trei ani ma) târziu s-au înfiinţat, cu titlu de experiment, câteva
centre: Ia Braşov, Sibiu şi Sighet. In anul următor s-a făcut o intensă propagandă în
mediul mral, prin cooptarea reprezentanţilor Bisericii, Şcolii, Armatei şi administraţiei
. .

16 Iuliu Haţieganu, op.cit., p. 234.
1 7 Atanasie Popa, op.cit.
1 8 ANDJSibiu, Dosar ,,ASTRA'', doc. 1214/1930, f. 1 -2.
1 9 Atanasie Popa, op.cit., p. 346.

20 Iuliu Haţieganu, op.cit., p. 232.
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locale. Până la s@.rşitul anului 1 935, doar organiza�a din judeţul Cluj număra aproape
21
3.000 de membri •
Modul de organizare era de tip ostăşesc şi unele denumiri aminteau de cele din
vremea Imperiului Roman: ceată (formată din 6 şoimi), grupă (alcătuită din 30 de
şoimi), centurie (cuprindea 3 grupe), cohortă, legiune şi mare legiune. De asemenea,
comandanţii unită�lor purtau titluri cu rezonanţă latină: Marele Tribun, Tribunul,
Prefectul, Căpitanul, care erau ajutaţi de organe alese în mod democratic: Consiliul
Suprem, Consiliul Legiunii, Consiliul local; periodic se întruneau adunările generale şi
adunările locale pentru discutarea diverselor probleme. Comandan�i erau selecta�
"
dintre oamenii de acţiune şi caracter, "iubitori de tineret şi concentrau în mâna lor
întrega putere, în timp ce consiliile şi adunările le dădeau tot concursul lor material şi
moral. Se punea accentul pe "armonia între conducătqri,
diviziunea muncii, energia
"22
conducătorilor şi disciplina perfectă între cei conduşi • In această privinţă, preşedintele
şoimilor remarca: "Organizarea tinde a forma pe cetăţeanul soldat - noul tip al noii ţări.
Drept aceea statutele şi regulamentul sunt o rezultantă a direc�ei militare şi democratice,
a3
având qrgane cu caracter militar şi democratic' .
In 1 93211 93) au activat doar în oraşul Cluj 250 de şoimi şi s-au întemeiat I l unităţi
în satele din judeţ In anul următor erau prezente în acelaşi judeţ 25 de organiza�i, fiecare
dintre ele cuprinzând între 40 şi 300 de oameni. Au avut loc 2-3 şedinţe săptămânale cu
conferi�ţe, coruri şi gimnastică, iar lunar se organiza un festival pentru publicul larg.
In ceea ce priveşte matlifes@ile din mediul rural, printre principiile folosite a fost şi
stimularea psihofizică a ţărănimii. In acelaşi timp, Iuliu Ha�eganu constata cu amărăciune
că la oraşe tineretul este mai puţin interesat de acest gen de manifestări, iar viaţa sportivă
24
are de suferit din cauza indiferentismului şi atmosferei viciate ce dornnea .
S-a acordat o deosebită importanţă propagandei, ca mijloc de extindere a
"
organizaţiei şi "operă de sensibilizare - de pregătire . Comitetul Central reCOJllanda ca
aceasta să nu dureze mult şi să facă legătura într-un timp scurt cu practica. In aceas.ţă
direcţie trebuia să fie cointeresate Şcoala, Biserica, Annata şi administraţia locală. In
vederea măririi organizaţiei se recomanda înfiinţarea de centre de propagandă care să
"
reprezinte adevărate "nuclee vibrante . S-a trecut la întemeierea, în fiecare judeţ, a unui
centru de acest gen, care fixa activitatea minimă, centraliza datele şi stimula pe şoimi.
Centrul avea sarcina să formeze o grupă de educatori alcătuită din profesori de educaţie
fizică, medici, inspectorul şcolar, agricultori, profesori de muzică şi dans. Pe lângă
centrul judeţean erau întemeiate alte 2-3 subfentre ce aveau rolul să îi activeze pe
membri şi să răspândească ideologia şoimilor. Intre centru şi subcentre aveau loc relaţii
periodice, prin intermediul întâlnirilor cu şoimii din 4-5 comune, prin "olimpiade
"
intelectuale-morale-fizice şi prin participarea a mai multor comune ( 1 0-12) la
adevărate festivaluri (şoimiade). De exemplu, la şoimi'!,da organizată la Topa Mică în
25
ziua de 10 mai veneau 5.000-6.000 de oameni anual . In 1 93 7 în judeţul Satu Mare a
avut loc o şoimiadă în ziua de Sf. Gheorghe, organizată în comuna Baba Novac, ocazie
de desfăşurare a 600 de şoimi şj şoimane în prezenţa preşedintelui Iuliu Haţieganu şi a
secretarului Tiberiu Spârchez. In alocuţiunea rostită, cel dintâi a dorit să evidenţieze
2 1 1bidem, p. 233.
22 Ibidem, p. 234.
23 1bidem.
24 Ibidem, p. 233.
25 Ibidem, p. 235.
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schimbarea în bine a satelor româneşti în urma acestor manifestări26•
Preşedintele lor a propus în 1935 să se pună bazele unei şcoli centrale mici, în
vederea pregătirii conducătorilor, cu condi�a ca aceştia să satisfacă mai întâi un stagiu
de câ�va ani. ,.,A face o şcoală centrală fără profesori cu experienţă, cu profesori care n
au trăit în mişcarea şoimănească, ar însemna a diforma de la început toată mişcarea
aceastaA pornită din sânul naţiunii şi a o condamna la moarte.
Inchegarea acestei mişcări na�onale necesită timp.
Socolismul cehilor numai după 20 ani de activitate a început să-şi desemneze
contururile - iar după 60 ani de existenţă a pus bazele moderne şi naţionale ale
Republjcii Cehoslovace"27 .
In 1937 numărul şoimilor s-a mărit cu aproape 5.000, astfel cifra lor totală
ajungând la circa 1 5.000. Majoritatea noilor organizaţii s-a înfiinţat în ?Ona Someşului şi
în judeţul Mureş, iar la Satu Mare activau peste 2.000 de membri. In despărţământul
Reghin era deschisă o Şcoală de şoimi cu peste 200 de tineri, ce au răspândit în sateJe
lor de origine spiritul de disciplină, conştiinţa naţională şi vigoarea specifice şoimilor. In
despărţă.mântul Cluj numărul nucleelor s-a mărit într-un singur an de la 46 1a 5i8.
Alte centre şi-au început activitatea la Mediaş, Deva, Aiud şi Zalău; în Munţii
Apuseni iniţiativele au pătruns mai greu, însă în cele din unnă s-a reuşit întemeierea
unor centre, în special la Zlatna şi în comunele din jur. Revista Transilvania aprecia
schimbarea în bine a satelor: "Portul e restabilit în frumuseţea lui iniţială; dansul
românesc de asemenea; cântecul răsună pretutindeni"29 .
O mare manifestare a fost realizată în acelaşi an la 9 mai în apropiere de Cluj. Toţi
preşedinţii de despărţăminte şi secţiuni literare şi ştiinţifice ale ASTREI au fost invitaţi să
participe la cea de a patra Şoimiadă a despărţământului clujean, ce s-a desfăşurat într-o
mare poiană aflată la Aşchileul Mic, la 40 de kilometri de marele oraş. Au evolu'!t săteni
îmbrăcaţi în haine de sărbătoare din 2 1 de comune, unele destul de îndepărtate. In total,
peste 1 200 de flăcăi şi fete în costume naţionale au cântat, s.Jansat, defilat şi au executat
exerciţii de gimnastică şi au participat la concursuri sportive. Intregul spectacol a produs o
frumoasă impresie, prin dăruirea arătată şi entuziasmul sincer al tineretului. O nouă trezire
la viaţăAa satului românesc avea loc, după o perioadă de încercări şi mari prefaceri30•
In colecţia "Biblioteca Poporală a Asociaţiunii" a fost editată broşura Şoimii
Carpaţilor, bogată în informaţii referitoare la tehnica de propagandă şi ideologia
organizaţiei. Din păcate, intelectualii de la sate au primit cu mai puţin entuziasm acest
gen de activităţi, spre deosebire de ţărani3 1 .
Cea mai importantă manifestare colectivă, de proporţii grandioase pentru acele
timpuri, a fost cea de la 13 iunie 1937, cu prilejul vizitei de la Cluj a regelui Carol al II
lea. 2500 de şoimi din despărţămintele Cluj (26 de centre), Satu Mare (3 centre), Someş
(2 centre), Mureş (un centru) şi Alba (un centru) au aşteptat la gară pe conducătorul
statului îmbrăcaţi în costume naţionale specifice zonei lor. In după-amiaza aceleiaşi zile
s-a desraşurat un admirabil spectacol susţinut de şoimi, o impresie deosebită făcând
ansamblul coral alcătuit din 2.000 de persoane şi dirijat de protopopul Răcăşanu
26 Ion Bochişiu, Străbătând despărţămintele. . , în Transilvwzia, nr. 3, mai-iun., 1 937, p. 2 1 1 .
27 Iuliu Hatieganu, op.cit.
28
Iuliu Moldovan, Raportul general, în Transilvwzia, nr. 3, mai-iun., 1937, p. 303.
29 Ion Breazu, De ziua ASTREL în Transilvania, nr. 3, mai-iun. 1937, p. 156-157.
30 Ion Bochişiu, op.cit., p. 2 10-2 1 1 .
31 Iuliu Moldovan, op.cit.
.
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(potrivit presei vremii, cea mai mare forma�e de acest tip ce a evoluat în Româniai2.
Cu ocazia adunării jubiliare de la Bllţj (3 mai 1 937) a fost programată o altă
manifestare măreaţă, însă de proporţii mai mici decât cea men�onată în rândurile de mai
sus. Pe Câmpia Libertă�i de la marginea localită�i aproximativ 1 .000 de şoimi au produs
un spectacol de neuitat în prezenţa lui Carol al II-lea, a numeroase personalită� politice şi
cultwale şi a zeci de mii de ţărani sosi� din toate părţile Transilvaniei. Ca de obicei, tinerii
proveni� din despărtămintele Cluj (majoritatea lor), Alba şi Reghin au efectuat un
program de exerci�i ftzice cu multă disciplină, au cântat melodii populare şi patriotice; a
impresionat corul imens condus de părintele Răcăşanu. A doua zi a fost organizat un nou
spectacol de către şoimii clujeni la sala Palatului Cultural, ce a produs un mare entuziasm
în rândy.l spectatorilor prin originalitate (dansuri populare locale şi corurii3.
In acelaşi spirit patriotic s-au desfăşurat şi alte activită�: cu ocazia dezvelirii statuii
lui Vasile Lucaciu de la Satu Mare, Şoimiada de la Reghin ( 1 0 mai 1 937) ş.a. Iuliu
Ha�eganu a sus�nut mai multe conferinţe la Turcia, Satu Mare, Dej şi Sighet, în decursul
"
cărora a insistat pentru înfiinţarea a noi ,,nuclee şoimăneşti , subliniind marele avantaj pe
care acestea îl aduceau în dinamizarea satului, păstrarea şi îmbogăţirea patrimoniului etnic
şi crearea ţăranilor de elită. Totodată, au avut loc întâlniri cu intelectualii din aceste oraşe,
în vederea cooptării lor la această ini�ativă. Comitetul Central a ajuns la concluzia că
cercurile culturale care au contribuit la întemeierea de organizaţii ale şoimilor erau şi cele
mai active: organizau periodic festivaluri, aveau forma�i cornle şi de dansatori, iar
contactul între membrii lor avea loc săptămânal. La sfărşitul acestui an aproape toate
despărţărnintele din Transilvania îndrumau şi nuclee ale şoimilor; mai mult decât atât,
acestea s-au extins şi în judeţele de dincolo de Carpa�34.
Asociaţia a editat în 1938 revista Şoimii Carpaţilor, din redac�e tăcând parte
Iuliu Ha�eganu (redactor-şef), secretarul Tiberiu Spârchez, al� conducători ai şoimilor
şi nume sonore ale ASTREI. Publicaţia trimestrială era executată în condi�i grafi�
excelente, cu rubrici atrăgătoare şi avea deviza "Vigoare, conştiinţă, disciplină". In
primul număr preşedintele şoimilor a evidenţiat în Cuvântul Înainte: ,,Este o datorie a
conducerii culturale ca să dezvolte o concep�e de viaţă eroică şi o dispoziţie spre fapte
bune, energii pe care vrem să le punem în serviciul idealului na�onal. . . "
Dintre domeniile abordate de revistă, se remarcă agricultura, gospodăria, igiena,
familia, cultura şi problemele tineretului, toate articolele fiind redactate într-un stil
convingător, alert şi pe înţelesul tuturor35.
La începutul anului 1 938 au fost convocaţi de către Comitetul Central
conducătorii şoimilor din 9 judeţe, cu scopul de a unifica programul de muncă. S-a
stabilit un calendar minim de activitate obligatorie: întâlniri săptămânale pentru lectură,
exerci�i de gimnastică şi coruri; conferinţe pe teme d� religie, agricultură, disciplină şi
educa�e na�onală; tumee în localită�le rurale vecine. Intr-o altă şedinţă ţinută la Cluj în
aceeaşi chestiune au fost prezen� conducătorii satelor şi 50 de preoţi şi învăţători din
despărţământul Cluj.
Cu ocazia vizitei regelui Carol al II-lea la Cluj, 13 iunie 1938, aproximativ 3.000
de şoimi din despărţămintele Cluj, Satu Mare, Alba, Mureş, Sibiu şi Someş au evoluat
pe Arena sportivă din oraş, susţinând o parte a programului. Cu acelaşi prilej a cântat un
.

32 1bidem, p. 304-305.

33 Ibidem, p. 304.

34

Ibidem, p. 303-304.

35 Alexandru Dima, Şoimii Carpaţilor, în Tmn.silvania, nr. 3-4, mai - aug., 1938, p. 1 27.
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6
cor m ixt fonnat din 2.500 de şoimi şi şoimane3 •
Tinerii români au fost invita� din nou la serbările de la Praga găzduite de sokoli i
cehi, la 5 iulie 1 938. Secretarul general al organizaţiei, Tiberiu Spârchez, a condus o
impunătoare 9e1ega�e alcătuită din 450 de şoimi din despărţămintele Cluj, Alba, Mureş
şi Satu Mare3
De altfel, anul 1938 a însemnat un interval de timp deosebit de rodnic în ceea ce
priveşte activităţile desfăşurate, iar dintre ele amintim doar pe cele semnificative:
- 5.000 de tineri îmbrăca� în costume populare au participat şi defilat la serbările
organizate la Alba Iulia ( 14octombrie);
- trei zile mai târziu a fost inaugurată casa culturală din Floreşti, în cadrul unui bogat
program artistic;
- cu prilejul Sărbătorilor de iarnă, membrii organizaţiei au mers cu pluguşorul şi au
colindat atât în oraşe, cât şi la ţară, pentru perpetuarea datinilor strămoşeşti;
- în vederea înfiumuseţării satelor şi pentru păstrarea curăţeniei pe uliţele lor, şoimii au
efectuaţ muncă voluntară în interes obştesc38.
In despărţământul Satu Mare activau şoimi în 16 sate şi a început construirea a
cinci case culturale în comune diferite. In acest scop, pentru fiecare casă culturală s-au
strâns între lO.<XX:>-50.000 de lei din cotizaţiile membrilor. S-au prezentat 46 de conferinţe
pe cele mai interesante teme pentru săteni şi au avut loc 52 de serbări . Preocupându-se de
aspectul Ioqalităţilor, organiza�a a plantat 65.000 de puie�, dintre care 2.800 oferiţi de
conduce�. In numai 4 ani numărul şoimilor a crescut la cifra de 2.00039 .
In judeţul Mureş activau în 1 938 un număr de 63 de organizaţii, iar� unele dintre
ele aveau grădini model şi se ocupau cu îngrijirea cimitirelor din sate. In total s-au
organizat 1 1 4 şezători culturale şi s-a început lucrul la 3 case culturale. Pentru a da o
înfăţişare frumoasă localităţilor s-au plantat 1 0.000 de puieţi prin munca voluntară a
tinerilor. Oraşul Reghin a găzduit o şcoală pentru comandanţi aflată în subordinea
dr. Eugen Nicoară, directorul despărţământului cu acelaşi nume. De asemenea, s-a
editat o broşură d in paginile căreia reieşeau îndatoririle şoimilor, iar o echipă a străbătut
40
numeroase sate pentru a da instruc�uni şi a mobiliza tinerele forţe din mediul rural .
Despărţământul Alba se remarca prin 85 de centre plasate în tot atâtea comune. La
2 1 iunie 1 938 au participat 4.000 de şoimi, reprezentând 9 sate, în cadrul unei mari serbări
organizate la Alba Iulia. Zona secuiască a fost la rândul său foarte activă, deşi populaţia
românească era minoritară. Astfel, numai în plasa Qcland din judeţul Odorhei existau 1 5
centre ale şoimilor, care susţineau o vie activitate. In judeţul Sibiu funcţionau 1 1 "centre
41
şoimăneşti", participante la diferite campionate sportive şi manifestări culturale •
Şi în anul 1 939 Şoimii Carpaţilor au dovedit multă sârguinţă şi vitalitate în
activităţile lor, prin aplicarea principiilor călăuzitoare: unitate, realism şi continuitate.
Numărul membrilor a crescut încontinuu, organizaţia pătrunzând tot mai mult în rândul
maselor largi populare. Spre a oferi un exemplu în acest sens, doar despărţământul
•

36 Iuliu Moldovan, Activitatea Secţiunilor literare - ştiinţifice ale ,,ASTREP', în Transilvania, nr. 34,
mai-aug., 1938, p. 148.
37 Pamfil Matei, ASTRA şi rolul ei în cultura naţională (186 1-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1 986,
�- 1 69.
· 8 Iuliu Moldovan, op.cit., p. 1 48 - 1 49.
39 1bidem, p. 149.
40 ANDJMureş, Fond ,,ASTRA. Despărţământul Reghin", Dos. 29/ 1 938, f. 1 5- 1 6.
41 Iuliu Moldovan, op.cit.

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

1 96

Dragoş Petrescu, Daniela Petrescu

Reghin avea 2.856 de şoimi aparţinând de 60 de comune42. În primăvară, din cauza
evenimentelor internaţionale, programul stabilit anterior a fost modificat, în sensul
concentrări i în rândurile armatei a unui mare număr de comandanţi şi membri obişnuiţi.
Cea mai importantă manifestare organizată de asociaţie a fost cea de la Cluj, de la
începutul lunii septembrie. Preşedintele despărţământului Reghin, dr. Eugen Nicoară,
raporta la 1 septembrie că efectivul şoimilor ce urma să evalueze la serbările de la Cluj
era de 740 şi în scopul deplasării lor aranjase să fie puse la dispoziţie vagoane de clasa a
treia ale Căilor Ferate. De asemenea, a alcătuit o listă cu 2 1 de comandanti în vederea
decorării lor cu ,,Meritul Cultural" în cadrul festivalului clujean43.
Efortul susţinut al ASTRE!, în contextul social al perioadei interbelice, s-a
concretizat prin ridicarea nivelului de trai şi spiritual al populaţiei, în rândul căreia a
desfăşurat o propagandă dinamică. Această formă de pregătire premilitară, axată pe
respectarea valorilor naţionale, a condus la schimbarea mentalităţii multor tineri
transilvăneni, în sensul adaptării lor la noile standarde de viaţă.
•

L'Organisation "Les FaU'fODS des Carparthes"
Resume

L'organisation « Les Fau�ons des Carpathes )) a ete fonde en 1926 comme faisant partie
d'Astra et elle a developpe son activite en Transylvanie et Banat. Cette organisation inclut des
jeunes-hommes (des gar�ns et des filles) de 18 ans au rnoins , qui font volontairement des cours
d'entrainement para - militaire , au but d'obtenir du savoir-faire. Il y avait 5000-6000 de
personnes qui prenaient partie aux manifestations organisees par 1' Association chaque a.nne,e le
10 mai, en celebrant La Fete Nationale de la Roumanie.

42 ANDJMureş, Fond ,,ASTRA. Despirţlimântul Reghin", Dos. 4&'1939, f. 2 1 .
43 1bidem, f. 9.

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

ExiLUL ROMANEsC DUPA AL Il-LEA RAzBOI MONDIAL
A NDREI LUCACI

1. Delimitări. Important capitol al istoriei noastre, evolu�a exilului românesc a
intrat în ultima perioadă în aten�a istoricilor în dorinţa unei examinări cât mai riguroase şi
de pe pozi�ile obiectivită�i presupuse de noua deschidere de după 1 989. Reprezentând "o
existenţă anormală prin separare voită sau forţată de ţară şi popor, istoria exilului
românesc este o istorie românească, deoarece, deşi fenomenele politice au avut loc în
afara hotarelor ţării... SW'lt legate de evenimentele din ţarâ'1 • Existând în toate perioadele

sau etapele istorice traversate de România, exilul este la fel de prezent şi în istoria altor
na�uni sau popoare. De asemenea, în func�e de realizări sau eşecuri, de caracterul
omogen sau divergent sub aspectul legăturii dintre persoane sau dintre acestea şi ţară,
2
exilul a devenit "o extensie a dramei naţionale dincolo de .fruntarit' , aşa cum s-a
întâmplat şi cu exilul nostru românesc.
Aflat sub destinul implacabil al disensiunilor interumane care au măcinat şi
continuă să macine România, exilul românesc a avut aceeaşi soartă cu românul rămas în
ţară după 9 mai 1 945, care ''pierzând speran,ta intrării în normalitate, a căutat să se
adapteze, [sau - n.n.] s-a risipif'3 . Iar dacă în interior românul a fost determinat de
sistemul politic instaurat de URSS să se adapteze, în afară motivele disensiunii exilului
sunt IJll!i complexe, având, de la caz la caz, aspecte adânc diversificate.
Incercând a respecta realitatea şi exactitatea informaţiei, în dorinţa unei prezentări
cât mai concise a emigraţiei româneşti, facem precizarea potrivit căreia exilul şi diaspora
sunt două noţiuni total distincte în sensul că, în timp ce prima exprimă o voinţă politică
autoimpusă, cea de a doua este mult mai amplă ca număr de persoane şi neutră din punct
de v�re politic.
In acelaşi timp, ar fi nedrept faţă de adevărul istoric să negăm faptul că în mod
frecvent activitatea exilului a impus diasporei o serie întreagă de stări emo�onale şi
aspiraţii, devenind astfel, pe momente şi acţiuni, un factor de conducere. Localizat în afara
hotarelor ţării, dar în strânsă legătură cu evoluţia fenomenelor politice care se derulau în
interior, exilul informa diaspora, încercând deseori coagularea unor acţiuni menite să
atragă atenţia guvernelor occidentale asupra dramatismului situaţiei românilor de acasă.
Dacă sub acest aspect au existat momente de coeziune, nu acelaşi lucru îl putem
spune despre motivaţiile şi determinările reale ale liderilor exilului luaţi individual. Din
acest punct de vedere vom constata, cu amărăciune, că disensiunile existente au marcat în
mod nefast solidaritatea dintre membrii exilului românesc, desele polemici de partid sau
pur şi simplu personale ducând în final la spargerea unei coeziuni atât de precare încât
aproape că nu putem spune că a existat.
Nu în ultimul rând trebuie menţionat şi faptul t::ă, în funcţie de ideile doctrinare sau
afinităţile faţă de o ţară sau alta, diaspora românească poate fi localizată în destul de multe
capitale atât europene, cât şi de pe alte continente, fapt ce poate explica, până la un punct,
lipsa de coeziune.

1 Aurel Sergiu Marinescu, O contribuţie la istoria exilului românesc, Bucureşti, 1999, p. 5.
Al. Zub, Prefaţă la Mircea Ciobanu, Regele Mihai şi Exilul românesc, laş� 1994, p. 8.

2

3 Ibidem, p. 9.
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Din acest punct de vedere, luând în calcul doar grupurile mai nwneroase,
constatăm că diaspora românească de după al doilea război mondial era prezentă în
Austria, R.F. Germania, Italia, Franţa, Spania, Elveţia, Turcia, Argentina, Brazilia,
Venezuela, Bolivia, Anglia, Canada, S.U.A, Australia ş.a.
Analin1 acestor grupuri, îndeosebi a liderilor, cu accent pe mesajele politice purtate
dar şi a motivelor datorită cărora au ajuns să părăsească România, individualizează, în
final, centrele de greutate ale exilului românesc. Localinlrea acestor centre trebuie să ţină
cont şi de faptul că dacă în principiu "un român scos din casa lui cuforţa nu Încetează,
numai prin aceasta [să continue - n.n.] afi român' .4, au existat destui care, odată ajunşi în
străinătate, au rupt orice legături cu ţara, trăind şi simţind după legile şi regulile naţiunii
respective.
Altfel spus, în loc să rămână ancoraţi în principiul potrivit căruia unde-i patria
acolo este bine, au ales că patria este acolo unde le este bine.
Multitudinea de nuanţări specifice exilului românesc opun demersului spre adevăr
numeroase sincope, fapt ce solicită din partea istoricului depăşirea emoţiilor personale care
te împiedică deseori în analin1 justă a evenimentelor. Această condiţie devine şi mai
importantă în situaţia în care cei peste 50 de ani de comunism şi-au manifestat din plin
efectele negative asupra personalităţilor exilului anulând prin diversiune, fals şi suspiciune
o serie întreagă de proiecte îndrăzneţe. Cultivând şi adâncind dezbinarea şi neîncrederea,
s-a reuşit atât întinarea adevărului despre exil, cât mai ales prăbuşirea unor idealuri în
dureroase şi W1eori dramatice deziluzii.
Imperativul adevărului şi al reevaluării trecutului ne obligă astăzi să restabilim
"
realitatea fie şi numai pentru faptul că "nupoţi vindeca o ţarăfără să-i dai adf!Vărul .

2. Exilul interbelic. "Până după al doilea război mondialfenomenul emigrării la
romfilzi a fost neglijabif .6 . Anterior acestui moment, a existat o perioadă de masivă

părăsire a ţării de către românii din Transilvania, Banat şi Bucovina cu destinaţia SUA,
întrerupt de momentul apariţiei statului unitar român de la 1 decembrie 1 9 1 8. Aflată sub
stăpânirea austro-ungară şi rusească, populaţia românească din aceste teritorii, datorită
politicii de deznaţionalin1re, a ales în număr mare calea emigraţiei, stabilindu-se definitiv
în SUA, cu predilecţie în statele industrialin1te din nord. Potrivit unor publicaţii din anii
1946-1 947, în SUA se aflau circa 1 20.000 de români şi peste 50.000 de evrei proveniţi în
special din Basarabia7• Aflaţi în căutarea libertăţii, cel puţin pentru început, visau la
muncă., profit şi democraţie, unnând ca într-o zi să se poată întoarce acasă, unde, pe baza
câştigurilor din America, să-şi cumpere pământ, să ridice o gospodărie şi să trăiască mai
bine. Dar în ciuda ocaziilor care s-au ivit, aşa cum a fost de pildă revenirea Basarabiei,
Bucovinei şi Transilvaniei la România, cei mai mulţi vor alege să devină români
americani, organizându-se în societăţi culturale sau de ajutorare, ţinând legătura între ei, şi
între ei şi evenimentele din ţară prin intermediul unor publicaţii ce vor apărea în cadrul
emigraţiei române.
Din punct de vedere politic, românii americani vor fi puţin interesaţi sau preocupaţi
de problemele României în preajma celui de-al doilea război mondial, până în momentul
în care are loc Dictatul de la Viena din 30 august 1 940. Din acest moment publicaţiile
românilor din SUA şi Canada vor adopta o atitudine de condamnare a situaţiei create prin

4 Al. Zub, op.ciL, p. 6.
5 Mircea Ciobanu, Regele Mihai şi exilul românesc, laşi, 1994, p. 1O.

6 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 32.
7 lliidem
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care României i-au fost luate importante teritorii şi un mare munăr de popula�e. În cadrul
acţiunilor protestatare organizate s-au numărat, alături de manifestări şi adunări publice, şi
adresarea a două telegrame: una preşedintelui american Franklin Delano Roosevelt şi una
conducătorului statului român, generalului Ion Antonescu. Solicitând preşedintelui SUA
"corectarea acestei mari nedreptăţi jăcuLe Românief ,s , români i americani din
Philadelphia şi Pennsylvania solicitau acelaşi demers ifi din partea primului ministru
britanic Winston Churchill în data de 26 septembrie 1940 .
Pe aceeaşi linie, vehement protestatară, se înscriau şi alte publica�i româneşti din
SUA: America şi Glasul Tineretului din Detroit, Românul American, Solia, The New
Pioneer10 • Tot cu această ocazie apar primele semnale referitoare la formule de organizare
ale românilor din SUA în cadrul Uniunii şi Ligii Societăţilor Române din Cleveland,
precum şi înfiinţarea Episcopiei Ortodoxe din America.
De asemenea, momentul 30 august 1940 aduce în aten�e starea conflictuală dintre
emigra�a română şi cea maghiară din SUA, prin faptul că mizând pe slaba cunoaştere de
către americani a problemelor din Transilvania, cercurile ungureşti prezentau oficialilor de
la Washington teorii potrivit cărora românii nu au nici un drept asupra acestei zone,
pretenţiile că aici s-ar fi născut poporul român fiind prezentate ca inven�i fanteziste.
Reac�a românilor din SUA faţă de acest nefast eveniment din viaţa României,
continuare cu aceleaşi accente de consternare faţă de cedarea Basarabiei şi Bucovinei
reprezintă, alături de solidaritatea cu drama celor rămaşi în ţară, momentele încercării de
organizare a emigra�ei româneşti. Această organizare va fi grăbită prin demisia regelui
Carol al II-lea şi preluarea puterii de către generalul Ion Antonescu, cât mai ales de sosirea
în România a unei misiuni militare germane, fapt ce va atrage din partea administraţiei
americane blocarea fondurilor româneşti din SUA în valoare de 53 milioane de dolari.
Primul pas în realizarea w1ei organiza�i menită să reprezinte interesele tuturor
românilor din SUA şi Canada îl reprezintă "Cea de-a 30-a Convenţie anuală a Uniw1ii şi

Ligii Societăţilor Româna-Americane, organizată la Salem În Ohio, la începutul lw1ii
septembrie 1941"1 1 . Cu această ocazie s-a adoptat un comunicat prin care emigrn�a
românească se pronunţa în favoarea ieşirii României din războiul antisovietic, anunţând
totodată constituirea unui Comitet Naţional al Românilor Americani care îşi propunea ca
scop realizarea unei organiza�i unice a tuturor românilor din nordul continentului
american.
Pentru realizarea obiectivului s-a stabilit organizarea la Cleveland a unei conferinţe
naţionale a emigra�ei româneşti, planificată pentm 26 octombrie 1 94 1 . Cu două zile
1
înainte, la 24 octombrie 1 94 1 , din ini�ativa fostului diplomat român Carol Citta Davila 2 ,
se constituie Rqmanian National Committee (R.N.C.), care urma să pregătească
conferinţa la care fuseseră invita� 1 3 6 de reprezentan� ai principalelor organiza�i laice şi
bisericeşti ale românilor din SUA şi Canada.
Potrivit lui Aurel Sergiu Marinescu anterior acestei conferinţe, pe care unii au
numit-o congres, în cadrul exilului românesc de JJP..t.S e ocean existau cel pu�n trei
organiza�i mai importante, după cum urmează:
8 lliidem, p. 34.
9 Ziarul America din 27 septembrie 1940.
10

V.A. Dobrinescu, Emigraţia română din lumea anglo-saxonă. 1939-1945, Iaşi, 1993. p. 1 35.

Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 38.
Carol Cilta Davila - fost ministru al României în Polonia (1927-1 929) şi în SUA ( 1 929- 1 938), initiator al
organizării românilor din exilul nord-american, preşedinte de onoare al RN.C. şi opozant al regelui Carol al
II-lea, care ar fi dorit şefia acestui organism
11

Il
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- Comitetul Na�onal din Youngstown (Ohio);
- Comitetul Free Romania;
- Uniunea şi Liga Societăţilor Americane.
Dintre acestea, Comitetul Free Romania, care se constituise în Canada. Ia
Montreal, avea preten�a de a fi un fel de lider şi intenţiona ca prin intermediul membrilor
săi, favorabili regelui Carol al IT-lea, să-I aducă pe acesta în fiuntea viitoarei unită� a
emigra�ei româneşti în calitate de şef al unui guvern românesc în exil. De altfel, regele
Carol al IT-lea, aflat în momentul respectiv în Mexico City, anunţase administraţia
americană de aceste intenţii, motivându-le prin faptul că "Regele Mihai se găseşte
prizonier al influenţelor străine, raţiWte pentrn care se ciflă în imposibilitatea de a exercita
prerogativele regale" 1 3 •
Sprij init de fiul preşedintelui american, Elliot Roosevelt, şi încurajat de lordul
Halifax, care îl asigura "doar de o atentie binevoitoare in analiza intentiei de a crea un
guvem în exif'14 regele Carol al IT-I� dorea să ajungă în SUA, at.âi pentru a prelua
conducerea Comitetului Naţional Român, cât mai ales pentru a pune mâna pe cele 53
milioane de dolari blocaţi de guvernul american. Totodată, prezenţa sa în fiuntea unui
guvern în exil care, împreună cu alte organizaţii similare urmau să grăbească căderea lui
Hitler, nu �nea cont nici de faptul că România nu era în război cu Germania ci aliată cu
aceasta şi nici de lipsa de susţinere a celorlalte două principale organizaţii ale emigraţiei
româneşti. Spunând acestea, ne referim la faptul că atât Comitetul Na�onal din
Youngstown, cât şi Uniunea şi Liga erau interesate ca activitatea lor să ducă la reîntregirea
hotarelor ţării, urmând ca forma de guvemământ să fie decisă de românji rămaşi în ţară15,
şi nu de reinstalarea lui Carol al IT-lea ca rege pentru a treia oară. In ultimă instanţă
emi�tia nu-i putea ierta lui Carol al IT-lea că "România s-a predat nazişti/or fără
luptii'16, iar pentru Marea Britanie singlJ.fa soluţie prin care România putea să-şi schimbe
orientarea o reprezenta Iuliu Maniu. In acest sens, la 7 februarie şeful executivului
american, F.D. Roosevelt, îl anunţa pe Carol al IT-lea că "nu vomjj, în situaţia de a oferi
7
sprijin unei organizaţii căreia regele Carol i-ar putea fi asociat" • Consiliat de Viorel
Virgil Tilea, Ernest Urdăreanu şi Elena Lupescu şi susţinut de industriaşi evrei ca Fischer
şi Canthareanu, în jurul lui roind şi foste oficialităţi româneşti implicate în afaceri şi
scandaluri răsunătoare, Carol al IT-lea devenise un instrurrent al acestora, în drumul spre
cele 53 de milioane de dolari şi, prin posibila conducere a emigraţiei, o garanţie a
reîntoarcerii în ţară pe posturi similare celor pierdute.
Refuzul administra�ei americane de a-i pemlite regelui Carol al IT-lea prezenţa pe
teritoriul său a oferit posibilitatea ca emigraţia românească să-şi desf'aşoare în linişte
Conferinţa de la Cleveland, adoptând în final o declaraţie cuprinzând cinci principii
identice celor promovate de democra�a americană Potrivit acestor principii, Comitetul
Naţional Român:
1. oferea întregul suport pentru realizarea celor opt puncte din Declaraţia Roosevelt
Churchill, cu accent pe dreptul popoarelor de a-şi decide singure soarta;
2. asocierea la declaraţia lui Iuliu Maniu de a scoale România din război;
3. solidaritate şi sprijin pentru românii din ţară;
1 3 Aurel Sergiu Marincscu, op.cit., p. 4 1
14

V.A. Dobrinescu, op.cit., p . 143.

15 Ibidem, p. 142.
16 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 42.
17 V.A. Dobrinescu, op.cit., p. 143.
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4. încurajarea românilor din emigraţie care luptăpentrn aceeaşi cauză;
5. lupta pentrn răsturnarea dictaturii militarojasciste din ţară şi readucerea României
în rândul aliaţilor el 8 [tradi�onali - n.n].
Conferinţa de la Cleveland a adoptat în final crearea "Alianţei Românilor
Americani pentrn Democraţie" (The Alliance ofRomanian-Americansfor Democracy), al
cărei obiectiv stipulat în statut va fi "lupta contra despotismului nazist şifascismului până
la victoria finală a ideilor de democraţie şi libertate a întregii omeniri şi ajutorarea
României în vederea ieşirii din războt'19 •
Realizarea Conferinţei de la C leveland şi declaraţia administra�ei SUA potrivit
căreia Washington-ul "nu dorea a vedea în graniţele lor pe fostul rege Carol şi nici o
0
mişcare de tip de Gaulle"2 I-au scos din scenă în mod definitiv pe acesta, individualizând
pe ex-diplomatul Carol Davila ca fiind singura persoană în măsură "să conducă o mişcare
«revitalizantă» a românilor"21 din spa�ul american.
Acesta însă era considerat mai degrabă o rezervă, ce putea fi folosită într-o anumită
eventualitate, deoarece hotărârea SUA şi a Marii Britanii de a nu accepta un guvern în exil
era, după unele păreri, în strânsă legătură cu pozi�a diplomaţiei sovietice.
Datorită acestor motive, activitatea organiza�ilor româneşti de peste ocean nu va
avea caracterul unui guvern în exil, ac�unile sale înscriindu-se doar pe linia sprijinirii
războiului, prin intermediul publicaţiilor proprii, dar şi în cadrul unor emisiuni la o serie de
posturi de radio din New York, Youngstown, Detroit, Cleveland, Chicago şi evident la
"Vocea Americii".
Liderul românilor americani, Carol Davila, înţelege aceste lucruri numai după ce în
octombrie 1 942, încercând să vină în Anglia pentru consultări, a fost refuzat de Foreing
Office, sub motivul că această ini�ativă "arpuleafi interpnitată de Departamentul de Stat
al SUA ca o slăbiciune a Marii Britaniifaţă de mişcarea românilor', iar de ini�ator ca un
Guvernului
Majestăţii Sale de ajuca un rol proeminent în afacerile
mandat
. . "din partea
[po1 Illce
]
., ?
- n.n. romaneştt 2 .
3. Exilul interbelic din Marea Britanie. In preajma celui de-al doilea război
mondial personalul român din cadrul Legaţiei de la Londra era foarte mare, la egalitate cu
reprezentanţele diplomatice engleză la Washington şi americană în Marea Britanie,
V.V. Tilea fiind cel mai cunoscut. Colaborator fidel şi extrem de apropiat al regelui Carol
al II-lea, Tilea a făcut tot posibilul pentru ca regele aflat în exil să devină într-un fel sau
altul, dar cu acceptul guvernelor SUA şi Angliei, un veritabil lider al emigra�ei, şi prin
aceastaAşeful unui guvern românesc în exil.
Incurajat, la un moment dat, de oficialii britanici asupra faptului că ar putea crea o
organizaţie a români lor din Marea Britanie, V.V. Tilea nu a fost acceptat de Iuliu Maniu.
Datorită opozi�ei acestuia, în scurt timp la Londra mişcarea românilor va consemna două
curente: unul condus de Tilea şi un altul condus de Victor Cădere, cel din urmă
bucurându-se de sprijinul lui Maniu.
Opozant al lui Carol al II-lea, Iuliu Maniu era foarte apreciat în Marea Britanie,
astfel încât poziţia lui V.V. Tilea scădea simţitor. Din aceste motive, dorind întărirea
propriului grup, Ti lea încearcă să aducă în Anglia o serie de personalităţi româneşti, aflate
-

18

-

A

Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 43.

1 9 Thidem, p. 44.

20 V

. A. Dobrinescu, op.dt., p. 144.
Ibidem, p. 145.
22
Aurel Sergiu Marinescu, op.dt., p. 53.
21
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în exi� printre care şi pe diplomatul Grigore Gafencu, care deşi i se oferise func�a de
preşedinte al Comitetului Naţional Român, refuză invitaţia.
Având în vedere dizidenţele interne din cadrul românilor din Anglia, precum şi
faptul că o parte a emigra�ei nu îl accepta pe Ti lea, deoarece doreau o activitate na�onală
şi nu una politică, de relansare a regelui Carol al Il-lea, �vernul englez intervine
3
solicitând "a se înceta activitateapolitică şipublicitatea în presâ'2 şi numeşte ca ofiţer de
le� pentru problemele româneşti pe maiorul J.L.B. Black.
In momentul acestei recomandări, în cadrul românilor din Marea Britanie deja
func�onau trei organiza�i:
1. Comitetul Naţional Român, înfiinţat la 29 noiembrie 1940 - condus de V. Tilea;
2. Free Romanian Movement, înfiinţat la 3 aprilie 1 941 - condus de Dinu Dimitrie
Dimăncescu;
3. Comitetul Democratic Român, înfiinţat la 1 mai 194 1 - condus de Victor Comea.
Dintre acestea trei, singura care avea acceptul liderului opozi�ei politice din
România, Iuliu Maniu, era organizaţia condusă de Victor Comea.
Deoarece prin apariţia grupului Comea şi Dimăncescu, Comitetul Na�onal Român
rămăsese cu puţini membri, pe 4 mai 1 941 V. Tilea înfiinţează Free Romanian MovemenJ
finanţată de el şi fostul rege Carol al II-lea cu câte 300, respectiv 600 lire sterline lunar.
Solicitând recunoaşterea guvernului britanic în data de 25 mai 194 1 , Tilea a fost
refuzat tocmai pentru că era privit cu suspiciune şi în ciuda perseverenţei sale pe lângă
guvernele în exil ale polonezilor sau francezilor, poziţia Londrei a rămas neschimbată. A
contribuit la aceasta mai ales sosirea din ţară a colonelului Mavrodi, persoană de încredere
şi purtător de mesaj clar din partea lui Iuliu Maniu, care 1-a autorizat, ca din cele trei
grupuri să ia legătura doar cu cel condus de Victor Comea.
Nemulţumit de alegere, V. Tilea a încercat mai întâi atragerea col. Mavrodi cu
funcţia de preşedinte, dar fiind refuzat, a început să-I prezinte, fără succes, ca impostor şi
om al mareşalului Antonescu.
Potrivit însemnărilor lui D. Danielopol, atmosfera de lucru era imposibilă deoarece
''fiecare suspectează pe fiecare de spionqj pentro W10 din acele grupări sau penlrn
ambele. Nu poţi avea încredere decâJ în cei mai bW1iprieteni, căci nu ştii cine-i de partea
�.24
CUI

Datorită rivalităţilor existente, manifestate într-un mod zgomotos, la 6 decembrie
194 1 Foreign Oftice a comunicat celor două comitete că Anglia nu recunoaşte nici una
dintre organizaţii. Această hotărâre va deveni definitivă în condiţiile în care, la 25 ianuarie
1 942, sondând poziţia URSS în chestiunea frontierelor cu România, Moscova a anunţat
Londra că doreşte în mod ferm menţinerea frontierelor stabilite în iunie 1940.
În urma acestui comunicat britanic, organizarea românească din Anglia se va
limita, ca şi în cazul celei din America, la o serie de emisiuni şi articole publicate în diferite
ziare, graţie mai ales sprij inului acordat în continuare de ofiţerul de legătură Black. Se vor
adânci însă disensiunile interne datorită poziţiei radicale a lui V. Tilea, care, în dorinţa de a
conduce exilul, va face "W1ele declaraţii despre provinciile româneştt .z5 în dezacord cu
adevărul istoric, favorabile în schimb planurilor guvernului englez, care aveau la bază
interesele sovietice.
Lipsit de girul politic al lui Iuliu Maniu, V. Tilea a menţinut contactul cu
23 1bidem, p. 169.
24 1bidem, p. 1 82.
25 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 191.
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Gh. Tătărescu, fiind sprijinit constant în acţiunile de prof Robert Seton-Watson - care
avea o poziţie importantă în Foreign Oftice.
Menţinând contactul cu V. Tilea, ca piesă de rezervă, guvernul britanic, conştient
de valoarea lui Iuliu Maniu, a încercat fără succes să determine plecarea acestuia din
România. Refuzul lui Iuliu Maniu de a părăsi ţara a determinat trimiterea clandestină, fără
ştirea aliaţilor, de către Marea Britanie a unui grup de agenţi din forţele speciale, intitulat
Autatwmus, la 22 decembrie 1943, care s-a încheiat cu un eşec. Nu se ştie dacă această
iniţiativă a dorit doar extragerea din ţară a lui Iuliu Maniu sau chiar realizarea unui guvern
în exil sub preşedenţia acestuia, ca prim pas al creării unui front antisovietic în România.
Sfărşitul lamentabil al acţiunii a pus punct preocupărilor Marii Britanii faţă de soarta
României până la sfărşitul războiului.
Referitor la liderii exilului din Anglia, aceştia vor continua să realizeze emisiuni la
B.B.C., concomitent cu transmiterea de ştiri provenite din ţară spre guvernul englez.
Totodată, alături de liderii exilului românesc existenţi deja la Londra, din ţară, dar şi din
alte regiuni, vor continua să sosească foşti diplomaţi sau oameni politici români, care în
timp vor constitui acea elită a emigraţiei româneşti, atât de incomodă faţă de ocupantul
sovietic şi noua organizare politică impusă de acesta.
Mulţi ani mai târziu, încercând să explice refuzul american şi britanic de a accepta
constituirea unui guvern român în exil după modelul francez al lui De Gaulle, regele
Mihai va spune: "La nivelul opiniei publice, încă nu se punea semnul de egalitate Între
nazism şi comunism, ca rutăzt'. Din aceste 1)10tive "americanii n-arfi acceptat să aibă pe
teritoriu/ lor o astfel de formulă politică'. In ceea ce priveşte Marea Britanie, aceasta a
"acceptat guvernul în exil al lui De Gaulle pentru că Franţa intrase sub ocupaţie
germană' dar "n-ar fi pemzis pe teritoriul lor wz guvern al vrezmei ţări ocupate de ruşi.

Ca şi cum ocupaţia ruserucă arfifost cu ceva mai bună decât ocupaţia nazistă'26 .

Identice ca forme de manifestare a totalitarismului, cele două sisteme erau la fel de
proaste pentru români, numai că în timp ce fascismul era cât se poate de cunoscut,
comunismul era abia la început. Expansiunea sa, începută după al II-lea război mondial,
va împărţi lumea în două şi o va aduce de câteva ori pe marginea prăpastiei prin ceea ce se
va numi războiul rece.
Aruncată de aliaţi în jumătatea comunistă a lumii, România va parcurge unul din
cele mai negre capitole din istoria sa. Despre acest capitol, Acare se întinde pe aproape 50
de ani, s-a scris foarte mult şi cu siguranţă se va mai scrie. Intre aceste scrieri - veritabile
mărturii de suferinţă şi sacrificiu pe altarul libertăţii, un rol deosebit revine, alături de
milioanele de români rămaşi în ţară, şi acelora care, aflaţi în exil, au continuat să lupte şi să
spere în eliberarea României de comunism. Din mulţimea de români aflaţi în afara
frontierelor, au fost şi unii care trăind bucuria libertăţii presupuse de sistemul democratic
occidental, nu au uitat nici o clipă ţara. Urmăriţi chiar şi în străinătate, aflaţi sub
ameninţarea atentatelor bine regizate, a provocărilor şi trădării, nu au cedat. Speranţa, lupta
şi sacrificiul lor sunt o parte componentă a istoriei neamului nostru care trebuie cunoscută,
chiar dacă uneori şi pentru anumite persoane nu este tocmai comodă.
4. Exilul postbelic. Nu se poate vorbi de un exil postbelic decât în strânsă corelaţie
cu cel interbelic. Spunând aceasta avem în vedere faptul că nucleul organizatoric al
exilului românesc de după război se baza în mare măsură pe acele personal ităţi care fie au
rămas în străinătate anterior preluării puterii de către Antonescu, fie au plecat în timpul
acestuia. Alături de ei, şi uneori chiar în fruntea lor, vor veni cei care vor reuşi să
26

Mircea Ciobanu, op.cit, p. 1 4- 1 5.
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părăsească România după 23 august, aşa cum este, spre exemplu, cazul generalului
Nicolae Rădescu.
În virtutea acestor precizări, dar şi din dorinţa de a respecta adevărul istoric, suntem
obligaţi să prezentăm evolu�a exilului românesc postbelic aşa cum am început deja, în
ordinea cronologică a evenimentelor. Individualizând timpul şi locul în care personalită�le
marcante ale emigra�ei noastre sau înscris în efortul de organizare a emigra�ei, încercăm
să oferim o imagine cât mai fidelă a locului şi rolului pe care aceştia I-au jucat în istoria
atât de frământată a rezistenţei româneşti din exil.
Considerând că deja am prezentat locul şi rolul pe care au încercat sau au reuşit să-I
joace personalită� precum Carol al II-lea, V.V. Tilea şi, nu în ultimul rând, Carol Citta
Davila, vom continua cu alte două importante figuri ale diplomaţiei româneşti, respectiv
Nicolae Titulescu şi Grigore Gafencu. Este cunoscut faptul că, la un moment dat, V. Tilea
fiind refuzat de guvernul britanic ca lider al exilului românesc, datorită apropierii sale faţă
de Carol al II-lea, acesta a solicitat venirea la Londra mai întâi a lui Nicolae Titulescu, iar
ulterior a lui Grigore Gafencu.
Deşi era o personalitate europeană de prim rang, Nicolae Titulescu a fost refuzat de
guvernul britanic, deoarece prin memoriul expediat de acesta de la Cannes către generalul
Ion Antonescu, în data de 23 octombrie 1940, alături de aprecierile potrivit cărora "afost
singw-ul român care a protestat vehement contra cedării Basarabiei'', îi solicita şi o
însărcinare diplomatică la una din lega�ile României de la Berna, Lisabona sau Buenos
Aires27• Refuzul englez trebuie legat de faptul că guvernul britanic cunoştea simpatia lui
Titulescu faţă de Antonescu, precum şi faptul că diplomatul era la curent cu negocierile în
urma cărora în România va sosi o misiune militară germană, fapt care va grăbi ruperea
rela�ilor diplomatice româno-britanice din 15 februarie 1941.
Deoarece Foreign Oftice a refuzat de tre i ori viza de intrare pentru Titulescu,
gândurile lui V. Tilea se orientează spre Grigore Gafencu, pe care)n mod repetat, chiar şi
când se afla în misiune la Moscova, îl invită să vină la Londra. In faţa acestei solicitări,
Grigore Gafencu, respectând regulile diplomatice, vine mai întâi la Bucureşti pentru a
raporta asupra misiunii sale la Moscova.
După raportul diplomatic prezentat la sosire, în faţa evenimentelor politice care se
derulau, dar mai ales a faptului că tmpele române trecuseră Nistru!, depăşind graniţa
României Mari, Grigore Gafencu, potrivit propriilor mărturisiri, se hotărăşte să părăsească
ţara deoarece "creştea în mine teama că în caz de înfrângere gennană - înfrângere care

totdeaiO'Ia mi-a părut de neînlăturat - nu se vor găsi decâl for;ote puţini români În
străinăJate care să poată rosti un cuvânt cufolos şi cu autoritate"-8 • Demn de remarcat,

previziunea lui Grigore Gafencu era făcută în ianuarie 1 94 1 , când semnele de oboseală ale
Germaniei încă nu se întrezăreau. I;,uând hotărârea de a pleca în exil, diplomatul nostru şi
a pus şi fireasca întrebare: încotro? In Anglia unde, prin intermediul ambasadorului englez
Sir Richard Stafford Cripps, lui Grigore Gafencu îi parvine invita�a oficială a ministrului
Marii Britanii Sir Robert Anthony Eden, formulată încă înainte de a părăsi teritoriul
URSS, la întoarcerea din misiunea diplomatică, sau cât mai departe, în aşteptarea clipei în
care să fie de folos ţării29 .

"Aveam de ales între două hotărâri: să urmez drumul mai departe spre Lisabona,

Nicolae Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea Westfalică (1648) până în
�tate, Bucureşti, 1998, p. 3 1 4-3 15.
Grigore Gafencu, Jurnal 1940-1942, Bucureşti, 1991, p. 202.

27

28

29 Ibidem, p. 203.
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America sau Anglia, sau să-mi caut o aşezare În Elveţia Dacă aşfi ales calea cea dintâi
aş fi rupt, definitiv, cu ţara şi aşfifost nevoit să duc lupta Înfaţă, alături de anglo-saxoni

împotriva statului român şi a politicii sale oficiale. Aşfi câştigat poate mai uşor, În acest
fel, încrederea şi sprijinul guvernelor a.fcfSene, aş fi contribuit însă, în împrejurări
deosebit de critice, să slăbescpoziţia ţărit 0.
Stabilind coordonatele, alege ca loca�e Elve�a, arătând prin aceasta că nu sprijină
guvernul Antonescu, dar evită în acelaşi timp, din dorinţa de a nu face rău ţării, orice
colaborare cu alia�i. Păstrându-şi libertatea de mişcare şi exprimare putea lua contact cu
reprezentan�i puterilor apusene, păstrându-şi neatinse convingerile proprii sub umbrela
31
neutralită�i helvetice •
Cu alte cuvinte, lipsa unei soluţii în ecua�a războiului era încă departe din punctul
de vedere al lui Grigore Gafencu., astfel încât ini�ativa lui V. Tilea i se părea, cel pu�n în
momen�l respectiv, plină de risc şi neprevăzut.

"In Elveţia exilul lui Grigore Gqfencu a avut practic trei perioade distincte
prima, ianuarie 1942-septembrie 1944,
marcaJă de efortul de a descifra cu un ceas mai devreme intenţia Marilor Puteri Aliate
faţă de România şi de a-şi corTVinge compatrioţii de acasă să scoată ţara din război; a
doua, septembrie 1944-noiembrie 1946, dedicată În întregime apărării intereselor
româneşti la Conferinţa de Pace de la Paris; ultima, noiembrie 1946-ianuarie 1957 [când
încetează din viaţă - n.n.] consacrată analizei relaţiilor din Europa răsăriteană,
îmbărbătării neamului românesc prin analizele sale lapostul de radio «Europa liberă» şi
promovării ideii unităţiipolitice a continentulut'32•
[aidoma cu a întregului exil românesc - n.n.]:

Alături de aceste trei obiective, fundamentale în întreaga activitate desfăşurată de
Grigore Gafencu, a stat şi preocuparea de realizare a unei coeziuni a exilului românesc,
dorinţă care din nefericire nu s-a putut realiza nici până la moartea sa şi nici după.
5. Exilul românesc şi preliminariile păcii. Deşi există păreri care susţin că
Grigore Gafencu a părăsit România deoarece Ion Antonescu avea de gând să aresteze to�
33
politicienii cu simpatii occidentale , faptul că acesta a ales Elveţia, dar şi activitatea
desfăşurată în exil dovedesc contrariul.
Adept al echilibrului european ce trebuia stabilit la sfărşitul războiului, Grigore
Gafencu dezavua politica românească promovată de guvernul Antonescu, fără însă a-i
aduce critici majore. Urmărind atent evoluţia relaţiilor internaţionale, cel puţin până la
Teheran ( 1 943) acesta a încercat să apere interesele româneşti în faţa cancelariilor
occidentale. După Teheran, începând să înţeleagă că ceea ce ieri era cordonul sanitar
antibolşevic va deveni zonă de influenţă sovietică, acţionează pentru a convinge Londra şi
Washington-ul aspra necesităţii ca Moscova să nu primească teritorii asupra cărora nu are
nici tu1 drept.
Pentru realizarea acestor obiective păstrează legătura cu Anglia şi SUA, redactând
memorii privind constituirea uneifederaţii balccmice, de genul celebrului bloc al neutri/ar,
dar evită în continuare să părăsească Elve�a, cu toate că centrul exilului era la Londra, iar
Viorel V. Tilea îi solicita prezenţa în mod constant.
Aprecierea internaţională de care se bucura, dar mai ales poziţia sa antinazistă

�o
Ibidem, p. 204.
�1

Ibidem, p. 205.
·'2 Grigore Gafencu, Politică in exil l942-1957, Bucu�i.i. 2000, p. 14.
33 Iosif Constantin Drdgan, Antonescu, Mareşalul României şi războaiele de reintregire, voi. II, Vene�a

1988, p. 306.
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stâmesc teamă la Bucureşti astfel încât autorită�le româneşti declară public că activitatea
lui Grigore Gafencu nu poate fi pusă în rela�e cu inten�ile şi obiectivele politice
româneşti.
Paradoxal, Iuliu Maniu îi solicita părerea asupra unui eventual contact cu sovieticii
în scopul negocierii unui annisti�u, considerând că Grigore Gafencu dat fiind activitatea
sa de ministru de externe şi de reprezentant al României la Moscova ar fi cea mai indicată
persoană şi, în acelaşi timp, s-ar bucura de acceptul URSS. Ideea este acceptată, numai că
în timp ce se analizau condi�ile realizării atât Anglia cât şi SUA, prin intennediul lui Alian
Dules - viitorul şef al CIA - îi comunică lui Grigore Gafencu că singura op�une clară o
reprezintă capitularea necondi�onată, fără însă a anula şi posibilitatea altor propuneri de
ieşire a României din război.
Aflat între oamenii politici de la Bucureşti şi reprezentanţii occidentali, în
septembrie 1 943 când se credea că s-au tăcut paşi importanţi pentru o negociere cu
URSS, Moscova anunţă inten�a de a alipi Moldova la Republica Transnistreană.
După Conferinţa de la Moscova (octombrie 1 943) pentru Grigore Gafencu devine tot
mai clar faptul că la sfiirşitul războiului România nu va mai avea frontierele de la 1
decembrie 1 9 1 8.
De asemenea, luând act de faptul că rezistenţa politică de la Bucureşti - în frunte cu
Iuliu Maniu - nu poate renunţa la iluzia României Mari, la sfârşitul lunii decembrie 1943
Grigore Gafencu cere acestora să-şi asume răspunderea de a schimba politica României
ieşind qin război.
In ianuarie 1 944 Iuliu Maniu îl numeşte pe Grigore Gafencu reprezentantul său
personal în calitate de şef al opozi�ei româneşti din străinătate şi îi solicita ca în activitatea
desfăşurată să urmărească trei principii:

" 1 . Nici o concesie cu privire la integritatea teritorială a României Mari;
2. /nstaurarea În ţară a W'lUi regim de sinceră şi adevărată democraţiei;
3. Raporturi de prietenie şi defoarte hW'lă Înţelegere cu

ruşil'34.

La rândul său, în ultima parte a lunii ianuarie 1 944, Mihai Antonescu solicita din
partea lui Grigore Gafencu, prin intennediul unei scrisori transmise prin Vespasian V.
Pella, înlesnirea unor contacte cu reprezentan� ai puterilor occidentale în ideea de a crea o
barieră răsăriteană între Est şi Vest, formată din câteva ţări, printre care şi România, şi
întinsă de la Marea Baltică la Marea Neagră.
Deloc străin de această idee, care de altfel într-o cuprindere mai redusă ca număr
de ţări tăcuse obiectul celebrului proiect numit Blocul ţărilor neutre, Grigore Gafencu îi
răspunde lui Mihai Antonescu că acest moment era încă departe deoarece "nu munai
Puterile Anglo-Saxone, dar nici chiar Ewopa (adică majoritatea covârşitoare a Vechiului
Continent) nu văd şi nu simt primejdia la Răsărit, ci o simt şi o văd la Centru. chiar În
35
inima Continentulut' . Spunând aceste lucruri Grigore Gafencu încerca să transmită la

Bucureşti ideea că, chiar dacă anumite cercuri occidentale începeau să vadă ameninţarea
care venea de la răsărit, nimeni nu va face nimic împotriva bolşevismului până când
primejdia din centml continentzdui
Germania nazistă - nu va fi înfrântă. "Apusul spunea Grigore Gafencu - nu va da nici w1 sprijin efectiv W'lei rezistenţe Împotriva
-

Răsăritului atâla vreme câl o Germcmie puternică vafi înpicioare"

36

•

Fără a sugera într-un mod foarte clar solu�a ieşirii din război a României, Grigore

34 Ibidem, p. 22.

35 Arhivele Naţionale, Fond Grigore Gafencu, Inventar 1698, Dosar 158, f. 1 .
36 1bidem.
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Gafencu îi transmitea lui M. Antonescu faptul că în momentul victoriei Na�unilor Unite
ţara se va afla într-un moment foarte greu cu ocazia negocierilor de pace, astfel încât până
11
atunci tpate posibilităţile favorabile "trebuie să.fie culese cât mai neîntârziat'� •
In finalul scrisorii, subliniind încă o dată faptul că până la victoria împotriva
Germaniei "nu se vor rupe alianţa dintre Anglia, America şi URSS', Grigore Gafencu
transmite la Bucureşti ideea clară potrivit căreia soluţia nu poate veni decât din interiorul
ţării, "oricât de grea, de ingrată, de deznădqjduită ne-arpărea acerută sarcină.J8 •
Pe fondul împuternicirii date de Iuliu Maniu, dar şi datorită faptului că în
continuare Grigore Gafencu "era românul care CW'loştea cel mai bine problemele ruseşti
şi ar trebui pus În legătură directă cu sovieticit'39, Londra încearcă aducerea acestuia, pe
calea aerului, din Elveţia în Marea Britanie. Datorită riscurilor încercarea este abandonată,
iar Grigore Gafencu rămâne la Geneva unde, în aprilie 1 944, îi apare lucrarea
Preliminariile războiului din răsărit. Extrem de bine prirpită, cartea face subiectul a
numeroase articole găzduite de publicaţii şi posturi de radio. Incântată de lucrare, Martha
Bibescu îi va scrie: "Cartea ta estefoarte bt01ă, este chiar mare, de o măreţie care vine de

la sensul compoziţiei şi al acelei misterioruejusteţi care exclude dezagreabiluf ..40.

