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DAN GH.TEODOR- LUMINĂ TOR AL "MILENIULUI ÎNTUNECAT "

Este un fapt dovedit, cu argumente
convingătoare, că tot ce are mai bun
arheologia românească de azi vine, într-un
fel sau altul, direct sau indirect, de " sub
mantaua" lui Vasile Pârvan, creatorul şcolii
de arheologie modernă în ţara noastră 1•
Pe drumul început de V. Pârvan,
marcat apoi de activitatea multor discipoli,
2
între care Ion Nestor , devenit el însuşi
creator al şcolii de arheologie medievală în
România, şi Mircea Petrescu-Dîmboviţa3 ,
discipol şi colaborator al ilustrului arheolog
Ion Nestor, creator de şcoală arheologică la
rândul său la Iaşi, cu ramificaţii în toată
Moldova, se înscrie cu certitudine şi Dan
Gh. Teodor, nume reprezentativ al şcolii româneşti de arheologie din a doua
jumătate a secolului al XX-lea şi începutul secolului al XXI-lea, discipol
remarcabil al marilor înaintaşi Ion Nestor şi Mircea Petrescu-Dîmboviţa.
Dan Gh. Teodor4 a venit pe lume, în oraşul Bacău, la 23 septembrie
1 933 într-o familie de funţionari la căile ferate. După câţiva ani trăiţi în
1 Ioan Mitrea, Vasile Pârvan (1882-1927) - creatorul şcolii moderne de arheologie din
România, în voi. Ioan Mitrea, În descendenţa lui Pârvan, Ed. Babel, Bacău, 20 1 2, p. 9-35.
2Idem, Ion Nestor (1905-1974)
creator de şcoală În arheologia românească, în
"
"Zargidava , IV, 2005, p. 25-36; idem, Ion Nestor - demiurgul arheologiei moderne din
România, în voi. Ioan Mitrea, În descendenţa lui Pârvan, Ed. Babel, Bacău, 20 1 2, p. 1 1 51 29.
3 Idem, Acad. Mircea Petrescu-DÎmboviţa la 90 de ani, în Zargidava", IV, 2005, p. 1 3 -20,
"
aici este citată o bogată bibliografie privind viaţa şi activitatea distinsului nostru magistru;
idem, O venerabilă aniversare În arheologia românească: Profesorul Mircea Petrescu
DÎmboviţa la 95 de ani, în "Zargidava" , IX, 20 1 0, p. 7- 1 0; idem, Mircea Petrescu
DÎmboviţa - creatorul şcolii ieşene de arheologie, în voi. Ioan Mitrea, În descendenţa lui
Pârvan, Ed. Babel, Bacău, 20 1 2, p. 1 3 1 - 1 54. Distinsul nostru Magistru, Acad. Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, a trecut în lumea umbrelor pe 1 3 aprilie 20 1 3, la venerabila vârstă de
97 de ani şi 1 1 luni.
4Numeroase referiri la viaţa, activitatea ştiinţifică şi didactică a prof.univ.dr. Dan Gb.
Teodor se găsesc în unele lucrări apărute in ultimele decenii, din care am preluat şi noi
-

13

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

oraşul lui Bacovia, de care a rămas legat toată viaţa, dovadă legăturile sale
permanente, îndeosebi în ultima jumătate de veac, pe linie profesională,
răsplătit fiind cu acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Bacău în 2003, o parte din anii copilăriei i-a trăit la Comăneşti-Bacău, unde
a fost mutat tatăl său ca şef de gară. Din toamna anului 1945 a devenit
ieşean, continuându-şi instruirea şi formarea intelectuală cu anii de liceu,
într-o epocă de mari transformări, în fapt de regres, inclusiv în învăţământ,
prin reforma agrară din 1948. Au fost ani grei de secetă, foamete şi sărăcie,
de ruptură cu tradiţiile trecutului interbelic, anii de sovietizare forţată a
societăţii româneşti. Chiar în aceste condiţii, de tristă amintire, s-au format
tineri valoroşi. Sârguincios şi având şansa de a întâlni câţiva dascăli
eminenţi, care profesaseră şi în ultimii ani interbelici, precum N. Corivan şi
C. Cihodaru la istorie şi pe Gavril Istrati şi 1. Lăudat la limba şi literatura
română, pe primii doi avându-i apoi ca magiştri şi în anii de facultate,
tânărul Dan Gh. Teodor a absolvit, în vara anului 1 952, cu rezultate foarte
bune Ia învăţătură cursurile vestitului Liceu Naţional din Iaşi. Încă din anii
de liceu a îmbrăţişat hotărât ISTORIA cu gândul de a deveni arheolog. Î n
multe informaţii, motiv pentru care le menţionăm şi aici: C(onstantin) P(reda), Dan Gh.
Teodor, în Enciclopedia istoriografiei româneşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică,
Bucureşti, 1 978, p. 322; Virgil Mihăilescu-Bîrliba, Dan Gh. Teodor la 60 de ani, în
ArhMold, XVI, 1 993, p. 5 -9; V. Chirica, Dan Gh. Teodor la a 65-a aniversare, în CI,
XVIII, 1 998, 1 , p. 9- 1 8; Cornelia Mantu, Profesorul Dan Gh. Teodor la 65 de ani, în
ArhMold, XXI, 1 998 (2000), p. 353-354; Sever Dumitraşcu, Respectuos omagiu: Dan Gh.
Teodor, în revista "Munţii Apuseni " , VII-VIII, Oradea, 2002, p. 1 4- 1 6, text inclus şi în
volumul Sever Dumitraşcu, Scrieri arheologice privind istoria Daciei Apusene, f. e.,
Oradea, 2007, p. 483-484; Victor Spinei, Moment anniversaire: Le professeur Dan Gh.
Teodor a 70 ans, în SAA, IX, In Honorem Magistri Dan Gh. Teodor, laşi, 2003, p. 1 - 1 9; V.
Chirica, D. Aparaschivei, Cercetător ştiinţific 1 dr. Dan Gh. Teodor, în volumul Institutul
de Arheologie laşi, Ed. Helios, Iaşi, 2004, p. 1 95-2 1 O; Ioan Mitrea, Medalion Dan Gh.
Teodor, în Enciclopedia Judeţului Bacău, Ed. Agora, Bacău, 2007, p. 443-444; idem,
Profuniv. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani, în "Zargidava", VII, 2008, p. 7- 1 4; idem, Dan
Gh. Teodor - arheolog şi istoric al primului mileniu creştin, în voi. Ioan Mitrea, În
descendenţa lui Pârvan, Ed. Babel, Bacău, 20 12, p. 223 -248. Cu ocazia aniversării a 75 de
ani de viaţă, distinsului arheolog şi istoric Dan Gh. Teodor i-a fost dedicat un volum
omagia! cu titlul Studia antiqua et medievalia. Miscellanea in honorem annos LXXV
peragentis Professoris Dan Gh. Teodor oblata, Editor Dan Aparaschivei, Ed. Academiei
Române, Bucureşti, 2009, 486 p., cuprinzând articole semnate de numeroşi şi cunoscuţi
arheologi români şi străini, în ordinea sumarului aceştia fiind: Dan Aparaschivei, A.l.
Aibabin, Elzara A. Khairedinova, Dan Aparaschivei şi Costel Chiriac, Victor Heinrich
Baumann, Adrian Bejan, Doinea Benea, Darina Bialekova, Ionel Cândea, 1.0. Gavrituhin,
Sergiu Haimovici, Radu Harhoiu, George Hânceanu, Michel Kazanski, D.l. Cozac, Zofia
Kumatowska, Alexandru Madgearu, Mircea Mare, Ioan Mitrea, A.P. Moţia, Sergiu
Musteaţă, V.L. Mâţ, Gheorghe Postică, V.E. Rodinkova, Gavrilă Simion, Cristina
Paraschiv-Talmaţchi, Ion Tentiuc, Eugen Silviu Teodor şi V.S. Verghei.
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anii de liceu, în vacanţele de vară din 1950 şi 195 1 a participat la săpăturile
arheologice ce se efectuau în apropiere de Iaşi. Pentru absolventul de liceu
Dan Gh. Teodor, în vara anului 1952, "zarurile erau deja aruncate" .
În toamna anului 1952 Dan Gh. Teodor a devenit student la
Facultatea de Istorie a Universităţii "ALI. Cuza" din Iaşi (un timp Facultatea
de Filologie-Istorie, apoi Facultatea de lstorie-Filolozofie). Tocmai în acei
ani preocupările pentru arheologie la Universitatea din Iaşi căpătaseră un
nou impuls. În 1949 a venit de la Bucureşti, pe post de conferenţiar, Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, discipol şi colaborator al profesorilor Ion Andrieşescu
şi Ion Nestor, amândoi discipoli şi continuatori ai lui V. Pârvan la
Universitatea din Bucureşti.
În anii studenţiei Dan Gh. Teodor s-a pregătit într-o atmosferă
academică de prestigiu, datorită profesorilor Dumitru Tudor, Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, C. Cihodaru, Anton Niţu, Al. Andronic, N. Corivan, D.
Berlescu, Ilie Grămadă, V. Neamţu, Gh. Platon ş.a.
Din primii ani de facultate s-a legat tot mai mult de arheologie. În
vacanţele de vară a participat la cercetările arheologice de la Truşeşti,
Perieni-Vaslui, Hlincea-Iaşi, Spinoasa şi Erbiceni-Iaşi, sub îndrumarea
profesorului Mircea Petrescu-Dîmboviţa. La terminarea facultăţii i s-a
încredinţat conducerea şantierelor arheologice de la Spinoasa şi Erbiceni
laşi, şi tot în acelaşi an a fost cooptat în colectivul şantierului de la Dridu
Ialomiţa, condus de profesorul Ion Nestor.
În vara anului 1956 Dan Gh. Teodor a terminat facultatea ca şef de
promoţie, iar în toamna aceluiaşi an a devenit, prin concurs, cercetător la
Institutul de Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol" din Iaşi. La propunerea şi
sub îndumarea profesorului MirceaPetrescu-Dîmboviţa, tânărul cercetător
Dan Gh. Teodor şi-a îndreptat programul de cercetare arheologică spre
epoca secolelor IV-XIV, epoca celebrului "mileniu întunecat" , cu accent pe
etapa secolelor V-XI.
De la terminarea facultăţii, în calitate de cercetător ştiinţific, pentru
epoca zisă a "mileniului întunecat" , a beneficiat atât de îndrumarea şi
colaborarea cu fostul profesor, Mircea Petrescu-Dîmboviţa, dar şi de
îndrumarea şi colaborarea cu marele arheolog, creatorul şcolii de arheologie
medievală din România, profesorul Ion Nestor. Pentru cei din domeniu,
pentru arheologii primului mileniu creştin, se ştie că începând cu anul 1950
profesorul Ion Nestor, mare specialist în preistoria regiunilor carpato
dunărene, a acordat o atenţie specială cercetărilor privind arheologia
mileniului 1 d.Hr., în fapt arheologia epocii de formare a poporului român şi
a epocii migraţiilor.
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A fost o mare şansă pentru arheologia noastră ca din 1 956 profesorul
Ion Nestor să coordoneze activitatea nou înfiinţatei Comisii pentru studiul
formării limbii şi poporului român, comisie multidisciplinară care îşi
desfăşura activitatea sub egida Academiei Române (numită pe atunci
Academia R.P.R.).
Cum era şi firesc, cum au făcut toţi cei care s-au consacrat
arheologiei, în primii ani de activitate Dan Gh. Teodor a participat, alături
de magiştri ai domeniului, pe şantierele de la Bicaz, Suceava-Şipot, Dridu
etc. Îndeosebi de la Mircea Petrescu-Dîmboviţa şi Ion Nestor a învăţat Dan
Gh. Teodor multe din " canoanele" cercetării arheologice moderne, între
care, în primul rând, importanţa unor riguroase observaţii stratigrafice,
tehnica cercetării unor situri arheologice precum cele din a doua jumătate a
primului mileniu creştin, importanţa cercetărilor inter şi multidisciplinare,
folosirea unor tehnici moderne de cercetare etc.
Dan Gh. Teodor, cum s-a mai menţionat, s-a implicat în cercetarea
arheologică de peste şase decenii; de peste cinci decenii a avut
responsabilitatea conducerii unor şantiere arheologice răspândite pe întreg
teritoriul Moldovei, de la Fundu Herţii în nord la Galaţi-Şendreni în sud şi
de la Oituz şi Bicaz în vest la malul Prutului în est. Fiecare dintre aceste
şantiere îşi are importanţa sa, fiecare înseamnă o cărămidă în plus la
reconstituirea marelui templu al începuturilor istoriei noastre ca popor
român, urmaş unic şi legitim, al dacilor romanizaţi. Dar aşa cum ne-a
mărturisit într-un interviu, domnul Dan Teodor cel mai legat se simte de
şantierele de la Botoşana-Suceava, Lozna-Botoşani, Fundu Herţii-Botoşani
şi Dodeşti-Vaslui 5 •
Pe măsura efectuării cercetărilor arheologice, a studierii artefactelor
descoperite, a încadrării lor cronologice şi etnoculturale, Dan Gh. Teodor a
pubiicat o serie de rapoarte arheologice, articole şi studii pe anume teme,
până la elaborarea de lucrări de sinteză şi monografii de situri arheologice.
Din acest punct de vedere, al valorificării rezultatelor obţinute prin
cercetările arheologice Dan Gh. Teodor este un exemplu demn de urmat,
devenind în fapt un model pentru tinerii arheologi.
Prima lucrare care 1-a consacrat ca specialist al epocii secolelor V-XI
a fost teza de doctorat, elaborată sub îndrumarea magistrului Ion Nestor,
5Deoarece domnul Dan Gh. Teodor s-a născut la Bacău şi pentru că acest text apare în
"
"Carpica", revista Complexului Muzeal "lulian Antonescu Bacău, la care a colaborat de la
primul număr, apărut în 1 968, să menţionăm că distinsul arheolog a condus cercetările
arheologice efectuate pe teritoriul fostei regiuni Bacău, de la Oituz şi Mănoaia-Costişa, cu
rezultate desebit de importante; descoperirile de la Mănoaia-Costişa fiind punct de reper în
definirea culturii din secolele V-VI.
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creatorul şcolii de arheologie medievală din ţara noastră, şi susţinută, după
trecerea în eternitate a marelui arheolog, petrecută în 1 974, în 1 975 sub
conducerea profesorului Gh. Ştefan în cadrul Facultăţii de Istorie din
Universitatea Bucureşti, un bun specialist al epocii de formare a poporului
român. Lucrarea de doctorat a lui Dan Gh. Teodor, elaborată în special pe
baza propriilor cercetări arheologice, dar luând în consideraţie, cum era şi
firesc, ansamblul descoperirilor arheologice din acel moment, a fost tipărită
sub titlul Teritoriul est-carpatic fn veacurile V-XI e. n. Contribuţii
arheologice şi istorice la problema formării poporului român, la Editura
Junimea din Iaşi, în 1 978, devenind o lucrare de referinţă a istoriografiei
româneşti cu privire la a doua jumătate a primului mileniu creştin în spaţiul
est-carpatic, epocă extrem de importantă şi controversată a istoriei noastre
de început ca popor neolatin. La scurt timp după apariţia acestei importante
lucrări, într-o recenzie6 , scriam următoarele despre valoarea ştiinţifică a
respectivei lucrări: " Lucrarea reţine atenţia, în primul rând, prin aceea că,
pentru prima dată, se prezintă, în literatura de specialitate, într-o expunere
analitică şi sintetic-interpretativă, totalitatea datelor şi materialelor
arheologice şi numismatice, cunoscute până în 1 977 ( . ) Dovedind şi
subliniind rădăcinile locale ale civilizaţiei din perioada dintre a doua
jumătate a secolului al V -lea şi prima jumătate a secolului al VI-lea, autorul
evidenţiază realitatea, pusă în lumină de cercetările arheologice din ultimele
decenii, că înainte de venirea şi stabilirea unor grupurilor de slavi migratori
în aceste regiuni (începând de la jumătatea secolului al VI-lea), a existat, în
spaţiul est-carpatic al României, o puternică pânză de populaţie autohtonă,
populaţie care va avea rolul hotărâtor şi în evoluţia procesului istoric din
perioada de după contactul cu slavii . . . " .
Importanţa tezei de doctorat a arheologului Dan Gh. Teodor a fost
evidenţiată şi prin acordarea Premiului "Vasile Pârvan" al Academiei
Române (numită atunci Academia R.S. România), precum şi publicarea
lucrării în limba engleză la Oxford, în prestigioasa colecţie BAR International Series (8 1 ), 1 980, sub titlul The Eastern Carpathian A rea of
Romania V-XI centuries a.d.
Bilanţul activităţii ştiinţifice a lui Dan Gh. Teodor este impresionant:
1 6 volume de autor sau coautor, însumând peste 3200 pagini tipărite şi peste
375 de studii, articole, note şi recenzii publicate în periodice din ţară şi
străinătate sau în culegeri/ volume tematice şi omangiale. Nu vom mai
menţiona aici titlul lucrărilor de sinteză, monografiilor şi articolelor
publicate, până în 2008/ 2009, acestea fiind menţionate în textele de la nota
. .

6Ioan Mitrea, în Carpica", XI, 1 979, p. 327-329. Recenzii despre lucrarea lui Dan Gh.
"
Teodor au mai scris, tot în 1 979, distinşii istorici Al. Andronic şi N. Edroiu.
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4 din prezentul medalion. În schimb vom menţiona că şi în ultimii ani
domnul prof. Dan Gh. Teodor se dovedeşte foarte activ. Perseverent, cum îl
ştim de peste jumătate de secol, hotărât să valorifice totalitatea cercetărilor
arheologice efectuate de-a lungul deceniilor, a publicat mai multe articole şi
studii, este o prezenţă activă la manifestările ştiinţifice, dar lucru foarte
important, a îmbogăţit literatura de specialitate cu două monografii aşteptate
de specialiştii din ţară şi străinătate. Este vorba de monografia intitulată Un
centru meşteşugăresc din evul mediu timpuriu. Cercetările arheologice de
la Lozna-Botoşani (Editura Istros, Brăila, 20 1 1 , 200 p.), consacrată
prezentării rezultatelor cercetărilor arheologice din centrul meşteşugăresc de
la Lozna, situat în zona celebrei "turbării" din care s-a extras, secol după
secol, minereul de fier atât de necesar comunităţilor umane din zonă şi
implicit, prin schimburi, chiar comunităţilor mai îndepărtate. Centrul
meşteşugăresc de la Lozna datează dintr-o perioadă situată între între
sfârşitul secolului al VII-lea şi începutul secolului al IX, din primul mileniu
creştin.
A doua monografie, recent apărută, datorată distinsului arheolog Dan
Gh. Teodor se intitulează Aşezarea medievală timpurie de la Suceava-Şipot
(Editura Demiurg, Iaşi, 20 1 3, 1 90 p.) şi este consacrată foarte importantului
sit arheologic, datat în secolele VI-VII de la Suceava, punctul " Şipot",
îndelung comentat şi menţionat în literatura de specialitate, atunci când
vorbim de primele contacte dintre slavii migratori şi autohtoni romanici,
despre sedentarizarea parţială a unor grupuri de slavi în spaţiul est-carpatic
al vechii Dacii, fenomen ce se petrece începând cu jumătatea secolului al
VI-lea al primului mileniu creştin.
Rămânând tot în sfera preocupărilor de cercetare arheologică ale
domnului Dan Gh. Teodor, trebuie să menţionăm contribuţia sa hotărâtoare
nu numai la cunoaşterea de ansamblu a epocii secolelor V-XIII, considerat
de noi pe bună dreptate un luminător al "mileniului întunecat", dar şi rolul
său, pe plan ştiinţific, în definirea unor culturi arheologice care s-au
succedat în spaţiul carpato-nistrean în veacurile V-XIII.
Astfel nu se poate trece uşor cu vederea faptul că datorăm
experimentatului şi talentatului arheolog (da, în arheologie este nevoie nu
numai de experienţă, tenacitate, muncă benedictină, dar şi de pasiune, talent
şi chiar noroc) fundamentarea conceptului de cultură Costişa-Botoşana7
(numită azi cultura Costişa-Botoşana-Hansca), caracteristică spaţiului
carpato-nistrean în secolele V-VII; conceptul de cultură (aspect cultural) de
7Dan Gh. Teodor, Conceptul de cultură " Costişa-Botoşana ". Consideraţii privind
continuitatea populaţiei autohtone la est de Carpaţi în secolele V- VII e. n., în SAA, 1, 1 983,

p.

2 1 5-227.
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tip Lozna-Borniş (secolele VII-VIII) sau cultura Răducăneni (secolele
XI-XII) şi Prodana-Bârlad (secolele XII-XIII.
Arheologului Dan Gh. Teodor îi datorăm, în cea mai mare măsură,
dovedirea extinderii culturii străromâneşti de tip Dridu (secolele VIII-IX) şi
în spaţiul est-carpatic 8 , cuprinzând, în final, întregul teritoriu carpato
dunăreano-pontic, în fapt întreaga vatră de formare a poporului român, o
insulă de latinitate într-o mare slavă. Tot istoricului şi arheologului Dan Gh.
Teodor îi datorăm o primă lucrare monografică, bazată pe documentele
arheologice, privind evoluţia creştinismului la est de Carpaţi de la
începuturile sale până în secolul al XN-lea 9 •
Deşi domnul Dan Gh. Teodor şi-a stabilit ca obiectiv prioritar al
activităţii de arheolog spaţiul est-carpatic, multe din lucrările sale
îmbrăţişează problematica "mileniului întunecat" din tot spaţiul vechii
Dacii. Avem în vedere, în acest sens, preocupările sale privind romanitatea
carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI 1 0 , sau meşteşugurile la
li.
nordul Dunării de Jos în secolele N-XI
Arheologul Dan Gh. Teodor a acordat o mare atenţie nu numai
cunoaşterii trăsăturilor intrinseci ale culturilor arheologice ce s-au succedat
în epoca secolelor V-XIII, dar şi unor aspecte mai dificile, cum sunt cele
care privesc începuturile şi sfârşitul acestor culturi. În literatura de
specialitate, mult timp, s-a acreditat teza unor "hiatus-uri" între diferitele
culturi arheologice din mileniul 1 d. Hr., rămânând adevărate "pete albe"
între aceste culturi. Aceasta s-a datorat faptului că este foarte dificil să
sesizezi, cu adevărat, sfârşitul culturii anterioare şi începutul culturii care
urmează.
Astăzi, datorită, în primul rând, arheologului Dan Gh. Teodor, acele
" dintre două culturi, pentru spaţiul est-carpatic, s-au estompat,
pete
albe
"
încât apare o evoluţie organică, sau involuţie uneori, vizibilă între culturi,
adică o întrepătrundere a acestor culturi.
Se confirmă, astfel, ceea ce profunda viziune istorică a marelui
Nicolae Iorga intuise cu decenii în urmă, când vorbea despre legăturile
dintre culturi: " Culturile spunea marele istoric
nu apar brusc şi nu
-

-

81dem, Contribuţii la cunoaşterea culturii Dridu pe teritoriul Moldovei, în SCIV, t. 1 9,
1968, 2, p. 227-278; idem, Apartenenţa etnică a culturii Dridu, în CI, Iaşi, IV, 1 973, p.

1 27-145.

91dem, Creştinismul la est de Carpaţi de la origini până în secolul al XIV-lea, Ed.
Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, laşi, 1 99 1 , 230 p.
10Idem, Romanitatea carpato-dunăreană şi Bizanţul în veacurile V-XI, Ed. Junimea, Iaşi,
1 98 1 , 1 20 p.
11Idem, Meşteşugurile la nordul Dunării de Jos în secolele IV- XI d.Hr. , Ed. Helios, Iaşi,

1 996, 1 97

p.
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acoperă totul, ca o pânză, ci iau naştere anevoie, păstrând elemente vechi şi
prelungindu-se ele însele, după destrămare, în noile formaţiuni" 1 2 . Pentru a
se înţelege mai bine acest fenomen, două exemple, din spaţiul est-carpatic,
sunt concludente: sfârşitul culturii Sântana de Mureş, mult timp a fost legat
doar de invazia hunilor şi emigrarea în masă a vizigoţilor, deci între 376400. Începutul următoarei culturi, pus mult timp mai ales pe prezenţa
slavilor, era situat pe la începutul secolului al VI-lea.
Dar ce aveam între cea. 400 şi începutul secolului al VI-lea? Era,
evident, o "pată albă" . Astăzi, pe baza unor investigaţii arheologice şi
analize multiple şi atente, se consideră că importanta cultură Sântana de
Mureş se prelungeşte până pe la jumătatea secolului al V -lea ( 454
prăbuşirea puterii hunilor), moment în care începe să se individualizeze
Cultura Costişa-Botoşana-Hansca, a cărei evoluţie se încheie spre sfărşitul
secolului al VII-lea. La sfărşitul secolului al VII-lea şi începutul secolului al
VIII-lea începe, în fapt, cristalizarea şi individualizarea culturii vechi
româneşti, moment istoric extrem de important, care marchează în realitate
apariţia poporului român în peisajul etno-demografic al sud-estului
european.
Subliniind importanţa cercetărilor arheologice efectuate de către
domnul Dan Gh. Teodor, valorificarea, cu obiectivitate şi fără părtinire a
rezultatelor acestor cercetări, trebuie remarcat că, în ultimele decenii,
continuând pe magistrul nostru Ion Nestor, a fost reprezentantul României
cel mai autorizat în dezbaterile ştiinţifice internaţionale privind epoca
marilor migraţii şi continuitatea autohtonilor daco-romanici şi respectivi
români. Dan Gh. Teodor este astăzi un ambasador al istoriografiei
româneşti, privind epoca secolelor V-XIII, de cea mai bună calitate.
Lucrările sale sunt larg răspândite, consultate şi citate în lucrările apărute,
mai ales în centrul şi sud-estul Europei, în lumea specialiştilor care studiază
epoca menţionată mai sus.
Dacă avem în vedere prezenţa sa, foarte activă şi benefică, în viaţa
ştiinţifică, internă şi internaţională, lucrările sale de sinteză din ultimii ani,
între care remarcăm contribuţia la volumele II şi III din Tratatul de Istoria
Românilor, precum şi cele două monografii dedicate unor importante situri
arheologice din a doua jumătate a primului mileniu creştin (de la Lozna
Botoşani şi Suceava-Şipot), avem dovada prezenţei în mij locul nostru, a
arheologilor, a unui autentic model, în fapt un excelent specialist în
profesiunea sa.
-

12

Al. Zub, N. Iorga. Studii şi note istoriografice, Ed. lstros, Brăila, 20 1 2, p. 262.
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Pentru arheologul şi istoricul Dan Gh. Teodor, împlinirea a 80 de ani
de viaţă, nu este un moment de încetinire a ritmului şi o coborâre a ştachetei
înalte în creaţia sa ştiinţifică, ci reprezintă o vârstă a înţelepciunii depline.
Am insistat asupra activităţii de cercetare ştiinţifică pentru că aceasta
este esenţa vieţii profesionale a distinsului arheolog. Dar, arheologul,
cercetătorul Dan Gh. Teodor, nu este un izolat, un om dedicat doar ştiinţei
istorice, care s-a închis în mult pomenitul "turn de fildeş" , ci a fost şi este un
om al cetăţii, în sensul cel mai bun şi larg al noţiunii, implicat în activităţi
din învăţământul superior, în munca, anonimă uneori şi neapreciată cum se
cuvine, de formare a unor tineri specialişti în arheologie, pentru a păstra
pasiunea, tenacitatea şi a împrospăta mereu şi duce mai departe acea
"
"cohortă de arheologi ale cărei baze le-a pus V. Pârvan, fondatorul şcolii
moderne de arheologie din ţara noastră.
Pentru că am pomenit iarăşi de V. Pârvan să menţionăm că în întrega
sa activitate profesional-ştiinţifică şi Dan Gh. Teodor, ca mulţi alţii, a mers
pe liniile trasate de V. Pârvan, inclusiv în problema daco-romanităţii şi
etnogenezei românilor. Î ntr-un interviu luat, de semnatarul acestor rânduri,
şi publicat în revista de cultură Ateneu 1 3 , arheologul Dan Gh. Teodor afirma
că ,,spiritul şcolii lui V Pârvan a fost şi va rămâne prezent în arheologia
românească" .
De la V. Pârvan, domnul Dan Gh. Teodor a învăţat ce înseamnă
cultul muncii, cultul amintirii şi cultul prieteniei, valori care I-au ghidat în
viaţă şi pe care le-a promovat în relaţiile cu cei din jurul său, fie în calitate
de conducător - a fost şef de secţie la Institutul de Istorie şi Arheologie
"
"A.D. Xenopol ( 1 978- 1 989), director al Institutului de Arheologie din Iaşi
( 1 990-2003), redactor-şef al prestigioasei publicaţii Arheologia Moldovei
( 1 997 -2003), conducător de doctorat, conducător al multor şantiere
arheologice etc.
Dan Gh. Teodor a avut un contact permanent cu învăţământul
superior din domeniul arheologiei şi istoriei. A fost profesor asociat la
Facultatea de Istorie a Universităţii din Iaşi încă din anii 1 964- 1 966. A
revenit, tot ca profesor asociat, în anul universitar 1 993 - 1 994. Î n 1 995 a
devenit, prin concurs, profesor titular la Facultatea de Istorie din cadrul
Universităţii "Al. 1. Cuza" , unde a predat până în 2003, cursul general de
Istorie veche a României (de la geto-daci la români), dar şi o serie de cursuri
speciale, precum: Populaţii şi culturi la nordul Dunării în mileniul I d. Hr. ;
Romanitatea Orientală; Creştinismul la nordul Dunării şi Izvoarele
etnogenezei românilor. A format opt generaţii de studenţi, a condus multe

13Cf.

"
"Ateneu , Anul 45 (S. N.), nr. 9 (469), septembrie, 2008, p. 1 2- 1 3 .
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lucrări de licenţă şi lucrări de gradul 1. Din 1 990 a devenit conducător de
doctorat în specialitatea Istoria veche a României. Doctoranzii săi sunt
răspândiţi în toată ţara şi în Republica Moldova, mulţi dintre ei fiind buni
specialişti. La Chişinău a predat şi cursuri universitare, a colaborat strâns cu
arheologii din această parte de vatră românească.
Implicarea profesorului Dan Gh. Teodor în formarea unor noi
arheologi nu s-a redus doar la ultimele decenii, în calitate de profesor
universitar şi conducător de doctorat, ci s-a petrecut pe tot parcursul vieţii
sale de cercetător, de specialist în arheologia şi istoria aşa-zisului " mileniu
întunecat" , cu precădere de specialist al epocii secolelor V -XI.
Trebuie să mărturisesc că semnatarul acestor rânduri a beneficiat
mult de îndrumarea şi colaborarea datorate arheologului Dan Gh. Teodor, în
elaborarea lucrării de licenţă, condusă de magistrul nostru Mircea Petrescu
Dîmboviţa, susţinută în 1 963 , cu o temă privind Moldova în secolele VI-X,
prin participarea la cercetările arheologice, conduse de Dan Gh. Teodor, de
pe şantierele de la Lozna-Botoşani, Mănoaia-Costişa, Oituz-Bacău, Arsura
Huşi, etc., învăţând, prin activitatea practică de şantier, multe din canoanele
cercetărilor privind epoca marilor migraţii şi, respectiv, epoca formării
poporului român. Am continuat colaborarea şi în anii ce au urmat. Având
acelaşi conducător de doctorat, pe magistrul Ion Nestor, şi o temă referitoare
la epoca pe care o studia de mulţi ani profesorul Dan Gh. Teodor, m-am
consultat în timpul elaborării lucrării noastre de doctorat, mi-a fost membru
în comisia de doctorat ( 1 979) şi, pentru a nu mai detalia colaborarea noastră,
menţionez doar faptul că domnul Dan Gh. Teodor a întocmit unul din
referatele la lucrarea noastră, privind situl arheologic de la Davideni-Neamţ
(secolele V-VIII), pentru care am primit premiul Eudoxiu Hurmuzaki al
Academiei Române, pe 200 1 , precum şi una din recomandările pentru a
primi Titlul de Membru de Onoare al Institutului de Arheologie al
Academiei Române - Iaşi, în 2007.
Prestigiul de care se bucură, de mulţi ani, profesorul Dan Gh.
Teodor, 1-a făcut să fie apreciat, ales sau cooptat în conducerea a numeroase
societăţi şi organisme ştiinţifice din ţară şi străinătate, între care: membru al
Comisiei Naţionale de Arheologie; membru în Comitetul Naţional al
istoricilor români; vicepreşedinte al Asociaţiei de studii bizantine din
România; preşedinte al Filialei Iaşi (în fapt pe Moldova) al Comisiei pentru
studiul poporului român a Academiei Române; membru în Consiliul
Permanent al Uniunii Internaţionale de ştiinţe pre şi protoistorice; membru
în comitetul executiv al Uniunii Internaţionale de arheologie slavă şi
membru în Comisia superioară de diplome a Universităţii de stat din
Chişinău.
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În îndelungata sa activitate ştiinţifică a colaborat la peste 40 de
periodice din ţară şi străinătate, a fost membru în comitetele de redacţie ale
multor publicaţii periodice, între care Carpica şi Zargidava, care apar la
Bacău.
Pentru rezultatele sale importante în domeniul arheologiei şi istoriei
vechi, pentru munca sa de conducere a Institutului de Arheologie din Iaşi,
pentru rodnica activitate la catedra universitară şi, nu în ultimul rând, pentru
preocuparea sa statornică de a contribui la formarea unor noi specialişti în
arheologia primului mileniu creştin, a fost distins cu importante premii,
ordine şi medalii. Pe lângă Premiul " V. Pârvan" al Academiei Române şi
Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Bacău, menţionate deja în
primele rânduri ale acestui text, mai menţionăm: Premiul Universităţii "Al.
1. Cuza " din laşi, în 1 984; Ordinul Naţional pentru Merit în grad de ofiţer,
în 2000; Premiul Naţional Opera Omnia al Ministerului Învăţământului şi
Cercetării, în 2002, la care se adaugă numeroase Diplome de excelenţă şi de
Membru de Onoare al unor institute de arheologie şi al unor muzee
prestigioase din ţară şi străinătate, şi probabil lista va continua şi cu această
ocazie.
Pentru îndelungata şi bogata sa activitate ştiinţifică şi de formare a
multor generaţii de tineri arheologi, putem conchide, fără părtinire, că
Profesorul universitar doctor Dan Gh. Teodor este un punct de reper în elita
arheologiei şi istoriografiei româneşti din a doua jumătate a secolului al
XX-lea şi începutul, pe care îl dorim mult prelungit, al secolului al XXI-lea.
Împlinirea frumoasei vârste de 80 de ani, care pentru distinsul
arheolog şi istoric Dan Gh. Teodor, după vigoarea, tenacitatea şi proiectele
sale, înseamnă doar de patru ori câte 20 de ani, este şi un prilej de a aduce,
mai mult, în atenţia noilor generaţii o personalitate de primă mărime a
arheologiei româneşti privind studierea şi în fapt luminarea "mileniului
întunecat" .
Prin tot ceea ce a realizat şi va mai adăuga, profesorul universitar
doctor Dan Gh. Teodor face parte din şaleria de portrete memorabile a celor
ce se înscriu în descendenţa lui Pârvan 4 .
LA MULŢI ANI, DOMNULE DAN GH. TEODOR!
Ioan Mitrea

1 4Ioan Mitrea, În descendenta lui Pârvan, Ed. Babel, Bacău, 20 1 2 , 338
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PROFESORUL NICOLAE URSULESCU
LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 70 DE ANI

universitar
N icolae
Profesorul
Ursulescu a aniversat, în luna lui prier din
primăvara acestui an, şapte decenii de
viaţă. Au fost, fără doar şi poate, clipe
emoţionante din viaţa şi activitatea unui
Om care s-a dăruit, aproape jumătate de
secol, din existenţa noastră efemeră,
culturii naţionale.
Născut la Iaşi, la 2 aprilie 1 943 ,
Profesorul provine dintr-o familie cu vechi
tradiţii în domeniul învăţământului.
Dramele celui de-al doilea război mondial
au determinat familia, în sânul căreia s-a
născut, să plece, din Moldova de peste
Prut, la Brăila - unde copilul şi, mai apoi,
adolescentul Nicolae a urmat studiile şcolii
gimnaziale şi pe cele ale Liceului "N icolae Bălcescu" din localitate.
Î ntre anii 1 960 şi 1 965, a unnat cursurile Facultăţii de Istorie ale
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi. Pasiunea şi tenacitatea pentru
domeniul arheologiei preistorice, sub coordonarea M agiştrilor săi regretaţii academician M ircea Petrescu-Dîmboviţa şi prof. univ. dr. M arin
Dinu - îl determină, pe tânărul licenţiat, să rămână în mediul universitar.
La încheierea studii lor universitare de la A/ma Mater ieşeană,
profesorul N icolae Ursulescu este numit preparator universitar la secţia de
istorie-geografie a Institutului Pedagogic din Suceava. Cu răbdare şi aceeaşi
tenacitate, care îl caracterizează şi în prezent, îşi susţine lucrarea de doctor
în istorie, în anul 1 983, cu titlul Primele culturi neolitice pe teritoriul
Moldovei, sub coordonarea regretatului prof. univ. cir. Mircea Petrescu
Dîmboviţa.
Urmează o carieră academică în care a parcurs întreaga ierarhie
universitară: asistent universitar la secţia de istorie-geografie a Institutului
Pedagogic din Suceava, între 1968-1972; lector universitar la aceeaşi secţie
(din 1 974 Institutul Pedagogic din Suceava îşi schimbă titulatura în
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Institutul de Învăţământ Superior din Suceava, în cadrul căruia s-a înfiinţat
şi Facultatea de Istorie-Geografie), între 1 972- 1 984; lector universitar la
Institutul Politehnic " Gheorghe Asachi " din Iaşi, între 1 984- 1 989; lector
universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii " Alexandru Ioan Cuza "
din Iaşi, în perioada septembrie 1 989-februarie 1 993 ; conferenţiar
universitar la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza "
din Iaşi, în cadrul Catedrei de Istorie a Românilor (februarie 1 993septembrie 1 999), şi, profesor universitar la Facultatea de Istorie a
Universităţii " Alexandru Ioan Cuza " din Iaşi, în cadrul Catedrei de Istorie
Veche şi Arheologie, din septembrie 1 999.
La Institutul Pedagogic/de Învăţământ Superior din Suceava,
Profesorul a predat cursurile de Probleme fundamentale ale istoriei
României, Istoria artei şi Istoriografia României, a ţinut seminarii şi a
predat cursuri de Istoria antică a românilor şi Istoria antică universală, sau
a predat cursul special de Etnogeneză românească.
Cursul universitar de Probleme fundamentale ale istoriei României a
continuat a fi predat şi la Institutul Politehnic "Gheorghe Asachi " din Iaşi, în
perioada cuprinsă între anii 1 984 şi 1 989.
În cadrul catedrei de Istorie veche şi Arheologie de la Facultatea de
Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza " Iaşi, Nicolae Ursulescu a
predat cursuri de specialitate (istorie veche) şi a ţinut seminarii de Istoria
veche a românilor şi Muzeologie, sau cursuri speciale privind Structuri
economice şi sociale în neoliticul şi eneoliticul României, Rit şi ritual
funerar în preistoria României sau Neoliticul şi eneoliticul României în
context anatolian şi european, precum şi cursurile de la studii aprofundate
Lumea tracică în vremea lui Dromichaites sau pe cel de la studiile de
master, având titlul Izvoarele istoriei geto-dacilor (din anul 1 999) .
Este membru fondator al Centrului Interdisciplinar de Studii
Arheoistorice de la Universitatea ieşeană (din 2000) - unde a îndeplinit şi
funcţia de director al acestui centru. De asemena este membru în diverse
societăţi, institute sau comisii, cum ar fi : Uniunea Internaţională de Ştiinţe
Preistorice, Institutul Român de Tracologie, Societatea de Ştiinţe Istorice
din România, Comisia Naţională de Arheologie ( 1 99 1 - 1 995), precum şi
membru corespondent al Institutului Arheologic German (din 20 1 2).
În 2008, Senatul Universităţii Al. 1. Cuza " din Iaşi i-a acordat titlul
"
de profesor emeritus, iar în 2009 i s-a acordat titlul de Doctor Honoris Causa
al Universităţii " Ştefan cel Mare" din Suceava.
Activitatea ştiinţifică a constat în cercetări arheologice, menţionând
aici pe cele de la: Bâtca Doamnei (judeţul Neamţ), Baia, Suceava-Parcul
Cetăţii, Solca - Slatina Mare, Ipoteşti-Rediu, Probota - Magazie, Mihoveni26
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Cahla Morii, Preuteşti-Haltă şi Preuteşti-Dealul Cetate (judeţul Suceava),
Dăneşti-La Islaz (judeţul Vaslui), Prăjeni şi Vorona Mare (judeţul
Botoşani), Târgu Frumos-Baza Pătule, Isaiia-Balta Popii şi Heleşteni
Movileni (judeţul Iaşi).
În cei aproape 50 de ani de activitate universitară şi arheologică a
întreprins numeroase periegheze în localităţi din judeţele Suceava, Botoşani
sau Iaşi. În unele dintre localităţile supuse atenţiei sale a reuşit să realizeze
chiar cercetarea exhaustivă a teritoriului acestora (comunele Vereşti,
Preuteşti, Prăjeni sau oraşele Suceava şi Siret), de aici şi elaborarea unor
studii privind evoluţia habitatului în microzonele menţionate anterior.
Pasiunea şi înclinaţiile spre domeniul arheologiei preistorice I-au
determinat pe cercetătorul Nicolae Ursulescu să efectueze stagii şi vizite de
documentare la Institutele de cercetare specifice domeniului, precum cele
din Bucureşti, Cluj şi Iaşi, la muzeele de istorie din întreaga ţară, sau la
muzeele şi obiectivele arheologice din Bulgaria, fosta Iugoslavie, Franţa,
Belgia, Luxemburg, Germania, Italia, Austria, Cehia, Slovacia, Federaţia
Rusă, Ucraina şi Republica Moldova.
Documentarea a fost fructificată prin numeroase comumcan şi
prelegeri prezentate sub egida unor prestigioase instituţii de învăţământ
superior, cum ar fi: Universităţile din Berlin, Bari, Liege, Louvain-la-Neuve,
Thessaloniki, la Universitatea Pedagogică "Ion Creangă" din Chişinău şi la
Universitatea de Stat "Moldova" din Chişinău (unde a ţinut două cursuri
integrale, în 2009 şi în 20 1 2). Aceste comunicări şi prelegeri au avut drept
consecinţă publicarea câtorva lucrări, care constituie, la rândul lor, adevărate
opere în bibliografia istorică românească.
Dintre lucrările publicate de distinsul Profesor, de-a lungul
prestigioasei şi importantei sale cariere academice, menţionăm, printre
altele, un însemnat număr de lucrări, cum ar fi: Primele culturi neolitice pe
teritoriul Moldovei, Iaşi, 1 983; Evoluţia culturii Starcevo-Criş pe teritoriul
Moldovei, Muzeul Judeţean Suceava, 1 984; Dacia în cadrul lumii antice,
Ed. Unirea, Iaşi, 1 992; Începuturile istoriei pe teritoriul României, Casa
Editorială "Demiurg" , Iaşi, 1 998 (revăzută în 1 999 şi 2002); Contribuţii
privind neoliticul şi eneoliticul din regiunile est-carpatice ale României,
voi. 1 , Ed. Universităţii "Al. 1. Cuza" Iaşi, 2000; Preuteşti- "Haltă". O
aşezare cucuteniană pe Valea Şomuzului Mare, Casa Editorială "Demiurg" ,
Iaşi, 2003 (în colaborare cu Sorin Ignătescu); Religie şi magie la est de
Carpaţi acum 7000 de ani. Tezaurul cu obiecte de cult de la Jsaiia, Casa
Editorială "Demiurg" , Iaşi, 2006; Cucuteni. Tesori di una civilta preistorica
dei Carpazi (ca editor, alături de Raluca Kogălniceanu şi Cristina Creţu),
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Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi 2008 şi Cucuteni. Ecouri în
epocă ale monografiei lui Hubert Schmidt, Ed. Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza" , Iaşi, 2009.
Peste 400 de articole, studii, rapoarte arheologice, cronici ştiinţifice
sau recenzii au fost publicate de venerabilul profesor ieşean. Proiectele şi
granturile de cercetare ştiinţifică, cercetarea interdisciplinară, în colaborare
cu colegii universitari ieşeni sau cei din afara graniţelor ţării - toate au fost
fructificate prin străduinţa şi munca asiduă a aceluia care, la rândul său, a
format o adevărată echipă de colegi de catedră mai tineri, peste 35 de
generaţii de licenţiaţi în istorie şi a coordonat câteva generaţii de masteranzi
şi doctoranzi în domeniul ştiinţelor umaniste.
Personalitate de prim rang a culturii româneşti contemporane,
arheolog şi istoric, deopotrivă, Profesorul Nicolae Ursulescu, reprezintă, de
aproape jumătate de secol, un reper de necontestat între cercetătorii români.
Distinsul cărturar ieşean poate fi considerat un adevărat exeget al
arheologiei româneşti contemporane, şi, în acelaşi timp un creator de şcoală
arheologică.
Numărându-mă printre primii doctoranzi ai Magistrului ieşean, cel
care m-a iniţiat, încă din primii ani de studenţie, în magnificul domeniu al
istoriografiei arheologiei (istoriografie în care documentul de arhivă poate
înlocui, de multe ori, hârleţul, şpaclul şi peria) - îi aducem mulţumirile
noastre pentru modul cum s-a dăruit (şi se dăruieşte) prin lucrările,
comunicările şi prelegerile sale, pentru profesionalismul, rigoarea şi
metodele de cercetare ştiinţifice împărtăşite şi nouă, celor mai tineri, având
mereu şi mereu dorinţa, în acelaşi timp, de a impregna şi alte urme durabile
în cultura română.
LA MULŢI ANI, DOMNULE PROFESOR! ! ! . . .
Dimitrie-Ovidiu Boldur
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IN HONOREM PROFESSORIS ŞTEFAN S. GOROVEI

Profesorul Ştefan Sorin Gorovei, de
la Facultatea de Istorie a Universităţii
"
"Alexandru Ioan Cuza Iaşi, împlineşte anul
acesta (20 13) frumoasa vârstă de 65 de ani.
Este, iată, un prilej potrivit pentru a-i adresa
domniei sale un modest omagiu în rândurile
care urmează, într-o formă academică
tradiţională, de dimensiuni mai reduse, deşi,
cel omagiat merită cu prisosinţă un spaţiu cu
mult mai larg, care să cuprindă mai multe
voci pentru a-1 evoca.
Deşi, acest popas din drumul vieţii
distinsului universitar ieşean (marcat de
borna pe care străluceşte cifra 65) ar
impune, poate, un bilanţ, provizoriu desigur,
ca semnatar al acestor rânduri insist asupra
faptului că nu mi-am propus, în nici un caz, o astfel de abordare. Las altora,
cu mult mai îndreptăţiţi decât mine, să o facă la locul potrivit şi momentul
oportun.
Personal am ales, într-un spaţiu relativ restrâns (asemenea
parfumurilor de calitate care se păstrează în recipiente mici), să prezint
esenţa dimensiunii ştiinţifice şi umane de excepţie a reputatului medievist
Ieşean.
L-am cunoscut pe domnul profesor Gorovei în anul 1993 . Pe vremea
aceea (fiind student în anul n participam, cu entuziasmul specific vârstei, la
Cercul de Studii Medievale din cadrul Facultăţii de Istorie ori la şedinţele de
comunicări ale Comisiei de Heraldică, Genealogie şi S igilografie a
Academiei Române - Filiala Iaşi.
Comunicările prezentate atunci au fost, pentru mine cel puţin, "o
adevărată şcoală" , un model de cercetare ştiinţifică autentică. Rigoarea
respectiv standardul înalt al acelor comunicări i se datorează în bună măsură
şi profesorului Gorovei care era într-un fel şi "girantul " lor. O bună parte din
tinerii care prezentau în acei ani comunicări au urcat ulterior treptele carierei
ştiinţifice, devenind personalităţi recunoscute în domeniu. Amintesc aici
29
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doar câteva nume: Maria Magdalena Szekely 1 , Petronel Zahariuc2 , Sorin
Iftim e etc.
Mai apoi, l-am avut pe Ştefan S. Gorovei ca profesor la catedră.
Aici, ca de altfel şi în intervenţiile publice de la diferitele manifestări
ştiinţifice ale acelor ani ori în studiile publicate, a pledat constant pentru
recursul cercetătorului la " apa proaspătă a documentelor şi a textelor. . . "4,
pentru "întoarcerea la izvorul istoric, materia primă a oricărei cercetări
autentice"5 •
În acest sens, profesorul Gorovei insista, la un moment dat, asupra
faptului că "în arhive şi în diverse publicaţii greu accesibile - prin vechimea
lor, prin tirajul lor foarte restrâns sau prin limba lor - stau, încă neintroduse
în circuitul ştiinţific de la noi şi deci nepuse la îndemâna cercetătorilor,
cantităţi mari de ştiri care privesc trecutul nostru. A le aduce la cunoştinţa
publică pe măsură ce specialiştii le «dezgroapă)) din arhive şi biblioteci
devine, astfel o obligaţie elementară"6 .
Ştefan S. Gorovei reamintea tuturor cuvintele lui Sever Zotta:
" Documentele sunt cutele tainice ale vieţii strămoşilor noştri şi din
cercetarea lor dăm de legăturile fireşti care erau între oameni şi fapte şi între
fapte şi evenimente. Ceea ce ni se părea întâmplare capătă rostul său logic în
urma cunoaşterii persoanelor în intimitatea vieţii lor de toate zilele. Aceste
noi orizonturi ale istoriei ni [le] deschid şi cercetările genealogice prin
documentele veacurilor . . "7 .
Datorită profesorului Gorovei am conştientizat faptul că "în munca
istoricului, două lucruri sunt, probabil, fundamentale pentru împlinirea
misiunii asumate: a simţi că trebuie să faci şi a şti cum să faci ( "le metier
.

1 Maria Magdalena Szekely - profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din laşi.
2 Petronel Zahariuc - profesor universitar doctor la Facultatea de Istorie, Universitatea
"
"Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, actualul decan al acestei facultăţi.
3 Sorin Iftimi - doctor în istorie, muzeograf la Muzeul de Istorie a Moldovei din cadrul
Complexului Muzeal Naţional "Moldova" laşi.
4 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis / 'an mii, Paris, Flammarion, 1 967,
p. 1 0, apud Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, Bucureşti, Editura Meridiane,
voi. l, 1 992, p. 12.
5 Ştefan S. Gorovei, Cuvânt înainte, în colecţia Românii în istoria universală, III, 3,
volumul Izvoare străine pentru istoria românilor, îngrij it de Ştefan S. Gorovei, Iaşi, Editura
Universităţii " Al. l. Cuza" , 1 988, p. XIII.
6 Ibidem, p. XII.
7 Sever Zotta, în încheierea dării de seamă asupra volumului XXI din Studii şi documente
de N. Iorga, apărut în 1 9 1 1 , apud Ştefan S. Gorovei, Către cititor, în "Arhiva Genealogică" ,
III (VIII), 3 -4, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 996, p. XVIII.
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d'historien suppose un savoir - faire, un devoire - faire"). Convergenţa lor
naşte, sub impulsul vredniciei unui om, progresul" 8 .
De asemenea, de la domnia sa am auzit, pentru prima oară, student
fiind, cuvintele-îndemn rostite odinioară de Nicolae Iorga: "cu grijă de
adevăr, cu compătimire pentru suferinţi, cu bucurie pentru triumfurile
scump câştigate, şi, înainte de toate, cu ceea ce învie orice naraţiune: cu
iubire"9 .
A fost un moment când mă gândisem chiar să îi solicit coordonarea
unei eventuale teze de licenţă. Nu am avut însă niciodată curajul de a-i
mărturisi această dorinţă. "Folclorul studenţesc" îl încadrase, încă de pe
atunci, în categoria profesorilor "mai greu abordabili" datorită exigenţei
care-I caracteriza în activitate.
Oricum, trebuie să menţionez aici că nu " exigenţa" profesorului
Gorovei a fost cea care m-a determinat să nu fac "pasul" către domnia sa.
Motivul era altul şi anume faptul că preocupările mele de atunci mă
îndreptaseră deja către un domeniu pe care îl socoteam prioritar din
perspectiva cercetărilor ( etnografia) şi, implicit, către un alt profesor,
emblematic la rândul său în formarea mea profesională şi ştiinţifică - Ion H.
Ciubotaru 10 , cel care îmi va coordona de altfel şi teza de licenţă " susţinută
în anul 1 997 la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi.
Dar, dacă eu nu am avut curajul atunci de a mă apropia mai mult de
profesorul Gorovei, o va face în schimb domnia sa prin atragerea mea ca
membru al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie Filiala Iaşi respectiv al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică
"
" Sever Zotta Iaşi.
Astfel, am avut şansa, asemenea altor colegi ai mei de generaţie, de a
beneficia în mod direct de sprijinul domniei sale în valorificarea cercetărilor
mele de heraldică, genealogie şi sigilografie, a izvoarelor istorice în general.
Astăzi, nu pot decât să-mi amintesc cu recunoştinţă de acei ani care, pentru
mine, au reprezentat anii de formare, de pregătire ca istoric.
Profesorului Gorovei îi datorez participarea mea, cu comunicări
ştiinţifice, atât la şedinţele Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi
8 Ştefan S. Gorovei, Către cititor, în Arhiva Genealogică" , IV (IX), 3 -4, 1 997, p. XVI.
"
9 Idem, Dragoş şi Bogdan, Întemeietorii Moldovei. Probleme ale formării statului feudal
Moldova, Bucureşti, Editura Militară, 1 973, p. 7.
10
A se vedea "Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei " . In honorem praf univ. dr. Ion
H. Ciubotaru, nr. X, Iaşi, 20 10.
11
Teza de licenţă: Cleja. Monografie etnograjică, coordonată de prof. univ. dr. Ion H.
Ciubotaru, a văzut lumina tiparului în anul 200 1 , la editura SemnE din Bucureşti.
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Sigilografie - Filiala laşi, cât şi la Congresele de Genealogie şi Heraldică
organizate la Iaşi sub directa sa coordonare. În aceste adevărate "confrerii
ştiinţifice" am avut şansa de a cunoaşte personalităţi de marcă ale ştiinţei
istorice româneşti şi străine. Tot acolo, unul dintre ei, profesorul Ştefan
Andreescu 12 , va accepta coordonarea tezei mele de doctorat 13 pe care o voi
susţine ulterior, în anul 2004, la Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" al
Academiei Române din Bucureşti.
Profesorul Ştefan S. Gorovei este astăzi o personalitate recunoscută
atât ca istoric cât şi ca genealogist, fiind, de asemenea, una dintre foarte
puţinele voci autorizate în ceea ce priveşte ştiinţa şi arta heraldică din
România.
Ştefan S. Gorovei s-a născut la 28 iulie 1 948 în localitatea
Fălticeni 1 4 , judeţul Suceava, ca fiu al Elizei şi al lui Sorin Gorovei . Tatăl era
profesor de matematică la Liceul "Nicu Gane" fiind, în acelaşi timp, un
pasionat al muzicii de cameră pe care o promova în chiar casa părintească .
Mai târziu, va fi înlăturat de la catedră (de către autorităţile comuniste ale
statului) şi trimis spre "reeducare la Canal " 1 5 . După revenirea din acest
"
" exil şi-a câştigat existenţa ca violoncelist al Filarmonicii din Botoşani.
Casa părintească din Fălticeni a fost vizitată de-a lungul vremii de o
seamă de personalităţi precum: G. T. Kirileanu 1 6 , Gustav Weigand 17 , Barbu
Şefănescu Delavrancea 1 8 , Teodor V. Stefanelli 19 , Gheorghe Ghibănescu20
12

A se vedea Viam inveniam aut faciam. In honorem Ştefan Andreescu, editori Ovidiu
Cristea, Petronel Zahariuc, Gheorghe Lazăr, Iaşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan
Cuza", 20 12.
1 3 Teza de doctorat: Catolicii din Moldova În izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII
XVIII), coordonată de prof. univ. dr. Ştefan Andreescu, va fi publicată, cu un Cuvânt
Înainte de Ştefan S. Gorovei, în anul 2007, la editura Sapienţia din Iaşi.
1 4 Menţionăm aici o interesantă lucrare privitoare la acest loc al naşterii profesorului Ştefan
S. Gorovei: Fălticeni - mon amour. O scurtă istorie aproape sentimentală, de Paul Miron,
Grigore Ilisei, ilustrată de Dan Hatmanu, prefaţă de Ştefan S. Gorovei, ediţia 1, Iaşi, Editura
Polirom, 1 996, 1 02 p.; ediţia a 11-a, revăzută, Iaşi, Editura Dana Art, 20 1 0, 1 33 p.; Artur
Gorovei publicase în perioada interbelică o lucrare interesantă despre oraşul Fălticeni
(Folticeni. Cercetări istorice asupra oraşului, Fălticeni, Institutul de arte grafice "M.
Saidman" , 1 938, 280 p.), premiată de Academia Română (G. T. Kirileanu, Corespondenţă,
Bucureşti, Editura Minerva, 1 977, p. 480).
1 5 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), în Arhiva Genealogică", IV (IX), 3-4, 1 997,
"

f6

�-

T. Kirileanu, Corespondenţă, Bucureşti, Editura Minerva, 1 977, p. VI şi p. 459-484.
Ibidem, p. 463.
Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, ediţia a III-a, Bucureşti, Editura Saeculum,
2006, p. 437.
1 9 G. T. Kirileanu, op. cit. , p. 5 1 .
20
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), 1997, p. 3 1 .
17
18
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etc., alături de alţi colaboratori la revista " Şezătoarea" 2 1 (prima revistă de
folclor din România22 , editată de către Artur Gorovei23 între anii 1 892 şi
1 929 la Fălticeni24).
Pe lângă personalităţile amintite deja, Artur Gorovei a colaborat25
de-a lungul timpului, pe tărâmul pasiunii pentru creaţiile populare şi pentru
istorie, cu: Ion Bianu26, Tudor Pamfile27 , Nicolae Beldiceanu28 , Mihai
Lupescu29 , Sever Zotta30 , Mihai Costăchescu3 1 , Dumitru Furtună32 , Leca
Morariu33 , George Bezviconi 34 , Ion Nădejde35 , Simion Florea Marian36 , Jan
Urban Jarnik37 , Hertvik Jarnik38 , M. Gaster39 etc.

2 1 Iordan Datcu, op. cit. , p. 437.
22 Iordan Datcu, S. C. Stroescu, Dicţionarulfolcloriştilor. Folclorul literar românesc, cu o
prefaţă de Ovidiu Bârlea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 979, p. 2 1 6.
23 Artur Gorovei, " Şezătoarea " - povestea vieţii unei reviste de folclor, Cluj, Editura
Cartea Românească, 1 932.
24 Iordan Datcu, op. cit. , p. 437.
25 Scrisori către A rtur Gorovei, ediţie îngrij ită şi introducere de Maria Luiza Ungureanu,
Bucureşti, Editura Minerva, 1 970, 543 p.
26
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-I95I), 1 997, p. 32.
27 Iordan Datcu, op. cit. , p. 437.
28
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-I95I), 1 997, p. 3 1 .
29 Cf. Simion Florea Marian şi corespondenţii săi, Bucureşti, Editura Minerva, 1 99 1 , p.
1 90- 1 9 1 ; Ion H. Ciubotaru, Momente din istoria folcloristicii. Mihai Lupescu: scrisori
primite de la Artur Gorovei, Simeon Florea Marian şi Tudor Pamjile, în "Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei", VI, Iaşi, 2006, p. 3 1 5 -342.
30 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-I95I), 1997, p. 3 1 ; idem, Sever Zotta - mărturii
documentare, în "Arhiva Genealogică", III (VIII), 1 -2, 1 996, p. 3 1 2-3 1 6 (Scrisori către
Artur Gorovei).
3 1 ldem, Artur Gorovei (1864-I95I), 1 997, p. 3 1 .
32 Ibidem.
33 Liviu Papuc, Artur Gorovei ca mentor al lui Leca Morariu, în Anuarul Muzeului
"
Etnografic al Moldovei", XI, laşi, 20 1 1 , p. 377-384; a se vedea şi Scrisori către Leca
Morariu, voi. 1 , Suceava, Biblioteca Bucovinei "1. G. Sbiera" , 2006, p. 222-249.
34 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-I95I), 1 997, p. 3 1 ; Maria Magdalena Szekely, Ioan
Nădejde (1854-I928), în "Arhiva Genealogică", VII (XII), 1 -4, 2000, p. 32.
35 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-I95I), 1 997, p. 3 1 .
36 Cf. Simion Florea Marian şi corespondenţii săi, Bucureşti, Editura Minerva, 1 99 1 , p.
145-146.
37 G. T. Kirileanu, op. cit. , p. 463 .
38
Ibidem.
39 Ibidem; Virgiliu Florea, Artur Gorovei către M Gaster: .. Vă rog să-mi daţi şi Dv. o
scurtă autobiografie. . . ", în ,,Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei", XI, Iaşi, 20 1 1 , p.
385-392; Ştefan S. Gorovei, Moses Gaster şi Artur Gorovei. O adăugire documentară, în
,,Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei ", XI, Iaşi, 201 1 , p. 393 -402.

33

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

După instaurarea regimului comunist în România, casa din Fălticeni
(care a dăinuit până prin anii ' 80 ai veacului trecut40) a primit "altfel de
vizite" , găzduind altfel de "oaspeţi" , fiind practic "umplută de străini' 4 1 .
Bunicul dinsere tată al profesorului Ştefan S. Gorovei a fost
renumitul folclorist, 2 Artur Gorovei43 , fondator al faimoasei reviste
45
"44
" Şezătoarea , în egală măsură prima revistă de folclor din România şi "o
arhivă cuprinzând, după aprecierea lui N. Iorga, o comoară de informaţii
relativă la sufletul neamului românesc "46 . Căci, remarca peste ani chiar
nepotul lui Artur Gorovei47 , Ştefan S. Gorovei, " ce altceva este folclorul
decât o arhivă vie a neamului nostru?' 48 .
În legătură cu preocupările lui Artur Gorovei49 remarcăm aici Şl
faptul că, deşi licenţiat în drept50 (fiind magistrat5 1 , avocat52 , primar la
40 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), 1997, p. 27.
4 1 Ibidem.
42 Iordan Datcu, S. C. Stroescu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclorul literar românesc, cu o
prefaţă de Ovidiu Bârlea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 979, p. 2 1 6-2 1 8.
43 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei, în "Revista Arhivelor" , XII, 2, Bucureşti, 1 969, p. 257262; idem, Artur Gorovei (1864-1951), 1 997, p. 27-32.
44 Artur Gorovei, Folclor şi folcloristică, ediţie de Sergiu Moraru, Chişinău, Editura
Hyperion, 1 990, p. 5.
45 Iordan Datcu, op. cit. , p. 437.
46 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei, 1 969, p. 262.
47 Artur Gorovei s-a născut la 1 9 februarie 1 864 la Fălticeni şi a murit la 19 martie 1 95 1 la
Bucureşti, "după o viaţă prea lungă: venise pe lume sub suzeranitatea otomană şi a plecat
sub cea sovietică" (Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), 1997, p. 27). Unii dintre
contemporanii săi reuşiseră totuşi, la un moment dat, să "îl salveze" a priori de
"holocaustul roşu", de nedreptăţile şi atitudinea duşmănoasă pe care autorităţile statului
român o vor manifesta faţă de persoana lui în ultimii ani ai vieţii sale (G. T. Kirileanu, op.
cit. , p. 262), într-o manieră
tragi-comică. Ce se întâmplase de fapt? În primăvara
anului 1 933, mai precis la 1 aprilie 1 933, Mercure de France anunţa (G. T. Kirileanu, op.
cit. , p. 477) moartea lui Artur Gorovei sub semnătura celebrului antropolog francez Arnold
van Gennep ! (autorul, printre altele, al lucrării: Riturile de trecere, Iaşi, Editura Polirom,
1 996). Tot în acest an, "Dimineaţa" a publicat un număr festiv, în care îi înşira pe toţi
colaboratorii care au contribuit la existenţa ziarului şi între cei morţi îl trecea şi pe Artur
Gorovei! Urmare a celor pomenite anterior, într-o scrisoare trimisă lui G. T. Kirileanu de la
Fălticeni, pe 1 5 noiembrie 1 933, Artur Gorovei scria: "Poate ai cetit în numărul festiv al
Dimineţii că eu am trecut - nu ştiu de când - în lumea cealaltă. Aşa e scris în gazetă. Iată
însă că am înviat din morţi, cu moarte pre moarte călcând . . . " ( G. T. Kirileanu, op. cit. , p.
477).
48 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei, 1 969, p. 262.
49 Menţionăm aici şi latura filantropică a personalităţii lui Artur Gorovei, care a hotărât să
dăruiască "Muzeului Etnografic al Moldovei din Iaşi cea mai mare parte a bibliotecii
personale" (Ion H. Ciubotaru, Petru Caraman. Destinul cărturarului, Iaşi, Editura
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2008, p. 352-353). Donaţia, "însumând circa 500 de
volume, cărţi şi reviste" (Marcel Lutic, Artur Gorovei omagiat la laşi, în "Anuarul
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Fălticeni 53 , prefect
al judeţului Suceava54), pe lângă activitatea sa
etnografică şi folclorică55 a fost şi un , freţuitor al arhivelor"56 , un pasionat
de istorie57 şi, mai ales, de genealogie 5 În acest sens, " ca semn de preţuire
pentru activitatea sa rodnică pe acest tărâm Cercul Genealogie Român 1-a
ales, în şedinţa din 14 iunie 1 943, ca membru de onoare"59 . De asemenea,
menţionăm aici şi faptul că, pe lângă distincţia doctor honoris causa al
Universităţii din Cemăuţi 60 , Artur Gorovei fusese ales de Academia
Română ca membru corespondent61 ( 1 9 1 5), ulterior membru de onoare62
( 1 940) .
•

Muzeului Etnografic al Moldovei", XI, laşi, 201 1 , p. 352-353), a avut loc la începutul
anului 1 944, în luna februarie, "cu rugămintea ca, după moartea sa, biblioteca muzeului să-i
poarte numele (din păcate, rugămintea donatorului nu a fost respectată întotdeauna!)"
(Ibidem, p. 353). Artur Gorovei poate fi considerat printre adevăraţii "membri fondatori ai
Muzeului Etnografic al Moldovei" (Ibidem, p. 353). Informaţii interesante privind contextul
donaţiei bibliotecii "de folclor a lui Artur Gorovei " sunt şi în articolul lui Ştefan S. Gorovei,
Artur Gorovei - scrisori către Ion Chelcea, în "Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei ",
IV, laşi, 2004, p. 303-306.
50 Artur Gorovei, op. cit. , 1 990, p. 1 3 .
5 1 Ştefan S . Gorovei, Artur Gorovei (1864-1 951), 1 997, p. 29.
52 Ibidem.
53 Ibidem.
54 Artur Gorovei, op. cit. , 1 990, p. 14.
55 Ion Chelcea, Artur Gorovei (1864-1951) - Cu privire la activitatea sa etnografică şi
folclorică, în "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", VIII, 1 98 1 , p. 493 -508.
56 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei, 1 969, p. 257-262; Sorin Iftimi, Documente din colecţia
lui Artur Gorovei aflate la Arhivele Naţionale din Iaşi, în ,,Anuarul Muzeului Etnografic al
Moldovei", XI, Iaşi, 20 1 1 , p. 357-376; Artur Gorovei s-a preocupat de îmbogăţirea
colecţiilor de documente ale Muzeului din Fălticeni, el fiind de altfel şi unul dintre
întemeietorii acestei instituţii muzeale (V. Ciurea, Două decenii de muncă. 1 914-1934,
Fălticeni, 1 934, p. 87).
57 Î n "paleta largă de activităţi şi în cadrul întinsei opere scrise, edite sau încă inedite, a lui
Artur Gorovei, preocupările istoriografice au ocupat un loc foarte însemnat, chiar dacă nu
de prim plan în ceea ce priveşte mai ales aprecierea şi procentul în definirea personalităţii
sale" (Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), 1 997, p. 30). Adăugăm aici şi interesul
pentru istoria eclesiastică (Artur Gorovei, Iconomul Iftimie Stamati, în "Arhiva
Genealogică", II (VII), 1 -2, 1 995, p. 233-252), menţionând şi faptul că "toate contribuţiile
istoriografice ale lui Artur Gorovei poartă pecetea pasiunii sale pentru genealogie" ( Ştefan
S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-I 951), 1 997, p. 30-3 1 ).
"
58 Gh. Bezviconi, Artur Gorovei - genealogist, în
"Păstorul Tutovei , III, nr. 7-9, Bârlad,
1 940, p. 446-448.
59 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei, 1 969, p. 259.
6° Cf. Simion Florea Marian şi corespondenţii săi, 1 99 1 , p. 145.
61 Iordan Datcu, op. cit. , p. 436.
62 Ibidem.
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Artur Gorovei a fost colaborator şi prieten al lui Nicolae Iorga6 3 ,
contribuind cu "recolte bogate de acte, din diverse colecţii particulare" 64 la
marea colecţie Studii şi documente cu privire la istoria românilor65 , pe care
N. Iorga a editat-o. Atât de mult preţuia Nicolae Iorga documentele pe care
Artur Gorovei i le trimitea încât, la un moment dat, marele nostru istoric îi
scria cu tâlc: "Dragă prietene Gorovei, fă-mi, te rog, rost de ceva
documente. Dacă nu găseşti - falsifică-le! "66 • În materialele publicate67 ,
Artur Gorovei "a dat prioritate documentului, preferând adesea să reproducă
documentele in extenso, reducând la minimum comentariile"68 .
A fost interesat de istoria neamului său, făcând cercetări întinse în
arhive (însoţit uneori de fiul său Sorin, tatăl profesorului Ştefan S. Gorovei).
Astfel, "pentru o istorie a familiei sale aduna material de multă vreme, încă
din anii studenţiei, iar rezultatul acestor îndelungate cercetări arhivistice a
fost o voluminoasă cronică a familiei Gorovei " 69 .
Ca " o ciudăţenie, ambele premii academice primite de Artur Gorovei
în cursul vieţii sale i-au fost decemate nu pentru opere folclorice, ci pentru
preocupările sale istoriografice" 70 •
Nu ştim dacă Artur Gorovei i-a transmis în mod direct pasiunea lui
pentru istorie şi genealogie şi nepotului său Ştefan S. Gorovei. Cert este că
acesta din urmă va deveni, peste timp, o personalitate marcantă, atât a
ştiinţei istorice cât şi a ştiinţei genealogice româneşti.
Suntem convinşi de faptul că Ştefan S. Gorovei şi-a cinstit şi îşi
cinsteşte aşa cum se cuvine strămoşii, asemenea vorbelor de odinioară ale
lui Nicolae Iorga: "Mai trebuie ceva, aşa de puternic şi aşa de plin de mister,
care e omul de 'naintea ta, omul de la care vii şi care, prin figuri pe care le
ai văzut, prin altele care n-au trecut niciodată înaintea ta, se înfundă în
adâncul vremurilor până se pierde în nesfârşirea lor: părinţii, moşii,
63

Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei şi Nicolae Iorga, în "Clopotul'', an XXV, nr. 2439,
Botoşani, 1 6. II. 1 969, p. 2.
64 Idem, Artur Gorovei (1864- 1951), 1997, p. 28.
65
Iorga Nicolae, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, voi. 1-11, Bucureşti,
1 90 1 .
66
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), 1 997, p. 28.
67
Artur Gorovei a mai publicat "documente, însemnări, inscripţii în revista Miron Costin,
editată la Bârlad în 1 9 1 3- 1 9 1 9" (Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864- 1951), 1 997, p. 28)
şi în "revista Junimea Literară de la Cernăuţi, unde a tipărit, în 1 926, Un mănunchi de
documente cu privire la Unirea Principatelor, precum şi un număr mare de Documente
tăutuleşti, de interes genealogie (în 1 924), culese de la diferiţi urmaşi ai marelui logofăt din
veacurile XV-XVI (Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1951), 1 997, p. 28).
68
Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1864-1 951), 1 997, p. 28.
69 Idem, Artur Gorovei, 1 969, p. 258.
70
Idem, Artur Gorovei (1864-1951), 1 997, p. 30.

36

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

strămoşii, viaţa pe care ai fost chemat s-o duci mai departe. De la ei vine
ceva mai scump decât toate moştenirile materiale, mai greu de purtat decât
toate sarcinile, ceva care adesea trebuie înfruntat cu mai mult curaj desperat
decât toate pericolele: felul lor de a fi, transmis, corectat, sintetizat cu mii şi
mii de experienţe, care ajunge până la tine, omul de azi. Ceva care abia poţi
să-1 înfrânezi, dar să-1 suprimi cu totul nu, căci morţii nu se dau morţi. Ceva
care, în ceasurile în care nu e nimeni viu care să-ţi stea alături, dă puterile pe
care le păstrează partea aceea singură care continuă viaţa lor, ca s-o păstreze
măcar cum a fost, dar şi s-o înalţe şi, pentru păcatele lor, s-o ispăşească. Ei,
înaintaşii, dau aplecări, întorsături de spirit, îndemnuri şi putinţe de fapte" 71 .
Remarcabilă este această ascendenţă a profesorului Ştefan S.
Gorovei, care adună, "în sângele său, moştenirea marilor dregători ai
augustei Moldove medievale - ca logofătul Ioan Tăutu şi hatmanul Luca
Arbore" 72 .
O privire repede asupra arborelui genealogie al familiei Gorovei ne
dezvăluie multe alte informaţii interesante. Astfel, într-o comunicare
ştiinţifică din anul 20 1 O 73 , profesorul Ştefan S. Gorovei insista asupra
genealogiei propriei sale familii. Domnia sa susţinea acolo faptul că
"rădăcinile neamului se află în vechiul ţinut al Neamţului unde, în satul
Bârgăoani, exista, în veacul al XVII-lea o parte Goroveiască. Gligorie
Gorovei aprodul din Bărgăoani, atestat documentar în primul sfert al acelui
veac, a fost părintele diacului Vasile, cunoscut prin scrierea multor
documente în domniile lui Miron vodă Bamovschi şi Vasile vodă Lupu. Fiul
său, Gheorghe (Gheorghiţă), prin căsătoria cu o fată a lui Gavril Brăescu, s
a mutat în ţinutul Dorohoiului, unde urmaşii săi au vieţuit în tot cursul
secolului al XVIII-lea. Dintre copiii săi, Ioan este ctitorul schitului care
poartă şi azi numele acestei familii, iar Miron - prin care se continuă spiţa s-a învrednicit a fi îngropat în biserica Sfântului Spiridon din Iaşi
(mormântul nu mai există). Şetrarul Miron Gorovei a avut un fiu,
Constantin, pe care documentele îl atestă la sfârşitul veacului al XVIII-lea.
Î n prima jumătate a celui următor, trăieşte la Dorohoi serdarul (mai
apoi banul) Ioan Gorovei ( 1 782- 1 848), pe care Vidomostia de la 1 82974 îl
arată ca fiu al credincerului Constantin Gorovei. Mort de holeră în vara
7 1 N. Iorga, O viaţă de om aşa cum a fost, voi. I, Chişinău, Universitas, 1 99 1 , p. 3 -4.
72 Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei (1 864-1951), 1 997, p. 27.
73 Idem, O dilemă genealogică, comunicare prezentată la al XV-lea Congres Naţional de
Genealogie şi Heraldică, Iaşi, 1 3 - 1 5 mai 2010.
74 Aici este menţionat Ioan Gorovei, serdar cu pitac . . . , născut în satul Radomireşti, de 47
ani, fiul credincerului Constantin Gorovei; locuieşte în târgui Dorohoi (cf. Alexandru V.
Perietzianu-Buzău, Vidomostie de boierii Moldovei aflaţi în ţară la 1 829 (Il) , în "Arhiva
Genealogică" , I (VI), 3-4, 1 994, p. 307).
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anului 1 848, Ioan Gorovei - bunicul � atern al folcloristului Artur Gorovei va fi îngropat la Mănăstirea Gorovei 5 ; mai mulţi dintre urmaşii săi îşi vor
afla tot acolo odihna veşnică. Dar este credincerul Constantin identic cu
Constantin, fiul lui Miron? ! "76 •
Se pare că nu, în această �rivinţă Ştefan S. Gorovei crezând că
avem
de-a face cu o omonimie" 7 • Constantin credincerul era urmaşul
"
acelei ramuri a purtătorilor numelui Gorovei " statomiciţi în sudul
Moldovei "78 care, " cândva, după 1 774 . . au migrat spre nord" 79 •
Unul dintre Goroveii aparţinând acestei ramuri (afirmă profesorul
Ştefan S. Gorovei), anume "Constantin, a ajuns la Radomireşti (Bacău) şi
posteritatea aceluia este astăzi cel mai bine documentată. Fiul său mai mare
(Ioan80 n. n.) a plecat mai departe, în nordul ţării, oprindu-se la Dorohoi; el
(Constantin8 1 n. n.) este stră-stră-străbunicul meu (arriere-arriere-arriere
grand-pere). Fraţii săi au rămas legaţi de pământul de la Radomireşti " 82 .
Prin urmare, conform reconstituirii genealogice din rândurile
anterioare, ascendenţa directă (pe linie paternă) a profesorului Gorovei este
următoarea: Ştefan Sorin Gorovei � Sorin Gorovei (tatăl) � Artur Gorovei
(bunicul) � Petru Gorovei (străbunicul) � Ioan Gorovei (stră-străbunicul)
� Constantin Gorovei (stră-stră-străbunicul).
.

75 Dintr-o scrisoare trimisă de G. T. Kirileanu lui Leca Morariu aflăm că Artur Gorovei
pleacă, la 1 5 noiembrie 1 940, la "Mănăstirea Gorovei unde-s înmormântaţi toţi din neamul
lui, dar n-a mai găsit nici o urmă din mormintele lor" (G. T. Kirileanu, op. cit. , p. 1 93).
76 Ştefan S. Gorovei, O dilemă genealogică, în Al XV-lea Congres de Genealogie şi
Heraldică. Rezuma/ele comunicărilor, Iaşi, 1 3 - 1 5 mai 20 1 0, p. 8.
77 Cf. chiar în acest număr al revistei "Carpica", studiul lui Ştefan S. Gorovei, Mobilitatea
populaţiei reflectată în istoria unei familii: purtătorii numelui Gorovei (sec. XVI-XXI),
passim; profesorul Ştefan S. Gorovei afirmă faptul că a pornit în cercetarea istoriei propriei
familii de la manuscrisul bunicului său Artur Gorovei, cel care redactase cu ani în urmă
Istoria familiei Gorovei. "Cu acest manuscris în faţa ochilor mi-am început, în pragul
adolescenţei, ucenicia în cercetarea genealogică. Nu am putut să nu constat unele
contraziceri sau neconcordanţe, ceea ce m-a determinat să reiau cercetarea istoriei familiale
din punctul unde bunicul meu o încheiase. De-a lungul anilor, am avut şansa de a îmbogăţi
considerabil tezaurul de informaţii, dar şi de a introduce unele modificări şi corecturi"
(Ibidem).
78 Ca urmare a unei căsătorii, un Gorovei a ajuns ... la Năneşti pe Răcătău ... menţionat la
"
cumpăna veacurilor XVII-XVIII" (Ştefan S. Gorovei, loc. cit. , Bacău, 20 1 3). Acest Gorovei
"era căsătorit cu Antemiţa, fiica lui Lupaşco Bucium de Năneşti, strănepoata lui Condrea
Bucium, membru al sfatului domnesc din 1 572 până în 1 592, când a fost executat din
�arunca lui Aron vodă Tiranul" (Ibidem).
9 Ştefan S. Gorovei, loc. cit. , Bacău, 20 1 3 .
80
Serdarul (mai apoi banul) Ioan Gorovei .
81 Credincerul Constantin Gorovei.
82
Ştefan S. Gorovei, loc. cit. , Bacău, 20 1 3 .
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Cu siguranţă, în momentul în care profesorul Ştefan S. Gorovei îşi va
finaliza83 proiectul 84 de cercetare genealogică privindu-i pe purtătorii
numelui Gorovei, vom putea avea imaginea completă a destinului istoric al
acestei importante familii, care a lăsat urme durabile în cultura şi ştiinţa
românească, în istoria Moldovei în general.
Între anii 1 966- 1 97 1 , Ştefan S. Gorovei a fost student al Facultăţii de
Istorie din cadrul Universităţii " Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi . Lucrarea de
licenţă a abordat un subiect de genealogie medievală: Ioan Tăutu, mare
logofăt al Moldovei. Studiu monografie, o teză deosebită, a cărei valoare a
fost repede recunoscută, făcând dealtfel şi subiectul unei comunicări8 5
prezentate de autor la cel de-al XII-lea Congres Internaţional de Genealogie
şi Heraldică de la Munchen din anul 1 974.
În anul 1 993 Ştefan S. Gorovei devine doctor în istorie al aceleiaşi
universităţi ieşene, susţinând teza: Întemeierea Moldovei. Probleme
controversate, coordonată de profesorul C. Cihodaru ( 1 907- 1 994) 86 , lucrare
apreciată pentru contribuţia deosebită adusă Ia cunoaşterea subiectului ,
publicată ulterior87 , î n anul 1 997.
Originea tezei de doctorat a stat, mărturisea profesorul Gorovei,
într-un cuvânt lămuritor al textului publicat în 1 997, "în fascinaţia pe care
perioada de început a principatului moldovenesc a exercitat-o asupra mea
încă din vremea liceului"88 .
Mai târziu, " aducând o considerabilă lărgire de orizonturi, anii
studiilor universitare la Iaşi ( 1 966- 1 97 1 ) nu au făcut decât să sporească
acest interes, direcţionându-1 totodată; fascinaţia a crescut prin putinţa de a
cunoaşte direct izvoarele privind această perioadă, în forma lor originară şi
nu numai prin intermediul citatelor şi al interpretărilor date de înaintaşi.
Student încă, am început a lucra cu aceste izvoare, preocupat mai întâi de
aspectele genealogice, analizate într-o comunicare prezentată în 1 967 în
cadrul Cercului de Istorie Medievală Românească, pe atunci coordonat de
83 Lucrarea finală, conform spuselor profesorului Ştefan S. Gorovei va fi o carte" (Ştefan
"
S. Gorovei, loc. cit. , Bacău, 201 3).
84 Ştefan S. Gorovei, Un proiect de cercetare genealogică globală: purtătorii numelui
Gorovei, comunicare prezentată în şedinţa din 1 5 ianuarie 20 1 3 a Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române (Filiala Iaşi).
85 Idem, Une ancienne familie moldave: le logothete Tăutu et sa descendance, în 12.
lnternationaler Kongress for genealogische und heraldische Wissenschaften, Munchen,
1974, Kongressbericht, voi. Genealogie, p. 1 57- 1 63 .
86 Idem, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, Editura Universităţii Al. 1.
"
Cuza", 1 997, p. 1 1 .
87 Ibidem.
8 8 Ibidem, p. 7.
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profesorul Vasile Neamţu. Încercarea de a lămuri filiaţiile şi relaţiile de
rudenie mi-a arătat, însă, şi inconsistenţa reconstituirilor cronologice;
îndreptându-mi atenţia spre succesiunea şi cronologia principilor Moldovei
din veacul al XIV-lea - domeniu în care am rămas şi azi la rezultatele
obţinute în 1 970- 1 97 1 , încă neaducându-mi-se şi negăsind nici eu însumi
vreun argument contrar - mi-am dat seama că nici aspectele de politică
externă a Moldovei din perioada avută în vedere nu erau prea limpezi. Î n
felul acesta, a prins contur, în 1 970- 1 97 1 , planul unei lucrări despre
Moldova veacului al XIV-lea" 89 .
Pentru finalizarea tezei a fost nevoie de un efort susţinut şi de durată.
În acest sens, chiar domnia sa afirma: De la cel dintâi text, consacrat
"
problematicii în discuţie, elaborat în 1 967 pentru a fi citit în cadrul Cercului
de Istorie Medievală Românească al Facultăţii ieşene de Istorie şi până la
lucrarea de azi e un drum lung ... "90 .
Cariera universitară o începe la Facultatea de Istorie încă din anul
1 990, pentru ca în 1 996 să devină profesor titular. Între timp, după
absolvirea facultăţii (timp de " şase ani şi două săptămâni "91 , între 1 97 1 1 977), Ştefan S . Gorovei a lucrat în redacţia revistei Magazin istoric,
desfăşurând mai apoi şi o prodigioasă activitate ştiinţifică în calitate de
cercetător ştiinţific la Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" din Iaşi (între
anii 1 977-2003). Timp de 1 8 ani92 (din 1 977 până în februarie 1 996 93 ) a
lucrat la Anuarul Institutului de Istorie " A. D. Xenopol " din Iaşi (devenind
secretar ştiinţific în 1 979 şi redactor-şef între anii 1 990- 1 995). Din anul
2003 activează ca cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Istorie şi
Civilizaţie Europeană al Filialei Iaşi a Academiei Române.
Ca profesor la Facultatea de Istorie din cadrul Universităţii
Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi a condus de-a lungul timpului o serie de
"
teze de licenţă ale studenţilor, iar din anul 2006 este şi conducător de
doctorat în specialitatea: istoria medievală a românilor.
Ştefan S. Gorovei are o carieră ştiinţifică deosebită, principalele
direcţii de cercetare94 promovate de către domnia sa fiind consacrate istoriei
evului mediu românesc şi epocii premodeme (istorie politică, socială,
culturală; genealogie; heraldică; istoria oraşelor; istorie eclesiastică;
89 Ibidem.
90 Ibidem, p. 14.
91 Idem, Puterea de a continua, în "Magazin Istoric" , anul XXXI,
Bucureşti, 1 997, p. 1 08.
92 Ibidem.
93 Ibidem.
94 Cf. Ştefan S. Gorovei, Curriculum vitae, pe http://history.uaic.r o.
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nr .

4 (36 1 ), aprilie,

istoriografie; istoria puterii), în timp ce cursurile sale universitare 9 5 vizează
cercetarea izvoarelor medievale; ştiinţele auxiliare ale istoriei; istoria
medievală; istoria Bisericii; structurile puterii în evul mediu românesc.
Este un cercetător recunoscut pentru interesul deosebit în
cunoaşterea istoriei medievale, ale cărui contribuţii ştiinţifice publicate în
volume (de autor96 ori în ediţii îngrijite97) sunt apreciate în cadrul
medievisticii româneşti.
Are o multitudine de articole şi studii remarcabile cu privire la
izvoarele evului mediu românesc98 , la începuturile statului medieval

95 Ibidem.
96 Amintim aici: Ştefan Sorin Gorovei, Dragoş şi Bogdan, Întemeietorii Moldovei.
Probleme ale formării statului feudal Moldova, Bucureşti, Editura Militară, 1 973, 1 68 p.;
idem, Muşatinii, Bucureşti, Editura Albatros, 1 976, 1 72 p. (reeditată la Chişinău, 1 99 1 );
idem, Petru Rareş
(1527-1538, 1541-1546), Bucureşti, Editura Militară, 1 982, 230 p.;
idem, op. cit. , 1 997, 332 p.; idem, Între istoria reală şi imaginar. Acţiuni politice şi
culturale În veacul XVJJJ, laşi, Editura Universităţii "Al. 1. Cuza", 2003, 240 p.; idem,
Princeps omni laude maior. O istorie a lui Ştefan cel Mare, în colaborare cu Maria
Magdalena Szekely, carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfănta Mănăstire Putna, 2005, 630 p. + ilustraţi i;
idem, Movileştii: istorie şi spiritualitate, voi. 1-III, Suceava, Editura Muşatinii, 2006; idem,
Mănăstirea Dragomirna, cu fotografii de Victor Bortaş, Bucureşti, Editura "Victor B.
Victor", 2006, 1 20 p., în limbile română, engleză, franceză, germană; idem, Maria Asanina
Paleologhina. O prinţesă bizantină pe tronul Moldovei, în colaborare cu Maria Magdalena
Szekely (Gorovei), carte tipărită cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen,
Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfănta Mănăstire Putna, 2006, 290 p. + 244 ilustraţii
color.
97 Consemnăm aici: Ştefan cel Mare. 1 504-2004. Portret În istorie, volum îngrij it în
colaborare cu Maria Magdalena Szekely, carte tipărită cu binecuvântarea Î nalt Prea
Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfănta Mănăstire Putna, 2003, 6 1 7
p.; Donald M . Nicol, Împăratulfără de moarte. Viaţa şi legenda lui Constantin Paleologul,
ultimul Împărat al romanilor, traducere şi ediţie îngrijită în colaborare cu Maria Magdalena
Szekely, Iaşi, Editura Polirom, 2003, 1 66 p.; Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei
creştine, volum îngrijit în colaborare cu Maria Magdalena Szekely, carte tipărită cu
binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor, Sfănta
Mănăstire Putna, 2004, 5 1 4 p.
"
9 8 Moldova În .. Casa Păcii . Pe marginea izvoarelor privind primul secol de relaţii
moldootomane, în "Anuarul Institurului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", XVII,
1 980, p. 629-667; Mărturiile unui document, în "Cercetări Istorice" (serie nouă), XII-XIII
( 1 98 1 - 1 982) , p. 307-3 16; Semnificaţia unor documente false din veacul XVJJJ: 1 . ., Cartea
sobornicească " din 1 ianuarie 1 752, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D.
Xenopol", XXVII I , 1 989, p. 43 1 -480; Un document fără pecete şi o pecete fără document,
în vol. In honorem Paul Cernovodeanu, Bucureşti, 1 998, p. 95- 1 02; Feudele ardelene ale
lui Ştefan cel Mare. Observaţii pe marginea izvoarelor, în "Analele Putnei", 1, 1 , 2005, p.
1 23 - 1 3 2 .

41

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

moldovenesc99 , la dinastiile Moldovei medievale 100, la genealogiile
medievale moldoveneşti 1 01 , la heraldica medievală 1 02 , la istoria Bisericii 1 03 ,
99

Îndreptări cronologice la istoria Moldovei în veacul al XIV-lea, în Anuarul Institutului
"
de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol" , X, 1 973, p. 99- 1 2 1 ; Cu privire la data primelor
monede moldoveneşti, în "Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean", V, 1 978, p. 567-57 1 ;
L 'Etat roumain de 1 'Est des Carpates: La succession et la chronologie des princes de
Moldavie au XIVe siecle, în " Revue Roumaine d'Histoire", XVIII, Bucureşti, 1 979, 3, p.
4 73-506; Tradiţia " descălecatului ": înţelesuri şi confuzii, în "Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol " , XX, 1 983, p. 89- 1 05 .
1 00
Contribuţii la genealogiafamiliei domnitoare Tomşa, în "Revista Arhivelor", XLVIII, 3,
1 97 1 , p. 375-390; O lămurire: domnia ereditară a familiei Movilă, în "Revista de Istorie",
28, 1 975, 7, p. 1 09 1 - 1 094; Note istorice şi genealogice cu privire la urmaşii lui Ştefan cel
Mare, în "Studii şi Materiale de Istorie Medie", VIII, 1 975, p. 1 85 -200; Pe marginea unei
filiaţii incerte: Maria Movilă - fiica lui Petru Rareş, în "Cercetări Istorice" (serie nouă),
XI, 1 980 ( 1 98 1 ), p. 325-330; Alliances dynastiques des princes moldaves (XIVe - XV!e
siecles), în Comunicaciones al XV Congreso de las Ciencias Genealogica y Heraldica,
Madrid, 19-25 septiembre 1982, II, Madrid, 1 983, p. 1 67-1 78; Genealogia domnilor
Moldovei în veacul XIV, în ,,Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol" , XXX, 1 993, p.
623-65 1 ; Rude şi înrudiri necunoscute ale lui Petru Rareş, în "Revista Istorică", VIII, 7-8,
1 997, p. 467-476.
101
Găneştii şi Arbureştii (Fragmente istorice, 1538-1 541), în "Cercetări Istorice", II, 1 97 1 ,
1 43- 1 59; Cu privire la metodologia cercetărilor de genealogie medievală
p.
moldovenească, în "Revista Arhivelor", L, 2, 1 973, p. 285-29 1 ; Înrudirile cronicarului
Grigore Ureche, în "Anuarul de Lingvistică şi Istorie Literară" , XXIV, 1 973, p. 1 09 - 1 26;
Observaţii noi într-o controversă veche (familia Ghica din Moldova), în "Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", XV, 1 978, p. 3 1 5 -324; Petru Movilă.
Contribuţii, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei", LVII, 1 98 1 , p. 704-7 1 6; Urecheştii model de ascensiune socială, în "Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol" , XXIX,
1 992, p. 5 0 1 -507; Un plan de lucru: " Corpus Genealogiarum ", în "Anuarul Institutului de
Istorie A. D. Xenopol ", XXIX, 1 992, p. 545-548; Clanuri, familii, autorităţi, puteri
(Moldova, secolele XV-XVII), în "Arhiva Genealogică" , 1 (VI), 1 -2, 1 994, p. 87-93;
"
"
" Nepoţii Balicăi , " săminţenia Movileştilor , în "Arhiva Genealogică", 1 (VI), 3-4, 1 994,
p. 1 23 - 1 32 ; Familii boiereşti române cu multiplă legitimare nobiliară, în "Arhiva
Genealogică", III (VIII), 3-4, 1 996, p. 233-236; " Din Purice - Movilă " şi " Barnovschi
Moghilă ". Două explicaţii (nu numai) genealogice, în "Arhiva Genealogică" , III (VIII), 34, 1 996, p. 327-332; Neamul lui Miron vodă Barnovschi, în "Arhiva Genea1ogică" , V (X),
1 -2, 1 998, p. 1 4 1 - 1 54; Circulaţia " Herodotului " de la Coşula: explicaţii genealogice
pentru un fenomen cultural, în "Arhiva Genealogică" , V (X), 3-4, 1 998, p. 1 55- 1 69;
"
" Maria Asanina Paleologhina, Doamna Moldovlahiei (1) , în "Studii şi Materiale de
Istorie Medie", XXII, 2004, p. 9-50.
1 02
Les armoiries de la Mo/davie et de ses princes regnants (XIVe - XV!e siecles), în
Recueil du Xle Congres International des Sciences Genea/ogique et Heraldique, Liege,
"
1 9 72, Braga (Portugal), 1 973, p. 263-270; Armoiries et rapports politiques: le " cas
"
moldave au XIVe siecle, în "Revue Roumaine d'Histoire , XXIII, 1 984, 2, p. 1 1 7- 1 28;
Steme moldoveneşti augmentate în Polonia, în "Arhiva Genea1ogică" , II (VII), 1 -2, 1 995, p.
305-3 14; Cu privire la heraldica medievală românească, în "Arhiva Genealogică", II (VII),
1 -2, 1 995, p. 273-284; Stema Moldovei şi a voievozi/ar ei (secolele XIV-XVI), în "HERB.

42

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

la istoria culturii medievale româneşti 1 04, la ideologia medievală a puterii
1 6
la istoria medievală românească 0 în general.

1 05 ,

Revista Română de Heraldică" , 1 (VI), 1 -2, laşi, Institutul Român de Genealogie şi
Heraldică "Sever Zotta", 1 999, p. 1 3-22; Stemele lui Ştefan cel Mare de la Cetatea Albă, în
"
"Studii şi Materiale de Istorie Medie , XXIII, 2005, p. 2 1 5-226; Un monument epigrafic şi
heraldic recuperat: pisania cu stemă de la Putna (1481), în "Analele Putnei" , VIII, 2, 20 1 2 ,
p . 1 4 1 - 1 66.
1 03 Anastasie Crimca. Noi contribuţii, în Mitropolia Moldovei şi Sucevei" , LV, 1 979, p.
"
1 44- 1 59; Note şi îndreptări pentru istoria Mitropoliei Moldovei (1), în "Mitropolia
Moldovei şi Sucevei", LVI, 1 980, p. 77-83; Note şi îndreptări pentru istoria Mitropoliei
Moldovei (II). 1. Egumeni ai mănăstirii Bistriţa în veacurile XVI-XVIII; Il. O biografie
nescrisă: Mitropolitul Gheorghe IV al Moldovei, în "Mitropolia Moldovei şi Sucevei" ,
LXIII, 4, 1 987, p. 69-82; Moldova lui Vasile Lupu şi Arhiepiscopia de Ohrida, în "Anuarul
Institutului de Istorie A. D. Xenopol", XXXI, 1 994, p. 1 1 1 - 1 1 7 ; Un dar uitat al lui Petru
Rareş la Mănăstirea Dionysiou, în voi. Omagiu Virgil Cândea, 1, Bucureşti, 2002, p. 323330; Mucenicia Sfântului Ioan cel Nou. Noi puncte de vedere, în voi. Închinare lui Petre Ş.
Năsturel la 80 de ani, Brăila, 2003, p. 555-572; Despre donatorii unor obiecte din tezaurul
Putnei. Note prosopografice, în "Analele Putnei", VII, 2, 201 1 , p. 1 1 9- 1 42; Egumenii
Putnei (secolele XV-XVII). Capcane false, controverse inutile, în "Analele Putnei" , VIII, 1 ,
20 1 2, p . 93 - 1 24; Din nou despre Ghervasie de la Putna, în "Analele Putnei" , VIII, 1 , 20 1 2,
ft· 1 87-2 1 2.
04 Nicolae (Mi/eseu) spătanll. Contribuţii biografice, în
"Anuarul Institutului de Istorie şi
Arheologie A. D. Xenopol " , XXI, 1 984, p. 1 79-1 92; Un episod din ., recuperarea "
Bizanţului: prima .. operă " a spătarului Nicolae .. Mi/eseu ", în "Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol" , XXII/2, 1 985, p. 44 1 -460; Un cărturar uitat:
logofătul Grigoraş, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol",
XXIII/2, 1 986, p. 68 1 -698; O colaborare culturală în veacul XVIII şi implicaţiile ei, în
"
1 987, p. 333-348;
"Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol , XXIV/2,
Între Vasile Buhăescu/ şi Vasile Buzilă. O problemă de ..paternitate " literară, în Anuarul
"
Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol ", XXVI I , 1 988, p. 445-452; Spre
unificarea istoriografiei naţionale: ., Cronica paralelă " (Iaşi, 1 733), în "Anuarul
Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol ", XXV/2, 1 988, p. 1 39-1 85.
105
Un ctitor uitat la Putna şi asocierea la atributele puterii suverane, în "Studii şi
Materiale de Istorie Medie", XXI, 2003, p. 257-270; Titlurile lui Ştefan cel Mare. Tradiţie
diplomatică şi vocabular politic, în "Studii şi Materiale de Istorie Medie" , XXIII, 2005, p.
4 1 -78; ., Cel Mare ". Mărturii şi interpretări, în "Analele Putnei", VIII, 2, 20 1 2, p. 7-37.
106
A utour de la paix moldoturque de 1 489, în "Revue Roumaine d'Histoire", XIII, 3, 1 974,
p. 535-544; Activitatea diplomatică a marelui logofăt Ioan Tăutu, în "Suceava. Anuarul
Muzeului Judeţean", V, 1 978, p. 237-25 1 ; 1473 un an-cheie al domniei lui Ştefan cel
Mare, în "Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", XVI, 1 979, p. 1451 49; Poziţia internaţională a Moldovei în a doua jumătate a veacului al XIV-lea, în
"
"Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol , XVI, 1 979, p. 1 87-2 1 9;
Pacea moldo-otomană din 1 486. Observaţii pe marginea unor texte, în "Revista de Istorie",
35, 7, 1 982, p. 807-82 1 ; Note de istorie medievală suceveană, în " Suceava. Anuarul
Muzeului Judeţean", X, 1 983, p. 1 87-227; Aux debuts des rapports moldo-byzantins, în
"
"Revue Roumaine d'Histoire , XXIV, 3 , 1 985, p. 1 83-207; Cu privire la patriciatul
orăşenesc în Moldova medievală. Câteva observaţii preliminare, în "Anuarul Institutului de
-
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Un alt aspect al preocupărilor profesorului Ştefan S. Gorovei îl
reprezintă recuperarea, în cadrul unor ediţii critice, a unor lucrări
fundamentale pentru medievistica românească, precum cele ale lui P. P.
Panaitescu 107 , Alexandru I. Gonţa 108 şi Emil Turdeanu 1 09 •
Remarc şi constantul interes manifestat faţă de heraldica teritorială
românească 1 1 0 , opiniile domniei sale fiind adevărate puncte de reper în
activitatea de elaborare a însemnelor heraldice pentru comunele, oraşele şi
judeţele României, acţiune fundamentată pe Legea nr. 1 02/1 992, respectiv
H.G. nr. 6411 993 şi H.G. nr. 25/2003.
Ştefan S. Gorovei a fost membru în echipele de cercetare ale unor
importante proiecte (granturi) derulate de-a lungul vremii de prestigioase
instituţii academice 1 1 1 • Unul dintre subiectele de interes priveşte ideologia
Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol ", XXVI I , 1 988, p. 253-265; 1 4 73: Ştefan, Moldova şi
lumea catolică, în ,,Anuarul Institutului de Istorie A. D. Xenopol ", XXIX, 1 992, p. 75-83;
Fragmente pentru o antropologie socială (Moldova secolului XVII) , în "Acta Moldaviae
Meridionalis", XII-XIV ( 1 990- 1 992), Vaslui, 1 994, p. 1 65 - 1 77; Formation et evolution de
/a frontiere de la Moldavie medievale, în "Revue Roumaine d'Histoire" , XXXV, 3-4, 1 996,
p.
1 3 1 - 1 36; Note de antroponimie medievală, în "Arhiva Genealogică" , IV (IX), 1 -2,
1 997, p. 5 1 -58; Baia, 1 467, în "Europa XXI", XI-XII, 2002-2003, p. 4 1 -56.
1 07 P. P. Panaitescu, Nicolae Mi/eseu Spătarul, ediţie îngrij ită, studiu introductiv şi note de
Ştefan S. Gorovei, laşi, Editura "Junimea" , 1 987, 1 08 p. (reprodusă la Chişinău, Editura
"
"Ştiinţa , 1 993, 1 88 p.); idem, Interpretări româneşti, postfaţă, note şi comentarii de Ştefan
S. Gorovei, în colaborare cu Maria Magdalena Szekely, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
1 994, 258 p.; idem, Petru Movilă. Studiii, ediţie îngrijită, postfaţă, note şi comentarii de
Ştefan S. Gorovei, în colaborare cu Maria Magdalena Szekely, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1 996, 1 54 p.
1 08 Alexandru 1. Gonţa, Studii de istorie medievală, ediţie îngrij ită de Ştefan Sorin Gorovei
în colaborare cu Maria Magdalena Szekely, Iaşi, Editura "Dosoftei", 1 998, 404 p.
1 09 Emil Turdeanu, Oameni şi cărţi de altădată, 1, ediţie îngrijită de Ştefan Sorin Gorovei în
colaborare cu Maria Magdalena Szekely, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 997, 400 p. +
ilustraţii.
1 1 0 Ştefan S. Gorovei, Mic îndreptar de heraldică (nu numai) ieşeană, în Arhiva
"
Genealogică", IV (IX), 1 -2, 1 997, p. 305-339.
1 1 1 Amintim aici: Ideologia medievală a Puterii (program de cercetări sub egida
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"), 1 993 ; Minoritatea armeană din Iaşi: identitate şi
coexistenţă (proiect de cercetare pe bază de grant al Academiei Române; director de
proiect: Stela Rodica Cheptea, cercetător ştiinţific principal I la Centrul de Istorie şi
Civilizaţie Europeană, laşi), 2004; Ţara Moldovei între Commonwealth-ul bizantin şi
Respublica Christiana: metafore, simboluri şi concepţii ale puterii În secolele XIV-XV. Un
studiu al imaginarului politic (proiect finanţat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării; director
de proiect: Alexandru-Florin Platon, profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii
"
"Alexandru Ioan Cuza din laşi), 2006; Documentele Mănăstirii Putna (1466-1 775)
(proiect desfăşurat pe bază de contract cu Mănăstirea Putna, în cadrul Centrului de
Cercetare şi Documentare "Ştefan cel Mare" ; director de proiect: Maria Magdalena
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puterii, în acest sens profesorul Ştefan Sorin Gorovei devenind co
organizator al Programului de Cercetări privind Ideologia Medievală a
Puterii, în jurul acestui program conturându-se dealtfel o adevărată şcoală
istorică.
A susţinut de-a lungul timpului numeroase comunicări ştiinţifice şi
conferinţe la diverse congrese, colocvii, simpozioane; la sesiuni ale unor
instituţii de cercetare sau învăţământ superior; în şedinţe publice de
comunicări ale Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie
a Academiei Române (Bucureşti şi Iaşi) etc.
Îmi face o deosebită plăcere să amintesc aici şi recenta conferinţă
ştiinţifică intitulată: Vasile vodă Lupu - necunoscutele unei domnii, pe care
prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei a susţinut-o în ziua de 4 aprilie 20 1 3 la
Muzeul Judeţean de Istorie din Bacău.
Ştefan S. Gorovei a fost iniţiatorul (în 1 989), organizatorul şi
coordonatorul Simpozioanelor de Studii Genealogice de la Iaşi, devenite
începând cu anul 1 997 Congrese de Genealogie şi Heraldică 1 12 . Domnia sa a
organizat şi coordonat la Iaşi, între 9- 1 3 mai 2007, cel de al V-lea Colocviu
Internaţional de Genealogie sub egida Academiei Internaţionale de
Genealogie şi a Institutului Român de Genealogie şi Heraldică " Sever
Zotta" .
Î n activitatea de cercetare ştiinţifică, Ştefan S. Gorovei a întreprins
de fiecare dată " o reexaminare metodică a surselor" 1 1 3 • A urmat constant o
direcţie indicată de Nicolae Iorga şi pe care a deprins-o încă din studenţie 1 1 4 :
" a recurge întâi la izvoare, căutând pe urmă numai anumite corecturi la
interpreţii lor" 1 1 5 • Domnia sa recunoştea, în acelaşi timp, şi faptul că, de
fiecare dată, a arătat tuturor " interpreţilor res ectul cuvenit muncii lor atunci
R
când interpretarea mea s-a deosebit de a lor" 16 •
De asemenea, cercetătorul Ştefan S. Gorovei a conştientizat şi faptul
că "în faţa materialului documentar, istoricul nu poate rămâne pasiv; el pune
întrebări. Dacă întrebările nu sunt puse, materialul brut, oricât ar fi de bine
clasat, nu-şi dezvăluie secretele esenţiale, liniile mari ale evoluţiei istorice.
Istoricul trebuie să ştie dinainte ce vrea să întrebe, ce doreşte să ştie,
Szekely, profesor la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi),
2006 etc.
1 1 2 În anul 20 1 2 a avut loc la Iaşi cel de al XVI-lea Congres Naţional de Genealogie şi
Heraldică.
1 1 3 Ştefan S. Gorovei, op. cit. , 1 997, p. 1 4.
1 14 Ibidem, p. 1 5 .
1 1 5 Nicolae Iorga, Materiale pentru o istoriologie umană, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 1 968, p. 5 .
1 16 Ştefan S. Gorovei, op. cit. , 1 997, p. 1 5 .
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[altminteri] materialul nu-l va ajuta"1 17 . Iată cum, constata domnia sa, " din
acest punct de vedere, analiza izvoarelor se înfăţişează, în acelaşi timp, şi ca
operă de interpretare" 1 1 8 •
Ştefan S. Gorovei nu a ezitat să emită puncte de vedere noi pe care
le-a reevaluat de fiecare dată când a fost cazul, conştient de fa�tu) că "în
cercetările istorice, de închei eri definitive nu poate fi vorba" 1 1 In fond,
cum scria odinioară 1. Bogdan, "în istoriografie, mai mult decât în orice altă
ştiinţă, erorile sunt greu de evitat; ca să ajungi, însă, la adevăr, trebuie să ai
curajul de a le săvârşi şi dorinţa statornică de a le îndrepta"120 •
Ştefan S. Gorovei a lucrat mai bine de două decenii ca redactor al
unor prestigioase reviste, fiind, cum el însuşi spunea în 1 997, un " lucrător în
acest domeniu şi de colaborator statornic al tipografiei care azi poartă
numele mitropolitului Dosoftei; o activitate de două decenii, începută odată
cu cea dintâi mână de ajutor pe care am dat-o în redacţia Anuarului
Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol la Crăciunul anului 1 977
(se lucra tocmai tomul XIV1 1 977) - fără a mai pune la socoteală cei şase ani
anteriori, de colaborare mediată cu marele combinat unde se tipărea revista
Magazin Istoric, etapă în care am învăţat primele elemente ale acestei
meserii. La drept vorbind, numai această acumulare de experienţă, prin
lucrul direct cu tipografii, a putut să dea acele roade care, vrând-nevrând, au
pus o anumită amprentă asupra unor publicaţii, alături - fireşte - de tot ceea
ce vine din urmarea cu fidelitate a unor credinţe, principii şi idei directoare.
Din acest punct de vedere, rămâne fără obiect acuzaţia care s-a putut
formula, cu privire la amprenta personală asupra unor publicaţii: nimic nu
capătă amploare, strălucire şi personalitate distinctă fără investiţii întotdeauna uriaşe - de muncă, de pasiune şi de dăruire de sine. Cel puţin
sub acest aspect, a face o revistă este - oricum - o aventură personală, care
marchează, orice s-ar spune, acea publicaţie; prin însuşi faptul că nu mai e
un magazin, o adunare impersonală de materiale vărsate în şi din portofoliu}
ei - înmănunchierea în sumar urmând principiile şi ideile conducătorului ea devine o revistă personală, poate chiar foarte personală. Şi încă mai mult
decât atât: când o revistă se face fără a avea o adevărată redacţie, fără o
dactilografă măcar - ba chiar fără o maşină de scris proprie ! - toate
atribuţiile redacţionale revenind unui singur om sau unei minuscule echipe
•

1 17

P. P. Panaitescu, op. cit. , 1 994, p. 1 0; Ştefan S. Gorovei, op. cit. , 1 997, p. 2 1 1 .
Ştefan S. Gorovei, op. cit. , 1 997, p. 2 1 1 .
1 1 9 Ibidem.
120
1. Bogdan, prefaţa la Documente privitoare la relaţiile Ţării Româneşti cu Braşovul şi cu
Ţara Ungurească în sec. XV-XVI, Bucureşti, 1 905, p. V.
118
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de doi oameni, revista nu poate să nu capete o personalitate care o
�
&',
Imprumuta pe a ce1m care o 1ace"121 .
Revista la care face referire Profesorul Ştefan S. Gorovei este
"
"Arhiva Genealogică , (re)apărută graţie eforturilor constante şi în acelaşi
timp susţinute ale domniei sale.
Într-un sugestiv cuvânt, intitulat La (re)început de drum. Programul
nostru, inserat în primul număr (din anul 1 994) al revistei, Ştefan S. Gorovei
nota: ,,Arhiva Genealogică reapare, ca revistă de specialitate, de sine
stătătoare, după o întrerupere de opt decenii: ceea ce ar fi putut să fie, în
1 9 1 4, anul III, este acum, în 1 994, anul I (IV). Cauzele care au concurat la o
întrerupere aşa de mare sunt numeroase. Câtă vreme întemeietorul revistei,
Sever Zotta ( 1 874- 1 943), a mai fost în viaţă, iniţiativa reluării Arhivei
Genealogice trebuia să-i aparţină; se pare, însă, că marele nostru înaintaş n-a
tăcut o asemenea tentativă. După plecarea sa în exilul din care nu s-a mai
întors, s-a organizat la Bucureşti Cercul Genealogie Român (7 martie 1 943),
care şi-a propus să editeze Arhiva Genealogică Română; viaţa acestei
reviste a fost încă şi mai scurtă decât a predecesoarei sale: a încetat după
primul număr ( 1 944)" 1 22 •
În acelaşi loc, Ştefan S. Gorovei continua: "Un concurs fericit de
împrejurări 1 2 3 mi-a oferit posibilitatea să organizez, în iunie 1 989, un
simpozion tematic Genealogie si Istorie, în cadrul sesiunii anuale de
comunicări a Institutului de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol din Iaşi şi
să iniţiez, în acelaşi an (încurajat tocmai de succesul simpozionului), în
paginile publicaţiei acestui Institut, o rubrică specială, care ar fi preluat
numele revistei lui Sever Zotta: Arhiva Genealogică. Am avut, de la început
- din vara anului 1 989 - nădejdea fermă că această rubrică va deveni,
cândva, revistă de sine stătătoare, aşa încât i -am dat de atunci toate
elementele care pot să indice personalitatea unei reviste: an de apariţie
(lângă cel calendaristic), număr, sumar, siglă etc. Dacă în succesiunea
simpozioanelor de studii genealogice un an ( 1 990) a rămas neacoperit, în
aceea a Arhivei Genealogice continuitatea a fost perfectă, rubrica aflându-se
în cinci tomuri succesive ale Anuarului Institutului de Istorie [şi
A

o

121 Ştefan S. Gorovei, Către cititor, în Arhiva Genealogică", IV (IX), 3 -4, 1 997, p. XV
"
XVI.
122 Idem, La (re)început de drum. Programul nostru, în Arhiva Genealogică" , I (IV), 1 -2,
"
1 994, p. XIX.
1 23 Materializat în sprijinul acordat de cei care, la data respectivă erau: directorul
Institutului, d-1 prof. dr. Mircea Petrescu-Dâmboviţa; secretarul ştiinţific al Institutului, d-1
dr. Gh. Buzatu; redactorul şef al Anuarului, d-1 Leon Şimanschi, apud Ştefan S. Gorovei,
La (re)început de drum. Programul nostru, în "Arhiva Genealogică" , I (IV), 1 -2, 1 994, p.
XIX.
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Arheologie] 124 A. D. Xenopol. Noua serie, inaugurată prin caietul de faţă,
este continuarea directă, neîntreruptă, a aceleia (intermediare!) pe care a
găzduit-o Anuarul 12 5 ; de aceea, ca an de apariţie ea poartă (nici nu s-ar fi
putut imagina altfel!) o cifră dublă: 1 (N). Trecerea de la stadiul de rubrică
permanentă la acela de publicaţie independentă a devenit posibilă atunci
când s-a văzut că o muncă stăruitoare şi ordonată poate să ducă la bune
rezultate într-un domeniu aproape uitat. Continuarea simpozioanelor de
studii genealogice 1 26 (cu periodicitate anuală, cu participare tot mai
numeroasă şi cu comunicări tot mai valoroase şi mai interesante), pe de o
parte, şi, pe de altă parte, orş:anizarea filialei ieşene a Comisiei de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie 1 7 (martie 1 993 128 ) au fost factorii principali pe
care s-a întemeiat cererea pentru autonomizarea Arhivei Genealogice" 1 29 .
Aşa a (re)apărut revista "Arhiva Genealogică" , publicaţie care s-a
impus, de la bun început, în mediul ştiinţific prin materialele pe care le-a
găzduit, urmând cu fidelitate spusele lui Sever Zota, întemeietorul ei de
odinioară: " Scopul revistei de faţă este de a trezi şi a mări în cercurile largi
ale societăţii româneşti, dincoace şi dincolo de hotarele ei politice, interesul
pentru istoria, viaţa şi viitorul familiilor, pentru ca din interesul acesta
special să profite interesul general pentru istoria, viaţa şi viitorul neamului
românesc" 3 0 .
1 24 Î n 1 990, Institutul de Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol" s-a transformat în Institutul
"
de Istorie "A. D. Xenopol" paralel cu apariţia Institutului de Arheologie, apud Ştefan S.
Gorovei, La (re)început de drum. Programul nostru, 1 994, p. XX.
1 25 Sumarul acestor grupări din cadrul rubricii Arhiva Genealogică" se află în Tabla de
"
materii a tomurilor XXI ( 1 984) - XXX ( 1 993), în "Anuarului Institutului de Istorie A. D.
Xenopol", XXXI, Iaşi, 1 994, apud Ştefan S. Gorovei, La (re)început de drum. Programul
nostru, 1 994, p. XX.
126 Între 1 989- 1 996 - Simpozioane de Studii Genealogice (cf. Arhiva Genealogică" , I (IV),
"
1 -2, 1 994; II (V), 3 -4, 1 994; II (VII), 1 -2, 1 995; III (VIII), 1 -2, 1 996; III (VIII), 3-4, 1 996;
Congres de Studii Genealogice (cf.
IV (IX), 1 -2, 1 997; IV (IX), 3 -4, 1 997); în 1 997
"
Congrese de
"Arhiva Genealogică , V (X), 3-4, 1 998, p. XI-XVI); între 1 998-20 1 2
Genealogie şi Heraldică (cf. "Arhiva Genealogică", VI (XI), 1 -4, 1 999, p. 1 1 -25).
1 27 Din 1 990, Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (până atunci fiinţând pe
lângă Institutul de Istorie "Nicolae Iorga" din Bucureşti) este una din comisiile Secţiei de
Ştiinţe Istorice şi Arheologie a Academiei Române, apud Ştefan S. Gorovei, La (re)început
de drum. Programul nostru, 1 994, p. XX.
1 28
Comisia de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie (filiala Iaşi) "a primit undă verde Ia 1 7
martie 1 993, şi-a desemnat componenţa la 1 3 mai 1 993 , s-a constituit ca atare la 1 iunie
1 993 şi şi-a început activitatea la 1 9 octombrie 1 993 " (cf. Comisia de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie -Filiala laşi: cinci ani de activitate, în "Arhiva Genealogică", V
(X), 1 -2, 1 998, p. XI).
129 Ştefan S. Gorovei, La (re)început de drum. Programul nostru, 1 994, p. XIX-XX.
1 30 Sever Zotta, Ce voim, în Arhiva Genealogică", 1, 1 , Iaşi, 1 9 1 2 , p. l .
"
-

-
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Ca redactor al revistei "Arhiva Genealogică" , Ştefan S . Gorovei a
militat constant pentru "editarea izvoarelor, a studiilor întemeiate pe ele şi a
criticii acestora" 1 3 1 . În legătură cu acest ultim aspect, al criticii izvoarelor,
domnia sa afirma la un moment dat: " Se cuvine să nu uite nici unul dintre
cei care se îndeletnicesc cu cercetarea trecutului că istoria este nu numai
Magistra vitae, dar şi Lux veritatis. Ea trebuie primită deci, ca o lumină a
adevărului şi tot ca o lumină a adevărului trebuie primite şi rezultatele
criticii istorice. Pentru că - îmi place să repet aceste vechi cuvinte, aici la
locul lor mai mult decât oriunde - nimic nu putem împotriva adevărului, ci
numai pentru adevăr" 1 3 2 .
Mai mult, tot domnia sa spunea, pe bună dreptate, că "nu se poate
imagina progresul în cercetarea istorică - inclusiv în cea genealogfică - fără
acea critică ştiinţifică prin care necontenit se corectează, se adaugă, se
reformulează, dacă nu se deschid, chiar, porţi noi . Există o critică amicală şi
binevoitoare, care e mai degrabă (sau: mai ales) o colaborare întru atingerea
unui ţel care trebuie (sau ar trebui) să ne fie comun, în măsura în care toţi
participanţii la dialog sunt şi rămân animaţi, înainte de toate, de buna
credinţă şi, nu mai puţin, de onestitate - personală şi ştiinţifică. Paginile
revistei 1 33 vor fi întotdeauna deschise pentru acest gen de critică, prin care
se întâmplă ca ştiinţa să progreseze, uneori, mai mult decât prin cercetarea
însăşi care a provocat-o . Este o realitate care exprimă, mai bine, poate, decât
altele, solidaritatea generată de raporturile intelectuale: orientări diferite,
specialităţi diferite, competenţe diferite, sensibilităţi diferite - toate pot
înlocui şi conlucra în chip fericit, dacă purtătorii acestor calităţi acceptă,
pentru ele, ca numitor comun, buna credintă. Nimic nu se poate realiza, nici
în materie de ştiinţă, nici în materie de raporturi umane, în absenţa acestei
premise esenţiale " 1 34 .
Ştefan S. Gorovei reamintea colaboratorilor, de fiecare dată, că, "în
chip obligatoriu, redacţia nu-şi însuşeşte niciodată, nici unul din punctele de
vedere exprimate în articolele publicate, responsabilitatea ştiinţifică
revenind autorilor, întotdeauna, în întregime si în exclusivitate, începând cu
argumentele şi demonstraţiile şi sfârşind cu transcrierea textelor vechi
(documente, însemnări, inscripţii etc.). Aceasta constituie, pe de o parte, cel
mai mare respect ce se poate arăta muncii şi opiniilor cuiva şi, pe de altă
1 3 1 Ştefan S. Gorovei, Către cititor, în Arhiva Genealogică" , III (VIII), 3 -4, 1 996, p.
"
XVIII.
1 32
Idem, Semnificaţia unor documente false din veacul XVIII, în "Anuarului Institutului de
Istorie şi Arheologie A. D. Xenopol", XXVI, 1 , Iaşi, 1 989, p. 433.
1 33 Este vorba, fireşte, de revista "Arhiva Genea1ogică" .
1 34
Ştefan S. Gorovei, Către cititor, în "Arhiva Genealogică", II (VII), 1 -2, 1 995, p. XI-XII.
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parte, un îndemn la asumarea responsabilităţilor, atât de a scrie Eu voi da
samă, de ale mele, câte scriu ! 135 - cât şi de a stabili dialogul, pentru
continuarea cercetărilor" 1 36 .
Profesorului Ştefan S . Gorovei i se datorează şi apariţia revistei
HERB. Revista Română de Heraldică 1 37 . În "Cuvânt înainte" , domnia sa
nota: "Două sunt direcţiile principale pe care am dori să le vedem urmărite,
în paginile acestei reviste, cu asiduitate şi cu rezultate bogate şi de cea mai
bună calitate ştiinţifică: cercetările de heraldică istorică - singurele care
pot folosi efectiv cunoaşterii istorice, aducându-i luminile specifice şi, pe de
altă parte, singurele care pot pune corect şi plenar în valoare mărturiile
heraldice ale trecutului nostru - şi strădaniile pentru elaborarea heraldicii
teritoriale româneşti pe temeiuri ştiinţifice
(istorico-heraldice) şi
raţionale" 1 3 8 • Tot aici, domnul Gorovei consemna faptul că "după obiceiul
statornicit în toată lumea, revista aceasta va fi deschisă nu numai cercetărilor
de heraldică - ele vor deţine, desigur, ponderea majoră - ci şi (în măsura
spaţiului disponibil) acelora de sigilografie, de vexilologie, de insignologie
(privind decoraţiile ori insemnele puterii şi, prin aceasta, puterea însăşi, cu
ideologia şi reprezentările ei)" 1 3 9 •
Pe lângă publicaţiile pomenite mai sus, Ştefan S. Gorovei a
contribuit şi la reapariţia la Iaşi a noii serii a publicaţiei "Revue des Etudes
Roumaines" 1 40 , fiind şi membru în colegiile de redacţie ale altor �restigioase
reviste de specialitate: "Analele Putnei" 1 4 1 , "Europa XXI" 1 4 , "Analele
-

1 35 Miron Costin, Predoslovie. De neamul moldovenilor, în Mihail Kogălniceanu,
Letopiseţile Ţării Moldovei, ediţia I, tom. I, laşi, 1 852, p. 5 .
1 36 Ştefan S. Gorovei, Către cititor, 1 995, p. XI.
1 37 Idem, Cuvânt înainte, în HERB. Revista Română de Heraldică", I (VI), 1 -2, Iaşi,
"
Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 1 999, p. VII-XIII.
1 3 8 Ibidem, p. XII.
1 39 Ibidem.
1 40 Ştefan S. Gorovei, Către cititor, în Arhiva Genealogică", IV (IX), 1 -2, 1 997, p. XI;
"
idem, Puterea de a continua, în "Magazin Istoric", anul XXXI, nr. 4 (36 1 ), aprilie,
Bucureşti, 1 997, p. 1 08; a se vedea şi: "Revue des Etudes Roumaines" (I, Paris, 1 953
XVI, Atena, 1 98 1 ;
XVII-XVIII, Paris-Iaşi, 1 993; XIX-XX, Paris-Iaşi, 1 995-1 996);
Studii
şi
Materiale
de
Istorie
Medie" , XX, Bucureşti, 2002, p. 1 4 .
"14 1
"
Cf. "Analele Putnei , 1, l, Putna, 2005, p. 3; a se vedea în acest număr şi articolul
semnat de Ştefan S. Gorovei, Un dar uitat şi posibila lui semnificaţie, p. 35-46.
1 42 Cf. Europa XXI", XI-XII, Iaşi, 2002-2003, p. 2; a se vedea şi articolul semnat de Ştefan
"
S. Gorovei, Despre rolul lui Sever Zotta în Unirea Bucovinei cu România, în "Europa
XXI",
XV-XVI, 2006-2007, p. 1 7 1 - 1 78.

-
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Ştiinţifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza (seria istorie ) " 143 , "Revista
de Istorie Socială" 1 44 .
Ca profesor, Ştefan S. Gorovei a aplicat, cu consecvenţă, un vechi
proverb chinezesc care spune: "dăruieşte cuiva un peşte şi va avea ce mânca
toată ziua; învaţă-1 să pescuiască şi va avea ce mânca toată viaţa" . Astfel,
generaţii de studenţi au beneficiat din partea domniei sale de şansa de a
deprinde tainele pescuitului în apele nu de puţine ori tulburi ale istoriei,
domnia sa mediind în acelaşi timp, cu tact pedagogic, limpezirea acestor
ape.
Profesorul Ştefan S. Gorovei a oferit întotdeauna studenţilor săi
oportunitatea " de a putea descoperi, dincolo de zidul ce oprea privirile,
perspectivele unei lumi până atunci nebănuite" 1 4 5 . Prin urmare, pentru noi,
studenţii de ieri ai domniei sale, se cuvine, este un modest semn de
recunoştinţă, mai mult, o datorie chiar, " să nu uităm pe umerii cui ne-am
ridicat pentru a privi peste peretele despărţitor" 1 46 .
Cu ani în urmă, istoricul Ştefan S . Gorovei publica în revista
Muzeului Judeţean de Istorie din Bacău ( "Carpica") un interesant studiu,
sugestiv intitulat: La începuturile oraşului Bacău 147 . Bazate pe o riguroasă
analiză a izvoarelor istorice, punctele de vedere emise, argumentele
dezvoltate şi implicit concluziile de atunci au rămas valabile în timp, până în
zilele noastre.
Oferindu-ne prilejul unui adevărat "pelerinaj la izvoarele istorice" 148 ,
istoricul Ştefan S. Gorovei a demonstrat atunci, într-un mod cât se poate de
convingător, faptul că prima menţiune a oraşului Bacău trebuie coborâtă cu
vreo 1 6 ani: de la 1 408 la 1391-1392, moment în care, în civitas
Bachoviensis 149 , se întemeia Episcopia Catolică de Bacău.
Asupra acestui interesant şi, în acelaşi timp, important subiect am
insistat şi eu în câteva rânduri 1 50 valori fi când, fireşte, studiul publicat
143 Cf. Ştefan S. Gorovei, Curriculum vitae, pe http://history.uaic.ro.
144 Cf. Revista de Istorie Socială" , 1, laşi, 1 996, p. 4.
"
145 Gheorghe
Brătianu, Nicolae Iorga, istoric al românilor, Bucureşti, 1 943, p. 8.
14 6 Ibidem.
147 Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, în Carpica", XVIII-XIX, 1 986"
1 987, 1 987, p. 265-283.
1 48 Anton Coşa, " Amintiri ". . . dintr-o arhivă inedită, în Buletin Istoric" , nr. 8 (revista
"
Departamentului de cercetare ştiinţifică al Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi,
Editura "Presa Bună" 2007, p. 1 46.
149 Ştefan S. Gorovei, loc. cit. , Bacău, 1 987, p. 279-28 1 ; Anton Coşa, op. cit. , laşi, 2007, p.
66-68.
1 50 Anton Coşa, Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău, în Carpica" , XXXII,
"
2003, p. 60-84; idem, op. cit. , 2007, p. 53-86; idem, Un izvor inedit privind catolicismul din
Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău, în "Zargidava" , VI, 2007, p. 49-66; idem,
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odinioară chiar la Bacău de către istoricul Ştefan S . Gorovei . Concluziile
mele, detaliate inclusiv într-unul din capitolele tezei de doctorat 1 5 1 susţinute
în anul 2004, au reconfirmat întru totul punctele de vedere şi implicit
concluziile de odinioară ale domniei sale.
Meritele prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei au fost recunoscute de-a
lungul vremii printr-o serie de distincţii, premii, medalii, ordine, noi
amintind aici doar Premiul "Nicolae Bălcescu" 1 5 2 al Academiei Române
(acordat 1 5 3 în anul 1 978 pentru monografia Muşatinii) şi Ordinul "Meritul
Cultural" 1 5 4 în grad de Ofiţer decernat de statul român în anul 2004.
Prestigiul de care se bucură prof. univ. dr. Ştefan S. Gorovei a
condus, în mod firesc, la o binemeritată recunoaştere (deopotrivă naţională
şi internaţională) a activităţii domniei sale, relevată şi de calitatea sa de
membru 1 55 în diferite organizaţii şi comisii . Dintre acestea, amintesc aici, de
exemplu: membru al Societăţii Internaţionale "Majestas" pentru promovarea
studiului suveranităţii ( 1 985) 1 5 6 ; membru al Asociaţiei Istoricilor Europeni
( 1 985) 1 5 7 ; membru-fondator al Comisiei Naţionale de Heraldică, Genealogie
5
şi Sigilografie a Academiei Române ( 1 97 1 ) 1 8 ; preşedinte al Comisiei de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala Iaşi ( 1 993) 1 59 ; membru
fondator al Institutului Român de Genealogie şi Heraldică " Sever Zotta"

Menirea centrului istoric al oraşului Bacău, în "Acta Bacoviensia" , nr. 3, Bacău, 2008, p.
7-23; idem, Instituţii eclesiastice catolice în viaţa oraşelor din Moldova medievală, în
"
"Buletin Istoric , nr. 9 (revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al Episcopiei
Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura "Presa Bună" , 2008, p 1 1 1 - 1 30.
1 5 1 Idem, op. cit. , Iaşi, 2007, p. 53-86.
1 52 Cf. Ştefan S. Gorovei, Curriculum vitae, pe http://history.uaic.ro.
1 53 Idem, Muşatinii, Bucureşti, Editura Albatros, 1 976, 1 72 p. (reeditată la Chişinău, Editura
Columna, 1 99 1 ).
1 54 Idem, Curriculum vitae, pe http://history.uaic.ro.
1 55 Ibidem.
1 56 Ibidem.
1 57 Ibidem.
1 58 Comisia Naţională de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române şi-a
început activitatea la 12 mai 1 97 1 , apud Ştefan S. Gorovei, Comisia de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie la 25 de ani, în "Arhiva Genealogică", III (VIII), 1 -2, 1 996, p.
XI.
1 59 Ştefan S. Gorovei, O instituţie academică ieşeană: Comisia de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie - Filiala Iaşi, în "Cronica" , an. XXIX, nr. 19 ( 1 399), Iaşi, 1 994, p. 7;
Activitatea Comisiei de Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala Iaşi în anul
academic /993-I994, în "Arhiva Genealogică", I (VI), 3 -4, 1 994, p. 327; Comisia de
Heraldică, Genealogie şi Sigilografie - Filiala laşi: cinci ani de activitate, în "Arhiva
Genealogică", V (X), 1 -2, 1 998, p. XIII.
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( 1 996) 1 60; administrator-delegat al Institutului Român de Genealogie şi
Heraldică " Sever Zotta" ( 1 998) 1 6 1 ; membru-fondator (membre academicien)
al Academiei Internaţionale de Genealogie ( 1 998) 1 62 .
La acest ceas aniversar, ca fost student al domniei sale, dar şi ca
modest colaborator actual, îi doresc ca în anii care vor urma să aibă parte în
primul rând de sănătate şi, mai apoi, de multe alte realizări ştiinţifice .
La mulţi ani, domnule Profesor!
Anton Cosa
,

160

Î ntemeierea Institutului Român de Genealogie şi Heraldică Sever Zotta" s-a decis,
"
duminică, 1 2 mai 1 996, la închiderea celui de-al VII-lea Simpozion de Studii Genealogice
de la Iaşi (cf. Institutul Român de Genealogie şi Heraldică " Sever Zotta ". Proiect de
Statute, în ,,Arhiva Genealogică", IV (IX), 1 -2, 1 997, p. XIII).
161
Inaugurarea oficială a Institutului Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta" a
avut loc (în urma unei atente şi riguroase pregătiri) în anul 1 998, după obţinerea
personalităţii juridice; cf Pentru o societate de studii genealogice, în "Arhiva Genealogică",
II (VII), 1 -2, 1 995, p.
XIII-XVI; Institutul Român de Genealogie şi Heraldică " Sever
Zotta ", în "Arhiva Genealogică", III (VIII), 1 -2, 1 996, p. XV -XVI; Institutul Român de
Genealogie şi Heraldică " Sever Zotta ". Proiect de Statute, în "Arhiva Genealogică" , IV
(IX), 1 -2, 1 997, p. XIII-XXIII; Institutul Român de Genealogie şi Heraldică " Sever Zotta ",
în "Arhiva Genea1ogică", V (X), 1 -2, 1 998, p.
XV-XVI.
1 62 Cf. Ştefan S. Gorovei, Curriculum vitae , pe http://history.uaic.ro.
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MATERIALE APARTINÂND CULTURII NOUA
DESCOPERITE LA CĂBEŞTI-MILEŞTI
(COM. PODU TURCULUI, JUD. BACĂU)
Ioan Vasiliu *

Materials belonging to the Noua culture discovered
in the village Căbeşti-Mileşti (locality Podu Turcului, Bacău County)
Abstract
This article presents the results of the archaeological researches of
the 1965 campaigne from Căbeşti, locality Podu Turcului, Bacău County,
located in the southeastern extremity of the Bacău County, in Zeletin bas in.
Rescue excavations undertaken in 1965, performed by the Oneşti
Museum of History, along with other artifacts, wear are identified
materials, dated from the Late Bronze Age and to belonging to Noua
cu/ture. Archaeological material consist of ceramics (cups, }ars, bowls,
glasses, pottery supplies), objects in bronze (bronze needles of various
shapes), stane (curved knives) and bone.

Key words: Moldova, Căbeşti-Mileşti, Late Bronze Age, Noua cu/ture
Cuvinte-cheie: l'vfoldova, Căbeşti-Mileşti, Bronz târziu, cultura Noua
Prezentul articol are drept scop introducerea în circuitul ştiinţific a
unui lot de materiale, rămase până acum inedite, descoperite la Căbeşti
Mileşti ca urmare a săpăturii de salvare întreprinse de către Muzeul de
Istorie din Oneşti în cursul anului 1 965.
Localitatea Căbeşti (corn. Podu Turcului), situată în extremitatea
sud-estică a judeţului Bacău, în colinele Tutovei şi în bazinul hidrografic al
Zeletinului (Pl. 1), este cunoscută în literatura de specialitate prin tezaurul de
monede histriene descoperit întâmplător în primăvara anului 1 962 1 , prin
* Muzeul Municipal de Istorie Oneşti.
1 B. Mitrea, Descoperiri recente şi mai vechi de monede antice şi bizantine, în SCIV, 1 5,
1964, 4, p. 659; idem, Decouvertes anciennes et plus recentes de monnaies antiques et
bysantines dans la Republique Populaire Roumanie, în "Dacia", N. S., VIII, 1 964, p. 372;
idem, Descoperirile monetare şi legăturile de schimb ale Histriei cu populaţiile locale în
sec. V-IV î. e. n. , în StCl, VII, 1 965, p. 1 47 şi 1 65; idem, Etape cronologice în relaţiile

57

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

necropola birituală de pe valea Pereschivului, din punctul Mi/eşti, atribuită
perioadei târzii a Epocii bronzului 2 şi prin aşezarea getică din punctul
Cociuba Dămăcuşa, din perioada timpurie a celei de a doua epoci a fierului,
încadrată cronologic în a doua jumătate a secolului IV-prima jumătate a
secolului III a. Chr. 3 •
La est de punctul Mi/eşti, a fost descoperită o aşezare din sec. 11-111
p. Chr., atribuită carpilor, suprapusă de una de tip Sântana de Mureş, din
sec. IV p. Chr. 4 .
Înregistrările grafice ale cercetării au rămas, din păcate, necunoscute,
acest fapt împiedicându-ne să formulăm concluzii referitoare la suprafaţa
ocupată de aşezare, caracterul acesteia - locuire permanentă ori sezonieră,
prezenţa sau lipsa unor elemente de fortificare, organizarea internă sau
durata locuirii. Ceea ce putem afirma cu certitudine este faptul că aşezarea a
fost amplasată pe terasa joasă a Pereschivului, de altfel o caracteristică a
aşezărilor comunităţilor culturii Noua, care în deplasările lor ce vizau
terenuri favorabile păşunatului şi cultivării plantelor, preferau terasele joase
ale râurilor sau ale cursurilor secundare.
Materialul arheologic, aproape în totalitate fragmentar, este
constituit din ceramică, obiecte din bronz, piese litice şi obiecte din os.
Ceramica descoperită la Căbeşti-Mileşti, a fost modelată, din punct
de vedere al realizării tehnice, din trei categorii de pastă:
Histriei cu geto-dacii pe baza monedelor, în "Thraco-Dacica" , V, 1 984, 1 -2, p. 1 2 1 ; C.
Buzdugan, Descoperiri de monede antice intrate în colecţiile Muzeului de Istorie al
oraşului Gheorghe Gheorghiu-Dej, în SCN, IV, 1 968, p. 444; M. Chiţescu, Cercetări de
teren privind două descoperiri monetare (Căbeşti, jud. Bacău: drahme istriene şi Luica,
jud. Ilfov: tetradrahme thasiene) , în SCN, IV, 1 968, p. 446-447, fig. 1 ; V. Mihăilescu
Bîrliba, Dacia răsăriteană în secolele VI-I î. e. n. Economie şi monedă, Ed. Junimea, laşi,
1 990, p. 1 30, nr. catalog 40.
2 C. Buzdugan, Cimitir din epoca bronzului la Căbeşti (Bacău), în Carpica", 1, 1 968, p.
"
63-67; Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul
Bacău, 1, în ArhMold, VI, 1 969, p. 269, rep. 88; A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua
Coslogeni din România. Aşezări şi necropole, în CCDJ, IX, 1 99 1 , Biblioteca Thracologica
1, p. 46, rep. 1 1 3/N, 7; Silvia Iacobescu, Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca
bronzului, din judeţul Bacău, în "Carpica", XXIX, 2000, p. 47-48, rep. 5 5d; 1. Vasiliu,
Necropola din epoca bronzului de la Căbeşti, în "Carpica", XXXVII, 2008, p. 202-22 1 .
3 C . Buzdugan, O nouă aşezare getică în bazinul Zeletinului, în "Carpica" , 1 , 1 968, p. 9596; Marilena Florescu, V. Căpitanu, loc. cit, p. 269, rep. 88; Gh. Bichir, Căbeşti, în EAIVR,
A-C, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 994, p. 268; T. Arnăut, Vestigii ale sec. VII- III a.
Chr. în spaţiul de la est de Carpaţi, Centrul Editorial al USM, Chişinău, 2003, p. 1 97, nr.
catalog 84; D. Măndescu, Cronologia perioadei timpurii a celei de a doua epoci a fierului
(sec. V-III a. Chr.) între Carpaţi, Nistru şi Balcani, Ed. Istros, Brăila, 20 1 0, p. 44, nr.
catalog 1 O 1 .
4 Gh. Bichir, op. cit. , p . 268.
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grosieră - conţinând o mare cantitate de degresanţi, în special
cioburi pisate şi microprundişuri.
intermediară - având în compoziţie impurităţi de dimensiuni reduse,
de obicei cioburi pisate şi nisip fin.
fină - pastă cu fioarte puţine impurităţi, bine aleasă, compactă,
omogenă.
Analiza materialului a evidenţiat existenţa următoarelor forme:
Ceaşca - reprezentată numai de exemplare în stare fragmentară,
lucrate din pastă intermediară, este ilustrată de următoarele tipuri:
- cu una sau două toarte din bandă, supraînălţate, cu marginile uşor
ridicate (Pl. IV2);
- cu una sau două toarte din bandă, supraînălţate, prevăzute cu
albiere longitudinală (Pl. IV I , 3-4; 11113).
- cu o singură toartă din bandă lată fără demarcaţia dintre gât şi corp
(Pl. 1111 1 , 5).
Castronul - altă formă identificată în aşezarea de la Căbeşti-Mileşti,
este reprezentat de exemplare lucrate din pastă intermediară, având gura
largă cu buza dreaptă, răsfrântă la exterior sau teşită la interior, uneori fiind
prevăzut cu mici proeminenţe - apucători plasate vertical pe umăr (Pl. Vl/ 1 3, 5-6).
Paharul - formă ceramică redusă din punct de vedere numeric,
exemplarele fragmentare ce o ilustrează fiind modelate din pastă fină sau
intermediară, având buza răsfrântă la exterior şi profilul aproape drept sau
uşor curbat (Pl. VIVl -5).
Vasul borcan sau vasul sac făcând parte din categoria vaselor de
bucătărie, utilizate la prepararea hranei, reprezintă una dintre formele des
întâlnite în descoperirile aparţinând culturii Noua. Materialul, în totalitate
fragmentar, provine de la exemplare modelate, în marea lor majoritate din
pastă intermediară, având profilul aproape drept sau uşor reliefat, gura largă
cu buza dreaptă, marginea fiind dreaptă, rotunjită sau tăiată orizontal (Pl.
IV/ 1 -6).
Vasul bitronconic cu gâtui drept este reprezentat prin exemplare
fragmentare din care s-a păstrat doar partea din pansă cu toarta din bandă
lată, ovală în secţiune, prevăzută sau nu cu şănţuire pe toată lungimea (Pl.
V/1 -6) .
Vasul de provizii - formă ceramică ilustrată printr-un singur
exemplar, modelat din pastă grosieră, având gura largă, buza cu marginea
rotunjită fiind răsfrântă la exterior.
Ornamentica ceramicii de tip Noua din aşezarea de la Căbeşti
Mileşti a fost realizată cu ajutorul inciziei, omamentelor în relief şi
-

-
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canelurii.
a. Incizia simplă decorează recipientele în următoarele modalităţi:
- grupe de două incizii simple, orizontale, plasate imediat sub buza
ceştilor (Pl. 111/1 );
- incizia simplă, orizontală, mărginind decorul alcătuit din caneluri
(Pl. 1113);
- incizia simplă sub formă de arce de cerc, plasată pe corpul
recipientelor (Pl. VI/4).
Incizia obţinută din împunsături successive este întâlnită în
următoarele variante:
- o incizie continuă plasată pe buza recipientelor (Pl. VI/3);
- o incizie orizontală mărginind decorul alcătuit din caneluri (Pl.

VI/3).

3-4, 6);

b. Ornamentele în relief- constau din:
- brâie simple dispuse orizontal imediat sub buza vaselor sac (Pl. IV/ 1 ,

- brâie alveolare plasate sub buza vaselor sac (Pl. IV/5);
- brâie crestate dispuse sub buza vaselor sac (Pl. IV/2);
- brâie simple dispuse imediat sub marginea castroanelor (Pl. VIII);
- proeminenţe conice amplasate pe corpul paharelor;
- proeminenţele-apucători plaste pe corpul castroanelor (Pl. VI/6).
c. Canelura - largă, cu bordură, este dispusă pe corpul ceştilor,
castroanelor şi paharelor în registre verticale, orizontale sau oblice (Pl. II 3;

V 3 ; Vll/1 -2, 4-5).

Ceramica atribuită Bronzului târziu din aşezarea de la Căbeşti
Mileşti, îşi găseşte numeroase similitudini în descoperiri din zona estică a
României, descoperiri aparţinând culturii Noua:
- ceştile ale căror toarte au marginile uşor ridicate sun prezente în
etapa Noua I atât în aşezări, aşa cum o dovedesc descoperirile de la
Bărboasa5 , Căbeşti-Râpa Bujoril', Cândeşti- Coas ta Banului7 , Coroteni8 ,

5 Marilena Florescu, V. Căpitanu, op. cit. , p. 253-254, rep. 54 , fig. 1 9/2; A. C. Florescu, op.
cit. , p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 56/1 1 .
6 Marilena F lorescu, V. Căpitanu, op. cit. , p.268, rep. 88, fig. 1 9/7.
7 Marilena Florescu, Contribuţia cercetărilor de la şi Mânăstioara Oud. Vrancea) la
cunoaşterea istoriei străvechi (mi/eniile II-I î. e. n.) a zonelor de la curbura Carpaţilor
răsăriteni, în RMMMIA, 1 , 1 98 1 , p. 30, fig. 7/3; Marilena Florescu, A. Florescu,
Cercetările arheologice de la Cândeşti-Coasta Banului, corn. Dumbrăveni Oud. Vrancea),
in perioada 1 9 76-1 980, în "Materiale şi Cercetări Arheologice", XV, Bucureşti, 1 983, p.
1 20, fig. 5/3, 5 ; idem, Unele observaţii cu privire la cultura Noua în zonele de curbură ale
Carpaţilor răsăriteni, în ArhMold, XIII, 1 990, p. 63, fig. 25/5.
8 V. Bobi, Descoperiri arheologice din epoca bronzului în judeţul Vrancea, în Vrancea",
"
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Gârbovăţ-Zahareasca9 , Lichitişeni 10 şi Pătrăşcani-Si/işte l l , cât şi în
necropolele de la Balinteşti 1 2 şi Probota 1 3 , în etapa Noua II prezenţa lor fiind
semnalată în necropola de la Truşeşti-Ţuguieta 1 ;
- ceştile a căror toartă prezintă albiere longitudinală, în etapa Noua I
sunt documentate atât în aşezări Cavadineşti 1 5 , Cândeşti 1 6 , Gârbovăţ 1 7 şi
Pătrăşcani-Si/işte 1 8 cât şi în necropola de la Probota 1 9 , în etapa Noua II fiind
rrezente doar în descoperirile de la Cavadineşti20, Cândeşti-Coasta Banului
1 şi Tăvădărăşti22 .
- brâul simplu, ca element de decor pentru vasele de tip sac, este des
întâlnit în aşezările Noua, atât în etapa I: Bărboasa23 , Cavadineşti24 ,
Căbeşti-Mileşti şi Râpa Bujorii25 , Cândeşti-Coasta Banului 26 , Corlăteni27 ,
IV, 1 98 1 , p. 52, fig. 2 1 16.
9 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea din epoca bronzului târziu de la
Gârbovăţ (r. Tecuci, reg. Galaţi), în "Danubius", I, 1 967, p. 77, fig. 9/3; A. C. Florescu, op.
cit. , p. 72, rep. 240/0, 7, fig. 66/27.
1 0 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 259, rep. 66, fig. 20/5.
1 1 I. Vasiliu, Materiale aparţinând bronzului târziu descoperite În localitatea Pătrăşcani
(com. Gura Văii, jud. Bacău, în "Carpica" , XLI, p. 87, pl. V2.
12 E. Zaharia, Das Griiberfeld von Balinteşti-Cioinagi und einige Fragen der Bronzezeit in
der Moldau, în "Dacia", N. S., VII, 1 963, p. 145, fig. 3/1 a; 4a; 5 / l a; A. C. Florescu, op.
cit. , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 1 9917; 200/ 1 3 - 1 4 .
1 3 A . C. Florescu, op. cit. , p . l 07, rep. 43 1 /N, 3, fig. 1 89/4.
1 4 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzuluişi Începutul
epocii fierului În Moldova, în SCIV, IV, 1 953, 3-4, p. 458, fig. 7/2; A. C. Florescu, op. cit. ,
p. 1 33, rep. 55 8/N, 2, fig. 1 86/8.
1 5 1. T. Dragornir, Săpăturile arheologice de la Cavadineşti (r. Bereşti, reg. Galaţi), în Materiale
"
şi Cercetări Arheologice" , VII, Bucureşti, 1 960, p. 1 56; idem, Săpăturile arheologice de la
Cavadineşti, în Monografia arheologică a Modovei de Sud, în ,,Danubius", XVI, 1 996, p. 273; A.
C. Florescu, op. cit., p. 45, rep. 1 1 1/p. 7, fig. 73/9.
1 6 Marilena Florescu, A. Florescu, Cercetări... , p. 1 20, fig. 6; idem, Unele observaţii .. , p. 63, fig.
25/3, 7.
1 7 A. C. Florescu, op. cit. , p. 72, rep. 244/0, 7, fig. 67/37-39.
1 8 I. Vasiliu, Materiale. . . , p. 87, pl. 113.
1 9 A. C. Florescu, op. cit. , p. 1 07, rep. 43 1 /N, 3, fig. 1 90/9.
20 1. T. Dragomir, op. cit. , p. 1 56.
2 1 Marilena Florescu, A. Florescu, Cercetările. . . , p. 1 20, fig. 517.
22 A. C. Florescu, op. cit. , p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 62/23 .
23 Marilena F lorescu, V. Căpitanu, Câteva observaţiiprivitoare la sfârşitul epocii bronzului
În lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău , în
"
"Carpica , I, 1 968, p. 42; idem, Cercetări arheologice. . . , p. 254, rep. 62, fig. 1 9/1 , 8; A. C.
Florescu, op. cit. , p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 5 5/3; 57/23; 58/29-3 1 , 33; 59/39-42; Silvia
Iacobescu, loc. cit. , p. 44, rep. 4 1 .
24 1. T . Dragomir, op. cit. , p . 459, fig. 4/4; A. C . Florescu, op. cit. , p . 45, rep. 1 1 1 /P, 7 , fig.
741 1 0, 1 7.
25 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 269, rep. 88; Silvia
.
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Gârbovăţ-Zahareasca2 8, Havâma, Iaşi-L a Ceirul lui Pereti 9 , Lichitişeni3 0 ,
Pătrăşcani-Silişte3 1 , Răuseni3 2 , Sarata Basarab-Via lui Borcilă33,
Tăvădărăşti34 , Târpeşte 5 , Truşeşti-Movila din şesul JijieP 6 , Valea Lupului3 7 ,
Vânători-Neamţ38, cât şi în cea de a doua etapă la Andrieşeni3 9 , Bârlad
Prodana, Cavadineşti, Corlăteni, Larga Jijia40, Negrileşti4 1 , Piatra Neamţlacobescu, loc. cit. , p. 46, rep. 55.
26 Marilena Florescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 64, fig. 28/ 1 -4, 6, 8-9.
27 A. C. Florescu, op. cit, p. 52, rep. 148/M, 2, fig. 2411 1 .
28 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 77; A. C. Florescu, Contribuţii la
cunoaşterea culturii Noua, în ArhMold, II-III, 1 964, p. 1 52, fig. 5/4; idem, Sur les
problemes du bronze tardif carpato-danubien et nord-oust pontique, în "Dacia" , N. S., XI,
1 967, p. 6 1 , fig. 1/3; idem, Repertoriul. . . , p. 72, rep. 244/0, 7, fig. 68/42-43, 45; 69/5 1 ;
70/60, 63-65; 7 1 166; 72/77, 80-8 1 .
29 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 75, 79, rep. 252/M, 1 -2, 278/0, 4, fig. 27/3 -5, 7 ; fig.
40/8, 1 9.
30 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . . , p. 43; idem, Cercetări
arheologice . . . , p. 259, rep. 66, fig. 20/3 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 87-88, rep.
32 1 /N, 6, fig. 5 1 15-8; 52/ 1 5 ; 53/20-2 1 ; 54/26, 28-30.
3 1 1. Vasiliu, Materiale. . . , p. 87, pl. II/1 -2, 4-5 .
32 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 09, nr. catalog 439/n. 3, fig. 36/7.
33 V. Diaconu, Despre o aşezare a culturii Noua, în comuna Hăneşti (judeţul Botoşani) , în
"
"Forum Cultural , VIII, 2008, 2, p. 1 1 , fig. 211 -4; idem, Hăneşti-Botoşani. Mărturii
arheologice şi istorice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XX, Piatra Neamţ, 20 1 0, p. 3940, fig. 25/2-3; 261 1 ; 27/ 1 -5 .
34 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 45, idem, Cercetări
arheologice . . . , p. 264, rep. 74; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig.
6 1 119.
3 5 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 1 3 1 , rep. 548/M, 4, fig. 45/9-1 O, 1 2.
36 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii . . . , p. 452, fig. 3/7; A. C. Florescu, Contribuţii. . . , p.
1 52, fig. 3/2; 711 -2, 6-7, 9-1 1 ; idem, Şantierul arheologic Truşeşti, în "Materiale şi
Cercetări Arheologice", III, Bucureşti, 1 957, p. 207; idem, Sur le problemes . . . , p. 6 1 , fig.
1 1 1 , 1 0, 1 2; idem, Repertoriul. . . , p. 1 35, rep. 560/N, 2, fig. 29/ 1 0; 301 1 4- 1 5, 1 7, 1 9-20;
Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A. C. Florescu,
3 1 129; 32/33, 35-36; M.
Truşeşti. Monografie arheologică, Ed. Academiei Române, Bucureşti-Iaşi, 1 999, p. 634.
37 M. Dinu, Cercetările arheologice de la Valea Lupului, în SCIV, VI, 1 955, 3 -4, p. 7 04; A.
C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 39, rep. 576/0, 4, fig. 4 1 15-6, 8; 42/ 1 9.
3 8 Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic de la Vânători-Neamţ, în MemAntiq, XII-XIV
( 1 980- 1 982), 1 986, p. 1 8, fig. 6/5 -6; 7/6; V. Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii
arheologice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Piatra Neamţ, 2012, p. 1 02, fig.
58/ 1 , 3, 6.
39 A. C. Florescu, Sur le probtemes . . . , p. 62, fig. 2/5; idem, Repertoriul. . . , p. 25, nr. catalog
1 5/N, 3, fig. 36/9; 37/7; 38/ 1 0- 1 5 ; idem, Contribuţii . . . , p. 1 52, fig. 51 1 , 1 1 ; 14/2; V.
Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului laşi, 1, Ed. Junimea, Iaşi, 1 984,
35, fig. 11 1 2, 1 1.
E0· A.
C. Florescu, Repertoriul. . . , p.34, 45 , 52, 84, rep. 55/0, 7, 1 1 1/P, 7, 1 48/M, 2, 303/N,
4, fig. 24/ 1 5 - 1 6; 251 1 7 , 1 9-2 1 ; 39/2, 4-5, 9- 1 2; 49/7; 75/2 1 ; 76/29.
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Steagul Roşu42, Ripiceni43, Tăvădărăşti 44 , Truşeşti-Movila din şesul
Jijiei45, precum şi în descoperirile întâmplătoare de la: Adăşeni -Gâtui
Lupu!Ul46 , Aroneanu47 , Bălăneşti4 8 , Bivolari49 , Bodeşti 50 , Cotu Morii
Dealul Rusului, Deleni-Dealul Grecu JJ5 1 , Dimitrie Cantemir-Şleahul
.
.
.
L zvem"5�,
1 '1ucz"55 ,
1 E rb"1cem" 5 3 , Hl-apeşti- 1'T'arlaua cornea 1154 1azu 1 c roci -v,
Iteşti 56 , Ivorul Berheciului 5 7 , Leţcani 5 8 , Mândreşti 59 , Mogoşeşti 60 ,
Năzăroaia6 1 , Oglinzi-Faţa Slatinei62 , Plugari 63, Pogleţ64 , Roma,

41 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea din perioada bronzului târziu de la Negri/eşti, jud.
Galaţi, în SAA, XVII, 20 1 1 , p. 26, pl. 5/3 ; 6/2-3 ; 7/3, 7-8.
42 A. C. Florescu, Aşezarea Noua II de la Piatra Neamţ- Steagul Roşu ", în MemAntiq, I,
"
1 969 p. 9 1 , fig. 4/2, 7, 1 0 ; idem, Repertoriul. . . , p. 1 0 1 , rep. 396/L, 5, fig. 461 1 , 6.
43 Al. Păunescu, Sur la succession des habitats paleolithiques et postpaleolithiques de Ripiceni
Izvor, în ,,Dacia", N. S., IX, 1 965, p. 28; A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 1 10, rep. 447/N, 2, fig.
27/9; 28/34, 9.
44
Marilena Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . . , p. 45; A. C. Florescu,
Repertoriul... , p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 63/29-32, 35.
45 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii ... , p. 452, fig. 3/7; A. C. Florescu, Şantierul . . . , p.
207; idem, Repertoriul. . . , p. 1 35, rep. 560/N, 2, fig. 33/43, 45-46; 34/5 1 -52, 54; 35/6 1 .
46 Al. Păunescu, P . Şadurschi, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. II.
Comuna Avrămeni, în "Hierasus", VII-VIII, 1 989, p. 307, fig. 311 -2, 4-5, 7.
47 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul. . . !, p. 44, fig. 7/1 1 , 1 8.
48 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 3 1 , rep. 36/M, 4-5, fig. 1 93/2.
49 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul. . . I, p. 59, fig.7/ 1 5 ; 8/2, 9.
50 V. Diaconu, Noi situri arheologice în zona de nord-est a judeţului Neamţ, în MemAntiq,
XXV-XXVI, 20 10, p. 4 1 9, fig. 3/3, 5-7.
5 1 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice de teren în Podişul Moldovei, în
"
"Suceava , XXVI XXVII-XXVIII ( 1 999-2000-200 1 ), 200 1 , p. 26, 28, rep. 33, 38.
2
5 Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic. . , p. 308, fig. 1 01 1 , 4.
53 A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 64, rep. 2 1 5/N, 4, fig. 43/2.
54 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeţului Neamţ, în
MemAntiq, XVIII, 1 992, p. 77, rep. 44 , fig. 20/1-2.
55 Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. VI.
Comuna Broscăuţi, în "Hierasus", X , 1 996, p. 74, rep.V1.2.A., fig. 2/4.
56 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p. 2 1 6, nr. catalog 7; A. C.
F lorescu, Repertoriul . . . , p. 82, rep. 292/M, 5, fig. 44/4, 6.
57 Marinela Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p. 252, nr. catalog 54, fig.
1 8/9; 2 1 /6; Silvia lacobescu, loc. cit. , p. 44, rep. 32.
58 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice ... , p. 23-24, rep. 26, 29.
59 M. Brudiu, Cercetări perieghetice în sudul Moldovei, în "Materiale şi Cercetări
Arheologice" , IX, Bucureşti, 1 970, p. 5 1 9, fig. 14/2, 5 .
60 V . Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul . . . , I, p. 246, fig. 7/14.
6 1 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . , p. 260, nr. catalog 68; Silvia
Iacobescu, loc. cit. , p. 5 1 , rep. 87.
62 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 87, nr. catalog 1 04, fig. 24/4; 27/2; 29/3.
63 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, Il, Ed. Junimea, Iaşi,
1 985, p. 305, fig. 43/3.
-

.

.
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Botoşanca65 , Sărata-Basarab- Via lui Borcilă66 , Săveşti -lzvoare67 ,
Şcheia68 , Târgu Frumos, Ulmi-Liteni 69 , Valea Seacă, Voineşti 7 0, Zăpodia7 1 ,
fiind prezent şi pe recipientele ce făceau parte din inventarele funerare ale
3
mormintelor de la Balinteşti 72 , Brăeşti- Vatra satuluF şi Gârbovăf4 din
prima etapă de evoluţie a culturii, în Noua propriu-zisă fiind ilustrat prin
descoperirile de la Crasnaleuca-Drumul Morii7 , Doina76 , Piatra Neamţ
Ciritei şi Truşeşti-Movila din şesul Jijiei77 ;
- brâiele crestate decorând vasele sac sunt şi ele întâlnite, atât în
etapa Noua 1, în aşezările de la Bărboasa78 , Cavadineşti79 , Cândeşti-Caasta
Banului 80 , Gârbovăţ-Zahareasca81 , Lichitişeni, Târpeşti, Truşeşti-Movila din
Şesul Jijiei 8 2 , cât şi în cea de a doua etapă la Andrieşeni 83 , Corlăteni, Iaşi
Dealul la Ceirul lui Peretz84 , Piatra Neamţ-Steagul Roşu85 , Ripiceni,
64

Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p.237, nr. catalog 38; Silvia
Iacobescu, loc. cit. , p. 4 1 , rep. 1 1 .
65 C. Buzdugan, D. Popovici, 1. A1exoaie, Cercetările arheologice din aşezarea de pe
dealul Botoşanca (comuna Roma, judeţul Botoşani), în "Hierasus", VII-VIII, 1 989, p. 270,
fig. 4/6.
66 V. Diaconu, Hăneşti-Botoşani . . . , p. 39-40, fig. 25/2-3, 5; 26/ 1 ; 27/ 1 -5.
67 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 89, rep. 1 1 5, fig. 1 3/ l -8; 1 4/ 1 ; 1 5/ 1 , 3, 8.
68 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul . . . , II, p. 386, fig. 421 1 2- 1 4, 23.
69 A. C. F1orescu, Repertoriul... , p. 1 30, 1 3 7, rep. 544/N, 4, 568/N, 4, fig. 43/7-8; 1 9 1 /4.
70 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul ... , Il, p. 443, 457, fig. 44/ 1 7, 22.
7 1 Mari1ena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice ... , p. 220, nr. catalog 1 3 ; Silvia
Iacobescu, loc. cit. , p. 49, rep. 79.
72 E. Zaharia, Das Griiberfeld ... , p. 1 54, fig. 5/3, 7; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 27,
rep. 24/0, 7, fig. 1 99/2, 9; 203/40.
73 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu din nord-estul României. Rit şi ritual funerar
în cultura Noua, în "Hierasus" , IX, 1 994, p. 1 40, pl. III, M. 5/1 ; VII, M. 1 4/4-5, M. 1 5/ 1 .
74 A . C . Florescu, Repertoriul. . . , p . 72, rep. 244/0, 7 , fig. 206/6.
75 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 43, pl. XIV/M. 12, M. 35.
76 N. Bolohan, C. Mihu, Unele completări şi observaţii privind necropola de la Doina
(com. Girov, jud. Neamţ) , în "Carpica" , XXXII, 2004, p. 98.
77 A. C. Florescu, Repertoriul. . , p. 1 0 1 , 1 36, rep. 395/L, 5 , 560/N, 2, fig. 196/7; 206/5.
78 Ibidem, p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 58/3 8.
79 1 . T. Dragomir, Săpăturile arheologice... , p. 460, fig. 2/2.
80 Marilena F1orescu, A.C. F1orescu, Unele observaţii. . . , p. 64.
8 1 A. C. F1orescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu. op. cit., p. 77; A. C. F1orescu, Repertoriul... , p.
73, rep. 244/0, 7, fig. 70/58; 7 1 169, 72-73.
82 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 87-88, 1 2 1 , 135, rep. 3 2 1 /N, 6, 548/M, 4, 5 60/N, 2, fig.
32/38; 45/ 1 1 ; 92/8-9, 1 2 ; 94/12.
"
8 3 Idem, Săpăturile de la Andrieşeni, în ,,Materiale şi Cercetări Arheologice , VI, Bucureşti,
1 959, p. 1 2 l , fi� 5/3 .
84 Idem, Repertoriul. . . , p. 52, 79, rep. 1 48/M, 2, 278/0, 4, fig. 24/ 1 4; 40/ 1 1 .
85 Idem, Aşezarea Noua II. . . , p . 9 1 .

64

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

Tăvădărăşti, Truşeşti-Mo vila din Şesul Jijiei86, precum ŞI m descoperirile
întâmplătoare de la O glinzi-Faţa Slatiner şi Săveşti-Jzvoare88 ;
- brâul alveolat, ca element de decor al vaselor sac este semnalat în
etapa I din evoluţia culturii Noua, în aşezările de la Cavadineşti 89 , Cândeşti°
. Va1ea
" httlşem,
" .
arbovaţcoasta Banu1uz· 9 , C orotem" 9 1 , G�
� Zahareasca92 , L1c
Lupului9 3 , în etapa Noua II fiind prezent în siturile de la Cavadineşti, Iaşi
Dealul /a Ceirul lui Peretz 94 , Negrileşti95 , Piatra Neamţ-Steagul Roşu96 , în
necropola de la Truşeşti-Ţuguieta97 , precum şi în descoperirile întâmplă
toare de la Adjudul Vechi 98 , Cozia, Erbiceni 99 , Iazul Croci Uluci 100 ,
104
Leţcani 101 , Og linzi-Faţa Slatinei 102 , Podu Iloaiei 103 , Răuceşti-Munteni ,
105
Roma-Botoşanca , Şcheia, Ţigănaşi, Valea Seacă, Vânători-Iaşi 106 şi
1
V�anaton�
N eamţ 1 0 .
- brâie simple decorând corpul castroanelor sunt întâlnite în ambele
faze din evoluţia culturii Noua, în descoperirile de la: Bărboasa, Havâma,
-

.

86 Idem, Repertoriul. . . , p. 1 1 O, 1 28, rep. 447/N, 2, 539/N, 6, fig. 28/5; 33/47; 4511 1 ; 62/25;
63/34; M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti... , p. 634.
87 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 87, rep. 1 04, fig. 25/2; 29/4; 30/7.
88 Ibidem, p. 89, rep. 1 1 5 , fig. 1 4/3.
89 1. T. Dragomir, Săpăturile arheologice. . . , p. 459, fig. 4/5 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
fc· 45, rep. 1 1 1 /P, 7, fig. 75/24.
0 M. F lorescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 64.
91
V. Bobi, Descoperiri arheologice. . . , p. 52, fig. 20/5.
92
A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 77; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p.
73, rep. 244/0, 7, fig. 9311 4- 1 5 .
93 A . C . F lorescu, Repertoriul. . . , p . 87-88, 1 39, rep. 3 2 1 /N, 6 , 576/0, 4 , fig.4 1 /3 ; 68/47;
94/7.
9
4 Ibidem, p. 45, 79, rep. 1 1 1 /P, 7, 278/0, 4, fig. 40/9; 741 1 2.
95 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea. . . , p. 26, fig. 3/ 1 -2; 5/4-5; 7/5 .
96
A. C. Florescu, Aşezarea Noua Il.. . , p. 9 1 , fig. 4/9.
9
7 M. Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti. . . , p. 577, fig. 40 1/3 ;
406/24.
98
T. Udrescu, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la
cultura Noua, în "Carpica" , VI, 1 973-1 974, p. 1 9, rep. 1 4a, fig. 4/1 .
99 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 54, 64, rep. 1 56/0, 4, 2 1 5/N, 4, fig. 43/ 1 , 3 ; 47/8.
1 00 A. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic. . , p. 74, rep. VI.2.A., fig. 2/3.
1 0 1 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice. . . , p. 23, rep. 25-26.
1 02 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări. . . , p. 87, rep. 1 04, fig. 22/4; 25/3, 6; 27/6, 1 0.
1 03 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice. . . , p. 2 1 , rep. 23.
1 04 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări. . . , p. 83, nota 3, fig. 1 9/5,7.
1 05 C. Buzdugan, D. Popovici, 1. Alexoaie, Cercetările arheologice . . , p. 270, fig. 3/4.
1 06 V. Chirica, M. Tanasache, Repertoriul.. . , II, p. 325, 384, 434, 439, rep. LVIII.8.C,
LXXII. l .C, LXXXII.2.D, LXXXIV.3.F, fig. 44/26, 34, 37; 45/2.
1 07 Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic. . . , în MemAntiq, XII-XIV, p. l 8, fig.6/ l ; 7/5; V.
Diaconu, Depresiunea Neamţ . . , p. 1 02, fig. 58/2, 8.
.

.

.

65

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

Larga Jijia 1 08 , Lichitişeni 1 09 , Iteşti 1 1 0, Neşrileşti 1 1 1 , Pătrăşcani-Silişte 1 1 2 ,
Piatra Neamţ-Steagul Roşu 1 1 3 Tăvădărăşti 1 4 şi Truşeşti-Movila din şesul
1" • • Jljlez 1 1 5 .
- inciziile sub forma arcelor de cerc sunt atestate în prima etapă din
evoluţia culturii Noua doar în aşezările de la Cândeşti-Caasta Banului 1 1 6 ,
Truşeşti-Movila din şesul Jijiei, Truşeşti-Ţuguieta şi Valea Lupului 1 1 7·
- decorul realizat prin împunsături se întâlneşte atât în aşezările
Noua 1 de la Cândeşti-Caasta Banului 1 1 8 , Coroteni 1 1 9 , Gârbovăţ, Lichitişeni
şi Truşeşti-Movila din şesul Jijiei 1 20, cât şi în inventarele funerare ale
mormintelor din necro�olele de la Balinteşti 1 2 1 , Brăeşti- Vatra satului 1 22 ,
Căbeşti 123 şi Trestiana 1 4 , în etapa Noua �ropriu-zisă fiind documentat în
necropola de la Crasnaleuca-Drumu Morii 1 5 •
- decorul canelat, dispus orizontal pe corpul rec� ientelor, în eta�a
Noua I este cunoscut în aşezări le de la Bărboasa 1 6 , Cavadineşti 1 7 ,
108 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 29, 75, 84, , rep. 3 1 /N, 6, 252/M, 1 -2, 303/N, 4, fig.
271 1 ; 39/3; 55/ 1 ; 58/28; 59/34.
1 09 Marinela Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 43; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 87-88, rep. 32 1 /N, 6, fig. 53/ 1 9; 54/25; 55/33.
1 1 0 Marinela Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p. 2 1 6, nr. catalog 7; A. C.
Florescu, Repertoriul. . . , p. 82, rep. 292/M, 5, fig. 44/8, 1 0.
1 1 1 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea . . . , p. 27, fig. 6/1 .
1 1 2 1. Vasiliu, Materiale . . . , p. 87-88, pl. l/5-6.
1 1 3 A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 1 0 1 , rep. 396/L, 5, fig. 46/2.
1 1 4 Marinela Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 45; A. C. F1orescu,
Repertoriul... , p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 60/6.
1 1 5 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 35, rep. 560/N, 2, fig. 34/49.
1 1 6 Marilena F1orescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 64.
1 1 7 Ibidem, p. 1 34-135, 1 3 9, rep. 559/N, 2, 560/N, 2, 576/0, 4, fig. 3 1 /28; 35/1 ; 421 1 4.
1 1 8 Ibidem, p. 63, fig. 1 9/ 1 , 3 .
1 1 9 V. Bobi, Descoperiri arheologice. . . , p. 52, fig. 2 1 16.
120 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 77, 87-88, 1 35, fig. 3 1 12 1 , 24, 26; 521 1 0; 64/7, 10;
651 1 3 , 1 7.
121 E . Zaharia, Das Griiberfeld. .. , p. 1 45-146, 1 5 1 , 1 56, fig. 5/1 a, 2a; 6/8; A. C. Florescu,
Repertoriul... , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 20 1 126; 202/27.
122 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 40- 1 4 1 , pl. V, M. 1 0/5; VI, M. 1 1 /2.
123 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 46, rep. 1 1 3/N, 7, fig. 205/7; 1. Vasiliu, Necropola. . . , p.
2 1 1 , pl. Il/3; 111/3.
124 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 33, rep. 556/0, 7, fig. 1 98/2.
1 25 L. Dască1u, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 43, pl. XIV/M. 1 5 .
1 26 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 56/ 1 0, 1 6.
127 1. T. Dragomir, Săpăturile... , p. 458-459, fig. 4/ l ; 51 1 ; idem, Săpăturile arheologice de
la Cavadineşti, în "Materiale şi Cercetări Arheologice", VII, Bucureşti, 1 960, p. 1 56, fig.
5/9; idem, în "Danubius" , XVI, 1 996, p. 273, fig. 5/9; A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 45,
rep. 1 1 1/P, 7, fig. 73/8-9.
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Coroteni 128 , Corlăteni, Gârbovăţ, Lichitişeni, Truşeşti-Movila din Şesul
Jijiei 1 29 , în necropolele de la Balinteşti 1 30, Brăeşti- Vatra satului 1 3 1 şi
Căbeşti 1 32, precum şi în descoperirile întâmplătoare de la Dorobanţu 133 şi
Lăţeşti 134 , în etapa Noua II fiind prezent în aşezarea de la Andrieşeni 1 35 , în
necropola de la Truşeşti-Ţuguieta 136 şi în descoperirea întâmplătoare de la
Dumeştii Noi 1 3 7 ;
- caneluri verticale sunt atestate, în prima etapă din evoluţia culturii
.
.
� 139 ŞI
� b oasa 138 , C avad"meşh, G�arbovaţ
� · 1e de 1a B ar
Noua, �m aşezan
Lichitişeni 140, în necropole le de la Balinteşti 141 , Brăeşti- Vatra satului 1 42 şi
.
. "
a,eşt"I 145 ŞI
C a� b eşti" 143 , m d escopenn 1e mtamp 1�atoare de 1a D orobanţu 144 , L�t
Ţigănaşi 146 , în etapa Noua II fiind întâlnite în aşezarea de la Andrieşeni 147 şi
�

�

�

128 V. Bobi, Descoperiri arheologice. . . , p. 52, fig. 2 1 /3 .
129 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 52, 73, 87-88, 1 35 , rep. 148/M, 2, 244/0, 7, 3 2 1 /N, 6,
560/N, 2, fig. 23/5-6; 3 1 126-28; 5 1 12; 521 1 O, 1 3 ; 53/ 1 7 ; 65/20.
1 30 E. Zaharia, Das Griiberfeld. .. , p. 1 46, 1 54-55 , fig. 311 , 4; 7/8; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 99/4; 2001 1 5 .
1 3 1 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 40.
132 C. Buzdugan, Cimitir. . . , p. 64, fig. 2/3; A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 46, rep. 1 1 3/N,
7, fig. 205/9; 1. Vasiliu, Necropola. . , p. 2 1 1 , pl. VIII/1 -2.
1 33 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la . . . , p. 452, fig. 211 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
p. 6 1 , nr. catalog 1 95/0, 4, fig. 40/5.
1 34 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 85, rep. 307/0, 7, fig. 40/5 ; 49/3.
1 35 Idem, Săpăturile de salvare de la Andrieşeni, în Materiale şi Cercetări Arheologice",
"
V, Bucureşti, 1 959, p. 332, fig. 611 1 - 1 2 ; idem, Săpăturile de la . . . , p. 1 2 1 , fig. 5/6.
1 36 M. Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti. . . , p. 5 64, fig.
406/7.
1 37 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 63, rep. 208/N, 4, fig. 43/5 .
1 3 8 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Observaţii privitoare. . . , p. 42; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 561 1 5 .
1 39 A . C . Florescu, Repertoriul.. . , p . 45, 73, rep. 1 1 1 /P, 7, 244/0, 7, fig. 651 1 8; 73/8.
140 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Observaţii privitoare. . . , p. 42, fig. 2/4; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 87-88, rep. 32 1 /N, 6, fig. 521 1 3 ; 53/ 1 7 .
1 4 1 E. Zaharia, Das Griiberfeld. . . , p. 1 46, 148, 1 50- 1 5 1 , 1 55 - 1 56, fig. 3/ 1 , 6/4-6, 8-9; 711 ; A.
C. Florescu, Repertoriul. .. , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 1 99/6; 200/ 1 5 ; 202/29; 203/37, 39.
1 42 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 40, pl. II, M.3/ l ; pl. VIII/2 a, b.
1 43 C. Buzdugan, Cimitir. . . , p. 67, fig. 1/2, 5; 2/4; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 46, rep.
1 1 3/N, 7, fig. 204/1 -4; 205/6; 1. Vasiliu, Necropola. . . , p. 209-2 1 1 , pl. IV/2-3 ; V/2-3 ; VI/2-3.
1 44 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la ... , p. 452, fig. 211 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . ,
f,· 6 1 , rep. 1 95/0, 4, fig. 40/5.
45 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 85, rep. 307/0, 7, fig. 49/3 .
1 46 V. Chirica, M. Tanasache, Repertoriul. . . , II, p. 434, rep. LXXXII.2.D, fig. 45/2 1 .
1 47 A. C . Florescu, Săpăturile de la Andrieşeni, în Materiale şi Cercetări Arheologice" , VI,
"
Bucureşti, 1 959, p. 1 2 1 , fig. 5/5 ; idem, Repertoriul. . . , p. 25, rep. 1 5/N, 3, fig. 37/2; 1. T.
Dragomir, Contribuţii arheologice şi etnografice referitoare la procesul de formare al
aşezări/ar de tip cenuşar " Zolniki ", în "Danubius", X , 1 98 1 , p. 34, fig. 1 2/4; ibidem, în
.

.
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necropola de la Truşeşti-Ţuguieta 148 ;
- caneluri dispuse oblic se întâlnesc în etapa Noua 1, în aşezările
.
.
. . .
�
de 1a B-arb oasa 1 49 , c avadmeştl· 150, aar
bovaţ- zahareasca1 5 1 , L1ch 1t1şem,
Tăvădărăşti 1 5 2 şi Valea Lupului 1 53 , în necropolele de la Balinteşti 1 54 , Brăeşti
.
. 1 55
u
Y atra satu 1w
, P robota 1 S6 Şl s a- b-aoam· 1 5 7 , pentru ca m cea de a doua etapasă fie documentate în necropolele de la Broşteni, Doina şi Truşeşti-Ţuguieta
şi în descoperirile întâmplătoare făcute la Băluşeşti şi Tg. Frumos 1 5 8 .
- proeminenţele conice, cu antencedente în Bronzul timpuriu 1 5 9 ,
decor rar întâlnit în reftertoriul ceramicii Noua, apar pe unele vase-sac din
necropola de la Doina 60 şi pe recipiente din aşezări le de la Negrileşti 1 6 1 şi
1 62 .
P-atraşcam. s1·l1şte
·
Obiectele din bronz, relativ numeroase în raport cu caracterul
săpăturii, sunt ilustrate prin şase ace prevăzute cu un vârf ascuţit la
extremitatea distală, iar la cea proximală cu un cap individualizat de trunchi
şi care prezintă morfologii variate, împărţite în două categorii :
Ace de podoabă având extremitatea proximală:
�

,,Danubius", XVI, 1 996, p. 233, fig. 1 0/4.
1 48 A C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 33, rep. 55 8/N, 2, fig. 1 8811 2 .
1 49 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Observaţii privitoare... , p. 42, fig. 211 -2; A C .
Florescu, Repertoriul. . . , p. 29, rep. 3 1 /N, 6 , fig. 57/27, 1 9; 5 8/25.
1 50 1. T. Dragomir, Săpăturile ... , p. 459, fig. 511 ; A C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 45, rep.
1 1 1 /P, 7, fig. 731 1 , 8.
1 5 1 A C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 77, fig. 9/5; A C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, 65/23; 66/28; 67/36.
1 52 A C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 87-88, 1 28, rep. 32 1 /N, 6, 539/N, 6, fig. 5 1 /2; 52110;
.
60/5.
1 53 M. Dinu, Cercetările arheologice. . . , p. 707, fig. 1 6/4; 1. T. Dragomir, Contribuţii
arheologice. . . , p. 34, fig. 1 2/2; idem, în "Danubius", XVI, 1 996, p. 233, fig. 1 0/2; A C.
Florescu, Repertoriul... , p. 1 3 9, rep. 576/0, 4, fig. 421 1 6.
1 54 E. Zaharia, Das Grăberfeld. . . , p. 1 45 - 1 46, 1 50, 1 54, 1 56, fig. 41 1 6- 1 7; 5/4, 6; 6/ 1 , 5; A
C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 1 99/4; 202/30, 32.
1 55 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 40.
1 56 A C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 1 07, rep. 43 1/N, 3, fig. 1 9011 3 .
1 57 Minodora Ursachi, Necropola din epoca bronzului de la Săbăoani, în Carpica", II,
"
1 969, p. 39, fig. 1 /3, 6; 3/3, 4; A C. Florescu, Repertoriul. . . , rep. 47 1 /M, 4, fig. 1 9211 , 3 -4;
V. Ursachi, Necropola epocii bronzului, în Săbăoani. Monografie arheologică, voi. Il, Casa
editorială Demiurg, Iaşi, 20 1 0, p. 1 5 - 1 6, pl. 1 14; 2/3-4; 3/3; 7/3 ; 9/2-3.
1 5 8 A C. Florescu, Repertoriul... , p. 3 1 , 42, 60, 1 30, 1 34, rep.3 1 /N, 3, 96/N, 3, 1 93/M, 5,
544/N, 4, 559/N, 2, fig. 1 88/3 1 ; 1 9 1 15 ; 1 93/1 ; 1 94/6; 1 98/8.
1 59 R. Băj enaru, Un tip de de decor specific bronzului timpuriu, în SCIVA, 47, 1 996, 3 , p.
3 1 3-323.
1 60 N. Bolohan, C. Mihu, Unele completări . . . , p. 98.
1 6 1 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea . . . , p. 28, fig. 3/6.
1 62 1. Vasiliu, Materiale . . . , p. 88, pl. III/5.
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- uşor plată şi rulată - Rollenadel (Pl. VIIV4);
- îngroşată şi decorată cu incizii circulare (Pl. VIII/5).
Ace utilizate în activităţi casnice, având extremitatea proximală:
- ovală şi prevăzută cu urechiuşă perforată (Pl.VIIV2-3, 6);
- îndoită în formă de buclă (Pl. VIIVl ).
Acul din bronz având extremitatea proximală uşor plată şi rulată îşi
găseşte analogii în aşezările Noua 1 de la Gârbovăţ-Zahareasca 1 63 ,
Târpeşti 164 , Truşeşti-Movila din Şesul Jijiei 165 , Valea Lupului 1 66 şi
Vomiceni 1 67 , în aşezările Noua II fiind semnalat în descoperirile de la
Corlăteni, Piatra Neamţ-Steagul Roşu, Poiana Dulceşti, Tăvădărăşti 1 68 şi
Truşeşti-Movila din şesul Jijiei 1 69 , de asemenea fiind prezent şi la Dodeşti,
într-o fază neprecizată din evoluţia culturii Noua 1 70, precum şi în depozitul
de la Băleni, atribuit seriei Râseşti-Băleni 171 •
Acele prevăzute cu cap oval şi urechiuşă perforată au analogii în
.
1
'
etapa N oua 1 �m aşezan· 1e de 1a C avad'meştt 1 72 ŞI G�arbovaţ� Zahareasca 1 3 , Iar
i7
în cea următoare în descoperirea de la Piatra Neamţ-Steagul Roşu \ fiind
·

1 63 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 78, fig. 7/8, 14; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7.
1 64 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 73, 1 3 1 , rep. 548/M, 4, fig. 1 031 1 ; 1 08/1 6 .
1 65 Idem, Contribuţii la. . . , p. 1 39, fig. 23117; P. Şadurschi, Piese metalice din epoca
bronzului descoperite pe teritoriul judeţului Botoşani, în "Hierasus", VII-VIII, 1 989, p.
1 65, fig. 5/4, 6; A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 1 35, rep. 5 60/N, 2, fig. 1 00/8.
1 66 M. Dinu, Cercetări arheologice. . . , p. 707, fig. 1 5/2 ; M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi
relative la descoperirile de obiecte de bronz de la sfârşitul epocii bronzului şi începutul
Hallstatt-ului din Moldova, în ArhMold, II-III, 1 964, p. 262, fig. 7/ 1 8; A. C. Florescu,
Contribuţii la . . . , p. 1 3 9, fig. 23/ 1 3 ; idem, Repertoriul.. . , p. 1 39, rep. 576/0, 4, fig. 99/7.
1 67 M. Diaconescu, Piese de cupru descoperite la Vorniceni, în Forum Cultural ", XIII,
"
20 1 3 , 1 (48), p. 1 7, pl. 2/7.
1 68 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 52, 1 0 1 , 1 05, 1 1 1 , rep. 148/M, 2, 396/L, 5, 4 1 5/M, 5 ,
539/N, 6, fig. 99/ 1 ; 1 02/3 ; 1 03/2; 1 04/ 1 1 .
1 69 M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi . . . , p. 262, fig. 711 7, 19; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
p . 1 3 5, rep. 560/N, 2 , fig. 1 00/7; M. Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A . C.
Florescu, Truşeşti. . . , p. 634, fig. 4 1 5/5-6.
1 70 A. C. Florescu, Repertoriul. . , p. 60, rep. 1 90/0, 6, fig. 1 06/ 1 .
1 70 I. T. Dragomir, Un nou depozit de obiecte de bronz descoperit la Băleni în sudul
Moldovei, în "Danubius", I, 1 967, p. 90, fig. 6/2 ; idem, Contribuţii arheologice . . , p. 233,
fig.8/3 ; ibidem, în "Danubius" , X, 1 98 1 , p. 233, fig. 8/3; M. Petrescu-Dîmboviţa,
Depozitele de bronzuri din România, Ed. Academiei R. S.R., Bucureşti, 1 977, p. 73, fig.
74/48; p. 233, fig. 8/3.
1 72 I. T. Dragomir, Săpăturile arheologice ... , p. 1 55, fig.3 1 2; ibidem, în Danubius" , X ,
"
1 9 8 1 , p. 272, fig. 3/2; M. Petrescu-Dîmboviţa, Date noi . . . , p. 262, fig. 7/1 3 .
1 73 A . C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 7 8 , fig. 7/2; A. C. Florescu
Repertoriul.. . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 1 07/7; 1 08/ 1 7.
1 74 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 1 0 1 , rep. 396/L, 5, 1 03/1 1 .
.