După ecourile acestei lucrări, din care prestigiul lui Grigore Gafencu creşte,
Bucureştiul îi solicită în numele guvernului şi al opoziţiei îndulcirea condiţiilor de
capitulare transmise României prin canalul Ştirbey.
Deşi Grigore Gafencu nu a cunoscut nimic referitor la existenţa unui alt canal de
consultare a aliaţilor, răspunde că este de acord, iar pentru realizarea lui, care nu va fi "nici
capitulqre, nici trădare" este dispus să meargă la Londra41•
fu timpul pregătirilor de plecare spre Anglia Iuliu Maniu î l înştiinţează că n u va
accepta renunţarea de bună voie la Basarabia şi Bucovina. Deoarece nici guvernul
Antonescu nu dorea un progres clar, Grigore Gafencu anunţă că "se consideră dezlegat de
orice mnndai -.42. Informat sporadic ac;upra negocierilor desfăşurate de Barbu Ştirbey şi
lipsit de orice însărcinare, gândindu-se la problemele pe care le va presupune stabilirea
păcii, Grigore Gafencu înfiinţează în locuinţa sa, în iulie 1 944, un "Cerc de studii"' format
din cinci membri.
La 1 1 august i se comunică de către guvernul de la Bucureşti că este dorită
prezenţa sa la Moscova pentru a negocia cu sovieticii ieşirea României din război.
Răspunde că este de acord numai dacă are "ruentimentul regelui şi al opoziţiei, este însoţit

de o delegaţie de specialişti militari şi dacă pe timpul negocierilor încetează celelalte
tratative [B. Ştirbey - n.n.]'-.43•
Răspunsul aşteptat de Grigore Gafencu nu va mai veni niciodată deoarece la 23
august 1944 are loc arestarea guvernului Antonescu, astfel încât România "reintră pe

făgaşul politicii ei tradiţionale şi se leagă din nou de trecutul ei şi de credinţa ei
europeană -M .
Numai că ceea ce Grigore Gafencu numea făgaş tradiţional va dura foarte puţin,
România intrând pentru aproape 50 de ani în una din cele mai negre perioade ale evoluţiei

37 Ibidem, f. 2.
38 Ibidem, f. 3.
39 Ibidem, Dosar 302, f. 38-39.
40 Ibidem, Dosar 306, f. W-70.
41 Ibidem, f. 3.
42 Ibidem, dosar 305, f. 27.
43 1bidem, dosar 3fJ7, f. 7-8.
44 Ibidem. [ 25.
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sale, bolşevismul şi cortina de fier.
Demn de remarcat, pe parcursul a aproape doi ani şi jumătate (din ianuarie 1 942 şi
până în august 1 944) Grigore Gafencu a fost omul în jurul căruia au gravitat principalele
scenarii privind negocierea ieşirii României din război. Rând pe rând i s-au adresat
invita�i, oferte şi solicitări atât de către oficialii de la Bucureşti, cât şi de către opozi�e. Pe
plan extern, deşi erau organiza�i constituite ale românilor în exil atât în SUA cât şi în
Anglia, Grigore Gafencu a jucat rolul unui veritabil lider de opinie şi de grup, bucurându
se atât de aprecierea generală a acestora, cât mai ales de simpatia, aprecierea, interesul şi
chiar sprij inul Londrei şi al Washington-ului. A considerat, probabil, că pentru a fi şef al
românilor din exil, func�e care i-a fost oferită chiar de Viorel V. Tilea, trebuie mai întâi de
toate să te preocupe soarta ţării.
Şi ca o dovadă că viitorul României, mai ales după 23 august, 1-a preocupat în
totalitate, activitatea sa va marca după această dată o nouă evolu�e care se constituie într
un exemplu pentru to� românii noştri afla� în exil.
6. Emigraţia românească şi împărţirea postbelică a Europei. Pe fondul de
entuziasm datorat reintrării României pe făgaşul politicii tradi�onale, o serie de
reprezentan� ai exilului românesc, printre care şi Grigore Gafencu, au dorit să revină în
ţară pentru a participa la construc�a păcii. Numai că pacea era departe, drumul spre casă
ţinea de aprobarea URSS, iar Iuliu Maniu le ceruse să rămână mai departe în Occident
deoarece evolu�a situa�ei din România nu era una menită să îndreptăţească prezenţa lor.
Reînnodând prietenii, mai ales în Franţa eliberată, Grigore Gafencu circulă mult,
are diverse contacte în care prezintă situa�a României şi se bucură de o asemenea
apreciere încât o serie de diplomaţi români solicită la Bucureşti numirea lui ca ambasador
la Paris. Menţinând contactul cu ţara, încet încet, prin intermediul unor rude şi prieteni, dar
mai ales a mesajelor primite din partea unor colaboratori, Grigore Gafencu începe să
înţeleagă faptul că schimbările politice care au loc riscă să determine alunecarea "de voie
sau de nevoie" a României spre Răsărit45•
Această nefastă presimţire devine aproape o certitudine spre sfârşitul Junii martie
1 945 , când Alexandru Cre�anu îi propune să devină liderul mişcării de opozi�e a
românilor din Occident, prin intermediul căreia să solicite interven�a Angliei şi SUA în
favoarea României.
Considerând că diploma�a nu şi-a spus încă ultimul cuvânt Grigore Gafencu
sugerează drept cale de urmat în desfăşurarea unui apel la interven�e, ac�unea de
informare a alia�Jor asupra realită�lor din România, având convingerea că prin aceasta s
ar putea salva independenţa ţării. Pentru realizarea obiectivului propus are numeroase
contacte cu oficiali� occidentale, ţine conferinţe publice, pregăteşte lucrarea Ultimele
zile ale Europei şi se întâlneşte chiar şi cu Ana Pauker, căreia îi spune că "e nevoie de o

Românie liberă, naţională, şi nu de 101 client anglo-sawn sau sovietic' .46.

Evitând şi descurajând compatrio�i din exil care doreau o manifesta�e publică
împotriva URSS, deoarece o acţiune de acest gen n-ar fi pe placul aliaţilor, Grigore
Gafencu publică la începutul anului l944 lucrarea Ultimele zile ale Europei. Considerat
un bun cunoscător al rela�ilor diplomatice europene, lucrarea vine să-I consacre ca pe unul
dintre cei mai aviza� diplomaţi în problemele celui de-al doilea război mondial. Ideile
forţă ale lucrării solicită din partea cititorilor, dar mai ales de la ţările învingătoare,
necesitatea stabilirii păcii şi, odată cu aceasta, asigurarea libertă�i na�unilor europene prin
45 Ibidem, Dosar 307, f. 74.
46

lliidem, Dosar 309, f. 70-7 1 .
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respectarea echilibrului în diversitate şi condamnarea abuzului forţei în interiorul ţărilor
eliberate. Protestând împotriva ''primejdiei şi inutilităţii zonelor de irifluenţă şi a despicării
Europei În două' Grigore Gafencu se pregătea pentlu viitoarea Conferinţă de Pace de la
Paris, precizând faptul că "nu există o problemă a României, după cum nu există o
problemă a statelor mărginaşe, ci există problema Europei şi a [noii - n.n.] ordinei
-A7
mondiale' .
Conştientizând că stabilirea păcii europene va fi un lucru foarte greu de făcut, în
condi�ile în care URSS devenise tot mai categorică în ceea ce priveşte dominaţia asupra
ţărilor eliberate, o serie de organizaţii ale exilului din România, Polonia, Grecia, Bulgarip,
Ungaria ş.a. tind spre o anume unificare în dorinţa de a avea o cât mai mare audienţă. In
cazul României, având în vedere şi mandatul încredinţat de Iuliu Maniu, Grigore Gafencu
crează un grup de ac�une ale românilor din exil, cu sediul în Elveţia care caută să realizeze
un memoriu ce va fi prezentat la Conferinţa Păcii. Din acest grup vor face parte, alături de
Grigore Gafencu, V.V. Tilea, G. Răutu, Al. Creţianu, B. Coste, N. Petrescu-Comnen, D.
Hiott, N. Dian, B. Niculescu, T. Pogoreanu, 1 . Atanasiu ş.a. Având ca lozincă cuvântul de
ordine dat de Grigore Gafencu potrivit cămia "nu luptăm împotriva nimănui, nu atacăm
-A8
pe niment , grupul se deplasează la Pruis unde, la 6 august, trimit delega�ile prezente la
dezbateri, dar şi presei, un ptim memoriu intitulat România în faţa Conferinţei Păcii, iru·
la 8 august un al doilea memotiu - Capacitatea de plată a României în 1946-1952. De
asemenea, grupul atrage atenţia asupra "Constituţiei statelor satelite" (termenul îi apa�ne
lui Grigore Gafencu), solicitând eliberarea prizonierilor şi renunţarea la trupe de ocupaţie,
considerând că pentru o natiune învinsă aceste cereri înseamnă mult mai mult decât
49
clementa .
Activitatea desf'aşurată de grupul lui Grigore Gafencu a fost în atenţia publicului şi
s-a bucurat chiar de simpatia reprezentanţilor unor delega�i occidentale, atât datorită
modului argumentat în care îşi prezentau memoriile, cât mai ales faptului că revendicările
grupului erau frecvent în contradicţie cu delega�a oficială a României, aspect ce
demonstra că aceasta se afla în mod clar sub controlul URSS. Pe măsură ce Conferinţa va
publica Proiectul Tratatului de Pace cu România, şi chiar după semnarea acestuia în data
de 1 0 februarie 1 947, Grigore Gafencu va continua să prezinte argumente potrivit cărora
"numai o revizuire completă şi Întreagă a tratatelor de pace ar putea să garanteze
suveranitătii
României nu numai libertătile
sale ",.i exercitiul
'
' sale, ci şi arpartenenta
' sa la
'
,sb
•

Europa' .

Din nefericire Europa de după al doilea război mondial consfinţea, în virtutea
prevederilor Conferinţei, existenţa unui conflict important între două sisteme, total opuse
ca ideologie, România aflându-se în partea cea mai rea.
Marcând sf'arşitul democra�ei în România, la 29 iulie 1947, ministrul de interne
Teohari Georgescu va cere în parlament dizolvarea P.N.Ţ., iar efortul şi munca grupului
Grigore Gafencu la Paris vor fi prezentată drept o activitate a exilaţilor români "trădători
de neam" care ar fi militat pentru nerecunoaşterea delegaţiei oficiale a României şi ar fi
pus în pericol revenirea Transilvaniei de Nord la statul român, luptând împotriva cauzei
româneşti în străinătate5 1 • "Consecinţă fatală a Wlei lupte Între aliaţi, care a nesocotit

47 1bidem, Dosar 3 1 1, f 9-16.
48 Ibidem, f. 53.
49 Ibidem, 23 august 1946. Interviu publicat în Le semaine dans le Monde.
50 Ibidem, Dosar 3 1 2, 15 februarie 1947.
5 1 Stelian Neagoe, Istoria politică a României între anii 1944- 1947. Crestomaţia tranziţiei dintre două
dictaturi, Bucureşti, 1966, p. 478479.
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principiile şi 1111 a avut in vedere decât satisfacerea intereselor particulare' ..s1

cum îi
scria Grigore Gafencu lui Iuliu Maniu din Paris în 17 septembrie 1946, România a fost
jertfită pe altarul intereselor URSS, astfel încât, aflată în interiorul Cortinei de fier, va fi
silită să parcurgă, împotriva felului ei de a fi, o Golgotă de aproape 50 de ani. Mutilaţi şi
însinguraţi, supuşi la umilinte ideologice în numele victoriei universale a bolşevismulu�
cei aflaţi în ţară vor fi siliţi să înţeleagă că uneori chiar şi războiul cu grozăviile sale este
mult mai blând în comparaţie cu ceea ce istoria a reţinut în paginile sale ca fiind sistemul
totalitar comunist
Cât despre cei aflaţi în afara frontierelor, rupţi de orice contact cu ţara şi supuşi din
ce în ce mai muh presiunilor, şantaj ului şi înscenări lor Securităţii, vor sfărşi prin a se certa
şi despărţi sau, pur şi simplu, prin a se retrage, a scrie, a protesta la radio şi în presă, dar
mai ales pentru a spera, aşa cum a făcut, spre exemplu, Grigore Gafencu.
Epilogul francez al Conferinţei păcii şi dispariţia partidelor de opoziţie din
România vor determina, în foarte scurt timp, spargerea unităţii exilului românesc care, în
virtutea adevărului istoric, a exista doar pentru intervalul de timp în care s-au desfăşurat
lucrările Conferinţei de Pace de la Paris.
Deşi în mod normal exilul ar fi trebuit să se întărească, având în vedere fortificarea
acestuia prin plecarea din ţară a generalului Nicolae Rădescu - ultimul premier al unui
guvern liber - şi a regelui Mihai, în mod paradoxal a scăzut atât ca unitate, cât şi în ceea ce
priveşte convergenta de idei şi acţiune.
Deşi este sprij init din punct de vedere moral de vechea colonie românească din
SUA şi Canada, la care se adaugă marile centre din Londra, Paris şi Elveţia, exilul
românesc nu are d� un singur numitor comun ca element de unitate şi anume poziţia
faţă de comunism. In rest, chiar şi în ceea ce priveşte poziţia faţă de guvernul Antonescu,
opiniile sunt diferite.
Astfel, opoziţia legionară, care după părerea unora era şi cea mai bine organizată,
se situa pe o poziţie de respingere a armistiţiului, solicitând continuarea luptei de partea
53
Gennaniei . Pentru aceasta ei au format un guvern în exil, la Viena, şi au constituit "o
..s4
mică grupare de atac care nu a mai reuşit să intre in luptâ • Astăzi şi în cazul
legionarilor sunt două falii: una care vede în guvernul de la Viena (niciodată dizolvat)
singurul reprezentant al poporului român, în timp ce o alta nu recunoaşte nici armistiţiu),
nici guvernul de la Viena, deoarece Horia Sima a părăsit Legiunea după revolta din
ianuarie 1 941.
După unele păreri, acceptate de mulţi dintre emigranţii români, aceste dispute
dintre diferite grupări ale exilului românesc ascund, prin natura lor academică, o serie de
contradicţii de fond care, prin substanţa lor ideologică şi nu în ultimul rând materială,
anulează orice posibilitate de unire într-un singur organism reprezentativ.
Compusă din politicieni de profesie, ofiţeri, ziarişti, oameni de afaceri, filozofi şi
scriitori, diplomaţi şi - nu în ultimul rând - reprezentanţi sau descendenţi ai Casei regale
din România, masa membrilor exilului nostru nu poate să depăşească sfera propriilor
convingeri de partid sau personale cu care au plecat din ţară. Prin extensie, diferind
opiniile politice diferă şi soluţiile în măsură să-i adune şi să-i unească. Iar când soluţiile
aşteptate ţineau de sosirea în exil a vreunei personalităţi din ţară, cum au fost generalul N.
Rădescu sau Regele Mihai, odată cu sosirea lor disputele au continuat deoarece şi aceştia
52 Affiivele Naţionale, Fond Grigore Gafencu, lnventar 2106, Dosar 74, [ 1 1.
53 Alexandru Popescu, România şi cele trei războaie mondiale, laşi, 2002, p. 242.

54 lliidem
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aveau propriile lor interese sau obiective.
Primele încercări de revitalizare a exilului românesc au loc în luna aprilie 1947
când, printr-o scrisoare adresată celor trei fiuntaşi ai Comitetului de acţiune care au
protestat la Paris (Gafencu, Vişoianu şi Creţianu) prin care - sub semnătura lui Iuliu
Maniu, C.I. Brătianu şi C. Titei-Petrescu -, aceştia erau informaţi că Grigore Niculescu
Buzeşti a plecat cu mandat din partea forţelor democratice conduse de Iuliu Maniu
s5
''pentru a coordona activitatea emigraţiei române'. • Primit cu destulă ostilitate, datorită
unor poziţii divergente faţă de rolul jucat de partidele politice în ţară sub guvernul
Antonescu, începând cu anul 1948 au loc o serie de discutii pentru formarea în exil a unui
.s6
organism de luptă împotriva comunismului, "conceput şt înţeles ca wz guvern in exil
sub de'lumirea de Comitetul Naţional Român.
In scopul coordonării activităţilor de organi:mre a grupurilor politice din exil în
ianuarie 1 948, la Paris, a fost creat Consiliul Partidelor Politice, cunoscut şi sub numele de
lntergrnpul. Deşi iniţial Consiliul Partidelor politice nu a fost agreat de generalul Nicolae
Rădescu, în urma unor negocieri desfăşurate în perioada 1 948-1949, nu în ultimul rând a
rolului jucat de regele Mihai, la 1 O mai 1 949 ia fiinţă Comitetul Naţional Român, cu sediul
în Washington 28 1 0 Cathedral Avenue. Subordonat regelui Mihai şi având ca preşedinte
pe generalul N. Rădescu, din comitet vor face parte cinci personalităţi fără partid şi cinci
desemnaţi de Consiliul Partidelor Politice de la Paris, după cum urmează: Grigore
Niculescu Buzeşti, Augustin Popa, Cornel Branu, Mihai Fărcăşanu, Iancu Zissu,
Alexandru Creţianu, Constantin Vişoianu, Grigore Gafencu, Emil Ghile:mn şi Nicolae
Caranfil. Beneficiind de sprij inul administraţiei americane, Comitetul, aprobat de rege la
23 aprilie 1949, reprezenta pentru Washington un instrument prin care la O.N.U. se
puteau organiza manifestări orientate împotriva comunismului şi guvernului de la
Bucureşti, aservit şi controlat de Moscova.
Cu ocazia primei reuniuni, în ziua de 2 mai 1949, s-au dezbătut o serie de
probleme organizatorice, stabilindu-se şi repartizarea portofoliilor, în final rezultând
următorul organism de lucru:
- generalul N. Rădescu - preşedinte;
- Grigore Niculescu Buzeşti - externe, împreună cu Grigore Gafencu - detaşat la

Mişcarea europeană;

- Iancu Zissu - finanţe;
- Alexandru Creţianu - la apărare.
Câteva zile mai târziu, la 10 mai 1949, regele Mihai a anunţa, printr-o proclamaţie
transmisă şi la radio Vocea Americii, formarea Comitetului Naţional Român, "care i.şi va

închina toate puterile sale luptei pentnt eliberarea palriez".s7 .

Trebuie menţionat că atât la constituire cât şi după, vor apărea o serie întreagă de
nemulţumiri datorate atât dorinţei reprezentanţilor P.N.Ţ., care erau majoritari, de a
controla <;;omitetul, cât şi faptului că o serie de fiuntaşi ai exilului nu fuseseră cooptaţi ca
membri. Intre aceştia se numărau V.V. Tilea, simpatizant al regelui Carol al II-lea şi
duşman al lui Iuliu Maniu, Carol Citta Davila, suspectat ca filosovietic, şi Willy
Fi lderman, fostul preşedinte al evreilor din România, situat pe aceeaşi poziţie cu
V.V. Tilea.
La aceste nemulţumiri şi certuri interne, o nouă divergenţă mult mai gravă apare
55 1bidem, p. 321 .
56 Ibidem, p. 322.
57 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 349.
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atunci când generalul N. Rădescu - în calitate de preşedinte - solicită trecerea în posesia
Comitetului a fondului elveţian, administrat de Alexandm Cre�anu. Potrivit regelui Mihai,
'1ondul. constituit din disponibilităţile Băncii Naţionale ale României, era destinat plăţii
corpzdui diplomalic, În eventualitatea când legătwile lui cu ţara s-arfi întrerupt, . . . iar
Ale.x:andru Creţianu nu a vrut să pzmă acestfond la dispoziţia Comitetzdui Naţional. sub
cuvânt că o să dea socoteală de el la Întoarcerea în ţarâ 68 . Datorită acestei atitudini,
potrivit regelui Mihai, "asupra lui Alexandru Creţianu apasă această povarâ', deoarece
el şi-a însuşit suma astfel încât Comitetul nu a putut s-o folosească pentru atingerea
59
scopun. ,or propuse .
După alte păreri, din fondul constitui la începutul anului 1 944 de către fostul
ministm de externe Mihai Antonescu, în valoare de 20-30 milioane franci elveţieni, a
fost transcrisă pe numele lui Alexandru Creţianu o sumă în valoare de 6 milioane prin
intermediul lui Constantin Vişoianu, în calitate de ministru de externe în perioada
august 1944 - martie 194560 • Transferul a fost acceptat de succesorul lui V işoianu la
externe, diplomatul George Atanasiu, care a executat operaţiunea cu aprobarea
generalului N. Rădescu.
Potrivit aceleaşi surse, în august 1 952 disputa se încinge, iar generalul Rădescu
deschide în Elveţia un proces care avea ca scop recuperarea unei sume de 3 milioane de
franci elveţieni. Potrivit unor surse, generalul era convins de faptul că fondul existent era
folosit de cercul intim al regelui Mihai în colaborare cu industriaşul Max Auschnitt.
Fiind singuri gestionari ai fondului, grupul Vişoianu-Creţianu a reuşit să aibă
controlul politic al exilului astfel încât, susţinându-1 pe regele Mihai, determină în
primăvara anului 1 95 1 de�inarea generalului Nicolae Rădescu de conducerea
Comitetului Naţional Român. In urmă acestei măsuri, generalul N. Rădescu face un apel
de unire a tuturor românilor, iar în octombrie 1 950 înfiinţează împreună cu Grigore
Gafencu, Nicolae Caranfil şi Mihail Fărcăşanu, "Asociaţia Românilor Liberi din SUA şi
Canada". Odată cu publicarea statutului şi apariţia mai multor asociaţii, în noiembrie 1 95 1
aceasta devine liga Românilor liberi cu sediul la New York, la care aderă asociaţiilor
românilor liberi din Anglia, Argentina, Germania, Turcia şi Franţa6 1 •
Noul organism constituit de generalul N. Rădescu reuşea să adune Ia un loc cea
mai mare parte a exilului românesc, astfel incât, in scurt timp, devine cea mai puternică
grupare oolitică, cuprinzând inclusiv o serie de legionari şi germani originari din
' �2
Romarua .
La polul opus, regele Mihai şi grupul Vişoianu-Creţianu, deşi s-au bucurat de
sprijinul Partidului Democrat aflat la conducerea SUA, nu au reuşit să convingă exilul
românesc, astfel încât se va situa în permanenţă pe locul doi. Solicitat să intre în noul
Comitet înfiinţat de regele Mihai la 23 iulie 1 955, Grigore Gafencu refuză deoarece "aşa
cum e constituit şi cum înţelege să organizeze acţizmea românească din qfară, e sortit să
rămână străin de năzuinţele şi cerinţele wzuifoarte mare număr de românr" IJ3 •
La ideea lui Grigore Gafencu aderă aproape imediat şi Eftimie Gherman, amândoi
fiind de părere că un Comitet Naţional trebuie să existe ca emanaţie a unui organism mai
larg constituit din 100-120 de persoane, care ţinând loc de Parlament să aleagă
•

A

58 Mircea Ciobanu, op.ciL, p. 74.

59 1bidem
60
Alexandru Popescu, op.ciL, p. 76.
61

Aw-el Sergiu Marinescu, op.ciL, p. 368-369.
Ibidem, p. 370.
63 Ibidem, p. 371 .
62
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com�n�nţa acestuia, să-i analizeze activitatea şi, atunci când este cazul să-I poată
remanta .
În scurtă vreme această idee este îmbră�şată şi de alte figuri importante ale exilului,
printre care şi diplomatul Raoul Bossy, preşedintele Caromanului (Crucea Roşie română
liberă). Solicitat să participe la reorganizarea Comitetului Na�onal Român, Bossy declară
la rândul său faptul că nu poate participa deoarece "socotescfonnula unui asţfel de comitet
ca inslfficient de reprezentativă şi fără legătw-ă cu realităţile politice active' "'5 . Deşi
activitatea lui Raoul Bossy se desfăşura mai mult în Europa, unde încerca să ajute românii
din prizonierat sau plecaţi legal din ţară să ajungă în Occident, acesta era, datorită rolului
j ucat în diplomaţia românească şi prestigiului de care se bucura, la curent cu toate
frământările existente între cele două organiza�i româneşti. Dorind să cunoască adevărul,
Bossy îl vizitează în 26 decembrie 1 952 pe generalul Riidescu care, fiind grav bolnav, se
afla internat la Memorial Hospital din New York. In urma discu�ei înţelege că generalul

"se considera În drept a lua orice măsură pentru a ÎnJJI,iedica restul <<fondului» a trece în
mâinile�wlUi gmp În loc de a slz4i interesele generale' 6.
In Jurnalul său, făcând o comparaţie între general şi Iuliu Maniu, Raoul Bossy
notează faptul că "nici el, nici Maniu nu erau bărbati de stat În sensul tehnic al
"'7
cuvântului . . . ci oameni politici cu inspiraţie' • Referitor 1� Rădescu, atât la desp�re cât
şi în data de 1 6 mai 1 953, când N. Rădescu moare, Bossy va adăuga: "A fost un om de
"'8
caracter. Dumnezeu să-I odihneascâ •
Revenind la fond, trebuie spus că în ciuda mai multor tentative de recuperare a
sumelor existente, dintre care ultima s-a petrecut în 1 5 martie 1 972 la ini�ativa Băncii
Române de Comerţ Exterior, lucrurile au rămas nerezolvate, singurii beneficiari fiind în

continupre grupul Vişoianu-Creţianu, iar după unele păreri şi regele Mihai.
In acelaşi timp, în lumina documentelor existente, trebuie spus că cel puţin o
perioadă de timp fondul a fost folosit şi pentru a susţine pe unii din liderii exilului nostru,
aşa cum a fost, spre exemplu, cazul lui Grigore Gafencu. Astfel, potrivit scrisorii expediate
de Alexandtu Creţianu în data de 20 august 1 946, i se comunica lui Grigore Gafencu
faptul că "deoarece eşti lipsit de mijloacele obişnuite pe care ţi le procură averea ta din

ţară, vei putea conta, timp de 5 ani. În vederea tuturor cheltuielilor pe care veifi nevoit sâ
lefaci pentru cauza ce o shţjim, pe o sumă de 50. 000 (cincizeci mii)fiYmci elveţieni anual,
"'9
plătibili cu anticipaţie la data de 1 octombrie' . In continuarea scriso1ii, Alexandru
Creţianu adăuga atât faptul că la un eventual deces o sumă redusă cu 1 O mii franci va

reveni soţiei, precum şi faptul că înţelegerea va cădea dacă în acest interval de timp
Grigore Gafencu ar putea dispune de averea aflată în ţară70.
Lipsiti de o serie de documente ce vor fi date publicită�i de arhivele britanice şi
americane în unnătorii ani, nu putem cunoaşte în totalitate nici pe cei care au beneficiat de
aceşti bani, şi nici situaţia actuală a fondului. Ceea ce ştim însă cu siguranţă îl reprezintă
faptul că, în c iuda tuturor încercărilor de a se afla cu certitudine unde sunt banii spre a fi
recupera�, răspunsul a întârziat să apară. Un lucru este însă limpede şi anume că "datorită

dispariţieifondului înfiinţat de l11ihai Antonescu, s-e dus cea mai acerbă luptă intre cele
64

Ibidem, p. 372.

66

Raoul Bossy, Jurnal, Bucureşti. 2001. p. 44 1 .

65 Ibidem, p. 384.

6'
1bidem.
68
Ibidem, p. 442.

69 Arhivele Naţionale, Fond Grigore Gafencu, Inventar 1698, Dosar 102, f. 5.
?O

Ibidem
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două organizaţii ale exilului românesc, create pentrn a activa împotriva corrumismului:
Comitetul Naţional Român şi Liga Românilor Liherl'11 •
De altfel după moartea generalului N. Rădescu, Liga Românilor Liberi să-şi reducă
activitatea, centru de greutate revenind Comitetului Naţional Român, în fiuntea căreia, cu
apro!Jaiţa regelui Mihai, va fi numit Constantin Vişoianu.
In ceea cel priveşte pe Grigore Gafencu, după dispariţia generalului, se va izola tot
mai mult de activitatea Comitetului Naţional Româp, canalizându-şi toate eforturile şi
întreaga energie la realizarea Uniunii Europene. In cadrul acestui proces a primit
recunoaşterea calităţilor sale fiind ales preşedinte al Uniunii Europene a Federaliştilor şi
membru în conducerea Uniunii Europene. Va muri fără a-şi vedea realizat visul, dar va
lăsa în wmă o activitate despre care se spune că ar fi fost cel puţin egală cu cea a lui
Nicolae Titulescu.
La moartea sa, în 30 ianuarie 1 957, succesorul generalului N. Rădescu la
conducerea Ligii Românilor Liberi, Gheorghe Răuţ va spune: "De la Nicolae TllU!escu
încoace, Grigore Gafencu a fost româmd cel mai ascultat şi considerat de opinia
iritemaţionalâ'12.
Peste ocean, la New York, Comitetul Naţional Român, după alte câteva încercări
de unificare, începe să-şi subţieze rândurile. Dorind menţinerea interesului faţă de
problemele românilor rămaşi sub dictatura comunistă, în ianuarie 1 956, prin intermediul
lui C. Vişoianu, Comitetul Europa Liberă oferă un sprijin financiar menit a dinamiza
activitatea membrilor. Conform scrisorii nr. 45/56 din 1 8 ianuarie 1 956, adresată de
C. Vişoianu regelui Mihai, Comitetul Europa Liberă asigura românilor 500$ lunar pentru
Fundaţia Universitară Carol 1; 900$ lunar pentru un ziar în limba română, bani pentru
chiria unui apartament ca sediu pentru Reprezentanţa C.N.R. la Paris şi salariu pentru o
secretară73.
Susţinut de Europa Liberă, Comitetul Naţional Român a continuat să editeze
ziarul Naţiunea Română, apărut pentru prima dată în 1 948, şi a organizat constant
întruniri, conferinţe, emisiuni ocazionale la posturile de radio, declaraţii şi memorii,
corelate cu acţiuni identice din partea altor comitete din Europa de Est aflate în Asociaţia
Naţiunilor Europene Captive.
Se adăugau celebrele emisiuni la posturile de radio Vocea Americii şi Europa
Liberă, prin intermediul cărora românii din ţară erau înştiinţaţi că dincolo de Cortina de
fier nu au fost uitaţi.
Potrivit regelui Mihai, în ciuda acestor emisiuni care vor fi permanentizate,
activitatea Comitetului Naţional Român se reduce considerabil după anul 1 965, iar
în 197 1 practic se desfiinţează. Dintre cauze: mulţi dintre participanţi au decedat,
Al. Creţianu plecase cu tot cu fond încă dinainte de 1 965, iar alţii reuşind în afaceri s-au
îndepărtat de obiectivele Comitetului refuzând orice sprijin financiar, spre deosebire de
reprezentanţi i altor ţări cum ar fi, spre exemplu, ungurii. Lovitura decisivă este dată de
C. Vişoianu care, Ia 1 ianuarie 1 97 1 , şi-a anunţat colaboratorii că Europa Liberă îşi
încet� activitatea, lipsind Comitetul de ultimul sprij in financiar.
Intr-o ultimă discuţie pe tema fondului, Creţianu i-ar fi spus lui Vişgianu că prin
aceşti bani "s-a despăgubit pentrn ceea ce i-au confiscat comuniştii in ţarâ'14. Intrigat de
7 1 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 388.

72 Arhivele Naţionale, Fond Grigore Gafenru, dosar 1 n.
73 Aw-el Sergiu Marinescu, op.cit., p. 406.
74 1bidem, p. 408.
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răspuns, pe baza unui document descoperit târziu de politologul Stelian Tănase în arhivele
Hoover Institution ofWar, Constantin ViŞQianu va explica istoria fondului printr-un raport
75
adresat regelui Mihai la 9 decembrie 1970 •
Potrivit raportului, pe când era ministru de externe în guvernarea 23 august 1944martie 1 945, C. Vişoianu a constituit un fond de 6.000.000 franci elve�eni, din fondul de
20 de milioane realizat de Mihai Antonescu, şi a dat dispozi�e ca suma respectivă să fie
dispusă într-un cont sub numele lui Al. Creţianu. Din cele 6 milioane, Al. Cre�anu a depus
3 milioane într-un fond secret personal, iar cu celelalte 3 milioane a susţinut activitatea
grupului prezent la Conferinţa de la Paris şi a ajutat o vreme Comitetul Na�onal Român.
In scrisoare precizează că nu a ştiut niciodată cât s-a cheltuit din cele 3 milioane; cât
despre celelalte 3 milioane, ele au rămas definitiv în posesia lui Al . Cre�anu, în ciuda
tuturor încercărilor de a-l convinge să-i restituie. Potrivit sernnatarului scrisorii, suma a
trecut de la Creţianu la soţie şi de la aceasta la copii, fiind folosită în scopuri exclusiv
personale.
După ce C. Vişoianu părăseşte Comitetul, acesta îţi încetează practic existenţa, deşi
sporadic numele său mai apare legat de ini�ativa unor români fără însă a mai desfăşura
vreo activitate deosebită.
În ceea ce priveşte personalităţile româneşti aflate în exil, acestea în mod individual
sau în organizaţii minore ca rezonanţă au continuat să-şi manifeste interesul faţă de soarta
grea a românilor din ţară prin intermediul unor articole găzduite de presă sau radio, prin
lucrări scrise, acţiuni culturale şi nu în ultimul rând protestatare.
Dintre aceştia cel puţin câţiva merită a fi menţionaţi:
Virgil Mihăiescu - iniţiatorul Bibliotecii Române din Freiburg ( 1 mai 1 949) devenită
Institutul Român;
- Mircea Eliade - preşedintele Centrului român d� cercetări aflat sub patronajul
Academiei din Paris, înfiinţat de prinţul Nicolae în 1 949. In cadrul acestui centru au lucrat:
6
Emil Cioran, Eugen Ionescu, Ştefan Teodorescu, l.eontin Constantinescu ş.a?
După o perioadă de aproximativ cinci ani, în luna ianuarie 1 977, câţiva membri ai
partidelor istorice iau iniţiativa constituirii unui nou Comitet Na�onal Român. Având ca
principal ini�ator pe Nicolae Penescu, ultimul secretar general al P.N.Ţ., după o perioadă
organizatorică de aproape trei ani, în martie 1 980, apare Comitetul Naţional Român cu un
statut ce cuprinde 2 1 de puncte, votat în unanimitate, şi un birou executiv format din 1 5
persoane, aprobat de regele Mihai în audienţa colectivă la reşedinţa sa din Versoix
(Elveţia) în data de 29 martie 1 980. Ca organ de conducere este înfiinţat un birou de
coordonare din care fac parte: Radu Cîmpeanu, C. Crişan, D. Ienciu, P. Indrieş, N.
Penescu şi D. Zamfrrescu.
Având în componenţă în jur de 60 de persoane şi 5 filiale (în Franţa, SUA-Canada,
RFG, Italia şi Elveţia), s a pornit la acţiune, neţinându-se cont că, pe lângă veleitari�m şi
oportunism, s-a adăugat şi confuzia, împreW1ă cu calitatea inforioară a majorităţii noilor
"

-

17
exilaţt' •

Datorită acestor cauze, la fel ca în cazul pr.mului Consiliu Naţional Român, şi
acesta va sîarşi f'ară a desfăşura vreo activitate care să merite sau să atragă aten�a.
În această lungă serie de eşecuri, alături de ambiţiile personale şi poziţia diferită a
membrilor unor partide, un rol deosebit 1-a jucat şi securitatea lui Ceauşescu care, prin
15

RcvistaS.fem Politică nr. 57, Bucureşti, 1998.

76 Alexandru Popescu, op.cit.., p. 280.283.
77 Aurel Sergiu Marinescu, op.cit., p. 423424.
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şantaj, infiltrări, trădări, infonnatori şi provocări, a unnărit ca nici un anturaj de români
emigra� să nu poată lucra sau ac�ona Potrivit lui Alexandru Popescu, în problema
exilului românesc, securitatea a lucrat după principiul potrivit căruia "Orice anJuraj de
78
români emigranţi nu trebuie săfiinţeze" .

L'exil roumain apres la deuxieme guerre mondiale
Resume

Dans cet article I'auteur essaie une analyse d'un important chapitre de notre histoire:
l'evolution de I'exil rournain apres le deuxierne guerre mondiale. Ainsi, l'auteur insiste sur I'activite
d'une personalite speciale - Grigore Gafencu - un hornrne de valeur continentale, avec idees qui
aujourd'hui sont posees en practique sous la forme de !'Europe Unie.

'8 Alexandru Pop!SCU, op.cit., p. 264.
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STUDIUL RESTURILOR OSOASE DESCOPERITE lN TUMULUL
DACIC DE LA Rz\CĂTĂU (TAMASIDA\[A)
SERGIU HAIMOVICI

Prin săpăturile executate în anii 1 998 şi 2002, în turnului nr. V din localitatea
Răcătău, cam. Horgeşti, jud. Bacău, care face parte din necropola tumulară a
Tamasidavei au fost puse în evidenţă şi o serie de resturi osoase.
Vom trece mai întâi în revistă acele resturi osoase aparţinând săpături lor din anul
1 998. Această grupare este alcătuită din şapte fragmente osoase care aparţin la trei
specii diferite de mamifere şi anume:
a) Bos taurus (taurine) care are unnătoarele resturi în număr de cinci:
- fragment din corpul unei mandibule din stânga, existând acea parte a corpului
care tocmai se continuă cu ramul; se găseşte in situ M3 a cărui lungime este de 32 mm şi
după gradul de roziune a dintelui se apreciază o vârstă cam de 4-5 ani ; culoarea osului
este bej;
- fragment din Ul)_ghiul corpului mandibulei ce se continuă cu ramul din stânga,
prezentând condilul, apollza coronoidă fiind ruptă; lărgimea condilului este 39 mm;
culoarea osului este g�i-bej, de parcă ar fi stat în cenuşă;
- fragment de coxa!, având o porţiune din creasta ileacă; culoarea este bej;
- falanga 1, întreagă, la care s-au executat măsurătorile: lungimea maximă = 63
mm, lărgimea epifizei superioare = 29 mm, lărgimea minimă a diafizei = 24 mm;
culoarea este bej; rugozităţile de inserţie de pe faţa posterioară sunt puternice, probabil
individul respectiv a fost supus la munci grele.
Ar ex1sta cel puţin doi indivizi de o talie cam medie.
b) Ca,Pra hircus (caprine), cu un singur rest, o tibie fragmentară, prezentând
epifiza supenoară şi o parte a diafizei; este din stânga; ca măsurători, lărgimea epifizei
superioare = 40 mm, diametru) anteroposterior = 30 mm; culoare bej; reprezintă un
individ robust, poate un mascul.
c) Sus domesticus (porci ne), cu un singur rest, un fragment din corpul din stânga
a mandibulei prezentând şi regiunea simfizară; cei trei incis1vi sunt căzuţ1 (lipsesc), dar
este prezent caninul, arătând un mascul, cât şi dinţii P�. P2, P3; se măsoară doar simfiza
65 mm; ar fi un individ de talie medie cu evidente caractere de primitivitate; culoarea
este g�·i;bej.
In continuare sunt trecute resturile găsite prin săpăturile din 2002 provenind din
groapa mortuară.
Ele aparţin mai întâi lui Equus cabaUus (cal), existând mai multe resturi ale sale,
unele ruptun rară importanţă din corpul mandibulei, cât şi acest corp şi anun1e partea sa
cea mai anterioară din dreptul simfizei pe care o vom considera în amănunţime: ea
conţine ill situ cei şase incis1vi, doi cleşti, doi mijlocaşi şi doi lăturaşi, cât şi caninul drept
şi stâng, după car� se P?ate st.abili clar că_os�1l aparţi_n� un�1i �n�i_vid castrat (cal). Se
_
Iung1mea s1mfize1 = 78 mm, larg1mea sene1 de mc1s1V1 = 64 mm, lărg1mea
poate masura
la nivelul caninilor = 60 mm şi lărgimea mimmă la nivelul diastemului = 41 mm, cât şi
lungi !!lea ace�tuia din unn_ă � (75) mm. Se apr�ci� �� i!'Jdivid de talie medie; culoarea
osului este bej . Se constata ca pe partea externa a mc•s•vilor apar unne de arsură destul
de puternică; există de fapt şi un mic rest osos care are pe el de asemenea unne
puternice de arsură. Cei şase incisivi, dar şi doi dinţi jugali, prin morfologia lor aduc
unele date importante. Astfel, după incisivi, care sunt de acum dinţi definitivi. gura
·

=
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fiind-zisă încheiată, se poate aprecia o vârstă de 6 ani a individului, aceasta datorită
faptului că erodarea lor este abia începută, observându-se doar mişuna, care are o formă
alungită. Cei doi din� jugali sunt reprezentaţi probabil prin P� din dreapta şi precis M3
din stânga, primul având o lungime de 27 mm şi o lărgime de 1 9 mm, iar al doilea o
lungime de 3 1 mm şi o lărgime de 1 8 mm. Aceştia au, imediat sub suprafaţa de
eroziune, două brâie de smalţ, observabile cel mai bine pe faţa externă a dinţilor; această
particularitate este caracteristică, după unii autori, cailor din gruparea orientală.
l! rf!1ătoa.rt?le resturi, în. num�� d� 1.8? sunt f!'lgt�enţe �e o� J�:�ngi_ P!ovenind de
la pasar1 ŞI aparţm la cel puţm tre1 md1v1z1 de marnm d1fente, toţJ tmen, m sensul că
extrem ităţile (aşa-zisele epifize) erau încă îmbrăcate în cartilaj, care a putrezit, încât este
greu a stabili exact căror fragmente osoase ar aparţine ele. S-au găsit patru tibii
provenind de la doi indivizi mai mici şi altele două de la un individ mai mare; de
asemenea două femure aparţinând probabil la unul din dinvizii mai mici; există de
asemenea, credem, un radius de la un individ relativ mic şi două cubitusuri de aceeaşi
parte, deci de la doi indivizi; restul materialului aparţme probabil unor oase ale
metacarpelor unor aripi. Aşadar s-au depus în groapă membre anterioare (aripi) şi
membre posterioare. Menţionăm că toate oasele sunt de culoare bej-gri. Este posibil ca
toate aceste oase să aparţină găinii (Gallus domest.) şi anume un mascul şi două
femeie. Se ştie că găina domestică era de acum cunoscută de geto-daci, apărând însă
destul de rar, în materialul arheozoologic, încât este interesantă această prezenţă a ei
într-{) groapă mortuară.
_

_

L'etude des restes osseux decouverts dans le tumulus dace de Răcătău
(Tamasidava)
Resume
On a trouve peu des restes appartenant au quatre especes des mammiferes
domestiques: les taurins, les caprins, les porcins et le cheval, a câte de, probablement.
aussi de la poule; il est interesante de Ia poule domestique, parmi les restes osseux.
Bibliografie
V. Căpitanu, Lăcrămioara Elena !stina, V. Ursachi, M. Brudiu, Mihaela Denisa Liuşnea,
Raport de săpătură Răcătău (jud. Bacău) 1 998, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 1 998,
Vaslui, 1 999, p. 93-94.
V. Ursachi. Lăcrămioara Elena !stina, C. Plantos, Raport de săpătură Răcătău (jud. Bacău)

2002, în Cronica cercetărilor arheologice. Campania 2002, Buziaş, 2003, p. 249-25 1 .
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STUDIUL UNOR RESTURI FAUNISTICE GĂSITE PRIN
SĂPĂTURI ARHEOLOGICE IN ORAŞUL BOTOŞANI,
DATATE DIN A DOUA JUMATATE A SECOLULUI X'/ (DOMNIA
LUI ŞTEFAN CEL MARE)
A URELIA UNGURIANU, SERGIU HAIMOVICI

1

Municipiul Botoşani se găseşte situat în aşa numita Depresiune Dorohoi
Botoşani, drenată de râul Sitna, afluent al Jij iei. Zona aparţine la "Câmpia" din nordul
Moldovei, mai degrabă un platou ondulat ce alcătuieşte formaţiunea geografică
denumită "Câmpia Jij iei superioare" . Ca structură geologică suntem în plin sanna�an,
acoperit, în bună măsură., de aluviuni quatemare. Către vest, depresiunea este mărginită
de colinele care trec de 300 m ale dealului Bour- Vorona, cumpăna de ape dintre
bazinele Prutului şi cel al Siretului; către est, dealuri joase despart depresiunea de zona
"Câmpiei" propriu-zise a râului Jij ia. Dealul Bour este şi astăzi bine împădurit,
dumbrava ajungând chiar până aproape de perimetrul actual al oraşului.
·
Materialul osteologie a fost scos la iveală de către arheologul Eduard Setnic care
"
a făcut săpături la biserica " Sfântul Ioan , pentru a evidenţia eventualele temelii ale unui
locaş anterior celui actual; cronologia s-a stabilit după ceramică şi monede. Menţionăm
că bise�ica se găseşte în cadrul perimetru lui vechiului târg al Botoşani lor.
In deceniul nouă al secolului trecut, arheologii V. Spinei şi Rodica Popovici,
cercetând o întinsă necropolă de lângă cătunul Hudum, azi dispărut, din spre vestul
oraşului, au descoperit şi căteva bordeie in care au fost găsite şi puţine resturi animaliere
datate secolul XIV1 • Pentru oraşul Botoşani şi chiar judeţul cu acelaşi nume, în afara
materialului de la Hudum, alte resturi faunistice medievale nu au fost studiate până
acum, încât zona apare slab reprezentată în lucrarea voluminoasă a Luminiţei Bejenaru,
2
referitoare la arheozoologia evului mediu românesc . l ată de ce, deşi materialul
osteologie este în cantitate mică., ne-am hotărât să-I studiem şi să-I publicăm, pentru a
umple un gol cu privire la unele caracteristici ale economiei animaliere, din vremea
strălucitei domnii a lui Ştefan cel Mare.

IT

Resturile sunt în număr de doar 82 dintre care am reuşit să determinăm, până la
nivel de specie 79. Ele aparţin in totalitate mamiferelor (fragmentele nedetenninate
provin de asemenea de la aceeaşi grupare) şi se repartizează doar la patm specii, trei
domestice şi una sălbatică; acestea sunt în ordinea importanţei: taurinele (Bos taurus),
ovinele (Ovis aries), porcinele (Sus domesticus) - domestice - şi o sălbăticiune mistreţ�tl (Sus scrofa ferus).
In cele ce unnează vom evidenţia pentru fiecare specie în parte cele mai

'

Mulţumim arheologului că ne-a dat spre studiu materialul osos
Sergiu Haimovici. Studiul materialului paleofaunistic (secolul XIV) descoperit în cătunul Hudum'
!udeţul Botoşani, în Hierasu.s, IX, 1 992, p. 229-234.
Lummtţa B�Jenam, Arheozoologia spaţiului românesc medieval, Iaşi, 2003.

1

.
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semnificative resturi pentru a putea, pe baza lor, din punct de vedere morfoscopic şi
biometric, să reliefăm caracteristicile economiei animaliere.
Taurinele au 62 de fragmente, ele fiind singurele la care am găsit şi resturi sub
forma unor oase întregi, în special metapodale, de cea mai mare importanţă., studiul lor
dând la iveală foarte multe detal ii :
un fragment craniu neural cu partea posterioară a occipitalului şi cu un condil posibil o secţiune aproape sagitală pentru a scoate creieml:
un fragment craniu facial cu porţiunea posterioară a palatului având sutura
interpalatină încă deschisă - individ relativ tânăr;
maxilar superior drept cu M 1 abia ieşit si cu Pd3 mij lociu erodat - vârsta cam un an;
un fragment de molar superior cu un cuspid neerodat - deci abia adult;
un fragment de mandibulă, partea dreaptă a corpului având "in situ" pe P2 care
apare deloc erodat - ca vârstă, deci, abia matur;
patru fragmente de mandibule reprezentate prin apofize coronoide, iar la două din
ele şi de condi li, secţionate transversal, sub acestea, arătând modul cum s-a desprins,
după sacrificare, falca inferioară de restul capului; două din resturi sunt mai masive in
raport de celelalte mai graei le;
un rest de hioid;
cinci resturi de coaste, dintre care una având capul secţionat la circa doi centimetri,
arătând că fragmentul a fost probabil legat de o vertebră dorsală, celelalte fiind însă
reprezentate prin porţiuni distale ale acestora, demonstrând că la coşul pieptului s-au
tacut secţiuni transversale ale lui;
patru fragmente de corpi vertebrali probabil unul provenind de la o lombară şi trei
de la dorsale; la trei dintre ele se observă discul închis, aparţinând deci unor indivizi de
peste 4,5 ani;
fragmente de la două scapulare, precis de la doi indivizi;
două resturi de humerus, unul cu epifiza interioară neepifizată., deci sub doi ani, şi
altul cu epifiza inferioară tăiată sagital, păstrându-se porţiunea medială; individ graei(;
epifiza superioară a unui radius drept tăiată sagital, existând porţiunea laterală;
radius cu epifiza superioară şi cubitusul sudat la ea, olecranul cubitusului tăiat către
bază; lărgimea epifizei radiusului 70mm;
radius cu epifiza inferioară legată de cubitus - lărgimea epifizei inferioare = 57mm;
fragment de metacarp cu lărgimea epifizei superioare
57mm şi altul cu epifiza
inferioară neepifizată - deci sub 2.5 ani, relativ robust;
trei fragmente de coxale aparţinând la cel puţin doi indivizi;
cap femural neepifizat, deci sub patru ani, cu urme de tăieturi;
fragment de tibie cu epifiza inferioară tăiată sagital - gracilă;
.
.
tibie fi·agmentată cu epifiza interioară deteriorată de săpătură; lărgimea ep1fize1

=

=

inferioare = (6 1 ) mm;
49mm lărgime şi cu o parte mare a diafizei ce
metatars cu epifiza superioară
prezintă um1e de l ucru (lo� ire şi şle ir�);
.
cinci falange 1 de d1verse mănm1, u!1ele ma1 !"lla s1v:. altele ma_1 ��� e, avand
_
lungimi le 5 1 , 54, 57, 57, 63 mm, toate ep1fizate dec1 aparţmand unor md1v1Z1 de peste
1 ,5 ani; cea mai masivă are pe diafiză trei tăieturi oblice;
.
trei falange II gracile, cu lungimile de 36, 37, 37mm provenite poate de la acelaş1

=
�

.

.

.

!

•

individ, de peste 1 ,5 ani;
.
.
.
două falange I I I, una întreagă cu lungimea plantară 56mm ŞI lărgunea suprafeţei
articulare = 20mm, iar alta, de asemenea gracilă, dar fragmentară.
=
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Studiul unor resturi faunistice găsite în oraşul Botoşani

22 1

Am lăsat la unnă un număr de nouă metapodale întregi, cinci metacarpe şi patm
metatarse, de o importanţă aparte, la care am executat multiple măsurători, am calculat
indici şi a fost posibilă aflarea sexului şi a înălţimii la greabăn.

Tabelul nr. 1
Măsurătorile pe metapodale (în mm)

Lungime
max.
Lărg. epif.
super.
Lărg. epif.
infer.

Lărg. min.
diafiză
Indice
superior
Indice
interior
Indice
diafi zar
Sex
lnăltime la
creahăn

1

2

Metacarpe
3

4

5

1

2

175

181

( 1 84)

185

202

205

228

228

:230

48

57

57

44

56

41

51

44

47

50

58

54

57

51

54

53

55

24

35

34

30

30

26

30

27

28

27,42

3 1 ,50

30,97

23,78

27,72

20,00

22,36

19,29

20,43

28,57

32,05

29,1 8

28,25

24,88

23,68

23,25

23.9 1

1 3,7 1

19,34

1 8,47

16,21

17,32

1 1 ,40

13.15

1 1 ,89

12,17

m

m'].

c

f

c

c

c

1 15

116

124

109

125

1 25

126

f

105

-

-

f?

111

Metatarse
3

4

Media pe sexe (cm): 3 femeie: 1 08,33, 2 masculi: 1 1 5,50; 4 castraţi: 1 25,33.
Se poate constata o repartiţie oarecum nonnală pe sexe (unul d intre masculi em
încă relativ tânăr, sub 2,5 ani), cât şi faptul că vitele comute mari aveau o talie relativ
medie, cu o variaţie individuală mai mare la femeie, dar mică la masculi şi castraţi. N u
putem vorbi de o amel iorare rasială, în sensul modem a l cuvântului, dar putem afirma,
având in vedere situaţia din întreaga Europă medievală, că taurinele de la Botoşani
apăreau mai răsărite decât media, pe această perioadă istorică. Este posibil că de aceea
se cereau şi la t,:xport, ştiut fiind că taurinele mari din Moldova erau cotate bine pe piaţa
3
de la Danzig . In lipsa unor fragmente de cepi de coame, cât şi de porţiuni mai mari de
craniu, nu a fost posibil de a stabili vreo dată referitoare de tipologie taurinelor, care
insă, pentru Evul Mediu, nu mai este de acum prea important<\.
Pe al doilea loc, la o depăr1are destul de mare de taurine, se află ovinele cu doar
1 O resturi, printre care nu se găseşte nici un os întreg, încât s-au putut executa foarte
puţine măsurători. Enumerăm şi aici fragmentele găsite:
- un rest mic de craniu neural cu o parte a suturii frontcr-parietale, după care s-a
stabilit că el provine de la genul Ovis; sutura, încă deschisă, arată un individ relativ tânăr;
- un fragment de maxilar s uperior cu M1 care este slab erodat, aproximându-se o
vârstă de cam un an;
- un rest de ram orizontal de mandibulă, din stânga, la care s-au măsurat:

3 Dimilrie C.mtemir, Descriptio Moldaviae. Edi(ie bilingva Bucureşti.

1 973.
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lungime dinţi jugali =75mm, lungime molari =5 1 mm, lungime M3 =25mm; M3 care
apare mijlociu ercx:lat, ne arată o vârstă de 4-5 ani;
- vertebrele atlas şi axis, deteriorate, după care însă se poate spune că ambele
aparţin genului Ovis; apofiza odontoidă este tăiată, şi aflăm astfel că decapitarea s-a
făcut tocmai la nivelul dintre cele două vertebre;
- două alte resturi de vertebre, un corp al unei dorsale, care are discul prins Ia
acesta, stabilindu-se deci o vârstă de peste 4,5 ani, cât şi doar un disc, incă neepifizat
care arată că ar aparţine unui alt individ de sub 4 ani;
- un fragment mic din corpul unui scapular,
- un rest având epifiza inferioară a unui humerus drept şi Ia care s-au făcut
măsurătorile următoare: lărgime epifiză inferioară =30mm şi lărgimea suprafeţei ei
articulare =29mm; piesa aparţine lui Ovis;
- diafiza din stânga a unui radius, tot aparţinând lui Ovis.
Penuria resturilor, cât şi gradul lor de fragmentare nu ne permite să dăm vreun
detaliu privind tipologia ovinelor; in ceea ce priveşte talia, credem că nu era prea mică.
Cele mai puţine resturi, dintre speciile domestice le au porcinele, doar şase
resturi, pe care le trecem, de asemenea, in revistă:
- fragment din craniul neural, zona supracondilară;
- fragment din vertebră cervicală cu epifiza spinoasă;
- trei fragmente de humerus, două din ele cu epifiza inferioară neepifizată,
ambele având deci ceva sub un an; o diafiză a aceluiaşi os, ruptă superior şi inferior;
- radius cu epifiza superioară tăiată oblic, secţionare la scoatere - vârsta de peste
un an;
pespre porc putem spune doar că apare nu prea masiv.
In afară de cele trei specii domestice, s-a mai găsit doar un singur os provenind
de la un mistreţ şi anume un calcaneu cu tuberul epiftzat, deci un individ matur, având
următoarele dimensiuni: lungime maximă = 1 7 1 mm, iar lărgimea maximă =30mm;
aparţine unui individ de talie obişnuită pentru această specie.
Tabelul nr. 2 - frecvenţa specii lor
Fragmente

Specia
Nr.
Bos taurus
Sus domesticus

62
6

Ovis aries
Sus scrofa ferus

10
1

Total

79

%

Indivizi
Nr.

%

78,48

10

7,60

2

12,50

1 2,65
1 ,27

3
1

1 8,75
6,25

62,50

16
m

Cunoscând datele de mai sus, vom evidenţia pe baza lor (vezi şi tabelul nr. 2 cu
frecvenţa specii lor determinate) cel puţin unele dintre caracteristicile economiei
animaliere a populaţiei de târgoveţi din Botoşaniul medieval. Considerăm că aceasta,
era pe vremea lui Ştefan cel mare, formată din meseriaşi şi mici negustori, la care se
adăuga şi o pătură subţire de slujbaşi şi militari ce reprezentau stăpânirea în acest oraş,
care va deveni cel al Doamnei voievodatului, aceştia din urmă având rolul de a aduna
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dările şi de a păstra liniştea şi bunăstarea târgului.
O necesitaTe, ce apare la prima vedere banală, era aceea ca întreaga populaţie să
şi. asigure pâinea" pentru care se rugau oamenii în fiecare dimineaţă lui Dumnezeu.
"
Este aproape sigur că multe din fami l iile ce alcătuiau populaţia târgului posedau şi un
teren extra- sau intravilan (încă în perioada interbel ică din secolul trecut, aproape 20%
din locuitorii oraşului Botoşani se mai ocupau cu agricultura luată în sensul ci larg), pe
"
care-I cultivau pentru a avea "bucate pentru ei, dar şi pentru animalele pe care, cu
siguranţă, le creştea fiecare gospodărie. Prin aceste animale se asigurau necesită�le de
proteine animale cât şi cea mai mare parte din grăsimi, însă poli7.aharidele şi doar unele
grăsimi şi unele proteine erau obţinute prin intermediul vegetalelor. Este astfel sigur, că
numai o parte relativ mică din necesităţile de hrană ale populaţiei târgului era satisfăcută
prin cumpărarea de alimente de la ţărani. Se cunoaşte faptul că exista şi un imaş al
târgului (încă în perioada interbelică se păstra un mare imaş al primăriei Botoşani, ce
satisfăcea necesităţile de hrană ale vitelor orăşeni lor).
Având în vedere cele de mai sus, cunoscând şi fTecvenţa speciilor, putem afirma
chiar de la început, că prin carnea taurinelor se acoperea cea mai mare parte a necesităţilor
de proteine animale, aceasta luând în consideraţie şi talia acestora, chiar dacă, doar cam
jumătate din greutatea in viu putea fi folosită adecvat pentru hrana umana Porcinele, şi
abia după ele ovinele (dată fiind talia lor mică), asigurau într-un grad destul de scăzut
astfel de necesită�. Acest lucru apare încă şi mai evident dacă luăm in consideraţie faptul
că taurinele, prin femeie, contribuiau şi cu laptele lor la mărirea cotei ce le aparţinea în
acoperirea necesităţi lor în proteine. De asemenea, prin lapte, cât si derivatele acestuia,
comutele mari concurau cu porcinele la asigurarea de grăsimi animale.
Se ştie că animalele domestice au de obicei mai multe funcţionalităţi. Fac
excepţie porcinele care se folosesc doar pentru a satisface necesităţile alimentare aşa
cum o arată clar şi vârsta de sacrificare. Ele au avantajul că se cresc destul de uşor, sunt
prolifice şi prin sacrificare, comparativ cu taurinele şi ovinele, dau o cotă mai înaltă, în
j ur de 70%, de carne şi grăsime din greutatea vie. Totuşi, acestea, aşa cum arată şi datele
din tabelul nr. 2, nu erau însă agreate din plin de populaţie, fi ind astfel evident aşezate pe
un loc doi, cu mult mai jos decât vitele cornute. Acestea din unnă erau folosite, însă,
mai întâi în alte scopuri şi doar, după necesităţi, prin sacrificare la asigurarea de hrană
animală. Ca funcţionalitate de prim ordin, considerând că avem a face cu o populaţie
umană orăşenească, atât taurinele cât şi ovinele, aşa cum am mai amintit, erau ţinute
pentru a fum iza laptele ca atare, dar şi ca produse ce se execută prin prelucrarea sa. Prin
castraţi (boi), comutele mari erau folosite pentru tracţiune (alături de cabaline) şi ch iar la
munci agricole, iar ovinele la "producerea" de lână Faptul că aceste folosinţe primare erau
preponderente ne este oglindită şi de vârstele de sacrificare ale comutelor mrui şi mici.
Materialul osos detem1inat mai vine să arate încă un fapt ce trebuie pus în
evidenţă şi anume: l ipsa resturilor de cal. Dacă acesta ar fi fost sacrificat şi folosit ca
hrană pentru om, este imposibil ca măcar unul, două fragmente osoase ale sale să nu fi
apărut in cadrul materialului studiat, chiar dacă acesta este în cantitate mică, dar
reprezintă însă precis resturi menajere. Este astfel clar, că nu se folosea carnea de cal,
păstrându-se cu rigoare "tabu"-ul moştenit, prin biblie, de la iudei de a nu mânca acele
animal� cu copita nedespicată.
In afru"ă de creşterea animalelor şi folosinţele lor, restul aparţinând mistreţului
vine să arate că se practica şi vânătoarea, ce avea însă o importanţă economică cu totul
minoră ( 1 ,2 7% din fragmente şi 6,25 din indivizii prezumaţi - vezi şi tabelul nr. 2). Se
pune şi aici o problemă destul de importantă: cine a executat vânarea mistreţului:
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târgoveţii ca atare sau cineva din "aparatul de stat" civil sau militar? Dacă prima ipoteză
este cea reală înseamnă că şi oamenii simpli aveau posibilitatea să doboare acele specii
"nobi le", mistreţul fi ind una dintre ele; se ştie că, de obicei, în Evul Mediu asemenea
drepturi aveau doar cei sus puşi şi mai ales conducătorii respectivului stat. Este posibil
însă ca animalul să fi fost doar braconat de cineva din vulg.
Tot legat de economia animalieră trebuie amintit faptul că, prin sacrificare sau
doborâre, toate mamiferele dădeau, în afară de carne şi eventual grăsime şi o serie de
produse secundare de primă importanţă: coarne, oase, piei, blană, unele organe moi,
pigmenţi de origine animală etc. folosite din plin, de asemenea, pentru necesităţi umane,
altele decât hrana. Mai mult chiar, târgoveţii prin meseriaşii de diferite branşe, aveau
tocmai rolul de a transforma aceste produse în bunUii diverse, n u numai pentru locuitorii
oraşuluj ci şi a celor ce alcătuiau hiterla.ndul târgului.
In ceea ce priveşte caracteristicile ambientale ale zonei târgului Botoşani din
secolul XV, considerăm că ele difereau faţă de cele actuale, mai ales prin faptul că
pădurile de foioase ocupau un spaţiu mult mai larg, întrucât defrişarea lor puternică nu
începuse încă; credem că ele se refaceau în mod natural, rară vreo planificare de către
om, indicile demografic uman fiind cu mult mai scăzut decât actualmente. Odată cu
restrângerea pădurii a dispărut, de pe o zonă întinsă a judeţului Botoşani, mistreţul, el
fiind însă oarecum frecvent în partea sud vestică dar şi nord vestică a acestuia, unde şi
azi există păduri bine închegate. Desigur că mediul păduros avea o influenţă benefică
asupra ci imei dar şi a hidrologiei spaţiului respectiv.