.
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prezente şi în depozitul de la Băleni 1 75 .
Acul având extremitatea proximală curbată în formă de ureche are
analogii în aşezările Noua 1 de la Gârbovăt 1 7 6 , Pătrăşcani-Silişte 1 77 şi
Tăvădărăşti 1 7 8 , în descoperirea întâmplătoare de la lgeşti 1 79 şi în depozitele
de la Băleni 1 80 şi Tătărani 1 8 1 .
Obiecte din piatră. Din această categorie fac parte:
- trei cuţite curbe, fragmentare, având spinarea arcuită şi tăişul
aproape drept (Pl. IX/ 1 -3);
- un obiect având formă oarecum ovală cu perforaţie centrală pentru
suspensie, cu utilizare neprecizată (Pl. IX/4).
Cuţitele curbe din piatră au analogii atât în aşezările Noua 1 de la
.
.
· 1 84 ,
" h Itlşem
"
C an
A d eşti- coasta Banu1uz·182 ,
GAarbovaţ� zahareasca1 83 ,
LIC
5
Pătrăşcani-Silişte 1 8 , Truşeşti-Movila din Şesul Jijiei 1 86 , Valea Lupului 1 8 7 şi
Noua II de la Cavadineşti 1 88 şi Tăvădărăşti 1 89 , precum şi în descoperirile
întâmplătoare făcute la Fedeşti 190, Hlăpeşti-Tarlaua Carnea Ii 91 , Lăţeşti 192 ,
1 75 1. T. Dragomir, Un nou depozit . . . , p. 96, fig. 1 19-1 O; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele
de bronzuri . . . , p. 73, fig. 73/28.
1 76 A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 72, rep. 244/0, 7, fig. 1 08/9.
1 77 1. Vasiliu, Materiale. . . , p. 94, pl. V/ 1 .
1 78 A. C. Florescu, Repertoriul . . , p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 1 05/1 .
1 79 T. Udrescu, Descoperiri. . . , p. 35, fig. 8/7.
180 1. T. Dragomir, Contribuţii arheologice . . . , p. 34, fig. 1 0/2; idem, în Danubius" , X,
"
1 98 1 , p. 233, fig. 8/2; M. Petrescu-Dîmboviţa, Depozitele de bronzuri ... , p. 73, fig. 74/45.
1 8 1 C. lconomu, Depozitul de bronzuri de la Tătărani (comuna Dăneşti, jud. Vaslui), în
Cercetlst, S. N., VIII, 1 977, p. 2 1 8-2 1 9, fig. 24-25.
1 82 Mari1ena F1orescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 60, fig. 1 41 1 ; 1 51 1 -2, 7.
18 3 A. C. F1orescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 78, fig. 8/5-6; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 1 60/3 -6.
184 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . . , p. 38; A. C. F1orescu,
Repertoriul. . . , p. 88, rep. 32 1 /N, 6, fig. 1 6 1 / 1 .
1 85 1 . Vasiliu, Materiale. . . , p. 88, pl. V/3, 5 .
1 86 M . Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti. . . , p. 634.
1 8 7 M. Dinu, Cercetările arheologice de la Valea Lupului, în SCIV, VI, 1 955, 3-4, p. 703,
fig. 1 5/5 ; A. C. F1orescu, Contribuţii la . . . , p. 1 57, fig. 9/7; idem, Repertoriul. . . , p. 52, rep.
1 48/M, 2, fig. 1 6 1 /5 ; 1. T. Dragornir, Contribuţii arheologice . . . , p. 34, fig. 511 1 ; idem, în
"
"Danubius , XVI, 1 996, p. 233, fig. 3/1 1 .
188 1. T. Dragomir, Săpături/e . . . , p. 456, fig. 2/2; A. C. Florescu, Contribuţii la . . . , p. 1 57,
fi . 9/5; idem, Repertoriul... , p. 45, rep. 1 1 1 /P, 7, fig. 1 60/2.
1 8W A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 29, rep. 539/N, 6, fig. 1 6 114.
1 90 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Ed.
Litera, Bucureşti, 1 980, p. 234, rep. LX. 1 2, fig. 1 09/ 1 .
1 9 1 Gh. Dumitroaia, Materia/e şi cercetări . . . , p. 77-78, rep. 44, fig. 20/3.
1 92 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 1 90, rep. XLV.46, fig. 1 09/4; Gh. Coman, M.
Rotaru, Materiale. . . . , p. 58, fig. 2/2, 4.
.
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96
. 1zvoare 1 ,
Murgem· 193 , 0 g1 mz t -rDaţa szatmer 194 , Poşta EI an 195 , s�aveştl197
198
·
" t La rzvor
S�arata-B asarab- v:·ra lur· sorcr·za� , Topol 1,a.
- obiectul de formă oarecum ovală cu perforaţie centrală, nu îşi
găseşte analogii în aşezările Noua, în schimb are similitudini cu un obiect de
podaoabă confecţionat din os, descoperit în aşezarea de la Gârbovăţ 1 99 .
Obiecte din os. Destul de numeroase, atestând ramura economică
practicată cu predilecţie de către comunitarii culturii Noua - creşterea
animalelor, sunt reprezentate de:
- patru omoplaţi având marginea cavităţii glenoide crestată (Pl. X/36);
- o seceră lucrată dintr-un fragment de maxilar (Pl. Xl/4);
- un ac având capătul proxima} prevăzut cu urechiuşă perforată
(Pl.XI/2);
- o fusaiolă obţinută dintr-un capăt de femur (Pl. X/1 );
- două dălţi - răzuitoare fragmentare (Pl. XII I , 3);
- două mânere realizate din oase tubulare, retezate la unul dintre
capete (Pl. Xl/6, 8)
- un mâner în curs de prelucrare obţinut dintr-un fragment de rază de
cerb. (Cervus elaphus) (Pl. Xl/5);
- un arşic - şlefuitor (Pl. Xl/7);
- un obiect fragmentar cu utilizare neprecizată, confecţionat din corn
de cerb (Cervus elaphus) (Pl. X/2).
Omoplaţii având marginea cavităţii glenoide crestate, specifici
culturii Sabatinovka200 , fiind întâlniţi în faza finală a culturii Tei 201 şi foarte
rar în cultura Coslogeni202 , reprezintă unul dintre cele mai caracteristice
elemente ale culturii Noua. Privitor la funcţionalitatea lor s-au emis mai
1 93 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 1 87, rep. XLV. 1 2, fig. 1 09/2.
1 94 Gh. Dumitroaia, Materia/e şi cercetări . . . , p. 87, rep. 1 04, fig. 26/7.
1 95 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 279, rep. LXXIII.8, fig. 1 09/3.
1 96 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 90, rep. 1 1 5, fig. 1 8/3-6.
1 97 V. Diaconu, Hăneşti-Botoşani ... , p. 39-40, fig. 23/2.
1 98 ldem, Aşezarea culturii Noua de la Topoliţa (corn. Grumăzeşti, jud. Neamţ), în
"
" Suceava , XXXIV-XXXV-XXXVI (2007-2008-2009) 2009, p. 1 72, fig. 2/8-9; idem,
Depresiunea Neamţ. .. , p. 1 03 .
1 99 A . C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 78, fig. 6/1 0 ; A . C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 1 5 5/3 .
200 A. C. Florescu, Contribuţii la ... , p. 1 59.
20 1 V. Leahu, O nouă fază în evoluţia culturii Tei din epoca bronzului: faza Fundenii
Doamnei, în CAB, I, 1 963, p. 339; idem, Cultura Tei, p. 65, fig. 7 /3; idem, Cu privire la
sfârşitul epocii bronzului în Muntenia, în SCIV, XX, 1 969, 1 , p. 2 1 .
202 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria traci/ar timpurii, I, Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1 978, p. 1 56, fig. 80/8- 1 O.
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multe ipoteze, fiind consideraţi unelte a căror întrebuinţare nu poate fi
stabilită203, piepteni pentru ceramică sau instrumente pentru bătutul fire lor la
.
.
.
� bom1 de ţesut204"', ra�b oaJ e pentru ţmerea socote 11" 1or 205 sau ustenst" 1e
raz
�tilizate !� fo�ocesul de prelucrare a pieilor de animale, aşa cum o arată alte
mterpretăn .
Astfel de artefacte sunt semnalate în etapa I din evoluţia culturii
Noua, în aşezările de la: Bărboasa207 , Cavadineşti208 , Cândeşti-Coasata
Banului209 , Corlăteni2 10 , Coroteni2 1 1 , Gârbovăţ-Zahareasca2 12 , Lichitişene 1 3,
Săbăoani2 1 4 , Sărata Basarab- Via lui Borcilă2 1 5, Slobozia-La Popan21 6,
.
.
·
.
.
" şesul Jljlez
, . . -2 1 9 şt Va1ea
2 1 8 , Truşeşt 1-lVlOVl
" L a zzvor
" A f ,a dm
TAarpeştl2 1 7 , Topo 11ţa203 A. C. Florescu, Contribuţii la. . . . , p. 1 59; T. Udrescu, Descoperiri arheologice... , p. 37.
204 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la ... , p. 455.
205 1. T. Dragomir, Săpăturile. . . , p. 467.
206 A. C. Florescu, Contribuţii la. . . , p. 1 59, nota 42; V. Leahu, Cultura Tei. . . , p. 67; A.
Bălăşescu, L. Dietrich, Observaţii privind utilizarea omoplaţilor crestaţi din cultura Noua,
pe baza materialului de la Rotbav, jud. Braşov, în "Analele Banatului ", S. N., XVII, 2009,
3 1 -44.
ft·07 Marilena Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice... , p. 254, rep. 62, fig. 24112;
idem, Câteva observaţii. . . , p. 38, fig. 411 1 - 1 2, 1 4- 1 6; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 29,
�;p · 3 1 1N, 6, fig._ 561 �2.v .
.
.
..
.
1. T. Dragomtr, Sapaturzle. . . , p. 456, fig. 2/5; tdem, Contrzbuţu arheologzce. . . , p. 34, fig.
6/9; idem, în "Danubius" , XVI, 1 996, p. 233, fig. 6/9; A. C. Florescu, Contribuţii la. . . , p.
1 57, fig. 9/5; idem, Repertoriul... , p. 45, rep. 1 1 1 /P, 7, fig. 1 1 5/2.
209 Marilena Florescu, A. Florescu, Cercetări arheologice . . . , p. I I 9; idem, Unele
observaţii. . . , p. 6 1 , fig. 30/5-6, 8.
2 1 0 A. C. Florescu, Repertoriul.. . , p. 52, rep. 1 48/M, 2, fig. 23/8.
2 1 1 V . Bobi, Descoperiri areologice. . . , în Vrancea", IV, 1 98 1 , p. 52, fig. 1 9/3-4; idem,
"
Fazele timpurii şi târzii ale culturii Monteoru din zona de curbură a Carpaţilor în lumina
noilor descoperiri arheologice, în "Mousaios" , IV/ 1 , 1 994 , p. 44, fig. 1 5/1 -2.
212 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 78, fig. 4/8; A. C. Florescu,
Contribuţii la ... , p. 1 59, 1 7 1 , fig. 1 9/8; idem, Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/ O, 7, fig. 64/5.
2 1 3 Marinela Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 38, fig. 5/14; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 88, rep. 32 1 /N, 6, fig. 5 1 /3 .
2 1 4 V. Ursachi, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, în
"Carpica", I, 1 968, p. 1 58, fig. 35 /2-5.
2 1 5 V. Diaconu, Despre o aşezare . . . , p. I l , fig. 2/9; idem, Hăneşti-Botoşani . . . , p. 39-40, fig.
24/7-8, 10.
2 1 6 Ibidem, p. 42, fig. 24/9.
2 1 7 A. C. Florescu, Repertoriul. .. , p. 1 3 1 , rep. 548/M,4, fig. 45/7.
2 1 8 V. Diaconu, Aşezarea culturii Noua . . . , p. 1 73, fig. 311 -3 ; 4/5; idem, Depresiunea
Neamţ . . . , p. 1 03, fig. 6611 -2, 4.
2 1 9 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la ... , p. 455, fig. 4/1 ; A. C. Florescu, Repertoriul... ,
p. 1 3 5 , rep. 560/N, 2, fig.29/ l ; M. Petrescu-Dîmboviţa, Marilena Florescu, A. C. Florescu,
Truşeşti. . . , p. 634.
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Lupului 220 , în cea de a doua etapă la Andrieşeni221 , Cândeşti-Coasta
BanuluP22 şi Larga Jijia223 , rrecum şi în descoperirile întâmplătoare de la:
Adjudul Vechi 224, Blăgeşti22 , Epureni- Şoldăneşt?26 , Floreni-Mărgeana227 ,
Giurcani 228 , Halta Dodeşti 229 , Iazul Croci-U/uci230 , Iteşti23 1 , !veşti-La
Han232 , Leţcani233 , Oglinzi-Fafa Slatinei234, Popeni-Palanca Mari35 ,
Popeni-Cerchei36 , Poşta Elan23 , Rai-Hulubăţ238 , Rusenii Noi239 , Săveşti220

M. Dinu, Şantiernl arheologic Valea Lupului, în "Materiale şi Cercetări Arheologice" ,
III, Bucureşti, 1 957, p. 1 69, fig. 7/6-7; idem, Cercetări arheologice . . . , p. 703, fig. 1 5/6; A.
C. Florescu, Contribuţii la . . . , p. 1 57, fig. 9/7; idem, Repertoriul. . . , p. 1 39, rep. 576/0, 4,
fig. 42/ 1 3 ; l. T. Dragomir, Contribuţii arheologice ... , p. 34, fig. 6/8; idem, în "Danubius" ,
XVI, 1 996, p. 233, fig. 6/9.
22 1 A . C . Florescu, Săpăturile de salvare . . . , p. 332, fig. 5 ; idem, Săpăturile de la . . , p. 1 2 1 ,
fig. 5/9; idem, Repertoriul. . . , p. 25, rep. 1 5/N, 3 , fig. 37/3; l . T . Dragomir, Contribuţii
arheologice . . . , p. 34, fig. 6/3 ; idem, în "Danubius" , XVI, 1 996, p. 233, fig. 6/3.
222 Marilena Florescu, A. C. Florescu, Cercetările arheologice . . . , p. 1 1 9; idem, Unele
observaţii . . . , p. 6 1 , fig. 30/5-6, 8 .
223
A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 84, rep. 303, fig. 39/6.
224 T. Udrescu, Descoperiri arheologice . . . , p. 37, fig. 9 1 2.
225 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 75, rep. X.3, fig. 1 14/5 ; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 36, rep. 63/P, 7.
226 T. Udrescu, Descoperiri arheologice . . . , p. 37, fig. 9/ l ; Gh. Coman, Statornicie,
continuitate. . . , p. 1 27, rep. XXVIII.8, fig. 1 14/ 1 -2.
227 M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os din aşezările Noua situate În partea de sud-est
ajudeţului Vaslui, în "Acta Musei Tutovensis", I, 2006, p. 1 29, fig. 9/3 .
228 T. Udrescu,
Descoperiri arheologice . . . , p. 37, fig. 9/3; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte
din os. . . , p. 1 29, fig. 1 12; 2/1 .
229 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 267, rep. LXIX.?; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 29, fig. 1 7/7-8.
230 Al.
Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic . . , p. 74, rep. VI.2.A., fig. 2/2.
23 1
Marilena F1orescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 2 1 6, nr. catalog 7; A. C.
Florescu, Repertoriul... , p. 82, rep. 292/M, 5, fig. 44/5 .
232 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . , p. 1 64, rep. XXXVIII.5, fig. 1 1 4/4; A. C.
F1orescu, Repertoriul... , p. 82, rep. 294/0, 7.
233 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice. . . , p. 23, rep. 26.
234 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări ... , p. 87, nr. catalog 1 04, fig. 3 1 / 1 -4; 6.
23 5 Gh. Coman, M. Rotaru, Materiale ... , p. 58, fig. 2/8-9, 12; A. C. F1orescu, Repertoriul... ,
f:· 1 05, rep. 420/0, 6.
36 T. Udrescu, Descoperiri arheologice ... , p. 37, fig. 9/4; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte
din os. . . , p. 1 29, fig. 1 5/6.
237 Gh. Coman, Statornicie, continuitate... , p. 279, rep. LXXIII.8, fig. 1 1 2/l -6; Gh. Coman, M.
Rotaru, Materiale... , p. 58, fig. 2/3, 7; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os... , p. 1 29, fig. 1/3;
6/1-4; 1 111-2.
23 8 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. , p. 1 9 1 , rep. XLV.60; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 29, fig. 4/ 2, 5; 711 , 3 ; 1 5/ 1 .
239 M . Petrescu-DÎ mboviţa, Contribuţii la . . . , p . 455, fig. 4/2.
.

.

.

. .
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. . .243
o, Ş u1etea-s·t·
� · ·242 , y�d
z zşte24 1 , Ş u 1etea-Bra�ţem
a em-Dealul Bzsencu
'
ŞI· zor1em-r antane/e244 .
Secera de tip "tupik" îşi găseşte cele mai bune analogie în aşezarile
Noua 1 de la Cândeşti-Coasta Banulu?45 şi Gârbovăţ-Zahareasca246 , un
alt exemplar,
oarecum asemănător provenind din descoperirea de la
.
.
L IC h'Itişem· 24 7 .
Fusaiole confecţionate din capete de femur, sunt cunoscute în eta,Ra 1
din evoluţia culturii Noua în aşezarile de la Cândeşti-Coasta BanuluP 8 şi
Gârbovăţ249 , iar în cea de a doua etapă în aşezarea de la Tăvădărăşti 250 , mult
mai numeroase fiind cele provenite din descoperiri întâmplătoare, aşa cum
este cazul cu cele de la Epureni-Şoldăneşti, Floreni-Măgeana, Giurcani,
Halta Dodeşti, Popeni-Cerchez, Poşta Elan, Rai-Hulubă( 5 1 şi Valea lui
Darie252 .
Ace din os având capătul proximal prevăzut cu urechiuşă perforată,
mai mult sau mai puţin asemănătoare cu cel de la Căbeşti-Mileşti, au fost
descoperite, în etapa Noua 1, în aşezările de la Cavadineşti253 , Cândeşti.
A bovaţ� zahareasca255 ŞI Va1ea Lupu1UI· 256 , Am cea de a
coasta Banuluz·254 , G ar

1zvoare24

•

D�

�

240 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 90, rep. 1 1 5, fig. 1 7/ 1 -4.
24 1 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 233, rep. LX. l , fig. 1 1 3/1 -4; 1 1 4/6; Gh.
Coman, M. Rotaru, Materiale. . . , p. 58, fig. 21 1 , 5.
242 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 233, rep. LX.4; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 29, fig. 5/ 1 , 3 .
243 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 1 92, rep. XIV.64, fig. 1 1 43/5-6; A . C .
Florescu Repertoriul. . . , p. 140, rep. 5 80/P, 7 .
2 44 Gh. Coman, Statornicie, continuitate . . . , p. 284, rep. LXXV.3; M. Rotaru, Gh.
Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 29, fig. 1 7/4, 6.
245 Marinela Florescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 59, fig. 6/3 , 8, 1 1 .
246 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p.78, fig. 4/4; A. C. Florescu,
Contribuţii la. . . , p. 1 7 1 - 1 72, fig. l 9/4 a-b; idem, Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig.
1 1 6/3, 6; 1 1 7/5 .
247 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 87, rep. 32 1 /N, 6, fig. 1 1 7/2.
248 M. Florescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . , p. 6 1 , fig. 30/5-6, 8.
249 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 145/2.
250 Ibidem, p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 145/ 1 .
25 1 C . Buzdugan, M. Rotaru, Antichităţile Elanului, Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului
Vaslui, Vaslui, 1 997, p. 22, fig. 25/7.
252 Ibidem, p. 22, fig. 1 71 1 0; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 5/4, 1 3 ;
1 2/7; 1 4/2; 1 5/4; 1 61 1 ; 1 7/5 .
253 1. T . Dragomir, Săpăturile arheologice . . . , p. 1 53, fig. 2/4; idem, în "Danubius" , XVI, p.
27 1 , fig. 2/4; A. C. Florescu, Contribuţii la. . . , p. 1 62, fig. 13/20.
254 M. Florescu, A. C. Florescu, Unele observaţii.. . , p. 60, fig. 33/8.
255 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, op. cit. , p. 78, fig. 6/4-5 ; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 1 37/3, 1 3; 1 3 8/8.
256 M. Dinu, Cercetări arheologice. . . , p. 703, fig. 1 5/4.

.
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doua etapă fiind cunoscute din aşezarea de la Truşeşti-Movila din şesul
JijieP57 , iar în descoperiri întâmplătoare fiind semnalate la Poşta Elan2 58 .
Cele două dălţi - răzuitoare fragmentare îşi găsesc cea mai bună
analogie în aşezarile Noua 1 de la Bărboasa şi Gârbovăţ25 9 .
Mânere realizate din oase tubulare retezate la unul dintre capete,
folosite pentru fixarea uneltelor de os, piatră sau bronz, sunt documentate, în
prima etapă din
evoluţia culturii Noua, în aşezarea de la Gârbovăţ.
h
60
2
� t1' 261 , fi'nnd
za areasca , Iar �m cea de a doua m aşezarea de 1a T�ava�d�araş
setllllalate şi în descoperirile întâmplătoare făcute la Epureni-ŞoldăneştP62 ,
.
.
.
'
L�aţeştl- Sarata264, p opem- Cerehez, Rai-.
Florem-lVlageana263 , Gmrcam,
Hulubăţ, Şuletea-Şipote şi Udreşti 265 .
Arşice-şlefuitoare sunt setllll alate atât în aşezările aparţinând etapei
Noua 1 de la Corlăteni, Gârbovăe66 şi Lichitişeni26 7 , precum şi în
.
. u
· 269 ,
'
� � 1atoare
� ana 26 8", G mrcam
1acute 1a Fl orem-marge
descopenn'1 e mtămp
�
Poşta Elan270 şi Şuletea-Şipoti 71 •
Obiectul cu utilizare neprecizată are analogii în aşezările Noua 1 de
la Cavadineşti şi Gârbovăe72 .
Săpătura arheologică de salvare de la Căbeşti-Mileşti a dus la
identificarea unei aşezări, probabil cu un singur nivel de locuire, aparţinând
perioadei târzii a epocii bronzului, respectiv culturii Noua. Aşa cum am
arătat mai sus, datorită lipsei înregistrărilor grafice, nu putem şti cu
certitudine câte amenajări de habitat aparţinând locuirii atribuite culturii
�

� ��

.

�

CJ<

257 A. C. F1orescu, Contribuţii la . . . , p. 1 62, fig. 1 3/1 1 , 1 7 ; idem, Repertoriul. .. , p. 1 33, rep.
560/N, 2, fig. 1 3 8/14.
258 M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 130, fig. 3/5; 1 118.
259 A. C. F1orescu, Repertoriul . . , p. 29, 73, rep. 3 1 /N, 6, 244/0, 7, fig. 1 29/4; 1 30/9.
260 Ibidem, p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 1 47/5 -8.
261 Ibidem, p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 1 04/ 1 3 .
262 M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 1 4/ 1 , 3 -4.
263 C. Buzdugan, M. Rotaru, Antichităţile . . . , p. 22, fig. 1 8i8; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 7/6.
264 M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 5/8; 7/8; 1 6/5, 7-8.
265 C. Buzdugan, M. Rotaru, Antichităţile . . . , p. 22, fig. 1 817, 10; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 3/4; 7/2; 8/6; 1 3/8; 1 4/5 .
266 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 53, 73, rep. 148/M, 2, 244/0, 7, fig. 1 45/4, 7-8.
267 M. F1orescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 38; A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p.
88, rep. 148/M, 2, fig. 1 45/6.
268 C. Buzdugan, M. Rotaru, Antichităţile . . . , p. 22, fig. 1 7/3 ; M. Rotaru, Gh.Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 2/4.
269 C. Buzdugan, M. Rotaru, Antichităţile . . . , p. 22, fig. 1 7/4.
270 M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 30, fig. 1 017.
27 1 C. Buzdugan, M. Rotaru, Antichităţile . . . , p. 22, fig. 1 7/2.
272 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 45, 73, rep. 1 1 1 /P, 7, 244/0, 7, fig. 1 56/ 1 -2.
.
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Noua au fost dezvelite, şi dacă, în afara gropilor menajere, aşa cum indică
marcajul unor artefacte, au fost cercetate şi locuinţe.
Pe baza analogiilor aşezarea de la Căbeşti-Mileşti poate fi atribuită
Bronzului târziu, culturii Noua, unele caracteristici ale ceramicii permiţând
o încadrare cronologică mai precisă, respectiv în prima fază a culturii, Noua
1 conform periodizării lui A.C.Florescu, datată la sf'arşitul sec. XIV
începutul sec. XIII a.Chr., fiind în parte contemporană cu necropola birituală
cercetată în anul 1 963 27 3 .
În sprijinul acestei atribuiri cultural-cronologice, pe lângă analogii,
aducem următoarele elemente :
- canelura dispusă oblic şi vasul bitronconic cu gât înalt, ambele
amintind cultura Monteoru;
- lipsa toartelor prevăzute cu creastă sau butoni şi prezenţa toartelor
în bandă;
- decorul de tradiţie Monteoru, realizat prin împunsături succesive.

273 C. Buzdugan, Cimitir , p. 63-67;
Vasiliu, Necropola. , p. 202-22 1 .
...

..

A. C.

Florescu, Repertoriul . , p. 46,
.

.
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rep.

1 1 3/N, 7; 1.

Pl. 1. Satul Căbeşti cu localizarea punctului Mi/eşti
Site location from Căbeşti-Mileşti
77
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Pl. II. Căbeşti-Mileşti; 1 -4, ceramică Bronz târziu
Căbeşti-Mileşti; 1 -4, Late Bronze pottery
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2

Pl. III. Căbeşti-Mileşti; 1 -5, ceramică Bronz târziu
Căbeşti-Mileşti; 1 -5, Late Bronze pottery
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1

4

Pl. N. Căbeşti-Mileşti; 1 -6, ceramică Bronz târziu
Căbeşti-Mileşti; 1 -6, Late Bronze pottery
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2

Pl. V. Căbeşti-Mileşti; 1 -5, ceramică Bronz târziu
Căbeşti-Mileşti; 1 -5, Late Bronze pottery
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4

5

Pl. VI. Căbeşti-Mileşti; 1 -6, ceramică Bronz târziu
Căbeşti-Mileşti; 1 -6, Late Bronze pottery
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2

Pl.

VII. Căbeşti-Mileşti; 1 -5, ceramică Bronz târziu
Căbeşti-Mileşti; 1 -5, Late Bonze pottery
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5

4
Pl.

VIII. Căbeşti-Mileşti; 1 -6, ace din bronz
Căbeşti-Mileşti; 1 -6, Bronze needles
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6

2

4
Pl. IX. Căbeşti - Mi/eşti; 1 - 4, obiecte din piatră
Căbeşti - Mi/eşti; 1 -4, Stone objects
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2

1

4

Pl. X. Căbeşti - Mi/eşti; 1
Căbeşti - Mi/eşti; 1

-

6, obiecte din os
6, Bone items
-
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MATERIALE APARŢINÂND EPOCII BRONZULUI
DESCOPERITE LA GUTINAŞ-LA S/LIŞTE
(COM. ŞTEFAN CEL MARE, JUD. BACĂU)
Ioan Vasiliu *

Materials belonging to the Bronze Age discovered
in the village Gutinaş-La Silişte (locality Ştefan cel Mare, Bacău
Country)
- Abstract This article presents the results of the archaeological researches of
the 1971-1977 campaignes from Gutinaş, locality Ştefan cel Mare, Bacău
Country, located on a terrace of the Trotuş River. The excavations led to the
identi.fication and materials, in special ceramics, dated from the Middle
Bronze Age, in the
Ic 3-Ic 2 phases of the evolution of Monteoru cu/ture,
and the Late Bronze Age and belonging to Noua cu/ture. Archaeological
material consist of ceramics (cups, jars, bowls, glasses, pottery supplies),
objects in stane (curved knives) and bone.
Key words: Moldova, Gutinaş-La Silişte, the Middle and Late Bronze Age,
the Monteoru culture and Noua cu/ture
Cuvinte-cheie: Moldova, Gutinaş-La Silişte, Bronz mijlociu şi târziu,
culturile Monteoru şi Noua
Situl arheologic de la Gutinaş-La Silişte, comuna suburbană Ştefan
cel Mare, situat pe malul stâng al pârâului Rădeana, este cunoscut în
literatura de specialitate prin aşezări le atribuite secolelor V-VII 1 şi XVI
XVIe, vestigiile medievale dezvelite aici făcând parte din curtea boierească

* Muzeul Municipal de Istorie Oneşti.
1 1. Mitrea, C. Eminovici, V. Momanu, Aşezarea din secolele V- VII de la Ştefan cel Mare,
jud. Bacău. Săpăturile din anii 1984- 1986, în "Carpica", XVIII-XIX , 1 986- 1 987, p. 2 1 5250.
2 Al. Artimon, C. Eminovici, Cercetări arheologice în aşezarea medievală din comuna
Ştefan cel Mare (jud. Bacău), în "Carpica", X , 1 978, p. 271 -302.
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a logofătului Dumitraşco Ştefan, tatăl domnitorului Gheorghe Ştefan, Al.
Artimon considerând aşezarea drept vechea vatră a satului Bogdana3 .
În afara nivelurilor de locuire amintite mai sus, au fost descoperite şi
vestigii aparţinând Eneoliticului, Epocii bronzului, primei şi celei de a doua
etape a epocii fierului4 .
Din Epoca bronzului a fost publicat sumar doar un vas bitronconic cu
două toarte perforate orizontal 5 .
Materialul arheologic aparţinând Epocii bronzului, recuperat în urma
cercetărilor sistematice întreprinse la Gutinaş-La Silişte, se află în colecţiile
Muzeului Municipal de Istorie din Oneşti, fiind alcătuit dintr-un număr de
aproximativ 1 00 de piese, marea majoritate provenind de la recipiente
ceramice, restul fiind obiecte confecţionate din lut, piatră şi os.
Principalul reper cronologic al artefactelor aparţinând Epocii
bronzului îl reprezintă ceramica, atât formele, dar în mod special motivele
ornamentale şi modalităţile de execuţie ale acestora, celelate obiecte
neavând valoare cronologică sau culturală.
Ceramica reprezintă cea mai numerousă categorie a materialului
arheologic, din punct de vedere cronologic aparţinând Bronzului mijlociu,
culturaMonteoru, fazele le 3-Ic 2 şi Bronzului târziu, cultura Noua.
Ceramica Monteoru le 3, redusă din punct de vedere numeric,
modelată numai din pastă intermediară, reprezentată prin fragmente de
dimensiuni mai mici sau mai mari, este ilustrată de următoarele forme:
Castronul recipient folosit la consumul hranei, are corp tronconic
şi buza dreaptă, cu marginea rotunjită (Pl. V4).
Vasul borcan - utilizat la prepararea şi păstrarea hranei, este
reprezentat de exemplare având profilul uşor curbat (Pl. V l -3).
Vasul miniatura! - este prezent printr-un singur exemplar ce imită
ceştile având corp globular.
Decorul ceramicii Monteoru le 3 a fost realizat cu ajutorul inciziei şi
a ornamentelor în relief, sub următoarele modalităţi:
- grupe de trei incizii simple, orizontale, continui, plasate pe corpul
castroanelor (Pl. V4);
- apucători plate aplicate pe corpul castroanelor (Pl. V4).
Analogii pentru vasele borcan de la Gutinaş-La Silişte, ca formă,
motive ornamentale şi modalităţi de execuţie, întâlnim atât în aşezările de la
-

3 Al. Artimon, Contribuţii istorica-arheologice privind satul şi mânăstirea Bogdana, în
"
"4 Carpica , XXVII, 1 998, p. 83 .
1. Mitrea, C. Eminovici, V. Momanu, Aşezarea . . . , p. 2 1 8-2 1 9 ; Al. Artimon, C. Eminovici,
Cercetări arheologice. . . , p. 272.
5 Al. Artimon, C. Eminovici, Cercetări arheologice. . . , p. 273, fig. 3/5.
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Bogdăneşti-Todoscanu6 , Tg.Ocna-Podei7 , Pietroasa Mică-Gruiu Dării8 ,
Gura Văii-Poiana Mirăuţii9 , Pătrăşcani-Si/işte 1 0, cât şi în descoperirile de
făcute la Bodeşti 1 1 , Cârlomăneşti 1 2 , Perchiu 13 , Mândrişca şi Răcăciuni 1 4 ,
Tercheşti-Chitita 15 •
Decorul alcătuit dintr-o grupă de incizii concentrice plasat pe corpul
castroanelor are analogii în descoperirile de la Gura Văii-Poiana Mirăuţii 1 6 ,
Pătrăşcani-Silişte 1 7 şi Vităneşti 1 8 .
Ceramica Monteoru Jc 2, este ilustrată prin intermediul a două
fragmente provenind de la castroane având corp tronconic, buza dreaptă cu
marginea rotunjită sau tăiată orizontal, decorate imediat sub buză cu grupe
alcătuite din butoni conici (Pl. II/1 -2).
Butoni conici aplicati pe corpul castroanelor sunt semnalaţi în
1
descoperirile de la Bărboasa 9 , Bogdăneşti20 , Bordeşti21 , Pătrăşcani-Silişte22 ,
Satu Nou23 , Scărişoara24 şi Tercheşti25 .
6 M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea etapelor timpurii ale culturii Monteoru în
Moldova, în ArhMold, IV, 1 966, fig. 26/3; 27/7, 1 0; M. Florescu, C. Buzdugan, Aşezarea
din epoca bronzului de la Bogdăneşti. Raport amplu asupra cercetărilor arheologice
efectuate în anii 1959-1962, în ArhMold, VII, 1 972, p. 1 68-1 69, fig. 1 8/3, 1 3 ; 20/3 .
7 C. Matasă, Aşezarea eneolitică Cucuteni B de la Tg. Ocna-Podei (raionul Tg. Ocna, reg.
Bacău), în ArhMold, II-III, 1 964, p. 49, 53, fig. 35/5, 9; 36/2; R. Munteanu, Începutul
bronzului mijlociu în depresiunile marginale Carpaţilor Orientali, Bibliotheca Memoriae
Antiquitatis, XXI, Piatra Neamţ, 20 1 0, p. 37, fig. 39/4, 1 1 - 1 2; 48/6-7.
8 V. Sîrbu et alii, Pietroasa Mică-Gruiu Dării, judeţul Buzău. Descoperirile din epocile
eneolitică şi a bronzului (III), Monografii Arheologice III, în Biblioteca Mousaios, Buzău,
20 1 1 , p. 60, fig. 50/ 1 .
9 1. Vasiliu, Noi consideraţii privind locuirea Monteoru de la Gura Văii-Poiana Mirăuţă, în
"
"1 0Carpica , XL, 201 1 , p. 1 5- 1 6, pl. VII/1 ; VIII/3 -6.
Idem, Locuirea din epoca bronzului de la Pătrăşcani-Silişte, în "Carpica", XLI, 20 1 2 , p.
60, pl. IX/2, 4; X/3 -6.
1 1 E. Zaharia et alii, Aşezarea din epoca bronzului de la Bodeşti- Vrancea, în Vrancea" , V
"
VII, 1 987, p. 8, fig. 2/1 -2, 5-7.
12 Al. Oancea, V. Drâmbocianu, Noi descoperiri din epoca bronzului în judeţul Buzău.
Observaţii
asupra cronologiei culturii Monteoru, în SCIVA, XXVIII, 1 977, 4, p. 5 1 6-5 1 7, fig. 8/1 3;
9/6-7, 9- 1 0, 1 2-14.
1 3 M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea ... , fig. 25/8.
1 4 Al. Vulpe, Descoperiri arheologice pe cursul mijlociu al Siretului (sondajele de la
Mândrişca şi Răcăciuni, reg. Bacău), în ArhMold, 1, 1 96 1 , p. 68, 76, fig. 3/2, 4, 14; 5/25, 1 1 , 1 3- 1 4; M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea . . . , fig. 25/3, 5, 9 - 1 1 .
1 5 M. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea . . . , fig. 1 8/3, 6 , 1 3 .
1 6 1. Vasiliu, Noi consideraţii. . , p. 1 5 , pl. VI/3, 6.
1 7 Idem, Locuirea din epoca bronzului. . . , p. 60, pl. VII/ 1 , 4.
1 8 N. Harţuche, Contribuţii la repertoriul arheologic a/judeţului Vrancea, în Vrancea", II,
"
1 979, p. 1 0, fig. 1/2.
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Ceramica Noua, superioară din punct de vedere numeric celei din
fazele le 3 şi /c 2 ale culturii Monteoru, este şi ea modelată numai din pastă
intermediară, relativ omogenă, având ca degresanţi cioburi pisate, nisip şi, în
cazuri rare, granule mici de calcar, fiind ilustrată prin următoarelor forme:
Ceaşca - reprezentată de exemplare fragmentare aparţinând
următoarelor tipuri:
- cu una sau două toarte din bandă, trase din buză, supraînălţate;
datorită stării fragmentare nu ştim dacă toartele erau prevăzute cu butoni sau
cu creastă, sau dacă dispuneau de albiere pe toată lungimea (Pl. III/ 1 , 3-6);
- cu una sau două toarte din bandă, trase din buză, supraînă1ţate, cu
marginile uşor ridicate (Pl. III/2).
Castronul - este reprezentat de exemplare având gura largă cu buza
dreaptă şi marginea rotunjită sau cu buza lăţită la exterior (Pl. IV/4).
Vasul borcan sau vasul sac - făcând parte din categoria vaselor de
bucătărie, utilizate la prepararea hranei, reprezintă una dintre formele des
întâlnite în descoperirile aparţinând culturii Noua. Materialul, în totalitate
fragmentar, provine de la exemplare având profilul aproape drept sau uşor
reliefat, gura largă cu buza lăţită sau dreaptă, marginea fiind rotunjită sau
tăiată orizontal (Pl. IV/3) .
Vasul bitronconic - este ilustrat printr-un exemplar asimetric datorită
modelării stângace, având diametru! maxim mai mic decât înălţimea, buza
dreaptă cu marginea tăiată orizontal, gâtui bine marcat, profilul rotunjit şi
baza plată (Pl . VI/3).
Paharul
formă ceramică reprezentată prin două exemplare
fragmentare având buza dreaptă cu marginrea rotunjită şi profilul aproape
drept sau uşor curbat (Pl.VI/ 1 -2).
Ornamentica ceramicii de tip Noua din aşezarea de la Gutinaş-La
Silişte a fost realizată cu ajutorul inciziei şi ornamentelor în relief.
a. Incizia simplă decorează recipientele în următoarele modalităţi :
- o incizie simplă, orizontală, plasată imediat sub buza recipientelor
(Pl.V/ 1 );
-

1 9 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău, 1, în
ArhMold, VI, 1 969, p. 254, fig. 1 8/2.
20 M. F1orescu, C. Buzdugan, Aşezarea din epoca bronzului. . . , p. 1 72, 1 88, fig. 32/1 1 ;
33/ 1 5 ; M . Florescu, Contribuţii la cunoaşterea . . . , fig. 36/4, 7 ; 3 7/4.
21 E. Zaharia et alii, Aşezarea din epoca bronzului . , p. 9, fig. 4/8.
22 1. Vasiliu, Locuirea din epoca bronzului. , p. 64, pl. XII/3 .
23 N. Harţuche, Contribuţii la repertoriul arheologic. . , p. 1 0, 12, fig. 311 1 - 1 2 .
24 M . F1orescu, V . Căpitanu, Cercetări arheologice , p . 241 , rep. 3 9 , fig. 1 7/8.
25 M. F1orescu, Contribuţii la cunoaşterea . . . , fig. 35/12.
..

. .

.

...
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- o incizie simplă, orizontală, plasată în zona demarcaţiei dintre gât şi
corp (Pl.V/1);
- o incizie simplă, orizontală, plasată pe gâtui ceştilor;
- o incizie simplă, mai mult sau mai puţin orizontală dispusă pe
corpul ceştilor;
- motivul triunghiular având câmpul haşurat prin dungi oblice, plasat
pe buza lăţită a vaselor borcan;
- motivul triunghiular având câmpul haşurat prin dungi verticale,
plasat pe gâtui recipientelor (Pl. V/3-4);
- incizia simplă sub formă de arce de cerc, plasată pe corpul ceştilor
(Pl. 1111 1 , 4).
Incizia obţinută din împunsături successive este întâlnită în
următoarea variantă:
- o bandă alcătuită din trei - patru şiruri şiruri de împunsături
dispusă pe gâtui ceştilor (Pl. 11113-4);
- un şir de alveole plasat în zona demarcaţiei dintre gâtui şi corpul
recipientelor (Pl. VI l ).
b. Ornamentele în relief- constau din:
- brâie simple dispuse orizontal imediat sub buza vaselor sac (Pl.
IV/3);
- brâie alveolare plasate sub buza vaselor sac (Pl. IV/2);
- brâie crestate dispuse sub buza vaselor sac (Pl. IVI l ).
Ceramica atribuită Bronzului târziu din aşezarea de la Gutinaş-La
Silişte, îşi găseşte numeroase similitudini în descoperiri din zona estică a
României, descoperiri aparţinând culturii Noua:
- ceştile ale căror toarte au marginile uşor ridicate sun prezente în
etapa Noua 1 atât în aşezări, aşa cum o dovedesc desco� eririle de la
7
Bărboasa26 , Căbeşti-Râpa BujoriP , Cândeşti-Coasta Banului 8 , Corotene9 ,

26 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 253-254, rep. 54, fig. 1 9/2; A. C.
Florescu, Repertoriul... , p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 56/1 1 .
27 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p . 268, rep. 88, fig. 1 9/7.
28 M. Florescu, Contribuţia cercetărilor de la şi Mânăstioara (jud. Vrancea) la cunoaşterea
istoriei străvechi (mileniile II - 1 î. e. n.) a zonelor de la curbura Carpaţilor răsăriteni, în
RMMMIA, 1 , 1 98 1 , p. 30, fig. 7/3; M. Florescu, A. F1orescu, Cercetările arheologice de la
Cândeşti-Coasta Banului, corn. Dumbrăveni (jud. Vrancea), în perioada 1 9 76-1980, în
"
"Materiale şi Cercetări Arheologice , XV, Bucureşti, 1 983, p. 1 20, fig. 5/3 ,5; idem, Unele
cu
privire
la
cultura
Noua
în zonele de curbură ale Carpaţilor răsăriteni, în Arh
observaţii
Mo1d, XIII, 1 990, p. 63, fig. 25/5.
29 V. Bobi, Descoperiri arheologice din epoca bronzului în judeţul Vrancea, în "Vrancea",
IV, 1 98 1 , p. 52, fig. 2/6.
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Gârbovăţ-Zahareasca3 0, Lichitişene ' ] i Pătrăşcani-Silişte3 2 , cât şi în
necropolele de la Balinteşti 33 şi Probota3 , în etapa Noua II prezenţa lor fiind
semnalată în necropola de la Truşeşti-Ţuguieta3 ;
- brâul simplu, ca element de decor pentru vasele de tip sac, este des
întâlnit în aşezările Noua, atât în etapa 1: Bărboasa36, Cavadineşti3 7,
Căbeşti-Mileşti şi Râpa BujoriP 8 , Cândeşti-Coasta BanuluP 9 , Corlăteni40 ,
.
.
Gar
� bovaţ� Zahareasca4 1 , Havarna, 1 aşi-L a Ce1ruI lUl Peretz42 , L'IC h'ttlşem'43 ,
�

.

.

30 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea din epoca bronzului târziu de la
Gîrbovăţ (r. Tecuci, reg. Galaţi), în "Danubius", 1, 1 967, p. 77, fig. 9/3 ; A. C. Florescu,
Repertoriul.. . , p. 72, rep. 240/0, 7, fig. 66/27.
3 1 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice ... , p. 259, rep. 66, fig. 20/5.
32 1. Vasiliu, Materiale aparţinând bronzului târziu descoperite în localitatea Pătrăşcani
(com. Gura Văii, jud. Bacău) , în "Carpica", XLI, p. 87, pl. 112.
33 E. Zaharia, Das Griiberfeld von Balinteşti-Cioinagi und einige Fragen der Bronzezeit in
der Moldau, în "Dacia", N. S., VII, 1 963, p. 145 , fig. 3/ l a; 4a; 5/l a; A. C. Florescu,
Repertoriul. .. , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 1 99/7; 200/ 1 3 - 14.
34 A. C. Florescu, arheologice de suprafaţă în judeţul Bacău. 1, în ArhMold, VI, 1 969, p.
269, rep. 88; A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi
necropole, în CCDJ, IX, 1 99 1 , Biblioteca Thracologica 1, p. 1 07, rep. 43 1 /N, 3, fig. 1 89/4.
35 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la problema sfârşitului epocii bronzului şi începutul
epocii fierului în Moldova, în SCIV, IV, 1 953, 3-4, p. 458, fig. 7/2; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 1 3 3 , rep. 55 8/N, 2, fig. 1 86/8.
36 M. Florescu, V. Căpitanu, Cîteva observaţii privitoare la sfârşitul epocii bronzului în
lumina ultimelor cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Bacău, în
"
"Carpica , 1, 1 968, p. 42; idem, Cercetări arheologice. . . , p. 254, rep. 62, fig. 1 9/ 1 , 8; A. C.
Florescu, Repertoriul. . . , p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 55/3; 57/23; 58/29-3 1 , 33; 59/39-42; S.
lacobescu, Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca bronzului, din judeţul Bacău,
în "Carpica", XXIX , 2000, p. 44, rep. 4 1 .
37 1 . T . Dragomir, Săpăturile. . . , p . 459, fig. 4/4; A. C . Florescu, Repertoriul. . . , p . 45, rep.
1 1 1 /P, 7, fig. 74/ 1 0, 1 7.
3 8 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 269, rep. 88; S. Iacobescu,
Repertoriul. .. ,
p9 46, rep. 55.
..
M. Florescu, A. C. Florescu, Unele observaţii . . . , p. 64, fig. 2811 -4, 6, 8-9.
40 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 52, rep. 148/M, 2, fig. 24/1 1 .
4 1 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D . Vicoveanu, Aşezarea . . . , p. 77; A. C. Florescu, Contribuţii
la cunoaşterea culturii Noua, în ArhMold, II-III, 1 964, p. 1 52, fig. 5/4; idem, Sur les
problems du bronze tardif carpato-danubien et nord-oust pontique, în "Dacia", N. S., XI,
1 967, p. 6 1 , fig. 1 /3 ; idem, Repertoriul. . . , p. 72, rep. 244/0, 7, fig. 68/42-43, 45; 69/5 1 ;
70/60, 63-65; 7 1 166; 72/77, 80-8 1 .
42 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 75, 79, rep. 252/M, 1 -2, 278/0, 4, fig. 27/3-5, 7; fig.
40/8, 19.
43 M. Florescu, V. Căpitanu, Cîteva observaţii ... , p. 43; idem, Cercetări arheologice . . . , p.
259, rep. 66, fig. 20/3; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 87-88, rep. 3 2 1 /N, 6, fig. 5 1 15 -8;
52/ 1 5 ; 53/20-2 1 ; 54/26, 28-30.
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Rausem
Patraşcam5
8
49
4
4
7
Tăvădărăşti , Târpeşti , Truşeşti-Movila din şesul Jijiez , Valea Lupului 0 ,
Vânători-Neamţ5 1 , cât şi în cea de a doua etapă la Andrieşeni 5 2 , B ârlad
5
Prodana, Cavadineşti, Corlăteni, Larga Jijia5 3 , Negrileşti 4 , Piatra Neamt
8
Steagul Roşu55, Ripiceni 5 6 , Tăvădărăşti 57 , Truşeşti - Movila din şesul Jijiei5 ,
59
precum şi în descoperirile întâmplătoare de la: Adăşeni - Gâtul Lupului ,

Vasiliu, Materiale . . . , p. 87, pl. II/1 -2, 4-5 .
45 A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 1 09, rep. 439/N, 3, fig. 36/7.
46 V. Diaconu, Despre o aşezare a culturii Noua, în comuna Hăneşti Oudeţul Botoşani) , în
"
"Forum Cultural , VIII, 2008, 2, p. I l , fig. 211 -4; idem, Hăneşti-Botoşani. Mărturii
arheologice şi istorice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXV, Piatra Neamţ, 201 0, p.
39-40, fig. 25/2-3 ; 26/ 1 ; 27/ 1 -5 .
4 7 M. Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 45, idem, Cercetări arheologice . . . , p .
264, rep. 74; A C. Florescu, Repertoriul ... , p. 1 28, rep. 539/N, 6 , fig. 6 1 1 1 9.
4 8 A C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 3 1 , rep. 548/M, 4, fig. 45/9- 1 O, 1 2.
49 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii. . . , p. 452, fig. 3/7; A. C. F lorescu, Contribuţii. . . , p.
1 52, fig. 3/2; 7/1 -2, 6-7, 9- 1 1 ; idem, Şantierul arheologic Truşeşti, în "Materiale şi
Cercetări Arheologice", III, Bucureşti, 1 957, p. 207; idem, Sur le problemes . . . , p. 6 1 , fig.
1 1 1 , 1 0, 1 2; idem, Repertoriul. . . , p. 1 35, rep. 560/N, 2, fig. 291 1 0; 30/ 1 4- 1 5 , 1 7, 1 9-20;
Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A C. Florescu,
3 1 /29; 32/33, 35 -36; M.
Truşeşti. Monografie arheologică, Ed. Academiei Române, Bucureşti-laşi, 1 999, p. 634.
5 0 M. Dinu, Cercetările arheologice de la Valea Lupului, în SCIV, VI, 1 955, 3-4, p. 704;
A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 39, rep. 576/0, 4, fig. 4 1 /5-6, 8; 42/ 1 9.
5 1 Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic de la Vânători-Neamţ, în MemAntiq, XII-XIV
( 1 980-1 982) 1 986, p. 1 8, fig. 6/5 -6; 7/6; V. Diaconu, Depresiunea Neamţ. Contribuţii
Arheologice, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XXVIII, Piatra Neamţ, 20 1 2, p. 1 02, fig.
58/ 1 , 3, 6.
52 A. C. Florescu, Sur le problemes ... , p. 62, fig. 2/5; idem, Repertoriul. . . , p. 25, nr. catalog
1 5/N, 3, fig. 36/9; 37/7; 3811 0- 1 5 ; idem, Contribuţii . . . , p. 1 52, fig. 511 , 1 1 ; 1 4/2; V. Chirica,
M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, 1, Ed. Junimea, Iaşi, 1 984, p. 35,
fig. 7/1 2, 17.
53 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 34, 45, 52, 84, rep. 55/0, 7, 1 1 1 /P, 7, 1 48/M, 2, 303/N,
4, fig. 241 1 5 - 1 6; 25117, 1 9-2 1 ; 39/2, 4-5 , 9- 1 2 ; 49/7; 75/2 1 ; 76/29.
54 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea din perioada bronzului târziu de la Negri/eşti, jud.
Galaţi, în SAA, XVII, 20 1 1 , p. 26, pl. 5/3; 6/2-3; 7/3, 7-8.
55 A. C. Florescu, Aşezarea Noua II de la Piatra Neamţ"
" Steagul Roşu , în MemAntiq, 1,
1 969, p. 9 1 , fig. 4/2, 7, 10; idem, Repertoriul ... , p. 1 0 1 , rep. 396/L, 5, fig. 461 1 , 6.
56 Al. Păunescu, Sur la succession des habitats paleolithiques et postpaleolithiques de
Ripiceni-lzvor, în "Dacia", N. S., IX, 1 965, p. 28; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 1 0, rep.
447/N, 2, fig. 27/9; 28/3-4, 9.
57 M. Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . . , p. 45; A. C. F1orescu, Repertoriul.. . , p.
1 28, rep. 539/N, 6, fig. 63/29-32, 35.
58 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii . . . , p. 452, fig. 3/7; A C. Florescu, Şantierul . . . , p.
207; idem, Repertoriul ... , p. 1 3 5, rep. 560/ N, 2, fig. 33/43, 45-46; 34/5 1 -52, 54; 35/6 1 .
59 Al. Păunescu, P . Şadurschi, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. Il.
Comuna Avrămeni, în "Hierasus", VII-VIII, 1 989, p. 307, fig. 311 -2, 4-5, 7.
44 1 .
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· 1an" 62 , B odeşti" 63 , C otu Mont-Dealul R usulw,.
�
" 61 , s 1vo
Aroneanu60 , B a� l aneştl
Deleni-Dealul Grecu 11'4 , Dimitrie Cantemir-Şleahul Liveni65 , Erbiceni66 ,
Hlăpeşti-Tarlaua Carnea 11' 7 , Iazul Croci- Uluci68 , lteşti69 , Ivorul
.
.
. 74
� �
"
B erhecm lm· 70, Leţcam· 71 , M an
A dreşti· 72 , M ogoşeştt· 73 , Nazaroata
, og1tnztFaţa SlatineP 5 , Plugari 76 , Pogleţ77 , Roma-Botoşanca78 , Sărata-Basarab- Via
.
.
.
�
luz. Borez.,a�79 , s aveştl1zvoare8o , ş ch eta 81 , TAargu Frumos, utmt-Ltteru· 82 ,
Valea Seacă, Voineşti 83 , Zăpodia84 , fiind prezent şi pe recipientele ce făceau
. .

.

60

V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul . . . , I, p. 44, fig. 7/1 1 , 1 8.
6 1 A. C. F1orescu, Repertoriul. . , p. 3 1 , rep. 36/M, 4-5, fig. 1 93/2.
62 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul . . , I, p. 59, fig. 7/1 5 ; 8/2, 9.
63 V. Diaconu, Noi situri arheologice în zona de nord-est a judeţului Neamţ, în MemAntiq,
XXV-XXVI, 20 1 0, p. 4 1 9, fig. 3/3, 5 -7.
64 M. Vă1eanu, V. Chirica, Cercetări arheologice de teren în Podişul Moldovei, în
"
"Suceava , XXVI-XXVII-XXVIII ( 1 999-2000-200 1), 200 1 , p. 26, 28, rep. 33, 38.
65
Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic ... , p. 308, fig. 1 01 1 , 4.
66 A. C. F1orescu, Repertoriul... , p. 64, rep. 2 1 5/N, 4, fig. 43/2.
67 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări arheologice din nord-estul judeţului Neamţ, în
MemAntiq, XVIII, 1 992, p. 77, rep. 44, fig. 2011 -2 .
68 Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic al României. Judeţul Botoşani. VI.
Comuna Broscăuţi, în "Hierasus", X , 1 996, p. 74, rep. Vl.2.A., fig. 2/4.
69 M. Florescu, V. Căpitanu,
Cercetări arheologice . . . , p. 2 1 6, nr. catalog 7; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 82, rep. 292/M, 5, fig. 44/4, 6.
70 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p. 252, rep. 54, fig. 1 8/9; 2 1 /6; S.
Iacobescu, Repertoriul. . . , p. 44, rep. 32.
7 1 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice ... , p. 23-24, rep. 26, 29.
72 M. Brudiu, Cercetări perieghetice În sudul Moldovei, în Materiale şi Cercetări
"
Arheologice" , IX, Bucureşti, 1 970, p. 5 1 9, fig. 14/2, 5 .
7 3 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul . . . , I, p. 246, fig. 7/ 14.
74 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p. 260, rep. 68; S. Iacobescu,
Repertoriul. . . , p. 5 1 , rep. 87.
75 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări... , p. 87, nr. catalog 1 04, fig. 24/4; 27/2; 29/3.
76 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul arheologic al judeţului Iaşi, II, Ed. Junimea, Iaşi,
1 985, p. 305, fig. 43/3.
77 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 237, nr. catalog 38; S. Iacobescu,
Repertoriul.. . , p. 4 1 , rep. 1 1 .
78 C. Buzdugan, D. Popovici, l. Alexoaie, Cercetările arheologice din aşezarea de pe
dealul Botoşanca (comuna Roma, judeţul Botoşani), în "Hierasus" , VII-VIII, 1 989, p. 270,
fig. 4/6.
79 V. Diaconu, Hăneşti-Botoşani . . . , p. 39-40, fig. 25/2-3, 5; 261 1 ; 27/ 1 -5 .
80
Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 89, rep. 1 1 5 , fig. 1 3/1 -8; 1 4/ 1 ; 1 51 1 , 3, 8.
8 1 V. Chirica, M. Tanasachi, Repertoriul . . . , Il, p. 386, fig. 421 1 2- 1 4, 23.
82
A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 30, 1 37, rep. 544/N, 4, 568/N, 4, fig. 43/7-8; 1 9 1 /4.
83 V. Chirica, M.Tanasachi, Repertoriul ... , II, p. 443, 457, fig. 441 1 7 , 22.
84 M. F lorescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice ... , p.2 20, nr. catalog 1 3 ; S. Iacobescu,
Repertoriul. . . , p. 49, rep. 79.
.
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5
parte din inventarele funerare ale mormintelor de la Balinteşti 8 , Brăeşti
Vatra satului86 şi Gârbovăţ8 7 din prima etapă de evoluţie a culturii, în Noua
propriu-zisă fiind ilustrat prin descoperirile de la Crasnaleuca-Drumul
Morii88 , Doina89 , Piatra Neamţ-Ciritei şi Truşeşti-Movila din şesul Jijiei90 ;
- brâiele crestate decorând vasele sac sunt şi ele întâlnite, atât în
etapa Noua 1, în aşezări le de la Bărboasa91 , Cavadineşti 92 , Cândeşti-Coasta
Banului 93 , Gârbovăţ-Zahareasca94 , Lichitişeni, Târpeşti, Truşeşti-Movila
din Şesul Jijiei9 5 , cât şi în cea de a doua etapă la Andrieşeni 96 , Corlăteni,
Iaşi-Dealul la Ceirul lui Peretz97 , Piatra Neamţ-Steagul Roşu98 , Ripiceni,
Tăvădărăşti, Truşeşti-Movila din Şesul Jijiei99 , precum şi în descoperirile
întâmplătoare de la Oglinzi-Faţa Slatinei 100 şi Săveşti-Jzvoare 101 ;
- brâul alveolat, ca element de decor al vaselor sac este semnalat în
etapa 1 din evoluţia culturii Noua, în aşezări le de la Cavadineşti 102 ,
5
A bovaţ104 , G ar
" h1"
C an
� deştio coasta Banuluz- 1 03 , c orotem·
� zahareasca 10 , L1c
85 E. Zaharia, Das Grăberfeld. . . , p. 1 54, fig. 5/3, 7; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 27,
rep. 24/0, 7, fig. 1 99/2, 9; 203/40.
86 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu din nord-estul României. Rit şi ritual funerar
În cultura Noua, în "Hierasus" , IX, 1 994, p. 1 40, pl. III, M. 511 ; VII, M. 14/4-5, M. 1 5/1 .
87 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 72, rep. 244/0, 7, fig. 206/6.
88 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 143, pl. XIV/M. 12, M.35.
89 N. Bolohan, C. Mihu, Unele completări şi observaţii privind necropola de la Doina
(cam. Girov, jud. Neamţ), în Carpica" , XXXII, 2004, p. 98.
90 A. C. Florescu, Repertoriul." . . , p. 1 0 1 , 1 36, rep. 395/L, 5, 560/N, 2, fig. 1 96/7; 206/5.
9 1 Ibidem, p. 29, rep. 3 1 /N, 6, fig. 58/38.
92 1. T. Dragomir, Săpăturile arheologice. . . , p. 460, fig. 2/2;
93 M. Florescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 64.
94 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea. . , p. 77; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 70/58; 7 1 /69, 72-73 .
95 A. C. Florescu, Repertoriul. .. , p. 87-88, 1 2 1 , 1 3 5 , rep. 3 2 1 /N, 6, 548/M, 4, 560/N, 2, fig.
32/38; 4511 1 ; 92/8-9, 12; 94/12.
96 A. C. Florescu, Săpăturile de la Andrieşeni, în Materiale şi Cercetări Arheologice" , VI,
"
Bucureşti, 1 959, p. 1 2 1 , fig. 5/3.
97 Idem, Repertoriul... , p. 52, 79, rep. 148/M, 2, 278/0, 4, fig. 24/ 1 4; 40/1 1 .
98 Idem, Aşezarea Noua II. . . , p. 9 1 .
99 ldem, Repertoriul. . , p . 1 1 0, 1 28, rep. 447/N, 2 , 539/N, 6 , fig. 28/5; 33/47; 451 1 1 ; 62/25;
63/34; M. Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu, Truşeşti.. . , p. 634.
1 00 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 87, rep. 1 04, fig. 25/2; 29/4; 30/7.
1 0 1 Ibidem, p. 89, rep. 1 1 5, fig. 14/3 .
1 02 1. T. Dragomir, Săpăturile arheologice. . . , p. 459, fig. 4/5 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
�- 45, rep. 1 1 1 /P, 7, fig. 75/24.
03 M. F lorescu, A. C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 64.
1 04 V. Bobi, Descoperiri arheologice. . . , p. 52, fig. 20/5.
1 05 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea. . . , p. 77; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 93/1 4- 1 5 .
.

.

95

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

tişeni, Valea Lupului 1 06 , în etapa Noua II fiind prezent în siturile de la
Cavadineşti, Iaşi-Dealul /a Ceirul lui Peretz 107 , Negrileşti 108 , Piatra Neamţ
Steagul Roşu 109 , în necropola de la Truşeşti-Ţuguieta 1 10, precum şi în
descoperirile întâmplătoare de la Adjudul Vechi 1 1 1 , Cozi a, Erbiceni 1 12 , Iazul
Croci-Uluci 1 1 3 , Leţcani 1 1 4 , Oglinzi-Faţa Slatinei 1 1 5 , Podu lloaiei 1 16 ,
.
.
.
· l �.
" 1 17 , Rorna-Botoşanca1 1 8 , Ş ch eia, T, Iganaşi,
R-auceşt1-1Vluntem
Va1ea S eaca,
Vânători-Iaşi 1 19 şi Vânători-Neamţ 1 20 ;
- brâie simple decorând corpul castroanelor sunt întâlnite în ambele
faze din evoluţia culturii Noua, în descoperirile de la: Bărboasa, Havâma,
...
. . .
.
·
·
12 5 ,
Larga JIJia 121 , L 1c h Itlşem· 1 22 , Iteştl 123 , N eş.r1 1eşti 1 24 , p atraşcam. sz·tzşte
·
Piatra Neamţ-Steagul Roşu 1 26, Tăvădărăşti 1 7 şi Truşeşti-Movila din şesul
r· · . ] 28
o.�lJzez
;
·
-

1 06 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 87-88, 1 39, rep. 321/N, 6, 576/0, 4, fig. 4 1 /3 ; 68/47;
9417.
1 07 Ibidem, p. 45, 79, rep. 1 1 1 /P, 7, 278/0, 4, fig. 40/9; 74/12.
1 08 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea. . . , p. 26, fig. 311 -2; 5/4-5; 7/5.
1 09 A. C. Florescu, Aşezarea Noua II. . , p. 9 1 , fig. 4/9.
1 1 0 M. Petrescu-Dîmboviţa, M. F1orescu, A. C. Florescu, Truşeşti. . . , p. 577, fig. 40 1/3 ;
406/24.
1 1 1 T. Udrescu, Descoperiri arheologice în jumătatea sudică a Moldovei cu privire la
cultura
Noua, în "Carpica" , VI, 1 973-1 974, p. 1 9, rep. 14a, fig. 4/ 1 .
1 12 A . C . Florescu, Repertoriul. . . , p . 54, 64, rep. 1 56/0, 4, 2 1 5/N, 4, fig. 43/ 1 , 3 ; 47/8.
1 1 3 Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic. . . , p. 74, rep. VI.2.A., fig. 2/3.
1 14 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice. . . , p. 23, rep. 25-26.
1 1 5 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 87, rep. 1 04, fig. 22/4; 25/3, 6; 27/6, 1 0 .
1 1 6 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice. . . , p. 2 1 , rep. 23.
1 1 7Gh. Durnitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 83, nota 3, fig. 1 9/5,7.
1 1 8 C. Buzdugan, D. Popovici, 1. Alexoaie, Cercetările arheologice. . . , p. 270, fig. 3/4.
1 1 9 V. Chirica, M. Tanasache, Repertoriul. . . , II, p. 325, 384, 434, 439, rep. LVIII.8.C,
LXXII. l .C, LXXXII.2.D, LXXXIV.3 .F, fig. 44/26, 34, 37; 45/2.
1 20 Gh. Dumitroaia, Sondajul arheologic. . . , în MernAntiq, XII-XIV, p. 1 8, fig. 611 ; 7/5 ; V.
Diaconu, Depresiunea Neamţ. . . , p. 1 02, fig. 58/2, 8.
1 2 1 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 29, 75, 84, rep. 3 1 /N, 6, 252/M, 1 -2, 303/N, 4, fig.
271 1 ; 39/3 ; 5511 ; 58/28; 59/34.
1 22 M. Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . . , p. 43; A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p.
87-88, rep. 3 2 1 /N, 6, fig. 531 1 9; 54/25; 55/33.
1 23 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice . . . , p. 2 1 6, nr. catalog 7; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 82, rep. 292/M, 5, fig. 44/8, 1 0.
1 24 A. Adamescu, C. Ilie, Aşezarea . . . , p. 27, fig. 6/1 .
1 25 1. Vasiliu, Materiale . . . , p. 87-88, pl. I/5-6.
1 26 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 0 1 , rep. 396/L, 5, fig. 46/2.
1 27 M. Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . . , p. 45 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
f: . l 28, rep. 539/N, 6, fig. 60/6.
28 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 35, rep. 560/N, 2, fig. 34/49.
.
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- motivele alcătuite din triunghiuri haşurate oblic sau vertical, dispuse
cu vârful în jos, sunt prezente în etapa de cristalizare a culturii Noua atât în
aşezări le de la Bărboasa 129 , Gârbovăţ, Tăvădărăşti şi Truşeşti 1 30 , cât şi în
descoperirile întâmplătoare făcute la Dorobanţu, Holboca şi Suceveni 1 31 ;
- inciziile sub forma arcelor de cerc sunt atestate în prima etapă din
evoluţia culturii Noua doar în aşezările de la Cândeşti-Coasta Banului 13 2 ,
Truşeşti-Movila din şesul Jijiei, Truşeşti-Ţuguieta şi Valea Lupului 133 ;
- decorul de incizii mai mult sau mai puţin orizontale, dispuse pe
corpul ceştilor are analogii în aşezarea Noua 1 de la Cândeşti-Coasta
Banului, fiind considerat o degradare a motivelor clasice monteorene 1 34 ;
- alveole dispuse într-un şir orizontal în zona de demarcaţie dintre
gâtui şi corpul recipientelor, sunt întâlnite, în etapa de cristalizare a culturii
Noua, în aşezările de la Bărboasa 135 , Cândeşti 136 , Gârbovăţ şi
Truşeşti Movila din şesul Jijiei 137 ;
- decorul realizat prin împunsături se întâlneşte atât în aşezările Noua
1 de la Cândeşti-Coasta Banului 138 , Coroteni 1 39 , Gârbovăţ, Lichitişeni şi
Truşeşti Movila din şesul Jijiei 140 , cât şi în inventarele funerare ale
mormintelor din necropolele de la Balinteşti 141 , Brăeşti- Vatra satului 1 42 ,
Căbeşti 1 43 şi Trestiana 144 , în etapa Noua r:ropriu-zisă fiind documentat în
necropola de la Crasnaleuca-Drumu Morii 1 5 •
-

-

1 29 M. F1orescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 42.
1 30 A. C. F1orescu, Repertoriul . . . , p. 73, 1 28, 1 35 , rep. 244/0, 7, 539/N, 6, 5 60/N, 2, fig.
29/3, 8; 3 1 /23; 6 1 1 1 6; 6411 1 ; 65/ 1 5, 1 7, 2 1 .
1 3 1 Ibidem, p. 6 1 , 77, rep. 1 95/0, 4, 265/0, 4, 5 1 0/P, 7, fig. 40/ 1 , 3 ; 47/3; 77/3 .
1 32 M. F1orescu, A. C. F1orescu, Unele observaţii . . . , p. 63, fig. 1 81 1 0.
1 33 A. C. F1orescu, Repertoriul . . . , p. 1 34-1 35, 1 39, rep. 559/N, 2, 560/N, 2, 576/0, 4, fig.
3 1 128; 35/1 ; 42/ 1 4
1 34 M. F1orescu, A. C. F1orescu, Unele observaţii. . . , p. 6 3 , fig. 1 7/3, 5.
1 35 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 29, rep. 3 1/N, 6, fig. 56/ 1 0.
1 36 M. F1orescu, A. C. F1orescu, Unele observaţii. . . , p. 63, fig. 1 7/4-5.
1 37 A. C. F1orescu, Repertoriul. . . , p. 73, 1 35, rep. 244/0, 7, 5 60/N, 2, fig. 3 1 12 1 , 26; 64/ 1 0.
1 3 8 M. F1orescu, A. C. F1orescu, Unele observaţii . . . , p. 63, fig. 1 91 1 , 3 .
1 39 V. Bobi, Descoperiri arheologice. . . , p. 5 2 , fig. 2 1 16.
140A. C. Florescu, p. 72, 87-88, 1 36, rep. 244/0, 7, 32 1 /N, 6, 560/N, 2, fig. 3 112 1 , 24, 26;
521 1 0 ; 64/7, 1 0; 65/ 1 3 , 1 7.
1 4 1 E. Zaharia, Das Grăberfeld. . . , p. 145- 1 46, 1 5 1 , 1 56, fig. 5/1 a, 2a; 6/8; A. C. F1orescu,
Repertoriul. . . , p. 27, rep. 24/0, 7, fig. 201126; 202/27.
142 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu. . . , p. 1 40- 1 4 1 , pl. V, M. 1 0/5; VI, M. l 1 /2.
143A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 46, rep. 1 1 3/N, 7, fig. 205/7; 1. Vasiliu, Necropola. . . , p.
2 1 1 , pl. 11/3 ; III/3 .
1 44 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 33, rep. 556/0, 7, fig. 1 98/2.
1 45 L. Dascălu, Probleme ale bronzului târziu . . . , p. 143, pl. XIV/M. l 5 .
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Castronul având corp tronconic şi prevăzut cu apucători, decorat cu o
bandă alcătuită din trei incizii concentrice, îşi găseşte analogii în aşezarea
Noua 1 de la Cândeşti 1 46 .
Forme mai mult sau mai puţin apropiate de cea a vasului bitronconic,
vas ce aminteşte de recipientele culturii Costişa 147 , sunt semnalate în
aşezarile Noua 1 de la Bărboasa, Cavadineşti, Gârbovăţ şi Lichitişeni 148 ,
fiind prezent şi în aşezarea Noua II de la Tăvădărăşti 149 , având similitudini
şi în cultura Coslogeni, în descoperirile de la Ceacu şi Ulmu 15 0 .
Obiectele din lut sunt ilustrate printr-o coadă de lingură modelată din
pastă intermediară, având formă oarecum dreptunghiulară, prevăzută la
extremitatea proximală cu două proeminenţe dispuse simetric (Pl. Vll/ 1 ).
Obiecte din piatră. Din această categorie fac parte :
- două cuţite curbe, având spinarea arcuită şi tăişul aproape drept
(Pl. Vll/4-5);
- un obiect cu utilizare neprecizată, având formă oarecum
triunghiulară, cu extremitatea proximală îngroşată, prevăzut cu o perforaţie
circulară (Pl. N/3).
Cuţitele curbe din piatră au analogii atât în aşezările Noua 1 de
la Cândeşti-Caasta Banului 1 5 1 , Gârbovăţ-Zahareasca1 52 , Lichitişeni 153 ,
Pătrăşcani-Si/işte 1 54 , Truşeşti-Mavi/a din Şesul Jij iei 1 55 , Valea Lupului 156 şi
Noua II de la Cavadineşti 157 şi Tăvădărăşti 1 5 8 , precum şi în descoperirile
1 46 M. Florescu, A C. Florescu, Unele observaţii . . . , p. 63.
1 47 R. Munteanu, Începutul bronzului mijlociu. . . . , p. 1 3 6, fig. 49/8b.
1 48 A C. Florescu, Repertoriul . . . , p. 29, 45, 72, 87-88, rep. 3 1 /N, 6, 1 1 1 /P, 7, 244/0, 7,
328/N, 7, fig. 521 1 4; 53/23 ; 57/24; 7 1 /68, 7 1 ; 74116; 75/22.
1 49 Ibidem, p. 1 28, rep. 539/N, 6, fig. 62/26; 63/36.
1 50 S. Morintz, N. Anghelescu, O nouă cultură a epocii bronzului în România. Cultura de
tip Coslogeni, în SCIV, XXI, 1 970, 3, p. 393, 395; S. Morintz, Contribuţii arheologice . . . ,
p. 1 22; A C. F1orescu, Repertoriul . . . , p. 1 47, 1 53 , rep. 6 1 8/N, 1 2, 643/N, 1 2, fig. 82/ 1 5 ;
88/4.
1 5 1 M. Florescu, A C. Florescu, Unele observaţii. . . , p. 60, fig. 1 41 1 ; 1 5/1 -2, 7.
1 52 A C. F1orescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea ... , p. 78, fig. 8/5-6; A. C. F1orescu,
Repertoriul. . . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 1 60/3-6.
1 53 M. Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii . . , p. 38; A C. Florescu, Repertoriul. . . , p.
88, rep. 32 1 /N, 6, fig. 1 6 1 / 1 .
1 54 1. Vasiliu, Materiale . . . , p. 88, pl. V/3, 5 .
1 55 M. Petrescu-Dîmboviţa, M . F1orescu, A . C. F1orescu, Truşeşti. . . , p. 634.
1 56 M. Dinu, Cercetările arheologice de la Valea Lupului, în SCIV, VI, 1 955, 3-4, p. 703,
fig. 1 5/5 ; A. C. F1orescu, Contribuţii la . . . , p. 1 57, fig. 9/7; idem, Repertoriul. . . , p. 52, rep.
148/M, 2, fig. 1 6 l /5 ; 1. T. Dragomir, Contribuţii arheologice . , p. 34, fig. 511 1 ; ibidem, în
"
"Danubius , XVI, 1 996, p. 233, fig. 311 1 .
1 57 1. T. Dragomir, Săpături/e. . . , p. 456, fig. 2/2; A C. Florescu, Contribuţii la . . . , p. 1 57,
fig. 9/5 ; idem, Repertoriul... , p. 45, rep. 1 1 1 /P, 7, fig. 1 60/2.
.

.

.
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întâmplătoare făcute la Fedeşti 1 5 9, Hlăpeşti-Tarlaua Carnea 1/1 60 , Lăţeşti1 6 1 ,
. .
w
·
. - 1 63 , p oşta Elan 1 64 , S aveşttlzvoare 1 65 ,
Murgem 1 62 , Og1 mzt-r17aţa SIatme1
66
6
Sărata-Basarab-Via lui Borcilă1 , Topoliţa-La izvor1 1 .
Obiectele din os - sunt reprezentate de un omoplat având marginea
cavităţii glenoide crestată (Pl. VII/2).
Omoplaţii având marginea cavităţii glenoide crestate, specifici
culturii Sabatinovka1 68, fiind întâlniţi în faza finală a culturii Tei 1 69 şi foarte
rar în cultura Coslogeni 1 70, reprezintă unul dintre cele mai caracteristice
elemente ale culturii Noua. Privitor la funcţionalitatea lor s-au emis mai
multe ipoteze, fiind consideraţi unelte a căror întrebuinţare nu poate fi
stabilită 1 7 1 , piepteni pentru ceramică sau instrumente pentru bătutul firelor la
războiul de ţesut1 72 , răboaj e pentru ţinerea socotelilor 1 73 sau ustensile
utilizate în rocesul de prelucrare a pieilor de animale, aşa cum o arată alte
�
interpretări 4 .
.

1 58 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 1 29, rep. 539/N, 6, fig. 1 6 114.
1 59 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. Repertoriul arheologic al judeţului Vaslui, Ed.
Litera, Bucureşti, 1 980, p. 234, rep. LX. l 2, fig. 1 09/ 1 .
1 60 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 77-78, rep. 44, fig. 20/3 .
1 6 1 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 1 90, rep. XLV.46, fig. 1 09/4; Gh. Coman, M.
Rotaru, Materiale .... , p. 58, fig. 2/2, 4.
1 62 Gh. Coman, Statornicie, continuitate . . , p. 1 87, rep. XLV. 1 2, fig. 1 09/2.
163 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 87, rep. 1 04, fig. 2617.
1 64 Gh.Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 279, rep. LXXIII.8, fig. 1 09/3 .
1 65 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 90, rep. 1 1 5, fig. 1 8/3-6.
1 66 V. Diaconu, Hăneşti-Botoşani ... , p. 39-40, fig. 23/2.
1 67 V. Diaconu, Aşezarea culturii Noua de la Topoliţa (com. Grumăzeşti, jud. Neamţ), în
"
"Suceava , XXXIV-XXXV-XXXVI (2007-2008-2009), 2009, p. 1 72, fig. 2/8-9; idem,
Depresiunea Neamţ. . . , p. 1 03 .
168 A. C. Florescu, Contribuţii la.. . , p. 1 59.
1 69 V. Leahu, O nouă fază in evoluţia culturii Tei din epoca bronzului: faza Fundenii
Doamnei, în CAB, I, 1 963, p. 339; idem, Cultura Tei, p. 65, fig. 7/3; idem, Cu privire la
sfârşitul epocii bronzului în Muntenia, în SCIV, XX, 1 969, 1 , p. 2 1 .
1 70 S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria traci/ar timpurii, !, Ed. Academiei R.S.R.,
Bucureşti, 1 978, p. 1 56, fig. 80/8- 1 O.
1 7 1 A. C. Florescu, Contribuţii la. . . . , p. 1 59; T. Udrescu, Descoperiri arheologice. .. , p. 37.
1 72 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la.. . , p. 455.
1 73 1. T. Dragomir, Săpăturile ... , p. 467.
1 74 A. C. Florescu, Contribuţii la. . . , p. 1 59, nota 42; V. Leahu, Cultura Tei. . . , p. 67;
A.
Bălăşescu, L. Dietrich, Observaţii privind utilizarea omoplaţilor crestaţi din cultura Noua,
pe baza materialului de la Rotbav, jud. Braşov, în "Analele Banatului", S. N., XVII, 2009,
p. 3 1 -44.
.
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Astfel de artefacte sunt semnalate în etapa 1 din evoluţia culturii
Noua, în aşezările de la: Bărboasa 1 75 , Cavadineşti 1 76 , Cândeşti-Caasta
' h' .
� · 1 7 8 , C orotem· 1 79 , G�arbovaţ� zahareasca 1 80 , Lt c ttlşem· 1 8 1 ,
Banulu z. J n , C or1atem
Săbăoani 1 82 , Sărata-Basarab- Via lui Borcilă 1 83 , Slobozia-La Popan 1 84 ,
Târpeşti 185 , Topoliţa-La izvor 1 86 , Truşeşti-Movila din Şesul Jijiei 1 87 şi Valea
Lupului 1 88 , în cea de a doua etapă la Andrieşeni 1 89 , Cândeşti-Caasta
Banului 1 90 şi Larga Jijia 191 , precum şi în descoperirile întâmplătoare de la:
1 75 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 254, rep. 62, fig. 24/ 1 2; idem,
Câteva observaţii. . . , p. 38, fig. 4/1 1 - 1 2, 1 4- 1 6; A. C. Florescu, Repertoriul. . , p. 29, rep.
3 1 /N, 6, fig. 5 6/ 1 2.
1 76 1. T. Dragomir, Săpăturile ... , p. 456, fig. 2/5; idem, Contribuţii arheologice. . . , p. 34, fig.
6/9; ibidem, în "Danubius", XVI, 1 996, p. 233, fig. 6/9; A. C. Florescu, Contribuţii la. . . , p.
1 57, fig. 9/5 ; idem, Repertoriul. .., p. 45, rep. 1 1 1/P, 7, fig. 1 1 5/2.
1 77 M. Florescu, A. C. Florescu, Cercetări arheologice . . . , p. 1 1 9; idem, Unele observaţii. . . ,
p. 6 1 ' fig. 30/5-6, 8.
1 78 A. C. Florescu, Repertoriul. . . , p. 52, rep. 1 48/M, 2, fig. 23/8.
1 79 V. Bobi, Descoperiri areologice. . . , în Vrancea" , IV, 1 98 1 , p. 52, fig. 1 9/3-4; idem.
"
Fazele timpurii şi târzii ale culturii Monteoru din zona de curbură a Carpaţilor În lumina
noilor descoperiri arheologice, în "Mousaios" , IV/ 1 , 1 994, p. 44 , fig. 1 5/ 1 -2.
1 80 A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea . . . , p. 78, fig. 4/8; A. C. Florescu,
Contribuţii la.. . , p. 1 59, 1 7 1 , fig. 1 9/8 ; idem, Repertoriul.. . , p. 73, rep. 244/0, 7, fig. 64/5 .
1 8 1 M. Florescu, V. Căpitanu, Câteva observaţii. . . , p. 38, fig. 5/14; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 88, rep. 3 2 1 /N, 6, fig. 5 1 13 .
1 82 V. Ursache, Cercetări arheologice efectuate de Muzeul de Istorie din Roman, în
"
"Carpica , I, 1 968, p. 1 5 8, fig. 35/2-5.
1 83 V. Diaconu, Despre o aşezare. . . , p. I l , fig. 2/9; idem, Hăneşti-Botoşani . . . , p. 39-40,
fig. 24/7-8, 1 O.
1 84 Ibidem, p. 42, fig. 24/9.
1 85 A. C. Florescu, Repertoriul... , p. 1 3 1 , rep. 548/M, 4, fig. 45/7.
1 86 V. Diaconu, Aşezarea culturii Noua . . . , p. 1 73, fig. 3/ l -3 ; 4/5; idem, Depresiunea
Neamţ . . . , p. 1 03 , fig. 66/1 -2, 4.
1 87 M. Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la... , p. 455, fig. 4/ 1 ; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
p. 1 3 5 , rep. 560/N, 2, fig. 29/ l ; M.Petrescu-Dîmboviţa, M. Florescu, A. C. Florescu,
Truşeşti. . . , p. 634.
188 M. Dinu, Şantierul arheologic Valea Lupului, în Materiale şi Cercetări Arheologice" ,
"
III, Bucureşti, 1 957, p. 1 69, fig. 7/6-7; idem, Cercetări arheologice . . . , p. 703, fig. 1 5/6; A.
C. Florescu, Contribuţii la . . . , p. 1 57, fig. 9/7; idem, Repertoriul . . . , p. 1 39, rep. 576/0, 4,
fig. 42/ 1 3 ; 1. T. Dragomir, Contribuţii arheologice . . . , p. 34, fig. 6/8; ibidem, în
"
"Danubius , XVI, 1 996, p. 233, fig. 6/9.
1 89 A. C. Florescu, Săpăturile de salvare. , p. 332, fig. 5 ; idem, Săpăturile de la. . . , p. 1 2 1 ,
fig. 5/9; idem, Repertoriul. . . , p . 25, rep. 1 5/N, 3 , fig. 37/3; 1 . T . Dragomir, Contribuţii
arheologice . . . , p. 34, fig. 6/3; ibidem, în "Danubius", XVI, 1 996, p. 233, fig. 6/3.
1 90 M. Florescu, A. C. Florescu, Cercetările arheologice . . . , p. 1 1 9; idem, Unele
observaţii . . . , p. 6 1 , fig. 30/5-6, 8.
191
A. C. Florescu, Repertoriul ... , p. 84, rep. 303, fig. 39/6.
.

. .
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Adjudul Vechi 192 , Blăgeşti 193 , Epureni-Şoldăneşti1 9\ Floreni-Mărgeana 195 ,

Giurcani 196 , Halta Dodeşti 197 , Iazul Croci- U/uci 198 , Iteşti 199 , !veşti-La
Han200, Leţcani 20 1 , Ogli nzi -Fa/a SlatineP02 , Popeni-Palanca Mare203 ,
Popeni-Cerchei04, Poşta Elan20 , Rai-Hulubăţ206 , Rusenii Noe07 , Săveşti

lzvoare208 , Şuletea-Silişti09, Şuletea-BrăiţenP 1 0 , Vădeni-Dealul BisericiP 1 1
z 1 ° L' A A 1 2 1 2
Ş I or em-r antane e .
0

1 92 T. Udrescu, Descoperiri arheologice . . . , p. 37, fig. 9/2.
1 93 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . , p. 75, rep. X.3, fig. 1 1 4/5 ; A. C. Florescu,
Repertoriul. . . , p. 36, rep. 63/P, 7.
1 94 T. Udrescu, Descoperiri arheologice ... , p. 37, fig. 911 ; Gh. Coman, Statornicie,
continuitate. . . , p. 1 27, rep. XXVIII.8, fig. 1 1 4/1 -2.
1 95 M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os din aşezările Noua situate în partea de sud-est
ajudeţului Vaslui, în ,.Acta Musei Tutovensis", 1, 2006, p. 1 29, fig. 9/3.
1 96 T. Udrescu, Descoperiri arheologice . . . , p. 3 7, fig. 9/3 ; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte
din os. . . , p. 1 29, fig. l /2; 2/ l .
1 97 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 267, rep. LXIX.7; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os. . . , p. 1 29, fig. 1 7/7-8.
1 98 Al. Păunescu, P. Şadurschi, Repertoriul arheologic. . . , p. 74, rep.VI.2.A., fig. 2/2.
1 99 M. Florescu, V. Căpitanu, Cercetări arheologice. . . , p. 2 1 6, nr. catalog 7; A. C. Florescu,
Repertoriul.. . , p. 82, rep. 292/M, 5, fig. 44/5 .
200 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 1 64, rep. XXXVIII.5, fig. 1 1 4/4; A. C.
Florescu, Repertoriul... , p. 82, rep. 294/0, 7.
20 1 M. Văleanu, V. Chirica, Cercetări arheologice. . . , p. 23, rep. 26.
202 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 87, nr. catalog 1 04, fig. 3 1/ 1 -4; 6.
203 Gh. Coman, M. Rotaru, Materiale. . . , p. 58, fig. 2/8-9, 12; A. C. Florescu, Repertoriul. . . ,
�- 1 05, rep. 420/0,6.
04 T. Udrescu, Descoperiri arheologice . . . , p. 3 7, fig. 9/4; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte
din os. . . , p. 1 29, fig. 1 5/6.
205 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 279, rep. LXXIII.8, fig. 1 1 211 -6; Gh. Coman,
M. Rotaru, Materiale. . . , p. 58, fig. 2/3,7; M. Rotaru, Gh. Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 29,
� . 1 /3 ; 6/ 1 -4; 1 1 11 -2. .
. .
.
Gh. Coman, Statormcze,
contznuztate. . . , p. 1 9 1 , rep. XLV.60; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os... , p. 1 29, fig. 4/2, 5; 711 , 3 ; 1 5/ l .
207 M . Petrescu-Dîmboviţa, Contribuţii la . . . , p. 455, fig. 4/2.
208 Gh. Dumitroaia, Materiale şi cercetări . . . , p. 90, rep. 1 1 5, fig. 1 71 1 -4.
209 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 233, rep. LX. 1 , fig. 1 1 3/1 - 4; 1 1 4/6; Gh.
Coman, M. Rotaru, Materiale. . . , p. 58, fig. 211 , 5 .
2 1 0 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 233, rep. LX.4; M. Rotaru, Gh. Gheorghe,
Unelte din os . , p. 1 29, fig. 51 1 , 3 .
2 1 1 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 1 92, rep. XIV.64, fig. 1 1 43/5-6; A. C.
Florescu Repertoriul... , p. 1 40, rep. 580/P, 7.
212 Gh. Coman, Statornicie, continuitate. . . , p. 284, rep. LXXV.3; M. Rotaru, Gh.
Gheorghe, Unelte din os. . . , p. 1 29, fig. 1 7/4, 6.
.

g
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Analiza artefactelor descoperite în urma săpăturilor arheologice,
în special a ceramicii, arată că pe terasa înaltă din punctul La Silişte,
comunitarii din Epoca bronzului şi-au întemeiat aşezări în două etape :
- în perioada mij locie, de-a lungul fazelor le 3 şi le 2 din evoluţia
culturii Monteoru;
- în perioada târzie, în etapa de cristalizare a culturii Noua.
Pentru nici una dintre acestea nu putem face precizări, atât în
privinţa tipului şi a amenajărilor de habitat, cât şi a intensităţii cu care au
fost locuite. Cu certitudine putem afirma că aşezările au fost amplasate pe
malul pârâului Rădeana, de altfel, o caracteristică, cel puţin pentru aşezările
culturii Noua.
Atribuirile cultural-cronologice, au fost făcute, în principal pe baza
analogiilor.
În sprijinul încadrării aşezării din Bronzul târziu în etapa de
cristalizare a culturii Noua aducem următoarele elemente:
- lipsa toartelor prevăzute cu creastă sau butoni şi prezenţa toartelor
în bandă;
- decorul realizat prin împunsături succesive;
- ornamente ce reprezintă o degradare a motivelor clasice
monteorene;
- forme amintind de cultura Costişa.

1 02

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

2

4
3

Pl. l.

Gutinaş-La Silişte; 1 -4, ceramică Monteoru le 3
Gutinaş-La Silişte; 1 -4, Monteoru le 3 pottery
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2

Pl. I l .

Gutinaş-La Silişte; 1 -2, ceramică Monteoru l e 2 ; 3-4, ceramică
Monteoru le 3
Gutinaş-La Silişte; 1 -2, Monteoru l e 2 pottery; 3 -4, Monteoru le 3 pottery
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4

5

Pl. III. Gutinaş-La Silişte; I -6, ceramică Noua
Gutinaş-La Silişte; I -6, Noua 1 pottery
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1

2

Pl. IV.

Gutinaş-La Silişte; 1 -4, ceramică Noua 1
Gutinaş-La Silişte; 1 -4, Noua 1 pottery
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2

3

4

P l . V.

Gutinaş-La Silişte; 1 -4, ceramică Noua I
Gutinaş-La Silişte; 1 -4, Noua 1 pottery
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4

3

P l . VI.

Gutinaş-La SUişte; 1 -4, ceramică Noua I
G utinaş-La Silişte; 1 -4, Noua 1 pottery
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2

3

P l . V I I . Gutinaş-La Silişte; 1 , l i ngură din lut;
din piatră

Gutinaş-La Silişte; l , tablespon of clay;

2,

unealtă din o s ;

3-5,

unelte

2, bone too l ; 3 - 5 , stone too l s

1 09

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

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

ISTORIE

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

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

CÂTEVA REFLECŢII ASUP� PROBLEMEI TOLERANŢEI ŞI
INTOLERANŢEI RELIGIOASE IN ŢARA MOLDOVEI (SECOLELE
XIV-XVI)
Cătălin- Valentin David*

Some reflections on the issue of religious tolerance and intolerance
in Moldavia (XIV-XVI)
- Abstract -

Middle Ages was par excellence the religious man 's age, the
individual re/ating to the religious community to which he belonged.
Relations between different faith communities in a state were governed by
politica! power in the interests of time.
In case of Moldavia, the Reign defeated the Orthodox Church of a
majority, establishing tolerance relations between subjects of different
religions/confessionals. In the sixteenth century, following changes in
perception, the high clergy could injluence an intolerant attitude towards
non-Orthodox.
Key words: ligious tolerance and intolerance, Orthodoxy, Catholicism,
Husitism, Armenian, Hebrew, Protestantism, international relations, !rade,
ethnic and religious differences
Cuvinte-cheie: toleranţă şi intoleranţă religioasă, ortodoxie, catolicism,
husitism, armeni, evrei, protestantism, relaţii internaţionale, comerţ,
diferenţe etnice şi confesionale
În anul 1 868, în contextul acuzaţiilor externe la adresa politicii
guvernului român faţă de evrei 1 , Bogdan Petriceicu Hasdeu a căutat să
demonstreze că românii au fost mereu toleranţi faţă de străini, indiferent de
naţionalitatea şi religia lor2 şi că măsurile de intoleranţă confesională din
* Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi.
1 Istoria Românilor, voi. VII, tom I, Constituirea României moderne (1821-1878) (coord.
Dan Berindei), Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 57 1 ; Keith Hitchins, România 1 866194 7 (trad. de George G. Potra şi Delia Răzdolescu), ed. a III-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 4 1 -42.
2 Bogdan Petriceicu Hasdeu, Istoria toleranţei religioase în România, ed. a 11-a, Ed.
Saeculum şi Î . E. P. Ştiinţa, Bucureşti-Chişinău, 1 992, p. 76.
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timpul domniei lui Ştefan Rareş au fost exclusiv din "vma smintelii
domnului"3 .
Ideea toleranţei religioase a românilor a fost imediat îmbrăţişată de
toţi istoricii, şi nu numai, ca un fapt evident, de la sine acceptat4 . Puseul de
intoleranţă violentă, început în timpul domniei lui Ştefan Rareş şi continuat
sub Alexandru Lăpuşneanu şi Ştefan Tomşa 1, a rămas însă un subiect
controversat.
Pe lângă teoria emisă de B. P. Hasdeu, asumată şi de Nicolae Iorga 5 ,
o altă opinie reliefată în istoriografia română este cea lansată încă de la
mij locul secolului al XVII-lea de Grigore Ureche. Acesta susţinea că, prin
acţiunile îndreptate împotriva non-ortodocşilor din Ţara Moldovei, Ştefan
Rareş căuta să-şi demonstreze, în faţa supuşilor, credinţa fierbinte faţă de
Hristos, plasându-se, astfel, în antiteză cu fratele lui turcit6 • Această
explicaţie a fost preluată de Axinte Uricariul 7 , apoi de A. D. Xenopol8 ,
Constantin C. Giurescu9 sau !olanda Ţighiliu 10, ş. a .

3 Ibidem, p. 53.
4"Din fire, românul e tolerant, avînd chiar, în ce priveşte credinţa în Dumnezeu, o vorbă
caracteristică: <<să trăiască fiecare în legea lui>>" (Constantin C. Giurescu, Istoria
Românilor, voi. II, Ed. AII Educational, Bucureşti, 2000, p. 1 34).
5 Nicolae Iorga, Istoria Românilor, voi. IV, Cavalerii (coord. de Gheorghe Buzatu şi Victor
Spinei), ed. a II-a, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 996 p. 3 1 O.
6 Grigore Ureche a fost influenţat inclusiv de cronicile poloneze ale lui Ioachim Bielski,
Matei Miechowita, Martin Kromer şi Al. Guagnini, sau de prelucrarea polonă a lui Martin
Paszkowski din 1 6 1 1 (Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1 900, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1 979, p. 874). Acesta va nota că, după plecarea şi turcirea
lui Iliaş Rareş, " boierii şi locuitorii ţării se sfătuiră şi puseră domnu pre Ştefan vodă [ ... ]
gândindu-să că "măcar acest fiu al lui Petru Rareş, va face datoria şi obiceiul părinţilor săi" .
Alţi cronicari precizau că "de care lucru şi el s-au apucat cu osârdie şi spre toţi blându şi
milostivu şi nevoitor spre lucruri bune, bisericilor s-au arătat cu dumnezeire mare, ca să
poată stinge numele cel rău al frăţâne-său. Şi ca să nu să vază ceva că ieste răsărit de la
pravoslavie, toţi eriticii din ţara sa vrea, au să-i întoarcă, să fie la o lege, au să iasă din ţară.
Pre armeni, pre unii din bună voie, cu făgăduinţe împându-i, pre alţii cu sila i-au botezatu şi
i-au întorsu spre pravoslavie, mulţi din ţară au ieşitu la turci şi la Ieşi şi printr-alte ţări,
vrând să-şi ţie legea sa. Cu aceasta vrându Ştefan vodă să astupe faptele
frăţâne-său, de
lucruri ce făcia, cu nevoinţă siliia" (cf. Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei (ed. îngr.
de P . P. Panaitescu), Ed. Minerva, Bucureşti, 1 979, p. 1 1 0).
7 Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Ţării Româneşti şi a Moldovei (ed. critică şi studiu
introductiv de Gabriel Ştrempel), Ed. Minerva, Bucureşti, 1 993, p. 200-20 1 .
8 A. D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană (îngr. de 1. Vlădescu), voi. V, ed. a
III-a, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1 927, p. 55.
9 Constantin C. Giurescu, op. cit. , p. 1 34.
1 0 !olanda Ţighiliu, Societate şi mentalitate În Ţara Românească şi Moldova: secolele XIV
XVII, Ed. Paideia, Bucureşti, p. 1 95 .
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P. P. Panaitescu era de părere că mobilul acţiunilor belicoase ale lui
Ştefan Rareş ar fi fost setea de bani 1 1 . Pe de altă parte, Şerban Papacostea a
ajuns la concluzia că în prima parte a celei de-a doua jumătăţi a veacului al
XVI-lea a existat o " acţiune cu caracter general şi de durată" , intolerantă
faţă de supuşii de altă confesiune decât cea creştin-ortodoxă, aceasta fiind
reacţia Domniei şi Bisericii împotriva succeselor Reformei în Ţara
Moldovei 12 . Această idee a fost asumată, printre alţii, de Georgeta Ignat,
Dumitru Agache 1 3 sau Maria Crăciun 14 .
Susţinem că aceste păreri, exprimate până acum, nu acoperă întreaga
problematică a toleranţei şi intoleranţei religioase în perioada medievală a
Ţării Moldovei.
Verbul " a tolera" este prezentat ca sinonim pentru " a îngădui, a
permite o situaţie, un fapt (nepermis); a trece cu vederea; a admite, a
suporta" 1 5 . O altă definiţie a toleranţei este " seriozitatea care admite la
celălalt o manieră de a gândi sau de a acţiona, diferită de cea pe care o
adoptăm noi înşine, atât în public cât şi în particular, care respectă libertatea
celuilalt în materie de religie, politică ş. a. "16 •
Cercetătorii fenomenului au reliefat că doar cei care deţin forţa,
puterea de a distruge, pot da dovadă de toleranţă şi nu cei slabi 17 , cărora nu
le rămâne nimic altceva decât supunerea, din prudenţă 1 8 . Toleranţa
presupune un raport inegal între cei care tolerează şi cei care sunt toleraţi,
această diferenţă putând fi cauzată de mai mulţi factori : numărul de
credincioşi, puterea politică, materială, financiară sau de agresivitate 19 .

1 1 V. Costăchel, P. P. Panaitescu, A. Cazacu, Viaţafeudală în Ţara Românească şi Moldova
(sec. XIV-XVII), Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1 957, p. 460-46 1 .
12
Şerban Papacostea, Moldova în epoca Reformei. Contribuţie la istoria societăţii
moldoveneşti în veacul al XVI-lea, în "Studii. Revistă de istorie", an XI, Bucureşti, 1 958, 4,
p. 55-76.
1 3 Georgeta lgnat şi Dumitru Agache, Cu privire la politica urmaşilor lui Petru Rareş
(1546- 1552), în AliAJ, XV, 1 978, p. 1 66.
1 4 Maria Crăciun, Protestantism şi Ortodoxie în Moldova secolului al XVI-lea, Ed. Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1 996, p. 50-54.
1 5 Dicţionarul explicativ a/ limbii române, ed. a 11--a, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti,
1 998, p. 1 096.
1 6 Paul Robert, Dictionnaire alphabetique et analogique de la langue fran(:aise, 1 964, apud
Claude Sahel, Toleranţa. Pentru un umanism eretic (trad. de Svetlana Cârstean), Ed. Trei,
Iaşi, 200 1 , p. 8.
1 7 Hans-Georg Gadamer, Moştenirea Europei, Ed. Polirom, Iaşi, 1 999, p. 79.
18 Claude Sahel, op. cit. , p. 8.
1 9 Constantin Cuciuc, Toleranţa ca tranziţie spre egalitatea şi libertatea religioasă, în
"
"Revista română de sociologie , an IX, nr. 1 -2, Bucureşti, 1 998, p. 5 .
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În acelaşi timp trebuie precizat că rezultatele cercetărilor sociologilor
au demonstrat că, de multe ori, cauza toleranţei oamenilor este tocmai
indiferenţa lor20 .
Revenind la problema atitudinii faţă de alte religii/confesiuni în Evul
Mediu european, trebuie ţinut cont de faptul că acea perioadă istorică a fost
profund religioasă2 1 , Biserica identificându-se cu întreaga societate22 . Un
om al acelei vremi se definea raportându-se, în primul rând, la identitatea
confesională a grupului căruia îi apartinea23 .
În condiţiile supremaţiei B isericii în stat, problema toleranţei
religioase este mai complexă, pentru că, aproape fiecare religie se consideră
singura deţinătoare a Adevărului, capabilă de a conduce omenirea către
mântuire24 , fiecare având o atitudine de intoleranţă fată de celelalte religii,
percepute ca fiind eronate, false, " ispite ale diavolului "2 5 .
Clerul este cel care îşi asumă misiunea de a apăra turma, de a veghea
ca sufletele încredinţate lor spre păstorire să nu se rătăcească de la calea cea
dreaptă a mântuirii. Preoţii predică împotriva celorlalte credinţe26 , interzicând
enoriaşilor proprii să frecventeze lăcaşurile de rugăciune ale altor culte, să
asculte sau să citească " ispitele diavolului " propovăduite de cei rătăciţi27 •
La nivelul credincioşilor de rând, raportarea faţă de membrii altor
grupuri religioase se realizează prin diferenţele nu atât teologice, mari sau
subtile, cât ale simbolurilor28 . Astfel, simbolurile erau inclusiv non-verbale,
adică imaginile, îmbrăcămintea, gesturile, ritualurif 9 , atât de larg folosite în
perioada medievală3 0 . Mai mult, din punct de vedere sociologic, s-a arătat
că atunci când are loc o întâlnire între membrii unor grupuri diferite, aceştia

20 Ibidem, p. 8-9; Claude Sahel, op. cit. , p. 8.
2 1 Omul Medieval (coord. Jacques Le Goff, trad. de Ingrid Ilinca şi Dragoş Coj ocaru), Ed.
Polirom, Iaşi, 1 999, p. 7.
22 Liviu Pilat, Între Roma şi Bizanţ. Societate şi putere În Moldova (secolele XIV-XVI), Ed.
Universităţii " Al. 1. Cuza", Iaşi, 2008, p. 1 7.
23 Ioan Aurel Pop, Naţiunea română medievală, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 998, p. 7.
2 4 Abdefattah Amor, Intoleranţă religioasă, în "Conştiinţă şi libertate" , nr. 3, Bucureşti,
1 997, p. 1 2, apud Constantin Cuciuc, loc. cit. , p. 4.
25 Claude Sahel, op. cit., p. 1 1 .
26 Constantin Cuciuc, loc. cit. , p. 9.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Serge Moscovici, Psihologia socială a relaţiilor cu celălalt (trad. de Cristina Moşu), Ed.
Polirom, Iaşi, 1 998, p. 83.
30 Michele Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Ed. Cartier,
Chişinău, 2004, p. 8.
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prezintă o atitudine difuză de superioritate 3 1 , fiecare individ, raportându-se
la valorile comunităţii căreia îi aparţine, căutînd să evidenţieze calităţile
proprii faţă de defectele membrilor celorlalte grupuri.
De asemenea, trebuie evidenţiat că intoleranţa nu caracterizează doar
comunităţile majoritare ci şi pe cele minoritare, fiecare contestând celorlalte
atât Adevărul propovăduit cât şi dreptul de a exista32 • Intoleranţa apare şi ca
urmare a lipsei de cunoaştere, fapt care lasă loc zvonului, neîncrederii faţă
de celălalt3 . Cum zvonul înseamnă frică, nu rămâne decât ca o scânteie să
dezlăntuie
refularea violentă fată de sursa anxietătii. Nu avem nici un dubiu
,
asupra a ceea ce crede a fi adevăr sau greşeală, şi, având, pe de altă parte,
noţiunea clară a forţei sale - comunitatea este pe atât de autoritară, pe cât
este de intolerantă3 4 .
Ca urmare a " conflictului teologic " cu grupurile majoritare, cele
minoritare aleg să se retragă în sine 35 şi, astfel, închise în ele, pot convieţui
paşnic, evitând riscul de a atrage atenţia asupra lor36 .
Prezenţa mai multor religii/confesiuni în cuprinsul aceluiaşi stat
atrage o atenţie deosebită a politicului faţă de viaţa religioasă a supuşilor,
inclusiv asupra manifestărilor exterioare ale acestora37 . Altfel spus, puterea
politică este răspunzătoare pentru relaţiile dintre diferitele religii sau
confesiuni religioase din stat, ea are puterea de a impune şi veghea la
coexistenţa lor paşnică38 .
În cazul spaţiului est carpatic, este cunoscut faptul că expansiunea
teritorială a Regatului Ungariei, în spaţiile balcanic şi extracarpatic, dublată
de prozelitismul Bisericii Catolice, potenţată după cucerirea Constantino
polului de către latini în 1 20439 , a fost stopată de invazia mongolă din 1 24 1 1 24240 . Rezistenţa creştinilor ortodocşi în faţa prozelitismului catolic,
sprijinit de braţul armat al statelor catolice, s-a manifestat, nu în ceea ce
,

,

3 1 Ion Chiciudean, Bogdan Alexandru Halic, Noţiuni de imagologie istorică şi comunicare
interetnică, Ed. SNSPA, Bucureşti, 1 999, p. 43 .
32 Ibidem, p. 4.
33 Ibidem, p. 9.
34 Gustave Le Bon, Psihologia mulţimilor, Ed. Amina, Bucureşti, 1 990, p. 28.
35 Claude Sahel, op. cit., p. 1 0.
36 Ibidem, p. 1 O.
37 Constantin Cuciuc, loc. cit. , p. 3-4.
38 Ibidem; Claude Sahel, op. cit. , p. 9- 1 0 .
39 Şerban Papacostea, Românii în secolul al XIII-lea - între cruciată ş i imperiul mongol,
Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 993, p. 7 şi 1 7 .
40 Ibidem, p . 8 .
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privea controversele dogmatice, ci în cele ale ritualului, de care erau atât de
ataşaţi credincioşii obişnuiţi/simpli ai celor două confesiuni41 0
Pentru aproape un secol, teritoriul dintre Carpaţi şi Nistru s-a aflat
sub influenţa mongolilor din Hoarda de Aur42 , care au fost toleraţi, din
punct de vedere religios, faţă de popoarele subjugate4 3 0 Nevoia de bani şi
bijuterii i-a determinat pe banii tătari să acorde o atenţie deosebită
comerţului de tranzit44 o Conducerea statului mongol a făcut tot posibilul
pentru revitalizarea şi protejarea comerţului euro-asiatic din cauza
dependenţei vistieriei lor de "pulsaţiile arterelor comerciale"45
Puterea Hoardei de Aur a început să se diminueze începând din
1 34 1 , din cauza conflictului militar declanşat de hanul Geamibbek împotriva
genovezilor din Caffa (încheiat în 1 347)46 şi a războiului genovezo-veneţian
( 1 350- 1 355), care au perturbat comerţul de pe Marea Neagră47 , afectând
încasările vămilor monşole, cu consecinţe nefaste asupra capacităţii de plată
� plus, odată cu moartea hanului Geamibek, în
a trupelor şi, implicit4 In
1 360, Hoarda de Aur a fost cuprinsă de războaie interne haos, pentru
aproape două decenii49
În aceste condiţii, Ungaria, Polonia şi Lituania au preluat iniţiativa
militară5 0 0
Carol Robert a încercat să reia expansiunea Regatului Ungariei
dincolo de Carpaţii Orientali încă din 1 323 - 1 324 5 1 , şi pentru că în Evul
Mediu, " tendinţele de dominaţie politică atrag tendinţele paralele de domi
naţie ecleziastică"52 a solicitat, simultan, ajutorul Sfântului Scaun, pentru
o

o

o

4 1 Ibidem, po 170
42 Laurenţiu Rădvan, Oraşele din Ţările Române În Evul Mediu, Edo Universităţii
"
"Alexandru Ioan Cuza , Iaşi, 20 1 1 , po 3250
43 Victor Spinei, Moldova în secolele XI-XIV, Ed. Universitas, Chişinău, 1 994, p. 284.
44 Virgil Ciocîltan, Mongolii şi Marea Neagră În secolele XIJJ-XIV Contribuţia
cinghizhanizilor la transformarea bazinului pontic În placă turnantă a comerţului euro
asiatic, Edo Enciclopedică, Bucureşti, 1 998, p. 25-260
45 Ibidem, p. 26; Gheorghe 1 . Brătianu, Marea Neagră de la origini până la cucerirea
otomană (trado de Michaela Spinei), edo a II-a revăzută, Edo Polirom, Iaşi, 1 999, po 3050
46 Virgil Ciocîltan, op. cit. , p. 1 96.
47 Ibidem, p. 1 980
48 Ibidem, p. 200.
49 Ibidem, p. 202-2030
50 Ibidem, p. 200-20 1 .
5 1 Expediţia militară a fost condusă de Phynta de Mende - cf. Radu Popa, Ţara
Maramureşului În veacul al XIV-lea, ed. a 11-a, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 997, po 224.
5 2 Liviu Pilat, Întemeierea episcopiei de Baia şi rivalitatea pa/ono-maghiară În primele
decenii ale secolului al XV-lea, în idem, Studii privind relaţiile Moldovei cu Sfântul Scaun
şi Patriarhia ecumenică (secolele XIV-XVI), Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi,
20 1 2, p. 8 1 -820
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înfiinţarea unei episcopii a Milcoviei sufragană arhiepiscopiei de
Strigoniu5 3 . Noua dieceză era menită să se suprapună peste culoarul mult
dorit de regele Ungariei, care trebuia să asigure legătura între Transilvania şi
Marea Neagră, placa turnantă a comerţului din sud-estul Europei 54 .
Acest proiect a fost moştenit de Ludovic 1 de Anjou, care, în chiar
primul său an de domnie, 1 342, a iniţiat o nouă expediţie militară la est de
Carpaţi 55 , aceasta fiind prima dintr-o serie la capătul căreia dominaţia
maghiară s-a impus în detrimentul celei a mongolilor.
Luarea sub protecţie de către Sfântului Scaun a Ţării Moldovei, la
solicitarea lui Laţcu, l-a împiedicat pe Ludovic de Anjou să intervină
dincolo de Carpaţii Orientali, pentru a readuce, sub ascultarea sa, acel
teritoriu56 . Pentru obţinerea liniştii dinspre regele Ungariei, Laţcu s-a
angajat să recunoască ierarhia Bisericii Catolice şi să respecte dogmele
acesteia57 • Odată cu înfiinţarea episcopiei de la Siret, Ţara Moldovei căpăta
şi o organizare ecleziastică proprie 5 8 . Domnii moldoveni au primit de la
Papalitate şi misiunea de a sprij ini prozelitismul catolic în cnezatul
Haliciului 5 9 , situaţie care a durat până în anul 1 375 60 .
Ieşirea de sub protecţia papală va avea loc abia în anul 1 3 87, odată
cu depunerea jurământului de credinţă a lui Petru 1, în calitate de domn al
Ţării Valahiei 61 , faţă de Vladislav II Jagello, mare duce al Lituaniei şi rege
al Poloniei 62 permiţîndu-i primului să obţină recunoaşterea extinderii
teritoriale a ţării sale63 , iar celui de-al doilea, în calitate de " moştenitor al
Rusiei " , să obţină recunoaşterea suzeranităţii peste un teritoriu care
depindea din punct de vedere ecleziastic de Halici, proaspăt recuperat de
Polonia64 . Acea schimbare de suzeran a însemnat şi o schimbare de
confesiune. Din acel moment Ţara Moldovei a luat decizia să iasă de sub
53 Documenta Romaniae Historica, D. Relaţii între Ţările Române, voi. 1 ( 1 222- 1 456), Ed.
Academiei, Bucureşti, 1 977, p. 45-47, nr. 22.
54 Şerban Papacostea, Triumful luptei pentru neatârnare: întemeierea Moldovei şi
consolidarea statelorfeudale româneşti, în Geneza statului în Evul Mediu românesc. Studii
critice, ed. adăugită, Ed. Corint, Bucureşti, 1 999, p. 42-43.
55 Ştefan S. Gorovei, Întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Ed. Universităţii "Al.
1. Cuza" , Iaşi, 1 997, p. 69.
56 Liviu Pilat, op. cit. , p. 38-39.
57 Ibidem, p. 32.
58 Ibidem, p. 33.
59 Ibidem, p. 48.
60 Ibidem, p. 48-49.
6 1 Ibidem, p. 63-64.
62
Ibidem, p. 75.
63 Ibidem, p. 66.
64 Ibidem, p. 63 şi 75.
·. -
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ascultarea Bisericii Catolice în beneficiul celei greceşti 65 , întărindu-se astfel
legătura dintre vasal şi suzeran66 . Această legătură vasalo-familială67 a
devenit şi mai strânsă prin înfiinţarea, la cererea lui Vladislav Jagello, a unui
nou scaun episcopal catolic la Baia, centrul fostei " căpitănii" conduse de
Dragoş, aflat sub ascultarea ierarhiei ecleziastice din Polonia68 .
Legăturile de vasalitate, din secolele XIV şi XV care-i legau pe
domnii Ţării Moldovei de Regatul Poloniei şi de Ungaria, chiar dacă ofereau
o autonomie internă, nu permiteau o atitudine ostilă, chiar dacă s-ar fi dorit,
împotriva catolicilor. Mai mult ca sigur nici nu s-a dorit aşa ceva date fiind
interesele politice, militare şi economice ale Domniei.
Pentru a-şi consolida noua stăpânire, Ludovic 1 a organizat în 1 3 74 o
marcă de graniţă, o " Căpitănie regală" , condusă de Dragoş de Bedeu69 .
Dorind dublarea stăpânirii teritoriale maghiare asupra noilor cuceriri,
printr-o dependenţă ecleziastică a acestora faţă de înalta ierarhie catolică din
Regatul Ungariei, a solicitat şi el spijinul papal pentru înfiinţarea episcopiei
Milcoviei 70 .
Se ştie că pentru protejarea centrului de la Baia al " Căpităniei
regale" est-carpatice, s-a creat o " centură" formată din moşii acordate unor
luptători, foarte probabil de origine transilvăneană şi maghiară71 • La fel s-a
procedat şi pentru apărarea intrărilor în trecătorile Oituzului 72 , Ghimeşului,
Prisacanilor, Mestecănişilor, ca şi pentru controlarea văilor Trotuşului,
Bistriţei şi Moldovei 73 . Urmele toponimice atestă existenţa unor colonizări
65 Ibidem, p. 73.
66 Ibidem, p. 9 1 -92.
67 Ibidem, p. 66.
68 Ibidem, p. 92-94.
69 Ibidem, p. 92.
70 Documenta Romaniae Historica, D. Relaţii între Ţările Române, voi. 1, p. 64-65, nr. 34.
7 1 Maria Magdalena Szekely, Familii de boieri de origine transilvăneană (secolele XV
XVII), în AG, 1 (VI), 1 994, Nr. 1 -2, p. 1 03 . Descendenţi ai unor astfel de luptători au fost:
Şandru de la Iucaş, care "stăpânea satele Oprişeşti pe Zeletin, Câma, Răchitiş, şi pe
Dobrotvor, Iucaş, Mărgineni " şi încă unul al cărui nume nu s-a păstrat (Documenta
Romaniae Historica, A. Moldova, voi. 1 ( 1 3 84-1448), p. 28, nr. 23). Levet Miclăuş "avea
satul Negoeşti pe Pârâul Alb'' (Ibidem, p. 54, nr. 38), Şoldan Petru şi fratelui lui, Miclăuş
"
"stăpâneau împreună satul Tamârtaşăuţi pe Şomuz (Ibidem, p. 43, nr. 30), Toader
Urdiugaş avea "la Obârşia, la izvorul Pârâului Alb şi la Mălăieşti şi lvăneşti pe Şacovăţ"
(Ibidem, A. voi. Il ( 1 449- 1 487), p. 388, nr. 253). Laslău globnicul avea "Lăslăoani pe
Cracău, Şerbeştii sub Piatra Cracăului, Mohorâţii mai jos de gura Pojorâtei, şi mai jos de
Drăgoieşti, pe Dobrotvor, Petreştii pe Zeletin şi în acelaşi hotar satul Plăcintenii şi
Oprişeştii, şi Câma şi Răchitişul " (Ibidem, A, voi. III ( 1 487- 1 504), p. 388, nr. 1 72).
72 Maria Magdalena Szekely, loc. cit. , p. 1 03 .
73 R. Rosetti, Despre unguri şi episcopiile catolice din Moldova, în AARMSI, s . a 11-a,
1 905, 1 905, p. 282.
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însemnate cu populaţie vorbitoare de limba maghiară, foarte posibil şi de
confesiune catolică, şi pe valea Siretului, de la Adjud până la nord de
Roman74 .
Se constată documentar continuitatea acestor familii de origine
transilvăneană (maghiară şi secuiască), stăpânătoare de moşii mult timp
după îndepărtarea dominaţiei Regatului Ungariei, ba, mai mult, aşezarea
unora dintre ele în locuri strategice pentru extinderea formaţiunii statale
condusă de Bogdan de Cuhea şi urmaşii lui, în zona Podişului BârladuluC 5
şi chiar dincolo de Prut, la Ciuburciu şi Chişinău, ceea ce demonstrează că
Domnia Ţării Moldovei, în schimbul recunoaşterii şi sluj irii cu credinţă, a
întărit acestor luptători, de confesiune catolică, moşiile stăpânite anterior,
totodată oferindu-le ca răsplată noi ocine . Domnii, avînd nevoie de aceşti
războinici pentru apărarea ţării, nu a perceput confesiunea religioasă a
acestora ca un impediment în includerea lor în rândul boierilor Ţării
Moldovei.
Interesele financiare ale Domniei au impus o atenţie deosebită
negustorilor. Drumurile comerciale, atât cele principale, care făceau legătura
dintre oraşele din Polonia şi Transilvania cu ţărmul Mării Negre, cât şi cele
secundare76, au constituit un impuls pentru dezvoltarea tîrgurilor Adjud,
Bacău, Baia, Bîrlad, Botoşani, Cernăuţi, Cotnari, Dorohoi, Fălciu, Galaţi,
Hîrlău, Hotin, Huşi, Iaşi, Lăpuşna, Orhei, Piatra lui Crăciun, Putna, Reni,
Roman, Siret, Soroca, Suceava, Ştefăneşti, Tecuci, Tighina, Trotuş,
Vaslui 77 •
Germanii, armenii, italienii şi ungurii aşezaţi în oraşe erau
privilegiaţi faţă de autohtoni. Alogenii păstrau legături strânse cu oraşe din

74 Ibidem; Anton Paragină, Habitatul medieval la curbura exterioară a Carpaţilor În
secolele
X-XV, Ed. Istros, Brăila, 2002, p. 49.
75 Astfel de colonişti aşezaţi acolo au fost Dămăcuş, Corod, Miclăuş, Rohat, Hegedus, vezi
Maria Magdalena Szekely, loc. cit. , p. 1 03 . Alte câteva sate care au fost în posesia unor
familii transilvănene descendente ai însoţitorilor descălecătorilor sau a unor colonişti
ardeleni, cu numele de origine maghiară, românizate, dovedite de oiconime, au fost la
Dămăcuşeni (de la un Dămăcuş ce nu poate fi identificat), Miclăuşeni (menţionat abia în
1 587) şi Rohoteşti (cumpărat în 1 484 de Toader Rohat de la Oană Cuhne), vezi Mircea
Ciubotaru, Toponimia bazinului hidrografic Rebricea Oud. Iaşi, jud. Vaslui). Oiconimele.
Perspectivă istorică, (1), în AIIAI, XXVIII, 1 99 1 , p. 450; Ibidem, XXIX, 1 992, p. 450.
76 Prezentarea rutelor şi localităţilor prin care treceau acestea a se vedea Alexandru I.
Gonţa, Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania În secolele XIII-XVII (ed.,
pref. , bibliografie şi indice de 1. Caproşu), Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 989,
p. 25-45.
77 Laurenţiu Rădvan, op. cit. , p. 345-347.
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afara hotarelor Tării Moldovei în care se aflau comunităti' etnice sau
confesionale de ai e lor78 .
În contextul existenţei relaţiilor strânse cu Polonia şi Marele Ducat al
Lituaniei a avut loc şi reglemetarea din punct de vedere institutional a
situaţiei armenilor79 din Ţara Moldovei. În urma solicitărilor patriarhului
ecumenic Antonie de la Constantinopol, Alexandru cel Bun a acceptat să-1
recunoască conducător spiritual al supuşilor săi armeni pe episcopul Ohanes,
mai ales că acesta avea susţinerea marelui duce Vitolt al Lituaniei, cu care
domnul se afla, în acel moment, în relaţii personale bune 80 . Uricul dat de
cancelaria domnească la 3 iulie 1 40 1 arată că, înainte de toate, domnul Ţării
Moldovei a impus armenilor anumite condiţii şi abia după ce episcopul lor a
jurat să le respecte, stabilindu-i-se acestuia loc de reşedinţă în cetatea
78 Mircea D. Matei, Studii de istorie orăşenească medievală (Moldova, sec. XIV-XV), în
Suceava, I, 1 970, p. 1 46- 147.
79 Annenii au adoptat creştinismul încă din anul 302, când a fost recunoscut ca religie
oficială în Armenia. Potrivit tradiţiei ei au fost convertiţi împreună cu regele Tiridat III cel
Mare (287-330) de către Sfătui Grigorie. După numele lui, armenii se numesc gregorieni
sau "fii ai Luminătorului", spre a se deosebi mai ales de armenii uniţi şi cei catolici (Gr. M.
Buiucliu, Cânt de jălire asupra armenilor din ţara vlahilor, în CL, XXIX ( 1 895), p. 1 38,
nota 5). Respingând hotărâri le celui de-al patrulea sinod ecumenic, din anul 45 1 , din
Chalcedonia, care stipula că "atât timp cât în Iisus Hristos este o singură persoană
indivizibilă, nu numai că El provine din două esenţe, dar şi este din două esenţe, divină şi
umană, care se păstrează şi se combină amândouă într-o singură ipostază", armenii au fost
consideraţi monofiziţi. Din cauza mai multor vicisitudini, armenii au fost nevoiţi să-şi
părăsească ţara, o parte a lor ajungând în sud-estul Anatoliei, unde vor forma un veritabil
principat cu centrul la Maraş (cf. Marcel D. Popa, Horia C. Matei, Mică enciclopedie de
istorie universală, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 983, p. 436). Î n a doua
jumătate a secolului al XIII-lea sunt atestate comunităţi de armeni în Crimeea, la Caffa şi
Soldaia (cf. C. C. Giurescu, Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până
la mijlocul secolului al XVI-lea, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 997, p. 92-93), pentru ca
mai apoi să ajungă în oraşele haliciene. Deja în a doua jumătate a secolului XIV exista o
comunitate armenească importantă în Lwow, comunitate pentru care catalicosului Mesrob
înfiinţa, prin enciclica din 1 365, un Episcopat (Ibidem, p. 93-94). Sub autoritatea acestuia
din urmă va fi aşezată, în anul 1 384, şi comunitatea armenilor din Cetatea Albă (H. Dj .,
Armenii în Moldova cu prilejul unui centenar, Ed. Fundaţiei Culturale "Mihail
Kogălniceanu", Bucureşti, 1 940, p. 24). Aflat între oraşele haliciene şi Marea Neagră,
teritoriul viitorului stat al Moldovei a fost şi el străbătut de caravanele negustorilor armeni,
unii dintre ei aşezându-se în unele târguri (Victor Spinei, op. cit. , p. 245), prima dată fiind
atestaţi documentar în anul 1 3 7 1 , în "civitas" Siret (H. Dj . Siruni, op. cit., p. 1 1 ), apoi la
Suceava, în 1 3 88, unde vor ajunge să aibă un cartier propriu, străbătut de "uliţa mare
armenească" . Autorul consideră că la fel de timpuriu au apărut comunităţi armene şi în
Botoşani, Iaşi, Roman şi Hotin (Ibidem; vezi şi Emil Emandi, Ştefan Ceauşu, Un plan
inedit al oraşului Suceava; aspecte edilitare, în Suceava, XII, 1 985, p. 1 1 5).
80
Liviu Pilat, op. cit. , p. 99.
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Sucevei 8 1 , fiindu-i încredinţate, în acelaşi timp, spre păstorire �i bisericile,
preoţii şi enoriaşi de aceeaşi confesiune cu el din Ţara Moldovei 2 •
Î n Polonia, nevoile financiare au determinat regalitatea să adopte o
relativă toleranţă religioasă faţă de armeni şi evrei 8 3 , acordându-le privilegii
A
0
1 •8
pe mtreg cuprmsul statu m 4 .
În oraşele din Rutenia, un rol deosebit îl aveau armenii, cel mai
important centru comercial al lor fiind Liov. Spre deosebire de evrei,
armenii puteau stabili relaţii sociale cu ceilalţi membrii, ai comunităţii
urbane, de limbă şi religie diferită, şi să exercite funcţii în consiliile
municipale 85 , dar faţă de germani şi polonezi, aveau un statut inferior.
Armenii au reuşit să controleze o parte importantă a comerţului polonez cu
oraşele de la Marea Neagră8 6 .
Acestea fiind condiţiile din Polonia, putem presupune că în aceleaşi
condiţii Domnii Ţării Moldovei au acordat drept de şedere armenilor,
stabilindu-le statutul juridic, având în vedere modelul de colonizare din
Rutenia87 • Nu trebuie uitat că oraşele/târgurile moldovene se aflau în veacul al
XV-lea sub directa ascultare a Domniei88 •
Tot prin intermediul relaţiilor cu regele Poloniei şi marele duce al
Lituaniei se pot înţelege resorturile atitudinii domnilor Ţării Moldovei faţă
de husiţi 89 .
81 După cum este precizat în document, vezi Ştefan S. Gorovei, Cetatea de scaun a Sucevei.
O ipoteză, în AP, IV, 2008, tom. 2, p. 24.
82 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, volumul 1 ( 1 3 84-1448), p. 2 1 -22, nr. 14.
83 O. Halecki, A History ofPoland, cu material suplimentar de A. Polonsky, Ed. Routledge
& Kegan Paul, Londra şi Henley, 1 983, p. 58.
84 Cu toate că evreilor li s-a garatat libertatea personală, dreptul de a-şi practica religia, de a
avea lăcaşuri de cult, instanţe de judecată proprii şi de a face comerţ, ei nu erau consideraţi
egali cu supuşii de confesiune catolică. Statutul lor special era dat şi de faptul că erau
aşezaţi sub controlul direct al regelui (Aleksander Gieysztor & co., op. cit. , p. 1 7 1 - 1 72;
Henri Grappin, op. cit. , p. 43; Laurenţiu Rădvan, op. cit. , p. 37-38).
8 5 Aleksander Gieysztor & co., op. cit. , p. 1 72- 1 73 .
86 Ibidem, p. 38. Î n ciuda privilegiilor primite, şi a sursei de taxe şi de venituri pe care o
"
reprezenta, "clasa comercială din Polonia, formată în mare măsură din "străini ", adică din
germani, evrei şi armeni, nu avea drepturi politice. James Fletcher, The history of Poland,
from the earliest period to the present time, Ed. J&J Harper, New York, 1 83 1 , p. 50.
87 Laurenţiu Rădvan, op. cit. , p. 382-383.
88 Alexandru I. Gonţa, Oraşul moldovenesc în veacul al XV-lea. Starea socială şi
economică a orăşeni/ar moldoveni, în idem, Studii de istorie medievală (ed. îngr. de Maria
"
Magdalena Szekely, Ştefan S. Gorovei, cuv. intr. de Ioan Caproşu), Ed. "Dosoftei , Iaşi,
1 998, p. 1 65 - 1 66.
89 În prima jumătate a secolului al XV-lea a existat o criză în sânul Bisericii romane.
Influenţat de opera lui John Wichif, Jan Hus a început să aducă acuze papei, reproşându-i
practica acordării de indulgenţe (Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, ed.
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În 1 42 1 husiţii au oferit lui Vladislav Jagiello coroana Boemiei.
Regele Poloniei a fost atras de această propunere, având încuviinţarea
nobilimii, o parte a acesteia având simpatii pentru mişcarea husită90 , dar în
final a fost forţat să o refuze, ca urmare a opoziţiei vehemente a înaltului
cler catolic, care ajunsese să deţină o influenţă mare în politica statului91 . În
această situaţie, husiţii s-au orientat către Vitold, care a acceptat oferta,
trimiţându-1 în Boemia ca vice-rege pe Sigismund Korybut, în 1 422, pentru
a lupta împotriva împăratului Sigismund de Lxemburg, căutând să-1 forţeze
astfel pe acesta din urmă să fie îngăduitor în arbitrajul pe care trebuia să-1
facă în conflictul teritorial dintre Lituania şi Ordinul Cavalerilor Teutoni 92 .
Astfel se înţelege de ce unii husiţi s-au îndreptat, în anul 1 420, spre
Ţara Moldovei pentru a se pune sub protecţia lui Alexandru cel Bun93 . Din
scrisoarea scrisă la 5 martie 1 43 1 de episcopul de Baia, Ioan de Ryza, ştim
că domnul i-a aşezat pe husiţi în Bacău şi în împrejurimi94 , adică într-o zonă
în care predomina comunitatea catolică. Cred că acea " carte la mână" dată
husiţilor din Bacău, despre care vorbea episcopul de Baia, reprezenta o carte
de colonizare95 • Este posibil ca resturile meşteşugăreşti şi comerciale ale
husiţilor sosiţi în Ţara Moldovei să fi determinat şi ele primirea cărţii de
colonizare96 .
Abia în 1 43 1 episcopul de Baia a început să se plângă de prezenţa
husiţilor în dieceza lui, pentru că la acea dată relaţiile dintre Alexandru cel
a V-a, Ed. Sofia, Bucureşti, 2000, p. 1 00). Arderea pe rug a lui Jan Hus, la 6 iulie 1 4 1 5, în
timpul conciliului de la Konstantz, nu a însemnat sfărşitul mişcării pe care a iniţiat-o. Ca
reacţie la măsurile adoptate împotriva lor, husiţii s-au răsculat şi s-au întărit în tabăra de la
Tabor rezistînd militar în faţa mai multor "cruciade" proclamate împotriva lor (Francis
Dvomik, Slavii în istoria şi cxivilizaţia europeană, trad. de Diana Stanciu, Ed. ALL
Educational, Bucureşti, 200 1 , p. 1 75-1 85).
90 Aleksander Gieysztor & co., op. cit. , p. 1 52.
9 1 Henri Grappin, op. cit. , p. 48-49.
92 Silviu Miloiu, Florin Anghel, Veniamin Ciobanu, Zigmantas Kiaupa, Istoria Lituaniei,
Ed. Cetatea de Scaun, Târgovişte, 20 1 1 , p. 66-67.
93 În baza cronicii bisericii evanghelice din Levoca, C. C. Giurescu considera că atunci, saşi
şi unguri transilvăneni husiţi s-au aşezat la Cotnari, iar la Faraoani, Voltsoln (Bălana),
Bacău şi în împrejurimi, numai maghiari. C. C. Giurescu, Cauzele refugierii husiţilor în
Moldova şi centrele lor în această ţară, în " Studii şi articole de istorie" , VIII, Bucureşti,
1 966, p. 28; Mihail Dan, Cehi, slovaci şi români în veacurile XIII-XVI, Tipografia
Progresul, Sibiu, 1 944, p. 85; Şerban Papacostea, Ştiri noi cu privire la istoria husitismului
în Moldova în timpul lui A lexandru cel Bun, în idem, Evul Mediu Românesc. Realităţi
e,olitice şi curente spirituale, Bucureşti, Ed. Corint, 200 1 , p 279;
4 Călători străini despre ţările române (îngr. de Maria Holban), voi. 1 , Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1 968, p. 64.
95 Laurenţiu Rădvan, op. cit. , p. 382-383.
96 Ibidem; C. C. Giurescu, op. cit. , p. 35.
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Bun şi suzeranul său, Vladislav Jagiello s-au rupt, domnul Ţării Moldovei
aliindu-se, împotriva lui, cu Switrigaillo, marele duce, care după moartea lui
Vitold, în 1 43 1 , i-a continuat politica de a ridica Lituania la rangul de regat
independent de Polonia97 . Alexandru cel Bun a refuzat să dea curs
îndemnului regelui Poloniei, dintr-un spirit de înfruntare, dovedindu-i
acestuia că nu-l mai asculta98 •
Trecerea husiţilor în din Ţara Moldovei în Transilvania, după
moartea lui Alexandru cel Bun, trebuie pusă în legătură cu luptele interne
pentru tron care s-au declanşat între urmaşii acestuia99 . Totuşi, domnii Ţara
Moldovei au continuat să nu-i persecute pe husiţii rămaşi, nesprijinindu-i pe
franciscanii observanţi care soseau din Transilvania pentru a-i readuce la
dreapta credinţă 100 . Această toleranţă religioasă manifestată de domnii Ţării
Moldovei în secolele al XIV -lea şi al XV-lea a fost înlocuită apoi cu
o atitudine confesională total opusă. Ceva trebuie să se fi modificat în
structura statului est-carpatic.
Considerăm că schimbarea manifestată pe la mij locul secolului al
XVI-lea a fost cauzată de o serie de evenimente care acumulate au dus la o
atitudine intolerantă faţă de alteritatea religioasă.
Un prim astfel de şoc emoţional a avut loc în anii 1 483 şi 1 484 când
ploaia de sânge care a căzut peste cetatea de la Roman şi arderea mănăstirii
Putna, urmate de pierderea Chiliei şi Cetăţii Albe au fost percepute de elita
politică din Ţara Moldovei ca nişte avertismente ale unei/unor pedepse, ca
urmare a supărării lui Dumnezeu 1 0 1 . Un alt moment s-a petrecut în 1 486,
când Ştefan cel Mare " a zăcut printre morţi de dimineaţă şi până la
prânz" 1 0 2 . În faţa acestor semne Ştefan cel Mare a căutat să placă lui
Dumnezeu ridicând biserici şi mănăstiri într-un ritm " febril " 1 03 .
97

Silviu Miloiu et alii, op. cit. , p. 72; Henri Grappin, op. cit. , p. 53.
98 Liviu Pilat, Întemeierea episcopiei de Baia şi rivalitatea pa/ono-maghiară În primele
decenii ale secolului al XV-lea, în idem, Studii privind relaţiile Moldovei cu Sfantul Scaun
şi cu Patriarhia ecumenică (secolele XIV-XVI), Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza",
Iaşi, 20 1 2, p. 1 0 1 .
99 Liviu Pilat, Activitateafranciscanilor observanţi În Moldova la mijlocul secolului al XV
lea, în idem, Studii privind relaţiile Moldovei cu Sfantul Scaun şi cu Patriarhia ecumenică
(secolele XIV-XVI), Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 2012, p. 1 2 1 .
1 00 Ibidem, p. 1 28.
10 1 Maria Magdalena Szekely, Ştefan S. Gorovei, "Semne şi minuni " pentru Ştefan
Voievod. Note de mentalitate medievală, în voi. Portret În istorie: Ştefan cel Mare şi Sfânt
(1 504-2004), Ed. Muşatinii, Suceava, 2003, p. 83-84; Ştefan S. Gorovei, Gesta Dei per
Stephanum Voiedam, în voi. Ştefan cel Mare şi Sfânt. A tlet al Credinţei Creştine, Ed.
Muşatinii, Suceava, 2004, p. 403 .
1 02 Ibidem, p. 407-408.
1 03 Ibidem, p. 4 1 0.
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Trebuie precizat că în timpul domniei lui Ştefan cel Mare s-a produs
consolidarea Bisericii Ortodoxe din Ţara Moldovei 1 04 , datorită măsurilor
domnului care a vegheat atât la întărirea ierarhiei ecleziastice cât şi la
menţinerea unei puternice autonomii a marilor centre monahale 1 05 •
Următorii doi domni, Bogdan al III-lea şi Ştefan al IV-lea, au avut grijă să
nu se modifice statutul juridic al Bisericii Ortodoxe 1 06 .
Odată cu urcarea pe tronul Ţării Moldovei a lui Petru Rareş s-a
produs o creştere a implicării înaltului cler în legitimarea domniei 1 0 7 , această
potenţare a rolului jucat în schimbările de domnie atingând un nou nivel
odată cu evenimentele dramatice din anul l 53 8 1 0 8 •
Evenimentele din acel an au fost un alt moment emoţional foarte
puternic care a marcat elita politică şi ecleziastică a Ţării Moldovei. Intrarea
sultanului Suleiman Magnificul în Cetatea " imperială"1 0 9 a Sucevei a
constituit un şoc. Macarie va scrie că " preafrumoasa cetate a Sucevei s-a
supus turcilor şi ca o mireasă preaîmpodobită, ca o roabă au ruşinat-o şi ca o
curvă de pe drumuri 1 1 0 .

1 04 Bogdan-Petru Maleon, Clerul de mir din Moldova secolelor XIV-XVI, Ed. Universităţii
"Al. I. Cuza" , Iaşi, 2007, p. 96-98.
105 Ibidem, p. 1 58.
106 Ibidem, p. 1 60.
107 Ibidem, p. 1 78- 1 79.
108 Ibidem, p. 1 79- 1 80.
1 09 Începând cu domnia lui Ştefan cel Mare, Cetatea Sucevei era percepută ca fiind
asemenea cetăţii imperiale a Constantinopolului. "Definită explicit ca imperială şi
comparată cu cetăţile lui Alexandru cel Mare - prototip al bunului suveran în întreg Evul
Mediu European -, Suceava, centru de putere şi sediu al Mitropoliei Moldovei, aflătă sub
protecţia Sfăntului Ioan cel Nou şi a Sfăntului Gheorghe (hramul Mitropoliei), a fost aceea
care 1-a primit ca pe un <<împărat>> pe Ştefan cel Mare, Purtătorul de Biruinţă, Noul
Sfănt Gheorghe" (Maria Magdalena Szekely, Atributele imperiale ale cetăţii Suceava, în
AP, IV (2008), nr. 2, p. 14). De altfel, între zidurile ei se aflau atât scaunul domniei cât şi
scaunul metropolitan (Ştefan S. Gorovei, Cetatea de scaun a Sucevei. O ipoteză, în AP, IV
(2008), nr. 2, p. 23). Scriind despre Cetatea Sucevei, Macarie o prezenta şi el ca fiind
"împărătească" (Cronicile slava-române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan (ed.
revăzută şi completată de P. P. Panaitescu), Ed. Academiei R. P. R., Bucureşti, 1 959, p. 56),
"preafiumoasa" (Ibidem, p. l O l ), "preaslăvită" (Ibidem, p. 92 şi 1 05). Asemănarea Cetăţii
Sucevei cu Constantinopolul a fost realizată şi în reprezentarea scenei Asediului, pe frescele
exterioare ale bisericilor mănăstirilor zugrăvite în timpul lui Petru Rareş. Prin analogia
voită între cele două capitale, moldovenii solicitau protecţia divină care în anul 626 a apărat
oraşul imperial de pe Bosfor asediat atunci de perşi, de această dată împotriva turcilor
otomani (Ştefan Andreescu, Pătrăuţi şi Arezzo: o comparaţie şi consecinţele ei, în voi.
Ştefan cel Mare şi Sfânt. Atlet al credinţei creştine: simpozion: Putna, 2004, Ed. Muşatinii,
Suceava, 2004, p. 386-387).
1 1 ° Cronicile slava-române din sec. XV-XVI, p. l O l .
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Î n plus, elita politică şi înaltul cler a trebuit să se prezinte şi să se
.III
mchme m f:ata sultanu1m
Toat� acestea trebuie să fi trezit boierilor şi înaltului cler mari emo
"
ţii, amintindu-le de cucerirea şi ocuparea Constantinopolului de " păgâni .
Faptul că nu s-a realizat transformarea Ţării Moldovei în paşalâc turcesc
trebuie să le fi dat speranţe că se putea mai putea salva ceva. Dumnezeu
trebuia îmbunat. Dar cum? Una dintre metode era să se găsească vinovaţii
care au perturbat echilibrul fragil al relaţiei comunităţii cu Divinitatea. Cel
mai adesea, aceştia erau găsiţi în rândul străinilor, celor care nu respectau
1 12
practicile religioase, a celor de altă religie, confesiune .
Implicarea lui Macarie în înlăturarea lui Iliaş şi încoronarea lui
Ştefan Rareş a însemnat începutul preeminenţei clerului în timpul domniei
acestuia din urmă. Atitudinea lui Ştefan Rareş de intoleranţă religioasă a fost
lăudată atât de Macarie 1 13 , cât şi de Eftimie 1 14 şi Azarie 1 15 , toţi trei fiind
membrii ai clerului. Dar Ştefan Rareş a fost sprijinit şi de boierii din sfatul
domnesc 1 1 6 . Politica de intoleranţă a fost continuată de Alexandru
Lăpuşneanu 1 17 şi Ştefan Tomşa 1 1 1 8, dovadă că intoleranţa religioasă nu a
fost o pornire de moment.
�

.

A
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Ştefan S. Gorovei, Domnia lui Ştefan Lăcustă, în vol. Petru Rareş ( coord. Leon
Şimanschi), Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1 978, p. 1 62.
1 12
Jean De1umeau, Frica în Occident (secolele XIV-XVIII). O cetate asediată (postf. şi note
de Modest Morariu), Ed. Meridiane, Bucureşti, 1 996, p. 222.
113
Macarie, episcopul de Roman, a scris despre Ştefan Rareş că "împlinind voia lui
Dumnezeu a dărâmat altarele şi a închis hramurile în care aduceau jertfe deşarte întunecaţii
armeni şi a oprit necurăţiile ruşinoaseşi aducerea jertfelor murdare şi toată impuritatea şi pe
ei înşişi i-a adus pe toţi la Dumnezeul înţelepciunii şi la lumina adevăratului botez, pe unii
de voie, pe alţii şi fără voie. Şi a răsunat trâmbiţa cea prea mare ferecată în aur, de la un
capăt la alt capăt al lumii, glăsuind şi trâmbiţînd peste tot credinţa lui către Ziditor"
(Cronicile slava-române, p. 1 05).
1 14
Episcopul Eftimie, susţinător al lui Alexandru Lăpuşneanu, a consemnat în cronica sa că
fiul mij lociu al lui Petru Rareş " la început s-a arătat bun şi iubitor de Dumnezeu şi mângâia
pe toţi şi dăruia bisericilor şi se purta foarte creştineşte, dădea mare cinste arhiereilor şi
preoţilor şi călugărilor, cum se cuvine să facă un domn binecinstitor" (Ibidem, p. 1 2 1 - 1 22).
15
La rândul lui, egumenul Azarie de la mănăstirea Golia, ucenic şi el al lui Macarie
(Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1 979, p. 67) a însemnat despre Ştefan Rareş că " petrecea în chip binecinstitor,
domnea şi întocmea toate", dând dovadă de "râvna cea bună" (Cronicile slava-române .. ,
p. 1 39).
1 16
Aşa cum reiese din "Cântul de jălire al armenilor", cf. Gr. M. Buiucliu, Cânt de jălire
asupra armenilor din ţara vlahilor, în CL, XXIX ( 1 895), p. 1 3 7.
117
H . Dj . Siruni, Mărturii armeneşti despre România extrase din Cronica armenilor din
Cameniţa, în AARMSI, s. III, tom XVII, 1 936, p. 27 1 .
118
Ibidem, p . 275.
.
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CONTRIBUTII LA RELATIILE TĂRII MOLDOVEI CU
CENTRELE O RTODOXE DiN LVOV ŞI KIEV (SFÂRŞITUL
SECOLULUI AL
XVI-LEA - PRIMA JUMĂTATE A
SECOLULUI AL XVII-LEA)
Viorel Bolduma *

Contribution to the relation Country o f Moldova with orthodoxe
Center of Lvov and Kiev (the end of XVI century - the first half of
XVII century)
- Abstract -

The end ofXVI-century, the first hay jf the XVII century was one of
the most intense period from the history of Tera Moldovei on tits politica!
and religions field. In the same context, here it comes the relationship
between Tara Moldovei and Ortodox Fraternity from Lvov and Kiev. The
relationship with the Ortodox Fraternity from Lvov have been intense in the
period of Al. Lapusneanu and Movilestilor. In the 30s and 40s of the XVII
century, Moldova will focus its attention on the Ortodox Center from Kiev,
with who Moldova has created politica! and cultural relationship. As a
result, there is the creation of base of the Ortodox Church from Tara
Moldovei.
This was due to the bringing of the printing and to the creation of the
Coledge from Iasi and also to the impuvement of the politica! relationships
between Vasile Lupu and the Polish Kingdom.
Key words: Contrareforma, byzantione spirituality, orthodox, chatolic,

protestant, orthodox fraternity from Lvov, stavropighion, Otoman Empire,
tribute, sinod
Cuvinte-cheie: Contrareformă, catolic, protestantism, ortodoxism,
spiritualitate bizantină, frăţie, stavropighie, tribut, sinod
Sfârşitul secolului al XVI-lea prima jumătate a secolului al XVII-lea
este una din cele mai complexe perioade din istoria Ţării Moldovei, atât pe
plan politic, cât şi religios.
Analizată din perspectiva politicului, importanţa Ţării Moldovei
creşte, ea devenind un punct strategic de prim interes. Puterile Europei
Centrale intensifică concurenţa pentru influenţa în Moldova.
1 29
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Interesul deosebit manifestat de lumea central-europeană pentru
Moldova, ţară cuprinsă în aria spiritualităţii bizantine, se explică şi prin
posibilităţile optime pe care le oferea contactul între ortodoxie şi catolicism
şi apoi între Reformă şi Ortodoxie 1 . După bătălia de la Mohacs, Reforma
religioasă a făcut semnificative progrese, mai ales în Moldova, acolo unde
comunităţile de rit roman erau mai numeroase şi mai bine organizate iar
domnia s-a arătat în general tolerantă. Propaganda lutherană nu s-a limitat la
populaţia catolică, ci şi-a extins acţiunea de convertire la ortodocşi2 • De
altfel, Despot Vodă promitea protestanţilor polonezi că, dacă va fi ajutat să
obţină tronul Moldovei, va converti populaţia ortodoxă din această ţară la
protestantism3 .
Totodată, se intensifică presiunea otomană asupra Ţării Moldovei.
Practic, după anul 1 538, oficial Moldova nu avea dreptul să întreţină relaţii
politice cu străinătatea, ci doar prin intermediul Porţii 4 . Acest moment nu a
ştirbit cu nimic situaţia bisericii ortodoxe şi politica confesională promovată
de domnitori pe plan intern şi în special pe cel extern.
O importanţă aparte o au relaţiile bisericeşti culturale cu statele
vecine. În acest context se înscriu legăturile Ţării Moldovei cu diverse
centre din Regatul Polon, în special cu Frăţia Ortodoxă din Lvov şi cu
centrul ortodox de la Kiev.
În plină ascensiune în Regatul Polon se aflau curentele protestante.
Totodată biserica dominantă, de stat, cea catolică, era într-o criză profundă.
Î ntr-o situaţie asemănătoare se afla Biserica Ortodoxă, care nici nu era
recunoscută de stat. Ca reacţie la Reformă a luat naştere Contrareforma.
Unul dintre scopurile Contrareformei a fost câştigarea noilor adepţi ai
catolicismului5 •
În centrul atenţiei a intrat Biserica Ortodoxă. Una din manifestările
ei a fost ideea despre Unire a Bisericii Catolice cu cea ortodoxă, ceea ce s-a
înfăptuit prin Unirea de la Brest-Litovsk ( 1 596), prin care a luat naştere
Biserica Greco-Catolică6 . Nucleul rezistenţei antiunioniste şi antiprotestante
* Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Republica Moldova.
1 M. Teodor, Continuitatea Reformei în Moldova medievală, în AIIX, XXVIII, ( 1 99 1 ), p.
1 97-1 98.
2 B . P. Maleon, Ortodocşii români în faţa " clericului viator " (sfârşitul sec. XVI - prima
jumătate a sec. XVII), în AIIX, XXXV III, (200 1 ), p. 52-53 .
3 E. Hunnuzaki. Documente privitoare la istoria românilor, sup1im. Il, voi. 1 , Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1 893, p. 375.
4 Istoria Românilor, voi. IV, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2002, p. 54 1 .
5 S . Litak, Istoire, religieuse de la Polonge, Ed. Cerf, Paris, 1 987, p. 1 74- 1 93 .
6 C. Ilnmrnu Ilancm6o u YKpauHa. IloRumuKa pUMcKou rypuu H a yKpauHcKux 3eM!IRX 6 16/ 76., Ed. HayKa, MocKaa, 1 989, p. 7-25.
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în această perioadă în regat devine Frăţiile Ortodoxe. În evidenţă iese
Frăţia Ortodoxă din Lvov (centru european comercial, multinaţional,
multiconfesional), care, în 1 5 86, a obţinut statutul de stavropighie7 •
Eforturi de a proteja comunitatea ortodoxă din Lvov au fost depuse
şi până la sfârşitul secolului XVI. S-au evidenţiat mai ales Elena şi Petru
Rareş ( 1 527- 1 538; 1 54 1 - 1 546), care, pe când se aflau în pribegie, au
susţinut comunitatea ruteană, pe lângă regele Sigismund 1 al Regatului
Polon ( 1 506- 1 539), înfiinţând în 1 539 Episcopia Ortodoxă de la Lvov - cu
un episcop rutean, Macarie Tuezarpski, - a doua episcopie după cea de la
Halici, cunoscută încă din 1 370. Regele polon îşi motiva decizia prin dorinţa
de a întrerupe legăturile între rutenii ortodocşi şi ortodoxia din Moldova,
pentru ca "preoţii ortodocşi din Podolia şi Rusia să nu mai fie obligaţi pe
viitor să se ducă în Moldova şi în alte ţări străine pentru a fi hirotonisiţi şi
pentru treburile lor religioase" 8 .
Menţionăm că politica de protejare a ortodoxiei de peste hotare
depindea de un şir de factori, şi anume: religiozitatea domnitorilor, politica
lor confesională, programul lor de protejare a ortodoxismului, situaţia
economică a ţării.
Primul domn al Moldovei care a stabilit raporturi cu Frăţia Ortodoxă
din Lvov a fost Alexandru Lăpuşneanu ( 1 552- 1 56 1 şi 1 564- 1 568).
Efortul de sprijinire a ortodoxiei în grele înfruntări ale creştinismului
oriental, pe de o parte, cu autoritatea otomană şi, pe de alta, cu
Contrareforma şi ofensiva Reformei s-a materializat, în perioada domniei lui
Petru Şchiopu
( 1 574- 1 59 1 ), care a intervenit pe lîngă regele Poloniei,
Sigismund al Ill-lea, pentru a nu pune piedici la reconstrucţia bisericii arse
şi pentru a-i apăra de cei care ar dori să-i împiedice9 •
Cu rugămintea de a susţine Frăţia Ortodoxă din Lvov s-a adresat
către domnii Moldovei însuşi Patriarhul Ieremia al Constantinopolului. în
noiembrie 1 589 înaltul prelat îi cerea lui Petru Şchiopu să dea tot sprijinul
Stavropighiei din Lvov. Această rugăminte este repetată în anul următor
( 1 590), ea fiind adresată atât lui Petru Şchiopu, domn al Moldovei, cât şi lui
Mihnea al II-lea, domnul Ţării Româneşti. Dar nici unul din ei nu a răspuns
la apelul Patriarhului, fiindcă la scurt timp ambii fură siliţi să-şi părăsească
tronul 1 0 . Tot din Adresarea Patriarhului către ajutorul Frăţiei din Lvov,
7 li. fymxK, Kpu3a i PeifJOpMa. Kuuii6c&Ka MumponaflUR, l.Jap2opoâcKuu Ilampiapxam i
2eHe3a Eepecmeuc&Kou yHii, Ed. HHCTHT)'T HcTopHH uepKBH, Jl&aia, 2000, p. 1 90.
8 E. Hunnuzaki, op. cit. , p. 300.
9 Ibidem, p. 3 1 5 şi 3 1 6.
10
A. II anKoB, EpamcBo: ottepK ucmopuu 3anaOH&IX 6pamcm6, Ed. Co6cTBeHHax
THnorpaq,HR, Cepreeaa-Jlaapa, 1 900, p. 25, 3 3 .
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aflată sub jurisdicţia sa, reiese că Ţările Române erau considerate ca
singurele apărătoare ale ortodoxismului în regiune.
"Biserica moldovenească" din Lvov cunoaşte o a doua viaţă în
timpul domniei Movileştilor. Urcîndu-se pe tron, Movileştii doreau să pună
începutul unei noi dinastii domneşti, precum a fost cea a Muşatinilor. De
aceea, ei încercau să demonstreze prin acţiunile lor că sunt demni de
predecesorii săi. Drept argument poate servi obţinerea promisiunii regelui
Sigismund al Poloniei potrivit căreia domnia Moldovei este acordată pe
viaţă Movileştilor (25 august 1 597) 1 1 . Iar prin tratatul turco-polon din 23
iulie/4 august 1 598 Ieremia Movilă a obţinut de la sultan confirmarea
domniei ereditare: "el să fie voievodul vilaietului Moldovei în tot timpul
vieţii sale şi voievodatul său să nu fie dat altcuiva, iar cînd va muri să fie
acordat fiului său" 12 .
După urcarea pe tron a lui Ieremia Vodă ( 1 595) sînt reluate
ajutoarele către Frăţia Ortodoxă din Lvov. Amintim că în 1 593 Regatul
Polon i-a acordat lui Ieremia Movilă indigenatul polon, calitate care-i
conferea acestuia dreptul de cetăţean şi de nobil polon. Acest fapt explică
mai bine legăturile voievozilor şi boierilor moldoveni cu Regatul Polon, de
la care în anumite împrejurări aşteptau ajutor 1 3 • Se ştie că cele patru fiice ale
lui Ieremia Vodă erau căsătorite cu nobili poloni. De exemplu: Irina, fiica
cea mai mare, s-a căsătorit la 25 mai 1 603, la Iaşi, cu prinţul Mihai
Wiszniewiecki, doi ani mai tîrziu Maria, cea de a doua fiică, s-a căsătorit tot
cu un mare nobil polonez - Ştefan Potocki, Ecaterina-Margareta cu Samuil
Corecki ( 1 6 1 6), Ana fusese căsătorită de patru ori, ultima oară cu hatmanul
Stanislav Potocki, de unde a rămas în istorie ca Ana Potocki, iar Ieremia
Movilă dispunea de o întinsă moşie la Ustie, pe Nistru 1 4 .
Menţionăm faptul că relaţiile Moldovei cu Frăţia Ortodoxă din Lvov
au fost reluate în momentul în care între Moldova şi Polonia s-au stabilit
raporturi politice apropiate (după jurămîntul din 27 august 1 595) 1 5 . Domnul
Moldovei căuta să beneficieze din plin de noile condiţii politice favorabile.
Deşi tributul turcesc apăsa tot mai greu pe umerii ţării, Ieremia Movilă a
găsit resurse financiare pentru credincioşii ortodocşi din Lvov. După
consolidarea domniei Ieremia Movilă cere acordul regelui Sigismund de a
1 1 Şt. S. Gorovei, Movileştii, în Magazin istoric", nr. 6, Bucureşti, 1 973, p. 68.
"
1 2 A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, voi. 1, Ed. Academiei
Române, Bucureşti, 1 976, p. 143.
1 3 C. Rezachevici, Privilegii de indigenat palon acordate locuitorilor din Ţările Române, în
Rl, nr. 7, 1 975 , p. 1 095.
1 4 C. Gane, Trecute vieţi de doamne şi domniţe, voi. 1, Ed. Universitas, Chişinău, 1 99 1 , p.
1 3 1 , 1 42, 1 56 şi 1 60.
1 5 E. Hurmuzaki, op. cit. , p. 344.
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repara şi înzestra biserica stavropighiană din Lvov. La 1 7 aprilie 1 598 regele
îi răspunde pozitiv şi dă ordin ca nimeni să nu-l impiedice pe voievodul
moldovean la construcţia bisericii 1 6 • Din această scrisoare am putea trege
concluzia că Frătia
ortodoxă din Lvov, care continua să fie presată de
,
Biserica Catolică şi curentele protestante, ce dominau la acea oră regatul în
ansamblu, şi oraşul, în particuar. În luptele interconfesionale existente între
Contrareformă şi curentele protestante era antrenată şi Biserica Ortodoxă
din regiune, deoarece atât unii, cât şi alţii se străduiau s-o atragă prin diferite
mij loace de partea lor. Catolicii au repurtat victorie în această dispută,
impunându-le ortodocşilor Unirea de la Brest-Litovsk ( 1 596) prin care o
mare parte din ortodocşi au trecut la uniaţie - formând Biserica Greco
Catolică 1 7 .
Din corespondenţa purtată între Ieremia Movilă şi Frăţia Ortodoxă
din Lvov reiese că el ţinea cu orice preţ să ducă la bun sfârşit zidirea
bisericii. Cel puţin aşa rezultă din scrisoarea din 1 2 martie 1 599, prin care îi
18.
înştiinţează pe lvovienii ortodocşi că le-a mai trimis încă 500 de galbeni
Dintr-o altă scrisoare (din 3 iulie 1 599) aflăm că pentru urgentarea
construcţiei lăcaşului sfânt, Ieremia Movilă trimite cu solul frăţiei, Nicolae,
încă 1 000 de galbeni. Prin altă scrisoare, datată cu 20 septembrie 1 599, îi
anunţă că a mai trimis 1 60 de zloţi pentru continuarea edificării bisericii, iar
dacă vor fi împiedicaţi, să fie anunţat pentru a interveni pe lîngă rege. La 9
decembrie 1 599, Ieremia răspunde comunităţii din Lvov că din cauza
evenimentelor politice nefavorabile nu le poate propune nici o asistenţă
financiară, însă le promite ajutor îndată ce va scăpa de nevoi 1 9 . Într-adevăr,
situaţia politică complicată generează mari probleme de ordin financiar.
Drept dovadă este precizarea făcută într-un document de la începutul lui
1 60 1 din care aflăm că " ...domnul Moldovei s-a obligat să dea 40.000 de
zloţi roşii pentru armata poiană şi tribut regelui. Aceşti bani domnul trebuia
să-i ia undeva din Turcia cu camătă, 25.000 în curs de şase săptămîni după
liniştirea Ţării şi 1 5.000 după dousprezece săptămîni, iar, în privinţa
tributului anual, zice că nu vede că ar putea da mult, vorbind neîncetat de
"
cheltuielile sale mari ... 20 . Acelaşi lucru le spune domnia sa de la moşia de
1 6 Ibidem, p. 45 1 .
M . ,[{MH'I'pHeB, Jipaeoc!laeue u PerjJopMmpm: perjJopMalfUOHHoe 06U:J/CeHue 6
eocmo'IHO-c!laBRHCKUX 3eM!IRX Pe11u Jiocno!lumbl eo Bmopoii no!IOBUHe 1 6 eeKa, Hayka,
MocKBa, 1 990, p. 42.
18 E. Hunnuzaki, op. cit. , p. 523.
1 9 E. Hunnuzaki, Documente privitoare . . . , suplim. II, voi. 2, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1 89 1 , p. 38-40, 1 77, 283, 397, 344 şi 345.
20 1. Corfus, Documente privitoare la Istoria României culese din arhivele Poloniei, sec. al
XVII-lea, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1 983, p. 3 .
17
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dincolo de Nistru, Ustie, unde se refugiase din motivul că Mihai Viteazul a
ocupat tronul Moldovei (pe o perioadă scurtă, mai-septembrie 1 600). De
acolo domnul îl informa, la 24 august, că se găseşte la mare strâmtoare şi nu
le poate trimite bani. Dar permite Frăţiei să ia cu împrumut pe socoteala
domnului pentru constructia bisericii 21 •
În vara anului 1 60 1 lipsurile sunt şi mai mari, deoarece domnul
Moldovei recrutează lefegii pentru a veni în ajutorul fratelui său Simion,
aflat pe tronul Munteniei. La 30 iunie 1 60 1 domnul moldovean îl
înştiinţează pe Sigismund al III-lea că nu poate trimite suma de 28.000 zloţi
pe care o datora Regatului, fiindcă a fost nevoit să plătească soldele
mercenarilor poloni. Cu toate acestea, peste trei zile Ieremia Movilă trimite
stavropighiei din Lvov 200 de zloţi, promiţând că va mări ajutorul în
vremuri mai bune (această promisiune este o dovadă în plus că Ţările
Române erau privite ca protectoare ale credinţei ortodoxe). Domnul se ţinu
de cuvânt, căci la 1 1 iulie 1 602, anunţă Frăţia Ortodoxă din Lvov prin solii
săi Nicolae Lucaşevici şi Nicolae Dobreanski despre trimiterea a 500 de
galbeni. La 1 8 mai 1 603 trimite încă 1 000 de galbeni. La 1 O iunie 1 604 prin
solii Frăţiei mai trimite 1 000 de galbeni; la 3 mai 1 605- 1 000 de galbeni, la
30 august 1 605-1 000 galbeni. La 1 7 aprilie 1 606 Ieremia Movilă îşi exprimă
părerea de rău că zidirea bisericii s-a oprit din cauza mitropolitului uniat
Ipatii Potii, care se străduia să împiedice construcţia bisericii şi prin metode
de constrângere să-i atragă la uniaţie pe ortodocşii frăţiei, şi le comunică
despre trimiterea a încă 1 000 de galbeni 22 .
După cum se observă, deşi în cea de a doua domnie Ieremia Movilă
s-a confruntat cu mari probleme financiare, totuşi, în această perioadă
suporturile materiale acordate Frăţiei ortodoxe din Lvov sunt mult mai
substanţiale ca în prima. Acest fapt contradictoriu la prima vedere se poate
explica prin aceea că raporturile nominalizate făceau parte atât din
programul său politic cât şi religios de protejare a ortodoxismului, şi că
domnitorul nici în momentele cele mai critice nu dorea să piardă influenţa
pe care o avea în această Frăţie.
Activitatea lui Ieremia Movilă nu s-a limitat numai la acordarea
ajutoarelor materiale, el era la curent şi cu viaţa internă a Frăţiei.
Unul din cele mai importante evenimente de la începutul sec. XVII
în viaţa Frăţiei Ortodoxe din Lvov a fost, fără îndoială, împăcarea Frăţiei cu
Episcopul Ghedeon Balaban, cel mai de seamă ierarh ortodox rămas la
vechea credinţă (după Unirea de la Brest-Litovsk din 1 596), supărat că prin
ridicarea Frăţiei la rangul de stravropighie i se luase orice drept la
E. Hunnuzaki, op. cit. , suplim. II, voi. 2, p. 634-635.
22 A. IIanKoB, op. cit., p. 70 şi 75; E. Hunnuzaki , op. cit. , suplim. II, voi. 2, p. 536-538.
21
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conducerea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din Lvov. Ieremia Movilă
alături de cneazul Constantin de Ostrog ( 1 528- 1 608), cunoscut ca apărător
al ortodoxiei în Regatul Polon, au intervenit pentru împăcarea episcopului
Ghedeon cu Frăţia Ortodoxă, adresându-le rugămintea fraţilor " să trăiască în
pace cu Episcopul Ghedeon şi să- 1 cinstească după cum se cuvine.
Împăcarea definitivă s-a produs la 21 ianuarie 1 602 cu mijlocirea lui Luca
Stroici, trimis al domnului la Lvov anume cu această misiune. Ghedeon
Balaban promite să nu se amestece în treburile stavro ighiei, iar Frăţia din
�
Lvov îi recunoştea cinul şi dreptul de exarh patriarhal 3 . Această împăcare,
mijlocită de Ieremia Movilă, rezolvă una din cele mai pronunţate crize din
sânul ortodoxismului răsăritean la acel moment. Acest fapt demonstrează
cinstea şi onoarea pe care Frăţia din Lvov o purta domnului Moldovei.
Ca supus al Poloniei, el trimitea regulat solii săi la Dieta Polonă.
Marele vornic al Ţării de Jos, Nestor Ureche şi postelnicul Dragan, la
deschiderea Dietei din 1 597, pledau pentru păstrarea credinţei ortodoxe în
Moldova, precum şi a tuturor obiceiurilor moldoveneşti24 . Această adresare
ne face să credem că însuşi ortodoxismul din Moldova trecea printr-o
perioadă grea. Nu în zadar Ieremia Movilă, într-o scrisoare adresată Frăţiei
Ortodoxe, menţiona că va ajuta această biserică din străinătate, cu toate că şi
"
în ţară sînt "multe biserici şi cetăţi care cad în ruină 2 5 .
Acesta înseamnă că L vovul continua să rămînă un centru important
către care se îndreptau interesele economice, politice şi culturale ale
Moldovei.
Iar la 1 600 aceiaşi soli adresează Dietei rugămintea domnului
Ieremia "pentru clerul poporului rusesc şi de la orăşenii din Lvov, ca să
rămînă sub ascultarea părintelui Patriarh al Constantinopolului cu
"
străvechile lor privilegii duhovniceşti, precum şi lumeşti şi străvechi 2 6 .
În afară de Ieremia Movilă, comunitatea ortodoxă din Lvov a primit
un mare sprijin de la logofătul Luca Stroici, care avea şi el din 1 593
indigenatul polon27. Încă de la 1 6 decembrie 1 590 Luca Stroici oferă Frătiei
Ortodoxe din Lvov serviciile sale pe lângă voievod în tot ce-l vor ruga ei28.
Probabil că şi el era membru al acestei comunităţi. După fiecare scrisoare
trimisă de domnul Ieremia Movilă urma o altă scrisoare către comunitate din
partea logofătului Stroici în care se comunica lvovenilor că doar datorită
•

2J A Kmbl, omHOCRUţuecR K ucmopuu /O:JICHOU u 3anauHOU
.:.
· poccuu, ToM. 4. CaHKTITeTep6ypr, 1 85 1 , p. 243-244.
24 E. Hunnuzaki, op. cit. , suplim. II, voi. 2, p. 457
25 P . P. Panaitescu, Mihai Viteazul, Ed. Leopold Geller Bucureşti 1 936 p 1 04
26 Ibidem, p. 1 43 .
. .
.
n e . Rezac hevici, op. ctt., p. 1 095.
2 8 E. Hunnuzaki, op. cit. , suplim. II, voi.
2, p. 4 1 , 1 79, 248, 344 şi 349.
·

'
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intervenţiei sale domnul a trimis suma de bani, sau că domnitorul nu are
bani şi când va avea îi va trimite. Din toate scrisorile expediate de logofăt nu
găsim nici una din care să rezulte că însuşi Luca Stroici să fi trimis o sumă
oarecare de bani. Dimpotrivă, când Domnitorul ducea lipsa banilor,
împrumuta de la logofătul Stroici pentru a trimite Frăţiei. Acesta o putem
explica prin faptul că odată începută reconstrucţia bisericii Adormirea
Maicii Domnului de către domnii Moldovii Petru Şchiopu şi Ieremia
Movilă, domnul dorea să rămînă o ctitorie pur domnească, iar boierii erau
folosiţi numai ca intermediari între domni şi Frăţia Ortodoxă din Lvov.
Mulţi dintre boierii moldoveni devin membrii Frăţiei, cum face, de
exemplu, Nestor Ureche, în iunie 1 6 1 2, pe când se afla acolo la Lvov, cu
acest prilej , marele dregător moldovean face un legământ prin care
mărturiseşte că "m-am aprins de dorinţa iubitoare de Dumnezeu şi m-am
alăturat la această frăţie, ca să fiu în toate alături de ei "29 .
După moartea lui Ieremia Movilă (iunie 1 606), continuatori ai operei
sale au fost urmaşii : Simion Movilă, fiul lui Ieremia - Constantin Movilă.
Un aport substanţial la continuarea construcţiei 1 -a adus Elisabeta, văduva
lui Ieremia Movilă. Urmând la tron după moartea fratelui său, Simion
Movilă, trimite Frăţiei, la 1 5 iunie 1 607, 1 .000 de zloţi polonezi, adăugind
că fratele său, fiind mort, preia el acţiunea pentru terminarea zidirii, iar la 30
iulie 1 6 1 1 Elisabeta-Doamna, împreună cu fiul ei Constantin, se obligă să
ofere Frăţiei 600 zloţi anual din venitul moşiei de pe Nistru. La 9 septembrie
1 6 1 2 Elisabeta scria membrilor Frăţiei să nu primească între protectorii lor
persoane străine, căci biserica este fondată de soţul ei, şi ea cu fiul
Constantin doresc să o termine3 0 . lnsă în anul 1 6 1 3 moare Constantin
Movilă, apoi în 1 6 1 6 Elisabeta, împreună cu cei doi fii ai săi, Bogdan şi
Alexandru, au fost duşi la Ţarigrad Istanbul, de unde nu s-au mai întors
niciodată. De altfel, Elisabeta, soţia lui Ieremia Movilă, împreună cu fiica
lor, Ana, care se căsătorise cu Maximilian Przembski, castelan de Sieradz,
erau membrii acestei Frăţii 3 1 •
La un an după obţinerea tronului, Radu Mihnea în mai 1 6 1 7 trimite
1 00 de zloţi pentru zidirea acestei biserici. Din scrisoarea domnului
moldovean se vede că ajutorul i-a fost solicitat de lioveni. Deşi domnul
socoate că nu era momentul favorabil pentru aşa ceva, totuşi pentru a nu lăsa
oamenii să se întoarcă la Lvov " cu mâna curată", le dă 1 00 de zloţi. Radu
Mihnea scrie liovenilor că avea această intenţie încă de pe când se afla în
29 T. Ionescu-Nişcov, Din istoria relaţiilor ma/do-ucrainene în prima jumătate a sec. XVII,
în BOR, nr. 1 1 - 1 2, 1 965, p. 1 087.
30 E. Hurrnuzaki, op. cit. , suplim. Il, voi. 2, p. 330, 35 1 , 356-359, 3 6 1 şi 364.
3 1 T. Ionescu-Nişcov, loc. cit. , p. 1 088.
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Ţara Românească. Odată cu aceasta, el făgăduieşte "frăţiei" că în viitor i-ar
putea trimite venitul provenit din dijma mierii32 .
Frăţia Ortodoxă din Lvov n-a putut primi ajutorul cuvenit pentru
terminarea construcţiei bisericii pînă la urcarea în scaun a lui Miron
Bamovschi-Movilă ( 1 627- 1 629), care reia tradiţia ajutorării ortodocşilor din
Lvov. Miron Costin slăveşte truda domnului Miron Bamovschi scriind:
"Mănăstiri şi biserici, cîte au facutu, aşa în scurtă vreme, nici unul domn
n-au făcut. .. Şi au istovit şi biserica acea mare în Lvov, în tîrgul unde este
chipul lui scris"33 . Abia urcat pe tron el se grăbeşte să scrie ortodocşilor din
Lvov că "după pilda înaintaşilor noştri din neamul nostru, Ieremia şi Simion
Movilă, o va lua sub protecţia lui. La cererea Domnului Stavropighia trimite
la Iaşi pe solul ei Luchian Vasilevici, ca să ia înţelegere cu dânsul. Dar din
lipsa banilor, le oferă venitul ce urma să obţină din vânzarea silitrei la
Sniatyn. Din banii proveniţi de pe urma acestei vânzări, să le plătească
lucrătorilor bisericii"34 •
Ne aflăm tocmai în preaj ma negocierilor de pace dintre Polonia şi
Turcia, realizată prin mij locirea lui Bamovski, care se găsea în vara acestui
an la Celakov. Abia la 1 5 octombrie se întoarce iarăşi în scaunul Ţării 35 .
Cu toate că era sărăcită nu numai din cauza exploatării interne, ci şi
din pricina multor prădăciuni tătăreşti, Bamovski caută să-i ajute pe lioveni
oferindu-le un sprij in în natură. În acest scop, le scria să trimită un om a lor
în Moldova. În mai 1 627, Frăţia trimite la Iaşi pe Luchian Vasilevici, care a
ridicat de la Moghilău, ducând cu el la Lvov, 1 1 butoaie, conţinând 325 de
pietre şi 9 funţi de silitră. Din vânzarea silitrei suma încasată pentru biserică
a fost de 4.736, 1 2 zloţi 36 •
Exact după un an de zile, domnul trimite la Lvov prin evreul
Solomon suma de 2000 zloţi. Miron Bamovski înţelege să continue în
această privinţă, tradiţia Movileştilor. El a hotărât, ca şi înaintaşii săi, să
ajute biserica, până la terminare. De aceea, în martie 1 629, domnul
Moldovei trimite Frăţiei din Lvov, prin Teodor Cămăraşul, 300 zloţi. Tot în
acea vreme, un oarecare "văr Dimitrie" a adus şi el pentru biserica
stavropighiei 1 50 de taleri aur, adică 300 zloţi37 • Însă evenimentele politice
erau deocamdată nefavorabile. Turcii cereau bani şi domnul moldovean n32 E. Hurmuzaki, op. cit. , suplim. Il, voi. 2, p 425 şi 426.
33 M. Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, Ed. Lumina, Chişinău, 1 99 1 , p. 1 7 8 .
34 E. Hurmuzaki, op. cit. , suplim. I I , voi. 2, p. 536.
35 T. lonescu-Nişcov, loc. cit. , p. 1 09 1 .
36 106Wleimoe U30aHue 6 naMRmb 300-!lemue OCH06aHue Jlb606CK020 CmaBponuzuanbHozo
EpacmBo, Ed. llhBOBCKHH CTasponwmarrhHhiH liHCTHTyr, llhBOB, 1 886, p. 1 5 .
3 7 Ibidem, p . 1 6.
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avea de unde să le dea, fiindcă vistieria ţării era goală. Barnovski a fost
acuzat de înţelegere cu polonii şi la începutul lui iulie 1 629 a fost mazilit38 .
În registrul de socoteli ale Frăţiei se menţionează cu indignare
scoaterea din scaun a Domnului protector de către necredinciosul Ţar
"
turcesc" şi prin răutatea şi viclenia unor greci şi lăcomia lor nesăturată şi
diabolică întocmai ca a Busurmanilor. Din cauza lor binefăcătorul bisericii
"
noastre" a fost nevoit să plece din Moldova la Ustia în anul 1 629, luna
iulie"3 9 . Frăţia din Lvov, aflând probabil că Barnovski se găsea la Hotin, a
trimis acolo pe un om de încredere, Ordzeshonschi, pentru ai solicita un
ajutor bănesc. Î n ziua de 2 1 iulie, domnul răspunde liovenilor că o hotărât să
termine zidirea bisericii cu mij loacele lui băneşti, însă deocamdată nu-şi va
putea ţine făgăduiala, fiindcă ţara s-a tulburat puţin"40 .
"
Într-adevăr, pentru câtva timp, promisiunea domnului a rămas
neîmplinită. În anii următori s-au perindat pe tronul Moldovei alţi
domnitori, pentru care nu există nici o dovadă că ar fi ajutat într-un fel sau
altul Frăţia din Lvov. Miron Barnovski, refugiat la Ustie împreună cu mama
lui Elisabeta, - unde cumpărase moşiile lui Ieremia Movilă de la fiicele
acestuia, Ana şi Maria - continuă totuşi să se intereseze de mersul lucrărilor
de la Lvov. Astfel, la 1 6 ianuarie 1 630, fostul domn al Moldovei, a mai
trimis la Lvov 1 O bucăţi de argint prin solul său de încredere Teodor
Cămăraşu4 1 • La începutul anului 1 63 1 , biserica fiind terminată, a avut loc
slujba de sfinţire, de către viitorul mitropolit al Moldovei Varlaam, asistat
de episcopul Lvovului Eremia Tisarovski, care s-a desfăşurat după un
ceremonia) pompos ca o afirmare a ortodoxiei în faţa propagandei
catolicismului şi protestantismului. Membrii Frăţiei îi considerau drept
ctitori ai bisericii pe Regele poloniei Sigismund III, Ţarul Feodor Ivanovici,
domnii Moldovei, fraţii Ieremia şi Simion Movilă, Miron Bamovschi
Movilă fiind sărbătorit ca săvîrşitor al bisericii"42 .
"
În majoritatea scrisorilor,
expediate de către domnii Moldovii Frăţiei
Ortodoxe din Lvov, se subliniază că domnul nu poate oferi ca ajutor o sumă
de bani mai mare decît cea trimisă, motivînd cu lipsa banilor în caznaua
statului. Acest aspect nou poate fi explicat prin aceea că în ultima treime a
secolului al XVI-lea se accentuează tot mai clar dominaţia otomană asupra
Moldovei, soldându-se nemijlocit cu mărirea haraciului şi altor dări către
3 8 T. Ionescu-Nişcov, loc. cit., p. 1 093.
39 Ibidem, p. 1 094.
40 A. Golimaş Un domnitor - o epocă. Vremea lui Miron Barnovski-Movilă, Ed. Sport
Turism, Bucureşti, 1 980, p. 1 22; E. Hurmuzaki, op. cit. , suplim. II, voi. 2, p. 5 86-5 87.
4 1 J06Wleimoe u30aHue . . . , p. 1 6.
42 .[{. 3y6pHUbKHM, XpoHiKa Micma JlbBOBa, J1HCTHT)'T 11cTopHH uepKBH, Lviv, 2002, p.
245-246.
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Poarta Otomană. Mai putem admite că domnii Moldovei, pe lîngă protej area
Frăţiei Ortodoxe din Lvov, urmăreau şi scopul de a fi la curent cu
evenimentele politice din Reczpospolita. La realizarea obiectivului propus
domnul era susţinut de membrii Frăţiei, incluzând şi mulţi negustori care
deseori veneau în Moldova.
Î ntre Ţara Moldovei şi Frăţia Ortodoxă din Jtov s-au stabilit strânse
legături culturale.
Astfel, la şcoala Frăţiei şi-au făcut studiile numeroşi boieri din Ţara
Moldovei: Nestor Ureche, devenit membru al Frăţiei în 1 6 1 2, Petru Movilă,
viitorul Mitropolit al Kievului43 , care a şi fost hirotonisit în acest rang la
Biserica Frăţiei "Adormirea Maicii Domnului " în anul 1 633 44 (pentru
activitatea sa, întru păstrarea credinţei ortodoxe, a fost canonizat în 1 992).
Ca recunoştinţă pentru ajutorul acordat, la tipografia Frăţiei
Ortodoxe din Lvov au apărut tragedia versificată bizantină Hristos Pashou
(Patimile lui Hristos), dedicată lui Miron Bamovschi-Movilă, şi Octoihul
slavon ( 1 630), dedicat noului domn al Moldovei, Moise Movilă45 .
Relaţiile cu Frăţia Ortodoxă din Lvov au continuat şi în timpul
domniei lui Vasile Lupu ( 1 634- 1 653). Frăţia Ortodoxă a jucat un rol
important în ceea ce priveşte introducerea tiparului în Moldova, deoarece ea
dispunea de o şcoală şi o tipografie, care a fost organizată pe baza
tipografiei lui lvan Fiodorov din Lvov, ale cărui cărţi aveau o răspândire
largă46 • Toate acestea au servit drept temelii pentru ca Vasile Lupu să ceară
ajutor de la Frăţie în vederea organizării unei tiparniţe în Moldova. Î n
schimb, el era rugat să ajute financiar Frăţia, ca să învelească cu plumb
biserica, cerere care a şi fost satisfăcută47 •
Odată cu recunoaşterea de către Dieta Polonă a Bisericii Ortodoxe
din regat, de rând cu Biserica Catolică şi cu ridicarea lui Petru Movilă la
rangul de Mitropolit al Kievului, are loc trecerea centrului ortodox de la
Lvov la Kiev, unde domnii Ţării Moldovei se vor orienta în continuare.
Aceste relaţii au purtat un caracter cultural şi politic şi s-au
materializat intens în perioada de activitate a lui Petru Movilă la Kiev. Din
1 627 relaţiile politice ale lui Petru Movilă şi Ţara Moldovei decurg din
43 A. Eşanu, Contribuţii la istoria culturii româneşti, Ed. Fundatia Culturală Română,
Bucureşti, 1 997, p.289.
44 ,lJ, . 3y6plU.lbKHH op. cit., p. 250.
45 P. P. Panaitescu, Începutul şi biruinţa scrisului în limba română, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1 965, p. 1 93 .
�
46 ..si. 11caesHq, YKpauHCbKoe KHUZOBUuaHUR:
BumoKu, po3BumoK, npo6JieMu , Ed. 11HCTHT)'T
yKpaHHOJ HaBCTBaHMeHH 11. KpHIDIKesw-ra, Jlbsis, 2002, p. 70.
47 1. Nistor, Problema ucraineană de-a lungul istoriei, în "Codrii Cosminu1ui ", T. VIII,
Cernăuţi, 1 933- 1 934, p. 99.
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originea domnească. În anul 1 628 Petru Movilă a primit solia lui Miron
Barnovschi, în drum spre ţarul Moscovei, în frunte cu arhimandritul
Varlaam, dându-i şi o scrisoare de întărire.
În octombrie 1 638, Petru Movilă va interveni pe lângă patriarhul
Constantinopolului, CJWii, ca să ridice anatema aruncată de predecesorul
său Chirii Lucaris, asupra lui Moise Movilă, probabil în legătură cu
neachitarea unor datorii băneşti ale acestuia tăcute la Constantinopol, cu
prilejul obţinerii ultimei sale domnii din Moldova ( 1 633- 1 634)48 .
Totodată, Petru Movilă a jucat un rol important la întărirea relaţiilor
politice dintre Regatul Polon şi Ţara Moldovei. Astfel, Petru Movilă, prin
intermediul părintelui Sziycik, a purtat negocieri cu Vasile Lupu, la
începutul anului 1 644, pentru căsătoria fiicei celei mai mari a acestuia,
Măria, cu magnatul lituanian Ianusz Radziwill49 • Acesta fusese înrudit cu
Petru Movilă, prin prima sa soţie, o nepoată a lui Ieremia Movilă. în afară de
aceasta, magnatul lituanian Calvin era un susţinător al mitropolitului
ortodox în Reczpospolita, unde calvinii erau aliaţii ortodocşilor împotriva
catolicismului şi a iezuiţilor50 .
După ce a primit acordul Patriarhiei de la Constantinopol şi
permisiunea Porţii, nunta a fost sărbătorită la Iaşi, în Biserica Trei Ierarhi, la
începutul lunii februarie 1 645. însurăţeii au fost cununaţi de însuşi
mitropolitul Kievului Petru Movilă. Prin acordul de a fi cununaţi după
obiceiul ortodox, de către cunoscutul mitropolit de Kiev Petru Movilă se
urmărea scopul de a- 1 atrage pe Vasile Lupu cât mai mult în orbita politicii
poloneze, demonstrând, totodată, vechile legături ale Moldovei cu Polonia,
poate chiar şi atitudinea tolerantă a polonezilor faţa de ortodocşi5 1 . Această
legătură cu una dintre cele mai puternice familii de magnaţi din
Reczpospolita era necesară pentru atragerea lui Vasile Lupu de partea ligii
antiotomane pe care s-a străduit să o formeze între anii 1 645-1647 regele
Poloniei Vladislav IV, cu ajutorul Veneţiei, Romei, al lui Matei Basarab şi
Gheorghe Rakoczi 1, principele Transilvaniei. Relaţiile lui Vasile Lupu cu
polonii au început oficial din toamna lui 1 645, pentru ca în cadrul ofensivei
proiectate pentru septembrie 1 646 oastea sa şi cea a lui Matei Basarab să
servească drept avangarda armatei coroanei, atacând sudul Dunării. Pentru
punerea la punct a executării acestui plan a fost trimis la Suceava, pentru
48 C. Rezachevici, Petru Movilă (1 596-1 646) un reprezentant de seamă al culturii ortodoxe
în Ucraina şi Ţările Române, în AR, CLVI, t. Il, nr. 1 , ( 1 996), p. 72.
49 1. Eremia, Relaţiile externe ale lui Vasile Lupu (1 634-1 653), Ed. Cartdidact, Chişinău,
1 999, p. 1 45.
50 Istoria Românilor, voi. V, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 2003, p . 879.
5 1 1 . Eremia, op. cit. , p. 1 48- 1 49.
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convorbiri cu Vasile Lupu (4 iulie 1 646), tocmai ginerele său 1. Radziwill.
Refuzul seimului general (septembrie-decembrie 1 646) de a a roba
planurile antiotomane ale lui Vladislav IV a dus, practic, la eşuarea lorE2 •
Mai intense decât relaţiile politice au fost cele culturale între Ţara
Moldovei şi centrul ortodox de la Kiev, în persoana lui Petru Movilă.
La Iaşi, în incinta Mănăstirii Trei Ierarhi, ca urmare a cererilor
adresate de Vasile Lupu lui Petru Movilă, la începutul anului 1 640 s-a
înfiinţat Colegiul Vasilian, cu programa imitată după cel Kievean şi al
iezuiţilor din Polonia. Cursurile erau îndrumate de către Sofronie Poceaţki,
fost rector la Colegiul din Kiev, care a fost numit şi stareţ al mănăstirii Trei
Ierarhi, fiind ajutat de mai mulţi profesori veniţi de la Kiev. Programul de
studiu cuprindea gramatica, retorica, poetica, dialectica, filosofia, teologia
precum şi limbile slavonă şi latină53 .
Tot cu sprijinul arhiereului de la Kiev şi cu strădaniile lui Vasile
Lupu şi ale Mitropolitului Varlaam pentru prima dată în Moldova a fost
adus tiparul. Mai întâi de la Kiev a fost adusă o imprimieră, care a fost
instalată în ctitoria domnească de la Trei Ierarhi în 1 642. La cererea
domnului şi a lui Sofronie Poceaţki, adresată Frăţiei Ortodoxe din Lvov
( 1 64 1 - 1 642), au fost obţinute şi matriţele cu litere greceşti 5 4 .
Renaşterea tiparului şi constituirea instituţiilor de învăţământ în
statele româneşti a fost direct legată de trebuinţele interne ale cultului şi de
necesitatea sprij inirii ortodoxiei, primejduită concomitent de ofensiva
Reformei, de prozelitismul calvin, dar şi de acţiunea Contrareformei. Opera
de apărare a ortodoxiei prin intermediul tiparului s-a declanşat în secolul al
XVII în Ţara Moldovei întâi faţă de calvinism55 .
Preocupat să apere interesele creştinătăţii răsăritene, în consens cu
patriarhia ecumenică, Vasile Lupu a convocat, în 1 642, la Iaşi, un sinod, la
care au participat teologi greci, ucraineni şi români, în scopul condamnării
scrierii lui Chirii Lucaris, patriarhul Constantinopolului, conţinând şi
articole cu vederi calvine. Cu aceeaşi intenţie Petru Movilă convocase în
septembrie 1 640, o adunare sinodală la Kiev, care nu a putut ajunge la o
unitate de păreri în legătură cu Mărturisirea din 1 633 şi cu vina lui Lucaris,
acuzat de abateri de la dreapta credinţă56 . Alegerea capitalei lui Vasile Lupu
pentru această întrunire solemnă menită să realizeze unitatea doctrinară a
52 C. Rezachevici, op. cit. , p. 79.
53 Istoria Românilor, voi. V, 2003, p. 760.
54 P. P. Panaitescu, Petru Movilă. Studii, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 996, p. 65.
55 E. Chiaburu, Tipografia din Moldova şi lumea ortodoxă în secolul al XVII-lea, în AIIX,
XXXVII, 2000, p. 1 08.
56 P. Movilă, Mărturisirea Ortodoxă, Ed. Junimea, Iaşi, 1 996, p. 22-25.
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lumii ortodoxe este cât se poate de grăitoare atât pentru locul deţinut de
români în mij locul creştinătăţii răsăritene -spaţiul cultural a cărui
omogenitate era grav ameninţată, cât şi pentru prestigiul personal al
domnului Moldovei57 .
La lucrările desfăşurate în capitala Moldovei, de la 1 5 septembrie la
27 octombrie 1 642, au fost prezenţi Iosif Konanovici, rectorul Academiei
Movilene de la Kiev, şi egumenii cărturari Isaia Trofimovici Kozlovschi şi
Ignatie Oxenovici, reprezentanţi ai lui Petru Movilă, ca şi mitropolitul
Porfirie al Niceei, exarh al scaunului Constantinopolului, teologul şi
filosoful Meletie Sirigul şi Varlaam, mitropolitul Moldovei 5 8 . Din
colaborarea lor a rezultat oficializarea operei mitropolitului Kievului Petru
Movilă: "Mărturisirea ortodoxă" , care s-a impus apoi prin consens succesiv
în întreaga Biserică Ortodoxă, la recomandarea Patriarhiei ecumenice din
1 643. Stabilind în literatura religioasă ortodoxă o operă normativă care să
oprească avansarea ideologiei calvine, Sinodul de la Iaşi a contribuit
fundamental la afirmarea ortodoxiei 5 9 •
Aprobarea Patriarhiei a fost tipărită la 20 decembrie 1 642, la
tipografia ieşeană, în mănăstirea Trei Ierarhi. Ea cuprindea scrisoarea
sinodală a patriarhului de Constantinopol, Partenie I, acuzatoare la adresa
lucrării atribuite lui Chirii Lucaris. Imprimarea Decretului Patriarhului
Partenie stabileşte una din direcţiile de acţiune ale tipografiei moldoveneşti
şi anume sprij inirea ortodoxiei din afara graniţelor Ţării Moldovei60 .
Din cele expuse mai sus subliniem următoarele: sfârşitul secolului al
XVI-lea şi prima jumătate a secolului al XVII-lea au fost unele din cele mai
complexe perioade din istoria Ţării Moldovei, atât pe plan politic, cât şi
religios.
Puterile Europei Centrale intensifică concurenţa pentru influenţa în
Moldova. Totodată creşte presiunea otomană asupra Ţării Moldovei.
Practic, oficial, domnul nu avea dreptul să întreţină relaţii politice cu
străinătatea. În acest context se înscriu relaţiile Ţării Moldovei cu centrele
ortodoxe din Lvov şi Kiev.
Relaţiile cu Frăţia Ortodoxă din Lvov au fost intense în perioada
domniilor Movileştilor şi Vasile Lupu. Politica domnilor în această direcţie
era orientată spre minimalizarea pătrunderii curentelor reformate pe
teritoriul Ţării Moldovei.
57 A Pipp idi, Tradiţia politică bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII, Ed.
Academiei Române, Bucureşti, 1 983, p. 203 .
58 P. Movilă, op. cit., p. 27.
59 E. Chiaburu, loc. cit., p. I l O.
60 Ibidem, p. l l l .
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Către anii 30-40 ai secolului al XVII-lea, Moldova se va orienta spre
Centrul ortodox de la Kiev, cu care s-au stabilit atât relaţii politice, cât şi
culturale. Aceasta se datorează, în primul rând oficializării activităţii
Bisericii Ortodoxe în Regatul Polon şi originii româneşti a lui Petru Movilă.
Rezultatul acestor relaţii a fost crearea unei baze a Bisericii Ortodoxe din
Ţara Moldovei, prin aducerea tipamiţei şi crearea Colegiului de la Iaşi,
precum ŞI prm normalizarea relaţiilor politice dintre Vasile Lupu şi
Reczpospolita.
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BĂTĂLIA DE LA ŢUŢORA DIN ANUL 1620. CAUZE ŞI
CONSECINŢE
Valentin Constantinov *