L'etude des restes faunistiques trouves par des fouilles arch_eologiques
dans la viile de Botoşani, dates la deuxieme partie du xvmc siecle
Oa regne d'Etienne le Grand)
Resume

La vi i le de Botoşani se trouve au NE de la province de Moldavie dans la ,.Piaine de Jijia";
elle est la capitale du departement avec la meme nom.
Les restes osseux trouves appartiennent aux mammiferes: les taurins (Sos taurus), les
ovins (Ovis aries), les porcins (Sus domesticus) et le sanglier (Sus scrota ferus) - voir le tableau 2
avec leurs frequence. On presente les restes de chaque espece et on fait une etude
morphoscopique et aussi biometrique (texte et tableau 1). Dans le troisierne chapitre on discute
sur l'importance economique des especes.
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FAMILIAAGARICI. GENEALOGII, FAPfE, DESTINE
IOAN UNGUREANU
Cine nu a auzit de tamil ia Agarici?! ! ! lată un nume care a fost în vogă multă
vreme, a făcut epocă, înrădăcinându-se temeinic în conştiinţa publică .... De membrii
acestei familii s-au preocupat şi unele personalităţi marcante ale istoriografiei româneşti
precum Nicolae Iorga, care a scris Neamul Agarici, sc1iitorul PetJ.u D umitJ.iu care a
întocmit o lucrare monografică, bine documentată, sau Ştefan Pascu în Istoria Academiei
Române. Trebuie remarcat faptul că între anii 1 944 şi 1 989, cu excep�a Vioricăi Agarici,
nici unul din ceilalţi purtători ai acestui patronim, oricât de meritorii vor fi fost faptele lor
anterioare, nu se mai regăsesc citaţi în vreo lucrare de specialitate (cum ar fi, de exemplu,
cele despre istoria aviaţiei româneşti, unde ar fi putut beneficia de un binemeritat loc) sau
în vreun dicţionar enciclopedic. Jar aceasta, credem noi, numai din cauza unui cântec ... "cu
cântec"! Ridicaţi din rândul unor străvechi răzeşi, Agârâcii - cum îi aflăm nominali:mţi în
documentele începutului de veac XVII - îşi aveau baştina în ţinutul Fălciu. Treptat, pe
măsură ce se aşezau tot mai bine în ierarhia socială, acumulând mereu pământuri p1in
mijloacele specifice epocii - danii, cumpărături sau moşteniri - s-au extins şi aşe?.at în
ţinutul şi apoi j udeţul Vaslui. Din a doua jumătate a secolului al XIX-lea Agmicii se extind
cu proprietăţile şi în judeţul Roman, pentm ca în cele din unnă se şi le stabilizeze definitiv
pe moşiile Călugăreni şi Drăgeşti, aflate la Siret în judeţul amintit (astăzi în judeţul Bacău),
situându-se astfel printre cele mai înstărite familii boiereşti din Moldova.
Printre cei mai de seamă reprezentm1ţi ai acestei familii va fi Costache Agarici,
care deţinuse moşia Popeşti din comuna Mileşti, j udeţul Vaslui, moşie pe care ctitorise şi o
biserică pentru ca, atunci când îi va fi sorocul, să îşi stabilească locul odihnei de veci. După
finul 1 870, el va cumpăra şi amintitele moşii din judeţul Roman, Călugăreni şi Drăgeşti.
Intre timp şi fiul său, Ioan Costache Agarici, cumpărase de la proprietarul Bastachi, o
moşie copleşită de datorii prin creditul ce îl luase acesta de la Societatea de Credit Rural
Bucureşti -, moşie în supraf..1ţă de 1 600 de fălci, din care peste 300 erau de pădure.
Respectivele moşii (care în sistemul metric reprezentau 229 1 hectare) se aflau în
local ităţile Moara Grecilor şi Muntenii de Sus, din judeţul Vaslui. Prezenţa fam iliei
Agarici pe moşiile Drăgeşti şi Călugăreni constituie factonll care ne motivează să
dezvoltăm subiectul în spi1itul celor ce unnează.
*

Moşia Drăgeşti, cumpărată în câteva etape de la răzeşi de către cămina.J1Jl
Gheorghe Henneziu între anii 1 8 1 8 şi 1 828 1 , scoasă apoi la mezat de datomicul său tiu şi
moştenitor, Ilie, la 1 8 ianuarie 1 857, când a fost adjudecată cu 1 2.000 galbeni de către
2
vomicul Dimitrie Miclescu , va fi iarăşi scoasă la licita�e la 1 9 august 1 862, după decesul
acestuia, de către epitropii săi - văduva Profira şi fiul său, DimitJ.·ie Scarlat Miclescu.
Această din unnă l icitatie va fi adjudecată de Chiriac Corban cu suma de 1 2. 153
3
galbeni la care se urcase uiti
strigare ; având însă de achitat 1 3 .000 de galbeni în b�

�

1 Arhivele Nationale Neam� Fond "Moşia Drăgeşb,', d. 1 56, 1 67. 2 1 7. 2 1 8. 225: Arhivele N�ionah: Iaşi.
folecţia "Documente",_pachetul 449. Condica Drăg�1ilor.
: Arh.Nat.Neam� fondat.. d. 255.
·'
d. 257: aranjamentul stabili t prin zdelca în şapte puncte încheiată (cu martori) între Pmfira Mieleseu �i

Thidem,
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unei înţelegeri anterioare dintre cele două părţi, va fi nevoit să ia un credit ipotecar de

2.CXX> de galbeni de la Banca ,,Agat Stain et Margomeş'4.

Legea rurală din august 1 864 îl va găsi pe Chiriac Corban nu numai cu tranşe de
achitat la acea bancă, dar şi cu suprafaţa de peste 2 1 8 fălci expropriată din cele 650
(aproape 93 1 hectare) ce le cumpărase de la epitropii lui Dimitrie Miclescu5.
Acestea vor fi suficiente motive pentru a-i crea multă inimă rea fostului ban. Atât
de obişnuit cu laudele pentm serviciile sale patrioţăşti", ca atunci când, la 1 7 decembrie
"
1 840 domnul ţării, M ihail Stul7.a, îl "miluise" cu rangul de serdar pentru râvna cu care se
achitase de func�a de poliţmaistru de Roman6, sau de mulţumirile ce i le adresase
Ministrul din Lăuntm, marele logofat Balş, prin scrisoarea lui din 7 septembrie 1 848
pentru fapta de a fi contribuit la "îndestularea oştirilor rusiene" cu 1 00 merţe de grâu de pe
moşia Şcheia7 , acum fiind pus în faţa dureroaselor realităţi nu le va mai face faţă şi, în
consecinţă, la 7 decembrie 1 864, când nu depăşise cu mult vârsta de 50 de ani, va trece în
lumea umbrelor8 . Văduva, Ecaterina Corban, având numai 26 de ani9, va rămâne cu trei
copii minori: Maria - 6 ani. Smaranda - 4 �i Ionel (pe care, în amintirea celui dispămt
familia îl va supranumi tot Chiriac), de 2 aniH .
Descendenţe şi Înrudiri prin alianţei intrefamiliile

Corbcm, Agarici şi Fzmdăcescu

Decesul lui Chiriac Corban va deschide perioada noilor destine pe care le vor avea
toţi unnaşii. Văduva Catinca, născută în anul 1 838 din părinţii Handoca, se va recăsători
după anul de doliu creştinesc şi după scurgerea altor câ�va, cu un alt proprietar, pe nume
Fundăcescu, ce avea moşia la Bozieni,judeţul Roman. De la acest nou mariaj, Catinca va
mai da !laştere unei fetiţe, în anul 1 878, pe care o va numi Corina1 1 •
Impovărată de datorii şi de grijile administrării moşiei Drăgeşti, Catinca Corban se
va decide în jurul anului 1 870 să vândă toată jumătatea sudică a acesteia, dinspre hotarul
moşiei Călineşti a Domeniilor Statului. Cumpărătorul va fi Costache Agarici de la Mileştii
Vasluiului, cel despre care s-a arătat mai sus. Aşa îl vom găsi şi în anul 1 892 consemnat ca
proprietar al acest�i părţi a moşiei Dră��şti, pe �lan� l de parcelare a !oturi lor �� 5 hectare
_
pe care statui le vmdea de pe moşia sa -. Odată cu mchererea acester tranzacţn, Costache
Agarici cunpăra şi întreaga moşie Călugăreni de la Grigore Hermeziu, un al fiu al fostului
şi răposatului agă Hermeziu.
(;U tiu! ei, Dimitrie. pe de o prute şi banul Chiria(; Corban. de cealallli parte. prevedea în plincipal unnătoarele:
dacă la suigare oti:rtele se vor ridica la peste 1 3.000 de galb.:ni. Chiriac Corban tn:buia să supralicitezc până îşi
asigura poziţia de ultim otertanL iar în lapt unnând a plăti vfu17J1torilor numai 1 3 JXX) galbeni: in situa(ia in care
ulti ma oli:rt.:'i va li mai mică de 1 3 .<XXl galbeni, tot Chiria(; Corban tn:huia să suprali(;it.:-a:. unruind a pliili însă cei
l l(XXl de galbeni. ind i lcrent de nivelul la care va '!iunge cea mai mare oti:1ti

� Ibidem
; lhidem, d. 262 şi 263.

6 Ibidem d. 245.

7 Ibidem, d. 249.
H
d. 261 .

Ibidem

9 Arh.Na(.Bacău, Fond "Şcoala Dămieneşti". dosar 3/1908, f. 19-45, S�stia1 ştiutorilor de carte. poziJia 340.

unde Catinca Fundăcescu în anul 1 908 �ie la vâr..1a de 70 de ani (anul na,<;terii fiind a•;tli:l dedus).
1 0 Arh.Naţ.Neam� fond.ciL. d. 265 şi 266; copiii se născuseră la moşia Sagna a Măn[b1irii Galata. pe care Chiriac
Corban o avea în arendă.
"
Arh.Naţ.Bacău. Fond "Şcoala Dămieneşti . dosar 3/1 908. Statistica ştiutorilor de carte. pozitia 3-tO, unde
Corina Fior e.ie menţionată ca avfu1d în anul 1908 vârsta de 30 de ani. iar anul na,<;terii li ind astti:l dedus.

11

12
Ioan Ungureanu, Unele consideraţii cu privire la aplicarea legislaţiei agrare şi administrative în comuna
Călineşti, judeţul Roman, între anii 1864-1892. în C.a1pica. XXIV. 1993 (Vezi vecinătăţile nordice ale planul ui
de parcelare).
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l . Maria Corban-Climescu

Pentru a defin i cât mai exact personalitatea Mariei Corban, este necesar a face mai
întâi unele precizări colaterale problemei de faţă. Profesoml Mihai Costăchescu, în
l ucrarea Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare, arăta că fami l ia protesomlui
un iversitar Climescu din laşi a donat Fundaţiei Regele Ferdinand 1, Condica scrisorilor
Drlgeşti din ţinutul Roman, scrisă de Teodor Gaspar, serdar şi condicar de divan 1 3 .
Afirmaţia este corectă, n umai că dorim a o prezenta î n adevărata s a plenitud i ne ş i
semn ificaţie, prezentând menţiunea existentă p e
p e dosul copertei condi c i i
respective: "Donaţie făcută Fundaţiei «Regele Ferdinand I», Iaşi, din partea d.nei

Maria C. Climescu, născută Ch[riac Corban, fost propr ietar al moşiei Drăgeşti,

jud. Romcm. Iaşi, I933. mai 20"14•

In mod firesc, donaţia nu poate fi făcută decât de către
persoana care descindea din fam ilia Corban şi care la data menţionată încă mai poseda
partea de moşie moştenită în Drăgeşti. Condica în sine se prezintă cu o fnunoasă grafie
chiril ică, conţinând un număr de 1 74 documente, începând cu cel din 1 5 martie 1 489, care
constituie şi prima atestare documentară a satului, şi tenninând cu cel din 20 septembrie
1 828, dată la care aga Gheorghe Henneziu cumpăra ultimele 16,5 pământuri ră.zeşeşti de
la căpitanul Dumitm Ariton din Drăgeşti 1 5 .
După cum s e proceda în epocă, foaia d e titlu (subcoperta) a Condicii, concepută şi
desenată de Teodor Gaspar în culori vii şi bine annonizate, voieşte a sugera prin
elementele sale constitutive, trăinicia şi veşnicia lucmlui bine împl init de către cl ientul său,
Gheorghe Henneziu. Atât ca dimensiuni (38,50 cm x 26,50 cm), cât şi ca realizare grafică,
Condica moşiei Drlgeşti este aproape identică cu cea scrisă de acelaşi d iac pentru
celelalte moşii ale lui Gheorghe Henneziu, de la Roşiori, ţinutul Neamţ şi Popeşti, ţinutul
Roman, această din unnă condică aflându-se în fondurile Arhivelor Nationale Bacău.
Chiar dacă reproducerea din imaginea de mai jos realizată în alb-negm ne plivează
de culorile originale, totuşi putem desprinde cu uşurinţă ce a voit să sugereze graficianul
prin acele socluri solide pe care se află stâlpi bine ariculaţi, cu capiteluri şi profile, închişi
printr-o arcadă pe care stau de veghe doi îngeri, iar în centm neclintita stemă a Moldovei.
Intre colonade stă scris unnătoml text:

"CONDICĂ.

De scJisorile Moşii Drăgeştii, ce este pe Săretiu la ţinutul Romanului. Care moşie
este a dumisale aga Gheorgh ie Hennezău, cumpărată cu drepţii banii dumisale. A căriia
hâ1tii s-au trecut întm această condică precum mai pre largu să arată scrisorile vech i şi noa
ce s-au scrisu de m ine iscălitul, în oraşul Iaşii, în zilile pre bunului, şi pre mi lostivului
Domnu
SCARLAT ALECSANDRU CALIMAH
Voevoda.
Şi în zilele Preaosfinţitului, şi al toată Moldovvia Mitropolit, Curio Curio,
VENIAMIN NEGEL
La anul dela Mântuitoriul nostru Iisus Hristos: 1 8 1 8, mai 20 zile. Şi s-au mai adaos
şi alte scrisori, care în um1ă s-au trecut în anul 1 828. şi au luat sfărşit scriere Condicii
aceşti ia, noemvrie 20, 1 828.
Teodor Gaşpar sardar şi cond icar de Divan"1 6 (Vezi fig. 1 ).

:� Mihai CostăchesctL Documente moldoveneşti de la Ştefan cel Mare. laşi. 1 933. p. 1 37.
Arh.Naţ.laşi, fond.cit. la nota 1 .

1 5 1bidem
1 6 1bidem
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În calitate de moştenitoare a
mamei sale, Maria Corban-Ciimescu
stăpânea pe moşia Drăgeşti, până la
reforma agrară din anul 1 92 1 , o
suprafaţă de 1 94,822 hectare, din care
27 ha de pădure. Comisia de
împroprietărire o expropria cu acel
prilej d� 15,222 ha.
In cele ce urmează vom vedea
în ce condiţii va deveni, în jurul anului
1890, tutorele a cinci copii din familia
Agarici, ajunşi orfani de ambii părin�.

2. Smarmula Corbmz-Agarici

Plin anul 1 880, între familiile
Agarici şi Catinca Corban-Fundăcescu
se va produce o alianţă prin căsătoria
unora din fiii acestora: Costică 1.
Agarici, fiul lui Ioan Costache Agarici
şi Smaranda, fi ica Ecaterinei Corban
şi soră mai mică a Mariei Corban. Din
această căsătorie vor rezulta cinci
copii: Ion, f\)aria, Constantin, Vasile şi
Margareta. In unna unei infecţii ce se
va produce după ultima naştere,
Smaranda Agarici se va îmbolnăvi de
fi·iguri puerperale şi va deceda la vârsta
de 28 de ani. Era anul 18881 7 . Nu va
trece mult timp după acest tragic
Fig. 1 . Foaia de titlu a Condicii moşiei Drăgeşti
eveniment şi copiii vor rămâne orfani
din ţinutul Roman, scrisă de Teodor Gaşpar,
de
ambii părin�, întrucât şi Costică
serdar şi cond icar de Divan
Agarici va muri de pneumonietot în
floare vârstei, pe când avea cu puţin
peste 30 de ani. Tutorele celor cinci copii va deveni mătuşa lor, Maria Corban-Climescu,
cea care se va preocupa îndeaproape de creşterea, îngrij irea şi educarea lor.

3. /onel (Chiriac) Corban

Născut în anul 1 862 la Sagna-Roman (unde se născuseră şi surorile sale), a Îacut
studii inginereşti la M ilano, în Italia, şi s-a afirmat ca director al Şcolii de Arte şi Meserii
din Iaşi, funcţie ce a deţinut-o mai mulţi ani în perioada interbelică, după care la
conducerea şcolii a intrat Casetti 18•

4. Ioan Costache Agarici

Ca fiu al lui Costache Agarici şi bunic al celor cinci orfelini, va fi adevăratul
susţinător material al acestora prin bogata zestre ce va rămâne nepo�lor săi. Şi tot el va fi
înscris în panteonul marilor susţinători materiali ai Academiei Române prin valoroasa
17 Infomll!ţiilc ce privesc unele intimităţi de lhmilie, ca şi cele de ordin genealogie şi cronologic, ne-:nJ parvenil ln
cea mai mare parte, de Ia d.na Rodica Fcdelcş-Daniel din Bucureşti. nepoata defunctei Smarnnda Corba1·

f\garici.

1x ll>idem
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donaţie ce o va face în anul 1 895, după decesul tatălui său, Costache Agarici. lată de ce
considerăm că republicarea integrală a testamentului său poate fi o pilduitoare şi
semnificativă pentru unii din contemporanii zilelor noastre.

"TESTAMENT

Subsemnatul Ioan Agarici, prop1ietar, domiciliat în
oraşul Roman, fiind în deplinătatea minţii mele şi cugetând
cu deplină libertate asupra ce este să se facă după încetarea
mea din viaţă cu întreaga mea avere mobilă şi imobilă, pe
care cu hămicie şi economii am agonisit în timpul vieţii
mele, am hotărât cele ce unnează:
1. Întreaga mea avere, mobilă sau imobilă, obligaţii,
efecte publice, o las după moartea mea copiilor răposatului
meu fiu Costică Agarici, cu um1ătoarea deosebire:
a) Fiindcă părintele meu Costache era 01iginar din
judeţul Vasluiu, unde a şi răposat, şi împreună cu maica
mea născută Gherghel sunt înmonnânta� Ia bisericuţa din
Fig. 2. Ioan Costache
cătuna Popeştii, comuna Mileştii, făcută de ei, unde erau
Agarici
proprietari, las moşia mea Moara Grecilor şi Muntenii de
Sus din comuna Muntenii de Sus, judeţul Vasluiu, în toată
întinderea ei, aproximativ aproape 1 .6000 fălci (circa 229 1 ha - n.n.) cu toate ecaretele şi
îmbunătăţirile, după actul de cumpărătoare de la răposatul Bastachi, întărit de Tribunalul
Vasluiu, Academiei Române, în unnătoarele condiţii:
b) Din veniturile anuale ale moşiei se vor plăti întâiu anuităţile şi procentele Ia
Prima Societate de Credit Funciar Bucureşti, până la amortizarea sumei de 200.000 lei ce
au mai rămas de plată din suma cu care moşia era grevată, când am cumpărat-<J de Ia
Bastachi.
c) O pensie viageră de 1 .000 fumei pe an, plătită în două tennine, la fiecare şase
luni, servitoarei mele Verona Mihoc.
II. Cu tot celălalt venit cât se va prinde de pe moşie şi cât se va mări după
amortizarea datoriei de la Credit, precum şi din expoloatarea pădurii de pe moşie, care este
de întindere de peste 300 falei (peste 429 ha - n.n.) şi care nu se va desfiinţa niciooat.c\
făcându-se exploatarea după legea silvică a Statului, Academia Română va înfiinţa o
scoală în casele de pe Moara Grecilor, servind pentm aceasta şi toate atenasele şi grădinile
din îngrăditura actuală. Şcoala va purta numirea de "Şcoala Ioan Costache Agarici din
Moara Grecilor".
Fiindcă experienţa ne-a dovedit, că cu sistemul actual, învăţământul mral, pu�ni
ţărani ştiu carte din cauza lipsei de mijloace, Academia Română este obligată ca şcoala să
o înfiinţeze după sistemul şcoalelor profesionale cu intemat, având un program cât se va
putea mai practic şi predându-se din meşteşuguri acele de primă necesitate pentm
agricultură. Pentm aceasta se va pune la dispozi�a şcoalei 20 hectare pământ cel mai
apropiat de şcoală; produsul acestui pământ se trece tot în veniturile şcoalei. Academia
mai este obligată să dea premii anuale pentm suma de 500 lei; împărţirea lor se va face la
şcoală.
Izvoarele ce sunt de la deal de casă, şi dau în valea viei, se vor căuta şi se vor aduce
în ograda şcoalei, unde se va face o cişmea şi o mică baie pentm elevi.
Acesta este testamentul meu, făcut cu buna mea voinţă şi liber consimţământ, scris,
data şi subscris cu mâna mea proprie.
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Făcut in oraşul Roman, la

16 septemvrie 1 895
o

."19

Ioan Aganc1 .
Fapta meritorie a lui Ioan Costache Agarici este consemnată şi de academicianul
Ştefan Pascu in lucrarea Istoricul Academiei Române, eviden�ind că acesta a donat
"intreaga avere Academiei numai pentru intre�nerea unei şcoli de agricultură':2°.
Domicil iat in oraşul Roman, unde va deţine o bună vreme şi funcţia de primar al
urbei, Ioan Agarici se vedea în dificultatea administrării moşiilor sale, dispersate în
judeţele Vaslui şi Roman. Pe de altă parte, singutul său urmaş direct, Costică.. trecuse cu
mai bine de 6 ani în unnă in lumea celor drepţi, iar el nu se mai afla la o vârstă la care să
opteze pentru bizare altemative ... Avea însă cinci nepoţi minori pe care nu-i putea neglija,
iar averea mobiliarJ şi imobiliară de care dispunea era.îndestulătoare pentru toţi, dincolo
de ceea ce constituie obiectul substanţialei sale donaţii. In acest mod, meditând profund, el
a ales cea mai onorabilă altemativă făcând acea diată celei mai înalte institutii ştiinţifice din
România. Iar acea avere mobilă şi imobilă, obligaţii şi efecte publice ce rămâneau in
seama copiilor răposatului său fiu, după moartea sa, aveau ca suport de bază moşiile
Călugăreni şi Drăgeşti, aflate la circa 25 km sud de oraşul Roman, pe Siret. Fratele său,
generalul Agarici, îşi păstrase moştenirea de la tatăl său, moşia din comuna M ileşti-Vaslui.
Beneficiara diatei lui Ioan Agarici, Academia Română, s-a confom1at stipulaţiilor
testamentare, înfiinţând şi gospodărind cum se cuvine acea şcoală şi întreg domeniul de la
Moara Grecilor, până la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Rezultă aceasta şi din
Publicaţia dată in iulie 1 923 sub antetul ,.Şcoala practică de agricultrn-ă (<I C Agcn-ici>>
din Moara Grecilor Vaslw�', din care cităm:
"Şcoala de agricultură « Ioan C. Agarici» din Moara Grecilor, judeţul Vaslui,
donaţiunea răposatului Ioan C. Agarici sub îngrijirea Academiei Române. funcţionează în
prezent ca şi în trecut, cu un program cât se poate de practic ca învăţătură şi se poate învăţa
afară de agriculh1ră, horticultură, pomicultură etc., meşteşugurile de lemnărie şi fierărie,
împletituri de coşuri, papură şi în fine toate cele necesare unei bune gospodări i.
Curslllile încep la 1 5 octombrie 1923. Durata învăţământului este de 3 ani în şcoală
şi un an practică agricolă la o moşie particulară, fermă, pepiniera <<Şcoala Agarici» unde
elevii practicanţi vor fi salariaţi după înţelegere, având hrană şi locuin� După tenninarea
acestei practici de un an de zile, li se va elibera certificatul de absolvire. In timpul cât elevii
vor fi în şcoală voe avea toată între�nerea şi donnitul"} 1 •
În continuare se specifică faptul că sunt primiţi absolven�i cursului primar, fi i de
săteni români, sănătoşi şi robuşti, de la vârsta de 1 3 ani în �us, până la 1 7 ani împliniţi,
asigurându-se şi un număr de 1 5 burse, pe bază de concurs. Intre obligaţi ile şi beneficiile
candidaţilor se mai specificau leJ*ria personală cu care trebuiau să se prezinte, pomii
naţional obligatoriu ca unitom1ă a şcolii, iar pentru purtat, unifonne de posta ser închis.
Absolvenţii beneficiau şi de reducerea stagiului militar la numai un an de serviciu în
slujba ţări i. Publ icaţia era semnată de directorul C. Cotea.
Din nefericire, vitregiile istorie şi-au spus cuvântul şi asupra acestei donaţii. Din
infommţiile ce ne-au parvenit, aflăm că din întreg fondul de aproape 2.300 de hectare
donat de Ioan Agarici s-au mai păstrat doar cele 20 de hectare pentru practica şcolară,
celelalte disipându-se ...

Academia Română, Acte de Fundaţiune. Oucureşti 1932, Fondul Agarici, p. 98-1 O 1 .
Ştefan Pascu. lstoricul Academiei Române, 125 de ani de la înfiinţare, Bucureşti, 1991, p. 195.
11
Arh.Naţ.Bacău. Fond " Primăria oraşului Tg. Ocna, dosar 35/1923. f. 58.
19
20
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Născut în anul 1 88 1 2 , era primul din cei cinci copii ai familiei Costică şi Smaranda
Agarici. 13ucurându-se mai întâi de tutela mătuşii sale, Maria Corban, iar mai apoi de
moştenirea rămasă de la bunicul său, el va reuşi să-şi asigure o instruire pe măsura
aşteptărilor aspiraţii lor sale. Absolvind Facultatea de Agronomie de pe lângă lnstituhtl
Politehnic de la Charlottenburg, din apropiere de Berlin, va deveni un inginer cu înaltă
cal ificare şi preocupări de cercetare biologică în vederea ameliorării soiurilor de grâu şi de
ovăz, pentm a fi rezistente la boli, intemperii şi alţi factori dăunători. Ca unnare, � realizat
soiul de grâu căruia i-a aplicat simbolul ,,A-15" ca prescut1are a numelui său-3 . Toate
aceste strădanii le aplica pe loturi le experimentale aflate pe moşi ile sale de la Călugăreni şi
Drăgeşti, care totalizau în anul 1 9 1 8 suprafaţa de 1 1 1 9 hectare, iar din acestea, 1 43 fi ind
ocupate de pădure.
Unnând exemplul bunicului său care făcuse acea dona�e Academiei Române
numai pentm a înfiinţa şi între�ne o şcoală de agricultură, şi el va fi predispus tot către
fapte caritabile ca cele de după înfiinţarea Şcolii primare din satul Călugăreni, în anul
1 9 1_9. încă de la început a plătit chiria localului şi i-a oferit gratuit lemne de foc din pădurea
sa. Incepând cu anul 1 922 când au început demersurile pentru constmirea localului şcolii,
el s-a oferit să doneze gratuit terenul necesar, de pe moşia sa24.
In petioada preparativelor de aplicare a refonnei agrare din anul 1921, Ion Agarici
a fost prezent, în calitate de reprezentant al proptietmilor, în comisiile de expropiere din
comuna Dămieneşti25• dar şi ca procurator al măhtşii sale, Maria Climescu din Iaşi pentru
partea de moşie ce aceasta o deţinea aid6•
La acea refom1ă, Ion Agarici avea să fie expropriat de 2 1 4 hectare pământ arabil de
pe moşia Călugăreni şi de 9 hectare de pe moşia Drăgcşt?7 . Şi tot atunci el ceda de
bunăvoie suprafaţa de 54 hectare de islaz pentru folosinţa obştească a comunei, cu condiţia
ca venitul net obţinut din taxele de păşunat să fie donat Şcolii din satul Călugăreni-8,
înfiinţată în anul 1 9 1 9 şi care încă nu avea local propriu.
La vârsta maturităţii se căsătorise cu Viorica Vasescu, cu care va avea trei copii:
Gheorghe (George), Constantin (Costăchel) şi Vasile. Va muri de tânăr, în anul 1 927, la
vârsta de numai 47 de ani.
6. Maria C Agarici
Ca soră mai mică a lui Ioan Agarici, născută în anul 1 882, avea să resimtă încă de
la vârsta de 6 ani vitregia vieţii de orfan. La timpul oportun se va căsători cu Constantin
Rusovici, proprietarul moşiei Hărpăşeşti de lângă Podu I loaei,judeţul laşi.
Moşia Hărpăşeşti fusese cumpărată de către Rusovici, în cea mai mare parte. de la
un membnt al familiei Ghica, iar altă parte de la un �c. împreună cu rrumosul conac
existent acolo. Constantin Rusovici mai avea încă 9 fraţi-9.
Matia Agarici-Rusovici a fost o fire bolnăvicioasă, consumându-şi mulţi ani de
viaţă prin sanatori i scumpe din străinătate pentnt a se trata de tuberculoza osoa'iă de care
/\n dedus după ..Statistica ştiutorilor de carte" din anul 1 908, unei'! apare ca având vârsta de 27 de ani (poziţia
341). Vezi fond.cit. la nota 9.
�3 Societatea Cultmală .,Roman Muşat". broşura Doamna şi trenul morţii, Roman, 1 9%, p. 1 9-20.
"
1� r\rh.Naţ.Bacău. Fond "Şcoala Că1ugăreni , dosru-4/1 920. t: 3 şi 10.
� ; ldem. Fond "Primăria comunei Dămieneşti". dosar 1 / 1 9 1 9. r. 525.
�<· lhidcm. r. 526. 549-550; Ibidem. d. 41 1 9 1 8, r. 187 privind proplietatca lui Ion Agruici.
17 Ibidem. d. 1/19 19. f. 533.
"
!H Ibidem d. 7/ 1946-1 948. r 1 36: vezi şi Fondul "Şcoala Călugăreni , d. 30/1 935, f. 28-29.
19 ( '[ lnlonmt�iilor date de d.na Rodica Fedeleş-Daniel.
22
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suferea. A murit de cancer pe când avea circa 50 de ani. Aşa se explică de ce la reforma
agrară din 1 945 apare soţul ei C!l proprietar în comuna Dămien i şi r u defuncta sa so�e,
o
pe suprafaţa de 1 5,34 hectare, dm care 5,68 ha erau ocupate de padure· .

eyt

7. Constmztin C. Agarici

31

Era al treilea copil al familiei Costică şi Smaranda Agarici, născut în anul 1 883 •
A fost mai întâi căsătorit cu Valeria Rusovici, sora cumnatului său, Constantin Rusovici.
La puţin timp după ce il va naşte pe copilul lor, Horia, soţia sa, Valeria se va îmbolnăvi de
tuberculoză şi va muri la vârsta de 20 de ani.
Se va recăsători cu Sofia, fiica avocatului Cerenea - familie foarte oogată din
Bucureşti, cu moşie la Florica (localitate atât de legată de numele Brătienilor) şi cu o
fiumoasă vilă la Sinaia.
Fiind un mare şi pasionat jucător la bursă, Constantin Agarici îşi va pierde prin
speculatiile respective toată partea sa de avere. Cunoscând aceste slăbiciuni ale soţului,
Sofia Cemea-Agarici nu-i va da procură pentru a se folosi după bunul plac de zestrea sa,
sai vându-şi-o în acest mod.
Am arătat mai sus că din prima sa căsătorie a rezultat acel copil botezat Horia. Ei
bine, acesta nu e nimeni altul decât cel ce va deveni cunoscutul aviator Horia Agaric/2•

8. Vasile C. Agarici

Născut prin anul 1 886, era al patrulea copil al lui Costică Agarici. De profesie
avocat,_ nu s-a remarcat prin nimic deosebit, decât doar prin aceea că a fost un fumător
îr�răit. Imoolnăvindu-se
nervi, a dus o viaţă austeră de celibatar şi a mmit în anul 1 926
cand avea dosr 40 de anr · .