Battle of Ţuţora in 1620. Causes and Consequences
- Abstract -

Batt/e of Ţuţora in 1620 aroused the interes! of the Polish
historiography for a long time. Very many papers, studies, articles and
books examined the events of 1 620 in the Country of Moldova and the
impact this battle has had over the Polish-Turkish relations, as well as the
situation of the Country of Moldova at that time. Although it played a very
important role in the history of the Country of Moldova during the jirst
decades of the XV!Ith century, the Battle of Ţuţora from 1 620 has not
received yet a critica! and comprehensive study in the Romanian
historiography. Those few mentions concern only a more widely central and
south-east European politica! context space where Moldova was involved at
that time.
Moldova, Rzeczpospolita, Gaşpar Graţiani, Stanis/aw
Z6/kiewski, Schender paşa
Cuvinte-cheie: Moldova, Rzeczpospolita Gaşpar Graţiani, Stanis/aw
Z6/kiewwski, Schender paşa
Key words:

Bătălia de la Ţuţora a suscitat de multă vreme interesul istoriografiei
poloneze. Mai multe lucrări, studii, articole şi volume au analizat
evenimentele produse în anul 1 620 în Ţara Moldovei precum şi impactul pe
care 1-a avut această bătălie asupra relaţiilor politice polono-otomane, dar şi
situaţia în care s-a pomenit Moldova în acea perioadă 1 • Deşi a jucat un rol
* Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, Chişinău, Republica Moldova.
1 Consemnăm aici doar titlurile care privesc nemij locit bătălia de la Ţuţora, lăsând la o
parte monografii le dedicate lui Stanislaw Z6lkiewski sau Sigismund III Wasa: G6rski K., O
vvyprawie i kl�sce cecorskiej (od 1 wrzesnia do 6 paidziernika), "Biblioteka Warszawska" ,
t. 4, 1 886; G6rski K., Teofil Szemberg o kl�sce pod Cecorq, "Biblioteka Warszawska", t. 4,
1 886; Liske K., Stanislawa Z6lkiewskiego hetmana i kanclerza wielkiego koronnego
vvyprawa i zgon na polach cecorskich, "Dziennik Literacki" , 1 869; Suwara F., Przyczyny i
skutki kh;ski cecorskiej 1 620 r. , Krak6w, 1 930; Szuj ski J., Cecora i Chocim, Krak6w, 1 886;
Ryszard Majewski, Cecora rok 1 620, Warszawa, 1 970; S ledzinski K., Cecora 1 620,
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foarte important în istoria Ţării Moldovei a primelor decenii ale secolului al
XVII-lea, bătălia de la Ţuţora nu s-a bucurat, deocamdată, de un studiu
critic şi cuprinzător în istoriografia română, singurele menţiuni fiind doar în
contextul politic mult mai larg central şi sud-est european în care s-a
pomenit Ţara Moldovei în acea perioadă2 •
Î n ceea ce priveşte previzibilitatea acestei confruntări de proporţii,
trebuie să remarcăm faptul că cel puţin cu un an înainte de la producerea
bătăliei în relaţiile polono-otomane se instaurase liniştea3 , deşi relaţiile
dintre cele două puteri începând cu anul 1 6 1 2 se complicau de la an la an.
Pe de o parte acţiunile ginerilor lui Ieremia Movilă din anii 1 6 1 2 4 şi 1 6 1 51 6 1 65 au fost puse pe seama acţiunilor samovolnice ale acestora, iar pe de
altă parte în anul 1 6 1 7, în loc de o mare confruntare s-a ajuns la acordul de
la Jaruga/Busza, iar în anul 1 6 1 8 tătarii din Crimeea au speculat din plin
disfuncţionalitatea armatei poloneze în urma ciocnirii de la Orynin6 . Altfel,
spus deşi anul 1 6 1 9 aducea speranţa păcii în relaţiile dintre Imperiul
Otoman şi Rzeczpospolita, cel următor avea să infirme aceste aşteptări.
O succesiune de factori a dus în chip nefericit la catastrofa armatei
poloneze din toamna anului 1 620: reluarea de către cazacii zaporojeni, după
o perioadă scurtă adevărat, a incursiunilor pe mare, nemulţumirea tătarilor
de tărăgănarea plăţii unor cadouri pe care le pretindeau de la polonezi,
Warszawa, 2007. Î n anul 2003, la Chişinău a avut loc un simpozion ştiinţific dedicat
personalităţii lui Stanislaw Z6lkiewski, cu participarea istoricilor din Polonia şi Republica
Moldova. Din comunicările prezentate menţionăm în special studiul semnat de Marek
Wagner, Expediţia de la Ţuţora, în "Revista de Istorie a Moldovei" , nr. 1 , Chişinău, 2004,
p. 6- 1 5 şi studiul semnat de Eduard Baidaus, Stanislaw Z6lkiewski şi Ţara Moldovei:
considerente privind campania polonă din anul 1 620, în "Revista de Istorie a Moldovei",
nr. 1 , Chişinău, 2004, p. 36-42.
2 Despre istoriografia românească privitoare la conflictele politico-militare din Moldova
pentru perioada anilor 1 6 1 5- 1 62 1 am făcut câteva remarci în studiul nostru Dzialania
wojenne na terenie Moldawii w latach 1 615-1 621 w historiograjii rumwiskiej, sub tipar la
Studia z dziej6w polskiej historiografii wojskowej " .
3" Vezi în acest sens studiul nostru: Relaţiile politice pa/ono-otomane şi domnia în Ţăra
Moldovei a lui Gaşpar Graţiani 1619-1620, în voi. Materialele conferinţei ştiinţifice
internaţionale ,. Republica Moldova între Est şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa
actuală ", Chişinău, Ed. Universităţii de Stat Tiraspol (cu sediul 1a Chişinău), 20 1 3 , p. 1 32141.
4 Avându1 ca protagonist pe Ştefan Potocki.
5 Atunci când a venit rândul lui Michal Wisniowiecki şi Samuel Korecki să încerce
recuperarea scaunului domnesc pentru fii lui Ieremia Movilă.
6 Despre j aful cumplit al teritoriilor poloneze din toamna anului 1 6 1 8 precedat de
confruntarea de la Orynin, lângă Cameniţa vezi studiul nostru Conjunctura internaţională
în jurul confruntării de la Orynin din anul 1 618 şi consecinţele ei pentru Ţara Moldovei,
sub tipar, în voi. In honorem M-D. Ciucă.
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venirea la putere în Imperiul Otoman a unor demnitari dornici să
soluţioneze, de pe poziţia forţei, problemele pe care le aveau cu polonezii,
pierderea creditului politic la otomani a lui Gaşpar Graţiani, începutul
războiului de 30 de ani şi participarea în el a lui Gabriel Bethlen, dorinţa
polonezilor de a efectua o campanie reuşită în Moldova pentru a recupera
poziţiile de la sfârşitul secolului al XVI-lea şi menţinerea în scaun a lui
Gaşpar Graţiani, dorinţa marelui hatman Stanislaw Z6lkiewski de a obţine
un succes extern pentru a-l folosi în lupta politică împotriva adversarilor săi
din interiorul ţării, nemulţumiţi mai ales de faptul că anume el a fost
desemnat de rege ca mare hatman şi cancelar. După cum vedem existau
motive suficiente pentru bătălia de la Ţuţora. Unele au fost suficiente, altele
au alimentat conflictul, au fost şi cele care 1-au determinat.
Dacă la începutul anului 1 620 nimic nu prevestea o furtună în
relaţiile polono-otomane de la mijlocul anului evenimentele au degenerat cu
o mare repeziciune. Otfinowski solul polonez la Constantinopol n-a mai
insistat să obţină o nouă audienţă la vizir prin care să realizeze semnarea
unui nou acord cu otomanii, iar în a doua jumătate a lunii iulie 1 620, a ieşit
pe neobservate din Constantinopol şi pe o corabie a ajuns în Italia, iar de
acolo prin Roma şi Viena s-a întors în ţară7• La acel moment nici una dintre
cele două solii, fie cea trimisă în Crimeea sau fie cea trimisă la
Constantinopol nu şi-a atins scopul propus, iar singurul lucru la care se
puteau aştepta polonezii era o nouă incursiune comună otomano-tătărească,
cel puţin de proporţiile celei din anul l 6 1 88.
La mijlocul lunii iunie în cercurile constantinopolitane se spunea de
schimbarea domnului Ţării Româneşti şi revenirea în scaun a lui Alexandru
Ilia{ Era un semn vădit al schimbării atitudinii politice a otomanilor faţă de
polonezi, atâta timp cât Gabriel Movilă a fost numit în scaun la insistenţele
lui Z6lkiewski. Habsburgii au încercat să mai folosească odată abilităţile
diplomatice ale lui Gaşpar Graţiani. Regele Ferdinand II i-a scris o scrisoare
în care îl ruga să depună eforturi la Poartă împotriva solilor trimişi de
"
"rebeli 10 • Totodată, zvonurile despre schimbarea lui Gabriel Movilă aveau
să se adeverească, numai că în loc de Alexandru Iliaş scaunul avea să-i fie
7 Ryszard Majewski, op. cit. , p. 5 1 .
8 În toamna acelui an, oastea poloneză a fost dislocată în zona Oryninului, lângă Kameniţa,
pentru a preveni o eventuală incuriune tătărească. Totuşi, lipsa disciplinii în armata
poloneză şi aprecierea greşită a potenţialului militar tătăresc au dus la pustiirea cumplită a
teritoriilor poloneze de la graniţă.
9 Documente privitoare la istoria românilor, culese de Eudoxiu Hurmuzaki, voi. IV, partea
1-a ( 1 600- 1 649), Bucureşti, f. e., 1 882 (în continuare: Hurmuzaki, IV/ 1 ), nr. DXIII, p. 594.
10 Hurmuzaki, lVli , nr. DXV, p. 595. Scrisoarea datează din 27 iulie 1 620.
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dat lui Radu Mihnea 1 1 • Schimbarea domnului Ţării Româneşti coincide
poate nu întâmplător cu plecarea solului polonez din Constantinopol fără să
fi anunţat oficialităţile otomane. Informaţii detaliate despre schimbarea
domnilor Moldovei şi Ţării Româneşti ne parvin la 1 9 august 1 620. Gaşpar
Graţiani ar fi fost schimbat pentru nişte acorduri pe care le avea cu austriecii
şi pentru simpatiile sale faţă de polonezi, pe care otomanii se pregăteau să-i
atace anul viitor 1 2 . Totodată, cercurile diplomatice de la Constantinopol
aveau informaţia că Graţiani are la el opt sau nouă mii de oameni cu care
vrea să scoată ţara de sub dependenţă otomană 13 •
Din cele arătate mai sus rezultă că deja la mij locul verii otomanii
renunţaseră la demersurile lor îndreptate spre găsirea unor soluţii pentru cele
două probleme majore în raporturile polono-otomane: incursiunile tătarilor
şi ale cazacilor. Desigur că pe otomani îi interesau cele din urmă, care s-au
amplificat mai ales atunci când au fost încheiate acordurile care aveau ca
scop oprirea lor. Cert este că incursiunile tătarilor au scăzut simţitor, nu
acelaşi lucru s-a întâmplat însă cu cele ale cazacilor. Revolta cazacilor sub
comanda lui Nerodowicz Borodawka i-a luat pe funcţionarii polonezi pe
neprins de veste. Ei pur şi simplu nu aveau soluţii pentru o astfel de situaţie.
Prin urmare, şi schimbările în rândul funcţionarilor otomani şi tratarea
necorespunzătoare a solilor polonezi trimişi la Bahcisarai şi Constantinopol
au tensionat şi mai mult situaţia în jurul relaţiilor polono-otomane. Graţiani,
cunoscut prin abilităţile sale diplomatice, a fost numit domn tocmai pentru a
intermedia relaţiile polono-otomane şi a contribui la pacificarea cazacilor şi
tătarilor. Când aceste demersuri au eşuat otomanii au renunţat la serviciile
lui Graţiani. Era nevoie deci de un pretext pentru a-1 mazili. Şi acest pretext
a apărut de curând.
Foarte probabil, ca arestarea solilor moldoveni trimişi 1 4 la Gabriel
Bethlen, să fi fost legată de interceptarea corespondenţei principelui cu

11

Scrisoarea datează cu 28 iulie 1 620 (Hunnuzaki, IV/2, nr. CDXXIV, p. 386).
"Gaspar Gratiany court mesme fortune en Moldavie, les Turcz ayant oppinion qu'il a
intelligence avec l'Empereur et qu'Il affestionne les Polonois, que l'on se prepare tousiours
d'attaquer rudement 1 'annee prochaine" (Documente privitoare la istoria românilor, urmare
la colecţiunea lui Eudoxiu Hunnuzaki, suplim. 1, voi. 1 ( 1 5 1 8- 1 750), documente culese de
Gr. G. Tocilescu şi Al. 1. Odobescu, Bucureşti, f. e., 1 886 (în continuare: Hurmuzaki,
suplim. 1, voi. 1), p. 1 87, nr. CCLXXXVI).
13
Hurmuzaki, sup1im. l, voi. I, p. 1 87, nr. CCLXXXVII.
14
Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti, voi. IX ( 1 6 1 41 636), Acte şi scrisori, publicate de Andrei Veress, Bucureşti, Ed. Cartea Românească,
1 936 (în continuare: Veress, IX), p. 2 1 7, nr. 1 73 . Scrisoarea lui Graţiani către Bethlen a fost
scrisă la 29 aprilie 1 620.
12
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demnitarii otomani şi tătari 1 5 . De altfel, principele transilvănean în vara
anului 1 620, îi va aresta şi pe solii polonezi care se aflau la el 1 6 . Despre
acest incident avem ştiri atât în cronica lui Miron Costin 1 7 , cât şi în
izvoarele poloneze 1 8 . Faptul că scrisorile au fost interceptate de către Gaşpar
Graţiani şi trimise polonezilor se confirmă şi prin alte surse din epocă 19 .
Cert este că de la o vreme încolo Gaşpar Graţiani îşi pierduse sprijinul la
otomani20 , iar demersurile lui filopolone şi filoaustriece nu le erau pe plac
otomanilor cu atât mai mult cu cât cu cei dintâi nu puteau nicidecum rezolva
problema cazacilor, iar în ceea ce-i priveşte pe cei din urmă un conflict
religios i-ar fi ţinut departe de un nou eventual conflict cu Imperiul Otoman.
Prin urmare, Gaşpar Graţiani nu numai că nu era necesar otomanilor, în
noua conjunctură politică, dar devenea şi incomod prin demersurile lui.
1 5 Anume aşa trebuie să înţelegem informaţiile furnizate de o copie târzie, datată cea. 1 6221 623, prin care fraţii lui Constantin Roşea mărturiseau că acesta "fiind trimăs cu dreptă
solie la Ţara Ungurească, i s-au întâmplat a şăde închis acolo 2 ani" (Moldova în epoca
feudalismului (alcătuitori P. G. Dmitriev, D. M. Dragnev, E. M. Russev, P. V. Sovetov),
voi. 1, Chişinău, Ed. Lumina, 1 96 1 , p. 369-370, nr. 1 64).
16
El i-a acuzat pe polonezi că-I ajută pe împărat în războiul izbucnit în anul 1 6 1 8 . Soldaţii
din regimentu1 1ui Lisowski (lisowczyci) au jucat un rol esenţial la determinarea principelui
să renunţe la asediu! Vienei. Totodată principele transilvănean le cerea polonezilor să nu
mai permită recrutarea lisowczycilor în Polonia, ceea ce nu s-a întâmplat. Când a
interceptat el la rândul său nişte scrisori ale regelui i-a arestat pe soli (Antoni Prochaska,
Hetman Stanislaw Z6lkiewski, Wydawnictwo Kasy im. Mianowskiego, Warszawa, 1 927, p.
220).
1 7 Cronicarul moldovean susţinea că principele ardelean le-ar fi scris tătarilor ca să-i atace
pe polonezi ca aceştia să nu le poată da ajutor austriecilor (Miron Costin, Opere (ed. P. P .
Panaitescu), Bucureşti, E.S.P.L.A., 1 958, p . 67).
18 Gabriel Bethlen a trimis o solie la polonezi la Cracovia. Î n cadrul acestor tratative
desfăşurate la sfărşitul lunii februarie 1 620, una dintre acuzaţiile aduse principelui
Transilvaniei a fost participarea împreună cu turcii şi în detrimentul creştinătăţii la
campaniile militare împotriva creştinilor şi a creştinătăţii. Drept dovadă a complicităţii
turcilor la planurile principelui au fost aduse nişte scrisori interceptate adresate lui Schender
paşa: "nad to interseptae sunt illius literae do Skinder Basze pisane" (Biblioteka
Czartoryskich, Ms. Nr. 350, filele 769-789). Poziţia poloneză a rămas de altfel
neschimbată: ocuparea Ungariei de Sus şi obţinerea coroanei Ungariei de către principele
Transilvaniei avea să fie urmată de închinarea noilor teritorii sultanului turc, ceea ce în
viziunea polonezilor era inacceptabil. Despre aceasta scria Stanislaw Z6lkiewski lui Gabriel
Bethlen precum şi Stărilor Ungariei din 25 septembrie şi 28 octombrie 1 6 1 9 în Bibl.
Czartoryskich, Ms. Nr. 350, filele 399-404. Ţinând cont de faptul că acum s-a produs şi
tensionarea la maxim a relaţiilor dintre Bethlen şi Graţiani s-ar putea ca cele două ştiri cu
privire la scrisorile interceptate să aibă aceeaşi rădăcină.
1 9 Antoni Prochaska, op. cit. , p. 206, nota 6.
20
Idee întâlnită şi în cronica lui Miron Costin: "Cwundu au simţitu Gaşpar vodă că ş-au
pierdutu la turci credinţa . . . " (Miron Costin, op. cit. , p. 67).
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Eşecul celor două solii i-a determinat pe polonezi sa ta măsuri
urgente pentru apărarea ţării de pericolele care veneau din partea tătarilor şi
otomanilor. Un eventual succes militar în confruntarea cu aceştia le-ar fi
adus un plus de autoritate atât regelui cât şi marelui hatman. Regele la
începutul lunii august trimitea solii săi la sejmikurile regionale. În
instrucţiunile redactate la începutul lunii august era fixată situaţia la acea oră
în relaţiile cu Imperiul Otoman. Aceste instrucţiuni seamănă în general cu
decretarea stării de războe 1 . Totodată mazilirea lui Gaşpar Graţiani care şi-a
demonstrat ataşamentul faţă de coroana polonă aducea o nouă complicaţie
pentru polonezi. Un nou domn, neprieten al Rzeczpospolitei, putea nu
numai să permită fără menajamente efectuarea incuriunilor tătăreşti în
teritoriile poloneze, dar să organizeze el însuşi asemenea campanii, precum
a făcut de atâtea ori Ştefan Tomşa al II-lea22 . Teritoriul Moldovei era de
altfel foarte propice unor asemenea campanii de pradă23 . De aceea, nu-i
întâmplător că la ştirea mazilirii lui Gaşpar Graţiani, polonezii au hotărât să
acţioneze în colaborare cu fostul domn.
Hotărârea de a întreprinde o intervenţie în Moldova a fost luată
probabil în prima jumtate a lunii iulie 1 620. Plecarea intempestivă a lui
Otfinowski, solul polonez, de la Constantinopol, produsă în a doua jumătate
a lunii iulie este o mărturie în acest sens. Întrunirea la nivel înalt a înalţilor
demnitari polonezi produsă la 1 5 iulie 1 620 i-a lăsat lui Z6lkiewski
libertatea de acţiune, deşi atunci probabil se ştia că el intenţionează să intre
cu armatele în Moldova24 • La 1 7 iulie 1 620, prin universaluri regele convoca

21

"dano znac z Constantynopola magnis itineribus o wielkim, prţ!dkim y pewnym
Tureckim niebespieczenstwie" (s-a făcut cunoscut de la Constantinopol magnis itineribus
de W1 mare, rapid şi sigur pericol turcesc) (Biblioteka Czartoryskich, Ms. Nr. 350, filele
4 1 3-427 şi 4 1 4).
22
Pentru relaţiile polonezilor cu Ştefan Tomşa al II-lea vezi materialele noastre: Bătălia de
la Cornul lui Sas şi implicaţiile ei asupra relaţiilor polono-otomane, în voi. Materialele
conferinţei anuale a tinerilor cercetărori, 201 1 , Chişinău, Institutul de Istorie, Stat şi Drept,
p. 48-60 şi Ţara Moldovei în cadrul relaţiilor internaţionale în timpul primei domnii a lui
Ştefan 11 Tomşa (după Bătălia de la Cornul lui Sas şi până la începutul campaniei de
restabilire a Movileştilor în scaun 1 613-1 615), în "Revista de Istorie a Moldovei ", nr. 3,
Chişinău, 20 1 2, p. 34-47.
23
Izvoarele menţionează deseori drumurile care legau Moldova de Polonia drept căi pentru
pătrWlderea tătarilor în Polonia. Despre incursiunile tătarilor în timpul domniei lui Ştefan II
Tomşa vezi: Valentin Constantinov, Impactul incursiuni/ar cazaci/ar şi tătarilor asupra
relaţiilor dintre Ştefan li Tomşa şi polonezi, în "Buletin ştiinţific al tinerilor istorici.
Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători " , Serie nouă 1
(VI), Chişinău, 20 1 2, p. 55-6 1 .
24
Ryszard Majewski, op. cit. , p . 70.
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nobilimea poloneză în tabăra de lângă Halici 25 . La 1 august 1 620, Stanislaw
Z6lkiewski anunţa nobilimea de la graniţă despre faptul că sultanul-calga26
cu oştirile tătăreşti s-a pornit spre Polonia şi totodată îi îndemna să se adune
în tabără unde şi el în scurt timp avea să vină27 . De altfel, aşa cum am arătat
şi mai sus, instrucţiunile date solilor regelui la sejmikurile regionale decreta
practic starea de război cu Imperiul Otoman. Totodată în momentul
anunţării mazilirii lui Gaşpar Graţiani, la Constantinopol, se ştia că el
doreşte să se opună puterii suzerane, că are lângă el "opt sau nouă mii de
soldaţi" şi că a făcut apel la vecinii săi pentru a elibera ţara de dependenţa
turcească28 . Cifra ostaşilor fireşte că era una exagerată, iar de fapt domnul
Moldovei, proaspăt mazilit, nu avea nici un fel de forţe militare care cât de
cât ar fi contat într-o eventuală intervenţie otomană. Probabil că aceste
zvonuri i-au determinat pe otomani să mobilizeze forţe importante împotriva
coaliţiei dintre Gaşpar Graţiani şi polonezi.
De aici se poate trage concluzia că indiferent dacă era sau nu mazilit
Graţiani, hatmanul Z 6lkiewski era hotărât să facă intervenţia în Moldova,
pentru că, aşa cum avea el să mărturisească, era mai bine să se ducă un
război pe teritoriul inamicului 29 decât în propria ţară3 0 •
Universalurile regelui şi apelurile lui Z6lkiewski către şlahta
poloneză n-a avut efectul scontat. În tabăra poloneză s-au adunat mai puţini
oşteni decât marele hatman miza. Acest fapt a întârziat cu câteva zile
25 Antoni Prochaska, op. cit. , p. 228, nota 84. Este adevărat însă că acest apel către şlahta
poloneză nu era neapărat un apel pentru intervenţia în Moldova. Din el rezulta doar că
nobilimea poloneză din regiune este chemată sub arme, iar armata va fi condusă de către
Stanislaw Z6lkiewski. Hotărârea de a efectua campania din Moldova era ţinută în secret
(Ryszard Maj ewski, op. cit. , p. 70, nota 374).
26 Fratele hanului tătăresc.
27 Pisma Stanislawa Z6/kiewskiego, p. 3 74, nr. 79.
28 l'on dict qu'II a huict ou neuf mii hommes de guerre ensembl e qui faict doubter que
"
peult estre aura il recours a ses voisins et a ses forces, pour souslever ceste province et
tacher de la remettre hors de la servitude Turquesque" (Hurrnuzaki, suplim. 1, voi. 1, p.
1 87). În acelaşi document se spunea că Gabriel Movilă a şi plecat din ţară împreună cu
boierii cei mai importanţi.
29 Adică a Moldovei.
30 La 26 august, scriind regelui marele hatman menţiona: Nude powiadam: bţ:dzieli
"
Rzeczpospolita, ojczyzna moja mila, defensivo beiio w ziemi swej (j e8li jeszcze pospolitym
ruszeniem, j ako na elekcyej kr6la Henryka opisano) chciala z Turki wojnţ: odprawowac,
actum est zginţ:lismy! Jesli z nieprzyj acielem w ziemi jego czynic i najezdzac go bţ:dziem?
Non est desperandum de victoria" (Spun deschis: dacă va dori Rzeczpospolita, patria mea
dragă un război defensiv în ţara sa (dacă încă cu mobilizare generală, ca şi în timpul alegerii
regelui Henryk este descris) cu turcii să facă este cert am pierit! Iar dacă cu duşmanul vom
lupta în pământul lui şi să-I atacăm? Nu este exclusă victoria) (Pisma Stanislawa
Z6/kiewskiego, p. 3 76, nr. 80).
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înaintarea armatei poloneze în teritoriul Moldovei 3 1 • De asemenea mc1
proviziile n-au fost adunate în cantitate necesară32 , ceea ce iarăşi avea să-şi
spună cuvântul asupra rezultatului campaniei.
Armata poloneză s-a adunat lângă S ledzi6wka. Marşul spre Moldova
1-au început pe data de 1 septembrie nu în ultimul rând datorită insistenţelor
lui Graţiani, duP: ă care deja venise un capigi-başa cu ordinul de a pleca spre
Constantinopol 3 .
Armata poloneză a pornit spre Gruszka, iar pe 2 septembrie a ajuns
la Nistru nu departe de Podbile. Pe 4 septembrie armata poloneză a ajuns pe
teritoriul moldovenesc trecând Nistru lângă Soroca34 .
Acel moment i-a servit lui Gaşpar Graţiani semnal pentru începutul
răscoalei. Dacă până atunci el doar ameninţa cu răscoala din acel moment a
trecut la realizarea ei practică poruncind ca cei care au venit după el precum
şi turcii care se aflau la Iaşi să fie omorâţi 35 . Teofil Szemberg susţinea că
imediat după omorârea turcilor la Iaşi, domnul Moldovei ar fi fugit spre
Hotin, ca mai apoi să plece frin Pocuţia mai departe 36 . Aceste acuzaţii s-ar
putea să fie lipsite de temei 3 deoarece deja la 7 septembrie Gaşpar Graţiani
cu circa 500-600 de oşteni, dar şi cu marii boieri, care au primit de la
hatmanul polonez cadouri importante38 : Bâcioc mare vomic al Ţării de

3 1 U ltimele contingente militare ale polonezilor au ajuns grosul armatei când aceasta se afla
dej a în Moldova. De exemplu, lisowczycii lui Rogawski au ajuns în Moldova la 1 1
septembrie: Corfus, sec. XVI-XVII, p. 250-25 1 . Copie după Teki Naruszewicza; Bibl.
Czart. Nr. 350, fila 429; Bibl. Czart., Nr. 1 577, filele 40 1 -403.
32 Ryszard Majewski, op. cit. , p. 1 40.
33 Ibidem, p. 1 4 1 .
34 Relacyja prawdziwa o weszciu wojska polskiego do Woloch i o potrzebie j ego z
poganstwem w Roku Panskim 1 620 we wrzdniu i w paidzierniku przez Teofila Szemberga
sekretarza Kr6la Jego Mosci kt6ry w potrzebie tej obecnie byl i odwag'l_ zdrowia Ojczy:lnie
slui:yl spisana, do druku przygotowal i wstţ:pem poprzedzil Bohdan Kr6likowski, i:yciorys
oracowal Miroslaw Nagielski, Lublin, 2009, p. 65.
3 Ilie Corfus, Documente privitoare la istoria României culese din arhivele polone. Secolul
al XVI-lea şi al XVII-lea (ed. îngr. de Vasile Matei), Bucureşti, Ed. Academiei, 200 1 , p.
248-25 1 , nr . 1 1 9; Teofil Szemberg, op. cit. , p. 65; Biblioteka Czartoryskich, Nr. 1 577, fila
40 1 .
36 Teofil Szemberg, op. cit. , p. 65-67. Autorul susţine că Z6lkiewski i-ar fi scris chiar şi
două scrisori lui Graţiani. La prima domnul mazilit de turci i-ar fi răspuns că aşteaptă
mobilizarea armatei şi de-abia după ce a primit a doua scrisoare a venit în tabăra poloneză.
37 Se pare că autorul relaţiei participant la acele evenimente în persoana lui Gaşpar Graţiani
a găsit un ţap ispăşitor, pentru a motiva insuccesul răsunător al campaniei poloneze din
Moldova.
38 Corfus, op. cit. , p. 250-25 1 . Copie după Teki Naruszewicza; Bibl. Czart, Nr. 350 , fila
429; Bibl. Czart., Nr. 1 577, fila 40 1 -403. Alte copii.
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Jos39 , Nicoriţă mare vornic al Ţării de Sus40 , Şeptelici hatman4 1 , Goia
postelnic42 , Cheuca mare comis4 3 s-au unit cu armata poloneză. Cu câteva
zile mai târziu, pârcălabii de Orhei, Steţco şi probabil Mierăuţă, au adus o
scrisoare de la Schender paşa în care le scria că în locul lui Gaşpar Graţiani
a fost numit de la Poartă un alt domn, şi că îi ruga să-1 prindă pe Graţiani şi
să se închine lui Alexandru44 .
Dintre posibilităţie care existau atunci două au fost luate în dezbatere
la un consiliu din 8 septembrie. Prima era o propunere a lui Gaşpar Graţiani
care propunea să fie atacat Schender paşa care se afla la Tighina cu forţe
puţine45 . Însă intenţia lui Z6lkiewski era ca să meargă spre Iaşi să-1 reaşeze
pe Gaşpar Gratiani în scaunul ţării şi apoi să meargă spre Ţuţora ca să apere
calea spre laşi46 . Nu era altceva decât repetarea scenariului la care hatmanul
polonez deja participase. În anul 1 595, exact aşa armata poloneză condusă
pe atunci de către Jan Zamoyski iniţial 1-a aşezat la Iaşi pe Ieremia Movilă
iar mai apoi 1-a menţinut în scaun în urma bătăliei de la Ţuţora din acel an47 .
Conjunctura politică a celor două momente era însă una diferită. În anul
1 595, ţările române erau angrenate într-un conflict cu Imperiul Otoman.
Urcarea în scaun a lui Ieremia Movilă şi scoaterea din război a Moldovei era
convenabilă, într-o anumită măsură, şi turcilor. În plus, atât susţinerea
populaţiei cât şi a marii boierimi era categoric de partea noului domn al
Moldovei, ales de ţară, decât de partea lui Răzvan vodă care guverna ţara în
calitate de reprezentant al principelui Transilvaniei de atunci Sigismund
Bathory48 . Spre deosebire de acea perioadă, în anul 1 620, Imperiul Otoman
39 N. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Românească şi Moldova. Sec. XIV
XVII, , Bucureşti, Ed. Enciclopedică Română, 1 97 1 , p. 347-348.
40 Ibidem, p. 42 1 -422.
4 1 Ibidem, p. 446-447.
42 Ibidem, p. 403-404.
43 Ibidem, p. 40 1 -402.
44 Corfus, op. cit. , p. 250-25 1 . Copie după Teki Naruszewicza; Bibl. Czart, Nr. 350, fila
429; Bibl. Czart., Nr. 1 577, fila 40 1 -403. O altă copie.
45 Ryszard Majewski, op. cit. , p. 1 6 1 . Aceeaşi propunere a lui Gaşpar Graţiani, Teofil
Szemberg o plasează pentru ziua de 13 septembrie (Teofil Szemberg, op. cit. , p. 67). Nu-i
exclus că asemenea propuneri ale lui Gaşpar Graţiani să fi venit în repetate rânduri.
46 Ryszard Majewski, op. cit. , p. 1 63 .
47 Despre campania d e la Ţuţora din anul 1 595 vezi textul după I . Corfus, în Călători
străini despre Ţările Române (îngr. de Maria Holban, M. M. Alexandrescu Desca Bulgaru,
Paul Cernovodeanu), vol. III, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1 97 1 , p. 64 1 -653.
48 În anul 1 595, Aron Tiranul a fost scos din scaun de către Sigismund Bathory, iar în locul
lui a fost pus Răzvan. Despre conjunctura politică din acele timpuri vezi: Valentin
Constantinov, Moldawia w stosunkach mi�dzynarodowych w koncu XVI i na poczqtku XVII
wieku, în "Rzeczypospolita wobec Orientu w epoce nowozytnej " , pod red. Dariusza
Milewskiego, Zabrze, 20 1 1 , p. 1 0-2 1 .
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nu mai era în conflict cu Imperiul Habsburgic, Moldova nu trebuia scoasă
din coaliţia antiotomană, iar moldovenii nu-l susţineau49 nici pe Gaşpar
Graţiani care era " omu neştiutoriu rîndul şi a obiceaiurilor ţării, fără limbă
de ţară, care lucru mai greu nu poate hi, cîndu nu ştie domnul limba ţării
unde stăpîneşte"50 , nici pe polonezi 5 1 . Moravurile armatei poloneze nu s-au
schimbat nici în această campanie, iar jafurile erau la ordinea zilei în pofida
avertismentelor venite atât din partea hatmanilor, cât şi din partea regelui
însuşi 52 • Despre jafurile comise de soldaţii polonezi scria şi Lukasz
Miaskowski către fratele său, chiar dacă făptaşii erau pedepsiţi încrederea
moldovenilor era foarte scăzută53 .
Între timp şi Schender paşa a început să acţioneze. Pe lângă
scrisoarea menţionată către orheieni prin care le spunea că sultanul a numit
un domn nou iar pe Gaşpar Graţiani trebuie să-1 predea, ştim cel puţin de
încă o poruncă prin care le ordona celor din ţinutul Orhei să adune 400 de
călăreţi pe care să-i deplaseze spre Nistru şi acolo să împiedice înaintarea
armatelor poloneze pe la trecători 54 .
Conform izvoarelor din epocă, armata poloneză a ajuns la Ţuţora în
jurul zilei de 1 2 septembrie. Ajunşi acolo au reînnoit şanţul săpat încă din
timpul lui Zamoyski, dar lucrările se desfăşurau fără prea mare tragere de
inimă55 .
Între timp, polonezii au făcut apel şi la Gabriel Movilă, care în acea
vreme se afla la Cluj, că să adune sabaţi şi împreună cu ei să-1 alunge din
49 Despre lipsa interesului moldovenilor de a se uni cu oastea polonă scria şi Teofil
Szemberg: "Z kt6rych napierwszy Oriowianie, Sll_siedzi tehiilscy i buzaccy, z jasnll_
deklaracyjl\_ przyszli: "Gotowismy przysc do woj ska Kr6la JM., kt6rego sobie panowania
i:yczymy, ale bojemy si� o ub6stwo nasze. Skoro my tu przydziem, to poganie za ub6stwo,
za i:ony, za dziatki nasze etc. etc. " (Din care cei dintâi orheienii, vecinii tighineni şi
bugeceni cu o declaraţie clară au venit: " Suntem gata să venim la annata Regelui MS, a
cărei stăpânire ne-o dorim, dar ne temem de sărăcia noastră. Imediat ce vom veni, iar
păgânii de sărăcia, soţiile, copiii noştri etc. etc. " Teofil Szemberg, op. cit. , p. 69).
50 Miron Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei, în voi. cit. , p. 66.
5 1 Aceştia din unnă cunoscuţi prin numeroasele lor j afuri ale populaţiei mai ales din
perioada anilor 1 6 1 5 - 1 6 1 6, când Michal Wisniowiecki şi Samuel Korecki au încercat să-I
aşeze şi să-I menţină în scaun pe Alexandru Movilă.
52 Ryszard Maj ewski, op. cit. , p. 1 66- 1 67.
53 "Î n bazar <la Ţuţora> nu există nici o femeie, nici o băutură, şi nu numai nici o băutură,
dar şi pâinea-i cu zgârcenie, căci ce aduc moldovenii de vânzare j efuiesc ai noştri, cu toate
că au fost spânzuraţi dej a doi în mij locul taberei" (1 . Corfus, Documente privitoare la
istoria României culese din arhivele poloneze. Secolul XVII, Bucureşti, Ed. Academiei,
1 983, p. l 02, nr. 46).
54 Corfus, op. cit. , 200 1 , p. 250-25 1 . Copie după Teki Naruszewicza; Bibl. Czart., Nr. 350,
fila 429; Bibl. Czart., Nr. 1 577, fila 40 1 -403, alte copii.
55 Teofil Szemberg, op. cit. , p. 69.
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scaun pe Radu Mihnea. Pentru a preveni jafurile din partea polonezilor,
Gaşpar Graţiani a pus la dispoziţia armatei o mie de boi şi două mii de
berbeci 5 6 •
Primele ciocniri între detaşamente poloneze şi otomane s-au produs
la 1 7 septembrie, iar ca urmare a acelei confruntări polonezii au pierdut
după spusele lui Szemberg în jur de 1 000 de slugi 57 . În ziua următoare, 1 8
septembrie, au avut loc de asemenea câteva confruntări locale fără ca
armatele să fi fost antrenate într-o bătălie frontală, deşi otomanii deja şi-au
concentrat acolo armata5 8 .
Bătălia de la Ţuţora propriu-zis s-a dat pe data de 1 9 septembrie. Î n
momentul confruntării armata poloneză împreună cu ajutoarele venite de la
moldoveni număra în jur de 1 0 000 de oameni 5 9 . Ryszard Majewski
considera că aproximativ aceleaşi contingente militare le avea la dispoziţie
şi Schender paşa60 •
Z6lkiewski a aranjat armata pornind de la nişte concepţii pe care el
le creadea utile în lupta cu tătarii. În primul rând, era vorba de prevenirea
mobilităţii cavaleriei tătăreşti, care putea duce la un atac pe flancuri şi apoi
la o lovitură din spate. Prin urmare, hatmanul polonez a hotărât să facă un
fel de cetate mobilă. Ambele flancuri aveau să fie apărate prin nişte tabere
formate din care - fiecare alcătuită din 4 rânduri de care câte 50-60 fiecare
cu infanterie şi tunuri. Cavaleria avea să fie plasată în centru. Această
aşezare avea însă şi un mare neajuns. Fiind flancată de infanterie,
cavalerimea poloneză era lipsită de manevritate.
Bătălia propriu zisă a constat din trei faze: prima confruntarea
frontală din ambele părţi; a doua atacarea de către tătari a flancului drept al
armatei poloneze; şi a treia fază nimicrea taberei din dreapta a armatei
poloneze.

56 1. Corfus, op. cit. , 200 1 , p. 99- 1 02, nr. 46.
57 "1 pewnie zgin�lo nam czeladzi blisko l OOO, j esli nie 1epiej " (Teofil Szemberg, op. cit. , p.

7 1 ).
58 Aceste ciocniri s-au desfăşurat fără vreun rezultat notabil.
59 Regestr wojska i rotmistrz6w z nieboszczykiem panem hetmanem Stanislawem
Z6lkiewskim w Woloszech pobitego (Registrul armatei şi a rotmiştrilor cu răposatul pan
Stanislaw Z6lkiewski În Moldova învinsă), în A GAD, Zbi6r Branickich ze Suchej, ksi�ga
1 5511 8 1 : Ukraine sprawy, p.
60-6 1 , indică un număr de 1 1 860 de oşteni, dintre care
moldoveni 500. Alte registre ale armatei vezi la Ryszard Majewski, op. cit. , p. 1 69, nota
1 17.
Ryszard Maj ewski, op. cit. ,

60

p.

1 80.
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După atacul frontal a început să se profileze o perspectivă
îmbucurătoare pentru polonezi6 1 . Însă înaintarea armatei a produs o
destabilizare a poziţiilor poloneze. Conducerea cu operaţiunile militare care
de la bun început nu era chiar eficientă, într-un anumit moment a ieşit de
sub controlul atât al marelui hatman cât şi al hatmanului plin Koniecpolski.
În special această problemă s-a abătut asupra flancului drept. Tabăra din
dreapta a înaintat prea mult în comparaţie cu cea din stânga. În plus,
întâmpinând un val sau şanţ în care se afla infanteria turcească ea a încercat
să-1 ocolească. Prin urmare între tabăra din dreapta şi restul armatei s-a
produs o spărtură. În a doua fază anume acolo au lovit tătarii62 . Iar cei care
aveau menirea să-i asigure stabilitatea s-au împrăştiat. Aşa tătarii au primit
ocazia să învăluie cavaleria poloneză pe din spate, ceea ce dintotdeauna s-a
străduit să prevină Z6lkiewski. Ca urmare a acestei situaţii cavaleria
poloneză a fost nevoită să se retragă, lăsând în câmp tabară din dreapta de
una singură. Încercările lui Z6lkiewski de a organiza armata pentru a lupta
în continuare s-au dovedit a fi ineficiente, iar cu mici excepţii cei din tabăra
din dreapta fie au fost omorâţi, fie au căzut prizonieri 63 .
Prin urmare, considera Ryszard Majewski bătălia din 1 9 septembrie
1 620, contrar unor opinii 6\ trebuie considerată pierdută de către armata
poloneză, iar motivele principale au fost lipsa unui comandament eficient,
insuficienta cunoaştere a câmpului de bătălie, căderea psihică a cavaleriei
poloneze şi nu în ultimul rând lipsa de rezerve care ar fi contracarat acţiunile
cavaleri ei tătăreşti6 5 .
În ziua următoare, din cauza panicii, o parte din armata poloneză s-a
îndreptat spre Prut unde a fost pradă uşoară fie a moldovenilor, fie a
tătarilor66 . Din câte se pare, moldovenilor li s-a cerut să-i predea pe
polonezi, mai ales pe cei de stofă nobilă, în schimbul unor recompense. Ca
de obicei, această degringoladă a armatei poloneze a fost pusă pe seama lui
6 1 Cronicarul turc Mustafa Naima menţiona că la un moment dat: "Atunci un număr mare
de duşmani au mers şi au înconjurat pe la spate, pe gaziii hărţuitori. Husein paşa i Hîzîr
paşa şi Sarîmsak Mehmed paşa fiind încercuiţi, vitej ii aceia au rămas între duşmani" (cf.
Naima Tarihi, Cronica lui Naima, în Cronici turceşti privind Ţările Române. Extrase,
vol.III (sfărşitul sec.
XVI-începutul sec. XIX) (vol. întocmit de Mustafa A. Mehmet),
Bucureşti, Ed. Academiei, 1 980, p. 54.
62 Teofil Szemberg menţionează că hatmanul plin Koniecpolski le-a ordonat să se retragă,
dar s-a produs o mare încurcătură aşa încât tabăra a rămas pe loc (Teofil Szemberg, op. cit. ,
r· 77-79).
3 Desfăşurarea luptei Ryszard Majewski, op. cit. , p. 1 88- 1 9 1 .
64 Antoni Prochaska, op. cit. , p . 243 .
65 Ryszard Majewski, op. cit. , p. 1 9 1 .
66 Teofil Szemberg, op. cit. , p. 8 1 .
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Gaşpar Graţiani, care ar fi auzit de nişte tratative pe care polonezii ar fi dorit
să le înceapă cu otomanii şi în care persoana lui avea să fie vizată în primul
rând67 . Că s-a ajuns la un moment dat la negocieri aminteşte şi cronicarul
turc Mustafa Naima, dar ideea de a-1 trimite ca ostatec pe Cantemir mârza a
fost respinsă de către acesta din start68 . Probabil, posibilitatea purtării unor
tratative i-a reţinut pe polonezi în tranşeele de la Ţuţora încă nouă zile69 .
Într-un fel sau altul, doar pe 29 septembrie, în formă de tabără, armata
poloneză a început calea întoarsă spre Polonia70 . Calea de întoarcere7 1 nu era
una uşoară. Tabăra poloneză era însoţită de armatele tătăreşti şi otomane
care periodic o atacau. Armata poloneză a întâlnit în cale numeroase sate
arse7 Un fost sat armata poloneză aflată în retragere 1-a întâlnit până a
ajunge la Răut73 . După ce a fost trecut Răutul localităţile incendiate erau
frecvente 74 . După câte se pare, tătarii au practicat împotriva polonezilor
•

67 Ibidem.
68 Kanşir <probabil un derivat de la cancelar n.ns.> văzând că situaţia a ajuns la disperare,
"
a trimis un sol cu scrisoare, cuprinzând următoarele angajamente: "Gaşpar ne-a înşelat pe
noi şi ne-a adus aici spunându-ne că tătarii, vechii noştri duşmani, sînt singuri. Dar nici nu
aveam vreo duşmănie cu dinastia osmanlîilor şi nu făceam cusururi în respectarea
obligaţiilor noastre. Noi nu ştiam că venise serdarul dinastiei osmane. Acum Gaşpar a fugit.
Noi nu ne războim cu oastea padişahului" . Despre răspunsul lui Cantemir Mârza vezi în
continuare relatarea cronicarului turc: (Mustafa Naima, în Cronici turceşti. . , voi. III, p. 54).
69 AGAD, Zbi6r Branickich ze Suchej , ksi�ga 1 55/1 8 1 , Relacja o poratce wojska na
Cecorze z hetmanem wielkim koronnym Stanislawem Z6lkiewskim dnia 7 paidziernika
1 620, p. 56; Teofil Szemberg, op. cit. , p. 87.
70 "29 septembris. O niespornej godzinie sprawiwszy tabor w 7 rz�d6w, wywi6dl nas z
Czeczory" (29 septembrie dimineaţa aranjând tabăra ne-a scos din Ţuţora) (Teofil
Szemberg, op. cit. , p. 87).
7 1 Harta pe unde a venit şi pe unde s-a întors armata poloneză vezi la Ryszard Maj ewski,
op. cit. , p. 1 70. Despre localităţile pe unde a trecut armata poloneză spre Ţuţora şi pe unde
s-a întors cu bibliografia actualizată cu privire la aceste localităţi vezi: Sergiu Tabuncic,
Campania poloneză de la Prut din anul 1 620. Localităţi şi locuri străbătute, sub tipar la
"
"Anuarul Institutului de Istorie al AŞM , II, Chişinău, 20 1 2 .
72 "3 pazdziernika . . . Stanelismy z e trzy godziny n a dzien w podole gl�bokim przy wsi
zapalonej " - "la 3 octombrie ne-am oprit pentru trei ore pe zi într-o vale adâncă lângă un
sat ars" (AGAD, Zbi6r Branickich ze Suchej, ksiega 1 5511 8 1 , p. 57).
73 Ibidem. La Răut, lângă actualul Bălţi, armata poloneză aflată în retragere a ajuns la 4
octombrie, şi au găsit acolo câmpii pline de lăcuste şi fără iarbă, iar în jur era plin de fum
din cauza incendiilor făcute păgânii.
74 Documente privitoare la istoria românilor urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de
Hurmuzaki, suplim. II, voi. II ( 1 60 1 - 1 640) (documente culese din arhivele polone,
coordonate, adnotate şi publicate de Ioan Bogdan cu traducerea franceză a documentelor
de 1. Skupiewski), Bucureşti,
f. e., 1 895, m. CCXXXI. Textul românesc în Călători
străini, voi. IV, p. 443-460. "La 5 octombrie. [ . . . ] La prânz ne-am oprit pe un râu, unde
tătarii arseseră un sat mare şi câteva curţi mai bune [ ... ]" (Călători străini, IV, p. 457).
.
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tactica pământului pâijolit75 , incendiind atât satele care erau în drumul
polonezilor dar şi iarba ca să nu le permită acestora să găsească hrană pentru
cai 76 •
Calea de întoarcere a durat aproximativ o săptămână, iar obiectivul
armatei poloneze era ajungerea la Movilău unde puteau spera la ajutor.
Atunci însă când armatei poloneze îi rămăsese să parcurgă cale de câteva
ore până a fi salvaţi, pe 6 spre 7 octombrie, din cauza noilor tulburări din
armata poloneză, tabăra s-a spart77 , iar fiecare a încercat să se salveze pe
cont propriu devenind pradă uşoară fie a tătarilor fie a moldovenilor care au
participat din plin la vânătoare predându-i pe polonezi tătarilor sau
turcilor78 . Dimineaţa a fost găsit şi corpul lui Z6lkiewski 79 .
Analizând desfăşurarea campaniei lui Z6lkiewski din Moldova în
anul 1 620 putem concluziona următoare. Încercările diplomatice de
consolidare a prevederilor păcii încheiate în anul 1 6 1 9 nu numai că nu s-au
încheiat cu succes, dar au fost puse sub semn de întrebare în anul 1 620. Solii
polonezi trataţi neadecvat la Constantinopol şi Bahcisarai au amplificat
temerile cu privire la un eventual război polono-otoman, în care tătarii ar fi
ocupat un loc important. Deşi conjunctura era una prielnică, polonezii având
încheiată pace cu toţi vecinii săi şi prin urmare având posibilitatea să-şi
concentreze atenţia în direcţia sud-estică, nu au utilizat toate atuurile pentru
a le impune otomanilor propriile lor condiţii. Până la acea oră, atât Schender
paşa, în anul 1 6 1 6, cât şi tătarii din Crimeea, la Orynin, în anul 1 6 1 8, au
reuşit succese răsunătoare asupra armatelor poloneze. Ultimul episod de la
Orynin i-a adus numeroase critici lui Z6lkiewski, iar situaţia creată în anul
1 620 era una prielnică pentru a repune pe tapet pretenţiunile poloneze nu
numai asupra Moldovei, dar şi asupra Ţării Româneşti. Totul depindea de
reuşita bătăliei de la Ţuţora din anul 1 620. Lipsa disciplinii, a unei
conduceri eficiente a armatei poloneze, a animozităţilor pe care marele
hatman le avea practic cu majoritatea celorlalţi conducători de regimente şi
nu în ultimul rând complexul pe care hatmanul îl avea în faţa tătarilor au
75 R. Majewski, op. cit. , p. 2 1 0-2 1 2.
76 Subiectul a fost tratat de noi şi într-un studiu recent aflat sub tipar Stepa Bălţi/ar în Evul
Mediu, prezentat în cadrul conferinţei ştiinţifice de la Universitatea "Alecu Russo" din
Bălţi.
77 Teofil Szemberg, op. cit. , p. 96- 1 0 1 ; AGAD, Zbi6r Branickich ze Suchej , ksiega
1 55/1 8 1 , p. 5 9-60.
78 Aşa de exemplu, a fost prins de către moldoveni Stanislaw Koniecpolski şi mai apoi
predat lui Schender paşa: 1. Corfus, op. cit. , 200 1 , p. 253-254, nr. 1 2 1 : "În acea pădure au
năvălit asupra noastră sute de moldoveni, care observându-1 pe domnul hatman
(Koniecpolski) şi pe noi, I-au luat pe domnul hatman de la noi . . .
79 Ryszard Majewski, op. cit. , p. 2 1 7.
"
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fost tot atâtea motive pentru suferirea înfrângerii în bătălia din ziua de 1 9
septembrie 1 620. Au urmat alte două situaţii în care a fost demonstrată lipsa
autorităţii hatmanului în armată. Prima avea să se consume în noaptea chiar
după bătălie, iar a doua cea din ultima clipă când până la teritoriile poloneze
nu le rămânea decât foarte puţin. Era să fie ultimul acord al campaniei
poloneze din Moldova în anul 1 620. Iar consecinţa cea mai importantă a
acestei înfrângeri a fost organizarea campaniei militare cu participarea
însuşi a tânărului sultan Osman II din anul următor 1 62 1 şi terminată cu
bătălia de la Hotin, câştigată de astă dată de polonezi.
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PARTICIPAREA NOBILIMII DIN BASARABIA ÎN ORGANIZAREA
ŞI ACTIVITATEA ADMINISTRA TIV-LOCALĂ DIN SECOLUL
AL XIX-LEA
Valentina Samoilenco *

Participation of nobility from Bessarabia in the organization and
activity of local government in the nineteenth century
- Abstract The 1 812 is a landmark in the history of Moldavia. Following the

Bucharest Peace Treaty of 1 6 May, it provides that the border between the
two empires will be fixed on the river Prut.
After the annexation of territory between Prut and Nistru rivers, into
Bessarabia, the Russian government establishes a new form of
administration. Paul Ciciagov, the commander - chief of the Russian army
in Moldavia, Wallachia and the Black Sea fleet, after the Bucharest peace,
instructed John Antonovich Capo d'Istria to prepare the draft for interim
management of attached lands.
Dur research aims to highlight the administrative changes that were
made in Bessarabia after 1 812, through both rules, adopted in 1812 and
1818 and the involvement of Moldavian boyars in the administration of the
new province.
Key words: the local government, landowners, nobles, the Supreme

Council of the province, stewardship
Cuvinte-cheie: administraţie locală, boieri, nobili, Consiliu Suprem al
provinciei, isprăvnicie
Anul 1 8 1 2 este un an dramatic în istoria Ţării Moldovei. În urma
încheierii Tratatului de pace de la Bucureşti din 1 6 mai, se prevedea ca
hotarul dintre Imperiul Rus şi Imperiul Otoman să fie fixat pe râul Prut.
Articolul 4 al Tratatului presupunea următoarele: "De la pătrunderea
acestuia (a Prutului - n. n.) în Moldova şi până la vărsarea sa în Dunăre,
apoi pe acest fluviu până la Chilia, şi până la vărsarea lui în Marea
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Neagră" 1 • În rest frontierele dintre Rusia şi Imperiul Otoman rămâneau
neschimbate, atât în Europa, cât şi în Asia.
Teritoriul anexat cuprindea o suprafaţă de 45 .630 km, cu 7.400 km
mai mult decât teritoriul ce rămase principatului Moldova. Aici se găseau 5
cetăţi, 1 7 târguri şi 685 de sate cu o populaţie, conform unor izvoare, de
circa 482.630 de suflete2 .
După anexare Guvernul Rus instaurează o nouă formă
administrativă. Pavel Ciciagov, comandantul-şef al armatei ruse din
Moldova, Valahia şi Flota Mării Negre, a însărcinat pe contele Ioan
Antonovici Capo d'Istria3 să întocmească proiectul regulilor pentru
administrarea provizorie a teritoriilor anexate.
Proiectul a fost aprobat de către împăratul Alexandru I în ziua de 2
august 1 8 1 2, punându-1 în aplicare cu titlul "Înfiinţarea administraţiei
provizorii în oblastia Basarabia"4 .
Elementul care a suferit în cea mai mare măsură procesul de
rusificare a fost boierimea din Basarabia, elita societăţii pe parcursul anilor
1 8 1 2- 1 9 1 8. Dacă asupra celorlalte elemente ale societăţii basarabene
rusificarea a fost mai mult sau mai puţin incompletă şi insuficientă, atunci
clasa nobiliară a trecut cu totul în tabăra ocupaţilor. Î n decursul a două-trei
generatii aproape în totalitate familiile nobiliare româneşti au devenit familii
ruseşti5 .
Într-un inventar făcut de Gheorghe Bezviconi pentru perioada anilor
1 8 1 2- 1 82 1 , ani consideraţi, un relativ liberalism şi cu vădite tendinţe de
afirmare a autonomiei provinciei, din 275 de familii boiereşti din Basarabia,

* Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" Chişinău, Republica Moldova.
1 N. Ciachir, Gh. Bercan, Diplomaţia europeană în epoca modernă (1566-1919), Ed.
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1 984, p. 249.
2 Mircea Rusnac, Basarabia sub stăpânirea rusească (1812-1918) . Nobilimea (1812-1918),
f. e., Bucureşti, 1 983, p. 32.
3
" Originar dintr-o familie din veacul XIV, plecată din oraşul Capo d'Istria, născut în
1 776 la Corfu. După studiile înalte făcute în Italia, îşi începe cariera pe insulele !onice, ce
aparţineau ruşilor, fiind numit secretar al Ambasadei la Viena, apoi secretar diplomatic al
amiralului Ciciagov, comandantul armatei Dunărene ( 1 8 1 2). În această calitate contele a
întocmit primul aşezământ de conducere a Basarabiei " (A. S. Sturdza, Prinos în amintirea
Ruxandei Scarlatovna Eding, născută Sturdza, în "Arhivele Basarabiei" , nr. l , Chişinău,
1 934, p. 3 7).
4 Notele Comitetului de statistică a provinciei Basarabiei, f. e., Chişinău, 1 868, tom. III, p.
1 1 1 , apud Al. Boldur, Autonomia Basarabiei sub stăpânire rusească în anii 1812-1828, Ed.
Cartea Românească, Chişinău, 1 929, p. 1 2.
5 Mircea Rusnac, op. cit. , p. 1 3 .
• • •
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neromâne erau doar 25: şapte ruseşti, şase ucrainene, patru poloneze, trei
germane, două armene, şi câte una turcească, bulgară şi olandeză6 .
După încheierea primei subperioade a stăpânirii ruseşti, nobilimea va
începe să se rusifice, atât prin nume, cât şi prin sosirea a noi "întăriri" de
peste Nistru. Într-un timp foarte scurt, din punct de vedere al compoziţiei
etnice, ea va deveni foarte eterogenă7 .
Din statistica prezentată de Alexandru Boldur reiese că în anul 1 8 1 8
peste 95% din totalul nobililor erau moldoveni. Doar peste un secol de la
anexare, în 1 9 1 2, numai 30% dintre boieri mai erau români, iar restul - de
provenienţă alogenă (funcţionarii formau 42% şi ceilalţi - 27 %, adică 69%
din totalul nobililorl Astfel, în 1 9 1 2, erau doar 1 37 funcţionari moldoveni,
1 98 funcţionari străini, 1 29 ruşi şi 4 de alte naţionalităţi9 .
Vom examina în continuare etapele şi acţiunile întreprinse de
autorităţile ţariste ce au dus la crearea acestor situaţii.
La 23 iulie 1 8 1 2, amiralul Pavel Ciciagov 1-a numit pe Scarlat
Sturdza 1 0 în funcţia de guvernator civil al Basarabiei. Prin acest gest, ţarul
Alexandru 1 a dorit să arate că Basarabia este condusă de un moldovean. Din
păcate, fiind o persoană devotată Rusiei, în scurta-i perioadă de activitate în
funcţie de Guvernator civil al Basarabiei (23 . 07. 1 8 1 2 - 1 7. 07. 1 8 1 3 ), Scarlat
Sturza nu a făcut prea mult pentru apărarea intereselor naţionale ale
românilor basarabeni 1 •
Conform " Regulamentului " , paragraful 7 " Guvernatorul civil are
sub supravegherea sa toate ramurile administraţiei locale interne" 1 2 . La
organizarea administrativă în viitoarea provincie se recomanda de a se
respecta " drepturile politice ale locuitorilor, care ar putea fi atribuite
6 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, f. e., Bucureşti, 1 940, voi.
1, p. 7-8.
7 Mircea Rusnac, op. cit. , p. 1 9.
8 Al. Boldur, Istoria Basarabiei. Contribuţii la studiul .,Istoriei Românilor ", Ed. Tiparul

Moldovenesc, Chişinău, 1 940, voi. III: Sub dominaţiunea rusească (1812-1981), p. 203.

9 Ibidem.
10

"Cel mai bătrân dintre Sturdzeşti, care s-au manifestat în Basarabia de după anul 1 8 1 2, a
fost Scarlat, primul guvernator al acestei regiuni. S-ar fi născut în decada a patra a veacului
1 8, studiile le-afăcut în străinătate. [ . . . ] Ecaterina cea mare, 'împărăteasa Rusiei 1-a decorat
cu crucea Sf. Vladimir, rangul IV, după pacea de la Bucureşti ( 1 792) - a fost silit să
pribegească sub ocrotirea ruşilor. La început familia s-a aşezat la Petersburg. Mai apoi au
trecut pe moşiile lor din Bielorusia" (E. P. Kovlevski, Scarlat Sturdza -primul guvernator
al Basarabiei, în "Arhivele Basarabiei ", nr. 4, Chişinău, 1 933-34, p. 305).
11
A. Moraru, Istoria românilor, Basarabia şi Transnistria 1812-1993, Ed. Universul,
Chişinău, 1 995, p. 1 8.
12
Al. Boldur, op. cit. , p. 1 2.
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provinciei " 1 3 , iar boierilor li se permitea de a ocupa funcţii în administraţia
locală.
La 2 februarie 1 8 1 3, în baza "Regulamentului" provizoriu şi a
instrucţiunilor, s-a elaborat Legea pentru instituţiile de stat din provincia
Basarabiei. Conform acestei Legi administraţia se alcătuia din două
departamente şi Adunarea comună.
Adunarea comună era alcătuită din preşedinte (acesta fiind
guvernatorul civil - n. n.) şi din toţi consilierii departamentelor - ca
membrii 14 . La Adunarea comună se soluţionau "problemele" parvenite de la
Departamente, cât şi cele propuse de guvernator.
Primul Departament al administraţiei provizorii se împărtea în trei
secţiuni. Cea dintâi se preocupa de afacerile judiciare, fiind condusă de
patru consilieri din rândul moşierilor (boierilor - s . n.) ce locuiau în
provincie. Secţiunea a doua se ocupa de soluţionarea afacerilor penale şi
cercetări, condusă de patru consilieri, dintre care trei din rândurile boierilor
moldoveni şi unul din rândul ofiţerilor superiori ruşi. Cea de-a treia secţiune
era menită să supravegheze poliţia urbană şi rurală în interiorul provinciei,
ea fiind condusă de un ofiţer superior rus. "Afacerile ,judiciare" trebuia să
fie instruite "după deciziunile şi obiceiurile locale" , de asemeni, şi cele
penale, până când nu se va constata ca necesar în viitor de a introduce
legiuirile penale ruseşti. Afacerile poliţiei interne se vor decide potrivit
modului de guvernare actuală" 1 5 .
Primul Departament trebuia să se mai ocupe şi de soluţionarea
litigiilor religioase print-o lege specială dar care nu a fost elaborată.
Departamentul al II-lea, de asemenea, era alcătuit din trei secţiuni "Fiecare
din ele se conducea de către un consilier din rândul ofiţerilor superiori ruşi
sau din moşierii moldoveni, care vor fi recunoscuţi capabili de către
Guvernator" 16 .
Prima secţiune a Departamentului al II-lea se preocupa de statistica
provinciei, cea de a doua de finanţe, iar cea de a treia - de comerţ, atât cel
intern, cât şi cel extern, precum şi de industrie.
Modul de funcţionare al secţiunilor era următorul: ele înaintau
propuneri Departamentului. Acesta, la rândul său, le înaintea spre
soluţionare Guvernatorului.

1 3 Ibidem, p. 13.
1 4 Al. Bo1dur, op. cit. , p . 13.
1 5 Ibidem, p. 1 4 .
1 6 Ibidem, p. 1 5.
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Consiliul Secţiunii finanţelor întocmea în fiecare semestru un raport
referitor la cheltuielele şi veniturile provinciei", pe care îl propunea pentru
"
aprobare Adunării comune.
În lucrarea sa Rusia pe Dunăre şi formarea oblastei Basarabia, L.
Kasso, examinând particularitatea principală a Regulamentului de la 1 8 1 2,
afirma că acesta nu era altceva decât o subordonare exclusivă a
"
Guvernatorului basarabean faţă de comandamentul armatei de pe Dunăre,
care reprezenta pentru cel dintâi guvernul central al Imperiului".
Prin urmare, actul din 1 8 1 2 trebuie considerat provizoriu, ca fiind în
strânsă legătură cu starea de război" 1 7 .
Iniţial, în Basarabia s-a păstrat vechea administrare moldovenească,
cu legile şi obiceiurile existente. Aceasta se preciza în Decretul din 1 8 1 3
care era denumit " Pravila vremenogo pravlenia bessarabii " (Pravila
conducerii vremelnice a Basarabiei/ 8 • Conform documentului erau folosite
în paralel limbile română şi rusă, iar funcţionarii moldoveni şi cei ruşi
judecau după pravilele vechi" existente. De asemenea, s-a păstrat şi vechea
"
împărţire românească în 1 2 ţinuturi 1 9 . Se păstrează chiar şi vechea stemă a
Moldovei reprezentată de capul de bour cu stele între coarne20 . Jurământul
faţă de ţarul rus va fi depus doar în 1 8 1 6.
Reşedinţa primului Guv:rnator civil al Basarabiei iniţial a fost la
Tighina, iar apoi la Chişinău. In această �erioadă funcţia de comandant
militar general ţarist era ocupată de Harting2 .
În perioada iniţială de introducere a Regulamentului provizoriu de
administrare a provinciei Basarabia raportul dintre funcţionarii moldoveni şi
ruşi era de 7 la 5, iar conducerea ţinuturilor era excluziv în mâna boierilor
moldoveni băştinaşi (Catargiu, Ghica, Balş, Leon, Vârnav etc) 22 .
La 1 7 iulie 1 8 1 3 din cauza bolii" Scarlat Sturdza a fost
"
disponibilizat până la însănătoşire". Funcţia de Guvernator civil este
"
preluată de Ivan Harting. Iar din 1 8 1 6, guvernatorul civil este subordonat
unui locţiitor al ţarului, prin crearea funcţiei de polnomocinâi-namestnik".
"
1 7 L. Kasso, Rossia na Dunae i obrozovanie Bessarabscoi oblasti, f. e., Moscova, 1 9 1 3 ,
apud Al. Boldur, op. cit. , p . 1 5.
1 N. Ciachir, Basarabia sub stăpînire ţaristă (1812-191 7), Ed. Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1 992, p. 32.
1 9 . În conformitate cu acest Regulament provincia dintre Prut şi Nistru a fost împărţită în
"
1 2 ţinuturi: Greceni, Codru, Hotărniceni, Orhei, Soroca, Hotin, Bender, Akkerman, Chilia,
Căuşeni, Reni şi lsmail, care cuprindeau 1 7 oraşe şi 693 sate" (A. Moraru, op. cit., p. 1 9).
20 A. Moraru, op. cit., p. 1 9.
21 . . . Generalul lvan Marcovici Harting ( 1 756- 1 83 1 ), olandez de origine, era un om
"
răutăcios, agresiv şi mincinos" (Ibidem, p. 8).
22 N. Ciachir, op. cit., p. 33.
••
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Din momentul intrării în funcţie de Guvernator civil a lui Harting, scaunul
acesta a fost ocupat de mulţi, dar toţi străini neamului românesc. În total, în
perioada dintre 1 8 1 2- 1 9 1 7 au fost 26 de guvernatori civili. Doar Scarlat
Sturdza a fost moldovean, ceilalţi au fost ruşi sau persoane rusificate. Printre
ei putem numi pe Kalagheorghe ( 1 8 1 6- 1 8 1 7), Constantin Catacazi ( 1 8 1 71 825), Vasile Timkovski ( 1 825-1 828), Turghenev sau Prajevski23 . Toţi au
îndeplinit dispoziţiile reglementare, pe care le trimitea conducerea Rusiei în
Basarabia.
În perioada impicientă de instaurare a Administraţiei ţariste s-au
făcut unele înlesniri populaţiei. Actele erau de la început "întocmite în limba
rusă şi moldovenească" , ca mai apoi să fie scrise doar în limba rusă. Toţi
locuitorii provinciei au fost scutiţi, timp de trei ani, de orice impozit plătit pe
propria persoană (capitaţie) şi de renta funciară. Au mai fost scutiţi şi de
serviciu militar. Cu timpul toate aceste înlesniri au fost anulate.
La 4 septembrie 1 8 1 7, Consiliul de Miniştri al Rusiei a adoptat o
decizie, prin care locuitorii Basarabiei au fost impuşi să plătească aceleaşi
impozite ce erau percepute pe timpul dominaţiei turceşti. În continuare au
fost adoptate mai multe hotărâri care, pas cu pas, au transformat Basarabia
într-un teritoriu al administraţiei ţariste24 .
La 29 aprilie 1 8 1 8 Alexandru I a adoptat Regulamentul cu privire la
organizarea administrativă a Basarabiei, care reglementa condiţiile de
organizare şi funcţionare a administraţiei civile a provinciei Basarabiei.
Regulamentul din 1 8 1 8 prevedea formarea în Basarabia a aşa-numitului
"
" Sfat Suprem al provinciei , alcătuit din patru membri ai guvernului
25
provincial şi şase deputaţi .
Activitatea Sfatului Suprem era subordonată guvernatorului general
militar. Guvernatorul civil putea fi numit doar ca membru al Sfatului
Suprem. Guvernatorul formal se numea " cârmuitorul provinciei" , deoarece
se subordona în mod direct guvernatorului general militar al Podoliei.
Între anii 1 8 1 8- 1 83 1 în Sfatul Suprem au activat cincisprezece boieri
basarabeni, printre care putem numi pe Ioan Constantin Pruncul, Zamfirache
Ralli, Vasile Ruset, Ştefănache Râşcanu, Sandu Feodosiu, Iordachi Donici,
Petrache Catargi, Dumitrache Dinu-Russo, Panait Cazimir, Nicolae
Cerchez, Ieremia Ianov, Apostolache Stamo, Constantin Stamati, Ion

23 A. Moraru, op. cit. , p. 20.
24 "Zapischi lmperscogo Odesskogo Obşcestva Istorii i Drevnoştei ", tom XXII, Odessa,
1 900, p. 1 1 5, apud A. Moraru, op. cit. , p. 2 1 .
25 M . Rusnac, op. cit., p . 1 6 .
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Canano, Costache Botezatu26 • Formal, aceşti nobili erau aleşi de boierii
basarabeni pe un termen de trei ani, însă ei trebuiau să fie confirmaţi de
către guvernatorul general militar.
Regulamentul din 29 februarie 1 828, introdus pe timpul
guvernatorului Voronţov (mai este numit şi Regulamentul lui Voronţov - s.
n.), legifera cel mai tragic eveniment după anexarea Basarabiei la Imperiu
Rus, şi anume: simbolul autonomiei Basarabiei " Sfatul Suprem" a fost
înlocuit cu o altă instituţie - "Consiliul Provincial" (oblastnoi sovet) numit
oficial " Instituţia pentru conducerea regiunii Basarabia"27 . Membrii acestui
"
"Consiliu erau numiţi direct de către ţar, şi printre membrii lui nu se mai
regăseau deputaţi ai nobilimii basarabene. Acest " Consiliu" se va reuni doar
de două ori pe an (în lunile mai şi noiembrie), şi se va ocupa doar de
probleme economice şi de aprovizionare28 . "Consiliul" nu avea nici dreptul
la iniţiativă proprie, discutând doar subiectele propuse de guvernatorul civil
din Basarabia, care era de etnie rusă. Către această perioadă orice libertate
naţională, precum şi legile moldoveneşti au fost deja anihilate. Deşi
denumirea de "oblastea Basarabia" s-a păstrat până la 1 87 1 , totuşi
"
"
"Consiliul Provincial a pus capătul aşa-numitei " autonomii , care nu a
reuşit să se afirme în Basarabia.
Guvernatorii Basarabiei, în condiţiile dictatului ţarist, mai erau şi
străini neamului, limbii, şi obiceiurilor celora pe care-i guvernau. Î n acest
context în Basarabia cel mai mult au avut de suferit învăţământul şi justiţia.
Imediat după anexare, justiţia a continuat să rămână românească, atât
prin limba de execuţie, cât şi prin prescripţiile judiciare în baza străvechiului
drept românesc, valabil în Moldova încă din secolul al XVII-lea29 • Iniţial, în
justiţie era folosită în exclusivitate limba română: atât la şedinţe, în acte,
corespondenţă, precum şi pecetea era românească.
Administraţia rusă înfiinţează la Chişinău Tribunalul penal şi
Tribunalul civil, subordonate "Consiliului Provincial " al Basarabiei.
Tribunalul penal era compus din cinci persoane: un preşedinte, trei
consilieri şi un asesor, dintre care trei erau aleşi, iar doi numiţi în funcţie3 0 .
Hotărârile definitive erau luate după ce erau aprobate de către guvernatorul
civil şi Consiliul Suprem al Basarabiei. Tribunalul penal se ocupa de cauzele
26

Dinu Poştarencu, O istorie a Basarabiei În date şi documente (1812-1940), Ed. Cartier,
Chişinău, 1 998, p. 1 00.
27 Al. Bo1dur, op. cit. , p. 204.
28 Ibidem.
29 Grama Dumitru, Statutul juridic al Basarabiei În secolul al XIX-lea pe baza
documentelor promulgate de guvernul ţarist, în "Sud-estul şi contextul european", nr. 8,
Bucureşti, 1 997, p. 1 2.
30 Ibidem, p. 1 3 .

1 67

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

penale din Basarabia, precum şi de anchetele remise de la Tribunalele
judeţene. Dosarele penale erau soluţionate după legile ruseşti. Procesul
judiciar era bilingv, cu prioritate pentru limba română (moldovenească).
Tribunalul civil avea, de asemenea, cinci membrii (doi numiti şi trei
aleşi)3 1 . În Tribunalul civil se examinau dosarele particulare, pr�tenţiile
reciproce ale particularilor, precum şi litigiile fiscale. De obicei, dosarele
particulare se remiteau Consiliului Superior pentru aprobare, iar dosarele
fiscale se remiteau către guvernatorul civil. Toate dosarele civile se
examinau în baza legilor moldoveneşti şi exclusiv în română. Dosarele
fiscale se examinau conform legilor ruse. Sunt înfiinţate Tribunale judeţene
şi Procuraturi judeţene. Tribunalele judeţene erau compuse din trei membri
aleşi de către nobilimea locală şi confirmaţi în funcţie de guvernatorul civil.
Din anul 1 824 limba rusă este impusă în toate instituţiile oficiale ale
Basarabiei, inclusiv şi în jurisprudenţă. În anul 1 828 este desfiinţată şi
pecetea românească de la Tribunal. Se trece la aplicarea legilor ruse în
detrimentul celor româneşti, iar judecătorii şi procurorii sunt tot mai rar aleşi
din rândurile moldovenilor.
În anul 1 899 se va da ultima lovitură sistemului judiciar autohton
prin înlocuirea ,judecătorilor de pace" cu " zemskie-nacialniki" - care aveau
aât atribuţii judecătoreşti, cât şi administrative şi care erau numiţi numai din
rândurile nobilimii ruse, fără studii în domeniu, sau ofiţeri bătrâni ai armatei
.
ţanste32 .
În a doua jumătate al secolului al XIX-lea justiţia în Basarabia exista
doar pentru cei bogaţi, care puteau să-şi permită să ajungă la Tribunalul de
la Chişinău. Un om sărac nu dispunea de resurse ca să-şi ia un avocat, iar
necunoaşterea limbii ruse deseori făcea să nu înţeleagă nici măcar motivul
pentru care a fost condamnat. S-a ajuns până acolo, că judecătorii cunoşteau
doar rusa, iar condamnaţii doar româna, fapt care în scurt timp a dus la
pierderea definitivă a încrederii moldovenilor din Basarabia faţă de justiţia
rusă.
Administraţia prov1zone a Basarabiei a păstrat împărţirea
administrativă din vremea principatului Moldova, ţinuturile, împărţite, la
rândul lor, în ocoluri, instituţia administrativ-locală de conducere fiind
Isprăvnicia ţinutală. Iniţial s-au păstrat cele 1 2 ţinuturi: Hotinu1, Soroca,
Iaşi, Orhei, Lăpuşna, Hotărniceni, Chilia, cetatea Albă, Tighina, Ismail,
Greceni, Codru. Ispravnicii ţinuturilor se alegeau din rândurile nobililor.
Primii ispravnici ai ţinuturilor au fost boieri români, precum
Catargiu, Ghica, Ba1ş, Dimachi, Leon, Vârnav, care aveau grija ţinuturilor şi
31
32

Ibidem.
A. Moraru,

op.

cit., p. 22.
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a impozitelor33 . La alegerea ispravnicilor din 1 8 1 8 şi 1 82 1 în liste nu s-a mai
regăsit nici un nume a ispravnicilor ce s-au aflat în fruntea isprăvniciilor în
anii 1 808- 1 8 1 O, chiar dacă cel puţin o treime dintre ei au rămas în
Basarabia. În anul 1 824, Voronţov, guvernatorul Novorosiei şi Basarabiei,
va recurge la înlocuirea principiului eligibilităţii ispravnicilor, cu numirea
lor directă de către administraţia centrală, în baza recomandărilor făcute de
administraţia superioară a provinciei. Principiul eligibilităţii a fost înlocuit
doar în 1 859.
Ispravnicii îi aveau în subordonare pe sameş, secretarul isprăvniciei,
care era în acelaşi timp şi administratorul financiar al ţinutului, precum şi
ocolaşii, care aveau la sate câte un reprezentant special, hargat sau dvomic,
căpitanii de mazili şi căpitanii de târguri, toate aceste funcţii erau îndeplinite
de boieri. Pe lângă ispravnic mai exista şi un organ de deliberare şi o
isprăvnicie zemstvială ("tribunal zemstvial ").
Pentru administrarea oraşelor, mai târziu vor lua fiinţă dumele
(sfaturi) orăşeneşti, birourile meseriaşilor, şi comisiile de cvartiruire, toate
aceste funcţii la început fiind deţinute de către boierii basarabeni, iar mai
târziu, treptat, vor fi înlocuiţi cu funcţionari ruşi.
După anexare, în Basarabia s-au implementat mai multe reforme.
Unele din ele cu întârziere de câţiva ani faţă de Rusia, ca de exemplu,
Reforma agrară, înfăptuită în Rusia la 1 86 1 , în Basarabia ea s-a aplicat doar
în 1 869, sau Reforma judecătorească - în Rusia în anul 1 864, iar în
Basarabia - doar la 1 869.
Una din cele mai importante reforme a fost instituirea Zemstvelor
( 1 869- 1 870). Prin Ucazul (semnat de Alexandru al II-lea în 1 864) de
constituire a Zemstvelor se încerca de a acorda o autonomie comunală,
judeţeană şi provincială în Imperiu Rus 34 . Fiecare oraş, judeţ şi gubernie
obţinea dreptul deplin de a alege consilii comunale, judeţene şi provinciale,
în a căror componenţă intrau nobili, târgoveţi şi ţărani. În competenţa
Zemstvelor intrau problemele referitoare la gospodărirea locală, poşta sau
serviciul sanitar35 .
Sediul central al Zemstvelor se afla în capitalele ţinuturilor sau a
provinciilor. Membrii Zemstvelor se alegeau pe baza cenzului, dintre nobili,
orăşeni şi ţărani 36 . Activitatea politică a acestor organe administrative a fost
o copie fidelă a politicii ţariste de rusificare. Din cauza că alegerile pentru
Zemstve se bazau pe sistemul cenzitar, participarea ţăranilor în aceste
3 3 Al. Boldur, op. cit. , p. 209.
34 Ludmila Coadă, Zemstva Basarabiei, Ed. Pontos, Chişinău, 2009, p. 43.
35 Ibidem, p. 78.
36 Ibidem, p. 79.
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organe ale administraţiei locale era limitată. Între anii 1 890- 1 906 aleşii
trebuiau să fie aprobaţi de guvernatorul Basarabiei. În anul 1 885
proporţionalitatea în Zemstvele judeţene era de 425 nobili, 395 ţărani,
1 6% orăşeni şi 2% clerici 37 . În aceeaşi perioadă, în administraţia gubernială
situaţia sărăcimii era şi mai precară: 8 1 % nobili, 1 1 ,2% orăşeni şi 0,4%
clerici3 8 . Zemstva se afla sub controlul guvernatorului.
Din 1 890 Zemstvele deveneau organe ale statului, totodată,
intensificându-se controlul guvernului central asupra lor, şi, reducându-se
considerabil influenţa ţărănimii şi a orăşenilor în cadrul Zemstvei, cu
mărirea paralelă a reprezentanţilor nobilimii.
Aşadar, în activitatea administrativă a Basarabiei pe tot parcursul
secolului al XIX-lea a fost un haos total. Lipseau legile care s-ar fi cuvenit
pentru ameliorarea stării respective. Folosind şi pretextul abuzurilor
săvârşite de boierii români, funcţionarii ruşi se infiltrau în conducerea
provinciei la toate nivelele administraţiei, ignorând limba română, legile şi
obiceiurile populaţiei locale.
-

37 Al. Boldur,
Ibidem.

38

op.

cit. ,

p.

205 .
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PRINCIPII MODERNE ÎN ORGANIZAREA APARATULUI
ADMINISTRATIV ÎN MOLDOVA EPOCII REGULAMENTARE
Maria Berceanu *

Modern Prin cip les i n the Organisation of the Administration in
Moldavia during the Regulatory Era
- Abstract -

The aim of this article is to present the context that led to the
beginning of the moderniza/ion of the Moldavian Region 's administra/ion,
the good intentions, especially those of General Kiselev, and the opposing
attitude that a large part of the boyars had towards the radical change.
Moreover, it emphasizes the new moderne principles inforced by law in
order to improve the administra/ion ofthe state.
It shows the great efforts of the authorities to frame and apply the
first constitutional laws on January the 1 st 1 832, but also some other
numerous law regulations from 1832-1858 (the reglementary era),
regarding the recruitment conditions as well as the specific tasks for each
state functionary.
Key words: modernization, administra/ion, Constitutional Regulations,

Moldavia, state functionary (clerk)
Cuvinte-cheie: modernizare, administraţie, Regulament Organic, Moldova,
funcţionar public
Lupta dintre vechi şi nou, care se manifesta şi în Moldova în toate
domeniile, inclusiv în cel administrativ, s-a intensificat în deceniile care au
precedat Revoluţia de la 1 848. De o parte, se situau deţinătorii vechilor
privilegii care şi le-au extins cu ajutorul puterii protectoare, iar pe de altă
parte, susţinătorii progresului, ai modernizării societăţii, în consens cu
"
" spiritul veacului . Dominantă a fost tendinţa marcată de cea de-a doua
categorie: "În 1 6 ani, de la 1 83 5 până la 1 85 1 mai mult a trăit Moldova
decât în cele cinci sute de ani istorici, de la discălicarea lui Dragoş, la 1 359
până în zilele părinţilor noştri " , remarca Alecu Russo 1 • Mai departe, acelaşi

* Colegiul Naţional "Gheorghe Vrânceanu" Bacău.
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cărturar conchide: "Părinţii noştri au deschis ochii în leagănul strămoşesc;
oamenii de la 1 83 5 , cari inaugurează generaţia de faţă, au răsărit în larma
ideilor nouă. Ochii şi gândul părinţilor se învârtiau la răsărit, ai noştri sunt
ţintiţi spre apus: deosebire de la cer până la pământ" 2 • S-a afirmat că prin
exodul tinerimii spre Paris, după 1 829, "românii au reintrat în legătură cu
spiritul latin şi fiecare contact a generat nevoia de revoluţie"3 .
Schimbările care vor interveni în această perioadă, atât în ceea ce
priveşte organizarea administrativ-teritorială a Moldovei, cât şi în ceea ce
priveşte organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ au fost
determinate de numeroşi factori, care au acţionat atât din exteriorul cât şi
din interiorul ţării. Uneori, aceşti factori au impulsionat programul de
transformare în sens modem al statului, dar de multe ori au reprezentat
adevărate obstacole în calea acţiunilor care favorizau progresul.
Dintre factorii la care am făcut referire mai sus menţionăm, pe de o
parte, creşterea influenţei Rusiei în Principate în calitate de putere
protectoare - poziţie reafirmată prin Convenţia de la Akkerman (7
octombrie 1 826) şi Tratatul de la Adrianopol ( 1 4 septembrie 1 829) - în
detrimentul puterii suzerane. Pe de altă parte, se poate semnala, pe plan
intern, corupţia generalizată, abuzurile dregătorilor pe toată scara ierarhică,
nesiguranţa persoanei şi a averii, fiscalitatea excesivă, instabilitatea şi
arbitrariul, fenomene care se întâlneau atât în administraţia centrală cât şi în
cea locală.
În acest context, se impunea tot mai mult ideea unei reorganizări
radicale a statului. Această necesitate îşi va găsi expresia în propunerea
Rusiei de a se elabora un regulament general pentru fiecare din cele două
Principate, propunere inclusă în textul Convenţiei de la Akkerman (7/ 1 9
octombrie 1 826). Dar opoziţia Imperiului Otoman şi a boierimii
conservatoare au împiedicat rezolvarea practică a acestei idei. În urma
războiului ruso-turc din 1 828- 1 829, redactarea unor regulamente
administrative, a fost stipulată în textul Tratatului de la Adrianopol (2/ 1 4
septembrie 1 829), în "Actul osăbit pentru Prinţipaturile Moldova şi Ţara
1 Alecu Russo, Scrieri (editor Petre V. Haneş), Institutul de Arte Grafice Carol Gob!" ,
"
Bucureşti, 1 908, p. 32. A se vedea şi Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne,
voi. 1: Forţele revoluţionare, Ed. Ancora, Bucureşti, 1 924, p. 22 şi unn .
2 Ibidem.
3 Eugen Lovinescu, op. cit. , p. 23. Din perspectiva lui E. Lovinescu, evoluţia istorică a
determinat o structură socială revoluţionară a neamului, deşi spiritul românesc "este în mod
fundamental reacţionar" . Radiografia pe care o face asupra epocilor de tranziţie este foarte
actuală: perioade de tranziţie, în care o lume veche a murit înainte de a se fi consolidat
lumea nouă. Formele preced fondul.
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Românească" . Astfel, problema elaborării Regulamentelor orgamce era
reluată, urmând ca de această dată să fie şi finalizată.
Un rol important în opera de reformare a Principatelor va reveni
generalului Kiseleff, după ce a preluat funcţia de preşedinte plenipotent al
Divanurilor celor două Principate. Remarcându-se atât în cariera militară cât
şi în cea diplomatică, acesta şi-a întrecut predecesorii prin faptul că nu a
rămas un simplu executant al ordinelor venite de la Sankt-Petersburg ci a
devenit un veritabil reformator, dovedind o pricepere deosebită şi în
domeniul administrativ. Acest "bărbat mărinimos" , cult, " cu un larg cerc de
vedere, mai mult francez decât rus, mai mult european, «filosof» politic în
sensul veacului al XVIII-lea, decât împuternicit militar al Rusiei [ ... ] era un
desăvârşit funcţionar civil"4 . A arătat încă de la început că doreşte o bună
conlucrare cu localnicii şi în special cu boierii cărora le cere " să schimbe
tonul în relaţiile cu supuşii şi să renunţe la arbitrar"5 . Dovedind o deosebită
flexibilitate, generalul rus, înainte de a primi dispoziţii de la superiorii săi, a
trecut la luarea unor măsuri dictate de necesităţi imediate. Nu-şi putea
permite luxul de a aştepta intrarea în vigoare a noilor legi şi instituţii când
situaţia pe care a găsit-o la venirea în Principate era deosebit de gravă:
bântuiau bolile (ciuma izbucnise în 1 828), foametea, sărăcia, insecuritatea,
fiscalitatea excesivă, aparatul administrativ dezorganizat şi corupt. Astfel, în
plan administrativ a încercat să diminueze abuzurile săvârşite deopotrivă de
funcţionarii români şi ruşi, numind comisii de anchetare a numeroaselor
reclamaţii şi pedepsirea celor vinovaţi. Mulţi dregători corupţi şi dovediţi ca
atare au fost obligaţi să restituie bunurile agonisite pe nedrept iar unor boieri
le-a interzis de a mai ocupa o funcţie în administraţie6 .
Dar preocuparea cea mai importantă a lui Kiselev a fost legată de
elaborarea Regulamentelor Organice. Deşi proiectele au ţinut cont de
"
"Instrucţiunile transmise din capitala Rusiei, li s-au mai adus unele
modificări, după care au fost supuse aprobării Adunărilor Extraordinare din
cele două ţări. În Moldova reacţia micii boierimi a fost puternică, dar în
final documentul a fost votat la 26 septembrie 1 830, pentru ca, de la 1

4

Nicolae Iorga, Istoria poporului românesc, voi. IV, f. e., Bucureşti, 1 927, p. 58.

5 Documente privitoare la istoria românilor (culese de Eudoxiu de Hunnuzaki), voi. XVII,

Corespondenţă diplomatică şi rapoarte consulare franceze: 1825-1 846, Institutul de Arte
Grafice "Carol Gob!", Bucureşti, 1 9 1 3, p. 230. A se vedea şi Regulamentul Organic al
Moldovei (ed. integrală realizată de Dumitru Vitcu şi Gabriel Bădărău, cu sprij inul lui
Corneliu Istrati), Ed. Junimea, laşi, 2004, p. 32. În continuare se va cita Regulamentul
Organic.
6 1 . Ghica, Opere, IV, Ed. Ion Roman, Bucureşti, 1 985, p. 307.
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ianuarie 1 832 să fie "pus în lucrare" 7• În acest fel, sublinia Xenopol8 ,
Principatele urmau să aibă " regule fixe şi statornice în locul chibzuirei
momentane şi a bunului plac" ; arbitrariul, care generase o stare haotică în
organizarea de stat era înlocuit cu "norme diriguitoare" ; în locul
"
"
"neresponsabilităţei de mai înainte se introduce "răspunderea legală .
Pentru prima oară în societatea românească, interesul public era considerat
superior celui individual. Se năştea prima oară ideea de stat în accepţia sa
modernă "ca viaţa unui tot întemeiat pe norme obşteşti, adică pe legi" .
Explicaţia contradicţiei că Rusia, un stat absolutist, conservator,
introducea un set de legi moderne în Principate o găsim tot la marele istoric
A. D. Xenopol, care arăta că, " sub masca formei vechi" , Rusia introducea " o
transformare radicală" , care ar trebui să fie "o critică vie a propriului ei
sistem" , pentru că această schimbare aducea puterii protectoare "un folos de
cucerire"9 . Modernizarea structurilor politice-administrative apropia
Principatele nu atât de Rusia cât de modelul Europei Occidentale. Paradoxul
a fost observat şi exprimat în mod sugestiv şi de un general rus,
contemporan cu evenimentele: " Suntem oameni ciudaţi; iată o ţară care nu-i
a noastră şi pe care voim s-o civilizăm şi s-o îmbogăţim. Aşezăm oraşe care
vor ruina pe ale noastre, creem o agricultură care o va micşora pe a noastră.
Dăm legi liberale şi noi avem guvernământ despotic. La noi n-avem decât
şerbi şi aici vrem să facem cetăţeni, fără a ne gândi că între ţăranii noştri şi
aceştia nu-1 decat prutu1" 1 0 .
Deşi s-a afirmat că "Regulamentul Organic mai mult a îndreptat şi
dezvoltat instituţii existente decât a inovat" 1 1 , se poate afirma că, în
domeniul administraţiei centrale şi locale, semnele modernizării, ale noului
au fost destul de numeroase. Atât la nivel central cât şi local, prevederile
Regulamentului Organic referitoare la organizarea şi funcţionarea aparatului
administrativ erau mai ample, întrucât acest domeniu solicita, poate, în cea
mai mare măsură reglementări clare, precise, eficiente. Convins că prin noua
lege organică boierimea va pierde o parte din influenţa pe care o exercita în
toate treburile administrative, că domnul şi aparatul funcţionăresc nu va mai
o

•

A

7 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, voi. XI, Ed. Cartea Românească",
"
Bucureşti, 1 930, p. 99.
8 Ibidem, p. 1 0 1 .
9 Ibidem, p. 1 03.
10
Ioan C. Filitti, Domniile pământene sub Regulamentul Organic, 1834-1848, Ediţiunea
Academiei Române, editată de Librăriile Socec & Comp., Bucureşti, 1 9 1 5, p. 24 1 . În
continuare se va cita Ioan C. Filitti, Domniile pământene. A se vedea şi Regulamentul
Organic, p. 5 5 .
11
Ioan C. Filitti, Despre vechea organizare administrativă a Principatelor Române, în
"
"Revista de drept public , 1 934- 1 935, Imprimeriile Marvan, Bucureşti, 1 935, p. 62.
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putea trage " foloase nelegiuite" din dregătoriile deţinute, Kiselev a solicitat
aplicarea Regulamentului Organic încă din timpul administraţiei ruse,
datorită rezistenţei opuse de cei care aveau de pierdut din aceasta. Generalul
rus considera noua legiuire folositoare "mai ales pentru stârpirea abuzurilor
şi a tot ce se opune la dezvoltarea bunei stări a Principatelor" . De aceea s-a
încercat implementarea unor principii noi, care să aducă mai multă eficienţă
activităţii statului. Articolul 1 39 al Regulamentului Organic stipula
principiul ierarhiei, faptul că "toată administraţia din lăuntru a Prinţipatului
va atârna de acum înainte de ministrul trebilor din lăuntru" 12 . Ministrul de
interne (al cărui rang coincidea cu cel al marelui logofăt) împreună cu
ministrul de finanţe (vistiernicul) şi secretarul de stat (marele postelnic,
" şeful canţileriei domnului atât pentru pricinile din lăuntru, cât şi pentru cele
din afară" 1 3 ) erau legaţi de activitatea de "a pregăti materialurile
trebuincioasă" pentru a le pune în dezbaterea - "chipzuirile" - Obşteştii
Obicinuite Adunări, dar şi pentru "a auzi proiecturi de îmbunatăţiri, care,
după ce să vor primi de cătră domnul, să vor orândui la cercetarea aciiaşi
Adunări" . Sfatul Administrativ se întrunea zilnic în şedinte pentru dezbateri
sub preşedenţia ministrului din lăuntru 1 4 • Putea ţine şedinţe şi în prezenţa
domnului care "însuşi îl va prezidui, oricând va socoti de cuviinfă a să sfătui
cu miniştrii săi asupra vreunii însămnate măsuri administrative" 5 •
Rolul deosebit al ministrului din lăuntru în rezolvarea treburilor
administrative este evidenţiat şi prin faptul că acesta deţinea prerdinţia
Sfatului Administrativ, a cărui activitate este împărţită în trei secţii 1 Prima
se ocupă de "administrarea gheneralnicii poliţii" , coordonarea administraţiei
oraşelor "cătră carile va împartăşi poroncile guvernului" , paza sanătăţii,
"
"privigherea carantinilor ; a doua secţie răspundea de "îmbunătăţirea
agriculturii" , date despre arături şi sămănături, producţia de cereale,
"
"
" sămănarea legumilor , "răsădirea pomilor , preţurile curente în ţinuturi,
•

1 2 Regulamentul Organic, p. 254.
13 Ibidem, p. 257 (art. 1 44).

14 În februarie 1 833, Kiselev a înfiinţat în Moldova Sfatul Administrativ Extraordinar,
format din şase şefi de departamente: Interne ( Marele Logofăt), Finanţe (Marele Vistier),
Externe (Secretarul de stat), Justiţie (Marele Logofăt al Dreptăţii), Culte (care cuprindea şi
Instrucţiunea Publică), Armata (Marele Spătar); primele trei formau, după cum s-a arătat,
Sfatul Administrativ. Î n acelasi fel s-au înfiinţat directorii departamentelor corespunzători
secretarilor de stat de astăzi (Ioan C. Filitti, Principatele Române de la 1828 la 1834.
Ocupaţia rusească şi Regulamentul Organic, Institutul de Arte Grafice "Bucovina" 1. E.
Torouţiu, Bucureşti, 1 934, p. 249. Î n continuare se va cita Ioan C. Filitti, Principatele
Române).
15 Regulamentul Organic, art. 1 36.
1 6 Ibidem, art. 1 39, p. 254.
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numărul şi preţurile vitelor, cunoasterea situaţiei pădurilor,cercetarea
abaterilor, de la îndatoririle slujbei din partea dregătorilor din instituţiile
centrale şi locale precum şi a subalternilor lor, cislele săteşti pentru dări,
grija ca să nu fie depăşit numărul legal de scutelnici, măsuri contra
incendiilor, buna stare a drumurilor şi podurilor; secţia a treia se ocupa de
"
" statistica ţării şi operaţiile înscrierii , inventarierea pădurilor, dumbrăvilor,
codrilor şi a luncilor, "planul înrătundirii ţinuturilor cu asămănata lor
întindere" .
De asemenea, acelaşi minister va coordona activitatea epitropiilor,
"
"casăle obşteştilor faceri de bine 17 • Ministrul din lăuntru va trebui să aibă o
tipografie pentru a publica buletine pentru " a înştiinţa pe publicul despre
acturile guvernului, precum înaintirile şi numirile în posturi şi a celor a
deosăbitelor departamente ministeriale, precum şi hotărârile giudecăto
riilor" 1 8 , constituirea arhivei statului. Prin Regulamentul Organic se
prevedea crearea unor depozite speciale la nivelul capitalei pentru adunarea,
clasificarea şi păstrarea documentelor oficiale. În acest mod, se crea un
instrument eficient prin care se putea controla activitatea administraţiei
publice. Documentele au fost depozitate iniţial la Mitropolie, iar cel dintâi
şef al arhivelor a fost căminarul Iordache Rasti 19 .
Fiecare secţie era împărţită în "mese" (birouri), cu câte un
"
"
"nacialnic , un ajutor şi câţiva scriitori şi un "reghistrator însărcinat cu
primirea şi darea tuturor hârtiilor la cancelaria respectivă20 . În acest fel
Regulamentul Organic punea şi bazele serviciului de registratură.
Cu toate limitele sale impuse de interesele Rusiei şi de influenţa
numerosului aparat birocratic rusesc 21 , Regulamentul Organic a urmărit în
plan administrativ, transformarea vechilor dregători în funcţionari publici
moderni, care să-şi pună întreaga activitate in slujba interesului obştesc. În
acest sens, poate fi remarcată greocuparea pentru conturarea unui adevărat
statut alfuncţionarilor publici 2 • Această tendinţă se regăseşte atât în textul
Regulamentului Organic cât şi în numeroasele instrucţiuni de aplicare a
1 7 Ibidem, art. 1 40, p. 255.
18
Ibidem, art. 1 4 1 .
1 9 Ioan C . Filitti, Principatele Române, p . 1 1 1 .
20 Ibidem.
2 1 Încă din timpul războiului ruso-turc din 1 828- 1 829, ambele Principate au fost "năpădite"
de dregători ruşi de toate felurile care formau o "birocraţie numeroasă şi greoaie", care avea
ca sarcină imediată asigurarea alimentelor, adăpostirea militarilor şi întreţinerea liniilor de
aprovizionare a armatei ruse (Keith Hitchins, Românii. 1 774
1866, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1 996, p. 1 99).
22 Manuel Guţan, Istoria administraţiei publice locale în statul roman modern, Ed.
AllBeck, Bucureşti, 2005 , p. 22.
-
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acestuia precum şi în dispoziţiile noi reclamate de necesităţi de moment în
întreaga epocă regulamentară.
Un prim pas în această direcţie este acela că legiuirea stabilea
asimilarea pe funcţii a rangurilor legând îndeplinirea unei slujbe în folosul
statului de acordarea unui titlu de "nobilitate" . Prin urmare, obţinerea unei
funcţii nu mai era condiţionată de deţinerea anterioară a unui rang boieresc,
fapt care deschidea accesul claselor inferioare la statutul de funcţionar
public.
Capitolul al N-lea, secţia 1 (articolele 399-402) din Regulamentul
Organic stabilea "Titlurile nobilităţei' m . Evidenţiind numeroasele abuzuri24
"
"în vremea aceasta mai di pi urmă în ceea ce priveşte distribuirea
25
rangurilor, art. 399 stabilea că nici un titlu "nu poate fi hărăzit fără
adevărata lucrare a slujbii ce înfiinţază acest titlu" . Se arăta, în continuare,
că domnul "putea hărăzi titluri de nobilitate" pentru "însămnate slujbe
făcute statului" dar numai cu avizul Obşteştii Obicinuite Adunări "care va
adiveri meritul candidatului" . Cu toate că " nobilitatea" se putea dobândi
doar "prin sângura lucrare a vreocăriia dregătorii" , nu însemna că rangul
de nobleţe era căpătat prin simpla exercitare a unei dregătorii, pentru că
însăşi dregătoriile se acordau de domn "din treaptă în treaptă, să-şi poată
dovedi vrednicia şi cinstita lor purtare"26 . Articolul 40 1 preciza în
continuare că, datorită faptului că deţinerea slujbelor publice era legată de
trei domenii, " de ramura administrativă, de ace judecatorească şi de a străjii
pamânteşti" , trebuiau păstrate doar acele titluri de boierie care corespundeau
acestor ramuri, iar celelalte, de care "nici o slujbă nu este lipită" să fie "de-a
pururea oborâte" . Acelaşi articol stabilea obligaţia domnului de a recomanda
Obşteştii Adunări de a stabili "un şir de ranguri hotărâte şi potrivite cu toate
dregătoriile statului " conform precizărilor anterioare. Aceste ranguri să fie
împărţite în trei clase, pentru ca dregătorii prin meritele dovedite în
îndeplinirea slujbei, să poată fi promovaţi până la cele mai înalte dregătorii.
23 Regulamentul Organic, p. 329-33 1 .
24 În "Instrucţiunile" de la Petersburg pe baza cărora s-au alcătuit Regulamentele Organice
erau condamnate abuzurile legate de repartiţia rangurilor boiereşti, considerate "un izvor de
răpire şi de mari necuviinţe" care smulgeau "din tagma dajnicilor pe cei ce ar mai fi în stare
"
şi putere de a rădica greutăţile [statului] . Acordarea cu uşurinţă a rangurilor boiereşti se
arată în continuare, "face de a cădea cinstea boierească în împărţire cu nişte oameni fără de
educaţie şi fără moral". Documentul sugera Adunării să revină asupra boieriilor acordate de
domniile pamântene (Gheorghe Platon, Alexandru Florin-Platon, Boierimea din Moldova în
secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică, Ed. Academiei Române,
Bucureşti, 1 995, p. 1 0 1 ).
25 Regulamentul Organic, p. 329.
26 Ibidem, art. 400.
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Articolul 40227 prevedea şi alcătuirea de condici a " nobilităţei "
păstrate de Adunare şi în care se vor înscrie trei categorii: familiile boierilor
"
"de o învechită evghenie, întemeiată pe urice şi documenturi , a căror
vechime, indiferent de rang, (" mari sau mici cinuri ") trecea de 80 de ani. O
altă categorie erau familiile boierilor "până astăzi aflate cu cinuri " indiferent
de rang, dar care nu aveau dovezi de "învechită evghenie" . O a treia
categorie urma să-i cuprindă pe acei care "până acum cinstiţi cu cinuri " până
la vei şatrar dar nu au dovadă că se trag " din vreo viţă de evghenie" .
Aceştia, care deţineau în acel moment "cinul " cât şi fiii lor " să vor socoti
nobili şi vor ave dreptăţile nobleţii " . Dar, dreptul de moştenire nu trecea mai
departe ca în cazul precedent decât dacă "în viitorime" fiii sau nepoţii
acestora " s-ar învrednici cu vreo cinstire de boierie" . Prin urmare, acordarea
rangurilor boiereşti ca şi menţinerea în viitor a acestora de către dregători
depindea atât de stabilitatea în funcţie cât si de "meritul slujbii lor" . Cei
înscrişi în condicile menţionate, urmau să li se elibereze atestate de către
Obsteasca Obicinuită Adunare şi întărite de domn pentru a le servi drept
depinzând însă şi de bunăvoinţa Domnului. Aceste prevederi urmau să fie
puse în aplicare pe baza unor dispoziţii ulterioare28 •
După mai multe modificări, la 1 O martie 1 835 2 9 a fost sancţionată de
Mihail Sturdza legea care stabilea raportul dintre rangurile boiereşti şi
funcţiile publice. Se indicau rangurile care corespundeau celor 11 clase de
funcţionari publici. Legea prevedea că odată cu ocuparea unei funcţii,
rangul cuvenit se putea obţine doar pe baza unei diplome domneşti. De
asemenea, acordarea unui nou rang nu era obligatorie în cazul prelungirii
duratei funcţiei ocupate, decât dacă cinovnicul dă dovadă de "vrednicie" ,
27 Ibidem, p. 330.
28 Inventarierea membrilor clasei politice în Moldova a fost solicitată pe ţinuturi, chiar
înainte de aplicarea Regulamentului Organic în acest Principat. Ordinul de întocmire a unei
"
"vidomostii de boierii Moldovei aflaţi în ţară a fost dat la I l decembrie 1 829 de generalul
Pavel Kiseleff, iar la 27 decembrie 1 829 de generalul Teodor Mircovici, ocârmuitorul
Moldovei. La ordin au fost anexate trei "tablouri" - model în limba franceză (conform celor
trei clase de boieri), precizând rubricile ce trebuiau completate (între acestea erau: numele
şi vechimea familiei, locul naşterii, vârsta, domiciliul, cinul etc.). Unor ţinuturi, între care şi
Bacău!, li s-au întors tabelele spre refacere. Pentru ţinutul Bacău a fost orânduit, cu această
lucrare, aga lordachi Crupenschi, iar tabelele au fost semnate şi de aga Costachi
Bucşânescu şi au fost trimise la laşi, la I l martie 1 830. Alte vidomostii ale boierilor
Moldovei au fost alcătuite la 1 834 şi acestea au pregătit " Lista boierilor Moldovei din
1 835 " .
29 Lista celor 1 1 clase de funcţionari şi rangurile corespunzătoare a fost publicată la
"Tipografia Albinei" la 28 ianuarie 1 83 5 . Vezi şi Hurmuzaki, Documente, supl. 1 5 , p. 1 801 85 . Lista este redată, în limba franceză, în Anexa VIII a lucrării elaborată de Gheorghe
Platon, Alexandru Florin-Platon, op. cit. , p. 1 66-1 70.
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fapt ce rămâne la latitudinea domnului, după cum "va socoti de cuviinţă din
cele însemnate întru potrivire cu fiestecare post" 30 .
Finalitatea urmărită prin măsurile care au culminat cu legea "pentru
potrivirea posturilor pe ranguri " din 1 0 martie 1 835 era aceea de a crea o
ierarhie clară a funcţiilor publice, un adevărat "cursus honorum " pe care
cel puţin în plan teoretic îl putea urma orice slujbaş al statului. Se spera
astfel, că se vor diminua numeroasele intrigi şi favoritisme de care abuzau în
trecut boierii pentru a înainta pe scara ierarhică sau a obţine din start, fără
nici un parcurs anterior, a unei înalte dregătorii. Din păcate, nici domnul,
nici înalţii dregători cu care colabora nu au respectat aceste norme şi ca
urmare, numărul boierilor a crescut considerabil, de la 853 la 2680 în
1 8493 1 • Această creştere poate fi interpretată din mai multe perspective. Pe
de o parte, Constantin Sion, considera că Mihail Sturdza a lărgit accesul la
rangurile boiereşti " ca să câştige majoritatea glasurilor din Obşteasca
Adunare" 32 . De altfel, acest domn a folosit mai multe forme de presiune
pentru a-i câştiga pe alegători 33 . Pe de altă parte, în timpul lui Mihail
Sturdza au intrat în rândul boierilor majoritatea celor care alcătuiau
"
" intelighenţia Moldovei - oameni cultivaţi, aparţinând unor profesiuni
diverse: profesori, medici, ingineri, funcţionari superiori - cărora "rangul nu
putea să le ofere altceva decât satisfacţii de ordin moral" , iar funcţionarilor
"
"protecţia şi influenţa necesare avansării în ierarhia administrativă 34 . Cu
toţii beneficiau de avantajele pe care instabilitatea societăţii româneşti în
curs de modernizare le oferea categoriilor privilegiate.
Dacă acest tip de "boierire" 3 5 părea firesc, nu acelaşi lucru se poate
spune despre avansarea în funcţii a unor indivizi mai �uţin merituoşi,
incriminaţi cu epitete dure de către autorul "Arhondologiei" 6 , care arăta că,
30

Analele parlamentare ale României, voi. V2 , Imprimeria Statului, Bucureşti, 1 895, p.
625-630. A se vedea şi A. Macovei, Organizarea administrativ-teritorială a Moldovei între
anii 1832 şi 1 862, III, în AIIA, XXI, 1 984, p. 203, nota 2.
3 1 N. Şuţu, Notiţii statistice asupra Moldaviei, trad. şi cu adăugiri de Th. Codrescu, laşi,
1 852, p. 1 42.
32 C. Sion, Arhondologia Moldovei. Amintiri şi note contimporane. Boierii moldoveni (în
continuare se va cita Arhondologia), text de R. Rotaru, prefaţă de M. Angelescu, postfaţă,
note şi comentarii de Şt. S. Gorovei, Bucureşti, 1 973, p. 1 67. A se vedea şi Georgeta
Crăciun, Moldova în vremea domniei lui Grigore Alexandru Ghica 1 849-1856. Structuri
economice şi sociale, Ed. Noei, laşi, 1 996, nota 53, p. 2 1 0.
33 Ioan C. Filitti, Domniile pământene, p. 488-49 1 .
34 Gheorghe Platon, Alexandru Florin-Platon, op. cit. , p. 1 1 5 .
35 Prin Regulamentul Organic practica îmbrăcării c u caftane a fost înlocuită c u aceea a
acordării diplomei/pitacului (Gheorghe Platon, Alexandru Florin-Platon, op. cit. , nota 44, p.
1 04).
36 C. Sion, Arhondologia, p. 297.
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includerea acestora nu făcea decât să pună în umbră boierimea. "De la
introducerea Reglementului, notează C. Sion, atâta s-au înmulţit şleahta,
"
tocmai ca ciupercile după o ploaie caldă şi că a "ridicat la boierie din
moj ici din galantomia şi nerespectarea drepturilor ţării de domnul Mihail
"
Sturdza .
Toate aceste practici " au batjocorit şi au făcut de râs boieriile şi
"
nobleţea ţării 37. Se poate observa că domnul abuzând de atribuţia sa de
numire sau destituire a funcţionarilor din funcţii, a ştiut pe cine, cum, când
să numească sau să revoce dintr-o slujbă publică. Se poate constata faptul că
Regulamentul Organic a dat doar o soluţionare parţială a disputei din
interiorul clasei boiereşti (atât de prezentă în memoriile boiereşti). Legiuirea
"nu a sancţionat anularea rangurilor conferite anterior şi a despărţit cinurile
"
(functiile) individuale de însuşirea de nobil 38. Practic, dregătoriile
regulamentare "rămâneau cinuri, ranguri civile sau militare, care confereau
"
titularilor, pe viaţă numai, anumite privilegii 39. Între treptele cinurilor (care
au înlocuit boieriile) exista o delimitare: în vreme ce marea boierime va
beneficia de funcţiile cele mai înalte ale administraţiei de stat, boierii de
rangul al doilea şi al treilea îşi păstrau influen!a în ţinuturi, revenindu-le
un rol important şi în alegerea deputaţilor4
Prin urmare, categoria
"
" dregătorilor regulamentari se va putea constitui într-un nou suport al
puterii centrale iar definirea identităţii statutului funcţionarului public va
depinde în mare parte de interesele domnului.
După cum s-a putut constata, meritocraţia, element de bază în
ecuaţia statutului funcţionarului public modem, care s-a dorit a se realiza în
epoca Regulamentului Organic, s-a impus doar treptat şi nu pe deplin deşi a
reprezentat o preocupare constantă a reglementărilor legislative din perioada
regulamentară. În ofisul domnesc din 4 septembrie 1 8344 1 se arăta că "râvna
în slujbă se va preţui după măs�ra isprăvei a celor lucrate, iar nu după
numărul cel înmulţit al hărtiilor". In acest sens, reţine atenţia recomandarea
facută de domn Sfatului Cârmuitor încă din 23 septembrie 1 83442 (înainte de
aprobarea legii asimilării pe funcţii a rangurilor din 1 O martie 1 835) ca
•

37 Ibidem, p. I l .
38 Ioan C. Filitti, Principatele Române, p. 1 59. A se vedea şi Gheorghe Platon, Alexandru
Florin-Platon, op. cit. , p. 1 02.
39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 Adunare de ofisuri şi deslegări in ramul giudecătoresc, slobozite de la întronarea
preînălţatului domn Mihail Grigore Sturdza Vv până la anul 1844, iulie 9 (în continuare
se va cita Adunare de ofisuri), Institutul Albinei, Iaşi, 1 844, p. 28.
4 2 Ibidem, p. 32-35, cu repetarea instrucţiunilor, p. 1 95 - 1 97 şi p. 292-293. A se vedea şi
Manualul administrativ, tom I, 1 955, p. 1 52- 1 55 .
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pentru toţi "cinovnicii aflători în slujba statului " să se alcatuiască condici de
calităţi'' în "toate ramurile ocârmuirei " în care să se înscrie "calităţile
dregătorilor obsteşti" pentru ca, pe baza acestora să poată fi evaluaţi în
vederea avansării. Pentru realizarea acestui obiectiv, aceste condici furnizau
"
"
" ocârmuirei numeroase şi "întregile cunoştinţe în legatură cu "împreju
rările personale a tuturor cinovnicilor aflători în slujba statului" , informaţii
importante asupra " ştiinţilor, a destoiniciei, a stăruinţei şi a slujbelor
fiecăruia"43 .
În ofisul domnesc de la data menţionată erau cuprinse informaţii
amănunţite în legatură cu datele personale ale " amploiatului" , de la numele
acestuia, data şi locul naşterii, starea civilă, numărul de copii, scolile la care
a studiat, limbile străine cunoscute până la enumerarea funcţiilor avute
anterior celei de faţă şi "chipul ieşirei " din slujba respectivă, "moraliceasca
purtare" ş.a. (adevărate C.V.-uri ale vechilor dregători). La final, era anexat
un model sub formă de tabel, despre "chipul" completării condicii
respective44 .
Recomandări asemănătoare erau făcute de domn Secretarului de Stat
şi în ofisul din 14 septembrie 1 8444 5 , care trebuia să stabilească drept regulă
către toate departamentele de a ţine regulat condici in care să înscrie
"
" calităţile amploiaţilor atâmaţi de cătră fiecare şi ca pe viitor "prezen
"
taţiile (recomandările) pentru "înaintirea în ranguri să fie întemeiate fără
abateri pe aceste condici " .
Îndemnul de a respecta aceste norme se regăsesc şi în ofisurile
domneşti din 4 februarie 1 848 46 , 1 6 februarie 1 84847, în anaforaua
Secretariatului de Stat din 24 august 1 84948 , în ofisurile domneşti din 3
iulie 1 8549 , adresat Secretariatului de Stat, prin care Marele Postelnic era
îndemnat "a aduna în tot anul condicile de calităţi "după care urmează" a fi
întemeete reprezentaţiile pentru ranguri" . La aceeaşi dată, 3 iulie 1 85 50 era
adresat un ofis domnesc cu aceleaşi recomandări şefilor tuturor departa
mentelor. Frecvenţa acestor acte se datorează mai multor factori, fie lipsa de
experienţă care a generat " feliuri de nedumerire" , fie în legătură cu
alcătuirea şi ţinerea acestor condici "după înţălesul Domnescului ofis" , fie
43/bidem.
Există astfel de condici de calităţi, "cu arătarea îndeletnicirilor cinovnicilor atârnaţi de
ştatul isprăvniciei ţinutului Bacău" .
45 Manualul administrativ, p. 1 59.
46 Ibidem, p. 1 59- 1 60.
47 Ibidem, p. 1 60- 1 6 1 .
48 Ibidem, p. 1 6 1 - 1 62.
49 Ibidem, p. 1 62-163.
5 0 Ibidem, p. 1 63 .
44
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despre " feliul trecerei şi a înscrierei calităţilor cinovnicilor"5 1 • Un alt factor
a fost neglijenţa şi lipsa de responsabilitate: "multe condici nici s-au găsit
isprăvite precum se cerea şi altele neîncepute"52 • În fine, corupţia, veche tară
din epoca fanariotă era încă prezentă. Domnul a descoperit că s-au făcut
"
"reprezentaţii pentru avansare în funcţii fără întemeiere , întrucât persoanele
"
respective nu erau în " slujbă lucrătoare în acel moment (ofisul din 1 6
februarie 1 848). La aceeaşi dată, la Secretariatul de Stat se aflau un
însemnat număr de "prezentaţii de la deosăbite posturi şi din deosăbite
vremi" precum şi ,jalbe pentru ranguri " , care nu erau înregistrate şi prin
urmare nu erau legale. Abuzurile săvârşite la acordarea rangurilor sunt
prezente ca un leit-motiv in epocă"5 3 .
Tot în direcţia realizării profilului nou al funcţionarilor publici,
interesaţi de eficienţa muncii lor, Regulamentul Organic a desfiinţat vechea
practică a schimbării anuale a acestora. A fost introdusă regula numirii pe
trei ani, cu posibilitatea de a fi pe post încă trei ani, dacă va dovedi
"
" destoinicie . Nici un funcţionar nu putea fi înlăturat din funcţie înainte de
termenul de trei ani decât la cererea sa, ori pentru că nu a dovedit cuvenita
"
" destoinicie . Destituirea nu se putea face " fără a noastră domnului
dezlegare" pentru înalţii funcţionari, iar pentru ceilalţi cu "dezlegare" din
partea "nacialnicilor departamenturilor sau a divanurilor"54 . Se urmărea
astfel asigurarea stabilităţii funcţiei, fapt ce putea spori siguranţa şi
motivaţia deţinătorului slujbei. Articolul 403 al Regulamentului Organic
stabilea principiul modem al responsabilităţii dregătorilor în faţa legii pentru
neîndeplinirea atribuţiilor ce le reveneau: "Toţi funcsionerii dregători
politiceşti şi milităreşti, de orice treaptă, sânt răspunzători pentru datoriile
atingătoare de dregătoriile lor"55 .
Acest principiu al responsabilităţii, deseori încălcat, ca şi alte
reglementări privitoare la statutul funcţionarului, s-au subliniat în mod
repetat în actele emise în epoca regulamentară. Astfel, în ofisul domnesc din
25 iulie 1 84856 , Mihail Sturdza chema din nou la " luare aminte" asupra a
"
"
" 28 puncturi care trebuiau respectate "cu nepregetată sârguinţă şi " puse în
5 1Adunare de ofisuri, nr. 29 1 , p. 292. Constatarea este făcută în anaforaua Logofeţiei
Dreptăţei din 1 3 septembrie 1 843, "atingătoare de ţinerea condicilor de calităţi pentru
f:artea ramului giudecătoresc".
2 Ibidem.
5 3 Gheorghe Platon, Alexandru Florin-Platon, op. cit. , p. l 04.
54 Adunare de ojisuri, nr. 23, din 4 septembrie 1 834, p. 29.
55 Regulamentul Organic, p. 33 1 .
56 Anul 1848 în Principatele Române. Acte şi documente publicate cu ajutorul Comitetului
pentru rădicarea monumentului lui Ioan C. Brătianu (cu o introd. de S. Albini), tom II,
Institutul de Arte Grafice "Carol Gobl", Bucureşti, 1 902, p. 73 8-741 .
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lucrare" , fiind în conformitate cu principiile Regulamentului Organic.
Punctul 3 sublinia responsabilitatea şefilor departamentelor "pentru orice
abatere dovedită din regulile statornicite în respectivele lor atributuri" , iar
punctul 4 sublinia din nou răspunderea pentru "toţi amploiaţii" pentru "orice
abatere din atributurile lor" . În legatură cu comportamentul necorespunzător
al " amploiatului " , cel nemulţumit putea trimite ,,jalobă stăpânitorului
Domn" în care expune şi "dovezile cuvenite" . Astfel de "tânguire" se putea
adresa şi la " instanţia competentă" din "partea judecătorească" .
Acelaşi ofis, considera incompatibil cu statutul unui funcţionar, în
premieră, "atacul la persoană", şi prin urmare, persoana publică trebuia să
se supună unei "aspre înfrânări " . În cazul în care, totuşi se face "vre un atac
personal " , " obijduitu" poate "trage pe vinovat în judecată" 57 •
Acest principiu modern, ca şi în altele de acelaşi fel chiar daca erau
reglementate prin lege s-au dovedit a fi, în multe cazuri "forme" fără prea
mult " fond" în societatea românească de atunci. Totuşi, introducerea
acestora într-o perioadă de "lumini şi umbre, de progrese nete şi de regrese
temporare" , de "realizări şi contradicţii "58 reprezenta un bun început în
direcţia modernizării. În acelaşi scop pot fi menţionate şi măsurile prin care
se introducea, cel puţin teoretic o disciplină riguroasă la locul de muncă,
pentru a se realiza o mai mare eficienţă a activităţii funcţionarilor. S-a
stabilit un program clar de muncă care trebuia respectat de toţi angajaţii.
Astfel, începând cu ispravnicul şi până la funcţionarii cancelariilor,
durata zilei de muncă era stabilită prin ofis domnesc la 4 septembrie 1 834,
avea un program de muncă strict: " de la 8 ceasuri dimineaţa până la 2 după
amiază şi sara de la 8 la 1 O" ; programul de iarnă, era "de la 9 dimineaţa
până la 2 după-amiaza şi sara de la 6 la 9 ceasuri " 5 9 . Fiecare "cinovnic" este
dator să se afle la locul de muncă conform programului stabilit - "în
curgerea ceasurilor hotărâte" şi nu poate pleca "mai înainte de ceasul
rânduit" decât dacă apare "vreo pricină binecuvântată" , şi nici atunci " fără a
lua slobodă voe de la nacealnicul său" 60 . Nu se va putea pleca înainte de
terminarea programului nici în cazul în care "un cinovnic va sfârşi
îndeletnicirea atârnată de a sa îndatorire mai înainte de împlinirea vremei
hotărâtă" . În această situaţie, destoinicul slujbaş "va fi datoriu a primi
57 Ibidem, p. 739.
5 8 D. Ciurea, Civilizaţia în Moldova în perioada 1834-1849, extras din AIIA, XIII, 1 976, p.
1.
59 Programul de muncă în cancelarii prezentat, era stipulat în ofisul domnesc din 4
septembrie 1 834, în Adunare de ofisuri, nr. 23, p. 28. Programul de muncă al ispravnicului
este precizat în Instrucţiile pentru ispravnici, întărit prin ofisul domnesc din 1 O mai 1 835
(Manualul administrativ, II, p. 627).
60
Ibidem.
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lucrarea ce i se va da de cătră nacealnicul său spre agiutoriul celorlalte
mese"6 1 . Prin urmare, timpul petrecut la muncă nu trebuia irosit inutil ci
trebuia folosit eficient, pentru îndeplinirea de către fiecare funcţionar a
propriilor sarcini ("a sa îndatorire"). Nu avea voie să se "îndeletnicească în
altă parte, decât numai în lucrarea ce este dată, ferindu-să de orice zăbavnică
îndeletnicire şi vorbe de prisos"62 .
De asemenea, în toate instituţiile s-a introdus şi o condică în care
"
"amploiaţii erau obligaţi să o semneze pentru a-şi dovedi prezenţa la locul
de muncă 63 . Era stipulat chiar şi principiul păstrării secretului profesional,
care trebuia păzit " cu scumpătate" . Nici un salariat nu putea discuta în afara
locului de muncă "despre pricinile ce se lucrează" şi nici nu putea face
"
"vreo împărtăşire cuiva despre acele şi nici a "corespondarisi particularnic
pentru pricinile atingătoare de slujba lor" 64 .
De asemenea, nici un "cinovnic" nu putea primi mită " sub formă de
daruri ce li s-ar da, seau li s-ar trimete de cătră cineva, pentru pricinile ce s
ar interesarisi" . Dacă va încălca această regulă, va fi pedepsit "cu toată
asprimea cerşută de hotărârea pravelilor", mergând până la "depărtarea din
slujbă a vinovatului "65 • Încercând să transforme mentalitatea şi să-i
motiveze mai mult în activitatea lor, slujbaşilor publici, prin articolul 408 al
Regulamentului Organic66, li s-a impus obligativitatea depunerii unui
jurământ la intrarea în slujbă de către toţi dregătorii, fără nici o deosebire.
Este stabilit clar şi conţinutul unic al acestui jurământ: "Giur, în numile
Preasfintei Treimi, că voi sluji în dregătoria ce mi să încredinţază cu
sârguinţă, credinţă şi curăţenie fără a mă abate din datoriile orânduite,
păzind legiuirile si respectarisind instituţiile patriii mele" 67 • Se recurgea
astfel la constrângerea morală a funcţionarilor, care trebuiau să pună
interesul personal în plan secundar, faţă de interesul public, general care
trebuia să fie prioritar.
O altă direcţie pe care s-a axat legislaţia regulamentară a fost aceea
de a realiza o corelaţie între pregătirea în plan profesional, în sensul unei
corespondenţe între nivelul studiilor şi funcţia deţinută de acesta. Precizări
explicite apar în epoca regulamentară şi în acest sens, cu referire la faptul că
absolvirea unei şcoli asigura o promovare mai rapidă a funcţionarilor. În
6 1 Ibidem.
62 Ibidem.
63 M. Galan, Moldova în anii 1828- 1934, în CI, vol. X-XII, 1 934- 1 936, nr. 2, p. 1 20.
64 Manualul administrativ, loc cit.
65 Ibidem.
66 Regulamentul Organic, p. 332-333.
67 Ibidem.
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acest sens, condicele de calităţi aveau o rubrică specială în care se înscriau
date în legătură cu ce " şcoală au învăţat, ce curs de ştiinţă" şi " ce limbi
ştie"68 . O rubrică asemănătoare despre "cursul învăţăturilor şi a ştiinţelor",
trebuia completată şi pentru cei ce lucrau în "ramul giudecătoresc" , conform
unui model de condică de calităţi pentru anul 1 85469 . Se solicitau punctual
informaţii referitoare la "în ce shoale au fost şi ce au învăţat" şi, de
asemenea, ca şi în cazul de mai sus, "în ce limbi străine vorbeşte - scrie" .
Treptat, angajarea nu se putea face decât dacă solicitantul prezenta un atestat
care să dovedească absolvirea şcolii res�ective. După cum se arată în
"
"Circulara Logofeţiei din 8 iulie 1 836 7 , "nici un tânăr ce au urmat la
shoale să nu fie priimit în viitorime la vre o canţelerie în slujbă fără a ave
atestatul cuviincios de la Academia Mihăileană, seau de la alt loc" , pentru a
arăta că " s-au petrecut cursul regulat a învăţăturilor ordinare" 7 1 . Unul din
scopurile "învăţăturilor tinerimei" - se arată în anaforaua Sfatului din 25
octombrie 1 842, aprobată de domn în 5 noiembrie 1 842 72 - este şi acela de
"
"a-i întrebuinţa la posturi publice . În continuare se arată că Sfatul şi-a
însuşit propunerea Epitropiei Învăţăturilor publice "de a nu se priimi în
viitorime în slujbă decât numai acei care vor fi petrecut cu laudă cursul
învăţăturilor" . Se preconiza astfel chiar un început de specializare, prin
faptul că şcolile puteau da statului "amploiaţi vrednici în ştiinţa analogică a
rangului lor" . Mai mult, Sfatul face şi o "treptăluire ", o ierarhie după care
se puteau ocupa funcţiile corespunzător studiilor. Astfel, pentru a lucra într
o cancelarie publică ca scriitor, candidatul trebuia să aibă atestatul
Epitropiei sau să susţină examen la Epitropie din materiile celor "patru
clasuri începătoare" , dar cu aceste studii doar nu va putea fi înaintat într-un
post superior. Pentru a fi promovat până la şef de Masă atât în "ramul
administrativ" cât şi "giudecătoresc" , candidatul trebuie să prezinte atestat
de " învăţăturile gradului al II-le" (studii medii), iar pentru a ajunge Şef de
Şecţie şi mai sus, trebuia să aibă "diplomă de învăţăturile gradului al III-le" .
Cei care au studiat în instituţii private, pentru a intra în slujba statului
trebuia să susţină un examen de echivalare în faţa Epitropiei, iar cei care au
studiat în străinătate trebuiau să prezinte diplomele " spre adiverire ", pentru
a se evita impostura. Sfatul administrativ a cerut, pentru a uşura recrutarea
68 Manualul administrativ, II, p. 1 54- 1 55 .
69 Adunare de ofisuri, nr . 24, p. 35.
7 0 Ibidem, nr. 1 06, p. 1 1 8.
Î I Ibidem.
72 Manualul administrativ, 1, p. 57-58. Capitolul I din titlul VI al Manualului administrativ
face precizări despre "primirea în slujbe şi formarea de amploiaţi ai statului din feţe cu
învăţătură şi experienţie" .
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viitorilor funcţionari o listă, din partea cancelariilor " a tuturor amploiaţilor,
începând de la director până la scriitori " şi, de asemenea, o listă de la
Epitropia învăţăturilor, o listă " cu toţi elevii care au eşit din scoalele
publice"73 . Pentru a încuraja competenţa s-a introdus, pentru prima oară,
concursul pentru ocuparea unui post, în cazul când erau "mai mulţi
candidaţi la un post" 74 . Pentru transparenţă, atât "posturile vacante" cât şi
"
"rânduirile cele nouă legate de apariţia unui post sau modalităţile de a-1
ocupa, "pururea se vor publică" 75 .
Cu toate aceste încercări era dificil a se produce imediat schimbarea
unei mentalităţi care nu concepea faptul că abuzurile şi corupţia pot fi
ocolite în demersurile necesare ocupării unei slujbe publice. Se pare că
meritul, calităţile personale erau criterii de avansare mai degrabă pentru
"
"
" familiile de mâna a doua care aspirau la "posturi de mâna a doua , precum
casieri, membri ai tribunalelor, directori sau şefi de secţiuni prin
departamente76 • Aceştia, numai dacă nu aveau le�ături "cu familiile cele
mari " se puteau impune "prin capacităţi marcante" 7 • Pentru munca depusă
în folosul statului, dregătorii urmau să primească leafă fiXă. prevăzută într
un buget al slujbelor publice. Capitolul al III-lea - "Reglement de finanţi" 
al Regulamentului Organic 78 , la articolul 74 stabileşte, la aliniatul III, suma
totală a tuturor dregătorilor statului, la 1 .800.000 lei. Lefile detaliate sunt
prezentate într-o " alăturată foaie supt litera B " 79 . Se pot observa diferenţe în
ceea ce priveşte plata ispravnicilor pentru care nu s-a stabilit leafă unitară ci
diferenţiată. Cel mai mult primeau ispravnicii ţinuturilor Putna şi Covurlui câte 1 .000 lei/lună urmaţi de cei ai ţinuturilor Iaşi, Suceava, Neamţ, Bacău 
câte 800 lei/lună, cei din Botoşani, Dorohoi, Roman, Fălciu, Tutova, Vaslui
şi Tecuci - câte 700 lei/lună, cel de Hârlău - 600 lei/lună, cei de Herţa şi
Cârligătura - câte 500 lei/lună. Leafa privighetorilor de ocoale era unitară 
câte 1 00 lei/lună, fiecare din cei 7 6, la fel şi scriitorii - câte 1 00 lei/lună,
însă sameşii sau casierii aveau câte 300 lei/lună, lefuri unitare pentru toate
ţinuturile.
Prin comparaţie, cei trei miniştri ai departamentelor ce compuneau
sfatul administrativ aveau o leafă de 2000 lei, dublu decât cel mai bine plătit
ispravnic, în funcţie de calificarea, responsabilităţile, dar şi rangul deţinut.
73 Ibidem.
Ibidem.
75 Ibidem.
76 Boierimea din Moldova . . . , p. 1 1 6.
77 Ibidem.
78 Regulamentul Organic, p. 1 83.
79 Ibidem, p. 206-209. Pentru ramurile administrative a se vedea Regulamentul Organic, p.
208-209.
74
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De altfel, bugetul era ado�tat fără discuţie, după ce a fost examinat doar de
funcţionari ai guvemului8 .
Practica înlocuirii veniturilor obţinute din slujbe cu lefuri plătite
regulat dregătorilor a fost introdusă de Constantin Mavrocordat, în ideea de
a limita gravele acte de corupţie. Dar, până la Regulamentului Organic,
dregătorii au fost/s-au răsplătit ei înşişi pe ambele căi: leafă plus havaieturi.
O măsură pentru a diminua corupţia funcţionarilor ar fi putut fi, în concepţia
legiuitorilor epocii regulamentare, sporirea lefurilor. Acest lucru a fost
deseori propus/solicitat în domeniul administrativ, iar calcule în acest sens
erau posibile ca urmare a introducerii prin Regulamentul Organic a
bugetului statului, o evidenţă clară a veniturilor şi a cheltuielilor statului. În
general, s-a stabilit că toţi cei care lucrează în slujba statului să aibă drept
unică sursă de venit leafa. Celelalte venituri, dobândite anterior în mod
abuziv din funcţii s-au desfiinţat. Veniturile socotite legale trebuiau atribuite
Casei răsurilor (din care se plăteau le file) pentru a i se spori resursele.
Astfel, puteau fi majorate lefile în funcţie de demnitatea şi sarcinile
îndeplinite8 1 pentru ca slujba şi meritul să nu rămână nerăsplătite. Dar
neregulile s-au perpetuat, slujbaşii statului găsind, uneori la limita legii,
mijloace de a-şi asuma venituri necuvenite. De multe ori, un ispravnic
declara pentru un sat, un număr mai mic de case, iar venitul celor
nedeclarate îl întrebuinţează în folosul său 82 •
Regulamentul Organic înfiinţa în premieră, acordarea de pensii anexa litera E, capitolul III "Regulamentul de finans"83 . Se constituia chiar
Casa pensiilor, "rânduită în folosul dregătorilor statului, celor politiceşti şi
milităreşti, sau a văduvilor lor, după slujba unui hotărât număr de ani şi
după dregătoriile pe care aceştia ar fi împlinit cu cinste"84 . În Moldova, erau
înfiinţate două categorii de pensii. O primă categorie erau "pensiile
scutelniceşti" acordate ca despăgubire pentru pierderea scutelnicilor
(categorie desfiinţată prin Regulamentul Organic), de 24 şi de 60 lei pe an.
Văduvele şi "nevârstnicii copii" ai boierilor despăgubiţi pentru scutelnici
luau jumătate din pensia răposatului: văduvele pe viaţă, iar copiii "pân la
legiuita vârstă" - majorat - băieţii, iar fetele până la căsătorie 8 5 . O altă
categorie erau "pensiile răsplătitoare" reprezentau "o mulţămire din partea
-

80 Anastasie Iordache, Principatele Române în epoca modern, voi. II ( 1 83 1 - 1 859), Ed.
Albatros, Bucureşti, 1 998, p. 1 22.
81 Idem, Frământări politice şi sociale În principatele române de la 1821 la 1828, Ed.
"
"Cartea Românească , Bucureşti, 1 932, p. 1 68. A se vedea şi Regulamentul Organic, p. 83.
82 Idem, Principatele Române, p. 2 1 -22.
83 Regulamentul Organic, p. 402-404.
84 Ibidem, p. 367.
8 5 Ibidem, p. 402-403.
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statului " faţă de cei care au "împlinit slujba dregătoriilor politicească şi
militărească cu osârdie, cinste şi fără prihănire, de la vârsta de optsprezece
ani şi înainte"86 . Acest lucru era socotit necesar, pentru ca, toţi cei care "au
slujit patriei lor, au dreptul a li se cunoaşte slujbele din partea stăpânirii, şi
tot după felul şi vremea slujbei ă ceară răsplătire"8 7 .
Se acordau pensii "răsplătitoare" tuturor slujbaşilor după un număr
de ani chiar înainte de a ajunge "la stare de bătrâneţă"88 (nu este precizată
explicit limita de vârstă pentru pensionare). Astfel, după 20 de ani de
muncă, dacă "vă vor tragi din slujbă" , primeau o pensie reprezentând o
treime din leafă. După 30 de ani, pensia va reprezenta jumătate din leafă, iar
după 40 de ani, procentul era de două treimi. Se acordau şi pensii pentru
incapacitate de muncă, datorată unei infirmităţi care ar interveni în timpul
deţinerii dregătoriei respective (în caz de deces, acest tip de pensie era
primită de familie). O categorie excepţională de pensii erau cele care se
puteau acorda celor care "prin iscusinţa lor " au făcut inovaţii (,folosinţi
nouâ') care aduceau folos economiei rurale, industriei sau altor domenii de
activitate ale statului.
Un alt element de modernitate în organizarea administraţiei în epoca
regulamentară a fost acela că funcţiile erau permanente, urmând să
satisfacă interesul public în mod continuu. De asemenea, acestea erau create
prin lege, iar puterea executivă nu mai putea crea funcţii publice 89 . De
asemenea, fiecare serviciu public ca şi atribuţiile fiecărui slujbaş erau clar
definite prin lege.
Confuzia de atribuţii şi bunul plac în exercitarea acestora de către
vechii dregători a fost înlocuită printr-o ierarhie clară a funcţiilor şi, în
mod corespunzător şi o ierarhie a şefilor, după modelul administrativ
napoleanian. Astfel, reprezentanţii administraţiei centrale la nivelul ocoa
lelor, privighetorii ocoalelor erau subordonaţi ispravnicilor administratori,
care, la rândul lor, se subordonau direct ministrului de interne. Acest demers
centralizator poate fi considerat ca " o expresie a puterii statale şi o garanţie
a apariţiei statului modem la români "90 .
Tot în scopul de a da mai multă forţă statului şi a-1 face să
funcţioneze mai eficient, prin Regulamentul Organic s-a realizat şi o
86 Ibidem.
87 Ioan C. Filitti, Principatele Române, p. 2 1 4-2 1 5 .
88 Regulamentul Organic, p. 403 .
89 P. Negulescu, G. Alexianu, Colecţia vechilor legiuiri administrative. Regulamentele
Organice ale Valahiei şi Moldovei, voi. I, Întreprinderile Eminescu S. A., Bucureşti, 1 944,

ft. LI.
0

Manuel Guţan, op. cit. , p. 20.
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relativă uniformizare a metodelor de lucru prin unificarea numeroaselor
proceduri care existau în instituţiile administrative încă din epoca fanariotă.

Astfel, s-a dispus un circuit precis al actelor în cadrul ierarhiei
administrative şi s-a dispus arhivarea copiilor după toate documentele
existente9 1 . În realizarea acestui obiectiv stau mărturie numeroasele ofisuri,
anaforale, ofisuri din epoca regulamentară. Organizarea cancelariilor care
asigurau circuitul şi stocarea actelor este anterioară Regulamentului
Organic92 , care a preluat şi organizat mai temeinic şi această instituţie. Cea
mai veche experienţă în organizarea unei cancelarii o avea, desigur,
Vistieria, interesată să aibă o evidenţă clară a contribuabililor93 . Astfel de
cancelarii si servicii de registratură existau la toate institutiile centrale şi
locale. În fiecare cancelarie, lucrările privitoare la o madea �roblemă) erau
repartizate pe mese (birouri), care aveau numărul de scriitori necesari.
Existau condici care consemnau actele intrate, expediate ori clasate.
O mai temeinică organizare a cancelarii/ar şi o ordine mai strictă în
ţinerea condicilor de intrare - ieşire, ori de păstrare a actelor s-a realizat
începând cu administraţia rusă. Kiselev a cerut Sfatului administrativ să
trimită agenţi în teritoriu care să cerceteze dacă sunt respectate
reglementările în acest domeniu94 . O atenţie specială s-a acordat organizării
cancelariilor isprăvniciilor, care reprezentau veriga de legătură între centru
şi locuitori. Acestea se aflau în tahtul (reşedinţa) ţinutului respectiv şi au
creat unele din cele mai importante materiale documentare despre unitatea
administrativ - teritorială în care se afla.
Slaba experienţă în acest domeniu explică numeroasele reglementări,
repetate mereu şi controalele dispuse de instituţiile centrale. Multe amănunte
în privinţa regulilor, " ce au să se păzască în lucrările tuturor caţeleriilor" , au
fost transmise prin o fisul domnesc din 4 septembrie 1 83495 . Sunt stipulate
20 de "regule" pentru " amploiaţii" cancelariilor. Primele trei se referă la
programul de lucru şi modul de realizare a sarcinilor în acest timp, fapte pe
care le-am prezentat mai sus. Având în vedere importanţa actelor pe care le
deţine o cancelarie s-a stabilit, pentru asigurarea securităţii actelor, ca cel
puţin un scriitor să stea " în fiecare zi, nelipsit, în canţelerie " cât şi pentru

9 1 Ibidem, p. 25.
92 A se vedea în acest sens Gh. Ungureanu, Cancelaria instituţiilor din Moldova în anii
1800-1828, în RA, 2, an X, Bucureşti, 1 967, p. 93 - 1 1 8 .
9 3 Ibidem, p . 1 02. Autorul arată c ă î n 1 742, cancelaria Vistieriei ţinea condici î n care se
treceau în întregime sau sub formă de rezumat toate actele ieşite.
94 Manuel Guţan, op. cit. , p. 26.
95 Adunare de ofisuri, p. 28-33. Vezi şi Manualul administrativ, 1, p. 59-62.
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ca, în cazuri excepţionale să poată " da de ştire şefului de secţie de care se
atinge pricina" .
Fiecare şef de secţie sau şef de masă (stolonacealnic) era dator "să
protocolească hârtiile" (să le iscălească şi eventual să pună sigiliul) apoi să
le dea spre iscălire, în ordine ierarhică, şefului de departament 96 . De
asemenea, fiecare şef de secţie era răspunzător pentru orice " scăpare din
vedere" sau pentru "nepotrivirea " actului cu realitatea la care se referă.
Nici un străin nu putea intra în cancelarie "fără pricină binecuvântată" .
Foarte clar sunt precizate regulile de înregistrare a actelor intrate în
cadrul registraturii precum şi " cursul ce s-au dat hărtiei întrate" indicându-se
în acest sens şi un model97 . Conform acestuia, fiecare hârtie intrată primea
un număr de înregistrare şi data de primire, apoi se făcea un rezumat al
acesteia - " cuprinderea în scurt" , rezoluţia domnească; apoi circuitul hârtiei
primite era: rezoluţia şefului Departamentului sau a directorului şi data
efectuării, " adeverirea" lucrătorului care a primit hârtia " spre lucrare" , unde,
la ce dată şi sub ce număr a fost expediată, "adiverirea" arhivarului că a
primit "hârtia lucrată" cu originalul, dela (dosarul) în care a fost pusă. Este
precizat şi intervalul de timp în care o hârtie " este lucrată" . Registratorul,
după ce a trecut în condică datele cerute pentru "hârtiile" primite, le va
preda în aceeaşi zi directorului, care le va "înfăţoşa" şefului departamentului
pentru " a pune rezoluţie" . Directorul va indica "masa" de care "ar atârna
lucrarea hârtiei" şi le va încredinţa din nou registratorului care, după ce va
trece în " cuvenita coloană" (a condicii după model) întreaga rezoluţie, le va
împărţi în aceeaşi zi la mesele indicate, cu semnătura " stolonacealnicilor"
sau a şefului de secţie. Apoi vor reveni la registrator " ca să le
expedarisască" . Acesta va încredinţa, sub iscălitură, arhivarului
"
"
" orighinalurile şi ciomele hârtiilor lucrate , pe care le va aşeza la "delile
cuvenite trecând în "rostul lăsat pentru aceasta (rubrica din condică) şi
numărul delei la care s-au cusut fieştecare hârtie" . Nu are voie " să facă
întârziere în lucrarea hârtiilor" . Cea mai mică "nepotrivire în înţălegerea
hârtiei eşite cu rezoluţia" trebuie raportată şefului ierarhic superior. Condica
de la registratură trebuie păstrată "pururea curată" . Nici o delă (dosar) nu
poate fi dată în afara cancelariei " fără înscrisă voe" a şefului
departamentului. Şi în interiorul cancelariei, orice delă se va da pe baza unui
bilet cu numărul ei şi "predmetul (problema) în scurt" semnat de primitor şi
pe care îl va păstra până la predarea delei, când va fi rupt de primitor
96 Trebuie precizat că nu toate actele emise erau iscălite de domn (chiar dacă erau redactate
în numele acestuia) ci, în funcţie de importanţa lor, erau semnate cel mai frecvent, de
"
"prezidentul dregătoriei în care s-au făcut acele acte (Gheorghe Ungureanu, op. cit., p. 94).
97 Manualul administrativ, 1, p. 6 1 .
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(arhivarul), care "va cerceta în ce stare dă dela şi în care o priimeşte" . Pentru
a nu se "răzleţi hârtiile din delă" arhivarul va aşeza la începutul delei un opis
(vipiscă) cu denumirea tuturor actelor continute şi indicarea paginii la care
"
" să află fieşte care act .
Aceste reguli erau valabile la toate cancelariile atât din "ramul
administrativ cât şi giudecătoresc" , dar mai ales la "canţeleriile cele mai de
gios" unde, după "măsura lucrurilor, îndatoririle de reghistrator, expeditor şi
arhivariu" , erau îndeplinite doar de "un singur cinovnic" . Ideea de
uniformizare în plan administrativ9 8 a depăşit cadrul procedurilor şi
metodelor de lucru a serviciilor publice, mergând până la obligativitatea
amenajării identice a mobilierului din toate cacelariile şi obligativitatea
purtării unor uniforme specifice99 •
Eficienţa funcţionării cancelariilor ţinutale şi chiar centrale a fost
afectată de numărul redus al funcţionarilor, de lipsa de experienţă a acestora
sau de încălcarea reglementărilor in domeniu. De aceea s-au repetat
instrucţiunile vechi, s-au adăugat altele noi, s-au înteţit controalele. Cu toate
măsurile stabilite de Regulamentul Organic şi aplicate în timpul domniilor
regulamentare, în 1 852 se constata aceeaşi " lipsă de funcţionari
administrativi şi giudeţiari care, pe lângă cunoştinţele teoretice, să aibă şi
practica trebilor" 1 00 . Ca urmare, cu astfel de " amploiaţi cu greu s-ar putea
dobândi o bună administraţie şi o magistratură desăvârşită" . De aceea,
revenind la regula inclusa în Regulamentul Organic privind "înaintirea
treptată în posturi" pentru ca slujitorii să poată mai întâi " a câştiga ispita
trebilor" , printr-un nou ofis domnesc din 22 iulie 1 852 1 0 1 s-a hotărât ca
tinerii absolvenţi ai unor şcoli publice în ţară sau în străinătate, înainte de a
fi angajaţi într-un post de funcţionar public, să facă un stagiu de trei ani în
cadrul departamentelor, având calitatea de " ascultanţi" . Aceştia vor fi
selectaţi de domn la recomandarea şefilor departamentelor respective.
Slujba lor va fi " gratuită şi onorifică" , primind bani pentru transport sau alte
cheltuieli ce ţineau de muncă. Scopul acestui stagiu era de " a dobândi
cunoştinţa legilor şi aşezămintelor ţărei, precum şi practica trebilor publice" .
După trei ani ei puteau fi "înaintiţi treptat în posturile vacante de deosebitele
departamente" . S-a hotărât ca acest "curs practic " să fie obligatoriu în viitor
pentru orice angajare în slujbe ale statului. În cazul în care, după trei ani "de
slujbă cinstită şi mulţămitoare" nu erau angajaţi într-un post public, fie di
98 Ideea de "uniform" este o trăsătură specifică formalismului birocraţiei moderne (M.

Guţan, op. cit., p. 26).

99 Ibidem.
100
101

Manualul administrativ, p. 59.
Ibidem, p. 5 8-59.
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lipsa acestuia sau " din nevoinţa lor" vor putea fi răsplătiţi cu rangul de
comis. În perioada stagiului de practică, "ascultanţii " se vor supune
aceloraşi reguli şi îndatoriri ca şi funcţionarii departamentului respectiv.
Nerespectarea acestora, ca şi " lipsa de stăruinţă în slujbă" vor conta la
departajarea candidaţilor pentru posturile vacante.
Tot în scopul uniformizării procedurilor administrative, încă din 1 7
septembrie 1 834 s-a transmis prin ofisul semnat de domn (pe baza
anaforalei sfatului administrativ din 27 august 1 834), procedura standard
de redactare a corespondenţei între " osebitele posturi de slujbă şi cătră
particulari" 1 02 • Au fost stabilite modalităţile de adresare între diferitele
instituţii, formule de adresare, inclusiv către persoane particulare, pentru a
se evita reclamaţiile. Au fost anexate şi modele. O singură formă urmau să
aibă în "viitorime" şi peceţile statului, ale deosebitelor departamente şi
"
"posturi de slujbă , după regulile stabilite în ofi sul domnesc din 4
03
septembrie 1 834 1 • Astfel, instituţiile centrale vor folosi o pecete care va
avea în mijloc " semnele statului şi a familiei noastre" (domnului), iar
împrejurul peceţii vor fi înscrise cuvintele " Prinţipatul Moldaviei" , iar jos
"
" se va arăta numirea Departamentului sau a Divanului de la care va fi . În
ceea ce priveşte peceţile isprăvniciilor, acestea vor avea în mijloc aceleaşi
semne ca şi a celorlalte peceţi, iar împrejur vor fi înscrise cuvintele
"
" Isprăvnicia ţinutului . Şi Eforiile, târgurile vor avea peceţi asemănătoare
isprăvniciilor, cu deosebire că împrejur vor fi înscrise cuvintele " Eforia
oraşului ... "
N. Iorga a sesizat, poate cel mai bine, contradicţia dintre
modernitatea regulamentelor şi instituţiilor propuse prin legiuirile din epoca
regulamentară şi imposibilitatea ca acestea să fie respectate în litera şi
spiritul lor. Marele istoric arăta că Regulamnetul "a instalat o administraţie
destul de complicată ca să permită toate abuzurile administraţiei de sistem
ruso-francez [ ... ] . Sub pretextul de a înlătura samavolnicia şi tirania [ . . . ] se
împiedică orice iniţiativă. Un mare volum de regulamente [ . . ] înlocui legile
ce ar fi trebuit să se voteze [ . .. ] şi se substituie cuprinsului principal, simplu
şi logic, al unei adevărate constituţii, aşa cum ea licărise în mintea autorilor
.
de propunen" J 04 .
.

.
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Ibidem, p. 66-67.
Ibidem, p. 69-70.
1 04 N. Iorga, Istoria românilor. Revoluţionarii, voi. 8, Tipografia Datina Românească" ,
"
Bucureşti, 1 938, p. 342.
1 03

1 92

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

ECOURI MOLDAVE ÎN PERIODICUL " GAZETA
TRANSILVANIEI" (1847)
Milandolina Beatrice Dobozi*

L'echou moldave en publication periodique "Gazette de Transylvanie"
(1 847)
- Resume -

Notre etude propose un aperr;u rapide sur les informations
concernant Moldavie, publies en le premier journal roumain de
Transylvanie en 184 7. Gazette de Transylvanie a paru sur ! 'initiative de
George Baritiu a Brasov en 1838, avec l 'approbation des representants du
puvoir politique. Les sources utilises pars redaction ont ete sources directes
et indirectes. Les premieres etaient les correspondances rer;ues par des
lettres de personnes connues qui habitaient en des villes de Moldavie. Leurs
noms sant restes inconnus pour nous.
Les sources indirectes etaient les journales moldaves " Albina
Românească " et le Bulletin, mais si des publications periodiques de langue
allemande (Siebenbiirger Wochenblatt, Blatter for Geist). Les informations
publiees en le journale de Brasov permettaient, mais si aujourd'hui elles
nous permettent la decouverte ce que survenait a lassy et autres villes et
vilages moldave.
Tous les domaines sant abordes: la politique intereure, la politique
externe, le monarque, la familie regnante, ensuite la vie culturelle,
l 'enseinegment, la vie eclesiatique, le commerce et l 'agriculture, mais si les
evenements agreables (des anniversaires, des fetes, des solenites, des
distractions) ou bien desagreables (des crimes ou des sanctions).
La lecture de Gazette de Transylvanie reste interesante pour ce qui
est interesse de l 'histoire ecrivee dans le meme temps lorqu 'elle etait en
train defaire.
agriculture, Baritiu, Brasov, commerce, cu/ture, ecole,
enseignement, Gazette de Transylvanie, journalisme, Moldavie, politique,
publication periodique, Transylvanie
Cuvinte-cheie: agricultură, Bariţiu, Braşov, comerţ, cultură, Gazeta
Transilvaniei, învăţământ, Moldova, periodic, politică, presă, şcoală,
Transilvania
Mots-cles:
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Motto: Ziarele şi revis
tele din trecut sunt astfel
arhivele vieţei (sic!) zilnice a
neamului. Numai din ele putem
cunoaşte palpitaţiunile acestei
vieţi, care a pregătit eveni
mentele trecute şi starea de
astăzi, după cum cele de astăzi
pregătesc evenimentele zilelor
viitoare 1 •
Aşa cum sugerează titlul enunţat, materialul de faţă are ca sursă
documentară Gazeta Transilvaniei editată în 1 847 (în continuare o vom
numi doar Gazeta/Gazetă). Despre acest organ de presă s-a scris destul de
mult şi se cunosc, în general, detaliile apariţiei şi rolul ei politic, social şi
cultural în societatea românească a secolului al XIX-lea şi, nu în ultimul
rând, funcţia asumată de vehicul al dezvoltării legăturilor dintre românii
trăitori în trei, apoi, de la 1 859, în două state distincte, separate prin graniţe
artificiale impuse şi susţinute de marile puteri politice ale vremii. Vom
purcede la o retrospectivă succintă a ceea ce se cunoaşte despre acest
periodic2 : la iniţiativa lui George Bariţiu, cu sprijinul negustorilor braşoveni,
primul număr apare în 12 martie 1 83 8 (coincidenţă fericită, anul acesta s-au
împlinit 1 75 de ani de la acel moment), redactor fiind chiar promotorul ideii
de a scoate un ziar românesc; realizarea tipografică aparţinea sasului
Johannes Gott, rezident în oraşul de la poalele Tâmpei.
Scopul periodicului a fost exprimat astfel: "Lăţirea ştiintelor şi
cunoştinţelor, împărtăşirea ideilor la toate plasele de oameni" 3 . Deşi
prezenţa Gazetei în spaţiul public a fost posibilă numai cu aprobarea
autorităţilor vieneze - mărturie în acest sens fiind precizarea de pe prima
pagină a fiecărui număr "CU PREANALTA VOIE" - cenzura a fost
mereu " cu ochii " pe acest ziar. Împreună cu Albina Românească de la Iaşi şi
Curierul Românesc de la Bucureşti, periodicul transilvan a alcătuit temelia
-

* Serviciul Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale.
1 Cf. Nerva Hodoş, Al. Sadi Ionescu, Publicaţiunile periodice româneşti (ziare, gazete,
reviste) Descriere bibliografică, 'tom 1, Ed. "Librăriile Socec&Cornp. şi C. Sfetea" ,
Bucureşti, 1 9 1 3 p. XXI.
2 Informaţiile sunt preluate din Bianca Purice, Marilena Bama, Gazeta de Transilvania şi
Gazeta Transilvaniei în Bibliografia Istorică a României, în "Ţara Bârsei" , nr. 7, Braşov,
2008, p. 206-208; accesul la text pe site-ul www.tara.barsei.ro/wp-content/ (în continuare
B . Purice, M. Bama).
3 N. Hodoş, Al. S. Ionescu, op. cit. , p. 289.
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presei româneşti4 • Bariţiu i-a dat ca prim titlu Gazeta de Transilvania,
păstrat până la 3 ianuarie 1 849, dar presiunile cenzurii au determinat
modificarea în Gazeta Transilvaniei, denumire perpetuată până în 1 945,
când şi-a încetat apariţia5 • Tocmai pentru durata lungă de utilizare a acestui
din urmă nume - un secol - el a devenit cel uzitat, cu preponderenţă, în
discursul istoriografic. Din acest motiv l-am introdus şi în titlul demersului
nostru.
În ceea ce priveşte colecţia cercetată, menţionez că am accesat-o pe
calea tehnologiei moderne, adică a Internet-ului, Biblioteca Centrală
Universitară din Cluj-Napoca având iniţiativa lăudabilă de a digitaliza
exemplarele din Gazetă aflate în păstrarea Bibliotecii " Lucian Blaga" din
acelaşi centru universitar6 • Am ales anul 1 847 pentru un motiv foarte
simplu: speranţa de a găsi articole, comentarii sau mesaje subliminale pentru
ceea ce urma să se declanşeze la un an distanţă - revoluţia paşoptistă. Ziarul
apărea de două ori pe săptămână, fiind scris în alfabet chirilic, la fel ca şi
"
" confraţii săi din teritoriul extra-carpatic. Colecţia digitalizată consultată
cuprinde 1 00 numere, de la nr. 3 din 9 ianuarie, până la nr. 1 04 din 29
decembrie 1 847. Lipsesc din colecţie numerele 1 , 2, 4 şi 55 pe care, desigur,
deţinătorul nu le-a avut la dispoziţie.
Primul aspect spre care ne vom îndrepta atenţia este chestiunea
abonaţilor Gazetei proveniţi din, pe atunci, principatul Moldovei. Pe prima
pagină a numărului 3 din 9 ianuarie 1 84 7, imediat sub titlu, se fac precizări
referitoare la preţul abonamentului şi la procedura achiziţionării acestuia.
Doritorii din Iaşi, respectiv din spaţiul extra-carpatic răsăritean erau
îndrumaţi către "domnii fraţi N. şi Hr. Georgiu la poarta mitropoliei" .
Neavând alte informaţii, o ipoteză ar fi aceea că cei doi îşi aveau sediul sau
locuinţa în apropierea sfântului locaş din capitala provinciei. Redacţia
ziarului a iniţiat publicarea listei celor care au ales acest mijloc de
informare, indiferent de locul lor de origine, precizând pentru fiecare în
parte, localitatea de domiciliu şi, când a fost cazul, funcţia sau titlul purtat
(postelnic, agă, vornic, medelnicer, logofeţi etc.). Iniţiativa a debutat cel
puţin din al doilea număr pe anul în discuţie, dacă nu cumva chiar din
primul număr, exemplare la care, cum am precizat, nu am avut acces. Datele
care urmează sunt rezultatul calculelor făcute pentru colecţia incompletă
cercetată, de aceea ele nu sunt definitive, având speranţa că undeva se
găsesc numerele lipsă şi vor putea fi consultate.
4

Conform site-ului www.Wikipedia - Albina Românească.
B. Purice, M. Bama, loc. cit.
6 Colecţia poate fi consultată pe site-ul Biblioteca Digitală - documente.bcucluj.ro/web.
5
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Gazeta din intervalul ianuarie-martie7 conţine, în aproape fiecare
număr, numele persoanelor care au achiziţionat abonamentul pe întreg anul.
Lista din numărul 3 al periodicului are la început precizarea "Urmare" , deci
o continuă pe cea/cele din numărul/numerele anterioare. Din analiza acestor
liste, iată rezultatul: totalul abonaţilor s-a ridicat la 3 14. Surprinzător, sau
poate nu, procentul majoritar, de 6 1 ,78% ( 1 94), îl reprezentau moldovenii.
Firesc, cei mai mulţi erau locuitori ai Iaşilor, dar cititori erau şi din alte
oraşe ale Moldovei, şi nu numai oraşe: Bârlad, Tecuci, Galaţi, Piatra Neamţ,
Botoşani, Grozeşti etc. Se abonaseră şi persoane juridice precum eforiile,
asociaţiile, şcolile etc. Bineînţeles că abonaţii - persoane fizice erau, cu
precădere, bărbaţii, dar surpriză, am găsit şi trei reprezentante ale sexului
frumos, al căror nume îl vom reda cu exactitate, după textul din ziar:
"
" logofeteasa Profiriţa Ghica (laşi) 8 , "cocoana vomiceasca Profiriţa
"
Dimachi (Botoşani) 9 şi "madama Elena Başotă, consiliereasă de stat
rusască" (Botoşani) 1 0 •
De reţinut ni s-a părut faptul că mulţi reprezentanţi ai cinului
monahal şi chiar corporaţii mănăstireşti se abonaseră, deşi, teoretic, părinţii
călugări nu aveau legătură cu cele lumeşti. Dintre ei amintim pe: " Sfinţia sa
arhidiacon Ghenadie Sendria, Cinstita epitropie a Sfântului Mormânt în
Moldova 1 1 , Cuvioşia sa arhimandrit Meletie Istrate, egumen la mănăstirea
Slatina 12 , protosinghel Vamava, egumenul mănăstirii Pîngăraţi " 13 sau
arhimandritul Nicon, egumen al mănăstirii Bisericani 1 4 .
Citeau Gazeta şi unii dintre preoţi şi nu numai ortodocşi. Îl amintim
în acest context numai pe preotul romano-catolic de la Biserica din Huşi,
părintele Bonaventura Broida 1 5 . De semnalat este abonamentul făcut şi de
eforia comunităţii armene Roman 16 . Chiar şi la o şcoală sătească "
" Cinstitele şcoale lazariene la satul Staroşilţa, Botoşani 17 - ajungea
7 Numerele 3, 6, 7, 8-1 1 , 1 3, 1 5- 1 7 şi 20-22.
8 Gazeta Transilvaniei ", nr. 7, Braşov, 1 847, p. 28. În toate notele de subsol, numărul
"
paginii este cel din original.
9 Ibidem, nr. 9/1 847, p. 36.
10 Ibidem, nr. 1 6/1 847, p. 64.
1 1 Ibidem, nr. 7/1 847, p. 28.
12 Ibidem, nr. 9/1 847, p. 36.
13 Ibidem, nr. 1 3/1 847, p. 52.
14 Ibidem, nr. 1 6/1 847, p. 64.
1 5 Ibidem.
16 Ibidem, nr. 1 7/1 847, p. 68.
17Ibidem, nr. 2 1 / 1 3 martie 1 847, p. 84. Probabil că este vorba de o şcoală înfiinţată prin
acţiunile întreprinse de membrii "Î nsocierii lazariene" , societate înfiinţată la 27 noiembrie
1 847, de unii dintre studenţii din Principate aflaţi la studii în Paris, ca reacţie la
introducerea limbii franceze ca limbă de predare în unităţile de învăţământ din Moldova şi
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periodicul lui Bariţiu. Credem că este de interes a enumera câteva patronime
întâlnite în liste, cu reverberaţii până în zilele noastre: Negruzzi (Costache),
Beldiman (Vasilică), Sturza (Gheorghieş), Pogor (Vasilie) etc. Am
identificat 1 3 băcăuani, reprezentând un procent de 6, 70% din totalul
moldovenilor abonaţi. Numele lor se regăsesc în Anexă, între ei numărându
se protoereul ţinutului, Sf. Sa Ioan, profesorul public Adam Păun 1 8 sau
pitarul Georgie Negel 1 9 •
Faptul că adresabilitatea acestei foi depăşea frontierele ardelene este
demonstrat şi de structura internă a ziarului. Rubricile poartă titulaturi
semnificative pentru conţinutul lor, dezvăluind de la început provenienţa
ştirilor. Gruparea acestora a fost gândită pe provincii, al căror nume tipărit
cu litere mai vizibile (Transilvania, Moldavia (sic!) şi Ţara Românească)
semnalizează "graniţa" dintre rubrici. Relatările intitulate "Cronica străină"
aduc în faţa cititorului evenimentele importante din Europa şi de pe alte
continente. Bineînţeles că întâmplările din teritoriile de la est şi sud de
Carpaţi nu fac parte din această ultimă rubrică, Bariţiu, la fel ca mulţi alţi
români, considerând graniţele existente între cele trei ţări româneşti ca
artificiale şi nicidecum perene.
Din punctul de vedere al frecvenţei ştirilor moldave, cercetările au
condus la concluzia că în 1 847 Gazeta a publicat astfel de informaţii în 57
dintre numere (57%). Sursele folosite de redacţie pot fi clasificate ca directe
şi indirecte. Din prima categorie fac parte corespondenţele trimise redacţiei
de persoane care, cel mai adesea, preferă protecţia anonimatului, însă, cu
siguranţă, redactorul cunoştea persoanele în cauză. Cea de-a doua categorie
cuprinde preluări din periodicele moldoveneşti (şi nu numai), dovadă că
acestea erau primite şi citite în Transilvania: Albina Românească20 şi
Buletinul MoldoveP 1 • O altă clasificare a informaţiilor o putem realiza după
Ţara Românească. Scopul "Î nsocierii " era organizarea învăţământului şi educaţiei prin
cultivarea limbii române şi înfiinţarea de şcoli "unde tinerimea să poată lua o educaţie
română" ; între fondatori, viitoare mari personalităţi ca Ion C. Brătianu şi Dumitru Brătianu
(cf. informaţiilor preluate din Wikipedia, site-ul www.docstoc.com şi pagina de internet
"
"Radio România Cultural - Arhiva Aniversări ).
18 Ibidem.
1 9 Ibidem, nr. 8/ 1 847, p. 32.
"
2
0
"Albina Românească apare la laşi între 1 iunie 1 829-3 ianuarie 1 835, respectiv 3
ianuarie 1 83 7-2 ianuarie 1 850, având ca proprietar pe Gh. Asachi şi un profil de gazetă
politico-literară, asemenea Gazetei lui Bariţiu; este primul ziar în limba română din
Moldova (cf. N. Hodoş, Al. S. Ionescu, op. cit., tom 1, p. XIX-XX).
21
Apare sub numele de "Buletin, foae oficială" , (Eşii) Iaşi 22 lun. 1 833 - 27 Sept. 1 859,
bisăptămânal tipărit în tipografia Albinei. De la 1 iulie 1 85 1 s-a numit "Buletin, foaea
publicaţiilor oficiale a Principatului Mo ldaviei " ; tipografia sus-menţionată era obligată prin
contract să o tipărească în 200 exemplare, destinate autorităţilor, dar avea şi dreptul să
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criteriul conţinutului. Din această perspectivă, fără teama de a greşi, putem
spune că nu există domeniu de interes general neabordat: politica internă şi
externă, educaţie şi cultură, agricultură şi comerţ, mondenităţi şi informări
meteo etc. Gazeta din 1 847 cuprinde un total de 1 65 de veşti provenite din
Ţara Moldovei. Unele dintre ştiri pot fi uşor încadrate în două sau mai multe
dintre categoriile enumerate, cum ar fi politică internă - administraţie sau
relatii externe/relatii comerciale.
'
În continu�re propunem o selecţie a celor mai semnificative ştiri
grupate în Gazetă sub titlul "Moldavia" . Bineînţeles că procesul de selecţie
poartă amprenta subiectivismului autorului prezentului material, însă a fost
o necesitate impusă de spaţiu şi de timp. Să începem!
În 1 1 ianuarie, la Iaşi, s-au deschis lucrările sesiunii ordinare a
Adunării Obşteşti din Moldova. Aflăm că evenimentul a fost marcat de un
Te-Deum în catedrala veche (Biserica " Sf. Gheorghe") şi a debutat cu citirea
"
"ofisului (mesaj) domnesc prin care a fost numit ca preşedinte provizoriu al
adunării, episcopul de Roman, în locul mitropolitului Meletie, bolnav. Au
fost aleşi secretarii adunării, s-au verificat noii deputaţi şi, după obicei,
întreaga adunare s-a deplasat la palatul domnesc pentru a prezenta "urări
respectoase Domnului" . A doua zi, au fost alese două comisii, una pentru
verificarea visteriei, alta pentru casele obşteşti şi departamentul bisericesc 22 •
Este dat publicităţii textul integral al dispoziţiei domneşti de deschidere a
sesiunii pe anul în curs23 .
Gazeta publică ideile principale preluate dintr-o scrisoare al cărei
autor rămâne anonim. Acestea au legătură tot cu activitatea membrilor
forului legislativ din capitala Moldovei. Expeditorul îşi exprima opinia că
şedinţele nu aveau prea mare importanţă, în plus nu erau publice decât
pentru un număr restrâns de persoane, iar apatia domnea în rândul
publicului, cunoscându-se faptul că nu putea fi vorba de "dispute
zgomotoase... sau cuţite ca în camerile (sic!) Greciei " 24 • Şi totuşi, cel ce
informa redacţia braşoveană, nu avea dreptate întru totul: au fost pe ordinea
de zi şi proiecte legislative importante, cum ar fi un proiect de reorganizare
tipărească exemplare în plus pe care să le vândă cu preţul obţinut prin negociere ( "Buletin" ,
1, 1 833, nr. 1 , p. 1 ). Din 1 847, potrivit unui nou contract, începând cu 1 iulie 1 85 1 , aceeaşi
tipografie era obligată să scoată gazeta de două ori pe săptămână în 2.500 exemplare şi să o
distribuie gratuit comunelor ( "Buletin", XIII (XIX), 1 85 1 , nr. 1 , 1 iulie, p. 1 ) ; îşi încetează
apariţia la 27 septembrie 1 859 (cf. N. Hodoş, Al. S. Ionescu, op. cit. , p. 86-87).
2 "Gazeta Transilvaniei" , nr. 1 0/3 februarie 1 847, p. 39; între cei aleşi în comisia pentru
verificarea visteriei se afla şi tatăl poetului Vasile Alecsandri (Ibidem, preluări din "Albina
Românească" şi "Buletin").
23 Ibidem.
24 Ibidem, nr. 24/24 martie 1 847, p. 94.
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a şcolilor sau cel privind divorţurile25 . Aflăm, de asemenea, despre
închiderea sesiunii parlamentare în luna martie26 .
Despre alegerile pentru noua adunare obştească, ce urmau să aibă loc
în aprilie sau octombrie, găsim un comentariu deja-vu. Acţiunile
candidaţilor pentru a obţine un loc în viitorul parlament sunt astfel
prezentate: " unii cunună şi botează, alţii împrumută cu bani sau ce pot. Unii
dau soarele, alţii fac vizite... colindă pe la vrăjitoare, visând la majoritatea
voturilor" . Nu sunt uitate nici partidele despre care aflăm că sunt "hrănite cu
foarte numeroase mijloace" . Concluzia este cea firească: nu toţi aspiranţii
vor avea loc în organul legislativ, ci "numai 32 vor fi aleşi, cei pe care
Domnul Dumnezeu îi va destina"27 . Din păcate, în numerele următoare ale
Gazetei nu mai găsim alte referinţe privind campania electorală,
desfăşurarea ei efectivă şi rezultatele alegerilor.
Din politica internă mai amintim episodul demisiei ministrului de
interne ("al trebilor din lăuntru"), Grigore Ghica, demisie acceptată de
domnitor. Gazeta preia comentariile pe acest subiect, primite printr-o
corespondenţă neprecizată. Cel care s-a adresat periodicului braşovean
susţine că "în toate ţărişoarele de acest rang... este postul cel mai important" ,
pentru că acest ministru era şeful puterii executive, postură din care putea
"
" face în mare bine sau rău . Amintind că dintre foştii miniştri s-au remarcat
în ochii opiniei publice Alexandru Ghica şi Costache Sturza, toţi ceilalţi
folosind funcţia numai pentru "manevre în dreapta şi în stânga" , este
avansată ipoteza revenirii în fruntea ministerului în discuţie a lui Sturza.
Este citat şi ministrul demisionar care şi-a exprimat regretul că în perioada
activităţii sale a dat " loc clevetirilor" 28 .
Faţetele politicii externe a Moldovei, prezente în Gazetă, vizează, în
principal, Poarta Otomană şi Rusia, dar, cum vom vedea, şi alte ţări. Vom
încadra totuşi aici şi reflecţiile privind legăturile dezvoltate cu principatul
vecin, Ţara Românească. Chiar la acestea din urmă ne vom referi mai întâi.
La început de an, Obşteasca Adunare a luat în discuţie chestiunea unificării
vamale a celor două ţări surori. Cum era şi firesc, s-au produs dezbateri
publice, s-au născut poziţii contradictorii, unii fiind preocupaţi de venitul
obţinut la bugetul statului, alţii considerând eventuala unire vamală un real
pericol extern; o a treia atitudine faţă de problema în discuţie o reprezenta

25 Ibidem, nr. 25/27 martie 1 847, p. 99.
26 Ibidem, nr. 27/3 aprilie 1 847, p. 1 07; cuvântul domnitorului ţinut cu acest prilej este
publicat în nr. 28/7 aprilie 1 847, p. I l O.
27 Ibidem, nr. 29/ 1 0 aprilie 1 847, p. 1 1 4.
28 Ibidem, nr. 1 03/25 decembrie 1 847, p. 4 1 0-4 1 1 .
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opinia potrivit căreia a vorbi de pericol în cazul unirii, nu reprezenta decât
"
" o groază (groaznică - s. n.) contrazicere .
Găsim exprimată şi o reacţie a redacţiei braşovene, în speţă a lui
Bariţiu, care propune adoptarea modelului german de unire vamală, acceptat
de multe state şi care nu a prevăzut de la început o egalitate a veniturilor
celor două părţi. În oginia redactorului, doar în acest mod s-ar atinge o
"
"unire frăţască (sic! ) 9 • Din Albina Românească este inserată şi ştirea
potrivit căreia reprezentantul guvernului Ţării Româneşti, logofătul Vilara, a
reuşit să încheie cu guvernul moldovean convenţia de unificare vamală3 0 .
De-abia în luna decembrie ziarul transilvan revine cu alte aspecte pe
acelaşi subiect: organizarea licitaţiei de arendare pe şase ani a vămilor
"
"îmbinate ; câştigătorul acestei licitaţii - Constantin Ciocan - oferea
1 1 0,020 galbeni/an şi primea de la Vodă rangul de ban 3 1 . Un nou
comentariu bariţian, de susţinere a unificării vamale, semnificativ pentru
gândirea pro-română a ardeleanului, merită, în opinia noastră, reţinut: " [ e]
timpul ca moldovenii şi valahii să înţeleagă a-şi cunoaşte interesele ... sunt
fraţi ... cu limba, cu religiunea, cu sângele şi... cu sufletul, cu inima, cu
rândul şi cu simţirile" ; deci procesul de organizare a unei vămi comune
aducea folos ambelor principate3 2 .
Până la urmă, dovada frăţietăţii celor de dincolo şi dincoace de
Milcov a venit pe neaşteptate: la Iaşi a ajuns îngrozitoarea veste despre
marele incendiu din Bucureşti, petrecut chiar în ziua de Înviere a Domnului.
Nenorocirea a mobilizat personalităţi care s-au implicat direct în acţiuni de
strângere de ajutoare pe seama confraţilor din Ţara Românească33 . Gazeta
dă publicităţii textul integral al apelului apărut în 29 martie în periodicul
ieşean, semnat de hatmanul Grigore Ghica, apel prin care se cerea acordarea
de sprijin pentru "fraţii şi vecinii noştri români din Bucureşti" 34 .
Despre raporturile moldo-turce, marcate de cunoscuta vasalitate din
acea epocă, ştirile sunt preluate din aceeaşi sursă - Albina Românească.
Aflăm astfel de vizita efendelui Behcet, sosit la Iaşi cu ordine de dat unor
"
"persoane importante , dar şi cu daruri pentru familia domnitoare. Se
relatează obiectivele vizitate de importantul musafir al capitalei,
surprinzătoare unele dintre ele, cum ar fi un cabinet al societăţii medico
istorice naturale, unde a purtat discuţii în limba franceză, sau admirarea
29 Ibidem, nr. 1 3/ 1 3 februarie 1 847, p. 52.
Ibidem, nr. 401 1 9 mai 1 847, p. 1 59.
3 1 Ibidem, nr. 9611 decembrie 1 847, p. 382, 98/8 decembrie 1 847, p. 392.
2
3 Ibidem, nr. 1 04/29 decembrie 1 847, p. 4 1 4.
33 Ibidem, nr. 30/ 1 4 aprilie 1 847, p. 1 20.
3 4 Ibidem, nr. 3 1 1 1 7 aprilie 1 847, p. 122.
30
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"
"zugrăvelilor (picturi - s. n.) expuse la Academie de un tânăr moldovean
întors de la studii urmate la Roma, sau vizionarea în cabinetul de fizică a
unor experienţe efectuate de prof. dr. T. Stamati3 5 . În primăvară, sultanul a
decorat o serie de slujbaşi ai curţii domneşti, la recomandarea domnitorului,
cu ordinul "Nişan", drept răsplată pentru "însemnătoarele slujbe făcute
statului"3 6 .
Rusia vecină şi protectoare a principatelor româneşti este prezentă în
Gazetă prin reflectarea activităţii consulatului şi a angajaţilor acestuia. La
început de an, o notă consulară anunţa scutirea de plata "poşlinei"
(impozit?) a boierilor moldoveni cu proprietăţi în Basarabia, conform unor
privilegii date de împăratul Alecsandru Pavlovici, după ce aceştia se
plânseseră monarhului de la răsărit. Redacţia nu scapă ocazia de a se întreba
ce sens au în limba română unii termeni folosiţi în nota oficială37 •
Tot din acest grup de date publicistice face parte şi relatarea vizitei
efectuate de prinţul Dimitrie la Elisabetgrad, unde a fost decorat cu ordinul
Sf. Stanislau. Reîntoarcerea sa ţară a prilejuit organizarea unei parade
militare în capitala Moldovei şi prezentarea omagiilor de către mitropolit şi
boieri la curte3 8 . Alte informaţii privesc deplasările consulului rus în
diferite locaţii, fără ca relatările să conţină elemente deosebite39 .
Deşi pot fi considerate şi evenimente mondene, serbările organizate
la Galaţi în cinstea zilei de naştere a împăratului austriac, Ferdinand, în data
de 30 octombrie, marchează tot domeniul relaţiilor Moldovei cu alte mari
puteri străine. Este remarcată "deosebita pompă" şi prezenţa a trei vapoare,
două austriece şi unul rusesc, precum şi desfăşurarea unor trupe
moldoveneşti în aliniament de gardă la Biserica romano-catolică, unde s-a
ţinut slujba dedicată evenimentului, în prezenţa reprezentanţilor monarhiei
austriece şi a consulilor altor state, rezidenţi în oraş, dar şi a funcţionarilor
români şi a poporului nelipsit de la o astfel de sărbătoare. De data aceasta,
informaţiile au ajuns în periodicul braşovean din presa de limbă germană,
mai precis din periodicul Siebenbiirger Wochenblatt40.
35 Ibidem, nr. 3/9 ianuarie 1 847, p. 1 0.
36 Ibidem, nr. 29/10 aprilie 1 847, p. 1 1 4. Era vorba de vomicii Iacovachi Paladi, Emanoil
Miclescu, Alee. Sturza, G. Razu şi hatmanul A. Aslan; numele sunt preluate în forma

publicată în ziar.