,qr

9. Margareta C. Agarici

Fiind ultima din cei cinci orfelini, s-a născut în anul 1 888, iar apruiţia sa pe lume a
atras după sine sacrificiul suprem al mrunei sale, Smaranda Corban-Agarici, care a
decedat la scurt timp după aceea, în condiţiile arătate mai sus. Mezina fraţilor orfani a avut
însă parte de grija şi observarea atentă a mătuşii sale, Maria C. Climescu, căreia i se va
adresa mai târziu cu apelativul "ţaţa Maria".
De la bun început, orientarea pentru formarea şi instruirea acestei tinere a fost aceea
de a i se da, mai presus de orice, o bună educaţie creştină. Astfel că după absolvirea şcolii
primare, a fost înscrisă la Institutul Varlaam din Iaşi, pe care însă nu-l va termina deoarece
mătuşa sa o va transfera la o şcoală de maici din Franţa, aflată în localitatea Velier
Susaleve, la graniţa cu Elveţia.
După laicizarea acestei şcoli, Maria Climescu a mutat-o la Potsdam, în Germania,
unde a înscris-o la Institutul Imperial "Kaiserin Augusta Ştiftunf', patronat de împărăteasa
Victoria, institut la care a studiat şase ani. Institutul era rezervat cu predilecţie pentru
pregătirea fi icelor de ofiţeri din inalta aristocra�e germană. Anterior, acest institut mai
firsese fiecventat de o româncă provenind din frunilia Cârlova
Ar mai fi de precizat că acei ani nu au fost, pentru d.şoara Margareta, anii unei
singurătăţi absolute, întnrcât au coincis exact cu anii de studiu ai fratelui cel mai mare, Ion,
aflat la Institutul Politehnic arătat mai sus. Cu el îşi petrecea timpul liber prin muzeele şi
teatrele din Berlin sau Potsdam, sau plimbându-se cu velierul pe lacuri le din apropiere.
La anii maturită�i. destinul îi va uni soarta cu Neculai Stroici, proprietar al mai
30
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1 908, fond.cit.
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multor moşii, dintre care cea mai reprezentativă era moşia Damache de Ia Trifeşti-Iaşi.
Din acea căsătorie va rezulta o fetiţă - Elisabeta - care va deceda Ia vârsta de 1 1 ani, în
unna unei tuberculoze agresive.
Grele vor fi zilele primului război mondial şi pentru tânăra doamnă, deoarece soţul
părăsise domiciliul conjugat din motive strict personale şi nu pentru obligaţii faţă de ţară.. .
Se încurcase în amoruri cu o franbţuwaică... Noroc că fiii generalului Zaharov comandantul trupelor ruse din România - erau găzduiţi în casa familiei şi au înscris pe
Margareta Stroici cu fiica sa la popota ofiţerilor mşi.
Parcurgându-se divorţul, dar intervenind şi decesul copilei, în anul 1 9 1 9 Margareta
Agarici se va recăsători
" cu Constantin Fedeleş, profesor de filosofie la Universitatea
"Aiexandnt Ioan Cuza din Iaşi, cu care şi-a petrecut restul vieţii până ce moartea i-a
despărţit. Din această a doua căsătorie a rezultat cea căreia i s-a dat prenumele Rodica,
născută în anul 1 92 1 ; adică nimeni alta decât acea distinsă doamnă care cu mult har şi
voluptate ne-a introdus
nu numai în labirintul unor vremwi trecute, cât mai ales în
"
"misterele intime ale familiei Agarici, pe care nu fără o oarecare stângăcie încercăm a le
prezenta în aceste pagini.
Moştenirea Margaretei Fedeleş pe" moşia Drăgeşti era de 96 hectare, din care 19 ha
erau de pădure, în locul numit "Pârcălab 34 . La reforma agrară din 1 945 a fost expropriată
de suprafaţa de 27 hectare teren arabil35 . Comisia comunală Dămieneşti -pentru restabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi punerea în posesie a propriet:aJilor în
baza legislaţiei agrare de după anul 1 99 1 a retrocedat cele 50 de hecare moştenitoarei
Rodica Fedeleş, prin Procesul verbal Nr. 488 din 20 martie 200236 .
10. Viorica Văsescu-Agarici

S-a născut în anul 1 886 în Târgui Dămieneşti 37 . Părintii săi erau ofiteml de
cavalerie Gheorghe Văsescu şi Ortansa, sora lui Vasi le Gh. Morţtt�38 . La acea dată, moşia
Dămieneşti era proprietatea lui Costache Morţun, unchiul Vioricăi.
Necrologul semnat de Nicolae Iorga, la 8 febntarie 1925, în Neamul Românesc în
memoria" colonelului Gheorghe Văsescu, mort la Paris "de pe urma unei opraţii
întârziate , se constituie (ca şi celelalte care au fost dedicale de savant marilor figuri
prezentate sub ciclul generic Oameni cari au fost) într-un medalion ce surprinde în puţine
cuvinte, trăsăturile cele mai caracteristice ale personalităţii acestuia.
Crescut la şcoala franceză, " ... a fost mult timp ataşat militar al României din Paris
(...). Din vechea sa carieră iubită a păstrat o rectitudine de caracter, o loialitate în relaţiile
person'!_le, un fond de cavalerism (... ).
In zilele grele ale înfrângerii (din 1916 - n.n.) şi ale pregătirilor de la Iaşi, Văsescu a
primit sarcina frumoasă de a supraveghea instrucţia ofiţerilor noi, cari trebuiau să conducă
opera revanşei'�19 . Şi tot aici, marele
ist01ic evocând faptul că de familia celui dispărut îl
"
leagă "datorii de recunoştinţă ale copilăriei sale, evidenţiază consecvenţa cu care Gh.
3

� Ibidem; vezi şi Arh.Na�Bacăt� Fond ,.Primăria comunei Dămieneşti", d 3/1945, f. 2 1 8.
Ibidem; până la 20martic 1 949, când guvernul a recurs la expmp1icrea completă, cele 50 de hectare au ti1st

3'

lucrate de sătenii din Drăgeşti, după sistemul ..în parte", iar de admini�trnrca �i împăJ1irea terenului. d.: evid�o'!1!a şi
lnpărţirea cotclor cuvenite din produc( ia rezultată. s-a ocupat Ion P. Ungureanu. tatăl autorului matclialului de tlljă.
·'6 Document atlat la Primăria comunei Dămiencşti.
"7 Arh.Naţ.Bacău, fond.cit.. d. 5/1 94 1 . f 96. reprezent1nd o cerere adresată primamlui. din care rezultă că s-a
născut în comuna Dâ.mieneşti în anul 1 886, având extrnctul de naştere Nr. 1 1 64. Specificarea tacută în broşum
Doamna şi trenul morţii, menţionată mai sus, că s-a născut în Bucureşti (vezi la p. 1 8) este. dt.:'(:i. eronată.
'8 Doamna şi trenul morţii, p. 1 8; ct: şi relatării d.nei Rodica Fedeleş-Daniel.
N. Iorga, O.mteni care au fost, Galaţi, Editura Porto Franco, 1 997. voi. 3, p. 1 48.
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Văsescu a dus mai departe tradi�a şi credinţa în partidul liberal, din care făcuse parte şi
tatăl său, Alexandru Văsescu, "fost ( ...) ministru supt regimul tenninat la 1 888" (aluzie la
lunga guvernare libernlă, în fiunte cu Ion C. Brătianu, dintre 24 iulie 1 876 şi 20 martie
1 888), mai exact ministru de finanţe, între 1 martie şi 5 august 1 86t0.
Ar mai fi de adăugat la ceea ce se prezintă ca definitoriu asupra carncterului şi
moralităţii acestei familii. credinţa şi devotamentul cu care s-a pus în slujba patriei. Din
lipsă de orice sursă documentară, emitem ipoteza că fiul lui Gheorghe Văsescu, adică
fiatele tl)ai mare al vioricăi Agaric� este înmonnântat în Cimitinll Central din municipiul
Bacău. In sprijinul acestei afinnaţii vine însuşi textul gravat pe crucea din piatră de la
monnântul ce este situat lângă aleea principală, pe dreapta, aproape de intrnrea în biserică:
"Căpitanul Const. Gh. Văsescu, Reg. 8 Roşiori, N. 1 7 oct. 1 88 1 . Mort pe Câmpul de
Onoare, în Transilvania, la 29 sept. 1 9 1 6". Aşadar eroul poartă iniţiala tatălui prezumtiv,
născându-se cu cinci ani înaintea surorii sale, Viorica.
Credem că cele prezentate mai sus definesc suficient mediul în care s-a născut, a
cresut şi s-a fonnat eroina noastră, mediu care avea să-i marcheze întreaga sa viaţă. Pe de
altă parte, poziţia pe care a de�nut-o mulţi ani tatăl ei, aceea de ataşat militar la Paris, dar şi
aceea de proprietar al moşiei Coţuşca din judeţul Dorohoi (azi. comună în judeţul
Botoşani) au constituit premisele care i-au asigurat Vioricăi Văsescu o instrucţie aleasă..
începâq_d cu şcoala primară pe care o va unna în capitala Franţei.
Intre anii 1 900 şi 1 905, adolescenta Viorica Văsescu îşi va completa cunoştinţele
generale la Institutul Ruche de la Fontainbleau de lângă Paris. La acest pension de
�1
domnişoare va învăţa şi limbile engleză şi gennană • După revenirea în ţară, împreună cu
tatăl ei, avansat între timp la gradul de colonel, se va căsători cu Ion Agarici, proaspăt
absolvent cu diplomă de inginer agronom ob�nută în Gennania; acelaşi tânăr care era
nepotul fostului primar de Roman, Ioan Costache Agarici, cel care făcuse acea faimoasă
donaţie Academiei Române.
Din acest mariaj se vor naşte cei trei copii aminti� mai sus: George, Costăchel şi
Vasi le Agarici, adică cei care la momentul când vor deveni proprietari îi vom găsi pe toate
documentele
consemnaţi cu sintagma şi parafa "Moşia Fraţii Agarici, Călugăreni
"
Drăgeşti .
Viorica Agarici a fost o fire energică, cu o prezenţă activă în viaţa socială.
predispusă oricând la fapte caritabile. Mai întâi s-a evidenţiat prin modul în care s-a îngrijit
de o femeie neajutorntă care, după un şoc tragic cunoscut de familia ei, şi-a pierdut minţile,
devenind interdictă în a mai lua vreo decizie în orice domeniu. Este cazul Corinei
Fundăcescu (sora vitregă a Mariei. Smarandei şi a lui Ionel Corban). rezultată după
cea de-a doua căsătorie a Catincăi Corban cu Fundăcescu din Bozieni, ce se născuse în
anul l878.
La timpul potrivit, Corina s-a căsătorit cu un tânăr din familia Fior şi va da naştere
unui copil pe care părinţii îl vor numi Dan. Acesta, la vârsta adolescenţei, va unna o şcoală
teologi� la Mânăstirea Dealu d� lângă Târgovişte.
In timpul Războiului de Intregire a Neamului, tânărul ostaş Dan Fior, oferindu-se
voluntar într-o misiune periculoasă de recunoaştere in tabăra inamică., nu s-a mai întors la
subunitatea sa şi a fost declarat disapărut. Acesta este motivul pentru care mama sa a intrat
într-o gravă depresie, îmbolnăvindu-se psihic pentru tot restul vieţii, fapt pentru care a fost
o�o

Ion Marnina. Ion

13ulei. Guverne şi guvernanţi 1866-1916. Bucureşti. 1994. p. 242: Stelian Neagoc. l'itoria

ftllvernelor României de la începuturi - 1859, până in zilele noastre - 1995. Bucureşti. 1 995. p. 4 1 .
Doamna şi trenul morţii. p.

1 9: c [ şi relalării d.nei Rodica Fedclcş-D-dlliel.
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declarată "interdictă" în toate raporturile sociale şi mai ales în ceea ce priveşte
discemământul decizional fată de cele 53 de hectare (din care 1 O ha de pădure) pe care le
4
moştenise pe moşia Drăgeşti 2.
In urma alienării, Corina Fundăcescu-Flor a fost intemată la Mănăstirea Giurgeni
aflată la circa 12 km nord-est de Dămieneşti. Persoana care a devit procuratorul interdictei
şi care i-a purtat o grijă petmanentă, ducându-i efecte de îmbrăcămi nte şi alimente, a fost
. 43
1 1·
•
A
v wrrca

garrCI .

Din seria gesturilor sale caritabile cu efect în plan social şi care îi defineşte şi mai
bine profilul moral şi umanitar, este bine să îl semnalăm, din atâtea altele, pe cel din 30
septembtie 1 927 când Viorica Agarici - cemită de moartea soţului său - donează Şcolii
primare ,,Costache Mo11un" Nr. 2 din satul Drăgeşti, suma de 500 lei pentm unele
reparaţii şi dotări44.
Dintre toate faptele sale meritorii, una se înscrie între cele care depăşesc de depmte
orice semnificaţie locală, însciindu-se prin îndreazneala şi curajul manifestat în faţa
forţelor răului, printre cele mai lăudabile, nu numai la data comiterii, ci cu un ecou
putemic prelungit până în zilele noastre în plan intemaţional...
Fiind o persoană care nu s-a complăcut în dulcegăria vie�i de anonimat, ci
dimpotrivă căutând a fi mereu prezentă acolo unde conştiinţa îi cerea, în activitatea
obştească, şi-a asumat o setie de sarcini dintre cele mai solicitante şi, totodată, onorabile
precum aceea de preşedintă a Filialei Roman a Societăţii Naţionale de Cmce Roşie. Iar
atunci când momentul a cemt a se impune cu riscuri majore pentru salvarea unor vieţi
umane, la vremmi când atrocităţile se înscriau în cotidian ca manifestări obişnuite,
depăşind prin amploarea lor pe cele cunoscute în istoria omenirii -, Doamna Viorica
Agarici a facut ceea ce alţii nu ar fi îndrăznit.
Pe o placă de mannură albă aplicată pe zidul dinspre peron al Staţiei C.F.R.
Roman este gravat următoml text:
"VIORICA AGARICI

1 886-1979

Pe timpul războiului, la 3 iulie 1 94 1 , fiind preşedinta
filialei de Cmce Roşie-Roman, şi-a expus viaţa oprind
«Trenul morţii» cu evrei depottaţi spre lagărele de
concentrare, astfel, salvând m i i de vieti.
Societatea culturală «ROMAN MUŞAT»"
Pentn.t o mai completă edificare, ne oprim în cele ce
urmează asupra câtorva pasaje din cele publ icate de medicul
Epifanie Căzărescu45 şi col.(r) Ştefan-Vasile Stănescu din
Roman.
Iată mai întâi cum ne explică motivul declanşării
represaliilor împotriva popula�ei evreieşti din Iaşi, doctoml
Fi g . 3 . Viorica
Cozărescu, pe atunci medic la Spitalul "Caritatea":
,,La 22 iunie 194 1 , când s-a decretat mobilimrea generală pentru începerea celui de
al doilea război pentru reîntregire, unitatea noastră, cu întregul ei personal, a fost
4�

Ibidem: vezi şi Arh.Naţ.Baciiu. fond.cit.. d 3/1945. t: 2 1 8.

c.:t: relatării d.nei Rodica Fedeleş-Daniel.
44 Ar.Naţ.Bacău. Fond "Şcoala Drăgeşti". d. 49/1 927. ( 23 (vezi Procesul verbal al Comitetului şcolar al
q)llllll1ei Dămieneşti).
4-' Medicul Epilanie Cozlirescu din Roman. <l.'>iăzi octogenar, şi-a tăcut �1agiatura la Spitalul Dămieneşti.
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«mobilizată pe loc», având îndatorirea de a primi şi trata răniţii cei mai gravi, îndeosebi cei
cu leziuni ale sistemului nervos central (...). Spitalul «Caritatea» a devenit astfel «Spitalul
de Zon� Interioară (Z.J.) Nr. 286».
In acest fel se explică situa�a mea de a putea fi martorul grozăviilor care s-au
petrecuţ aproape imediat după începerea războiului.
In vreme ce la spitalul nostru şi nu numai, se lucra ca într-un stup de albine, în oraş
începuseră a se comite acte de sabotare a ordinei publice şi a efortului la dus războiul. Se
pare că acestea au debut în cursul nopţilor întunecoase, fără lună, când pe deasupra
oraşului au început a se roti unul-două avioane de recunoaştere sovietice. Pe lângă
misiunea lor de bază, ele mai aruncau ici-colo şi câte o bombă a cărei explozie ţinea
popula�a în alertă. Se zice că lansau şi paraşutişti, care, găsindu-şi adăpost prin podurile
unor case şi prin copaci, mitraliau de acolo unităţile de infanterie aflate în marş către front.
Se mai zicea că locurile unde trebuiau să fie lansate paraşutiştii erau indicate prin luminile
unor becuri, ori lanterne, aprinse în coşuri le caselor ( ... ).
Cert este ceea ce am văzut eu, în timp ce avioanele sovietice survolau clădirea
spitalului nostru, solda�i inamici internaţi într-un salon aprute, aruncau pe geamuri
chibrituri aprinse (...). Ca unnare, aceşti ostaşi sovietici au fost transferaţi numaidecât în
Spitalul Militar de la Copou, unde lui se putea asigura o pază mai severă.
Desigur că zvonurile referitoare la paraşutişti au mai avut şi rolul de a motiva
măsurile severe ce s-au luat împotriva unor posibili vinovaţi. Ca unnare, au fost organizate
razii pentru prinderea lor şi a complicilor lor. Patrulele ce au făcut razii în prima zi erau
mixte: poli�şti români şi ostaşi germani din trupele SS. Până seara au fost aduşi la
Chestura de Poliţie-Iaşi ( ... ) în jur de 500 de indivizi. La triajul riguros făcut în acea noapte,
dirijat de Chestorul ŞefChirilovici şi de prefectul judeţului - colonelul Captaru, nu ştiu să
se fi găsit vreun paraşutist, dar au fost identificaţi cea. 1 00 de comunişti notorii, care au
fost depuşi în închisoarea militară de la Copou (...). Aceşti arestaţi au avut noroc, deoarece,
fiind sub pază, nu au fost supuşi represaliilor ce au urmat, salvându-Ii-se viaţa, căci
Stunnbandfureml Ohlendorf, de la Comandamentul SS gennan al oraşului, nefiind
mulţumit de rezultatul raziilor şi, în mod special, de al anchetelor, a hotărât să o ia de la
capăt, cu metode şi mij loace proprii. Acţionând cu patrule compuse numai din ostaşi din
trupele SS ( ... ) până în seara următoare, 26-VI- 1 94 1 , au fost iarăşi umplute beciuJ.şi curtea
înalt îngrădită a Chesturii de Poliţie cu persoane ce li se păruseră... suspecte. In cursul
nopţii s-a desfăşurat�altă «anchetă», însă de această dată cu mitralierele, de la care nu a mai
scăpat nimeni (...). In zilele şi nopţile care au urmat, făcându-li-se «ein kurz.en Prozess»
(răfuială scurtă), nu i-au mai adus la poliţie ci i-au împuşcat pe trotuar, în faţa caselor de
unde fuseseră scoşi ( ...).
Dorind să mai debaraseze oraşul şi de alţi - pentru ei - indezirabili (adică pentru
ostaşii din SS - n.n.), i-au îmbarcat pe cei cea. 4000 de supravieţuitori evrei, adunaţi în faţa
gării din Iaşi, în două trenuri cu vagoane ca pentru vite, puternic oblonite ( ... ) cu destinaţii
diferite: primul spre lagărul de concentrare de la Călăraşi, iar al doilea către oraşul Podul
Iloaiei din judeţul Iaşi. Ca să fie siguri că nu ajung prea repede la destina�e, i-au purtat
înainte îi înapoi, pe caniculă, timp de câteva zile, încât jumătate dintre ei s-au sufocat şi au
decedat',..l6 .
Primul tren a ajuns în gara Roman la data de 3 iulie 1 94 1 . Vacannul şi strigătele de
ajutor ce se auzeau din vagoanele gamte pe linia a patra, cu străşnicie păzite de gărzile SS,
sun bine descrise (ca şi ferma interven�e a Vioricăi Agarici) de către col.(r) Ştefan-Vasile
�6 Doamna şi trenul morţii, p. 28, relatarea dr. Epilanie Cozărescu.
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Stănescu47, după care încercăm să rezumăm în câteva fraze, întregul episod.
"În ziua sde pomină - 3 iulie, când preşedinta «Crucii Roşii>> din Roman a sosit la
gară însoţită de soţia maiorului de artilerie Lăzărescu, de doamnele învăţătoare Zoe
Iacobeatm, Elena Tăune şi Maria Curelescu, de tinerele Mura Hagiaturian, Rodica
Lăzărescu şi de încă două maici de la Mânăstirea Agapia (...) a fost infom1ată de către
schimbul vechi că In gară, pe linia a patra, era garat un tren din care se auzeau strigăte
disperate de ajutor. In vagoane erau oameni care cereau aer, apă şi deschiderea vagoanelor
"
sigilate. Pe sub uşile acestom se scurgeau pe peron urină, fecale şi mai ales sânge ( ... ) .
Faţă de cele văzute, Viorica Agarici cere căpitanului Ion Cocăneanu, şeful
Comenduirii pieţii oraşului Roman, aflat şi el de faţă, sprij in pentn.1 a interveni la
autorităţile locale pentru a determina gărzile SS să deschidă vagoanele în vederea acordării
de asistenţă celor nenorociţi. Ajungându-se cu demersurile până la generalul de divizie
Ştefan Ionescu şi care şi-a arătat şi el neputinţa, întrucât urma să o întâmpine pe Regina
Mamă Elena care unna să viziteze Spitalul Mare -, aflând de aceasta, "eroina noastră le-a
cerut «fetelor» ei să se aşeze pe linia ferată, ceva mai departe de locomotivă şi să nu se
mişte de acolo până nu se va reîntoarce ea. Apoi, ca o furtună, mica şi blânda doamnă
Agarici s-a urcat în docar şi în goana mare a cailor, în câteva minute a fost la intrarea
principală a Spitalului Judeţean. Aici, tocmai i se prezentau Reginei doctorii Neculai
Horga şi Ioan Moga. Fără prea multe fonnalisme şi prea mult protocoL Viorica
Agarici şi-a declinat fi.mcţia de preşedintă a «Crucii Roşii» şi i-a desc1is ce s-a întâmplat în
gara Roman. Revoltată la rândul Ei de cele auzite, buna Regină a urcat-o în proplia ei
maşină pe Viorica Agarici şi pe un maior de cavalerie, aghiotantul ei, dispunând să
meargă imediat la gară, să vadă care era situaţia şi să vină repede să-i raporteze cele aflate.
Ajuns la gară, aghiotantul a văzut urgent care este situaţia şi în câteva minute s-a înapoiat
la spitaL confirmând tragismul situaţiei.
Mama suveranului ţării i-a cemt generalului Ştefan Ionescu - prefectul judeţului să-i înlesnească o convorbire cu generalul Ion Antonescu, la Marele Stat Major al Annatei
Române. Nu 1-a găsit acolo şi i s-a făcut legătura cu trenul «Patria» şi i-a pretins
generalului Antonescu să ia imediat contactul cu Comandamentul Gennan şi să ceară
permisi,unea C111cii Roşii Române să dea asistenţă celor claustraţi în vagoane.
In acest timp, doamna Viorica Agarici, la gară, s-a dus spre locomotiva care pufăia
gata de plecare. Un gefreiter SS i-a pus în piept ţeava armei sale automate şi i-a ordonat:
Zuriik! Fără să se sperie, viteaza noastră eroină romaşcană, dându-i la o parte cu umbrela
ţeava pistolului mitralieră, i-a replicat ostaşului: «Wenn du mich schiesst, schiesst du deine
Mutter!>> (Dacă mă împuşti, o împuşti pe mama ta!'48.
"După ce Comandatura Germană de la Iaşi a dispus prin telegraf deschiderea şi
igienizarea trenului, cei cărora le-a fost dat să participe la această operaţiune au tost
martorii unor scene de groază: într-un miros pestilen�al de neînchipuit, zăceau cadavre de
bărbaţi, femei şi copii, oameni cu haine mpte şi murdare de dejecţii biologice, feţe
îngrozite la cei ce supravieţuiseră... Cu sprijinul populaţiei şi al Comunităţii Evreilor din
Roman sechestra�i au primit hrană, apă şi haine cl!rate, vagoanele au fost spălate şi
umplute cu paie, după care trenul şi-a urmat ruta spre Călăraşi. Iar pe telegrama expediată
de Serviciul de Siguranţă a Statului din Roman, generalul Ion Antonescu a pus rezoluţia:
Se va proceda la fel în toate gările în care se va opri trenul'49 .
47 1bidem, relatarea col.(r) Ştefan-Vasile Stănescu, citâmlu-1 pe Marius Mircu.

4� Ibidem
49

lbident p 37.
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O imagine dintre cele mai pozitive despre viaţa şi activitatea Vioricăi Agarici ne-o
prezintă şi scriitorul Marius M ircu în cartea sa Oameni de omenie în vremuri de
neomenie50 . Autorul îi face o prezentare biografică insistând mai ales pe componentele ce
i-au definit caracterul ei umanitar şi de dăruire sufletească.
Prezenţa sa activă şi obştească s-a accentuat după moartea soţului, Ionică Agarici,
în anul 1927. Mai întâi va face parte din Comitetul de sprijin al Orfeli natului din Roman,
9upă care vreme de 23 de ani va fi preşedinta Comitetului de sprij in al Şcolii Nr. 1 de Fete.
In paralel , din anul 1 928, timp de peste 1 5 ani va fi preşedinta neobosită a fi lialei de
"Cruce Roşie''.
"
Episodul "Trenul morţii îi va atrage o nepreţuită recunoştinţă din partea evreilor
romaşcani, care nu o vor uita atunci când ya intra în dizgraţia regimului comunist de după
război, ajutând-q_ să nu moară de foame. In timp, faptele ei meritorii vor trece dincolo de
graniţele ţării. In anul 1 966, Cancelaria Rabinatului din Bucureşti, cu aprobarea
Preşedintelui Comunităţii Evreilor din Tel Aviv îi va acorda o pensie lunară de 400 lei
care pâ�1ă la apusul vieţii, în 1979, va ajunge la I l 00 lei.
In anul 1 983, ca o recunoaştere a meritelor sale, dar poate şi pentru ceea ce avusese
ea însăşi, după război, de suferit, Yad Washem din Ierusalim o va trece între "drepţii
popoarelor'' pe a căror alee i-a sădit un pom pentru veşnica amintire. Murise de 4 ani, la
respectabila vârstă de 93 de ani, fiind înmormântată în cimitiml Belu în cavoul unei
51
nepoate •
Aceasta a fost Viorica Agarici, mică de statură, dar cu o inimă mare şi generoasă.
A plecat între cei drep� cu conştiinţa datoriei împlinite. Contribuise cu bani la construirea
de şcoli în mai multe sate, fapt pentru care în anul 1 937 i s-a acordat medalia "Răsplata
"
muncii pentru construcţii şcolare , clasa I; ca preşedintă a filialei de Cruce Roşie a fost
răsplătită in anii interbelici şi cu alte atenţii precum "Diploma pentn1 Meritul Sanitar'' clasa
1 sau "Brevet Pe1�tru Semnul de Distinţie la contribu�a adusă operelor Socităţii Naţionale
s
de Cruce Roşie' ,
__

Respectată şi cinstită nu numai de comunitatea evreiască din oraş, ci de către toţi
locuitorii urbei, se naşte, totuşi, întrebarea: cum a fost posibil ca unui suflet atât de generos
să i se răspundă după al doilea război mondial cu atâtea priva�uni, în contrast cu
binefacerile sale?! La momentul noului adevăr, când roata istoriei s-a întors în mod brutal,
Violica Agmici va apare în ochii comisarilor cominternişti trimişi de Stalin şi sprij iniţi
"
�onstant de regimul de ocupaţie sovietic, tot ca o exponentă a moşierimii "exploatatoare .
In mod evident, între potenta� i noului regim de după 6 martie 1 945 un număr remarcabil
(aflaţi în poziţii cheie ale activităţii politice şi economico-sociale) erau din rândul evreilor,
situaţie în care s-au poastat până prin mml 1964 şi chiar şi până mai târziu.
Faptul în sine nu ar avea nici o relevanţă, dacă nu s-ar observa că în timp ce
populaţia israelită de jos o adora şi o ajuta cum putea pe eoina de altădată, exponenţii
acestei etnii, îmbuiba� în înalte funcţii, nu numai că i-au ignorat meritele, dar au şi subscris
direct sau tacit la ned reptăţi le care aveau să se comită: confiscarea casei pe care Viorica
Agmici o avea în �da � lexand"! cel Bun nr. (strada piscogieQ şi care era cu!np�
de la cea pe care o mgq_Jise multa vreme, Conna Fundacescu · , ŞI unde avea sa devma

�

50

51

52

Ibidem. p. 6 1 -62.
Ibidem, p. 42-44.

�

Epitanie Cou'irescll Născută pentru a da strălucire, demnitate
Doamna şi trenul morţii, p. 22-23.

�

şi onoare noţiunii de "româncă", în

53 Cf. rclatării d.nci Rodica Fedcleş-Daniel.
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aJX>i
... în regim de domiciliu obligatoriu, fixat şi pe buletinul de identitate cu
. . chgiriaşă54
. Ie le D 0.
1111ţJa
Cupa amărăciunii i se va "servi" acestei eroine nu s-a golit aici. Avea să mai vadă
cum primii doi fii aveau să fie condamna�,"după cum vom relata în cele ce unnează., la
câte 1 4 ani de închisoare, pentru "vinovăţii imaginare şi daţi în "grija'' to11ionarilor lui
Serghei Nicolski ... , alias Sergiu Nicolau, general de securitate (a se înţelege poliţie
politică... ).
1 1. Gheorghe (George) /. Agarici
A fost cel mai mare din cei trei fii ai familiei Ion şi Viorica Agarici. Partea sa de
moşie ce îi revenea din întreg domeniul Agarici de la Călugăreni şi Drăgeşti - domeniu pc
care . cei trei fuţi şi�l admini�u şi explc:atau î•npreună - era de 193,30 hectare teren
arabil, 47,60 ha de padure, ad1ca 288,1 1 ha m total· · .
In anul 1945 i s-a expropriat întreaga suprafaţă (exceptând pădurea, care nu intrase
sub incidenţa legii de refonnă agrară) întrucât opţiunea sa a fost de a-şi păstra cota de 50
ha pe moşia sa de la Ciuşlea,judeţul Putna56 .
Din căsătoria sa au rezultat doi fii - Ion şi Gheorghe - astăzi locuind în Calea
Victoriei din Bucureşti.
George Agarici, în calitate de avocat, a fost mulţi ani în siLtiba marelui bancher
Max Auschnit şi făcuse parte şi din conducerea Uzinelor Titan-Călan-Nădrag, al căror
proprietar era respectivul bancher.
Pentru simplul motiv de a fi fost omul de legătură cu beneficiarii englezi ai acestui
grup de uzine, în anul 1 950 a fost arestat şi dus la închisoarea Malmezon din Bucureşti.
Au unnat alţi 1 4 ani de detenţie pe la închisorile de tristă faimă - Gherla. Ai ud, Sighetul
Mannaţiei ş.a. Cei doi copii, Ion - născut în 1 943 şi Gheorghe (J01j) - născut în 1 946,
rămâneau numai în grij a şi creşterea mamei Ana-Maria, fostă Săvescu, originară din Piatra
Neamţ, fiind şi nep8ată a avocatului francez Blancfort�i7 .
.