7 Ibidem, nr. 10/3 februarie 1 847, p. 39.
3 8 Ibidem, nr. 83/ 1 6 oct. 1 847, p. 332; sursa este aceeaşi - "Albina Românească" - unde
p.utea fi citită şi cuvântarea prinţului.
9 Ibidem, nr. 32/ 2 1 aprilie 1 847, p. 126; nr. 401 1 9 mai 1 847, p. 1 59.
4 0 Ziar fondat în 1 837 de Johannes Honterus în Transilvania; detalii la Nicolae Teşculă,
Publicistica politică săsească din Sibiu în anii 60 ai secolului al XIX-lea, în "Ţara Bârsei ",
nr. 7, Braşov, 2008, p. 86-92 şi pe www.tarabarsei.ro.
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Tot la frontiera dintre politic şi monden se situează şi detaliile despre
un alt moment festiv petrecut în oraşul de pe Dunăre - organizatori fiind
consulul Sardiniei şi comunitatea italiană. A fost serbată o zi a recunoştinţei
în onoarea Italiei unificate, marcată prin liturghia ţinută în Biserica catolică,
prin rugăciuni pentru ţara lor, prezenţi fiind din nou soldaţii moldoveni.
Balul "vesel, brilant" a încheiat ziua, la miezul noptii
' fiind ovationat Carlo
Alberto, regele reformator4 1 .
Revenim la viaţa internă a Moldovei oglindită în Gazetă. Ne vom
opri la ştirile legate de Biserica ortodoxă. Dată fiind importanţa tristului
eveniment de la sfârşitul anului 1 846 - decesul fostului mitropolit Veniamin
Costache, trei numere din periodicul de la Braşov oferă cititorilor amănunte
legate de înmormântare, dar şi de personalitatea impozantă a celui trecut la
cele veşnice, la vârsta de 78 de ani. O amplă corespondenţă a serdarului G.
Hasnach, din Târgui Fălticenilor, este trimisă lui Bariţiu, făcând cunoscute
ultimele zile de viaţă ale celui trecut la Domnul, precum şi doliul ce a
cuprins întreaga Moldovă, fostul arhiereu fiind plâns de creştini şi străini;
chiar şi evreii din Fălticeni, adunaţi în şcolile lor, s-au rugat pentru cel
considerat de ei asemenea biblicului patriarh Avraam. Remarcabile ni s-au
părut descrierea amănunţită a ceremoniei funebre şi aprecierea lacrimilor
vărsate de "poporul de jos ... mai aproape de natură ... mai simţitor" , dar şi de
episcopul de Roman, aflat în fruntea întregului ceremonia! funebru. De
reţinut sunt precizările legate de mormântul ţinut deschis până seara târziu
în ziua înhumării, la cererea mulţimii de oameni veniţi de departe pentru
a-şi lua rămas bun şi faptul că locul a devenit un punct pe harta
pelerinajelor, mai ales pentru sărăcime42 .
În acelaşi an 1 84 7, Biserica Moldovei l-a pierdut şi pe preasfinţia sa
Irinarh Miclescu, "vrednic de aducere aminte pentru bunătatea şi smerenia
sa" cum i se scria lui Bariţiu43 . Tot de instituţia ecleziastică este legată şi
informaţia despre schimbarea a doi directori din departamentul bisericesc
sau cea privind starea de sănătate alterată a mitropolitului în funcţie,
Meletie44 .
Un alt palier, extrem de bogat reflectat în Gazetă, este sistemul de
învăţământ moldovenesc. Citind articolele pe acest subiect, ne dăm seama
'

41

"
"Gazeta Transilvaniei , nr. 1 0 1 1 1 8 decembrie 1 847, p. 402-403.
Ibidem, nr . 3/9 ianuarie 1 847, p. 9-10; nr. 5/ 1 6 ianuarie 1 847, p. 1 9-20; nr . 6/20 ianuarie
1 847, p. 22-23.
4 3 Ibidem, nr . 36/5 mai 1 847, p. 142; corespondentul anonim mărturisea că nu a mai scris de
mult numai din cauza lenei, urmare a "sărbătorilor celor lungi " ce duc "la moliciune spre
care . . . . noi românii suntem plecaţi din natură".
44 Ibidem, nr. 3/9 ianuarie 1 847, p. 1 0; nr. 24/24 martie 1 847, p. 94.
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de angrenajul de forţe implicate în găsirea de soluţii pentru organizarea unui
proces educaţional public modem: forul legisla�iv, puterea executivă:
Biserica şi ceea ce numim astăzi societatea civilă. In a doua lună a anulm
1 847, un proiect guvernamental privind învăţământul public primeşte
aprobarea adunării obşteşti, urmând a fi aplicat pentru a se constata ecoul în
opinia publică, fără a avea putere de lege, adică un fel de proiect pil�t.
Aflăm că în chestiunea seminarelor teologice nu s-a luat nici o decizie45 . In
discuţia aceleaşi adunări a ajuns şi un alt proiect destinat reorganizării
şcolilor naţionale, elaborat de o comisie iniţiată de puterea legislativă.
Redacţia braşoveană a considerat de interes publicarea intervenţiei lui
Costache Negruzzi, concluziile acestuia fiind cât se poate de descurajatoare:
inexistenţa vreunui sistem de învăţământ, organizarea incipientă a şcolilor
elementare, în condiţiile funcţionării unor facultăţi lipsite de profesori, de
elevi pregătiti şi chiar de manuale, cu metodici multiple pentru aceeaşi
disciplină, c�eate de fiecare profesor în parte46 . În viziunea vorbitorului
exista o singură soluţie: reforma radicală. Un prim pas în această direcţie
este semnalat de Gazetă, prin anunţul că Buletinul ieşean a dat publicităţii
programa manualelor şcolare. Textul integral al dispoziţiei date de epitropia
"
"învăţăturilor publice poate fi citit în acelaşi organ de presă47 .
Şi primele semne ale reformei şcolare, preconizate a avea loc în
Moldova, au fost înregistrate şi aduse la cunoştinţa publicului cititor al
gazetei braşovene. Acestea au constat în anunţul publicat de epitropul şcolar
public de la Iaşi în Buletin, cu privire la principiile de bază în acordarea de
stipendii pentru copiii studioşi lipsiţi de mijloacele materiale şi dornici să-şi
încheie studiile4 8 . Celelalte ştiri din sfera şcolară tratează cazuri punctuale,
cum a fost cel de punere a pietrei de temelie la viitoarea şcoală publică din
Piatra [Neamţ]. Lectura rândurilor dedicate acestui eveniment prilejuieşte
identificarea unui principiu comun al sistemului şcolar existent în interiorul
şi exteriorul arcului carpatic: legătura strânsă dintre Biserică şi şcoală şi
educaţia tineretului cu aceleaşi obiective, viitoarea construcţie urmând a fi
ridicată pe un loc sfinţit, în faţa unui locaş de cult.
"
"Întâmplarea , povestită cu detalii, a avut ca actori principali pe
reprezentanţii înaltului cler, ai autorităţilor şi pe cei care s-au angajat să
45 Ibidem, nr. 201 1 0 martie 1 847, p. 80.
46 Ibidem, nr. 25/27 martie 1 847, p. 98.
47 Ibidem, nr. 45/5 iunie 1 847, p. 1 78- 1 79. Redacţia, adică Bariţiu comentează pe marginea
eforturilor confraţilor moldoveni de a reorganiza învăţământul public, exprimând starea de
aşteptare a tuturor, "nu numai toată românimea, ci şi alţi străini", a soluţiei optime găsite,
respectiv ,,rodurile reformelor scolastice" în ambele principate româneşti.
48 Ibidem, nr. 921 1 7 noiembrie 1 847, p. 367.
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investească financiar într-o instituţie " . . . menită fără deosebire de rang a
împlânta în inimile junimii frica lui Dumnezeu, respectul cătră părinţi,
�
supunere cătră Domnitor şi mai mari" . In încheierea momentului sărbătoresc
a fost citit actul oficial de întemei ere, datat 7 iunie 1 84 7, reprodus şi el
integral de Gazettf9 • Un început similar s-a petrecut şi la Iaşi, unde, în
noiembrie, chiar de ziua onomastică a domnitorului Mihail Grigore Sturza,
s-a pus piatra de temelie a unei şcoli pentru fete 50 .
Menţionăm şi preluarea din presa moldovenească a unor informaţii
despre seminarul teologic de la Socola, intrat într-un proces de reorganizare,
de separare a studiilor destinate viitorilor preoţi de mir, respectiv a
călugărilor, învăţământul teologic monahal urmând a fi mutat la mănăstirea
Neamţ51 .
Interesul pentru viitorul şcolii din Moldova, stâmit în rândul
publicului, de fapt, spunem noi al elitei intelectuale, este demonstrat şi de
corespondenţele anonime, sosite la Braşov şi reproduse în Gazetă. Una
dintre acestea critică proiectul de programă şcolară pentru Academie, fără a
da exemple punctuale, considerând că acesta va aduce numai " o luptă şi
împătimiri personale" 52 . Un alt corespondent, poate acelaşi de mai sus, îi
scrie lui Bariţiu cele publicate de " Săgetătorul din Moldavia" 5 3 , pe marginea
proiectului de organizare a sistemului educaţional public, criticând poziţia
respectivului, de neacce�tare, între altele, a unei realităţi curente: lipsa de
cadre didactice calificate 4 .
Viaţa culturală din Moldova este şi ea oglindită în paginile ziarului
în discuţie, în special tărâmul Thaliei. Astfel, aflăm despre reprezentaţia
dată "în teatrul nou" , în ziua de 2 mai, scopul fiind unul caritabil: ajutor
pentru orfanii rămaşi după incendiul din Bucureşti. Întâlnim din nou nume
cunoscute: C. Negruzzi, versificatorul unor scene din Moliere şi Matei Millo
(grafiat "Milo"i 5 .
Conform anunţului din Albina Românească, deschiderea stagiunii de
toamnă avea să se petreacă la 1 9 octombrie, cu şase reprezentaţii ale
Teatrului francez 56 • Spre sfărşitul anului, o veste tristă (după Albina
49

Ibidem, nr. 5 1 126 iunie 1 847, p. 203-204.
50 Ibidem, nr. 96/1 decembrie 1 847, p. 383 .
5 1 Ibidem, nr. 36/5 mai 1 847, p. 1 42; nr. 45/5 iunie mai 1 847, p. 1 7 8 - 1 79. Se detaliază
problema, precizându-se că la seminar va fi pregătit numai clerul de mir, pe parcursul a 3 -4
ani, doritorii trebuind să fie absolvenţi a 3 clase de şcoală "începătoare" (primară? - s. n.).
52 Ibidem, nr. 36/5 mai 1 847, p. 1 42.
53 Credem că este vorba de un pseudonim gazetăresc.
54 Gazeta Transilvaniei" , nr. 46/9 iunie 1 84 7, p. 1 82.
"
55 Ibidem, nr. 4 1 /22 mai 1 847, p. 1 63 .
56 Ibidem, nr . 87/30 octombrie 1 847, p. 347.
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Românească): desfiinţarea de către guvern a "trupei de actori naţionali " din
Iaşi, aprobându-se o reorganizare a teatrului, pe o altă direcţie neprecizată.
Se publică şi opinia unui corespondent al Gazetei, care susţine că teatrul
naţional " merge rău", vinovaţi fiind actorii ce nu-şi împlineau datoria, deşi
aveau "le file însemnate" 5 7 .
Însă evenimentul cultural cu reverberaţii puternice în presa ieşeană
şi, implicit, în periodicul transilvan, 1-a reprezentat turneul muzical al
marelui Franz Liszt. Sosirea " eroului clavirului" , în luna mai, pentru opt
zile, în capitala Moldovei, nu a trecut neobservată. Se pare că publicul
meloman al Iaşilor era obişnuit cu prezenţa acestui mare muzician, întrucât
aflăm că şi la începutul anului ţinuse o serie de concerte în casa
vistiernicului A. Balş, primirea făcută fiind una "entuziastică" . Comentariile
favorabile au continuat şi după plecarea lui spre Rusia, constatându-se că F.
Liszt "veni şi el cu nume cu tot" , " acel Orfeu" producând " entuziasmul şi
.
p 1�acerea. . . 1a nm "58 .
Nu sunt ocolite nici informaţiile legate de sistemul sanitar şi
sănătatea publică. Cea mai interesantă ni s-a părut problema bălţilor cu
lipitori, devenită chestiune naţională, din cauza abuzurilor atribuite
arendatorilor acestor bălţi, care au exportat respectivul remediu natural,
lăsând Moldova fără medicamentul atât de apreciat. Decizia autorităţii
executive - Sfatul Domnesc - a fost una drastică: a fost anulat contractul cu
antreprenorii respectivi, şapte dintre ei au fost amendaţi şi numele lor făcut
public şi s-a renunţat la procedura de arendare 59 .
Gravitatea chestiunii este demonstrată şi de implicarea "departa
mentului din lăuntru" care a dispus desfiinţarea definitivă a antreprizelor de
până atunci şi aplicarea proiectului elaborat de dr. Cuciureanu (vezi mai jos
- s. n. ), care prevedea oprirea exporturilor de lipitori şi obligarea spiţeriilor
de a se aproviziona cu aceste "medicamente" 60 .
Din acelaşi registru ideatic fac parte şi inspecţia făcută la spitalul
"
" Sf. Spiridon din capitală, precum şi raportul epitropiei prezentat Adunării
Obşteşti, care 1-a aprobat, concluzia comisiei de inspecţie fiind aceea de
"
"rezultate mulţumitoare 6 1 • Tot în legătură cu sănătatea publică sunt o serie
de decizii ale domnitorului precum cea de reglementare a spiţeriilor după

57 Ibidem, nr. 1 04/29 decembrie 1 847, p. 4 1 3 -4 1 4.
58 Ibidem, nr. 43/29 mai 1 847, p. 1 7 1 ; nr. 8/27 ianuarie 1 847, p. 3 1 ; nr. 1 0/3 februarie 1 847,
p. 39; nr. 1 31 1 3 februarie 1 847, p . 52.
59 Ibidem, nr. 3 1 / 1 7 aprilie 1 847, p. 1 22; infonnaţie preluată din "Buletinul oficial " .
60 Ibidem, nr. 32/2 1 aprilie 1 847, p. 1 26.
6 1 Ibidem, nr. 24/24 martie 1 847, p. 94.
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modelul austriac6 2 sau ocuparea postului vacant de protomedic (întâiul
medic?) al Moldovei, prin dr. Georgie Cuciureanul, "un român moldovean" ,
cum citim în Gazetă. Acesta se bucura de aprecierea lui Vodă; ofisul
domnesc emis cu acest prilej aminteşte de "râvna şi vrednicia . . . în ştiinţa
medicală" , demonstrată de nou numitul în funcţie pe timpul cât a fost
doctor primar la spitalul central6 3 .
Problematica moldavă de ordin comercial se regăseşte şi ea în mai
multe numere ale ziarului de la Braşov, cele mai multe, să le spunem
"
"reportaje , reflectând activitatea din portul Galaţi: numărul de nave sosite
sau aşteptate, mărfurile aduse, preţul unora dintre ele, cu precădere al
cerealelor etc. În anul 1 847, navigarea pe Dunăre începea la 1 5/27 martie,
primul vapor fiind aşteptat pe 23 martie. În iunie, lipsa curenţilor de aer
favorabili împiedica ajungerea navelor în port, cererea cea mai mare fiind
pentru corăbiile ce aveau ca destinaţie " lnglitera" 64 .
Conform unei preluări partiale a unui articol apărut într-un alt ziar de
limbă germană, Blatterfor Geis/>, subiectul fiind industria saşilor, ramurile
industriale săseşti s-au dezvoltat " de 700 ani ... prin adormirea industriei din
Moldavo-România (Moldova şi Ţara Românească - s. n.) ... oraşele moldoromâne nu au aşa numita castă de burger (germ. - breslaşi) ... din pământeni
nu vezi decât păzeri (paznici? - s. n. ), măcelari, cizmari, croitori şi cojocari,
toate celelalte meserii le lucră străinii" 66 .
Domeniul agriculturii şi zootehniei moldoveneşti nu este nici el
ignorat. Ştirile de acest gen sunt împletite cu datele legate de starea vremii,
influenţa acesteia asupra recoltelor fiind una de proporţii. La început de an
găsim aşa-zise "previziuni meteo" , conform cărora se aştepta un an mănos,
ninsoarea şi gerul;mtând rezolva marea problemă a lăcustelor, a bolii vitelor
şi chiar a holerei 6 . Ca orice fel de previziuni, acestea erau marcate de marja
de probabilitate a corectitudinii lor.

2

6

Ibidem, nr. 991 1 1 decembrie 1 847, p. 395.
Ibidem, nr. 1 0/3 februarie 1 847, p. 40. Lui Bariţiu îi acrie pe acelaşi subiect "un
moldovean" , acesta afirmând că noul medic ştie că "este dator naţiei sale", dar va avea
nevoie de sprij inul guvernului şi al confraţilor "întru împlinirea menirii sale" .
64 Ibidem, nr. 46/9 iunie 1 847, p. 1 83 .
65 Ziar apărut l a Braşov între iulie 1 837- 1 848, editori fiind Johannes Gott ş i Wilhem
Nemeth. Mulţumim d-rei Corina Sebişan de la Arhivele Naţionale Sibiu pentru aceste
informaţii.
"
66
"Gazeta Transilvaniei , nr. 68/2 1 august 1 847, p. 27 1 ; Bariţiu explică alegerea redării
doar a unor fragmente din articol prin siguranţa că acesta va fi tradus şi publicat integral de
,,Albina Românească".
67 Ibidem, nr. 3/9 ianuarie 1 847, p. 9-10.
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Iată că în primăvară, din Galaţi s-a trimis un raport privind epizootia
ce a afectat şeptelul, autorităţile luând măsura drastică de ucidere a vitelor
bolnave şi îngroparea lor68 . A urmat seceta care a urcat preţul pâinii şi a
afectat plante, vite şi oameni, aceştia din urmă apelând la rugăciuni publice
către Puterea Divină, inclusiv în capitală, începând cu prima zi a lui Florar.
Prezent a fost însuşi Domnitorul. Pronia cerească s-a coborât asupra Iaşilor
şi împrejurimilor sale, plouând timp de câteva ceasuri, apoi în următoarele
zile acelaşi fenomen s-a petrecut în ţinuturile Dorohoi şi Voroneţ69 . Cum era
de aşteptat, vremea extremă nu a lipsit. Dacă în 1 2 mai a fost o furtună care
a distrus case şi chiar a provocat o victimă prin incendiere70, la început de
iunie au venit ploile mult aşteptate şi speranţele pentru o recoltă bună au
renăscut71 •
Merită reţinută ştirea potrivit căreia la Iaşi a ajuns trista veste a
incendiului care a distrus aproape întregul târg "al Pietrii" [Neamţ] în
aceeaşi lună mai. Tot atunci s-a înregistrat o invazie a lăcustelor care a adus
foametea, mai ales că se continua exportul de pâine (cereale ? s. n.).
Afectaţi erau şi cei din Iaşi, pentru că pâinea, deşi scumpă, era adeseori rea
şi uneori inexistentă72 .
Dezastrul lăsat în urmă de insectele periculoase prilejuieşte unui
moldovean din Huşi comentarii pline de savoare, dar şi de imagini triste, de
suferinţă şi sărăcie73 . În anotimpul strângerii recoltei, timpul favorabil a
permis culegerea "pă�uşoiului " , transportul lui, dar şi lucrările de stârpire a
cuiburilor de lăcuste 4 . Anul s-a încheiat cu o revenire a bolii de vite,
afectând mai ales ţinuturile Putnei; se bănuia că sursa epidemiologică era
principatul românesc vecin75 .
Preocupările de ordin lingvistic ale moldovenilor, bineînţeles ale
clasei ştiutoare de carte, restrânsă ca număr, le regăsim în coloanele Gazetei.
Bariţiu primeşte, la început de an, o corespondenţă de la Iaşi pe această temă
(şi nu numai) şi o face cunoscută abonaţilor la ziarul său şi, implicit nouă,
celor de astăzi. Se crease o reacţie de antipatie faţă de "esaltaţilor (sic!)
radicalişti " care introduceau cuvinte noi în limbă, fără a ţine cont de reguli şi
de voinţa generală76 . Sunt remarcate şi preocupările unora de a cenzura
-

68 Ibidem, nr. 25/27 martie 1 847, p. 99.
69 Ibidem, nr. 4011 9 mai 1 847, p. 1 59.
70 Ibidem, nr. 43/29 mai, p. 1 7 1 .
7 1 Ibidem, nr. 481 1 6 iunie 1 847, p . 1 90; cf. "Albina Românească" .
72 Ibidem, nr. 43/29 mai 1 847, p. 1 7 1 .
73 Ibidem, nr. 74/ 1 5 septembrie, p. 295.
74 Ibidem, nr. 9 1 / 1 3 noiembrie 1 847, p. 363 .
75 Ibidem, nr. 1 04/29 decembrie 1 847, p. 4 1 4.
76 Ibidem, nr. 1 3/1 3 februarie 1 847, p. 52.
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cuvintele din creaţiile literare77• Problema unificării limbii utilizate în
manualele şcolare a devenit una de interes naţional, dovadă fiind
constituirea unei comisii care să găsească soluţiile adecvate78 • O altă
mărturie a interesului pentru subiectul în discuţie a fost intervenţia
Departamentului Dreptăţii care a trimis o circulară către toate judecătoriile,
cerându-le imperios să limiteze folosirea cuvintelor necunoscute în dialectul
naţional şi poporului, în caz contrar " se vor supune răspunderii" membrii
instanţelor respective 79 . Gazeta reproduce, probabil dintr-o corespondenţă
primită de la Iaşi, bucuria pentru emiterea circularei amintite: limba şi
literatura română era datoare guvernului moldovean cu " fierbinte mulţămită
şi recunoştinţă"80 .
Vom încheia periplul nostru prin Moldova anului 1 84 7, proiectată în
Gazeta Transilvaniei, cu o rubrică intitulată ad-hoc "Diverse" . Sub umbrela
acesteia vom strânge întâmplări mai puţin plăcute, petrecute în anul
pre-revoluţionar, în diferite zone ale răsăritenei ţări româneşti, cu impact
emoţional la nivelul societăţii, precum şi evenimente mondene cu personaje
dintre cele mai importante ale comunităţii moldave din capitală şi nu numai.
Din prima categorie fac parte fapte reprobabile care au dus la
pierderi de vieţi omeneşti. Despre un astfel de caz trist află Bariţiu de la un
corespondent gălăţean, cele scrise de acesta fiind publicate integral 81 . În
oraşul moldovenesc de la Dunăre consulatul cezaro-crăiesc austriac
încheiase cercetarea unei tâlhării petrecute asupra a doi fraţi veniţi din
Săcele, districtul Braşovului, în urmă cu şapte ani, care, ocupându-se cu
oieritul, prin muncă şi cumpătare, adunaseră o sumă importantă de bani.
Nepăstrând secretul, acesta a devenit motivul unui atac al hoţilor asupra lor.
Aceştia nu au ezitat să-1 tortureze pe unul dintre săceleni pentru a afla unde
ţin banii, celălalt reuşind să fugă, dar apelul său pentru ajutor în satul
apropiat a rămas fără rezultat. Cel supus chinurilor fizice a decedat. A murit
şi un alt cioban aflat împreună cu fraţii transilvăneni, din aceeaşi cauză:
tortura. În urma cercetărilor au fost prinşi unii dintre vinovaţi, doi dintre ei
77 Ibidem, nr. 29/ 1 0 aprilie 1 847, p. 1 1 4.
78 Ibidem, nr. 42/26 mai 1 847, p. 1 67 ; membrii comisiei erau: vornicu1 Iordache Băluşucă,
aga Costache Negruzzi, poste1nicul Petrache Asachi, profesorii P. Câmpeanu, Teodor
Stamati (doctor în filozofie), precum şi stolnicul I. Albineţ.
79 Ibidem, nr. 991 1 1 decembrie 1 847, p. 394; era firesc şi un comentariu al redacţiei
braşovene în sensul aprobării acestei măsuri, cu atât mai mult, cu cât textele din "Buletinul
oficial" erau tot mai puţin inteligibile, chiar şi pentru cei şcoliţi la nivel mai înalt,
judecătorii având obligaţia de a învăţa limba naţională " . . . mai deplin . . . mai regulat" .
80 Ibidem.
8 1 Ibidem, nr. 35/0 1 mai 1 847, 1 3 8 - 1 39.
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fiind chiar din satul în care fratele rămas în viaţă a cerut ajutor. Se bănuia că
sunt şi alţi complici, domiciliaţi în " vecina Basarabie" , unde ar fi fugit.
O altă întâmplare care a reţinut atenţia societăţii moldave, ajunsă şi
la cunoştinţa cititorilor Gazetei, a fost uciderea unui boier din ţinutul
Moldovei de Sus, cu mai mulţi ani în urmă, suspecţii fiind cei doi fii ai lui.
Crima s-ar fi petrecut la îndemnul soţiei boierului şi mamei copiilor lui. Au
fost prinşi, închişi, cel care îi scria lui Bariţiu condamnând crima, pusă de el
pe seama creşterii şi educaţiei greşite a tinerilor, şcoliţi, se pare, într-un
pension privat, ajunşi astfel pe mâna unor " străini şarlatani"82 . În toamnă ei
şi-au primit răsplata pentru ceea ce făcuseră, fiind executaţi prin spânzurare.
Numele victimei - George Cuciuc, al vinovaţilor şi al mamei lor neprecizat,
însă este menţionată naţionalitatea femeii - săsească (" sască" în original) 83 .
Alte informaţii apar în noiembrie: femeia a fost trimisă pe viaţă la
mănăstire, iar boierul ucis era originar din ţinutul Dorohoiului, fiind
căminar84 .
În sfârşit, mai aflăm despre pedeapsa cu exilul dată de Vodă unui
anume Vasilie Mălinescu pentru vina de a se fi împotrivit forţelor militare
trimise pentru ridicarea prietenului său, Teodor Răşcan. Iniţial a fost trimis
în Bucovina, dar nefiind supus austriac, i s-a dat paşaport pentru Austria, cu
destinaţia finală America85 . Se pare că şi boierul Răşcanu a avut o soartă
asemănătoare, totuşi, spre sfârşitul anului i s-a permis intrarea în principat,
obligat fiind să se stabilească pe moşia mamei sale86 .
Evenimentele mondene sunt legate mai ales de domnitor şi de
familia acestuia, precum şi de curtea domnească. La început de an, de
Bobotează, palatul domnesc a găzduit "o frumoasă solenitate (sic!) " ,
prilejuită de botezul lui Mihai, nou-născutul prinţ, naş fiind logofătul
Constantin Mavrocordat. S-au tras tradiţionale salve de tun şi s-au împărţit
bănuţi de aur şi argint celor prezenţi, încheierea făcându-se cu "un prânz
strălucit" . Cei săraci au primit ajutoare (?) 87 • În frimăvară, domnitorul a
participat la o petrecere organizată la Flămânzi 8 . Sfârşitul de vară (26
august) a adus aniversarea a 14 ani de domnie a lui Vodă, nou prilej de
felicitări din partea oficialităţilor şi momente festive în tabăra militară de pe
vestitul Deal al Copoului ieşean, urmate de artificii şi toasturi în cinstea
82 Ibidem, nr. 4 1 /22 mai 1 847, p. 1 63 .
8 3 Ibidem, nr . 9 1 1 1 3 noiembrie, p . 363 .
84 Ibidem.
85 Ibidem, nr. 1 9/6 martie 1 847, din Adaos la Gazeta Transilvaniei ", Nro 1 9", p. l .
"
86 Ibidem, nr. 9 1 / 1 3 noiembrie 1 847, p. 363 .
87 Ibidem, nr. 8/27 ianuarie 1 847, p. 3 1 .
88 Ibidem, nr. 32/2 1 aprilie 1 84 7, p. 1 26 .
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Măriei Sale89 . În mod firesc, sărbătoarea Sfinţilor Mihail şi Gavril a prilejuit
serbarea dedicată zilei onomastice a domnitorului Sturza cu momentele
îndătinate: Te-Deum în catedrală, în prezenţa dregătorilor şi a unui popor
numeros, discursul adecvat al mitropolitului, urările adresate la palat
sărbătoritului, de înaltul cler, miniştri şi boieri90 . Anterior fusese omagiat
prinţul Dimitrie, tot de ziua sa onomastică9 1 • Dat fiind cunoscutul statut al
femeii în societate, Doamna lui Vodă este cvasi-absentă, o singură ştire
aminteşte deplasarea ei la Cristeşti, în aşteptarea soţului, urmând a participa
la o petrecere organizată pe domeniile voievodale de acolo 92 .
Mai aflăm despre cununia vistiemicului Lascăr Cantacuzino cu sora
Doamnei, prinţesa Hariclea, fiica prinţului de Samos Bogoride93 , dar şi
despre decesul unor personalităţi ca doctorul Samurcaş, protomedicul
Moldovei 94 sau al vornicului Alecsandru Balş 95 . O ultimă informaţie care
poate, cel puţin, descreţi frunţile: un ordin domnesc interzicea evreilor să-i
ia în derâdere pe coreligionarii lor " care se îmbată europeneşte" ,
recomandându-le să-şi schimbe portul şi să-şi dea tinerii la şcoli creştine96 .
Au rămas neamintite şi alte ştiri despre Moldova anului 1 84 7, aduse de
Bariţiu în paginile Gazetei sale, însă credem că rândurile de mai sus sunt
suficiente pentru acoperirea titlului enunţat.
Concluzia noastră este că diversitatea informaţiilor permite o
creionare a portretului acestei părţi de ţară românească în mintea cititorului,
fie el moldovean, muntean sau ardelean. Nu credem că a rămas vreun palier
al societăţii moldave, fie el superior, fie al oamenilor de rând, neacoperit de
minim câteva rânduri, de vreo veste care să atragă atenţia, să stâmească
interesul, curiozitatea şi chiar emoţia.
Periodicul editat la graniţa dintre cele trei "pământuri româneşti" ce
vor alcătui, cândva, România, este o sursă extrem de incitantă, de serioasă şi
de completă pentru a descoperi principatele române, Transilvania şi chiar
lumea, văzute prin ochii gazetarului, conştient de importanţa civilizatoare a
demersului său, aşa cum declară Bariţiu în "Deschidere de prenumeraţie" :
"Nu avem trebuinţă a ne recomanda cu manieră lăudăroasă Gazeta, care pe
89 Ibidem, nr. 73/1 1 septembrie 1 847, p. 29 1 ; în garnizoana de pe Copou s-a sfinţit
armamentul în sunetul salvelor de tun, apoi s-au interpretat cântece militare.
90 Ibidem, nr. 9611 decembrie 1 847, p. 382-383.
9 1 Ibidem, nr. 9 1 / 1 3 noiembrie 1 847, p. 362-363.
92 Ibidem, nr. 78/29 septembrie 1 847, p. 3 1 2.
93 Ibidem, nr. 36/5 mai 1 847, p. 143. Se comentează despre acesta că împreună cu fiicele
sale "au dat mâna cu cele mai însenmate familii din Moldova" .
94 Ibidem, nr. 3/1 847, p. 10.
95 Ibidem, nr . 201 1 0 martie 1 847, p. 80.
96 Ibidem, nr. 99/1 1 decembrie 1 847, p. 395 .
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cât o sufere îngustimea coloanelor ei, se sileşte a publica . . . numai ştiri ce
merită a fi cunoscute . . . articole . . . care au putut îndestula dorinţele şi
pretenţiile literaţilor noştri "97 .

ANEXĂ
LISTA ABONAŢILOR BĂCĂUANI LA GAZETA TRANSILVANIEI
ÎN ANUL 184798

1 . serdar A1ecu Bărzu
d. Grigorie Goi1ah
3. pitar Georgie Nege1
4. octavnoil (?) miliţii Georgie Botezatu
5. Sf. sa iconomul Ioan, protoereul ţinutului
6. d. David Bogdan
7. paharnic Iordache Iuraşcu
8. sluger Costache Platon
9. pitar Costache Handoca
10. d-lui A1ecu Andrei
1 1 . Iancu Vasilie
1 2. stolnic Mihail Steria
1 3 d. Adam Păun, profesor public
2.

97 Ibidem, nr. 44/2 iunie 1 847, p. 1 73 .
98 Numele sunt preluate c u grafia din ziar.
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SOFRONIE MICLESCU - IERARHUL UNIONIST ŞI CĂRTURAR
Elena Chiaburu *

Sofronie Miclescu - the unionist Hierarch and Scholar
- Abstract -

Sofronie Miclescu has been bishop of Huşi and metropolitan of
Moldavia. The activity held in the context ofpolitica! and cultural from the
midle nineteenth century. Natural defender of the church and schools, was
an ardent supporter of the Un ion of the Romanian Principalities, president
of the Ad-hoc Divan of Moldova and the Assembly which elected ruler
Alexandru Ioan Cuza, and !ater opponent of his reforms. Sofronie Miclescu
translated books, was interested the instruction of priests, observance of
religious rules and the development ofschools.
In libraries and archives are preserved documents on his relations
with the authorities in politica!, economic and cultural aspects. Opponent of
reforms which affected the Orthodox Church, to sfirst life, Sofronie
Miclescu he carne into confjlict with the government forced to resign from
the rank ofmetropolitan and they sent him into exile to the monastery.
Key words: Sofronie Miclescu, bishop of Huşi, metropolitan of Moldavia,

Orthodox Church, unionist Hierarch, opponent ofAlexandru Ioan Cuza

Cuvinte-cheie: Sofronie Miclescu, episcop de Huşi, mitropolitul Moldovei,

Biserica Ortodoxă, ierarh unionist, adversar a/ lui Alexandru Ioan Cuza

Activitatea remarcabilă a episcopului de Huşi şi apoi mitropolitului
Moldovei Sofronie Miclescu s-a desfăşurat în contextul politic şi cultural de
la mij locul secolului al XIX-lea. Apărător firesc al Bisericii şi al şcolii,
ierarhul a fost un fervent sprijinitor al Unirii Principatelor, preşedinte al
Divanului Ad-hoc al Moldovei (septembrie-decembrie 1 857) şi al Adunării
elective din 51 1 7 ianuarie 1 859, care 1-a ales ca domn pe Alexandru Ioan
Cuza, dar şi un adversar ulterior al reformelor acestui domn
Viaţa şi activitatea lui sunt destul de bine cunoscute, cel mai avizat
cercetător fiind un alt mare mitropolit, Nestor Vomicescu. Fostul mitropolit
al Olteniei din ultimele decenii ale secolului XX a alcătuit mai întâi un
studiu amplu privitor la Participarea mitropolitului Moldovei Sofronie
Miclescu la înfăptuirea unirii Principatelor Române, publicat în revista
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Biserica Ortodoxă Română, în anul 1 984, pe care l-a dezvoltat apoi pînă
la dimensiunile unei monografii intitulate Unde-i turma şi păstorul.
Participarea mitropolitului Moldovei Sofronie Miclescu la înfăptuirea unirii
Principatelor Române, Craiova, 1 984. O bibliografie sintetică se regăseşte
şi în Dicţionarul teologi/ar români, al părintelui profesor Mircea Păcurariu,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002 .
În cele ce urmează, vom evidentia câteva momente din viata
, acestui
mare prelat pornind de la însemnările de pe cărţile pe care le-a avut, le-a
tradus sau le-a scris şi de la menţiunile contemporanilor care fac referire la
dînsul, folosind în acest scop Corpus-ul Însemnărilor de pe manuscrise şi
cărţi vechi din Ţara Moldovei pe care l-am întocmit împreună cu profesorul
Ioan Caproşu între anii 2008 şi 2009; de la mărturiile documentare păstrate
la Direcţiile Judeţene ale Arhivelor Naţionale din Vaslui şi Botoşani şi în
Bibliotecile Mitropoliei Olteniei din Craiova şi cele Centrale Universitare
"
"
"Lucian Blaga din Cluj-Napoca şi "Mihai Eminescu din Iaşi (acestea din
urmă fiind inedite). Pentru obţinerea coerenţei necesare cercetării vom folosi
şi lucrări de istorie a românilor, a Bisericii, a şcolii şi a economiei din Ţara
Moldovei, corespondenţă diplomatică şi dicţionare pe care le vom indica la
momentul potrivit. De asemenea, lucrarea este întregită cu câteva Anexe
care conţin imaginile unor documente inedite.
Ierarhul Sofronie Miclescu (din botez Sandu Miclescu), s-a născut la
1 8 decembrie 1 790, ca fiu al marelui vornic Constantin Miclescu şi al Zoei
Vârnav. A fost frate cu marele logofăt Scarlat Miclescu, tatăl mitropolitului
Calinic Miclescu de mai târziu 1 , şi a avut o soră călugărită sub numele
Manasia.
A fost tuns în monahism la mănăstirea Secu în anul 1 8 1 8. În acest
lăcaş de cult, ca ieromonah, Sofronie citea şi semna un Miscelaneu filocalic,
actualmente Ms. Rom. Nr. 1 566 de la Biblioteca Academiei Române din
Bucureşti2 •
De la mănăstirea Secu, Sofronie Miclescu a trecut la mănăstirea
Neamţ, unde, la 9 ianuarie 1 82 1 a fost hirotonit ierodiacon de către
mitropolitul Veniamin Costachi. S-a păstrat o menţiune privitoare la
,

* Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" Iaşi.
1 De la unchiul Sofronie, episcop al Ruşilor, Calinic a moştenit un Tipicon (Iaşi, 1 8 1 6), care
poartă pe foaia de titlu şi p. 1 semnătura ambilor mitropoliţi pe care neamul Micleştilor I-au
dat Ţării Moldovei; astăzi cartea se află în Biblioteca Mitropoliei Olteniei din Craiova, j .
Dolj, inv. 3 3 1 5 (Aurelia Florescu, Tezaur: Carte românească veche - 155 7-1830, Craiova,
Ed. AJUS, 2000, p. 449, nr. 1 658).
2 Nestor Vomicescu, Participarea mitropolitului Moldovei Sofronie Mic/eseu la înfăptuirea
Unirii Principatelor Române - 1859, în BOR, an CI ( 1 984), nr. 1 -2, p. 83, nota 14.
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ierodiaconul Sofronie Miclescu din anul 1 822, când, împreună cu
ieromonahul Venedict, duhovnicul şi egumenul mănăstirii Secui, dăruiau
mănăstirii Curchi o Evanghelie, " ca să fie a sfintei mănăstiri Curchi
nestrămutată şi de nimenea neluate, spre a lor veşnică şi neuitată
pomenire" 3 .
La 6 august 1 824, de sărbătoarea Schimbării la Faţă, acelaşi
mitropolit Veniamin Costachi 1-a hirotonit ieromonah pe Sofronie Miclescu.
Ieromonahul Sofronie Miclescu se iscălea, după ce, cu siguranţă citise, la 4
octombrie 1 824, pe un Miscelaneu ( 1 824), la f. 7 şi 1 66 v., păstrat astăzi la
BAR Bucureşti, Ms. rom. nr. 181 1 şi la o data neprecizată pe f. 8 a Ms. rom.
nr. 1560 de la BAR Bucureşti, Theodorit episcopul Chirului, Tilcuire la
Cântarea Cântărilor, din 1 8 1 84 .
Ieromonahul Sofronie Miclescu a fost ales episcop de Huşi în mai
1 826 şi a rămas în această demnitate vreme de 25 de ani. Cu toate acestea,
Elena Mosora şi Doina Hanga, în Catalogul cărţii vechi româneşti din
colecţiile B. C. U " Lucian Blaga " Cluj-Napoca (1561-1830), Cluj-Napoca,
1 99 1 , p. 235, semnalează o Carte de hirotonisire, imprimată în 1 826,
desigur în tipografia mitropolitană din Iaşi, semnată " Sofronie episcopul
Huşului " , a cărei dată este " 1 826 ghenar 1 2" 5 . Or, se ştie că Sofronie a fost
ales episcop la Huşi la 26 mai 1 826, şi hirotonit câteva zile mai tîrziu, la 3
iunie 1 826, "în Joia săptămînii a şaptea după Paşti " , adică la Înălţarea
Dornnului6 . Prin urmare, putem presupune că este vorba de o greşeală de
citire a autoarelor Catalogului, generată de asemănarea grafică a literelor
chirilice Q corespunzătoare cifrei 6, şi Z, corespunzătoare cifrei 7, data
corectă a documentului fiind 1 827 ianuarie 1 2 .
Perioada episcopatului l a Huşi a fost una rodnică din punct de vedere
cultural pentru Sofronie Miclescu. Acolo el a tradus mai multe cărţi din
limba greacă, între care lucrarea episcopului Inochentie de Kamceatka,
devenit apoi mitropolit al Moscovei, Povăţuitoriu la împărăţia cerurilor
(imprimată în tipografia Mitropoliei din Iaşi în anul 1 846).
Episcopul Sofronie a mai tradus şi ,,Acatistul Sfinţilor Apostoli
<Petru şi Pavel, hramul Catedralei episcopale din Huşi> facere a

3 Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara
Moldovei. Un Corpus, voi. III, Iaşi, Ed. Demiurg, 2009, p. 5 1 3 .
4 Ibidem, p. 550 şi 5 6 1 .
5 Elena Mosora, Doina Hanga, Catalogul cărţii vechi româneşti din colecţiile BCU ., Lucian
Blaga " Cluj-Napoca (1561- 1830), Cluj-Napoca, f. e., 1 99 1 , p. 235.
6 Constantin Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei şi a Catedralei
mitropolitane din Iaşi, Bucureşti, Tipografia Cărţilor bisericeşti, 1 888, p. 268-269; Nicolae
Iorga, Condica de hirotonii a Mitropoliei Moldovei, în BCIR, voi. III, 1 924, p. 33.

215

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

prefericitului monah chir Nicodim din Atos, marelui dascal "7 • Traducerea s
a făcut înainte de anul 1 844, deoarece în acel an, manuscrisul (păstrat astăzi
la Direcţia Judeţeană a Arhivelor Statului din Botoşani, inv. 1 0), era copiat
din nou de ieromonahul Isaie duhovnic şi tipograf la mănăstirea Neamţ, şi
tipărit la mănăstirea Neamţ în 1 845. Sofronie a mai tradus Slujba Sfintului
Modest al Ierusalimului (patronul spiritual al episcopului, sărbătorit
de Biserica Ortodoxă la 1 8 decembrie - ziua în care s-a născut Sofronie
Miclescu) şi imprimat la mănăstirea Neamţ în 1 848. Probabil că tot din
greceşte a tradus şi Cinstitul Paraclis al Sfintului Mormînt, alcătuit de Ioan
Episcopul Mirelor şi inclus în Ceas/ovul imprimat după moartea lui, la
mănăstirea Neamţ, în 1 874 8 .
În martie 1 849, se termina de tălmăcit de pe limba grecească şi s-au
"
scris cu însuşi mîna smeritului şi păcătosului şi mai micului între arhierei
Sofronie Miclescu episcop Huşului " , un ms. al lui lnochentie mitropolitul
Harcovului, Predici în prima săptămînă a Postului mare, actualmente Ms.
rom. nr . 1 7 1 2 de la BAR Bucureşti 9 .
Se ştie că episcopul Sofronie al Huşilor a fost interesat, pe de o
parte, de nivelul de instrucţie al preoţilor din eparhia sa, iar pe de alta, de
respectarea rânduielilor bisericeşti.
La Arhivele Statului din Vaslui se păstrează câteva documente
privitoare la relaţiile episcopului Sofronie al Huşilor cu şcolile din vremea
sa. Astfel, în ordine cronologică, la 26 decembrie 1 827, Veniamin Costachi
îi scria lui Sofronie, cerându-i să trimită grabnic banii strânşi pentru plata
dascălilor şi a cărţilor, pentru " şcoala de învăţătură în limba patriei " , iar la 9
ianuarie 1 832, acelaşi Veniamin Costachi îi solicita să trimită banii restanţă
pe anul 1 83 1 pentru Casa Şcoalelor 10 • De asemenea, potrivit hotărârii luate
la consfătuirea chiriarhilor moldoveni din 3 1 ianuarie 1 834, Episcopia
Huşilor, pe vremea lui Sofronie Miclescu, contribuia la întreţinerea şi
funcţionarea Seminarului de la Socola cu 1 2 .000 lei pe an. La 29 septembrie
1 834, acelaşi Veniamin Costachi îi scria lui Sofronie că au început să se
tipărească în ţară cărţile bisericeşti, pentru a nu mai fi aduse din străinătate.
Arătînd că s-a tipărit Molitvenicul, care costă un galben bucata, cere să se
comunice câte exemplare trebuiesc în eparhie. La 1 2 noiembrie 1 834, Gavril
Mironovici îl înştiinţează pe Sofronie că, din porunca mitropolitului, îi
Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi, voi. IV, Iaşi,
Ed. Demiurg, 2009, p. 300.
8 Nestor Vomicescu, loc. cit. , p. 83, nota 1 3 .
9 Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, op. cit. , voi. III, p . 26 1 şi voi. IV, p . 375.
1 ° Costică Gâmeaţă, Tezaur arhivistic vasluian. Catalog de documente (1 399-1877),
Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1 986, p. 165, nr. 6 1 6 şi p. 1 79, nr. 700.
7
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trimite 1 00 de exemplare legate din Molitvenic pentru parohiile din eparhie
şi cere adeverinţă de primire. La 1 7 mai 1 83 7, Veni amin Costachi
mitropolitul Moldovei îi amintea episcopului de Huşi că a rămas restanţă cu
suma de 1 907 lei pentru cărţile luate de ieromonahul Paisie şi cere să-i
trimită grabnic, deoarece tipografia are nevoie de bani pentru a tipări alte
li.
cărţi
Episcopului Sofronie, personalitate remarcabilă a oraşului Huşi, i s-a
încredinţat misiunea de efor al şcolii de aici. În această calitate, el înainta în
vara anului 1 833, forurilor centrale de stat un raport cu privire la examenul
de vară de la şcoala din Huşi. Prin urmare, ierarhul s-a ocupat şi de buna
funcţionare a şcolii din oraşul său.
Deoarece peste tot în Moldova era mare nevoie de candidaţi cu
pregătire mai deosebită spre a fi hirotoniţi şi trimişi, unii ca slujitori ai
bisericii, iar alţii la Seminarul de la Iaşi pentru continuarea studiilor,
mitropolitul ţării şi vomicul Departamentului averilor bisericeşti au propus
domnului Mihail Sturdza înfiinţarea unor şcoli clericale, aşa-numitele şcoli
catehetice. La Huşi a luat fiinţă o astfel de şcoală în anul 1 846.
S-a remarcat că episcopul Sofronie, spre deosebire de unii ierarhi
care hirotoniseau preoţi fără pregătire corespunzătoare, n-a admis la preoţie
decât candidaţii ce absolveau cursul de la Şcoala catehetică şi apoi depuneau
examen la Seminarul de la Socola şi primeau de acolo certificate 12 •
Am arătat mai sus că la BCU Cluj-Napoca se păstrează o Carte de
hirotonisire, imprimată în 1 827. Desigur că tot din grija faţă de respectarea
tipicului, ni s-a păstrat semnătura lui Sofronie 13 pe nu mai puţin de cinci
cărţi referitoare la rânduiala sfinţirii bisericii, una tipărită şi trei manuscrise.

ANEXA I
11

Ibidem, p. 1 90, nr. 758 şi 761 şi p. 200, nr. 8 1 5.
1 2 Scarlat Porcescu, Episcopia Huşilor. Pagini de istorie, Roman, Episcopia Romanului şi
Huşilor, 1 990, p. 87-88 şi 1 32.
1 3 Vezi Anexa 1.
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Este vorba de: Rînduiala sfinţirii bisericii, tipărită la Iaşi, la 23
decembrie 1 809, pe care i-a lăsat-o nepotului său, de asemenea mitropolit al
Moldovei, Calinic Miclescu, şi de la care a rămas la Paraclisul Mitropoliei
din Iaşi, unde o cerceta părintele Constantin Bobulescu în perioada
interbelică; Tipiconul imprimat la Iaşi, în 1 8 1 6, pe care i l-a lăsat tot lui
Calinic, aşa cum am arătat mai sus, în nota 1 ; Rînduiala tîrnosaniei, ms.
( 1 785), actualmente Ms. rom. nr. 1 486 de la BAR Bucureşti; Rînduiala
tîrnosaniei, ms. ( 1 827), Ms. rom. nr. 1 797 de la BAR Bucureşti ; Rînduiala
tîrnosaniei, ms. ( 1 843), Ms. rom. nr. 1 798 de la BAR Bucureşti, pe care
Sofronie 1-a consultat cînd era, deja, mitropolit al Moldovei, în iulie 1 85 1 1 4 •
Cât a fost episcop la Huşi, Sofronie Miclescu a dăruit Catedralei
Episcopale o Evanghelie românească, tipărită la Buda în 1 8 1 2, o
Evanghelie mare tipărită la mănăstirea Neamţ în 1 82 1 , îmbrăcată în argint şi
suflată cu aur, cu o cutie de lemn învelită cu piele spre păstrare; Mineile pe
1 2 luni tipărite la mănăstirea Neamţ în 1 832; o Slujbă a Învierii tipărită la
mănăstirea Neamţ în 1 833, un Octoih (m-rea Neamţ, 1 836) şi o cruce de
lemn, sculptată şi îmbrăcată cu argint aurit, pentru Sfinta Masă, cu inscripţia
"15
" Sofronie Miclescu episcope Huşilor. 1 839 iulie •
La fel ca înaintaşii şi omologii săi, episcopul Sofronie a colaborat cu
autorităţile vremii sale în chestiuni politice şi economice. Astfel, la 6 iulie
1 829, Veniamin Costachi, mitropolitul Moldovei, îi comunica lui Sofronie
că generalul Mircovici i-a semnalat faptul că la unele mănăstiri au stat
ascunşi soldaţi ruşi dezertori. Mitropolitul arată că este interzisă primirea pe
la mănăstiri a oamenilor fără acte, iar cei care vor fi prinşi vor fi pedepsiţi de
Tribunalul militar. Chestiunea a fost reluată la 5 august 1 829, cînd
mitropolitul îi comunică lui Sofronie că i-a trimis 1 2 exemplare dintr-o
circulară privind ostaşii dezertori din armata rusă, pentru a fi citită
locuitorilor. La cererea lui Jeltuhin, general-locotenent şi preşedinte al
Divanurilor Moldovei şi Valahiei, circulara trebuia adusă la cunoştinţa
locuitorilor. La 30 septembrie 1 832, Veniamin Costachi îi scria episcopului
Sofronie că i-a trimis 63 de exemplare din publicaţia care anunţa cucerirea
Varşoviei de către armata rusă, poruncind să fie citită locuitorilor 1 6 • Se
proceda astfel, deoarece se ştie că în epocă publicitatea textelor imprimate
se făcea în primul rând prin citirea repetată, atât de către ispravnicii
ţinuturilor, cât şi de către preoţi în faţa enoriaşilor, în câteva duminici şi
sărbători religioase consecutive sau la distanţe temporale mai mari.
14

Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, op. cit., voi. IV, p. 422.
1 5 Nestor Vomicescu, Unde-i turma, aco/o-i şi păstorul, Craiova, Ed. Mitropoliei Olteniei,
1 984, p. 1 3 , nota 14.
16
Costică Gâmeaţă, op. cit. , p. 1 69, nr. 639, 1 70, nr. 642, 1 82, nr. 7 1 3 .
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Episcopul Sofronie Miclescu a colaborat cu autorităţile statale şi în
probleme de fiscalitate. O dată cu reforma fiscală a lui Constantin
Mavrocordat, între anii 1 74 1 şi 1 742 în Ţara Moldovei s-au folosit trei tipuri
de formulare fiscale: pecetea, un extras individual al vistieriei care se
trimitea la locul de impunere şi, odată executat reprezenta adeverinţa de
înregistrare; foaia domnească de cislă (fişa de înregistrare pe sate) şi
tabelul vistieriei (formularul centralizator). Peceţile erau de două feluri : de
căsari (sau căsaşi) şi de holtei. Astfel de formulare au mai fost folosite şi de
către unii domni anteriori, sub denumirea iniţială de hîrtii1 7 , inovaţiile lui
Constantin Mavrocordat referindu-se la modul de impunere şi la faptul că
formularele au fost imprimate. În sistemul cislei, unitatea impozabilă nu era
individul, ci satul, căruia i se repartiza suma totală ce trebuia plătită, iar în
interiorul satului sumele erau stabilite în funcţie de averea fiecărui locuitor.
O pecete reprezenta un contribuabil artificial, unitatea fiscală sub forma
căreia se adunau dările 1 8 • Prin urmare, tiraJ ul nu trebuia să fie egal cu
numărul locuitorilor, ci cu al contribuabililor 1 •
Legat de această chestiune, la 29 noiembrie 1 834, Veniamin
Costachi îi comunica lui Sofronie episcop de Huşi că formularele de
impunere fiscală (peceţile) noi se tipăresc numai la Iaşi, pentru a fi uniforme
în toată ţara. Totodată îi scrie că odată cu reorganizarea ţinuturilor, devenită
necesară din cauza anexării părţii de peste Prut a Moldovei de Imperiul ţarist
în anul 1 8 1 2 (şi din care proporţia cea mai mare a teritoriului pierdut
aparţinea tocmai Episcopiei de Huşi, care s-a micşorat, astfel, considerabil),
unele sate din ţinuturile Fălciu şi Vaslui, aflate în eparhia lui vor trece în alte
ţinuturi vecine. La 1 2 decembrie 1 834, Ioan Casul îi scria şi el episcopului
de Huşi că a primit comanda peceţilor satelor, arătând totodată că o pecete
costă 3 sorocoveţi, iar pentru cele 1 70 de peceţi trebuie să trimită banii pînă
la 20 ianuarie 1 83 5 . Chestiunea s-a reluat la 28 septembrie 1 835, când
Mitropolitul Veniamin îi cerea din nou lui Sofronie episcop de Huşi să
trimită banii pentru peceţile bisericilor din satele şi târgurile eparhiei, care
sunt gata, şi costă 3 sorocoveţi bucata. Peste numai o lună, mitropolitul îi
scrie iarăşi lui Sofronie că seminarul de la mănăstirea Socola are mare
1 7 N. Grigoraş, Instituţii feudale din Ţara Moldovei. 1: Organizarea de stat pînă a mijlocul
sec. al XVIII-lea, Bucureşti, Ed. Academiei, 1 97 1 , p. 1 07-1 38; Instituţii feudale din Ţările
Române. Dicţionar (coord. Ovid. Sachelarie şi Nicolae Stoicescu), Bucureşti, Ed.
Academiei, 1 988, p. 355, sub voce.
1 8 Nicolae Corivan, Aplicarea aşezămîntuluifiscal a/ lui Constantin Mavrocordat cu privire
la perceperea birului (1 741 -1 743), în SCS, Seria III. Ştiinţe Sociale, anul VI ( 1 955), nr. 34, p. 53; N. Grigoraş, op. cit. , p. 1 27 şi urm.
1 9 Elena Chiaburu, Carte şi tipar în Ţara Moldovei (ed. a II-a, revăzută adăugită), Iaşi, Ed.
Universităţii "Al. I. Cuza", 20 1 1 , p. 1 59.
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nevoie de bani şi cere să-i trimită 1 00 de lei, plus banii pentru achitarea
noilor peceţi deja făcute20 .
Începând din 1 842, Sofronie Miclescu 1-a avut colaborator pe
nepotul său Calinic, viitor mitropolit al Moldovei. Acesta a fost călugărit la
Huşi la 1 8 iunie 1 842 chiar de unchiul Sofronie, hirotonit ierodiacon la 23
aprilie 1 843 , ieromonah la 3 1 noiembrie 1 848, hirotesit apoi protosinghel şi
arhimandrit2 1 .
Sofronie Miclescu a condus Episcopia de Huşi până la 1 O februarie
1 85 1 , când a fost ales Mitropolit al Moldovei. Evenimentul a fost consemnat
de psaltul Gheorghi Apostol, pe o carte existentă în perioada interbelică la
biserica Sf. Voievozi-Roşea din Iaşi, Puţul Sf Ioan Gură de Aur, imprimat
la Buzău, în anul 1 83 3 : " la anul 1 85 1 fevruari în 1 0 zili, s-au ales de Sfatul
domnescu preosfinţiea sa Sofronii episcopul de Huş şi s-au pus mitropolit în
scaunul sfintei Mitropolii, în unsprezaci zilii ale lunii aceştii, să păstorească
turma ce cuvîntătoari şi ne rugăm să fii . . < . . rupt; bun şi blînd, probabil>,
iară nu lup răpitoriu de tagma bisăricească, dăruindu-i Dumnezeu sanatate şi
iertari de pacati, amin"22 .
Ca mitropolit, la fel ca toţi înaintaşii săi, Sofronie Miclescu a
coordonat şi activitatea şcolilor. La Departamentul de Colecţii Speciale al
BCU "Mihai Eminescu" din Iaşi se păstrează două acte în legătură cu acest
aspect, semnate de dînsul. Astfel, la 1 iunie 1 652 s-a emis Atestatul de
absolvire a Seminarului Veniamin de la mănăstirea Socola din Iaşi de către
Ioan Mandicescu. Documentul este semnat de rectorul Filaret Scriban,
inspectorul Seminariei, protosinghelul Melchisedec, protosinghelul Ieremia
- catihetul şcolii, doctorul Anton Belini în calitate de secretar şi întărit cu
semnătura mitropolitului Moldovei, Sofronie Miclescu. Documentul este
scris cu cerneală neagră pe o coală de hârtie îngălbenită avînd dimensiunile
36 x 46 cm, îndoită, are textul recto-verso doar pe o } umătate şi este
autentificat cu sigiliul Seminarului Veniamin din anul 1 840 3 .
După cinci ani, la 14 septembrie 1 857, Epitropia Seminariei Centrale
a Sfintei Mitropolii din Iaşi dă Ordinul (cu nr. 53) de numire a lui Ioan
Mandinescu ca profesor la şcoala al cărei elev fusese. Proaspăt numitul
profesor era însărcinat cu predarea Istoriei universale, a Istoriei filosofiei şi
a Dreptului canonic. La fel ca şi actul anterior, şi acesta este scris cu
.

.

2°

Costică Gâmeaţă, op. cit. , p. 1 90- 1 9 1 , nr. 762 şi 764, p. 1 94, nr. 782 şi 785.
Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români (ed. a 11-a, revăzută şi întregită),
Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2002, p. 284, sub voce.
22
Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, op. cit. , voi. IV, p. 420-42 1 .
23 Vezi Anexa nr. II: BCU Iaşi, Doc. Nr. 1 62 din 1 852 VI, 1 .
21
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cerneală neagră pe o coală de hârtie îngălbenită cu dimensiunile 36 x 46 cm,
îndoită, dar are textul numai pe recto şi nu are sigiliu24 •
Mitropolitul Sofronie Miclescu a patronat activitatea tipografică a
vremii, lui datorându-i-se imprimarea câtorva cărţi de slujbă la mănăstirea
Neamţ, precum Vieţile sfinţilor, în două volume, în anii 1 854 şi 1 855, după
traducerea ierodiaconului Ştefan de la Neamţ. Iubitor de cărţi, în luna iulie a
anului 1 85 1 , " Sofronie mitropolit Moldaviei " citea şi se iscălea pe o
Rînduială a tîrnosaniei, ms. ( 1 843), f. 5, Ms. rom. nr. 1 798 de la BAR
Bucureşti, iar în iunie 1 855 se delecta cu volumul al doilea din Proloagele
pe lunile iunie - decembrie - martie, ajuns ulterior la biserica Buna Vestire
din Iaşi. De asemenea, a dăruit un Ceaslov, imprimat la mănăstirea Neamţ,
în 1 858, Paradisului Mitropoliei din Iaşi : " acest Ceaslov l-am dat să fie în
Paraclisul Sfintei Mitropolii a Moldaviei, la anul 1 858 mart. Sofronie
mitropolit Moldaviei "25 .
Din anul 1 856, mitropolitul Sofronie Miclescu a participat activ la
pregătirea Unirii Principatelor Române. După cum se ştie, Tratatul de la
Paris din 1 856 a contribuit la consolidarea autonomiei acestora, garantată
colectiv de puterile europene şi a adus problema unirii Ţării Româneşti cu
Moldova la nivel diplomatic european, dându-i o însemnătate internaţională.

24
25

Vezi Anexa nr. III: BCU Iaşi, Doc. Nr.
Ioan Caproşu, Elena Chiaburu, op. cit. ,

1 63 din 1 857 XI, 1 4.
voi. IV, p. 422 şi 485.
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Convenţia de la Paris conferea mitropoliţilor din Moldova şi
Muntenia preşedinţia Adunărilor Ad-hoc, iar Conferinţa de la Paris din
august 1 858 le conferea acestora şi preşedinţia viitoarelor Adunări elective.
Gazeta Transilvaniei din Braşov menţiona că mitropolitul Sofronie
Miclescu este îndrumătorul unioniştilor de la Iaşi 26 , dar înainte de a se
manifesta în favoarea Unirii, Sofronie Miclescu a ţinut să clarifice soarta
Mitropoliei Moldovei, în epocă existând temerea că în urma Unirii aceasta
s-ar fi putut reduce doar la o simplă Episcopie. Abia după ce reprezentantul
Franţei la Iaşi, consulul Victor Place i-a risipit temerile, mitropolitul
Sofronie Miclescu s-a implicat în polemici scrise cu adversarii Unirii. Din
dispoziţia lui, unul dintre cei mai apropiaţi colaboratori ai săi, arhimandritul
Neofit Scriban, a alcătuit şi a publicat în ziarele Zimbru, nr. 1 1 7 din 1 iunie
1 856 şi în Steaua Dunării, nr. din 5 iunie 1 856, articolul Unirea şi neunirea
Principatelor. Materialul a suscitat un mare interes, dar şi replica agresivă a
anti-unioniştilor, prin broşura lui Nicolae Istrati, recunoscutul separatist,

Despre cvestia zilei în Moldova.

În consecinţă, cu ştirea şi aprobarea mitropolitului, Neofit Scriban a
combătut această publicaţie, scriind despre Foloasele Unirii Principatelor,
în Zimbru, numerele 1 42 şi 1 43 din 3 şi 4 iulie 1 856, chiar înainte de
instalarea caimacamului antiunionist Teodor Balş la 1 1 iulie 1 856.
După cum se ştie, Teodor Balş a numit în guvern numai miniştri
antiunionişti şi a început o masivă campanie de înlocuire a prefecţilor cu
adepţi ai separatismului, urmărind chiar răsturnarea mitropolitului şi
înlocuirea lui chiar cu fratele lui Nicolae Istrati, Meletie episcopul Huşilor.
La 1 7 februarie 1 857, caimacamul Teodor Balş a decedat şi a fost
înlocuit de Nicolae Vogoride, care a schimbat tactica, încercând, fără
succes, să îl atragă pe mitropolitul Sofronie de partea mişcării separatiste.
Demersurile eşuând, caimacamul Nicolae Vogoride a început o campanie de
represalii morale împotriva mitropolitului Sofronie Miclescu. Î n acest sens,
Victor Place îi scria lui Edouard Antoine Thouvenel, ambasadorul Franţei la
Constantinopol că " Mitropolitul, din cauza opiniilor sale favorabile Unirii
este ţinta a mii de jigniri din partea guvemului " 27 . Adversarii Unirii au mers
atât de departe cu învinuirile, încît au pus până şi prăbuşirea cupolei

26

Cf. Nestor Vomicescu, loc. cit. , 1 984, p. 90, nota 6.
27 Documente privind Unirea Principatelor, voi . VI: Corespondenţă diplomatică franceză
(1856-1 859) (întocmit de Gri gore Chiriţă, Valentina Costake, Emilia Poştăriţa), Bucureşti,
E d. Academiei R. P. R., 1 979, p. 5 1 -52.
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Catedralei Mitropolitane din Iaşi, de la 23 mat 1 857, pe seama
Mitropolitului28 .
În Ceas/ovul tipărit la mănăstirea Neamţ în 1 874, f. 356, se
consemnează că " la 1 856, dorinţele poporului romîn, între care punctul de
căpitenie era Unirea, au fost în cel mai viu şi mai puternic apărător. În acest
timp avu a se lupta nu numai cu guvernul provizor, dar şi cu streinii care
căutau a oprima dorinţele românilor. Pentru aceasta, el fu ameninţat cu
detronarea din scaunul mitropolitan, însă această ameninţare nu făcu alt
decît a-1 întări mai mult în convingerile sale naţionale. Adunarea naţională
din 1 857, pentru lupta cu care s-a luptat acest părinte al Bisericii în apărarea
drepturilor Bisericii şi a autonomiei naţionale, i-a adresat în unanimitate
mulţumirile cuviincioase"29 . Unirea s-a făcut, iar Mitropolitul Sofronie a
prezidat Adunarea Electivă din 5 ianuarie 1 859.
Sofronie Miclescu a păstorit Mitropolia Moldovei şi Sucevei până în
1 860, când, pe data de 7 noiembrie a fost suspendat şi înlăturat din scaun
din cauză că se opusese reformelor lui Alexandru Ioan Cuza privitoare la
chestiunile Bisericii. Potrivit lui A.D. Xenopol, "domnitorul se hotărî să
deie capului Bisericii o lecţiune care să-1 înveţe - pe el şi pe toţi cei care
cugetau ca dînsul - că, dacă mitropolitul este suveran în trebile bisericeşti,
nu poate fi decît ascultător şi supus în cele lumeşti "30 • Nicolae Iorga arăta şi
el într-o cuvântare ţinută la 1 6 martie 1 909 în Parlamentul Regatului
Român, că "în vremea reformelor hotărîtoare făcute la noi de Alexandru
Ioan Cuza, din cauza unor sfătuiri nu întotdeauna potrivite, a fost îndep ărtat
din mij locul arhipăstoriţilor săi, zelosul mitropolit Sofronie Miclescu" 3 .
Urmare a unor hotărîri pripite, în ziua de Sfinţii Arhangheli 1 860, pe
când se găsea în catedrala mitropolitană Sf. Gheorghe din Iaşi, bătrânul
mitropolit a fost luat în vremea Sfintei Liturghii "cu tirănească neomenie,
fără să-1 mai lase să-şi pună ceva la cale" şi urcat "într-o trăsură, înconjurat
de jandarmi cu săbiile scoase, 1-au dus în durghiun la sfinta mănăstire
Slatina"32 , unde era egumen nepotul său Calinic 3 3 • Acelaşi Nicolae Iorga
28 Scarlat Porcescu, Catedrala Mitropolitană din Iaşi, Iaşi, Ed. Mitropoliei Moldovei şi
Sucevei, 1 977, p. 68-69.
29 Nestor Vomicescu, op. cit. , 1 984, p. 1 27, nota 3 .
3 0 A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană (ed. a III-a, revăzută d e autor), voi.
XIII: Domnia lui Cuza vodă (1859-1866), partea I, Bucureşti, Ed. Cartea Românească,
1 930, p. 85.
3 1 Nicolae Iorga, Tulburările bisericeşti şi politicianismul (1909-1 1).
O cuvîntare şi
articole, Vălenii de Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1 9 1 1 , p. 92.
3 2 Duhovnicul Andronic, Istorie pentru sfintele mănăstiri Neamţu şi Secu, ms. rom. nr. 1 60
din Biblioteca Mănăstirii Neamţu, f. 42 (cf. Nestor Vomicescu, op. cit. , 1 984, p. 1 1 2, nota
1 ).

225

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

spunea că "acest mitropolit mîndru şi energic ca un ostaş de pe vremurile de
vitejie ale neamului său, intrînd în conflict cu Domnul, a părăsit Scaunul
< . însă> cuvînt nu s-a auzit din gura lui Sofronie Miclescu, ori că ar fi fost
îndreptăţit, ori nedreptăţit"34 .
De la Slatina, mitropolitul Sofronie Miclescu îi scria la începutul
anului 1 86 1 ieromonahului Teofan Cristea: "cred că ai auzit de ridicarea
mea în jumătate de ceas, de ducerea mea cu jandarmi între puşti şi săbii, de
închiderea mea în grozavele ziduri ale mînăstirii Slatina, sub grea pază de
jandarmi, întrucît nici de zidurile şi nici de porţile mînăstirii nu se poate
apropia nimenea, fiind tratat ca un tîlhar din cei mai făcători de rele? Slavă
lui Dumnezeu pentru toate ! Că certîndu-mă, m-a certat, iară morţii nu m-a
dat" 3 5 .
În urma decretului de suspendare din 7 noiembrie 1 860, s-a instituit
un sobor de judecată format din 1 2 arhierei, ce urma să ţină judecata pe 1 5
februarie 1 86 1 , dar între timp lucrurile au luat altă turnură. La 7 decembrie
1 860, "ministrul primar" Mihail Kogălniceanu a prezentat cazul
mitropolitului Sofronie în faţa Adunării Elective a Moldovei şi a obţinut
instituirea unei comisii care să cerceteze chestiunea. La 1 7 ianuarie 1 86 1 ,
Lascăr Catargiu a prezentat un raport în şedinţa Adunării, aducând
"
" acuzaţiuni foarte grave guvernului care îl suspendase pe mitropolitul
Sofronie Miclescu, determinând demisia acestuia. A doua zi la 1 8 ianuarie
1 86 1 , bătrânul şi mult încercatul mitropolit a făcut paretisis, scriindu-i
domnitorului Alexandru Ioan Cuza următoarele: "prea înălţate Doamne, din
locuinţa mănăstirii Slatina, unde mă aflu petrecînd bolnav şi necăjit,
socotind că sfîrşitul vieţii mele cei amărîte se apropie, scurgîndu-se
sănătatea mea din zi în zi şi cugetînd în singurateca mea locuinţă, cu durere
vin, Prea înălţate Doamne a vă ruga ca să binevoiţi a încuviinţa retragerea
mea din scaunul Mitropoliei Moldovei. Şi luînd în consideraţie neobositele
mele slujbe ce în curs de 35 ani am făcut Statului, în care timp, puteţi singur
mărturisi că nu am refuzat concursul meu la toate lucrările privitoare la
naţie, că mai rog, Prea înălţate Doamne ca să-mi fie învoită locuinţa mea în
capitalie Iaşi, unde din pricina boalei mele comice de care sufăr, sînt silit a
fi lîngă doctorul în care am toată încrederea a mă căuta, ca unul ce-mi
.

.

33 Mircea Păcurariu, op. cit., p. 284, sub voce.
34 Nicolae Iorga, op. cit. , p. 92.
3 5 Duhovnicul Andronic, loc. cit. , ms. rom. nr. 1 64, p. 1 5 - 1 6 din Biblioteca Mănăstirii
Neamţ şi Sinodicul Sfintei Mănăstiri Neamţu din anul 1873, ms. rom. nr. 1 95, f. 27, din
aceeaşi bibliotecă.
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cunoaşte boala mea. Şi cu toată smerenia sînt al Înălţimei voastre către
Dumnezeu rugător, Sofronie Mitropolitul Moldovei"36 •
Alexandru Ioan Cuza a primit demisia în 1 9 ianuarie 1 86 1 şi a
recomandat-o Consiliului de Minişti, condus acum de Anastasie Panu, care
la rândul său a decis " să se încuviinţeze retragerea Prea sfinţiei sale din
funcţiunea de Mitropolit" şi ca " orice proces sau urmărire din partea
guvernului contra Preasfinţiei sale să se curme" . Domnitorul a îngăduit şi el
ca "în retragerea sa în viaţa privată" înaltul ierarh Sofronie " să conserve
titlul de mitropolit, putînd rezida oriunde ar voi "37 .
Înapoindu-se la Iaşi din nedreptul surghiun de la Slatina, neîncetat a
"
bolit după surghiunirea cea tiranică" , într-o casă pe care o cumpărase
împreună cu acelaşi nepot, viitorul mitropolit Calinic Miclescu. La 1 8 mai
1 86 1 şi-a dat obştescul sfârşit, a fost prohodit în biserica Sf. Gheorghe din
Iaşi 38 , dar a fost dus şi înmormântat la mănăstirea Neamţ, conform dorinţei
sale, în ziua de Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena, 2 1 mai 1 86 1 39 •
Astfel s-a încheiat viaţa "unui prelat pe care nu-l prea lăudăm şi care
nu face parte dintre eroii Bisericii noastre naţionale. < . . . > Sofronie
Miclescu <a fost> unul din Mitropolţii care vorbeau cu o mîndrie luată din
originea neamului lor, care nu se încovoiau ca papura înnaintea ministrului
care i-ar fi creat"40 • Ierarh provenit dintr-o veche familie boierească ce a dat
nume mari istoriei şi culturii româneşti, cărturar erudit, susţinător al şcolii,
patron de tipar, implicat în viaţa politică a vremii sale, iubit şi atacat
deopotrivă de contemporani, dar fără nici o îndoială respectat pînă şi de cei
cărora le-a fost adversar, Sofronie Miclescu nu a ezitat niciodată să pună
interesele Ţărilor Române şi ale Bisericii Ortodoxe mai presus de persoana
lui.

36 "Monitorul Oficial al Moldovei" , Iaşii, nr. 87 din 1 86 1 .
3 7 Nicolae 1. Şerbănescu, 150 de ani de la naşterea lui Alexandru Ioan Cuza, în BOR,
LXXXVIII ( 1 970), nr. 3 -4, p. 357-358.
3 8 Mircea Păcurariu, op. cit. , p. 284, sub voce, scrie că Sofronie ar fi murit Ia mănăstirea
Slatina.
39 Nestor Vomicescu, loc. cit. , 1 984, p. 1 1 5 .
4 0 Nicolae Iorga, op. cit. , p . 92.
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ANEXA IV

L ISTA ANEXELOR:

ANEXA I : Semnătura rnitropolitului Sofronie Miclescu, în Doc. Nr. 1 62 din 1 852
VI, 1 de la BCU Iaşi;

ANEXA II: A testatul de absolvire a Seminarului Veniamin Costachi de la
mănăstirea Socola din Iaşi eliberat lui Ioan Mandicescu, întărit cu semnătura

rnitropolitului Sofronie M iclescu, Doc. Nr. 1 62 din 1 852 VI, 1 de la BCU Iaşi;

ANEXA III: Ordinul de numire a lui Ioan Mandinescu ca profesor la Seminarul
Veniarnin din Iaşi : Doc. Nr. 1 63 din 1 85 7 XI, 1 4, de la BCU Iaşi ;

ANEXA I V: Portretul rnitropolitului Sofronie Miclescu executat d e Nicolae
Grigorescu la Mănăstirea Agapi a (sursa:
http://ro. wikipedia.org/wiki/Sofronie M i clescu).
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UN MANUSCRIS AL LUI PAUL BUJOR DESPRE
ISTORICUL INSTITUŢIEI ACADEMICE ŞI EVOLUŢIA EI
Dan Jumară *

A manuscris belonging to Paul Bujor about the history of the Academy
and its development
- Abstract -

Manuscript no 903 1 , from the documentary fund Museum Values of
the Museum of Romanian Literature in lassi, is part of the few manuscripts
written by a well-known biologist and writer, Paul Bujor, manuscripts that
we identified lately.
The author of the text was a well-known personality in Iassi, in the
interwar period. He was afamous biologist, a professor in the University, a
politica/ leader, member of the parliament, member of the Romanian
Academy, writer andjournalist.
The manuscript we present represents the result of a keen research
activity of the scientist.
Key words: Bujor Paul, Romanian Academy, biologist
Cuvinte-cheie: Bujor Paul, Academia Română, biolog
Paul Bujor s-a născut la 20 iulie 1 862, în târguşorul Bereşti, din
judeţul Galaţi şi s-a bucurat de o viaţă lungă, împlinită în diferite domenii de
preocupări. S-a stins din viaţă la Bucureşti, cu câteva zile înainte de a fi
devenit nonagenar, la 1 5 iunie 1 952. Fiul funcţionarului comunal Gavril
Bujor a urmat cursurile unei şcoli din Bârlad şi a absolvit liceul în 1 879.
Anul următor îşi lua bacalaureatul la Bucureşti şi devenea student al
Facultăţii de Ştiinţe. În 1 887 era la Paris, la o specializare. Avea să-şi
susţină public Teza de doctorat, sub îndrumarea renumitului biologului
Peter K. Vogt, la Universitatea din Geneva, în 1 89 1 . Lucrarea este citată
până în zilele noastre.
Asistent şi apoi şef de lucrări, după întoarcerea în ţară, la Facultatea
de Ştiinţe din Bucureşti, în 1 896 ocupa, prin concurs, postul de profesor de
* Muzeul Literaturii Române, Iaşi.
1 Paul Bujor, Originea numelui Academiei şi evoluţia ei, manuscris în Muzeul Literaturii
Române laşi, fond Valori Muzeu, nr. 903, p. 1 .
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morfologie animală la Universitatea din Iaşi, unde avea să rămână până în
1 936, când s-a pensionat. Ca titular al catedrei de zoologie şi morfologie
animală, a devenit pionierul şcolii româneşti de morfologie animală. A avut
ca discipoli biologi însemnaţi ca Ion Borcea, C. N. Ionescu, 1. Scriban. A
predat de asemenea interesante cursuri de anatomie comparată şi
embriologie, concepute, ca întreaga sa operă, în spiritul evoluţionismului
darwinist. Profesorul este considerat unul dintre cei mai însemnati
hidrobiologi români. Între cercetările sale, studiul formelor de viaţă di�
lacurile sărate îl consacră ca pionier pe plan mondial, cu concluzii acceptate
de toată literatura de specialitate.
De altfel, primirea în Academia Română, ca membru de onoare, în
1 948, a omului de ştiinţă - profesor, decan, director al Institutului de
Morfologie Animală din Iaşi, se constituie într-o îndreptăţită recunoaştere a
meritelor sale ştiinţifice. Deşi era considerat un cercetător remarcabil în
domeniul său, cu rezultate deosebite, Paul Bujor considera că cea mai
importantă latură a activităţii sale era cea pedagogică. El îi invita pe
confraţii săi din învăţământul universitar să aibă ca principală preocupare
formare a unor disci�oli valoroşi,pentru că doar astfel se putea înfăptui un
progres real în ştiinţă .
Încă din tinereţe devenea membru al grupării socialiste a studenţilor
români de la Paris, reluând constant contactul cu cercurile socialiste
europene, ambientul influenţându-i opţiunile sociale şi politice. La ideile
socialismului aderau în epocă, alături de el, şi C. 1. Parhon, Gala Galaction,
Constantin Mille, dr. N. Lupu, Constantin Stere şi alţii 3 . La fel ca mulţi alţi
intelectuali formaţi la cumpăna dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea, a
rămas toată viaţa credincios principiilor doctrinei socialiste, cerând, de
exemplu, după 1 907, "reforme politice adânci şi serioase" în favoarea
ţăranilor "nu gloanţe şi închisori" . De altfel, a părăsit, în 1 907, conducerea
revistei ieşene "Viaţa românească" pentru că aceasta începuse unele atacuri
la adresa socialiştilor4 . Iar mai târziu, în anii 30 ai secolului al XX-lea, Paul
Bujor după ce analizase deosebit de critic politica tuturor partidelor vremii,
ajungea la concluzia că regele ar trebui să numească un guvern de uniune
naţională, ăn frunte cu Partidul Social-Democrat. Pentru că, spunea el, PSD,
" dacă va voi răspunderea unei guvernări" ar putea s-o realizeze, în cazul în
care ar reuşi să unească părţile dezbinate . . . Şi, continua, plin de convingere

2http://www. compendium.ro/pers detalii.php?id pers= 1 1 54&prenume pers=Paul&nume
pers=BUJOR.
http://rmscarea.net/ethos6.html.
4 Zigu Omea, Viaţa lui C. Stere, voi. l, Ed. Cartea Românească, Bucureşti. 1 989, p. 365 .
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biologul: "Aproape în toate ţările din Europa s-a făcut azi apel la elementele
socialiste pentru guvernare. De ce nu s-ar face şi la noi? "5 .
Ca reprezentant al Universităţii din Iaşi, a fost, în câteva legislaturi,
senator şi deputat; susţinând politica de ameliorare a vieţii rurale, pledând
pentru o reformă agrară care să dea posibilitatea formării de obşti ţărăneşti şi
înscriindu-se printre adepţii votului universal.
Paul Bujor a fost şi un înzestrat prozator, dar nu şi-a exersat prea des
talentul scriitoricesc; ne-a lăsat doar câteva volume: Mi-a cântat cucu-n
faţă, Amintiri de A. Vlahuţă şi /. L. Caragiale, Îndurare ! . Primele sale
încercări literare se manifestau în 1 887 (perioada pariziană), dar P. Bujor
debuta în 1 894, la revista lui Constantin Dobrogeanu-Gherea " Literatură şi
ştiinţă" . A colaborat apoi la numeroase reviste şi gazete precum " Lumea
nouă literară şi ştiinţifică", "Noua revistă română" , " Sămănătorul" , "Tribuna
conservatoare" , "Arta" , "Epigonii" , " Opinia" , "Moldova" , "Curentul nou" ,
"
"
"
"
"
"Viaţa românească , "Opinia , "Adevărul , "Viaţa socială , "Universul ,
"
"
"Dimineaţa , "Adevărul literar şi artistic etc . Prozatorul aborda cu
convingere tematica socială. Oprimarea ţăranului şi ruina vieţii de la sate
sunt teme obsesive pentru el.
Renumele de prozator al lui Paul Bujor se bazează pe câteva trăsături
definitorii, prezente de la debut până la finalul carierei: dialoguri şi pasaje
descriptive ori evocatoare, ce vor să reconstituie în mod realist o anume
atmosferă, ori să radiografieze stări sufleteşti, existenţa unor personaje
marcate de un destin tragic, o naraţie cu inflexiuni domoale, plină de
compasiune, care vrea să convingă că pervertirea morală, necazurile,
nelegiuirile vin din imixtiunea în lumea satului a unor legi nefireşti,
nedrepte. Mai rar, prin concentrarea mij loacelor artistice reuşeşte să ajungă
la o exprimare neostentativă. Ca memorialist, evocând figurile lui Al.
Vlahuţă, 1. L. Caragiale, B. Delavrancea şi N. Grigorescu, Paul Bujor se
dezvăluie ca om care se dăruie prieteniei, dar socialul este prezent chiar şi în
amintiri.
Profesor universitar, membru al Academiei Române, Paul Bujor era,
în mod firesc, atras de cercetare, de subiectul abordat în manieră ştiinţifică.
Manuscrisul pe care-1 vom prezenta în continuare satisface chiar acest gen
de exigenţe. Titlul în sine este edificator: Originea numelui Academie şi
evoluţia ei.
Profesorul ne propune o incursiune în istoricul instituţiei denumită
Academie, încă de la începuturile ei. Aflăm astfel că Platon a fost cel care a
dat instituţiei denumirea pe care o poartă şi astăzi, inspirându-se după
; Adevărul", nr. 1 4.378, Bucureşti, 9 noiembrie 1 930.
"
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numele unui personaj legendar - Academus - care, stăpânea, în apropiere
de Athena, grădini minunate frecventate de filosofi. După o documentată
incursiune în antichitate, explicând originea denumirii de Academie, Paul
Bujor urmăreşte noţiunea aceasta de-a lungul veacurilor, trecând prin evul
mediu şi prin perioada modernă. Datele oferite cititorului sunt concise, dar
universitarul scoate în evidenţă momente cheie, interesante şi esenţiale
pentru dezvoltarea ştiinţei. Biolog fiind, autorul se opreşte, cu precădere
asupra domeniului său de specialitate, dar se întoarce apoi în antichitate,
făcând scurte prezentări ale celor mai cunoscuţi erudiţi ai timpului precum
Socrate, Platon, Aristot.
Inevitabil, după excursul antic, este abordat istoricul vechii
Academii Române. Paul Bujor consideră că "înfiinţarea vechii Academii
datează de la 1 866 cînd Locotenenta domnească prin secretarul ei,
democratul C. A. Rosetti ministrul instructiei de atunci a citit în Divanul
Ad-hoc înfiinţarea unei Societăţi numită So�ietatea literară română"6 . Bujor
subliniază că: " La 29 mai 1 94 1 , dl. Prof. Constatin Rădulescu preşedintele
şi d-1 Alex Lăpedatu secretarul general al vechii Academii Române, cu
ocazia sărbătorirei a 75 de ani de existent a acestei Academii au făcut
fiecare din ei câte o recapitulare a activităţii trecute a vechii Academii " 7 •
Ambele texte au fost apoi publicate într-o broşură. Şi principala sursă de
informare a profesorului ieşan a fost chiar acea broşură, publicată în 1 94 1 .
Autorul manuscrisului de faţă mai face însă şi unele comentarii
personale. Spre exemplu, se constată că "În faţa avântului mare ce a luat
ştiinţa în secolul nostru, numit secolul ştiinţei, mulţi srun şi repet cu
melancolie: Arta şi în special poesia se duc, nu vor mai fi " . Replica la cele
afirmate aparţine lui Victor Hugo: "Ce prostie ! A spune că poesia se duce e
ca şi cum s-ar zice că nu mai sunt roze, că primavera şi-a dat sufletu, că
soarele a pierdut obiceiul de a răsări, că percurgînd toate câmpiile
pământului nu veţi mai găsi un future, că luna nu va mai străluci, că
privighetoarea nu va mai cânta, că leul nu va mai mugi, că vulturul nu va
mai plana, că Alpii şi Pirineii s-au dus din locul lor, că nu mai sunt frumoase
tinere fete, frumoşi tineri oameni, nimeni nu se mai gândeşte la moarte,
mama nu mai iubeşte copilul ei, că cerul s-a stâns şi că inima umană e
moartă" .
Autorul îşi încheie expozeul cu un îndemn: " să vă gîndiţi atunci când
veţi vedea că din cunoaşterea acestor taine se poate trage un folos, un ajutor
6 P aul Bujor, loc. cit. , p. 3.
Paul Bujor, loc. cit. , p. 4.
8 Ibidem.
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şi pentru binele nostru, rentru viaţa noastră de muncă şi pentru mândria
noastră de oameni liberi" .
ANEXA
" Ms. nr. 903 Paul Bujor:
Originea numelui Academie şi evoluţia ei
Dacă nu abuzez de binevoitoarea Dv. atenţie, aş voi să expun foarte
sumar origina numelui de Academie şi evoluţia ei în decursul timpurilor.
Numele de Academie a fost dat pentru prima data de filosoful grec
Platon după numele unui personaj eroic legendar Academus care, după cum
se povesteşte, poseda în apropiere de Athena grădini minunate frecventate
de filosofi.
Aşa, Dv. ştiţi că Platon care a trăit între anii 429 şi 347 înainte de
Christos îşi profesa ideile filosofice într-un boschet din acele grădini pe care
el l-a numit Academie. Astfel e origina numelui de Academie, care în urmă
s-a dat multor centre de studii şi care s-a conservat pănă azi.
Dacă în antichitate numele acesta de Academie era un idol din cauza
strălucirei cursurilor lui Platon, în urmă numele acesta a rămas mult timp în
umbra în tot timpul evului mediu, am putea zice pănă aproape de cei doi
mari filosofi din timpurile modem Francois Bacon şi Rene Descartes, atunci
cînd începuse marea mişcare ştiinţifică cu Bruno, Gilbert, Galileo, Copemic,
Kepler, Bacon, Descartes, mişcare ajutată şi de meceni bogaţi, iubitori de
ştiinţă, ca Nicolas Fabri, de Peireo, părintele Marsenne, prieten cu Decartes,
cari încurajau ştiinţa.
De asemenea, în Italia, Frederic Ceşi ( 1 585- 1 630) duce de
Aquasparta a avut un rol asemănător cu a lui Peiresc din Franţa. Cu toată
opoziţia ce li se făcea tuturor acestora cu grupul lor de oameni de ştiinţă, ei
au fondat Academia dei Lincei la 1 609 (de fapt 1 603, n. n.) la care s-au
asociat Galileu, Peiresc şi alţii. Această academie ştiinţifică bine organizată
şi-a luat ca emblemă un animal, Lynxul, din cauza vederii pătrunzătoare ce
legenda o atribuie acestui animal. Era probabil, şi o aluzie la invenţia
microscopului în acele timpuri. Academia aceasta dei Lincei a preparat
prima monografie importantă asupra istoriei naturale a Americei.
După cum ştiţi, Richelieu, ministru lui Ludovic al 1 3 -lea, a fondat în
1 634 Academia Franceză, cu 40 de membri, însărcinată cu redactarea
dicţionarului francez. Academia Franceză, dezvoltîndu-se treptat - treptat
prin organizare şi specializare e formată azi din 5 secţiuni sau clase care
unite la un loc formează L'Institut de France ( 1 906) care e format din
L'Academie Francaise (40 membri), L'Ac. des Sciences (72 membres),
-

9
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L'Ac. des Belles Lettres (40 membres), L'Ac. des Sciences morales et
politiques (40 membres) et L'Ac. des Beaux Arts (36 membres).
Treizeci şi patru ani mai tîrziu după fondarea Academiei Franceze de
Richelieu, Colbert, ministru lui Ludovic al 1 4-lea, a fondat, tot în Franţa, o
societate care a fost recunoscută oficial sub numele de Academie.
Prima publicaţie în ramura biologiei a acestei Academii a fost o serie
de descripţii anatomice datorite lui Claude Perault sub titlul de Memoires
pour servir a l'Histoire des Animaux. Ediţie grandioasă foarte frumoasă,
executată ca dar al regelui. Tot atunci a apărut şi prima revistă ştiinţifică.
Aşa Le Journal de Savants cu data din 1 666 e cel mai vechiu periodic
consacrat ştiinţelor.
Denys Sallo, parizian, protector al oamenilor de ştiinţă ( 1 626- 1 669)
se ocupa pe la mij locul secolului al 1 7 -lea de a copia şi a face pe alţii să
copieze tot ce întîlneau mai interesant în lecture1e lor. Aceştia făceau parte
din cercul lui Colbert.
Le Journal de Savants a fost imitat în Anglia, Italia, Germania,
Svitzera şi Olanda. Tot în acest timp şi din iniţiative lui Descartes s-au
înfiinţat Muzee din diferite ramuri ale ştiinţelor natural, grădini zoologice şi
botanice.
Numele de Academie s-a dat în urmă la multe societăţi ştiinţifice,
literare şi de arte frumoase aproape în toate ţările cu o cultură mai înaintată.
Iată dar ce aveam să vă spun cu totul sumar - ca o schiţă asupra
originei numelui de Academie de la Platon pînă azi.
De schiţa aceasta istorică să leagă viaţa unui strălucit filosof al
antichităţii - viaţa lui Aristot considerat de biologiştii de azi ca un mare
biologist al tuturor timpurilor. Ca biologist şi ca adept al realizmului său, ţin
să vă spun, tot aşa de sumar câteva date asupra acestui strălucit filosof
atingând, în special, activitatea sa ca om de ştiinţă, în special ca biologist.
După cum ştiţi, în Grecia antică au trait mulţi filosofi de la Thales (an 640)
pîn' la Aristot înainte de I. Chr.
Ştiţi de asemenea că în perioada de strălucită civilizaţie a Greciei,
între anii 488-322 î. Chr., au trăit în Grecia trei străluciţi filosofi: Socrate,
Platon şi Aristot cari s-au succedat unul după altul: Socrate a fost profesorul
lui Platon şi Platon profesorul lui Aristot.
Socrate. Un dialectician scăpărător de spirit şi de multe ori tulburător
prin sarcasmele şi ironiile lui. Ceea ce i-a cauzat moartea. El nu scria cărţi.
Işi afişa ideile în adunările publice. Ceea ce să cunoaşte despre el, se ştire
din dialogurile lui Platon, elevul său. Odată, la o adunare publică, făcînd
probabil aluzie la unele personae cunoscute, a spus: "Nu e ignoranţă mai
ruşinoasă decât acea de a crede în cea-ce nu cunoşti".
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Din cauza criticei lui usturătoare şi-a făcut mulţi duşmani cari,
coalizîndu-se, 1-au acuzat de impietate. Judecat, a fost condamnat la moarte
- să bea otrava Cucută.
Platon s-a născut la Athena în insula Eginea pe la an 430 î. Chr.
Numele de Platon (cu umerii largi) i-a fost dat de Socrate.
După aprecierea filosofilor moderni, filosofia lui Platon e cea mai
înaltă expresie a idealizmului. El omitea orice observaţie ştiinţifică şi orice
experienţă obiectivă. Metoda lui pleacă la om nu pentru a studia realităţile
înconjurătoare, ci pentru a reface lumea după abstracţiile elaborate de
raţiune.
Subiectivizmul e principiul său şi metafizica domeniul său. E, de
altfel, metoda profesorului său Socrate. Aristot, care a fost elevul lui Platon,
e cu totul în contra metodei lui Platon.
Aristot:
Să venim acum la Aristot care ne interesează în special .
Aristot s-a născut în anul 384 înainte de Christos la Stagire, cetate
greacă la frontiera între Grecia şi Macedonia. Tatăl său, Nicomas, era
medical regelui Macedoniei Amintas al II-lea. Probabil, tatăl său, fiind
medic i-a dat gustul pentru cercetările de biologie. Regelui Amintas i-a
succedat regale Philipp - un rege înţălept şi iubitor de ştiinţă care avea mare
consideraţie pentru Aristot. La vârsta de 1 7 ani, Aristot a fost trimis de tatăl
său să studieze la Atena. La Atena, Aristot a devenit elevul cel mai bun din
Academia lui Platon timp de 8 ani.
Desigur, Platon a avut asupra elevului său Aristot o influenţă
considerabilă; însă, în unele materii de filosofie, erau deosebiri
fundamentale între ei. În domeniul ştiinţific, Platon era atras mai mult spre
matematici pe cînd Aristot era esenţialmente un biologist. Dealtfel, Aristot a
fost strâns legat de Platon şi a rămas membru al Academiei lui pînă la
moartea lui Platon în anul 34 7 înainte de Christos.
Aristot spera, poate, să devină el şeful Academiei. A fost însă înşelat
în speranţele sale. Speusipp, nepotul lui Platon luînd şefia Academiei,
Aristot a părăsit Athena şi s-a dus să trăiască la curtea unui mic rege grec de
pe coasta Asiei Mici în faţa insulei Lesbos. Aci, avînd timp liber şi cele mai
bune condiţiuni de studierea animalelor marine s-a pus intens pe lucru.
Rezultatul cercetărilor sale din regiunea insulei Lesbos a făcut în cele din
urmă material operilor sale de Istorie naturală care sunt cele mai vechi din
planul cercetărilor sale. Multe din aceste cercetări sunt elogios apreciate de
biologiştii de azi.
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În anul 342 î. d. Chr., cînd Aristot avea 42 de ani a fost rugat de
regele Philipp să fie preceptorul fiului său Alexandru. Aristot a acceptat şi s
a instalat în Macedonia.
După trei ani (339) în.d.Chr., cînd Alexandru avea 1 6 sau 1 7 ani, a
luat regenţa regatului în timpul absenţei părintelui său. În anul 336 î. d. Chr.,
regele Philipp fiind asasinat, Alexandru i-a succedat ca rege al Macedoniei.
Atunci Aristot a părăsit Macedonia şi a revenit la Athena. Se ştie însă ca în
acest timp profesorul şi elevul nu se mai înţălegeau complect. Totuşi regale
Alexandru a păstrat toată viaţa gustul pentru ştiinţă pentru că în tot timpul
cînd el se războia să cucerească lumea trimetea lui Aristot colecţii de
animale din ţări depărtate.
În anul 336 î. d. Chr . , cînd Aristot a revenit la Athena avea 49 de ani.
La Athena, Aristot a început să profeseze însă nu s-a mai întors Ia
Academia lui Platon ci a creat un centru de învăţămînt personal - o
universitate cum s-ar spune azi.
El a numit acest centru Liceu - în greceşte Lykeios - care nu era altă
ceva decât grădina ce el poseda acum Ia Athena şi în care el profesa
plimbându-se împreună cu elevii săi pe o alee particulară preferată de el; de
unde şi numele de peripaticieni dat discipulilor săi de generaţiile următoare.
E interesant de a constata că Aristot a profesat într-o grădină cum şi Platon a
profesat într-un boschet.
Numele de Lykeios să dădea lui Apolion - zeul medicinei, al poeziei
şi al artelor şi însemna luminătorul, nume care se potrivea şi lui Aristot.
Numele acesta de Liceu - Lykeios s-a conservat, ca şi numele de Academie,
pînă azi.
În timpul celor 1 3 ani cît Aristot a profesat la Athena în Liceul său,
fostul lui discipol Alexandru cel Mare cucerise cea mai mare parte din
lumea cunoscută pe vremea lui. El trecuse dincolo de rîul lndru, ajunsăse în
Indii.
Un fapt interesant de amintit: cucerind Egiptul, el a înfiinţat acolo
oraşul Alexandria care, în perioada de scădere a Greciei, luase rolul de
conducătoare a ştiinţii sub Ptolemeu al II-lea, regele Egiptului, formând
chiar o perioadă ştiinţifică alexandrină.
În anul 323 în.d.Chr. se află ca Alexandru cel Mare murise la
Babilon la etatea de 33 de ani. Partidul cel mai ostil Macedoniei luă puterea
la Athena. Atunci situaţia lui Aristot în Athena deveni critică. El, fiind
bănuit că stătuse în Macedonia ca profesor a lui Alexandru cel Mare, a
părăsit Athena, refugiindu-se Ia Calcis în Eubea unde după un an, la 3 22
înainte de Christos - a murit.
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Înainte de a muri, a desemnat ca succesor la conducerea Liceului său
pe elevul său favorit Theophrast încredinţându-1 după cât se spune - şi
manuscrisele operilor sale cu oprirea expresă de ale da publicităţii.
Aristot a făcut observaţii asupra următoarelor grupe de animale:
1) - asupra Peştilor (moravurile peştilor, în special asupra peştelui
pisică - Parasilurus Aristotelis - Somnul.
2) Asupra Torpidei (Torpedo acellate) şi Lophius piscatorius.
3) Asupra Cefalopodelor (Octopus Argonautus Argo şi dezvoltarea
septel.
4) Asupra Mamiferelor (Balena, Marsuinul şi Delfinul).
5) Dezvoltarea peştilor placentari selachi (Mustelus Caevis) cîîne
de mare şi altele.
În aceste studii sunt, desigur, şi unele greşeli, cum sunt şi la unii
biologişti modemi. În urma tuturor observaţiilor sale Aristot a făcut o
schema de clasificaţia animalelor.
Pentru timpului, Aristot a fost un observator şi un experimentator
admirabil - un adevărat savant. Era un gînditor extrem de original şi de o
mare pătrundere de judecată. El avea arta incomparabilă de a clasa
rezultatele propriilor sale descoperiri şi acele ale altora. Ca concepţie
filosofică era un materialist cu tot viciul de abstracţie contractat în compania
lui Platon.
Din punctual de videre social: omul nu e separate de celelalte
animale. Omul e făcut p. societate: e un animal politic. Societatea e starea
naturală a omului. Principiul statului e egalitatea în libertate. Din cauza
vieţii din antichitate, el admite că nu se poate înţălege societatea antică fără
sclavie. Statul completează viaţa individului. Principiul statului e egalitatea
în libertate. Binele statului primează binele individului. El se realisează prin
ştiinţă şi prin înţălepciune. Aristot, contrar fostului său professor - Platon,
era un realist. El e dar, în bună parte, un precursor al lumei progresiste de
azi. Iată de ce am ţinut să comentez aici viaţa acestui strălucit filosof şi
biologist .
Vechia Academie Română: La 29 mai 1 94 1 , dl. Prof. Constatin
Rădulescu preşedintele şi d-1 Alex Lăpedatu secretarul general al vechii
Academii Române, cu ocazia sărbătorirei a 75 de ani de existent a acestei
Academii au făcut fiecare din ei câte o recapitulare a activităţii trecute a
vechii Academii.
Aceste recapitulări au fost publicate chiar în acel an de Academie,
într-o broşură. Spicuiesc din această broşură câteva date privitoare la
istoricul înfiinţării vechii Academii.
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Iată: înfiinţarea vechii Academii datează de la 1 866 cînd
Locotenenţa domnească prin secretarul ei, democratul C. A. Rosetti
ministrul instructiei de atunci a citit în divanul ad hoc înfiintarea unei
Societăţi numită Societatea literară română. Scopul acestei Societăţi era
satisfacerea necesităţilor culturale şi naţionale din acele timpuri prin
alcătuirea imediată a ortografiei, a gramaticei şi a dicţionarului limbei
române.
La înfiinţarea Societăţii literare române s-au ales 2 1 de membri cei
mai pricepuţi din principate şi din ţinuturile locuite de români în dorinţa de a
se face o limbă românească unitară. În fruntea acestor membri era Timotei
Cipariu.
Inaugurarea acestei Societăţi literare s-a făcut la 1 August 1 867 în
sale de festivităţi a universităţii din Bucureşti. Prima şedinţă a fost prezidată
de Ştefan Golescu ministru de externe. După primele şedinţe s-au alcătuit
statutele, societatea luând numele de Societate academică română, nume
care a rămas pân'la 1 870, în care timp (3 ani) membrii Societăţii academice
s-au ocupat cu ortografia, cu gramatica şi cu dicţionarul limbei române.
Rezultatul lucrărilor a fost prezentarea unui întreg proiect de dicţionar tipărit
în curs de şase ani în două volume in 8° cuprinzând 2890 pagini precum şi
glosarul cu 5840 pagini.
Rezultatul acestor lucrări a fost însă nemulţămitor nu numai pentru
marele public ci chiar şi pentru unii membri ai Societăţii academic; unii din
ei retrăgându-se din această cauză din societatea academică. Era aproape să
urmeze o criză în lucrările Societăţii academic. Războiul din 1 877 şi
intervenţia regelui care a luat presidenţia Societăţii Academice. Atunci
adunările legiuitoare ale noului stat a ridicat la 29 martie 1 879 societatea
academică la situaţia de instituţie naţională numind-o Academie Română şi
declarînd-o persoană morală.
Sunt chemate atunci la viaţă secţia istorică şi ştiinţifică a căror
existent figura numai pe hîrtie şi I s-a dat şi o subvenţie anuală pentru
lucrările sale. De la 1 879 şi pînă la reorganizarea ei de azi vechia Academie
română a avut o activitate crescândă prin numeroasele ei publicaţii, însă
aproape fără rezultate practice reale pentru viaţa de muncă a poporului
nostru.
E regretabil că - după cât ştiu - nici pănă azi nu avem un dicţionar
bine precizat al limbei române. Fiecare roman scrie cum crede el că-i mai
bine.
Ştiinţa şi arta:
În organizarea mai bună şi mai dreaptă a lumei de az1 se pune
accentua} mai mult pe ştiinţă. În faţa avântului mare ce a luat ştiinţa în
'