·

12. Con�tcmtin (Costăchel) 1 Agarici

Fiind .al doilea fiu al familiei Ion şi Viorica Agarici, a avut şi el o viaţă foarte
zbuciumată. Incă de mic nu a fost un răsfăţat al mamei sale, ci dimpotrivă, pentru creşterea
şi educarea sa a fost angajată o guvernantă englezoaică ce s-a ataşat destul de mult de el
pentru a-1 lua în Anglia, unde a şi urmat cursurile primare. După moartea guvemantei,
aceasta i-a lăsat prin testament casa ce o avea în Londra.
1;-iceul 1-a um1at în ţară la Timişoara, după care a absolvit cursurile unei şcoli de
aviaţie. In t�npul celui de-al doilea război mondial a luptat, ca aviator, la Cotul Donului şi
Stalingrad. In timpul unei lupte i-a fost smulsă o falcă şi dantura, iar chirurgi a reparatorie i
a fost efectuată de profdr. Dan Teodorescu58 , unul din întemeietorii chirurgiei
stomatologice din Românias9 •
La refom1a agrară din anul 1 945 partea sa de moşie de la Călugăreni-Drăgeşti unde ateriza adesea în anii anteriori cu un avion ,,Fisller'" - era de 199 hectare teren arabil,
1 5 ha islaz şi 43 ha de pădure60 . A fost expropriat de 1 49 ha teren arabil şi de întreaga
Col.(r) �tdim-Va.�il.: StăJlCSCLL Răs1Jiat:i ?.. . Doar în Ceruri. în Doamna şi trenul morţii. p.
conlonnit<tte si cu rdali.m�a d.nei Rtxlil'a Fedcleş-Stănescu.
" Ad1.Na\H�cău. Fond " Primăria comunei Dămieneşti. d. 3/1945, f 2 1 8.
,r, ll>idenl lL 21 1945. f 144- 1 45. 1 6 1 .
' 7 Doamn;1 şi trenul morţii. p. 4 1 -42; el: �i rclatării d.nci RodiUl Fcdelcş-Daniel.
5 ' cr rclat<''u i i d.nd Rodica F<..'deleş-Daniel.
;•J M;uin Ncdelca_ Istoria României în date (1940-1945), Bucurl'Şii. Editura "-Jiculescu. 1 lJ95. p. !!5.
w i\rh.Na\ Hacău_ fond.cit.. d. 3/1 945, f. 2 18.
54
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.
� de 1s lai6 1 .
supral:
,aţă
Fiind un bun cunoscător al limbii engleze, în anii 1 945-1 947 a lucrat ca Ataşat
Militar al Aerului pe lângă Misiunea Militară Britanică din Bucureşti. A fost suficient
motiv ca noul regim să-i intenteze un simulacru de judecată în care principalul capăt de
acuzare - desigur, i nventat - a fost acela de spionaj în slujba ţărilor imperialiste ... Ca şi
fratele său mai mare, între anii 1 950 şi 1964 a fost detinut în cele mai oribile temnite unde
,,reeducarea" se realiza cu vâna de bou62. Nu a fost �torit şi nu a avut copii.
13. Vasile !. Agarici
Era cel mai mic dintre cei trei fi-aţi, fiii lui Ion C. Agarici. Fiind magistrat, a
îndeplinit mai mulţi ani func�a de procuror pe lângă Parchetul Tribunalului Judeţean
Roman. A practicat şi avocatura într-o perioadă ulterioară.
·

�--· =--�--

Fig. 4 Actul prin care Vasile
..

I. Agruici face o donaţie de 2000 lei Cantinei Şcolii din

Călugăreni (3 mrutie 1 94 1 )

S-a remarcat mai ales prin faptul că, fi ind cel mai apropiat cu domiciliul de moşie 
fie la Roman, fie la conacul din Călugăreni - în sarcina sa a stat tot timpul buna
administrare a domeniului lor, observându-se aceasta şi prin aceea că era în mod frecvent
prezent la toate deciziile mai importante ce le lua Primăria Dămieneşti, ca reprezentat al
61

62

Ibidem. d. 21 1 945, [ 1 78.

Doamna şi trenul morţii. p. 42: cf şi relatării d.nei Rodica Fedeleş-Daniel.
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întregii proprietăţi Agarici de la Călugăreni şi Drăgeşti. Ca şi înaintaşii săi a fost preocupat
de acţiunile caritabile. De exemplu, la 3 martie 1 94 1 a donat cantinei şcolare din satul
63
Călugăreni, suma de 2000 lei .
Pmtea sa de proprietate de pe această moşie, senşibil egală cu a fraţilor săi, consta
64
din 1 9 1 ha arabil, 27 ha de islaz şi 43 ha de pădure . In 1945 a fost expropriat de 1 4 1
65
hectare.teren arabil ş i de cele 27 ha d e islaz .
In anii regimului stalin ist, chiar dacă m1 a fost şi el întemniţat ca fi·aţii săi, a
cunoscut din plin viaţa mizeră şi sărăcia, în calitate de consilier juridic la o fabrică din
Bucureşti.
Soţii Vasile şi Elena Agarici au dat viaţă unei fete, Smaranda-Ioana, aflată şi azi cu
domiciliul în Calea Victoriei din capitală, unde locuieşte cu soţul ei, ing. Popovici (fiul
generalului dr. Popovici care a avut moşie în satul Bogdăneşti din comuna Traian, de
lângă Bacău) şi cu fiica lor. Şi Smaranda-Ioana Popovici a fost repusă în dreptul de
66
prop1ietate în comuna Dămieneşti la 20 martie 2002 .
1 4. Horia C. Agmici
.A plecat la vânătoare Agaricij Să vâneze bolşevici ..."
Aşa sunau versurile scrise de ALO. Teodoreanu, puse imed iat pe portativ de
Gherase Dendrino, cântec ce a devenit fulgerător şlagărul nelipsit de la toate petrecerile
populare, dar şi în înalta societate, din primii ani ai deceniului al cincilea din secolul XX.
Şi aceasta, datorită unei isprăvi comise de eroul aviator al cărui nume avea să devină în
curând legendar...
Era unicul fiu al lui Constantin C. Agarici, rezultat din prima căsătorie a acestuia,
cu Valeria Rusovici, acelaşi Agarici care, pasionat fiind de jocurile la bursă, îşi va pierde
întreaga avere...
Horia C. Agmici s-a născut la 6 aprilie 1 9 1 1 în oraşul Laussane din ţara
cantoanelor, Elveţia, unde părinţii săi se aflau la o cură balneară pentru ameliorarea
sănătăţii viitoarei mame care, după cum s-a şi arătat mai sus, nu va mai trăi mulţi ani după
67
aceea, murind de tuberculoză la vârsta fragedă de numai 20 de ani .
A urmat primele cinci clase primare pe lângă Liceul Teoretic din Iaşi, iar studiile
secundare la Liceul Dr. Ioan Meşotă" din Braşov, pe care 1-a absolvit în anul 1930. S-a
"
înscis apoi la Şcoala de Ofiţeri de Avia�e de la Cotroceni, în anul 1 93 1 , pe care a absolvit
o cu gradul de sublocotenent, la 1 iulie 1 933, după care a şi fost încadrat în Flotila 1
Aviaţie. Dovedind reale aptitudini de zbor, va fi brevetat ca pilot de război la data de 1 6
aprilie !934.
In Foaia sa calificativă pe anul 1 937, comandantul Flotilei I Vânătoare îi făcea o
caracterizare semnificativă:"Ofiţer foarte instruit, bine pregătit pentru gradul său, iubeşte
zborul, are aptitudini şi este bine antrenat..."
La data intrării României în război, locotenentul aviator Horia Agarici făcea prute
din Escadrila 53 Hurricane''. Deşi venise cu avionul său la revizie şi reparaţii la Atelierele
"
Aviaţiei de la Mrunaia, prima pagină de eroism aviatic avea să se scrie la 23 iunie 1 94 1 ,
68
când de oraşul Constanta se apropiau mai multe avioane de bombardament sovietice .
63 Arl1.Naţ.Bacău. Fond "Şcoala Călugăreni", d. 35/1935, f. 28-29 �i d. 57/1 940, f 90.
ldcm, Fond ,.Primăria comunei Dămieneşti". d. 3/1 945. f. 2 1 8.
65 Ibidem d. 2/ 1 945. f. 1 78.
66 Cf documentul citat la nota 36, aflat la Primăria comunei DăJnicne;.1i.
67 Col.(r) Gh. Păşcscu, Căpitan aviator Horia Agarici, in revista România Eroica', editie nouă, nr. 2 1 -22. anul
2003, p. 39-40.
68 lbidem
r,_,
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Dar iată cum descrie, destul de sugestiv, dr. Epifanie Cozărescu, isprava ce avea să o
comită tânărul aviator Horia Agarici: ...făcea parte din escadrila Comandorului Ermil
Georgescu şi, la o alarmă care anunţa că bombardierele sovietice se apropie de Constanta,
în timp ce restul escadrilei decola de pe aerodromul militar de la Mamaia-Sat (pentru a nu
fi surprinse la sol, nefiind echipate de luptă - n.n.), avionul lui, un Hunicane (englezesc). a
întârziat să pornească Atunci când a reuşit să ia înăl�me, escadrila lui era deja departe. In
lumina puternică a cerului fără nori, căpitanul (locotenentul - n.n.) Horia Agarici a
observat la timp patru avioane de vânătoare sovietice (avioane de bombardamente - n.n.).
Fiind singur, adică fără «gardă» a hotărât, contrar obiceiului şi inastrucţiunilor, să atace.
S-a urcat în înaltul cerului şi de acolo s-a năpustit ca un fulger şi a doborât primul avion,
după care a luat din nou înălţime mare şi, repezindu-se asupra următorului avion, i-a
retezat cu mitralierele de bord o aripă şi 1-a văzut cum cade în mare învârtindu-se. S-a
înşurubat din nou în înaltul cerului şi pe al treilea ilvion 1-a transformat într-o to1ţă care
cobora din ceruri spre mare ca o stea căzătoare. Intre timp, al patrulea avion sovietic
văzând că nebunul de român nu glumeşte, şi-a zis că «fuga-i ruşinoasă, dar e sănătoasă» şi
,c;9
a fugit evitând lupta' •
La 30 iunie 1 94 1 , în ziarul Universul aveau să apară următoarele cuvinte semnate
de acelaşi ALO. Teodoreanu care scrisese şi versurile �1tecului: "Cultul patriei şi al
onoarei I-au întâmpinat din leagăn pe locotenentul Agarici. Intre ele a crescut şi prin ele a
biruit.. Ridicându-se în văzduh asupra năvălitorului, Agarici auzea glasul poruncitor al
"0
tuturor f\garicilor, strigându-i Loveşte, Agarici! Şi Agarici a lovit... 7 •
Incă de atunci, între el şi un alt as al avia�ei române, Bâzu Cantacuzino, din
Tescanii Bacăului (fiul Marucăi Cantacuzino-Enescu) se va întemeia o prietenie de
nezdruncinat. Din nefericire, tocmai atunci când eroul avea încă multe spus în zona
fierbinte a luptelor aeriene, mai marii decidenţi ai avia�ei militare îl vor considera a fi şi
mai util ca pilot de încercare la uzinele IAR. Braşov, unde se produceau acum, în serie,
performantele avioane de luptă l.A.R. 80. Respectiva decizie s-a luat la 3 august 1 94 1 .
Faptele de arme ş i talentul său de
şi răsplătite cu
" pilot au fost din plin recunoscute
"
Ordine precum: "Coroana României , "Virtutea Aeronautică şi "Crucea de Fier''
germană. După 23 august 1 944 a cunoscut, ca şi toată elita armatei române, cele mai
degradante umilinţe, cu excep�a puşcăriei de care a scăpat la limita măsurilor brutale
aplicate de noul regim prosovietic.
Fiin eliminat din armată, având de înfruntat şi greutăţile inerente ce le presupunea
creşterea a şase copii pe care consoarta îi va aduce pe lume (în afară de cel ce murise de
mic), Horia Agarici va trebui să se mulţumească cu unele dintre cele mai înjositoare
activită� în raport cu pregătirea sa: pentru început, ca slujbaş ocazional pe la noii patenta�
ai vremii, mai apoi ca muncitor la o cooperativă meşteşugărească, instalator de gaze
naturale în localitatea Eforie Sud, dar şi ca (o slabă consolare) translator de ocazie în portul
Constanta, fiind cunoscător al câtorva limbi străine.
La vreme de răgaz şi de inspira�e ssria poezii şi sonate de o autentică valoare
I
literară, precum versurile ce le redăm mai jos. şi care se pot vedea şi la Muzeul Avia�ei
din Bucureşti: "... Prin cântecul Et�rni�il Ce mă răpeşte spre uitare/ Departe de pământul
vie� il Plutesc în armonii de sf'ant/ ln Cerul infinit în care/ Trăi-voi ... dus ... fiind pământ''.
Reabilitarea sa morală s-a făcut abia în august 1 965, ca urmare a noului curent
"

69

Doamna şi trenul morţii, p. 20-2 1 ; cg. Şi relatării d.nei Rodica Fedeleş-Daniel.

7° Col.(r) Gh. Păşescu, art.cit.
7 1 1bidem

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

243

Fami lia Agarici. Genealogii , fapte, destine

declanşat de faimoasa Decara�e a P.M.R. din luna aprilie 1 964 - moment în care i se va
acorda şi gradul de căpitan-aviator în rezervă. A decedat în vara anului 1 982, fiind
îngropa} în Cimitirul Eroilor din Constanţa72 .
In timpul războiului, atunci când prindea o clipă de răgaz, se mai urca la manşa
unui avion uşor cu care ateriza pe şesul de la Călugăreni pentru a mai schimba, la timpul
recoltării holdelor, câte o vorbă cu verii săi George sau Vasile Agarici li, de ce ne, dacă se
întâmpla, chiar cu vărul Costăchel, şi el aviator şi luptător pe frontul de răsărit.
Destinele au făcut ca unii dintre urmaşii săi, neputâ.nd îmbrăţişa preferinţa tatălui de
a privi lumea de sus, au ales, în circumstanţe lesne de înţeles, apa mării şi oceanelor ca
suport al existenţei. Dintre fiii săi, doar Adelaida şi fiul ei, Paul, locuiesc în Bucureşti.;
Annand, ca marinar, s-a stabilit cu soţia şi fiica sa, Rodica, în Australia; Ştefan, Ilie şi
Andrei ca absolvenţi ai Academiei Navale din Constan% sunt de mai mulţi ani cetăţeni
canadieni; Horiana, trăieşte în Belgia, unde s-a şi căsători{ .
*

Străbunii lor au fost răzeşi. După exemplul înaintaşilor lor s-au străduit, atât cât au
putut, să scrie prin fapte onorabile partea lor de istorie, pusă în slujba ţării şi a umanităţii.
Prezenţa lor pe unde au trăit, a cinstit cum se cuvine numele de Agarici. Iar atunci când
timpul s-a oprit în loc şi i-a eliminat de pe scena istoriei, au întâmpinat soarta cu stoicism şi
dernnitate74.

La familie Agarici. GeneaJogies, actions, destins
Resume
Provenant d'une familie de paysans libres enrichis du but du XVI" siecle, par une maniere
moderee et des economies les descendants de la familie Agarici devienra, graduellernent, grands
proprietaires de terre et d'autres biens mobiliers et imrnobiliers, comme ils sont connus jusqu'a la
rnoitie du XX: siecle, quand le pays a ere occupe des troupes sovietiques. L'uns d'entre les
representants de cette familie, avec des etudes effectuees dans les grandes capitales de I'Ewupe Paris, London, Berlin - ils sont affirmes aussi comme specialistes aux divers domaines, par exemple:
economique, militaire ou juridique. Mais la caracreristique de cette familie plus distincte a ere
l'action charitable, de bienfaisance, d'aider et l'emancipation de ceux nombreux et pauvres.
Tels aspects sont presentes dans cet ouvrage, comrne: la donation d'une propriere tonciere
sur 1' Academie Roumaine, par Ioan Costache Agarici en 1 895, pour le but de la fondation et de
l'entretien d'une ecole de l'agriculture; les bienfaisances d'Ion Agarici (le neveu d'I.C. Agarici) qui
detient Ia propriete fonciere de Călugăreni, Drăgeşti, mais aussi son activi re de chercheur, parce qu'il
a fini les etudes agronomiques de Berlin; l'action de Viorica Agarici de sauvage des Juifs qui etaient
transportes par Sturmbanfiihrer Ohlendorf avec "le train de la mort"; l'activire de Costăchel Agarici
comrne amateur, mais aussi comme attache militaire a 1' Ambassade de Grande Britannique a
Bucharest; la grande populmire de Horia Agarici, un brillant aviateur, qui a abattu dans une bataille
des beaucoup avions sovietiques dans la deuxierne guerre mondiale.
Des beaucoup aspects presentes ont un caractere inedit, ayant a la base docurnents d'archive,
mais aussi des ternoignages d'uns representants de cette grande familie representative pour les
valeurs morales de notre pays.

7 2 Thidem; cf. şi relatării dnei Rodica Fedeleş-Daniel, vară primară cu HoriaAgarici.
73 Cf. relatării dnei Rodica Fedeleş-Daniel.

74 Adresăm şi pe această cale, sincercle noastre mulţumiri distinsei doamne Rodica Fedeleş-Daniel, care ne-a pus
la dispozi�e. cu multă generozitate, documente şi informaţii privitoare la tema de fută.
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DAN MONAH, GHEORGHE DUMriROAIA fEUCJAMONAH, CoNsrANTIN
PREOTEASA, ROXANAMUNTEANU, DORIN NICOLA, PoDURJ-lJEALUL
6HINDARU O TRoiEINSUBCARPAŢDMOLDOVEj PIATRA.-NEAMf, EDITURA
"CONSfANTINMATASA'', 2003, 250 P.
Staţiunea arheologică de la Poduri - Dealul Ghindaru, jud. Bacău, prin succesiunea
stratigrafică deosebită, aici întâlnindu-se depuneri din Precucuteni II târziu, III clasic, III târziu,
nivel de tranziţie Cucuteni A 1 - Cucuteni A2 (cu mai multe nivele de refacere), A-B, B1 şi B2 şi
un nivel d i n epoca bronzului, cultura Costişa. dar şi prin remarcabilele descoperiri, şi nu în
ultimul rând prin metoda interdisciplinară de cercetare practicată aici se impune ca fi ind, în
prezent, un obiectiv arheologic important pentru cercetarea culturii Cucuteni. mai ales acum
într-o perioadă în care numărul şantierelor arheologice scade de la an la an din d i verse motive,
predominând însă cele financiare.
In acest context, real izarea expoziţiei "Poduri - Dealul Ghindaru" de către Complexul
Muzeal Judeţean Neamţ este un eveniment demn de remarcat, dată fiind importanţa staţiun ii
arheologice de la Poduri. Cu atât mai mult cu cât organ i7..area expoziţiei este însoţită şi de
publicarea unui catalog realizat într-o manieră de înaltă ţinută (cal itatea hârtiei, i l ustraţie color
etc.), care prin modul riguros de prezentare a problematicii ridicate de staţiunea arheologică de
la Poduri depăşeşte cadrul unui simplu catalog de expoziţie, fiind mai degrabă o sinteză a
situaţiei în care staţiunea se află în stad iul actual al cercetărilor.
Lucrarea pe care o prezentăm, ce reprezintă al XIII-lea volum din Bibliothc�:a
Memoriae Antiquitatis, debutează cu Abrevieri (p. 6), urmate de un Cuvânt Înainte (p. 7- lO).
semnat de reputatul cercetător acad. Mircea Petrescu-Dîmboviţa, care subliniază imp01tanţa
cercctări lor_arheologice de la Poduri-Dealul Ghindaru pentru �:ultura Cucuteni de pe teritoriul
României. In continuare, este prezentat Colectivul şantierului (p. 1 1 - 12), care a suferit de-a
lungul timpu lui diverse modificări, dar în tot acest timp responsabi l de şantier a fost dr. Dan
Monah,_cel care a descoperit staţiunea în 1 978 şi a început investigaţiile sistematice în 1 979.
In Introducere (p. 1 3 - 1 4) se motivează scopul real izării expoziţiei, care "îşi propune să
prezinte rezultatele obţinute în decursul unui sfert de secol de investigaţii în una din cele mai
interesante staţiuni arheologice din Român ia" (p. 1 3), şi de asemenea să demonstreze că
"RorJ]ânia are o bogată preistorie şi o cercetare arheologică care nu are motiv de inhibiţie'' (p.
1 3). In continuarea autorul defineşte noţiunea de tel/ (p. 15- 1 6), afim1ând în concluzie că
"staţiunea de pe Dealul Ghindaru îndep lineşte toate condiţiile ce definesc un Telr' (p. 1 6).
Istoricul cercetărilor (p. 17-28) ne prezintă cele 22 de campanii arheologice.
disti ngându-se panu mari perioade în cercetarea sitului de la Poduri : 1 ) 1 978-1 989 în care
săpături le au fost finanţate de Muzeul de Istorie Bacău, Complexul Muzeal Judeţean Neamţ,
Muzeul Naţional de Istorie a României şi, din 1 986, de Institutul de Istorie şi Arheologie "A . O.
Xenopol" d i n Iaşi; 2) 1 990- 1 996, perioadă în care se intensifică cercetarea interdisciplinar"ă; 3)
1997- 1 999, când săpăturile au fost sistate, acum având loc numeroase braconaje în situ! de la
Poduri, fapt ce a sensibilizat pe colecţionarul Doctor Romeo Dumitrescu (originar din
Moineşti), care s-a hotărât să sponsorizeze reluarea cercetărilor din acest sit; din anul 2000
începe ultima mare perioadă în cadrul cercetărilor. Acum se intensifică programul de
investigaţii pluridisciplinară. La reluarea săpăturilor sistematice în campania din 2000, din
cauza braconajelor, a fost necesară extinderea casetei A, ceea ce permis recuperarea unor
materiale din epoca bronzului şi cercetarea unei interes�nte locuinţe cu etaj din faza Cucuteni
B 1 în care s-au descoperit vetre deosebite ce au tost puse în legătură cu activităţi metalurgice.
De la reluarea cercetărilor, s-au �cut şi alte descoperiri i mportante, printre care se numără şi
cele privitoare la etapa Cucuteni Ar. "astfel că o veche şi disputată problemă se apropie de
elucidare" (p. 27).
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Până în momentul de faţă în tell-ul de la Poduri a fost săpată o suprafaţă de peste 1 500
2
m , tiind cercetate parţial sau integral peste 90 de construcţii, un număr mare de gropi, fiind
obţinute informaţii preţioase privind plantele cultivate şi flora spontană, speciile de animale
domestice şi vânate şi a fost recoltată o mare cantitate de ceramică, numeroase unelte şi arme,
care au Jmbogăţit colecţiile muzeelor din Bacău, Piatra Neamţ şi Bucureşti.
In următoarele pagini este prezentată Amplasarea teU-ului şi săpăturile (p. 29-32),
acesta fiind amplasat pe terasa de pe dreapta Tazlăului Sărat pe o colină de formă aproximativ
elipsoidală, cu înălţimea de 4,5 m faţă de orizq_ntală. Zona de)nteres arheologic se găseşte pe
botul Dealului Ghindaru în locul numit şi " Intre Pâraie" . In perioada 1 979-1983 au fost
cercetate trei secţiuni, reuşindu-se obţinerea unei schiţe stratigrafice preliminare a te/l-ului. Din
1984 s-a hotărât schimbarea sistemului de cercetare prin deschiderea unei suprafeţe mai mari,
caseta A (24 x )6 m), în care s-a reuşit până în prezent să se ajungă la nivelul Cucuteni A"
parţial degajat. In 2000 a fost deschisă şi caseta B, în care autorii cercetărilor folosesc cele mai
noi tehnjci de săpătură şi de cercetări pluridisciplinare.
In ceea ce priveşte Stratigrafia şi cronolqgia radiocarbon (p. 3343), în lucrare se
afirmă că primii locuitori de la Poduri s-au aşezat "Intre Pâraie" spre sfărşitul fazei Precucuteni
II; în a�cest nivel se remarcă construcţia nr. 36, denumită sanctuar, în care s-au descoperit două
vetre. In apropierea primei vetre a fost descoperit un interesant ansamblu format dintr-un V;;_J.S
miniatura!, un tron de lut ars şi şapte statuete feminine denumite "Stanta Familie''. In
apropierea celei de-a doua vetre a fost descoperit un alt ansamblu de piese de cult, .,Soborul
Zeiţelor", din care fac parte 2 1 statuete feminine, 13 tronuri de lut ars şi alte două mici obiecte
de cult, toate aflate într-un vas de dimensiuni mari.
Pentru Precucuteni III-clasic se remarcă descoperirea unei construcţii, numite de
descoperitori "moară" precum şi a unor silozuri din care s-a recoltat o mare cantitate de grâu
carbonizat. Din Precucuteni III-târziu se remarcă întreţinerea unor vii relaţii a comunităţii de la
Poduri cu cele din ariile Gumelniţa şi Petreşti, fapt dovedit de diversele descoperiri din acest
nivel.
Acest ultim nivel este suprapus de un ,,nivel intermediar", Cucuteni A 1 • Prin cercetarea
complexului nr. 73, format din patru locuinţe suprapuse au început să se clarifice problemele
ridicate de etapa Cucuteni A 1 . Acest complex a scos la iveală faptul că în această perioadă
ceramica de factură precucuteniană era decorată cu pictură (în special pictată cu alb înainte de
ardere)- transformare ce până acum era doar intuită de arheologi.
Peste nivelul Cucuteni A1 se află o depunere consistentă (care depăşeşte uneori 1 ,60 m)
care cuprinde 3 sau 4 niveluri de locuire datate în Cucuteni A2. Acestei epoci aparţinându-i
singura locuinţă de Ia Poduri cu două încăperi. Depunerile Cucuteni A2 ,,sunt suprapuse de
vestigiile unor locuinţe prost conservate, care - după inventarul ceramic şi după poziţia lor
stratigrafică - înclinăm să le atribuim etape Cucuteni A{ (p. 39). Urmează apoi o locuire din
faza Cucuteni A-B, cu o situaţie mai neclară, şi apoi locuirea Cucuteni B, fiind certă existenţa
ambelor etape B 1 şi B2. O premieră la Poduri o reprezintă descoperirea unei construcţii cu
parter şi etaj datând din faza Cucuteni B (L75), Ia etajul căreia au fost descoperite două vetre şi
inventar specific unei activităţi metalurgice.
Această locuire este suprapusă de un nivel aparţinând perioadei mijlocii a epocii
bronzului, căreia îi aparţine un enorm şanţ pe traseul căruia a fost construit apoi un ring de
piatră. Urmează apoi o aşezare din secolele II-III d.Hr. şi o nouă locuire de-abia în evul mediu,
acestea încheind lunga istorie a locuirilor de pe Dealul Ghindaru" (p. 42).
"
Următoarele pagini ale lucrării sunt dedicate unor Descoperiri deosebite (p. 43-50), în
care sunt ne prezentate cu mai multe amănunte, unele construcţii sau piese de valoare deosebită
depistate în diferite niveluri de locuire. Revenind asupra unor piese sau construcţii prezentate
anterior, autorul tratează pe larg semnificaţia acestora. Este cazul sanctuarului din perioada
Precucuteni II-târziu în care au fost descoperite Stanta Familie şi Soborul Zeiţelor, ca şi de
complexul denumit "moară" şi o serie de gropi cu depuneri rituale, inclusiv cu depuneri de
părţi de schelete umane, aparţinând nivelului Cucuteni A2. De asemenea, pot fi amintite şi
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unele obiecte ceramice sau descoperirile legate de activităţile metalurgice (printre care trei
creuzet� pentru topirea şi turnarea aramei, precum şi două lingouri de cupru).
In continuare sunt tratate Descoperirile din epoca bronmlui (p. 5 1 -54). Dintre acestea
se remarcă o urnă funerară, un vas tipic culturii Costişa, ce con�nea resturile cinerare ale unui
copil. Tot epocii bronzului îi aparţin săgeţile din os, din categoria aşa numitelor săgeţi-stilete,
cu vârfuri pătrate în secţiune, faţetate cu multă grij ă. Descoperirile din epoca bronzului de la
Poduri sunt importante, mai ales că aşezarea se află într-o zonă de întrepătrundere a două
culturi, Costişa şi Monteoru.
Sunt de asemenea prezentate şi rezultatele obţinute prin Cercetările interdisciplinare (p.
55-64), începându-se cu cele pedologice efectuate în anii 1 98 1 - 1 982. de către regretatul
Gheorghe Lupaşcu, care au confirmat originea antropică a movilei. In ceea ce priveşte
determinările arheobotanice, staţiunea Poduri beneficiază de cel mai complet conspect
arheobotanic din România, fiind efectuate până acum peste 60.000 de determinări. Se remarcă
astfel că din cele 1 5 specii de plante cultivate determinate aici, doar patru nu fac parte dintre
cereale (coreandrul, perjul, mărul şi viţa de vie). De asemenea au fost efectuate determinări de
plante din flora spontană, fiind identificate câteva specii de buruieni segetale caracteristice
culturilor de cereale sau o serie de plante pe care locuitorii de la Poduri le culegeau: coarne,
zmeu� soc, tei etc.
In ceea ce priyeşte investigarea resturi lor osteologice, acest lucru a fost început aici de
regretata Alexandra Bolomey, ele fiind reluate în 2000 de un grup de specialişti de la Muzeul
Na�onal de Istorie a României. Au fost identificate, dintre animalele domestice, bovine, ovine,
caprine, porc domestic şi câinele, iar în ceea ce priveşte animalele vânate au fost deterrninatc
bourul, bisonul, cerbul, mistreţul, ursul brun pentru carne, şi lupul, castorul, râsul, bursucul,
vulpea, jderul, pisica sălbatică şi iepurele pentru blană.
Şi datele din domeniul antropologiei sunt extrem de preţioase ştiut fiind că, în ciuda
unei intense cercetări pentru perioada culturii Cucuteni, nu au fost găsite decât câteva schelete
care au putut fi atribuite cucutenienilor. De aceea este firească atenţia acordată descoperirii la
Poduri a unui craniu uman pe o lentilă de cereale, pentru aceasta a fost făcută o expertiză
antropologică de către Dan Botezatu şi o datare prin metoda radiocarbon împreună cu un
eşantion din cereale, descoperirea fiind atribuită etapei Cucuteni A2. Craniul uman a fost
încadrat în tipul mediteranoid.
Staţiunea de la Poduri beneficiază de cea mai mare serie de date radiocarbon din
întregul areal al culturii Cucuteni-Tripolie, în număr de 1 3 , care se referă la nivelele
precucuteniene şi a celor din fuza Cucuteni A. A rămas un deziderat ob�nerea unui număr
rezonabil de datări pentru fiecare nivel, lucru regretat de către responsabilul şantierului.
Un alt domeniu abordat în cercetările de la Poduri este cel al A rheologiei experimentale
(p. 65-68). Astfel, pentru prima dată s-a realizat confecţionarea unui topor din piatră şi a tost
construită o locuinţă la o scară redusă, după modelul celor cunoscute în arealul complexului
cultural Cucuteni.
Investigaţiile din hinterlandul teU-ului (p. 69-73) au cuprins periegheze efectuate pe o
rază de 5 km de la tel/ şi, astfel, au fost identificate şapte aşezări cucuteniene şi un număr de
cinci izvoare sărate. Investiga�ile nu s-au limitat doar la domeniul arheologic, fiind întreprinse
şi cercetări etnoarheologice privitoare la exploatarea şi utilizarea sararnurei de către o echipă
condusă de Marius Alexianu, investigaţie ce a constituit o altă premieră în România.
Lucrarea beneficiază şi de un amplu rezumat (p. 74-8 1 ), în limba franceză, care vină să
faciliteze accesul persoanelor din străinătate interesate de principalele probleme ridicate de
cercetările întreprinse la Poduri. Acesta este urmat de o Bibliografie (p. 82-86) referitoare la
situl de la Poduri, apoi de un număr impres io n ant de Ilustraţii (p. 87- 142), realizate color, în
condiţii _grafice deosebite, prezentând diverse aspecte legate de cercetarea situ lui.
Intre p. 143-248 este realizată prezentarea propriu-zisă a Catalogului, în care sunt
prezentate sintetic date despre fiecare dintre piesele ce fac obiectul expozi�ei dedicate staţiunii
de la Poduri, realizată de Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
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Fără îndoială că atât realizarea expozi�ei, cât şi publ icarea catalogului Poduri-Dealul
Ghindaru, o Troie în Subcarpaţii Moldovei, sunt realizări importante, oferind atât publicului
larg, cât şi specialiştilor preţioase informaţii privind respectivul sit, cercetările de aici
contribuind la elucidarea multor aspecte încă obscure ale calcoliticului Europei de sud-est.
Acest lucru mai ales după încheierea cercetărilor, autorii acestora intuind că această sta�une
mai are încă multe surprize de oferit.
Astfel, catalogul şi expoziţia reprezintă o etapă benefică in cunoaşterea rezultatelor
cercetărilor din această staţiune, considerată de către acad. Mircea Petrescu-Dimboviţa "una
din cele mai i mportante din aria culturii Cucuteni de pe teritoriul României".

LA"cRA-MJOARA ELENA /STINA
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D. PRoTASE, TAGA. DOUĂAŞEZĂRI DIN PERIOADA FINALĂA
ETNOGENEZEI ROMÂNIWR (SEC. IV- VI ŞI SEC. VII-VIII),
CLUJ-NAPOCA, EDITURA NEREAMIA NAPOCAE, 2003, 1 10 P.
'

Localitatea Ţaga, situată în nord-vestul Câmpiei Transilvane, la 18 km sud-esţ de oraşul
Gherla, jud. Cluj, este men�onată în literatura arheologică încă din secolul al XIX-lea. In timp au
fost semnalate descoperiri din diverse epoci istorice, de Ia neolitic până în epoca Daciei romane şi
a perioadei finale de etnogeneză a românilor.
Aşezările care fac obiectul lucrării monografice de care ne ocupăm, au fost identificate, cu
prilejul unor cercetări de suprafaţă efectuate în primăvara anului 1 964, de către D. Protase, în
locul numit de localnici ,,Hrube", situat la cea 3 km spre sud-vest de centrul comunei Ţaga.
Cercetările arheologice sistematice s-au efectuat Ia Ţaga-,,Hrube" în trei campanii, din
anii 1965 - 1 967, de către un colectiv de specialişti sub conducerea autorului lucrării de faţă.
Principalele rezultate ale cercetării arheologice de la Ţaga-,Jirube" au fost publicate, într-un
raport cuprinzător, de către responsabilul şantierului arheologic încă din anul 1 988. Alte referiri la
rezultatele cercetărilor de Ia Ţaga s-au făcut, pe parcursul anilor, şi în alte lucrări ale profuniv.dr.
D. Protase.
Prin studiul monografie Ţaga. Două aşezări din perioada finală a etnogenezei
românilor (sec. IV-VI şi sec. VJI-VIII), avem acum, pentru prima dată, prezentarea exhaustivă
şi sistematică a rezultatelor cercetărilor din cele două aşezări de la Ţaga-,Jirube", în care viaţa
unor comunităţi autohtone a continuat atât în perioada imediat post-aureliană, cât şi în epoca
încheierji procesului de formare a poporului român.
In prezentarea"şi analiza rezultatelor cercetărilor arheologice de la Ţaga-,,Hrube", autorul
a adoptat "stilul clasic , care facilitează o viziune analitică cuprinzătoare şi integratoare, precum şi
formularea unor încheieri de ordin cultural-istoric credibile.
După câteva consideraţii preliminare, cu referiri la istoricul cercetărilor de la Ţaga,
urmează o succintă, dar necesară, caracterizare a mediului geografic din zona comunei Ţaga, şi
apoi prezentarea stratigrafiei, a vestigii lor din alte epoci şi a săpături lor efectuate.
O primă parte a lucrării se referă la prezentarea Aşezări autohtone din sec. N-VI. Sunt
descrise cele I l locuinţe descoperite, 8 gropi de provizii, 2 cuptoare cu calotă din lut şi 2 vetre de
foc izolate, la care se adaugă prezentarea şi analiza materialelor arheologice (moneda de la
Constans, emisiune din anii 341-346; fibula din bronz, din sec. IV, pieptenii din os, cu din�
bilaterali, dintre care unul are apărătoare, respectiv o teacă fiumos ornamentată, cu analogii la
Davideni-Neamţ, în Moldova şi Villey St. Etienne în Franţa, şi celelalte obiecte de inventar, între
care un loc important îl ocupă ceramica).
"
Considera�i importante sunt consemnate cu privire la "datarea şi apartenenţa etnică a
primei aşezări de Ia Ţaga-,J-Irube", concluzionându-se că ne aflăm în faţa unei aşezări daca
romane, care îşi are începuturile "în preajma anilor 300" şi în care viaţa a continuat până în
"primele două-trei decenii ale secolului al VI-lea".
Ne permitem să subliniem că unele descoperiri de la Ţaga, în primul rând cele ce pennit o
încadrare cronologică ,,strânsă" (moneda de la Constans, fibula, pieptenii cu din� bilaterali, unele
vase ceramice etc.), precum şi unele caracteristici de natură etno-culturală, sus�n concluziile
autorului monografiei, privind încadrarea primei aşezări de la Ţaga între cea 300 şi primele trei
decenii ale secolului al VI-lea şi atribuirea acestei aşezări unei comunită� autohtone, daco-romanice.
Partea a doua a lucrării este rezervat prezentării Aşezării din secolele VII- VIII de la Ţaga.
Sunt descrise cele 1 7 locuinţe, precum şi inventarul arheologic descoperit (ceramica, cercelui de
argint din sec. Vlll, element important pentru încadrarea cronologică a aşezării, mărgelele,
fragmentul dintr-un pieptene de os, cu un singur rând de din�, precum şi celelalte piese de inventar).
Pe baza analizei inventarului, autorul formulează considera�i pertinente privind .,datarea
şi atribuirea etnică" a celei de a doua aşezări de la Ţaga-"Hrube", conchizând că aceasta începe
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spre a doua jumătate a sec. VII şi cuprinde întreg secolul al VIII-lea Autorul consideră că, în
stadiul actual al cercetărilor, "atribuirea etnică a acestei aşezări slavi lor sau protoromânilor rămâne
"
discutabilă .
Ne permitem să observăm că deşi puţin numeroase, descoperirile de la Ţaga permit
atribuirea celei de-a doua aşezări unei comunită� străromâneşti sau român�slave. la care
predomină elementele de cultură materială specifice civiliza�ei vechi româneşti.
Textul lucrării este întregit şi susţinut de o ilustra�e de bună calitate, cuprinzând materialul
arheologic descoperit în cele două aşezări de la Ţaga, precum şi de un scurt rezumat in limba
franceză, care facilitează accesul cercetătorilor străini interesati
' de istoria mileniului 1 d.Hr. din
spa�ul vechii Dacii.
Aşezările de la Ţaga, cum s-a văzut, acoperă o perioadă mare de timp din istoria Daciei
post-aureliene, de la inceputul secolului al IV-lea până spre stărşitul secolului al VIII-lea, cu o
"
"ruptură , o discontinuitate culturală, care acoperă a douajumătate a secolului al VI-lea şi primele
decenii ale secolului al VII-lea Această "cezură" cronologică este de aşteptat să fie acoperită prin
noi cercetări in microzona Ţaga şi sperăm in descoperirea unui nou sit arheologic care să acopere
răstimpul dintre cele două aşezări deja cercetate.
La Ţaga, ca şi în multe alte locuri din spa�ul vechii Dacii în care s-au efectuat cercetări
arheologice de mai mare amploare, ca de exemplu Valea Budureasca din Muntenia, Valea
Moldovei şi Valea Bistriţei în Moldova sau zona Bratei, zona Biharei sau Sighişoarei în
Transilvania, in cadrul unor aşezări avem, în epoca marilor migra�i, o discontinuitate de locuire
pe verticală, cauzată de o anume mobilitate a comunităţilor săteşti autohtone. Dar această
mobilitate, provocată de mai mulţi factori soci�economici şi geo-politici, s-a circumscris unei
stabilită� microzonale. Prin urmare, de cele mai multe ori, acolo unde avem o discontinuitate de
locuire pe verticală, avem o continuitate pe orizontală, microzonală.
Lucrarea prezentată imbogăţeşte substanţial tabloul cunoaşterii epocii secolelor IV- VIII în
Transilvania, cu date arheologice concludente şi concluzii istorice pertinente, argumentate in chip
ştiinţific.
Prof.univ.dr. D. Protase ne-a dat in ultimii ani noi şi importante lucrări cu caracter
monografie, îmbogăţind hotărâtor cunoştinţele noastre privind epoca romană şi post-aureliană in
Transilvania. Prin ritmul de lucru dovedit, prin numărul şi valoarea lucrărilor date, distinsul istoric
şi arheolog O. Protase este un model. Şi este bine că mai avem asemenea cercetători, asemenea
modele, de care tânăra generaţie de cercetători are nevoie.
Pe lângă fel icitările adresate autorului, pro(univ.dr. D. Protase, de la care aşteptăm noi şi
noi lucrări in anii ce vin, care să îmbogăţească tabloul istoriografiei româneşti privind mileniul 1
d.Hr., in fupt mileniul naşterii poporului român, un gând de mulţumire şi felicitări adresăm
Asociaţiei tinerilor arheologi "Fortuna" şi Editurii Nereamia Napocae, care au publicat
monografia prezentată şi care in ultimii ani au tipărit peste 50 de cărţi de istorie şi arheologie, de o
valoare ştiinţifică incontestabilă.

IOAN MITREA
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DAN GH. TEODOR, SPAŢIUL CARPATCTDUNAREANCTPONTIC INMILENIUL
MARILOR MI6/?AŢJJ BuzAU, EDITURA ALPHA, 2003, 554 P.
Semnalăm cu mult interes apariţia recentă a lucrării domnului profesor universitar
Dan Gh. Teodor, Spaţiul carpato-dunăreano-pontic în mileniul marilor migraţii, un volum
ce reuneşte 45 de studii selecţionate în funcţie de importanţa ştiinţifică a problematicii pe care o
expun. Este, de fapt, rodul muncii de cercetare desfăşurată timp de jumătate de secol, în peste 50
de obiective arheologice, o parte din ele extinzându-se şi în teritorii din Basarabia.
Lucrarea de faţă concepută ca o culegere de studii ce au mai văzut lumina tiparului se
dovedeşte a fi un instrument necesar pus la dispoziţia specialiştilor, a studenţilor şi a tuturor celor
interesaţi de istoria spaţiului carpato-nistrian (sec. IV-XI d.Hr.), fapt arătat de autor încă din
Prefaţă.
Volumul, consistent ca structură este conceput în patru părţi: Continuitate, romanizare şi
creştinism în spaţiul dunărean (p. 1 1-139), Bizanţul şi regiunile de la Dunărea de Jos (p. 145-349),
Autohtoni şi alogeni in zorii Evului Mediu (p. 355-435) şi Varia (p. 439-541).
Prima parte reuneşte un număr de 14 articole sub titlul generic Continuitate, romanizare şi
creştinism in spaţiul dunărean, concepte de bază ale înţelegerii procesului de etnogeneză
românească. Tratând probleme de sinteză ca: romanitatea est-carpatică in perioada celei de a
doua jumătăţi a mileniului 1 dHr., preliminariile culturii vechi româneşti sau unele consideraţii
privilui încheierea procesului defonnare a poporului român (dacă ar fi să enumerăm doar câteva
dintre ele) autorul reinterpretează coroborând informaţia arheologică cu ştiinţele conexe elaborând
studii valoroase, de profunzime ce pun într-o lumină nouă, originală numeroasele probleme mai
puţin clarificate privitoare la istoria celei de a doua jumătăţi a mileniului 1 d.Hr. la nordul Dunării
de Jos. Literatura de specialitate recunoaşte importanţa majoră a Profesorului Dan Gh. Teodor în
consacrarea unor realităţi istorice din spaţiul est-carpatic prin concepte (devenite astăzi de
notorietate) ca: civilizaţia daco-romană şi veche românească de tip Costişa-Botoşana-Hansca (sec
V-VH), Lozna-Bomiş (sec.VII-Vlll), Dridu (sec.IX-Xl), ca şi culturile Răducăneni (sec.XI-XII)
şi Prodana-Bârlad (sec.Xll-XIII).
Autorul dă, totodată, o atenţie deosebită relaţiilor dintre Bizanţ şi regiunile de la nordul
Dunării de Jos reliefănd în cele 1 2 articole care alcătuiesc cea de a doua parte a lucrării faptul că
civilizaţia bizantină s-a integrat organic în contextul culturii materiale şi spirituale vechi româneşti
astfel încât "întreaga evoluţie a societăţii locale din veacurile ulterioare a purtat pecetea sa
ulterioară " (p. 20 1 )
Câteva descoperiri cu valoare de tezaur fac obiectul unor articole separate: Tezaurul feudal
.

timpuriu de obiecte de podoabă descoperit la Voineşti-Iaşi, Obiecte de podoabă din
tezaurul feudal timpuriu descoperit la Oţeleni (raionul Huşi, regiunea Iaşi), Tezaurul de la
RMucăneni-Iaşi. De asemenea, autorul face o analiză în detaliu a unor piese vestimentare

bizantine (catarame), a fibulelor "digitate", a fibulelor romana-bizantine, a cerceilor cu pandantiv
stelat şi a medalioanelor bizantine cu simboluri creştine realizând (pentru unele din ele) o
tipologie a lor, harta şi catalogul descoperirilor.
Concluzionând această a doua parte a lucrării relevantă ni se pare afirmaţia: "Importanţa
considerabilă a istoriei şi civilizaţiei bizantine pentru destinele ulterioare ale regiunilor de la est de
Carpaţi, ca şi pentru restul spaţiului carpato-dunărean din a cărui unitate face indestructibil parte,
ne apare astăzi cu atât mai evidentă, cu cât poporul şi limba română, în ciuda tuturor prefacerilor
istorice, care au avut loc de aproape 2000 de ani în această parte a Europei de sud-est, au rămas
până as�i singurele mărturii ale romanităţii orientale" (p. 20 1 ).
In cadrul celei de-a treia părţi a lucrării - Autohtoni şi a/ogeni in zorii evului mediu - un
spaţiu amplu este acordat rela�ilor dintre autohtoni şi slavi: izvoarelor scrise şi nescrise, căilor de
penetrare, reparti�a geografică a vestigiilor sale, interferenţa lor cu aria culturilor autohtone,
raporturile slavilor cu autohtonii după anul 602, asimilarea şi aportul lor la sinteza culturală care
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va conferi civiliza�ei autohtone din a doua jumătate a mileniului I "trăsături proprii originale care
o indivi�ualizează în ansamblul evolu�ei istorice din sud-estul european" (p. 426).
In ultima parte a volumului, intitulată sugestiv Varia, autorul grupează un număr de 12
articole ce surprind aspecte încadrate cronologic în aceeaşi unitate de timp: cea de-a doua
jumătate a mileniului 1 d.Hr. Articolele tratează teme diverse: de la probleme de cronologie, de
ordin etno-demografic, economice (semnalăm cu această ocazie un articol deosebit de interesant:
Legături economice între regiunile de la răsărit de Carpaţi şi Orientul Arab în sec. IX-X
e.n.), până la studii ca: Inscripţiile rupestre de la Cotârgaşi-Suceava; Topoare medievale
timpurii în regiunile carpato-nistriene; Un cne7Jlt românesc la est de Carpaţi în veacurile
IX-XI e.n. ş.a, toate vin să completeze informa�a de multe ori Iapidară a acestui ev întunecat.

Lucrarea, tipărită în condi�i grafice deosebite, este înso�tă de o bogată ilustra�e (la fiecare
articol, după caz), de h� şi de un rezumat în limba franceză, fapt care înlesneşte accesul
cititorului străin la concluziile volumului.
Tipărirea acestui volum omagia) de către colegii de la Muzeul din Buzău este un
binemeritat omagiu adus distinsului nostru Profesor la împlinirea vârstei de 70 de ani.
Credem că nu greşim dacă afirmăm că această carte este, de fapt, darul de suflet, pe care
autorul îl oferă cu generozitate genera�ilor de specialişti care-şi îndreaptă aten�a spre studiul
acestei "tulburătoare, mai pu�n cunoscute şi una din cele mai interesante perioade din istoria
veche a României" (p. 466).

LA.CRĂMIOARA MARIN-STRA TULA T
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ALExANDRuARTIMON, ORAşUL MEDIEJIAL TRoroşINSECoLELEXfJ/-xJIJJ.
6ENF:zAŞJEJ!oLl.JŢJ4 BACĂU, EDITURA"CORGALPREss, 2003, 372 P.
Geneza şi dezvoltarea centrelor wbane medievale din Moldova, cu precădere a oraşelor
medievale Bacău, Trotuş şi Adjud, a fost una din preocupările profesionale de căpătâi ale
arheologului Alexandru Artimon. Când a pornit pe drumul cercetării acestora ( 1 972) încă nu se
cunoştea vechea vatră a oraşului Trotuş, identificată, după ample şi complexe investiga�i, în anul
1 976. În acel an au demarat săpături le arheologice, care iniţial au avut darul să precizeze topografia
ini�ală a Iocalită�i medievale de tip urban şi apoi evolu�a acesteia în timp şi spa�u până Ia sfârşitul
secolului al XVII-lea, când s-a declanşat procesul de decădere, datorită unor factori de natură
socială, economică şi politică din Moldova acelor vremuri. Cercetarea arheologică a oraşului
medieval Trotuş, desfăşurată în principal în perioada 1976- 1 999, a scos la lumină aspecte importante
legate de arhitectura civilă şi religioasă, de dezvoltarea îndeletnicirilor agricole, meşteşugăreşti,
comerciale şi spirituale ale celor care au vieţuit pe aceste locuri şi completează pu�nele informa�i
scrise pentru a putea contura etapele cele mai importante in evolu�a urbei.
Oraşul medieval Trotuş era situat în partea de sud-est a Moldovei pe valea mijlocie a râului
cu acelaşi nume, în apropierea unor importante ocne de sare şi la întretăierea a două dmmuri
comerciale: unul pe valea Trotuşului, iar celălalt anticul drum care făcea legătura cu Transilvania pe
valea Râului Oituz. Cadrul natural deosebit de prielnic, resursele naturale din zonă şi vecinătatea
căilor comerciale tradi�onale au permis apariţia şi dezvoltarea, în Evul Mediu, a unei importante
aşezări urbane, care a devenit şi reşedinţa administrativă a �nutului Trotuş.
Acestei localităţi îi este dedicată monografia Oraşul medieval Trotuş în secolele
XIV-XVII. Geneză şi evoluţie, datorată dr. Alexandru A1timon, arheolog consacrat prin probitatea
sa ştiin�fică, meticulozitatea cu care "sc01moneşte" glia j udeţului Bacău în căutarea de dovezi
concrete ale vieţuirii, rigurozitatea în sus�nerea unor concluzii desprinse în urma investiga�ilor. De
fupt, despre oraşul medieval Trotuş dr. Al. Artimon a publicat în reviste de specialitate 12 studi i şi
articole între anii 1980 2000, iar în elaborarea altor şapte studii a valorificat materialul arheologic
descoperit şi aici. După ce a scos de sub tipar volumul Civilizaţia medievală urbană din secolele
XIV-XVII (Bacău - Tg. Trotuş - Adjud), care a fost teza sa de doctorat, neobositul cercetător,
având la dispoziţie un foarte bogat şi variat material arheologic, rod al propriilor cercetări de-a lungul
a două decenii şi jumătate efectuate în localitatea Tg. Trotuş, a hotărât să întocmească lucrarea sus
amintilii. Prin publicarea acesteia, folosind pe lângă izvoarele arheologice şi pe cele scrise, a reuşit să
realizeze o amplă frescă a organizării oraşului, care va rămâne un punct de referinţă pentru
cercetările viitoare. Se remarcă, de asemenea, receptivitatea autorului pentru prospectările
interd iscipl inare, respectiv ataşarea analizelor unor eşantioane arheozoologice, urmare
colaborării cu o specialistă recunoscută, Lumin iţa Bejenaru de la Facultatea de Biologie a
Universităţii "ALI. Cuza" din laşi.
Cartea începe cu o prezentare a personalită�i autorului realizată de prof univ. dr. Victor
Spinei intitu lată Sub flamura arheologiei medievale, după care urmează capitolele ce tratea?.ă
subiectul prop1iu-zis.
1.
Introducere, tratează geneza şi evoluţia oraşelor medievale româneşti, dintre care face parte
Trotuşul şi unor reputa� cercetători ai civilizaţiei urbane medievale.
11.
Cadru natural al aşezării, examinează factorii care au contribuit la transfonnarea unei
vechi localită� rurale într-un imp01tant centru urban pe valea Trotuşului: relieful, resursele
hidrografice, zăcărnintele de sare din apropiere, cl imatul propice, vegeta�a abundentă, creşterea
demografică etc.
III .
Dovezi ale locuirii în zonă până la apariţia centrului urban, în care sunt prezentate
descoperirile arheologice din localitate şi din cele aflate în imediata vecinătate a acesteia.
IV.
Oraşul Trotuş în izvoarele scrise, prezintă i nformaţii depistate în arhive, biblioteci, colecţii
particulare, mărturii narative, diplomatice, cartografice, epigrafice, jnsuficiente totuşi pentm a crea o
imagine clară despre viaţa social-economică şi politică a oniŞului. In a doua parte a capitolului sunt
-
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incluse informaţii furnizate de călători străini care au trecut prin localitate în secolele XV- :xvn.
Oraşul Trotuş în lumina cercetărilor arheologice, cu alte 5 subcapitole, eviden�ază
contribuţia semnificativă la cunoaşterea oraşului a descoperirilor arheologice efectuate în perioada
1 976 - 1 999, când au fost scoase la iveală importante vestigii istorice - 42 de case de locuit, anexe
gospodăreşti, cuptoare, gropi menajere, o biserică ortodoxă din secolul XIV şi un cimitir din secolele
XV - XVIT. Bogatul material arheologic - obiecte casnice, unelte agricole, anne, echipament
militar, harnaşament, ceramică omamentală (vase, cahle smălţuite şi nesmălţuite), podoabe etc.
Inventarul descoperit este prezentat minu�os cu descrierea locuinţelor, gropilor menajere
mormintelor şi a obiectelor găsite în acestea, făcându-se, în acelaşi timp, compara�i cu obiecte
similare descoperite în alte oraşe medievale, originea obiectelor, modul de confec�onare. Un loc
important îl de�ne descrierea minu�oasă a ceramicii şi obiectelor din fier, care sunt bogat
reprezentate în ilustraţiile de la sffirşitul volumului. Acesta este cel mai bogat capitol al lucrării, fiind
partea esen�ală a acesteia
VI.
Ocupaţiile locuitorilor. Acestea erau agricultura cu tot ce însemna (creşterea animalelor,
cultivarea cerealelor, legumicultura, pomicuhura şi viticultura), îndeletniciri complementare (culesul,
prisăcăritul, pescuitul, vânatul), meşteşugurile (prelucrarea fierului, aramei, cornului, osului,
lemnului, pieilor, blănurilor, confecţionarea obiectelor de podoabă, olăritul) şi mineritul în ocnele de
sare, Trotuşul fiind sediul celor mai vechi şi mai puternice exploatări de sare din Moldova, aici
organizându-se prima reşedinţă a Cămărăşiei Ocnelor. Comerţul a jucat un rol important în viaţa
oraşului, întâlnind cele trei forme ale acestuia: intern, extern şi de tranzit, atestate atât de vestigiil e
arheologice, dar şi de mărturiile scrise în diverse privilegii şi alte documente. Circula�a monetară
reliefează puterea economică a aşezării şi tranzac�ile efectuate. Au fost descoperite 140 de piese
monetare, dintre care emisiuni pentru Moldova (Alexandru cel Bun, Ştefan cel Mare), pentru
Ordinul Teutonic, pentru Transilvania, Ungaria, Polonia, Lituania, Imperiul otoman, Suedia şi
pentru Republica Ragusa.
VII. Viaţa spirituală. Pe lângă biserica ortodoxă amintită datând din secolul XIV, se mai
consemnează existenţa uneia catolice construită în anul 1 557, deşi tradi�a şi unele informa�i conduc
la ideea existenţei unei astfel de biserici cu mult înainte. Prezenţa husi�lor (prigoni� de biserica
catolică) la Trotuş este men�onată din vremea lui Alexandru cel Bun. Oraşul a devenit un centru al
activită�i husite, iar aceştia se pare că aici ar fi tradus, pe la 1440, Biblia în limba maghiară. Din acest
oraş sunt men�ona�, în anii 1 470 şi 1490, doi studen� la Universitatea din Cracovia
Vlll. Concluzii. Se insistă asupra semnifica�ei şi importanţei acestui centru urban al Moldovei în
perioada analizată. Cercetările arheologice au confirmat ipoteza unor cercetători care au afirmat că
oraşul medieval românesc este produsul unui îndelungat proces intern, social-economic şi politic,
favorizat şi de condi�ile istorice de la mijlocul secolului XIV. Concluzia autorului este aceea că
V.

"oraşul Trotu.ş se afla la sfârşitul secolului alXIV-lea Îlz stadiul de consolidare a structurilor urlxuze
ale aşezării, stadiul cristalizării acestora fiind deci depăşit'. Trotuşul a reprezentat unul dintre

oraşele importante ale Moldovei secolelor XIV - XVIT. Aici s-a destaşw-at o amplă activitate umană
pe parcursul tuturor etapelor cronologice ale evolu�ei oraşului din secolele XIV - XVII, până la
decăderea sa în secolul XVII, la începutul anului 1 7 1 4 oraşul fiind "total ruinat'', după cum
consemna un ofiţer suedez.
Lucrarea este completată cu studiul Luminiţei Bejenaru Date arheozoologice privind situl
medieval de la Târgu Trotuş, un Argument al autorului, rezumatul în limba fiance:ză, lista de
abrevieri folosite, un Indice general şi 75 de Dustraţii foarte reprezentative şi sugestive. Se
remarcă, de asemenea, aparatul critic deosebit de bogat, fapt ce demonstrează că autorul a studiat o
vastă bibliografie spre a ajunge la concluzii cât mai apropiate de adevărul istoric.
Lansarea volumului s-a făcut în ziua de 4 octombrie în comuna Târgu Trotuş, localitate
aflată pe locul unde odinioară prospera oraşul medieval Trotuş. Cu acest prilej a fost sărbătorit şi
autorul �i la împlinirea vârstei de 65 de ani şi 40 de ani de activitate în muzeografie şi arheologie.
Un om cu o viaţă dedicată arheologiei, pe care a slujit-o şi o slujeşte în continuare şi de la
care aşteptăm noi contribu�i la cunoaşterea reală a trecutului nostru.
VILICA- MUNTEANU
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ABREVIERI
AARMSI, ARMSI - Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice; Academia
Română. Memoriile Secţiunii Istorice, Bucureşti.

AII(A)C - Anuarul Institutului de Istorie (şi Arheologie) Cluj (-Napoca).
AHAl - Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", Iaşi.
AIINC - Anuarul Institutului de Istorie Naţională, Cluj.
ANRW I l Aufstieg und Niedergang der Rtimischen Welt, herausgegeben von Hildegard
-

Temporini und Wolfgang Haase, Berlin- New York. 1 977.
AŞUI - Analele Ştiinţifice ale Universităţii "Al.!. Cuza", laşi.
AUB - Analele Universităţii Bucureşti.
Carpica - Carpica. Revista Muzeului Judeţean de Istorie "'Iulian Antonescu'', Bacău.
CCDJ Cultură şi Civi lizaţie la Dunărea de Jos, Călăraşi.
CI - Cercetări I storice, laşi.
CIL - Corpus Inscriptiorum Latinarum, Berlin.
Dacia Dacia. Recherches et Decouvertes Archeologiques en Roumanie, Bucureşti.
Dacia, N.S. - Dacia. Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne, Nouvelle Serie, Bucureşti.
DID, Il - R. Vulpe, 1. Bamea, Din istoria Dobrogei, Il, Bucureşti, 1 968.
DIR - Documente privind Istoria României, Editura Academiei Române.
DRH - Documenta Romaniae Historica, Editura Academiei Române.
IMS 1 - lnscriptions de la Mesie Superieure, vol . I. ed. M. Mirkovic, Beograd, 1 976.
IMS II - Inscriptions de la Mesie Superieure, voi. l i , ed. M. Mirkovic, Beograd, 1 986.
JRS Journal of Roman Studies.
LIMC Lexicon lconographicum Mythologiae Classicae, MUnchen
Limes X - Studien zu den militărgrenzen Roms Il. Vo11răge des 1 0. Intemationalen
Li meskongresses in den Germania Inferior, Xanten, 1 974 [ 1 976].
Limes XI Akten des XI Intemationalen Limeskongresses, Budapesta, 1 976 [ 1 977].
Limes XIII Studien zu den Militărgrenzen Roms III. 1 3 lnternationalen Limeskongre�. Aalen
1 <l83 . Vortrăge, Stuttgart, 1 986.
Limes XIV - Akten des 1 4. lnternationa!en �imeskongresscs. Carnuntum, teil 2, Wien, 1 990.
Limes XVII 1 7'h I nternational Congress of Roman frontier studies. Za!ău-România 1 .
Materiale - Materiale ş i Cercetări Arheologice. Bucureşti.
MemAnt, MemAntiq - Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ.
RA - Revista Arhivelor, Bucureşti.
RE - Real Encyclopădie der klassischen Altcrtumswisscnascaft, ed. A: Pauly, G: Wissowa. W:
Krol l .
RESEE - Revue d ' Etudes Sud-Est Europeenes. Bucureşti.
Revist - Revista de Istorie, Bucureşti.
RI - Revista I storică, Bucureşti.
RIR - Revista Istorică Română, Bucureşti.
RRH - Revuc Roumaine d ' l-l istoire, Bucureşti.
SAA Studia Antiqua et Archaelogica, laşi.
SAI - Studii şi articole de istorie, Bucureşti.
SCIV(A) - Studi i şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti .
SCSiaşi Studii ş i Cercetări Ştiinţifice, laşi.
SMIM - Studii şi Materiale de I storie Medic, Bucureşti.
StComSatuMare - Studii şi comunicări, Satu Mare.
StComSfGheorghe - Studii şi comunicări, Sfăntu Gheorghe
Studii - Studii. Revistă de Istorie, Bucureşti.
-

-

•

-

•

•

•

-

-

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

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

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