'
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secolul nostru, numit secolul ştiinţei, mulţi spun şi repet cu melancolie: Arta
şi în special poesia se duc, nu vor mai fi.
Victor Hugo, strălucitul poet francez, li spune acestora cu drept
cuvînt şi vibrant de elocvenţă: " Ce prostie ! A spune că poesia se duce e ca
şi cum s-ar zice că nu mai sunt roze, că primăvara şi-a dat sufletul, că
soarele a pierdut obiceiul de a răsări, că parcurgînd toate câmpiile
pământului nu veţi mai găsi un fluture, că luna nu va mai străluci, că
privighetoarea nu va mai cânta, că leul nu va mai rage, că vulturul nu va mai
plana, că Alpii şi Pirineii s-au dus din locul lor, că nu mai sunt frumoase
tinere fete, frumoşi tineri oameni, nimeni nu se mai gândeşte la moarte,
mama nu mai iubeşte copilul ei, că cerul s-a stîns şi că inima umană e
moartă" .
Ce prostie e aceasta: poezia se duce? S-ar putea striga: ea soseşte.
Cu toate acestea între artă şi ştiinţă e o diferenţă radicală: Ştiinţa e
perfectibilă, arta nu.
Pentru ce ?
Pentru că progresul e motorul ştiinţii pe când idealul e generatorul
artei, pentru că relativul e în ştiinţă şi definitivul în artă.
O descoperire sau o inventive ştiinţifică e de multe ori modificată, pe
cînd o capo-d'operă de artă sau o poezie există odată pentru totdeauna.
Aşa, de la invenţia microscopului primitiv şi pîn'la microscopul de
azi acest minunat instrument de lucru a suferit o lungă serie de perfecţionări
pe cînd Iliada lui Homer, Divina Comedie a lui Dante, capo-d'opere, există
odată pentru totdeauna. După Victor Hugo, democratul, "poetul să planeze
cât de sus în văzduh însă să se coboare şi pe pământ" .
"Muza e făcută pentru a cânta, pentru a iubi, pentru a crede, pentru a
ruga" , însă " să cînte idealul, să iubească umanitatea, să creadă în progres, să
se roage spre infinit" .
O Rugăminte
Şi acum pentru a termina, daţi-mi voe, vă fac o rugăminte - nu din
partea mea ci din partea poporului nostru.
De la întemeerea principatelor şi pînă azi, timp de aproape 90 de
ani, poporul nostru a făcut multe fapte mari. Citez numai două: a apărat cu
vitejie, ţara noastră în contra duşmanilor cotropitori şi a muncit şi munceşte
mereu.
Poporul nostru nu s-a războit decît atunci cînd a fost atacat. A suferit
împilări şi din afara şi din' năuntru ţării lui. Azi, cînd el se conduce singur,
graţie suflului democratic venit dinspre răsărit - de la marea noastră vecină,
Rusia sovietică, graţie luptelor grele şi jertfelor dureroase suferite de cei mai
buni fii ai lui - vajnicii lui conducători de azi - poporul nostru a fost
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eliberat, creîndu-i-se posibilitatea de a se organiza şi conduce singur 10 • Azi,
el se gândeşte şi la noi, la cel mai înalt aşezămînt cultural - la Academia
Rep. Populare Române şi ne spune:
Legănaţi în cântecile noastre aţi deschis ochii în lume, la umbra casei
noastre aţi crescut, din munca noastră aţi învăţat în şcoli şi mai mici şi mai
mari, din munca noastră v-aţi luminat şi din munca noastră aveţi acum
putinţa să lucraţi în cel mai înalt aşăzământ de lumină.
Vă rugăm să vă gândiţi şi la noi când veţi cerceta tainele lumei, să vă
gîndiţi atunci când veţi vedea că din cunoaşterea acestor taine se poate trage
un folos, un ajutor şi pentru binele nostrum, pentru viaţa noastră de muncă şi
pentru mândria noastră de oameni liberi.
Noi nădăjduim că ni veţi asculta cu drag rugămintea de vreme ce în
numele aşăzământului Dv. aţi pomenit şi de numele nostru, numindu-1
Academia Republicii Populare Române.
A asculta o astfel de rugăminte e pentru noi o datorie de conştiinţă şi
de recunoştinţă.
P. Bujor"

10

Asemenea formulări erau impuse de regimul comunist care se instaura în România.
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SERVICIUL SANITAR AL JUDEŢULUI COVURLUI
ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA.
POLITICĂ ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ
Gabriela Vulpe *

Health department of Covurlui county in first half of the 20th
century, politics and health legislation
- Abstract -

Institution specialized in the medical jield, the Healthcare
Department enjoyed a well determined in the Romanian society along its
existence, by the established regulations. In its entirety, the health
legislation addresses the technical-organizational aspects related to the
work of this institution.
In order to achieve a single program, the ministries to which it was
subordinated (formerly the Ministry of Interior, aflerwards the Ministry of
Health and Social Security that afler the fusion with the Ministry ofLabour
becomes the Ministry of Labour, Health and Social Security) establish
compulsorily, by agreement with the concerned authorities (prefectures,
town halls, police, justice, education, cu/ture, church), activity programs
and measures in order to improve the medical network which will be
involved in local communities issues.
Key words: Health Departament of Covurlui, health legislation, activity

programs, Ministry ofHealth and Social Security, epidemics, prophylaxis
Cuvinte-cheie: Serviciul Sanitar al Judeţului Covurlui, legislaţie sanitară,
programe de activitate, Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale, epidemii,
profilaxie

Instituţie specializată în domeniul medical, Serviciul Sanitar de-a
lungul existenţei sale, prin reglementările stabilite a ocupat un loc bine
determinat în viaţa societăţii româneşti.
În integralitatea sa legislaţia sanitară abordează aspectele de ordin
tehnica-organizatoric cu privire la activitatea acestei instituţii. În vederea
realizării unui program unitar, ministerele în subordinea cărora s-a aflat
(iniţial Ministerul de Interne, ulterior Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirilor
Sociale care prin fuziune cu Ministerul Muncii va deveni Ministerul Muncii,
24 1
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Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale) stabilesc în mod obligatoriu, de acord cu
autorităţile interesate (prefecturi, primării, poliţie, justiţie, învăţământ,
cultură, biserică), programe de activitate şi măsuri în scopul eficientizării
reţelei medicale care se va implica în problemele colectivităţilor locale.
Pentru a înţelege rolul acestei instituţii în menţinerea parametrilor
optimi ai stării de sănătate a populaţiei e absolut necesară cunoaşterea
legislaţiei în domeniu.
Legislaţia cu privire la înfiinţarea Serviciului Sanitar la 1 6 iunie
1 874 1 a suferit modificări legislative prin legile din 3 aprilie 18852 , 1 8 iunie
5
1 893 3 , 22 februarie 1 896\ 24 mai 1 898 , prima modificare importantă fiind
cea din 1 885.
Legea sanitară din 3 aprilie 1 885 a avut aplicabilitate până la 2 1
decembrie 1 9 1 0, când a suferit modificări majore, exceptând Titlul V
referitor la farmacii şi a rămas aplicabilă până la intrarea în vigoare a legii
din 23 martie 1 9266 .
Legea sanitară din 3 aprilie 1 885 menţionează în textul său
categoriile de măsuri cu caracter medical, şi anume: generale, locale şi
speciale (articolul 3) 7 •
Măsurile sanitare generale revin Ministerului de Interne, cele cu
caracter local sunt aplicate de prefecturi şi delegaţiuni judeţene ale
districtelor, subprefecturi şi primării comunale iar pentru cele cu caracter
special existau administraţiunile spitalelor şi ospiciilor cu fondaţiuni osebite,
independente de district sau de comună şi administraţiunile stabilimentelor
de ape minerale şi carantineşti 8.
Instituţiile cu responsabilităţi medicale aveau în structura lor
propriile organe, pentru cele locale, care ne interesează în lucrarea de faţă
sunt menţionate în textul legii :
- medicii primari, consiliile de igienă publică şi veterinarii în cazul
judeţului, aceştia fiind arondaţi Prefecturii Covurlui;
- medicul şi veterinarul plăşii pe lângă subprefecturi;

* Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale.
1 M. O., nr. 1 3 1 din 1 6 iunie 1 874, p. 460.
2 C. Hamangiu, Codul general al României - Legi uzuale, voi. II, ed. a 11-a, Ed. Libraria
"
p. 735.
"Universală Alcay&Co, Bucureşti, 1 924,
3 M. O., nr. 62 din 1 8 iunie 1 893, p. 600.
4 Ibidem, nr. 20 din 22 februarie 1 896, p. 320.
5 Ibidem, nr. 52 din 24 mai 1 898, p. 620.
6 Ibidem, nr. 68 din 23 martie 1 926, p. 1 1 6.
7 C. Hamangiu, op. cit. , p. 736.
8 Ibidem.
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- medicii ŞI veterinarii aflaţi în serviciul comunelor pe lângă
primării;
- medicii de plăşi pentru comunele rurale care nu aveau medici
plătiţi din Casa comunelor9 .
În legislaţia sanitară se specifică rolul Ministerului de Interne de a
dirija şi supraveghea Serviciile sanitare civile. În regulamentul pentru
Serviciul sanitar judeţean din 1 2 august 1 894 sunt menţionate concret
atribuţiile ce revin instituţiilor implicate în desfăşurarea actului medical.
Astfel, acestei instituţii îi reveneau următoarele sarcini:
1 . supravegherea executării măsurilor sanitare prevăzute de legea
sanitară, de legea de protecţie sanitar-veterinară, regulamente, ordonanţe,
instrucţiuni şi ordine ministeriale ce aveau la bază aceste legi;
2. executarea în raza judeţului a măsurilor sanitare generale ordonate
de ministru;
3 . controlul serviciilor sanitare locale, sănătăţii populaţiei,
salubritatea oraşelor şi satelor;
4. măsuri privind igiena publică;
5. supravegherea alimentaţiei rurale; se referă în special la culegerea
porumbului necopt şi punerea în consumaţie a celui alterat, absolut interzise,
fapt ce a determinat apariţia numeroaselor cazuri de pelagră. Î n acest
context, Victor Babeş semnalează în pelagră existenţa probabilă a unei stări
de " sensibilizare specială a organismului" , menţionând prezenţa în porumb a
unor " sensibilizanţi" ai pielii ce produc " substanţe toxice" sub acţiunea
razelor ultraviolete 10 ;
6. măsuri de ajutorare în caz de accidente care aduc atingere vieţii
persoanei (inundaţii, incendii);
7. executarea regulamentului pentru prevenirea bolilor molipsitoare,
supravegherea vaccinării şi revaccinării, măsuri de prevenire a epidemiilor.
Î n cazul epidemiilor, prefectului îi revenea obligaţia de a convoca de urgenţă
Consiliul de Igienă şi Salubritate Publică, care propunea măsurile necesare,
prefectul fiind obligat să le execute şi să le raporteze urgent Ministrului de
Interne;
8. inspectarea periodică a stabilimentelor medicale şi de binefacere
publice, ce aparţin de judeţ sau comune, precum şi cele private;
9. supravegherea transportului cadavrelor umane la distanţe mai mari
şi eliberarea paşapoartelor pentru transportul cadavrelor în alte judeţe şi
peste hotarele ţării.
9 Ibidem.
10
SJAN Galaţi, fond Serviciul sanitar aljudeţului Covurlui, d. 2 1 / 1 92 1 , f. 352.
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Noua lege sanitară publicată în anul 1 9 1 0 1 1 a fost votată în Senat în
şedinţa din 27 decembrie 1 9 1 O iar de Cameră la 29 decembrie 1 9 1 O, după
reîntoarcerea ei de la Senat unde suferise unele modificări. În noua lege la
Titlul II cu referire la Serviciul Exterior, art 20, precizează că acest serviciu
este îndeplinit în întreaga ţară de medici veterinari, moaşe, agenţi sanitari,
agenţi veterinari, chimişti, farmacişti, personal de birou, infirmieri şi
servitori. Medicii din Serviciul Exterior erau de trei categorii: medici
inspectori de regiune, medici şefi de oraş şi medici de circumscripţie urbană
sau rurală. Acest Serviciu Exterior era implicat în:
- asistenţa sanitară, scopul fiind acela de a supraveghea, controla şi
studia igiena generală a localităţii, de a aplica măsuri generale şi speciale cu
privire la combaterea epidemiilor şi de a acorda îngrijire gratuită bolnavilor
care nu erau spitalizaţi;
- asistenţa spitalicească, scopul era acela de a îngriji gratuit bolnavii
săraci din spitale.
O altă noutate a legii se referă la împărţirea în regiuni sanitare a ţării.
Articolul 30 din lege menţionează cele 1 9 regiuni sanitare şi competenţa lor
jurisdicţională. Regiunea Covurlui, cu reşedinţa la Galaţi avea în
componenţă judeţele Covurlui şi Tutova. Teritoriul unei regiuni se împarte
din punct de vedere sanitar în mai multe circumscripţii. O circumscripţie
rurală nu va cuprinde o populaţie mai mare de 1 5.000 locuitori şi se va ţine
cont şi de condiţiile topografice. Localităţile urbane cu o populaţie de cel
puţin 7.000 locuitori şi cel mult 1 5 .000 vor forma o circumscripţie
deosebită.
Galaţiul era împărţit în mai multe circumscripţii medicale. La
conducerea Serviciului Sanitar al Regiunii Covurlui se afla un medic
inspector regional. Fiecare circumscripţie sanitară urbană sau rurală era
condusă de un medic de circumscripţie. Acesta era şeful circumscripţiei pe
care trebuia să o conducă conform legii, regulamentelor, instrucţiunilor
generale de serviciu şi ordinelor speciale ale Direcţiei Generale Sanitare
structură a Ministerului de Interne. Acesta era şeful ierarhic imediat al
personalului inferior din circumscripţia sa, respectiv moaşe şi agenţi sanitari
iar la rândul său se subordona medicului inspector general. Activitatea
acestui medic era raportată medicului inspector regional. Atribuţiile
medicului şef de circumscripţie au avut în vedere:
1 . Măsuri împotriva celor ce nu respectau normele de igienă publică;
2. Vizite în propria circumscripţie, stabilimente sanitare publice şi
private, farmacii, penitenciare, şcoli publice sau particulare, fabrici;
11

M. O.,

nr.

2 1 1 din 29 decembrie 1 9 1 O, p. 520.
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3 . Raportări înaintate medicului inspector de regiune despre toate
problemele cu care se confruntă, solicitând ajutor administraţiei şi poliţiei
acolo unde se impune, exemplificând prevenirea epidemiilor.
În lege, la articolul 34, aliniatul 5, se menţionează că medicul şef are
conducerea Serviciului sanitar al oraşului. Întregul Serviciu Sanitar e supus
jurisdicţiei de control al medicului regional. Art. 35 face cunoscut existenţa
unei alte instituţii cu rol important în menţinerea stării de igienă publică.
Laboratorul de igienă al regiunii Galaţi avea competenţă pentru
judeţele Covurlui, Brăila, Râmnicu-Sărat, Tecuci şi Putna. În componenţa
Laboratorului se regăseau o secţie de bacteriologie şi una de chimie.
Legea din 1 9 1 O, în conţinutul art. 46 (Titlul III, cap. XVI) acordă
atenţie măsurilor ce se impun în cazul existenţei unor focare de epidemii
exotice. Aceste măsuri se vor lua conform principiilor stabilite de statul
român prin convenţii internaţionale încheiate în acest sens. Articolul 48
precizează că declaraţia este obligatorie pentru următoarele boli: ciumă,
holeră, febră tifoidă, tifos exantematic, febră recurentă, dezinterie, variolă,
scarlatină, difterie, meningită cerebro-spinală, tuse convulsivă, febră
puerperală, conjunctivită granuloasă, lepră, tuberculoză, tetanos, turbare,
toate întâlnite în diferite valuri mai mult sau mai puţin severe la populaţia
judeţului Covurlui.
Convenţiile sanitare internaţionale care s-au succedat, fie au avut un
caracter strict pentru o anumită boală, exemplificând: Convenţia pentru
măsuri contra invaziei şi propagării ciumei 1 2 , Convenţia de la Haga contra
hol erei şi ciumei 1 3 , fie un caracter general, având în vedere toate bolile
enumerate şi măsuri care se impun a fi luate de statele semnatare şi implicit
autorităţile de la nivel central şi local cu atribuţii în acest sens. În acest
context sunt de amintit Convenţia Internaţională Sanitară din 1 92 1 1 4 ,
respectiv Convenţia Internaţională sanitară din 1 928 1 5 .
Legea pentru ratificarea Convenţiei sanitare din 1 928 a fost aprobată
de Senat şi Adunarea Deputaţilor, promulgată prin Decretul nr 736 din 1 6
martie 1 928 16 • Această Convenţie aplicând principiile prevăzute în
precedentele convenţii aduce drept noutate completarea cu noile descoperiri
ale ştiinţei şi experienţei profilactice cu privire la tifosul exantematic şi
variolă (boli care au decimat populaţia civilă şi militară în timpul
războaielor).
1 2 Ibidem, nr. 208 din 1 9 decembrie 1 898, p. 64.
1 3 Ibidem, nr. 45 din 27 mai 1 907, p. 320.
14 Ibidem, nr. 45 din 3 1 mai 1 92 1 , p. 273.
1 5 Ibidem, nr. 2 1 O din 22 septembrie 1 928, p. 48.
16
Ibidem.
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Î n textul Convenţiei sunt clar definiţi anumiţi termeni cu care se
operează în aplicarea măsurilor prevăzute în aceasta, şi anume:
- Circumscripţie - parte de teritoriu bine determinată: provincie,
guvernământ, judeţ, departament, canton, insulă, comună, oraş, cartier de
oraş, sat, port, aglomeraţie, orice ar fi întinderea şi populaţia acestor porţiuni
de teritoriu;
- Observaţie - izolare a persoanelor, fie pe bordul unui vas, fie într-o
staţiune sanitară, înainte de obţinerea liberei comunicaţii;
- Supraveghere - persoanele nu sunt izolate, ele obţin imediat libera
comunicaţie, dar sunt semnalate autorităţii sanitare în localităţile unde se
deplasează şi supuse unui examen medical;
- Echipaj - orice persoană care nu se află pe bord numai cu scopul
de a se transporta dintr-o ţară în alta, ci este întrebuinţată într-un mod
oarecare, în Serviciul vasului al �ersoanelor de pe bord sau al caricului;
- Zi - interval de 24 ore 1
Termenii exact stipulaţi în Convenţia Sanitară Internaţională sunt
utilizaţi în practica medicală, se operează cu ei în ce priveşte profilaxia cât şi
tratamentul propriu-zis, privesc igiena publică, măsurile aplicate pe uscat şi
pe mare, având în vedere că traficul fluvial şi maritim reprezintă un sector
important în transmiterea bolilor epidemice iar Dunărea, prin portul Galaţi a
fost unul dintre aceştia.
Legea pentru organizarea Serviciului exterior sanitar din 28
octombrie 1 922 votată de Senat şi Adunarea Deputaţilor în şedinţele din 23
şi 25 octombrie 1 922 1 8 aduce o modificare (art. 2) referitoare la o nouă
împărţire administrativ sanitară a ţării, respectiv în 1 1 regiuni. Legea
menţionează că schimbarea reşedinţelor de regiune nu se poate realiza decât
prin lege iar repartizarea judeţelor între regiuni se poate modifica de
Ministerul Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale prin decret regal, în urma aprobării
Consiliului de Miniştri. Regiunile sanitare iau denumirea de Direcţii de
Regiuni Sanitare. Se poate observa în conţinutul acestui articol că instituţia
centrală coordonatoare avea altă denumire, şi anume Ministerul Sănătăţii şi
Ocrotirii Sociale ce a avut în componenţă după înfiinţarea sa instituţiile
sanitare, care au fost subordonate Ministerului de Interne până la nivelul
anului 1 922.
Modificări legislative au mai avut loc în 1 923 19 , 1 92620 , 1 93021 ,
1 935 22 şi 1 938 23 •
•

1 7 Ibidem.
1 8 Ibidem, nr. 1 63 din 28 octombrie 1 922, p. 520.
1 9 Ibidem, nr. 42 din 27 mai 1 923, p. 30 1 .
20 Ibidem, nr. 68 din 23 martie 1 926.
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În anul 1 930 a fost adoptată în Parlamentul României o nouă lege
sanitară24 . Această lege urmărea crearea în paralel cu reţeaua medicală
destinată îngrijirii bolnavilor a unei reţele igienico-sanitare deservite de un
corp medical şi de cadre auxiliare care beneficiau de o formaţie specială,
întemeiată pe studiul aprofundat al disciplinelor teoretice şi al tehnicilor
menite să asigure primatul profilaxiei în toate sectoarele sănătăţii publice.
Ideea de bază a textului legii rezultă din preocuparea pe care un
colectiv de specialişti au avut-o privitor la starea de sănătate a populaţiei, în
sensul că se accentua îmbinarea obligatorie a activităţii curative cu cea
profilactică.
Desfăşurarea pe scară mai largă a unei activităţi de educaţie
preventivă era fără îndoială de mare însemnătate, dacă se executa cu
priceperea cuvenită şi era adresată celor interesaţi a contopi activitatea
curativă şi preventivă într-o unitate superioară, cu efect în conducerea şi
răspunderea în domeniul sănătăţii publice. Instituţia reprezentativă a acestei
unităţi era spitalul unificat iar personalul de conducere a activităţii sanitare
pe teren era reprezentat de medicii şefi ai spitalului şi policlinicii.
Această lege prezenta o nouă concepţie a organizării sanitare.
Preocuparea principală, aproape exclusivă a instituţiilor sanitare a fost
întotdeauna boala. Grija pentru vindecarea bolii, pentru alinarea suferinţei
individului imprima pecetea asupra întregii activităţi medicale, pentru care
spitalul era instituţia reprezentativă, medicul terapeut - conducătorul firesc
în lupta organizată contra maladiilor iar proporţiile morbidităţii şi
mortalităţii singurele indicatoare ale stării de sănătate a populaţie.
Descoperirile ramurii bacteriologice şi progresele profilaxiei
specifice au determinat un avânt deosebit al activităţii preocutive, o radicală
schimbare în domeniul igienei şi a organizării sanitare. Apar medicul
igienist, instituţii noi cu caracter profilactic, respectiv laboratoare şi centre
de acţiune preventivă. Activătăţii preventive, bazate în primul rând pe
laboratorul de bacteriologie se datorează reducerea lentă a morbidităţii şi
mortalităţii prin boli infecţioase, în raport cu exactitatea şi amploarea
aplicării măsurilor profilactice indicate. Boli care la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi până la Primul Război Mondial, cu tot efortul sanitar,
administrativ şi financiar cedau dificil, după anii 1 930 încep să se reducă.

2 1 Ibidem, nr. 1 54 din 1 4 septembrie 1 930, p. 240.
22 Ibidem, nr. 1 40 din 22 iunie 1 935, p. 452.
23 Ibidem, nr. 1 99 din 29 august 1 938, p. 61 O.
24 C. Harnangiu, op. cit. , voi. XVII, Ed. Librăria "Universală" Alcay&Co, Bucureşti, 1 930,
p. 674.
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Cauza o reprezenta spectrul larg de acţiune al antibioticelor şi descoperirea
DDT-ului.
În ce priveşte medicina curativă-obiectul activităţii era individul
bolnav. Asupra lui medicul terapeut trebuia să-şi concentreze atenţia prin
examinare, dignostic şi precizarea tratamentului. De asemenea, medicul
trebuia să se intereseze ocazional şi de mediul ambiant, fizic sau social al
bolnavului.
În textul legii din 1 930, în primul articol (Partea I, Titlul I) se face
cunoscut că toate serviciile sanitare şi de ocrotire din cuprinsul ţării vor fi
conduse după norme sanitare stabilite de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi
Ocrotirii Sociale, oricare ar fi autoritatea de care depind ele din punct de
vedere bugetar2 5 . Ministerul poartă o nouă titulatură, fuzionând cu
Ministerul Muncii, sub titulatura de Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii
Sociale (măsură luată ca urmare a crizei financiare din 1 929), după ce
anterior funcţionase independent.
În ce priveşte organizarea serviciilor sanitare şi de ocrotire
exterioare, în acest sens, administraţia sanitară şi de ocrotire a ţării se
împarte în şapte regiuni sanitare şi de ocrotire conduse de către un serviciu
ministerial local al Ministerului Muncii, Sănătăţii şi Ocrotirii Sociale, cu
sediul în Bucureşti, Iaşi, Chişinău, Cernăuţi, Cluj, Timişoara şi Craiova (art.
46)26 . Judeţul Covurlui, din punct de vedere administrativ, era încadrat în
Regiunea Sanitară Iaşi.
Atribuţiile Serviciului Sanitar şi de Ocrotire din judeţ, condus de un
medic primar de judeţ, care era şeful autorităţii sanitare şi subordonat şefului
Serviciului ministerial local sanitar sunt cele prevăzute în legile elaborate
anterior.
Conducerea Serviciului Sanitar Judeţean va conlucra cu organele
administrative şi poliţieneşti, obligate să execute măsurile sanitare luate de
medicii oficiali (art. 66)27 • Administrativ-sanitar judeţele erau împărţite în
plăşi sanitare. Plasa sanitară era condusă de un medic igienist, ajutat de
medici comunali, oficianţi sanitari şi surori de ocrotire (art. 63) 28 .
Medicul igienist avea sediul obligatoriu şi permanent la reşedinţa
plăşii sanitare. El era şeful ierarhic al întregului personal tehnic din
circumscripţia sa: surori de ocrotire, moaşe, oficianţi sanitari şi era
subordonat medicului primar de judeţ29 . Mai este de semnalat şi faptul că
25

Ibidem.
Ibidem, p. 683.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.

26
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textul legii prevedea că medicul igienist de plasă şi medicul dispensarului
mixt aveau să se implice în viaţa culturală a satelor, participând la activităţi
de propagandă30 .
O altă problemă ce a fost discutată la întocmirea acestei legi a avut în
vedere organizarea sanitară rurală. Î n acest mediu trebuiau soluţionate o
serie de probleme, care nu intrau numai în apanajul serviciului sanitar ci
depindeau esenţial de concursul administraţiei locale şi al şcolii, menite să
contribuie în mod hotărâtor la ridicarea standardului de viaţă al populaţiei
rurale. Problema majoră în mediul rural o reprezenta lentoarea progresului
în privinţa igienii, menţinându-se aproape neschimbate deficienţele,
îndeosebi cele ce vizau salubritatea publică, nutriţia şi cultura sanitară a
populaţiei.
Viaţa rurală avea şi o latură pozitivă, avantaje şi beneficii faţă de
mediul urban raportată la sănătate, şi anume: densitatea mai redusă a
populaţiei, ritmul vieţii mai liniştit, munca în aer liber. În mediul rural,
Serviciul sanitar, pe lângă obligaţiile clasice de asistenţă medicală şi de
igienă trebuia să activeze şi în domeniul ocrotirii. Realizarea acestui
deziderat la nivelul circumscripţiei rurale a întâmpinat dificultăţi în ce
priveşte lipsa de personal şi instituţii de specialitate. Predomină în textele
legilor intrate în vigoare după Unire pledoaria pentru educaţia populaţiei,
respectiv insistenţa pe latură profilactică, abandonată mult timp, familia
rurală (s-a pus accent în special în mediul rural dezavantajat de accesul şi
posibilitatea recepţionării informaţiilor în acest sens) poate deveni un focar
de boală, influenţată fiind în geneza şi evoluţia ei nu numai de mediul
ambiant, ci şi de felul cum aceasta ştie să-şi facă datoria în profilaxia bolii.
Prevenţia mai are un caracter distinctiv, ea nu se concentrează asupra
individului şi actualităţii, ci are în vedere comunitatea şi viitorul, calculat nu
numai în ani, ci în perspectivă de generaţii. Deşi o serie întreagă de alte
servicii trebuie să colaboreze la desăvârşirea ocrotirii, rolul primordial
trebuie să revină Serviciului sanitar. În acest sens s-a avut în vedere ca
Serviciul sanitar, pe lângă obligaţiile clasice de asistenţă medicală şi de
igienă, să activeze şi în domeniul ocrotirii. Nu este vorba de trei categorii de
activitate linear despărţite, deoarece aşa cum asistenţa medicală avea adesea
şi un răsunet preventiv şi metodele sale sunt puse prin medicina preventivă,
la contribuţie, prin transmiterea de cunoştinţe şi deprinderi păstrătoare de
sănătate. Ele deci se întrepătrund şi se integrează în mod necesar spre
acelaşi scop comun. Esenţial este că Serviciul sanitar abia atunci va putea să
contribuie în mod opţional la păstrarea şi îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei,
30 Ibidem, p. 684.
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când va cuprinde concomitent şi pe plan de egalitate toate acele trei
categorii de activităţi şi acestea pe toate treptele organizării sanitare de la
minister până la circumscripţia rurală.
Legislaţia sanitară acordă un capitol separat şi statisticii medicale.
Din corespondenţa purtată de Serviciul sanitar cu superiorii, este accentuată,
în însemnări, ideea că o ţară civilizată nu se poate lipsi de statistică3 1 •
Medicii, în general, nu vor sau nu pot să facă statistică, schimbându
se frecvent nu acordă importanţă arhivei create, arhiva nu " arată ca una
oficială ci ca un morman de hârtii de pus pe foc, fără nicio valoare" 32 , noul
personal fiind dezorientat în ce priveşte statistica şi nu-şi pot face decât o
vagă idee în acest sens. Legislaţia sanitară la capitolul de personal prevedea
şi postul de referent statician în schema de organizare a fiecărei instituţii de
profil medical aflată în teritorii, dar deficiul bugetar contrazice acest fapt.
În opinia medicului primar al judeţului Covurlui, referentul sanitar ar
asigura continuitatea lucrărilor statistice chiar îndrumând medicul.
Întocmirea unui buletin statistic medical prezintă importanţă din
punct de vedere al studiului epidemiologic precum şi scopul de a trage
concluzii asupra aplicării unei profilaxii naţionale, de aceea e necesar ca
datele statistice să fie însoţite de observaţii pe care medicii le fac asupra
evoluţiei epidemiilor, asupra formelor sub care ele se prezintă, a
tratamentului şi oricărei împrejurări excepţionale pe care boala respectivă
le-ar prezenta33 .
4
Până la desfiinţarea serviciilor sanitare judeţene 3 prin legea nr. 1 7
din 1 1 ianuarie 1 949 (trei luni mai târziu au luat fiinţă Comitetele Provizorii,
acestea exercitând prin organele locale proprii, printre altele şi atribuţii cu
privire la protecţia sănătăţii publice), este important de semnalat
intervenţiile pe care conducătorii ministerului de resort le-au avut în anii
celui de-Al Doilea Război Mondial. În expunerile lor se propunea o
reorganizare a ministerului, a medicinii preventive, a celei curative şi a
organizaţiei profesionale a medicilor în plan legislativ.
Î ntr-o prezentare din 1 94 1 35 se considera, la momentul respectiv,
că instituţia ministerială avea o structură hipertrofiată a serviciilor
administrative în dauna celor sanitare, respectiv existau şase direcţiuni cu
preocupări tehnice şi medicale raportat la nouă de natură administrativă.
Ideea conducerii ministeriale era de simplificare a aparatului administrativ
3 1 SJAN Galaţi, fond Serviciul sanitar a! municipiului Galaţi, d. 2/ 1 9 1 8, f. 45.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 M. O., nr. 1 2 din 1 5 ianuarie 1 949, p. 55 1 -556.
35 "Revista Medicală", nr. XXVII, martie 1 94 1 , Bucureşti, f. 22.
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inutil şi redarea caracterului tehnic medical 36 . Î n mod logic, această hotărâre
conduce la o descentralizare administrativă extinsă şi foarte necesară. Se au
în vedere acordarea de drepturi personalului medical şi conştientizarea că
serviciul sanitar ca şi instituţie are mari responsabilităţi faţă de populaţie,
medicilor şefi revenindu-le libertatea iniţiativei, dar şi întreaga răspundere a
hotărârilor şi acţiunilor lor. Se precizează, totodată, faptul că centralismul
exagerat şi hipertrofia administrativă a fost complicată de o legislaţie
surprinzătoare.
Ministerul Sănătăţii la începutul anului 1 94 1 se conducea de 20 1 legi
şi regulamente 37 , ceea ce crea dificultăţi crescute în administraţie şi
determina unele complicaţii juridice. Ministrul Sănătăţii, prof. dr. P.
Tomescu, întrunind la 20 februarie 1 94 1 Consiliul superior al Sănătăţii
Publice38 aduce la cunoştintă că are în vedere o lege unitară, adaptată
spiritului, nevoilor şi posibilităţilor de realizare la momentul respectiv. În
privinţa medicinii preventive se impunea un plan de durată în vederea
îmbunătăţirii generale a vieţii rurale, prin promovarea tuturor metodelor de
acţiune în domeniul prevenţiei.
Sănătatea românilor nu putea fi ameliorată numai prin măsuri de
ordin sanitar, întrucât aceasta depindea foarte mult de starea economică şi
culturală a populaţiei Ministerul avea în vedere înfiinţarea de plăşi sanitare
conduse de medici igienişti, care se vor ocupa nu numai de profilaxia
bolilor, dar şi de propaganda sanitară în mediul rural. În mediul rural, acolo
unde organizarea sanitară era deficitară urma să se lucreze prin dispensare
mobile, bine utilate şi conduse de medici specialişti. Pentru înlăturarea
epidemiilor şi introducerea în satele româneşti a normelor de igienă
individuală, se vor construi cât mai multe cuptoare de deparazitare şi băi.
Într-o statistică naţională se preciza faptul că, la nivelul anului 1 94 1 existau
1 97 de cuptoare fixe de deparazitare şi 54 7 mobile pentru cele 7928 de sate
ale vechiului regae 9 .
O atenţie deosebită trebuia acordată specializării igienă publică,
şcolară (atât învătământului cât şi organizării), în acest context, în
colaborare cu Mi�isterul Învăţământului, copiii şi tinerii urmând să
constituie o preocupare serioasă atât din punct de vedere educativ cât şi al
sănătătii.
'Î
n acest scop, se are în vedere unificarea şi generalizarea fişei
medicale care să urmărească pe copill pe tot parcursul şcolarităţii până la
36 Ibidem, f. 60.
37 Ibidem.
3 8 Ibidem.
39 Ibidem.

25 1

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

universitate sau în şcolile practice. Această fişă va servi pentru orientarea
profesională şi va furniza elementele importante pentru stagiul militar al
tinerilor. Această iniţiativă legislativă (de subliniat, în timp de război)
încearcă să compenseze deficienţele existente în precedentele prevederi
sanitare în ceea ce priveşte activitatea Serviciului sanitar.
Analizând şi medicina curativă, aceasta era deficitară în special în
specialităţile puericultură, dermato-venerice şi obstetrică. Referitor la
organizaţia profesională a medicilor, aceasta era menită să supravegheze
practica şi deontologia medicală, chestiune de mare interes public,
organizaţia profesională a medicilor, aduce în acelaşi timp şi o colaborare
preţioasă la studiul şi rezolvarea problemelor sanitare ale ţării, conform legii
asupra Colegiilor medicilor40 • Mandatul Comisiilor interimare expira la
04.04. 1 94 1 , iar în cursul lunii martie urmau să aibă loc alegeri pentru noile
comitete. Mulţi medici erau însă concentraţi şi această activitate electorală
ar fi fost inoportună, astfel s-a decis ca toate Colegiile medicilor să fie
conduse de Comisii interimare, în care să fie numiţi medici cu reputaţie
profesională.
Legislaţia sanitară din4 1 din perioada celui de-al Doilea Război
Mondial a prezentat următoarele idei fundamentale:
1 . Simplificarea administrativă şi consolidarea aparatului tehnic atât
în organizaţia centrală cât şi în cea exterioară (Serviciul sanitar);
2 . Descentralizarea administraţiei sanitare;
3 . Unificarea tuturor serviciilor medicale sub autoritatea Ministerului
Sănătăţii;
4. Dezvoltarea vieţii medicale astfel ca activitatea ştiinţifică şi
profesională să se desfăşoare intens în toate regiunile ţării.
Noua lege a urmărit să satisfacă unele din vechile revendicări ale
medicilor, stabilind norme obiective de soluţionare pentru personalul
medical, o evoluţie ierarhică în raport cu însuşirile personale şi o situaţie
material socială la nivel corespunzător. Din nefericire aceasta din urmă nu s
a realizat decât parţial. Astfel s-au acordat prime de reşedinţă în valoare de
1 0.000 lei lunar medicilor de circumscripţie rurală şi medicilor specialişti
care se îşi stabileau sediul în zone defavorizate (cu un nivel economioc
scăzut), aceştia fiind practic în imposibilitatea de a avea venituri importante
în practica profesională.
Prin decizie ministerială s-au acordat aceste prime de reşedinţă de
1 0.000 lei, alături de alte servicii şi Serviciului Sanitar Covurlui, pentru
40 M. O., nr. 34 din 5 aprilie 1 94 1 , p. 1 70.
4 1 "Buletinul Sănătăţii şi Ocrotirilor Sociale", nr. 5-6, anul XLVI, Bucureşti, 1 94 1 , f. 304.
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circumscripţiile sanitare42 : 1 . Băneasa; 2. Băleni; 3 . Cudalbi; 4. Oancea; 5.
Tuluceşti; 6. T. Vladimirescu; 7. lndependenţa(medic igienist de plasă); 8 .
Slobozia Conachi. Tot legea prevedea mărirea diumei de transport de la
5 .000 la 8.000 lei lunar43 şi dotarea serviciilor sanitare pentru zonele rurale
cu mijloace proprii de transport.
După promulgarea legii sanitare, care a stabilit normele generale de
funcţionare şi cadrele tuturor serviciilor, urmau să fie soluţionate legislativ
marile probleme sanitare ale ţării: combaterea tuberculozei, bolile venerice,
alte boli sociale, ocrotirea mamei şi copilului. Se dorea să se constituie
Codul Sanitar al ţării, în care să se regăsească întreaga legislaţie menţionată.
Din Cod trebuia să facă parte şi legea de organizare a Colegiului medicilor,
pentru a cărei redactare au fost convocaţi preşedinţii tuturor Colegiilor din
ţară. O inovaţie necesară o va constitui legiferarea Caselor de ajutor a
Corpului medical care ar funcţiona în cadrul Colegiului. Perioada războiului
a fost marcată de valuri de epidemii care au decimat populaţia civilă şi
militară. În acest cadru trebuiau create şi aplicate pe cât posibil, realist,
planuri şi metode eficiente.
Experienţa epidemiologică trăită în campania din 1 9 1 3 pe de o parte,
în timpul şi după război pe de altă parte, valurile de boli infecto-contagioase
care au urmat invaziei ruşilor în Polonia în 1 920 şi întoarcerii prizonierilor
şi refugiaţilor din Rusia, au arătat cu prisosinţă importanţa acestor factori
epidemiologici în izbucnirea epidemiilor cu caracter fulminant, în urma
cărora România a pierdut mai mult de 800.000 de oameni. În acest sens
orientarea trebuia să vizeze:
a) prevenirea şi combaterea epidemiilor în timp de război, aceasta
trebuia efectuată pentru populaţia civilă şi militari de către un organism
umc;
b) crearea unui birou central de informaţii epidemiologice pentru
armată şi populaţia civilă;
c) distribuirea datelor obţinute către autorităţile militare şi civile;
d) schimb direct de informaţii epidemiologice între autorităţile civile
şi militare;
e) întocmirea unui plan unic de către serviciile sanitare pentru
combaterea focarelor epidemiologice.
Sănătatea, ca şi stare caracteristică pentru membrii unei anumite
colectivităţi, este condiţionată de o serie de factori dependenţi sau
inde� endenţi de voinţa titularilor. Lăsând la o parte factorii independenţi,
legaţi de cauze obiective, necontrolabile la nivelul atins în acel moment de
42

43

"
"Revista Medicală , nr. XXVII, martie 1 94 1 , Bucureşti, f. 6 1 .
Ibidem.
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ştiinţă şi tehnică sau determinaţi de posibilităţile materiale şi organizatorice
concrete ale perioadei respective, sănătatea unei populaţii este în general
reprezentanta unor componente şi atitudini proprii respectivului grup
populaţional.
Necesitatea rezolvării tuturor problemelor de dezvoltare socială în
mod planificat, pe bază de program s-a impus permanent. În acest sens a
funcţionat principiul participării, reuşita progresului fiind condiţionată de
cooperarea membrilor societăţii şi colectivităţilor ce beneficiau efectiv de
program. Elementele esenţiale ce revin populaţiei sunt reprezentate de
moştenirea şi preluarea fiecărui individ din tradiţiile familiale în legătură cu
relaţia sănătate-boală, " acest bun simţ" se exprimă prin ceea ce s-ar putea
intitula " consecinţe de largă circulaţie în materie de sănătate" .
Medicii români au simţit nevoia, încă din anul 1 897 să se organizeze
într-o grupare profesională şi astfel s-a întemeiat Asociaţia Generală a
Medicilor.
Î n anul 1 930 s-a considerat necesar şi oportun ca pe lângă Asociaţia
Generală a Medicilor, să se organizeze de către stat, Colegiul Medicilor, în
care toţi profesioniştii erau obligaţi să se înscrie. Asociaţia Medicilor şi
Colegiul Medicilor au funcţionat paralel din 1 930 până la 1 7 aprilie 1 940,
când legiuitorul a considerat că este bine să se unifice într-o singură
instituţie, sub controlul statului. În toamna anului 1 940, la 1 5 noiembrie s-a
modificat din nou legea Colegiilor Medicilor, impunând astfel un caracter
strict naţional.
Deoarece prin legea de organizare sanitară a statului din 25 martie
1 943 s-au stabilit norme noi în ce priveşte şi practica profesională. Ca şi
inovaţie faţă de precedentele legi, se stabileşte o proporţie între numărul
medicilor şi populaţia oraşelor, pentru a combate tendinţa de a aglomera mai
mult medicii în centrele urbane în dauna celorlalte regiuni ale ţării, în
special în mediul rural.
Această nouă reglementare, pornind de la starea de drept şi de fapt a
momentului, recunoaşte drepturile câştigate tuturor medicilor care au
dobândit libera practică anterior anului 1 943 şi erau înscrişi în colegii la data
promulgării legii. Această lege se dorea să facă o mai justă repartiţie
medicilor în ţară, ceea ce ar fi fost desigur în folosul progresului sanitar dar
şi al medicilor care urmau să fie orientaţi în acele regiuni ale ţării unde
activitatea era mult mai necesară.
Aplicarea legislaţiei cu caracter sanitar în practica cotidiană,
reuşitele şi eşecurile constatate, încercările de reformă ale sistemului rezultă
din informaţiile pe care documentele vremii ni le înfăţişează.
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POLIŢIA GĂLĂŢEANĂ ÎN PERIOADA DINTRE LEGEA LUI
VASILE LASCĂR ŞI SFÂRŞITUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL (1903-1918)
Adrian Pohrib *

The Police of the Town of Galaţi,
in the Period betweenVasile Lascăr's Law and the End of WWI
(1903-1918)
- Abstract -

This material aims to be a rigorous approach, complying with the
historical truth and based on archive materials, of the history of the Police
of the town of Galati. Without having a linear development, just as the
history of the Romanian people, in the history of the Police of Galati, the
periods of evolution, stagnation or involution mix together. The factors that
influenced such an evolution of this institution were mainly infernal factors:
the number of the staff, the moral and professional quality of the staff, the
material hasis, national events, legislation and the local conditions.
The period under debate is comprised between 1 903, when the first
organic law of the Police, initiated by the Liberal Ministry of Interna/
Affairs, Vasile Lascăr, became effective and the end of WWI.
The article deals with various issues, such as the evolution of the
legislation, the attributions of the Prefect and of the Head of the local
Police, the organization of the Commissariats, the attributions of the
circumscription secretaries, of the police agents and officers, of the city
sergeants; it also mentions the major events that marked the development of
the Police of Galati and of the town itself.
A special attention was paid to the period comprised between 191 6
and 1 918, the years of WWI, when the situation of the town of Galati was a
peculiar one, as a resul! of its grea! importance as a major port and as
being situated in the proximity of the enemy troops disposed near the Siret
and the Danube.
Key words: Vasile Lascăr, Ministry of Interna/ Affairs, WWI, Police of

Galaţi

Cuvinte-cheie: Vasile Lascăr, Ministerul de Interne, Primul Război
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După formarea statului naţional român în anul 1 859 şi după cucerirea
independenţei de stat în 1 877- 1 878, România a păşit pe drumul unei
economii moderne, fiind înzestrată cu un sistem de legi corespunzătoare, de
instituţii care să favorizeze, să apere şi să garanteze marile reforme care
trebuiau înfăptuite. O astfel de instituţie a fost şi cea care trebuia să se ocupe
cu asigurarea ordinii şi liniştii, cu apărarea proprietăţii persoanei, cu
siguranţa statului - Poliţia. Datorită insuficientei cunoaşteri a rolului acestei
instituţii, a necesităţilor ei de organizare, s-au creat de fapt, şi funcţionau,
două Poliţii - cea Comunală şi cea Administrativă. Pe de o parte, agenţii de
poliţie comunală nu puteau sancţiona contravenţiile la regulamentele şi
ordonanţele comunale, nefiind ofiţeri de poliţie judiciară (termenul "ofiţeri
de poliţie judiciară" nu se referă la gradele superioare existente în Poliţie, ci
la calitatea unui funcţionar al statului de a putea sancţiona printr-un act
administrativ o infracţiune, o încălcare a unei ordonanţe sau regulament
comunal - n. n.), iar pe de altă parte Poliţia Administrativă nu voia să dea
niciun concurs comunei, pe motiv că îşi avea proprii agenţii. Modificările
făcute prin legile din 1 878 1 şi 1 887 2 n-au putut soluţiona aceste probleme,
care s-au menţinut până la Legea din 1 903 3 .
Legea comunală din 1 8944 a lui Lascăr Catargiu a adus unele
îmbunătăţiri, dar starea de confuzie s-a menţinut fiindcă, deşi agenţii poliţiei
comunale aveau calitatea de ofiţeri de poliţie judiciară, ca şi agenţii poliţiei
administrative, fiind puşi sub ordinele primarilor aleşi de cetăţenii oraşului,
constatările lor şi trimiterile în judecată erau uneori influenţate de factorul
politic, după cum contravenienţii erau sau nu partizanii regimului la putere .
Trecuseră peste trei decenii de când se aplicau reformele specifice statului
modem. Se înfăptuiseră reforme de o mare importanţă în toate domeniile de
activitate. Statul modem, prin complexitatea alcătuirii lui, marile aglomeraţii
ce caracterizau harta demografică a ţării, multitudinea de probleme pe care
le punea societatea, impuneau nevoia unei instituţii poliţieneşti capabilă să
facă faţă multiplelor şi grelelor probleme.

* Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale.
1 M. O. , nr. 1 07 din 1 6 mai 1 878, Proiectul legii organizaţiei comunale.
2 Ibidem, nr. 28 din 7 mai 1 887, Legea de modificare a legii comunale.
3 C. Hamangiu, Codul General al României. Legi uzuale, voi. III, 1 903 - 1 908, Ed. Librăriei
Universală Alcalay & Co., Bucureşti, f. a., p. 1 - 14; Lege asupra organizării poliţiei
enerale a statului, în M. 0., nr. 1 din 1 aprilie 1 903.
ş
M. 0., nr. 1 1 7 din 27 mai 1 894, Legea de organizare a comunelor urbane.
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Legea pentru organizarea poliţiei comunale urbane din 19
decembrie 1902 5 îşi propunea să înlăture deficienţele care decurgeau din
Legea comunală din 1 894. Această lege, opera lui Vasile Lascăr, ministru de
Interne în al treilea cabinet liberal D. A. Sturza, premerge marea lege a
aceluiaşi ministru din 1 aprilie 1 903. Prin această lege, cum explică în
Expunerea de motive Vasile Lascăr, guvernul de atunci propunea să înlăture
relele care decurgeau din Legea comunală din 23 Iulie 1 894. Legea a
realizat o reformă de mare interes pentru ţară, respectând întru totul
principiile autonomiei comunale, dar dând, în acelaşi timp, comunelor,
mij loace eficace pentru executarea legilor, regulamentelor şi ordonanţelor
de administraţie comunală.
Ideea fundamentală a acestei legi era unificarea poliţiei
administrative şi comunale. În acest sens, se stabilea că poliţia comunală în
oraşe se exercita numai de către agenţii poliţiei administrative, comunele
neavând dreptul la o poliţie specială. Astfel, se dorea a se pune capăt
conflictelor dintre Poliţia Administrativă şi cea Comunală, conflicte şi
antagonisme care au dus, în timp, la slăbirea acţiunii de prevenire şi chiar la
slăbirea autorităţii de stat. Această lege stabilea, în şapte articole, principiul
unităţii de acţiune şi de direcţiune, adică să nu mai existe decât o singură
Poliţie, aceea a Statului, care singură şi exclusiv să se ocupe cu executarea
legilor, ordonanţelor şi regulamentelor comunale. Ea premergea marii legi a
aceluiaşi ministru de Interne, în al treilea mandat liberal D. A. Sturdza, din
aprilie 1 903 6 •

Legea asupra organizării Poliţiei Generale a Statului din anul

1903 7 . Poliţia, viciată de interesele politicianismului şi de lipsa unor condiţii
serioase de selectare şi de stabilitate în funcţie a personalului, era lipsită de
însuşiri compatibile cu timpul, la care se adăugau starea de confuzie, lipsa
unor principii călăuzitoare, absenţa unei serioase concepţii de organizare şi
moravurile sistemului - găsite chiar de contemporani cu atât mai detestabile,
cu cât se regăseau la o instituţie în grija căreia cădea liniştea publică,
ordinea şi siguranţa de Stat.
Un rol important în dezvoltarea instituţiei Poliţiei, în aşezarea
acesteia pe principii moderne de conducere, în stabilirea atribuţiilor acesteia,
care nu de puţine ori au dat naştere la conflicte, I-au avut reformele

5 Ibidem, nr. 21 O din 1 9 decembrie 1 902.
6 Vasile Arimia, Gheorghe Gîrdu, Toma Iancu, Poliţia din Gorj. File de istorie, Ed.
Ministerului de Interne, Bucureşti, 1 995, p. 1 79.
7 M. 0., nr. 1 din 1 aprilie 1 903.
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ministrului de Interne liberal, Vasile Lascăr ( 1 902- 1 904) 8 . Fruntaş al
Partidului Liberal, om de mare cultură şi probitate, orator parlamentar de
puternică logică şi eleganţă, Vasile Lascăr are curajul - luptând împotriva
multora din propriul său partid - să încerce să purifice administraţia ţării,
dându-i o nouă viaţă. El dorea să facă din Poliţie " o a doua magistratură a
ţării ", de numele lui legându-se prima lege organică a Poliţiei, prin care se
pun bazele moderne ale acestei instituţii într-o formulă unitară, concepută pe
realităţi româneşti şi după rincipii ştiinţifice moderne9 .
B
Proiectul de lege 0 - care cuprindea următoarele principii de
organizare: stabilitatea funcţionarilor poliţieneşti, emiterea de direcţiune şi
exerciţiune, centralizarea într-un singur corp a funcţionarilor poliţieneşti şi
legarea lor printr-o colaborare activă, intelectualizarea şi disciplinarea
personalului prin măsuri care să asigure o cât mai perfectă îndeplinire a
serviciului 1 1 - este depus mai întâi la Senat, unde are ca raportor pe D. V.
Polizu-Micşunescu, şi discutat în şedinţele din 25, 27-29 ianuarie 1 903,
fiind votat cu 5 1 bile albe contra 1 1 bile negre.
Î ncă de la început trebuie menţionat că această lege nu atingea cu
nimic prevederile Legii de poliţie rurală, ea fiind aplicată exclusiv la nivelul
poliţiilor comunelor urbane (oraşe).
Prin legea Vasile Lascăr s-a urmărit scoaterea Poliţiei din luptele
politice, depolitizarea instituţiei, îndepărtarea din Poliţie a clientelei politice,

8 Î n legătură cu viaţa şi personalitatea lui Vasile Lascăr, vezi : *** Istoria Parlamentului şi a
vieţii parlamentare din România până la 1 918, Ed. Academiei, Bucureşti, 1 993; Ion Bulei,
1. Mamina, Guverne şi guvernanţi (1866-1916), Ed. Silex, Bucureşti, 1 994; Constantin
Cândea, Vasile Lascăr promotor al legislaţiei româneşti, în colecţia "Pro Patria", nr. 9,
Bucureşti, 1 996, p. 1 1 .
9 Eugen Bianu, Ordinea obştească: îndreptar profesional în ştiinţa poliţienească,
Tipografia Marvan, Bucureşti, 1 938, p. 60.
10
Prin Decizia nr. 977 din 1 2 ianuarie 1 903, Vasile Lascăr îl însărcinase pe Romulus
Voinescu, şeful Departamentului Siguranţei Generale, să studieze organizarea şi modul de
funcţionare a serviciilor de poliţie din Franţa, Germania şi Belgia. După efectuarea unei
călătorii în ţările menţionate, ajutat din plin de ambasadele şi legaţiile române, el a depus la
Cabinetul ministrului un raport detaliat asupra modalităţilor de organizare şi desfăşurare a
activităţii de către poliţiile din Paris, Bordeaux, Saintes, Berlin, Bruxelles (Constantin
Gheorghe, Miliana Şerbu, Miniştrii de interne ai României (1862-2001), Ed. Ministerului
de Interne, Bucureşti, 200 1 , p. 1 3).
11
Marilena Gaiţă, Alexandru Gaiţă, Constanţa Tănase, Constantin Stan, Din cronica
poliţiei la curbura Carpaţilor. Obârşii. Istorie. Evoluţie, Ed. MAD Lynotipe, Buzău, 1 966,
p. 22.
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punându-se în acelaşi timp accent pe sponrea efectivelor gradelor
inferioare 1 2 •

Organizarea Prefecturii de Poliţie Galaţi

Regulamentul pentru organizarea serviciului poliţienesc în oraşe,
din 1 4 septembrie 1 904, vine să completeze Legea din anul 1 903 făcând
referire în mod expres la modul de organizare al prefecturilor de poliţie din
Bucureşti, Iaşi, Galaţi şi Craiova 13 •
Prefectura Poliţiei Galaţi cuprindea trei servicii centrale şi anume:
Serviciul Siguranţei, care cădea în atribuţiile unui comisar ajutat de doi
subcomisari; Serviciul Poliţiei Administrative, pentru care Prefectura
dispunea de un şef de birou, un subcomisar ajutor şi numărul de impiegaţi
necesar bunei funcţionări a serviciului şi Serviciul Registraturii şi al
Arhivelor, care cădea în sarcina unui registrator arhivar, ajutat de unul sau
mai mulţi copişti sau agenţi de poliţie, conform dispoziţiilor date de
prefectul Poliţiei. Prefecturii Poliţiei îi erau anexate, de asemenea, Serviciul
comandamentului sergenţilor de oraş şi Biroul servitorilor 1 4 , având fiecare
din ele registratură şi arhivă proprie. Celelalte servicii indispensabile
Prefecturii, precum: serviciul telefonic, serviciul intendenţei şi al arestului

1 2 D. R. Ioniţescu, Lege pentru organizarea poliţiei generale a Statului, Ed. Curierul
Judiciar, Bucureşti, 1 929, p. 63-65; Eugen Bianu, op. cit. , p. 60-62; Lazăr Cârj an, Istoria
poliţiei române de la origini până în 1949, Ed. Vestala, Bucureşti, 2000, p. 1 25 .
1 3 M . 0 . , nr . 134 din 1 4 septembrie 1 904.
1 4 Era considerat servitor acela care: pentru o plată (simbrie) sau indernnizare oarecare, se
"
îndatorează a pune serviciile sale personale la dispoziţiunea unei case, unei familii, unei
autorităţi, unui stabiliment de binefacere sau utilitate publică, unei persoane, unui hotel, ori
averii acestora, cu ziua, cu săptămâna, cu luna, cu anul sau pe mai mult" (vezi Legea cu
privire la servitori, în M. 0., din 1 6 iunie 1 892, art. 1 ). Erau servitori: bucătarul, vizitiu!
sau surugiu!, camerierii, feciorul servitor, femeia de casă, portarul, doica, rândaşul, argatul,
ispravnicul, chelnerul, vierii, păstorii, păzitorii de heleşteie sau iazuri ş. a. Prin urmare, dată
fiind amploarea căpătată de angajările unor astfel de ajutoare şi de comiterea unor
infractiuni, s-a impus existenţa unei structuri cu misiunea de a efectua verificări cu privire
la servitorii angaj aţi în casele persoanelor avute. Î n perioada interbelică, 30% dintre familii
angaj au un servitor, înţelegându-se că demnitarii se numărau printre cei care aveau în casă
unul sau mai multe ajutoare, despre care nu se ştia prea multe. Cei mai mulţi rămâneau doar
aproximativ un an la " stăpân" , alţii doar un sezon, însă existau şi servitori loiali locului
unde câştigau binişor. Unii dintre ei erau purtători de boli contagioase (Serviciul avea şi un
compartiment medical), alţii erau predispuşi la comiterea de fapte antisociale, iar o altă
categorie aveau chiar un cazier stufos (Florin N. Şinca, Din istoria poliţiei române,
Tipografia RCR Print, Bucureşti, 2006, p. 1 76).
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se îndeplineau, în lipsă de personal, de către agenţi detaşaţi din serviciul de
pază (sergenţi de oraş) 1 5 .
Serviciul Siguranţei. Avea atribuţii pe linia instrumentării cazurilor
de crimă sau delicte grave, supraveghea, urmărea şi aresta, după împrejurări,
pe făcătorii de rele semnalaţi sau ceruţi de autorităţi, pe cei cunoscuţi, în
general, ca fiind periculoşi sau având purtări rele, pe cei eliberaţi din
penitenciare, pe nesupuşi şi dezertori, pe vagabonzi, cerşetori şi oamenii
fără căpătâi. La acestea se adăugau culegerea de informaţii necesare
menţinerii siguranţei statului sau a unor informaţii cerute de autorităţi,
precum şi controlul şi supravegherea cetăţenilor străini stabiliţi pe raza
oraşului, aplicând legea asupra străinilor şi regulamentul pentru libera lor
petrecere (circulaţie).
În fiecare zi, la o oră stabilită, şeful Siguranţei prezenta prefectului
Poliţiei, de la care primea ordine şi instrucţiuni, toate rapoartele şi
informaţiile primite în cursul nopţii şi a zilei precedente, în cazuri
excepţionale sau importante informându-1 în regim de urgenţă despre ceea
ce se întâmpla, urmând să dea curs instrucţiunilor şi ordinelor care le
primea. Şeful Siguranţei primea plângerile şi actele referitoare la serviciul
său, le distribuia sau înainta celor în drept, dădea delegaţii pentru cercetarea
şi instrumentarea cazurilor sau lua orice alte măsuri cerute de împrejurări şi
supraveghea la executarea lor. El era în contact direct cu ofiţerii speciali de
siguranţă şi, prin intermediul acestora, cu întreg personalul Siguranţei,
reglementând serviciul de cercetări şi de întâlnire al ofiţerilor şi agenţilor
însărcinaţi cu poliţia de siguranţă. Tot el verifica şi utiliza în interesul
serviciului informaţiile care le primea, precum şi denunţurile primite verbal
sau în scris făcute de persoane cunoscute sau necunoscute. Într-un cuvânt
spus, el avea răspunderea asupra întregului serviciu. Toate actele încheiate
pentru constatarea crimelor şi delictelor, atât de ofiţerii de siguranţă, cât şi
de cei ai comisariatelor, erau înaintate şefului Siguranţei, care lua notă de
persoanele implicate, verifica antecedentele lor, după care înainta
documentaţia Parchetului, împreună cu persoanele poprite şi corpurile
delicte reţinute. Dacă documentaţia nu era completă sau cercetările erau
nefinalizate, dispunea completarea actelor şi continuarea investigaţiilor fie
prin ofiţerul care a anchetat cazul, fie prin desemnarea altuia. De asemenea,
el înapoia celor în drept, pe bază de semnătură, banii şi obiectele furate sau
sustrase, dacă nu erau deja restituite de ofiţerii de poliţie care cercetau cazul,
sau erau luate în evidenţă în eventualitatea că acestea nu au fost reclamate.

1 5 C. Hamangiu, op. cit. , p. 1 66- 1 68.
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În cadrul Serviciului Siguranţă funcţionau următoarele birouri:
Biroul informaţiilor, Biroul controlului străinilor, Biroul controlului
hotelurilor, hanurilor şi caselor mobilate, Biroul descoperirii şi urmăririi
crimelor şi delictelor, Biroul verificării actelor penale şi executării
mandatelor judecătoreşti şi Biroul înregistrării populaţiei.
Serviciul Poliţiei Administrative avea ca principală atribuţie
executarea sau supravegherea executării măsurilor privitoare la poliţia
administrativă, comunală şi sanitară, la poliţia comerţului, industriilor şi
meseriilor şi la asistenţa publică. De asemenea, se făcea responsabilă de
efectuarea lucrărilor de ordin administrativ, mişcarea personalului,
contabilitatea şi casieria Prefecturii de Poliţie, controlul servitorilor şi a
trăsurilor publice.
Şeful Serviciului Poliţiei Administrative supunea atenţiei prefectului
de poliţie problemele de natură administrativă ridicate de buna funcţionare a
instituţiei, măsurile propuse în vederea remedierii eventualelor deficienţe,
urmând să vegheze la executarea măsurilor dispuse. Toate actele încheiate
ca urmare a constatării contravenţiilor, prevăzute fie de Codul Penal, fie prin
legi, regulamente şi ordonanţe de ordin administrativ sau comunal, erau
înaintate Prefecturii de Poliţie - Serviciul Administrativ, care, după o
verificare prealabilă, le prezenta instanţei judecătoreşti competente. Dacă
actele nu erau complete sau cercetările nu prezentau o finalitate, şeful
serviciului putea dispune completarea documentaţiei sau continuarea
cercetări 1or.
Serviciul Registraturii şi al Arhivelor avea ca principală atribuţie
primirea şi expedierea tuturor documentelor referitoare la poliţia
administrativă şi poliţia siguranţei, înregistra actele atât la intrare, cât şi la
ieşire, asigura repartizarea lucrărilor pe servicii, schimbul corespondenţei
între comisariate şi Prefectură, între aceasta din urmă şi administraţia locală
şi alte autorităţi publice sau persoane fizice 1 6 •
A tribuţiile prefectului şi directorului Poliţiei gălăţene. În mod
concret, în cazul Prefecturii Poliţiei Galaţi, prefectul era dator ca în cazuri
grave sau importante să informeze imediat pe prefectul judeţului, urmând să
se conformeze instrucţiunilor pe care le primea de la acesta. De asemenea,
avea obligativitatea să transmită zilnic, în scris, informări asupra tuturor
cazurilor întâmplate în cursul nopţii şi zilei precedente. Prefectul de poliţie
avea responsabilităţi exclusive în ceea ce priveşte exercitarea conducerii,
executării şi controlului serviciului poliţienesc, fiind ajutat în executarea

16

Ibidem, p. 148- 1 57.
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prerogativelor de directorul prefecturii, care îl înlocuia de drept ori de câte
ori lipsea de la comandă sau atunci când postul era vacant.
Prefectul poliţiei gălăţene putea delega în scris directorului
prefecturii sau şefilor de servicii toate sau o parte din prerogativele sale, cu
excepţia celor care cereau implicarea personală şi anume dreptul de a da
ordonanţe şi a lua măsuri pe cale de dispoziţii generale în interesul ordinii şi
siguranţei publice, dreptul de a numi sau revoca personalul în Corpul
sergenţilor de oraş, în cazurile prevăzute de lege sau regulamente, aplicarea
sau executarea măsurilor disciplinare contra ofiţerilor de poliţie care s-au
abătut de la îndatoririle legale.
Directorul Prefecturii expedia toate lucrările soluţionate de prefect,
rezolvând el însuşi şi expediind pe acelea pentru care prefectul de poliţie îi
dădea delegare.
Directorul era asimilat ofiţerului de poliţie, cu dreptul de a
instrumenta cazuri în tot cuprinsul oraşului Galaţi, fiind în acelaşi timp şi
organ de control, cu dreptul de a inspecta toate serviciile şi circumscripţiile
dependente de Prefectura de Poliţie şi de a propune măsuri de remediere a
deficienţelor semnalate. În caz de vacanţă a funcţiei sau când directorul era
în concediu, atribuţiile sale erau îndeplinite de un delegat sau de şefii de
servicii, fiecare pentru domeniul de responsabilitate 17 •
Comisariatele de poliţie. Comisariatele de poliţie aveau în sarcina
lor executarea întregului serviciu de siguranţă şi poliţie administrativă în
circumscripţia unde funcţionau. În fruntea fiecărei circumscripţii sau
comisariat de poliţie se afla un comisar, şef al circumscripţiei, sub ordinele
şi controlul căruia stăteau toţi ofiţerii şi agenţii de poliţie, fiind direct
răspunzător de modul în care subordonaţii acestuia se achitau de atribuţiile
specifice. Unul dintre ofiţerii de poliţie, desemnat de şeful circumscripţiei,
îndeplinea serviciul de secretar, şef al cancelariei şi al arhivei. Numărul
celorlalţi ofiţeri şi agenţi de poliţie în serviciul circumscripţiei era fixat de
prefectul Poliţiei.
Oraşul Galaţi era împărţit în cinci circumscripţii sau comisariate de
poliţie. Acelaşi număr de circumscripţii se regăseau la Iaşi, Brăila şi
Craiova. La Ploieşti, Botoşani, Bârlad şi Focşani funcţionau trei comisariate,
18.
iar în restul oraşelor ţării câte un singur comisariat
Ofiţerul de poliţie şef al circumscripţiei controla permanent şi în
detaliu modul în care ofiţerii şi agenţii de poliţie executau serviciul
poliţienesc şi lucrările de ordin administrativ ce cădeau în sarcina lor. El
primea toate reclamaţiile şi corespondenţa, pe care le distribuia în vederea
1 7 Ibidem, p. 146- 147 şi 1 67 .
1 8 Ibidem, p. 1 6 1 şi 1 68- 1 69.
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soluţionării, organiza planurile de alarmare pentru situaţii speciale şi asigura
permanenţa serviciului la comisariat în afara orelor de cancelarie
(programului de lucru cu publicul), atât ziua, cât şi noaptea. Î n fiecare
dimineaţă, la orele opt, întrunea la raport pe toţi ofiţerii de poliţie, pe agenţii
de siguranţă ai circumscripţiei, patrulele de sergenţi şi sergenţii de oraş din
schimbul de noapte, după care distribuia lucrările administrative şi
poliţieneşti intrate până la acea oră şi nesoluţionate. La intervale regulate
putea efectua exerciţii de alarmare a personalului subordonat, pentru a testa
viteza de reacţie în situaţii speciale. Într-un cuvânt, el se făcea responsabil
de respectarea îndatoririlor impuse ofiţerilor şi agenţilor de poliţie prin legi,
regulamente, ordonanţe şi instrucţiuni de serviciu. În lipsa şefului de
comisariat, reclamaţiile şi lucrările urgente erau soluţionate de ofiţerul de
serviciu pe circumscripţie, iar în lipsa acestuia secretarul circumscripţiei lua
măsurile impuse de situaţie. Dacă postul era vacant, sau dacă titularul era în
concediu ori permisie, atribuţiile erau preluate de ofiţerul cel mai mare în
grad sau cel mai vechi în grad, cu excepţia dacă prefectul poliţiei nu
dispunea altfel.
Secretarul circumscripţiei redacta şi contrasemna corespondenţa, se
îngrijea de întocmirea şi expedierea în termen a lucrărilor şi ţinea evidenţa
curentă în toate registrele comisariatului, având responsabilitate şi pe linie
de arhivă. La intrarea sau ieşirea din funcţie era obligat să întocmească un
inventar al tuturor bunurilor mobile şi imobile, procesul-verbal de predare
preluare fiind contrasemnat şi de şeful circumscripţiei. La acestea se
adăugau, bineînţeles, obligaţiile şi sarcinile impuse prin decizii şi
instrucţiuni de serviciu. În lipsa secretarului, în caz de vacanţă sau când
titularul se afla în concediu ori în permisie, atribuţiile specifice erau
îndeplinite de un alt ofiţer de poliţie delegat de şeful circumscripţiei.
Ofiţerii şi agenţii de poliţie în serviciul comisariatului erau datori să
se conformeze întocmai tuturor îndatoririlor impuse prin diverse acte
normative, de a executa la timp şi de calitate lucrările de ordin poliţienesc şi
administrative care le erau repartizate spre soluţionare. Ei controlau
îndeaproape modul în care se efectua serviciul de pază şi ordine publică,
dând instrucţiunile cuvenite agenţilor, atât în scop preventiv, cât şi coercitiv,
având datoria de a interveni în momentul constatării unei infracţiuni. De
asemenea, trebuiau să ducă muncă de informare în legătură cu tot ceea ce
interesa siguranţa internă a statului şi ordinea publică, libertatea,
proprietatea şi siguranţa persoanelor. În această privinţă luau măsurile
dictate de împrejurări, informând şi pe şeful comisariatului. Ofiţerii trebuiau
să cunoască cât mai bine circumscripţia, efectuând inspecţii şi exercitând o
îndeaproape supraveghere asupra persoanelor, stabilimentelor publice,
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locuinţelor şi mişcării populaţiei. Ei aveau, în special, în sarcina şi
răspunderea lor, din acest punct de vedere, o anume parte din circumscripţie,
fără ca prin aceasta acţiunea şi serviciul lor să fie limitat la sectorul
.
19
repartizat .
Cazierul populaţiei. Comisariatele de poliţie erau datoare să ţină şi
evidenţa cazierului general al populaţiei din circumscripţie şi, în acest sens,
înregistrau zilnic, pe baza unor buletine tip primite din teritoriu, în registre
alfabetice pe toţi călătorii străini sau din ţară, intraţi sau ieşiţi din hotelurile
şi hanurile din Galaţi, ai căror proprietari sau întreprinzători erau obligaţi
să-i ia în evidenţă într-un registru special completat la zi, vizat de şeful
Siguranţei, cu indicarea numelui, prenumelui, profesiunii, localităţii de
domiciliu, sernnalmentelor, datei exacte a sosirii şi plecării. În aceeaşi
situaţie se aflau şi proprietarii care închiriau camere pentru o perioadă mai
îndelungată.
Ofiţerii care aveau atribuţii pe linia evidenţei cazierului populaţiei
sernnalau Serviciului Siguranţă datele şi sernnalmentele persoanelor bănuite
că ar putea atenta la siguranţa statului. De asemenea, aveau obligaţia
întocmirii unui cazier special în care erau ordonate alfabetic foile personale
ale celor urmăriţi sau condamnaţi pentru crimă sau delict, precum şi a unui
album cu fotografiile tuturor condarnnaţilor la închisoare şi ale recidiviştilor.
Cazierul populaţiei era întocmit pentru toţi locuitorii oraşului, mai
puţin pentru servitori, care erau luaţi în evidenţă de un alt birou. Cazierul
populaţiei era întocmit şi pe fişe volante, conform unui model stabilit de
Ministerul de Interne, care cuprindea două secţiuni: una în care fişele erau
ordonate alfabetic, după numele străzilor şi în ordinea numărului imobilelor
cu nominalizarea persoanelor care domiciliau în el, şi o secţiune în care erau
sistematizate alfabetic după numele persoanelor din oraş.
Afară de cazierul general al populaţiei, comisariatele de poliţie erau
obligate de a întocmi, după aceleaşi norme, fişe pentru înregistrarea tuturor
celor condamnaţi pentru crime şi delicte care domiciliau pe raza
circumscripţiei, fişe care erau completate pe baza informaţiilor furnizate de
Serviciul Siguranţei. Evidenţa era completată de un registru al mandatelor
judecătoreşti pe cale de executare şi de un registru alfabetic al mandatelor de
arestare publicate în "Monitorul Oficial" , pentru persoanele cu domiciliul
necunoscut.
Biroul servitori/ar. După cum am mai spus, servitorii nu erau luaţi în
evidenţă de Cazierul populaţiei, pentru această categorie profesională fiind
înfiinţat un birou aparte, care avea ca principală sarcină executarea
1 9 Ibidem, p. 1 6 1 - 1 63 .
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dispoziţiilor şi regulamentelor pentru servitori. Î n acest sens ţinea un cazier
alfabetic, în ale cărui fişe se regăseau numele şi prenumele servitorilor şi
stăpânii la care slujeau. De asemenea, acest birou era dator să întocmească o
serie de registre, dosare şi albume cu fotografii, care erau prevăzute de legea
şi regulamentul pentru servitori, având responsabilităţi şi pe linia
supravegherii şi inspectării agenţiilor şi firmelor de plasare a servitorilor.
Nefiind înfiinţat un birou al circulaţiei, avea responsabilităţi şi în ceea ce
priveşte executarea măsurilor prevăzute de regulamente şi ordonanţe
referitoare la trăsurile publice.
Corpul sergenţilor de oraş făcea parte din serviciile externe ale
Prefecturii de Poliţie, în responsabilitatea acestuia intrând instrucţia,
disciplina şi comandamentul Corpului de pază, respectiv a sergenţilor de
oraş, organizarea posturilor de pază şi a schimburilor, înmagazinarea,
conservarea şi contabilitatea efectelor şi mobilierului 20 .
Instituţiile puteau cere prezenţa în permanenţă a unui număr variabil
de gardişti, urmând ca sumele aferente prestării serviciilor să fie vărsate în
contul Primăriei. Spre exemplu, în anul 1 903 în incinta docurilor şi la
B.N.R. - prima instituţie care a beneficiat de pază începând cu anul 1 902
erau postaţi pentru pază câte doi sergenţi, contra sumei de 1 20 le e 1 •
Exista şi o Casă de ajutor şi retragere a sergenţilor de oraş,
înfiinţată la 1 octombrie 1 903, care funcţiona în baza unui Regulament
pentru organizare şi administrare22 , veniturile fiind asigurate printr-o
reţinere obligatorie lunară asupra retribuţiilor bugetare ale sergenţilor de
oraş fixată la 5%, precum şi din economiile realizate prin vacanţa posturilor
sau prin suspendarea cu pierderea salariului (art. 53)23 .
-

Poliţia oraşului Galaţi în perioada dintre promulgarea legii lui
Vasile Lascăr şi începutul Primului Război Mondial
La 1 iulie 1 903 , Serviciul Inspectorului Controlor din cadrul
Primăriei Comunei Galaţi informa conducerea în legătură cu faptul că
Poliţia Administrativă, prin comisari, subcomisari şi alţi funcţionari
poliţieneşti, proceda la confiscarea cantităţilor de pâine care erau găsite lipsă
la cântar în urma controalelor la brutării. Cei care încălcau legea erau
deferiţi justiţiei, iar pâinile, al căror număr atingea uneori un număr
considerabil (la 30 ianuarie 1 903 erau confiscate 1 64 pâini), erau distribuite
Ibidem, p. 1 50- 1 64.
A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 25/1 903, f. 1 şi 2.
22
M. 0., nr. 127 din 1 septembrie 1 903.
2
3 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 22/ 1 904, f. 28.
2

0

21
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de Poliţie direct săracilor. Funcţionarul solicita ca şi reprezentanţii Primăriei
să aibă dreptul de a realiza controale la brutării, în asistenta unui functionar
poliţienesc, iar pâinea confiscată să fie adusă la Primărie şi distribuită
oamenilor nevoiaşi. Prin ordin rezolutiv, primarul consideră oportun să se
intervină pe lângă prefectul Poliţiei gălăţene cu rugămintea ca atunci când se
vor mai confisca produse alimentare să fie înaintate Primăriei, care urma să
le împartă săracilor, constituind şi un registru special în acest sens 24 .
Referitor la indicele infracţionalităţii este suficient să amintim că, în
documentaţia întocmită pentru luna februarie 1 903 în vederea decontării
produselor livrate de către Ion Anghene în calitate de furnizor a hranei
persoanelor reţinute în arestul Prefecturii Poliţiei Galaţi, este menţionat un
număr de 3 78 porţii de mâncare/lună, recordul în ceea ce priveşte numărul
arestaţilor în luna ianuarie fiind zilele de 20 şi 28 ianuarie, când a fost
înregistrat un număr de 24 persoane. Î n luna următoare erau înregistrate 3 1 O
porţii/lună, recordul de deţinuţi/zi fiind de 25 25 .
Urmare a reclamaţiilor cetăţenilor, a acţiunilor poliţieneşti sau
sanitare era depistat un număr destul de mare de prostituate clandestine.
Începutul anului 1 903 debutează din această perspectivă cu o adresă din
partea Arsenalului Marinii Militare la Galaţi către Prefectura Poliţiei prin
care solicita inspectarea caselor de prostituţie clandestine şi luarea măsurilor
legale care se impun, pentru a preveni transmiterea şi înmulţirea cazurilor de
boli venerice. Acţiunea era motivată în condiţiile în care, cu ocazia unui
control medical, fusese depistat cu o "maladie venerică" un soldat din cadrul
unităţii. Măsurile nu s-au lăsat aşteptate Consiliul Comunal dispunând,
printre altele, strămutarea tuturor prostituatelor din centrul oraşului în zonele
periferice, acţiune care nu putea fi realizată decât prin eforturile susţinute ale
Poliţiei, în sensul că acestei instituţii, alături de Serviciul Sanitar al
Comunei, îi revenea sarcina de a identifica persoanele care exercitau această
profesie. Astfel, Prefectura Poliţiei a desemnat un ofiţer care să însoţească
agentul sanitar în acţiunea de verificare a livretelor prostituatelor (aşa
numitele " condicuţe"). La 20 februarie 1 903, prefectul Poliţiei gălăţene
informa conducerea urbei că fusese emis ordin către toţi agenţii poliţieneşti
de supraveghere a femeilor care exercitau prostituţia clandestină,
considerând că această măsură era mult mai eficace, dacă şi agenţii sanitari
ai comunei ataşaţi Serviciului Sanitar aveau să execute o acţiune paralelă.
Întrucât, Primăria solicitase ca funcţionarii poliţieneşti să se ocupe şi de
preschimbarea condicuţelor de sănătate, prefectul Poliţiei considera că
această acţiune trebuia să fie efectuată, conform prevederilor şi atribuţiilor
'

24 Ibidem, d. 221 1 903, f. 5 -7.
25 Ibidem, d. 2311 903, f. 6 şi 1 3 .
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'

legale, prin intermediul Biroului Prostituţiei din cadrul Primăriei, având în
vedere faptul că activitatea agenţilor poliţieneşti era grevată de nenumărate
alte activităţi, urmând ca Poliţia să intervină prin funcţionarii săi numai în
eventualitate în care erau constatate cazuri de refuz sau nesupunere, deferind
justiţiei persoanele contraveniente.
Dovadă că fenomenul prostituţiei clandestine căpătase o anumită
amploare este şi faptul că, în luna mai 1 903, ministrul de Interne solicita
prefecturilor de j udeţ luarea tuturor măsurilor pentru a pune capăt acestei
"2
"neregularităţi . Ca măsuri de popularizare, Primăria oraşului Galaţi a
emis în luna august o publicaţie în 300 de exemplare care, prin grija
autorităţilor poliţieneşti, a fost afişată în locurile publice, dar mai cu seamă
la hotelurile, hanurile şi băile publice din oraş, publicaţie prin care
proprietarii şi antreprenorii stabilimentelor erau informaţi în legătură cu
implicaţiile de natură juridică, în eventualitatea că ar fi promovat acest
flage f7 • La 27 septembrie 1 903 prefectul Poliţiei înaintează primarului urbei
Galaţi un raport, întocmit în urma verificării stabilimentelor din raza
oraşului în care se practica prostituţia, precum şi a prostituatelor, ocazie cu
care supune atenţiei un număr de 22 de cazuri de încălcare a prevederilor
legale, mergând de la lipsa condicuţelor până la comiterea de abuzuri din
partea reprezentanţilor Primăriei care au perceput taxe, uneori mai mari
decât cele legale, fără a elibera chitanţele sau condicuţele de rigoare 28 .
La 1 decembrie 1 903 , cu ocazia întocmirii bugetului pentru anul
financiar următor, Prefectura Judeţului Covurlui aducea la cunoştinţa
Primăriei faptul că se impunea majorarea efectivelor poliţieneşti, în
conformitate cu prevederile art. 67 din Legea asupra organizării Poliţiei
Generale a Statului, cu următoarele posturi: şase subcomisari, zece agenţi de
siguranţă, 20 de sergenţi, doi sergenţi majori şi un ofiţer de sergenţi 29 . La
începutul lunii februarie anul următor, Serviciul Contabilitate din cadrul
Ministerului de Interne informa reprezentantul municipalităţii faptul că în
Adunarea Deputaţilor fusese votat bugetul ministerului pe exerciţiul 1 9041 905, ocazie cu care, pentru personalul poliţienesc care deservea oraşul
Galaţi, fusese prevăzută suma de 227 .O 1 6 lei pentru plata salariilor, iar
pentru celelalte cheltuieli administrative suma de 33 .378 lei30 .
Referitor la întocmirea bugetului pe anul financiar 1 904- 1 905,
reprezentativ este Raportul prezentat consilierilor comunali, la 17 martie
26 Ibidem, d. 24/1 903 , f. 1 -4, 9- 1 8 .
27 Ibidem, f. 47-50.
28 Ibidem, f. 6 1 -63.
29 Ibidem, d. 4/1 903, f. 33.
3 0 Ibidem, f. 50.
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1 904, de primarul oraşului Galaţi, 1. Bastache, în care a fost făcută o analiză
pertinentă a evoluţiei bugetului urbei în ultimii zece ani, atât printr-o analiza
internă, cât şi prin comparaţie cu bugetele oraşelor învecinate. Ca fenomen
remarcat de oficial este faptul că reprezentanţii comunali au avut tendinţa
de a înclina, cel puţin scriptic, balanţa venituri-cheltuieli în favoarea
veniturilor, pentru a efectua în realitate cheltuieli mai mari. Toate acestea
avut drept rezultat, în loc de o echilibrare a veniturilor cu cheltuielile,
acumularea unor deficite mari. Practic, nu a existat nici măcar un an în
perioada 1 893- 1 904 în care oraşul să fi încasat veniturile prevăzute în buget,
singurul an care s-a apropiat cât de cât de valoarea veniturilor înscrisă în
buget a fost anul 1 896, când încasările s-au ridicat la suma de 2.427.427 lei,
comparativ cu suma prevăzută în buget la venituri, respectiv 2.450.340 lei.
Ulterior, deficitul s-a accentuat, încât în anul 1 900 el atinsese suma de
329.64 1 lei 3 1 .
Pregătirea profesională corespunzătoare a Corpului sergenţilor de
oraş era una din preocupări, concretizată în bugetul exerciţiului financiar
1 905- 1 906 prin alocarea sumei de 500 lei "pentru diurnele personalului
însărcinat cu predarea cursurilor la şcolile de sergenţi de oraş " 32 .
Conştientizând faptul că sergenţii de oraş trebuie să dispună de o pregătire
fizică corespunzătoare şi că aceasta nu putea fi efectuată decât de către
persoane specializate, sunt angajaţi în anul 1 904 pe lângă cazărmile
sergenţilor de oraş aşa numiţii "maeştri de exerciţii corporale" 33 . Anul
următor, comandantul Corpului de sergenţi intervine pe lângă conducerea
Primăriei în vederea repartizării unor cai, astfel încât subordonaţii să aibă
posibilitatea intervenţiei rapide în caz de urgenţă34 , pentru ca în anul 1 906 o
rugăminte similară să fie formulată din partea conducerii Poliţiei în vederea
repartizării unei trăsuri cu doi cai, care să fie la dispoziţia instituţiei în
deservirea interesului public, ce reclama deplasarea rapidă în situaţii de
3 1 Ibidem, f. 76-83.
3 2 Vezi Bugetul general de veniturile şi cheltuielile comunei urbane reşedinţă Galaţi pe
exerciţiul 1 905-1906 (A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 711 904- 1 906, f. 84).
33 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 22/1 904, f. 6.
34 Prin adresa nr. 1 . 1 87 din 29 octombrie 1 905, comandantul Corpului de Sergenţi sublinia
".necesitatea ce se simte pentru ca reviziile ce se fac de ofiţerii Corpului de sergenţi majori
să fie călări, deoarece raionul oraşului este foarte întins şi controlul posturilor nu se poate
face conform cerinţelor, având în vedere că unele cazuri, cum sunt de exemplu incendiile,
crimele şi altele, cer o urgenţă în executarea lor şi nu se pot aduce la îndeplinire făcând
serviciul pe jos. De asemenea, având în vedere şi o mai bună supraveghere a întregului oraş,
subsemnatul a întrebuinţat toate mij loacele posibile procurând cinci cai necesari corpului
ofiţeresc şi unui sergent major ce face serviciul de zi" . În continuare, era solicitat Primăriei
sprijinul necesar achiziţionării furajului şi întreţinerii utilajului hipic (Ibidem, d. 24/1 905, f.
1 5).

268

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

urgenţă. Deşi la întocmirea bugetului pe exerciţiul financiar 1 907- 1 908
primarul şi consilierii comunali anunţau " mulţumirea sufletească faţă cu
soldarea bugetelor pe anii 1 905- 1 906 şi 1 906- 1 907 " , totuşi Poliţiei
Administrative i-a fost rezervată prin buget aceeaşi sumă, neonorând cererea
prefectului Poliţiei. Singurul vehicul achiziţionat de Primărie a fost o trăsură
de ambulanţă pentru transportul bolnavilor35 .
La începutul lunii martie a anului 1 906, intră în vigoare
Regulamentul pentru stabilirea uniformei ofiţerilor de poliţie36 , iar în luna
decembrie a aceluiaşi an Regulamentul poliţiei rulajului şi circulaţiei pe
căile publice3 7 • Acesta din urmă, în douăzeci şi patru de articole, stabilea
regulile generale referitoare la modul de construcţie a vehiculelor, modul de
înhămare şi înjugare pentru vehiculele cu tracţiune animală, regulile de
circulaţie şi staţionare, precum şi de încărcare şi greutate a transporturilor.
Prevederile articolelor 1 , 22 şi 23 din Regulament - care făceau referire la
caracteristicile tehnice ale autovehiculelor şi vehiculelor cu tracţiune
animală - trebuiau duse la îndeplinire până pe data de 1 ianuarie 1 9 1 038 .
În ziua de duminică 1 1 martie 1 907, ţăranii din cartierele Lozoveni şi
Vadul Ungurulue 9 , în număr de circa 20040 , împreună cu muncitorii din
Port, s-au îndreptat spre Prefectura judeţului, aflată în Palatul Administrativ
din str. Domnească, pentru a purta discuţii cu autorităţile în vederea
revizuirii contractelor de arendare încheiate între aceştia şi proprietarul
terenurilor, moşierul Doiciu4 1 . Cu câteva zile înainte, circulau în oraş
zvonuri în legătură cu agitaţia locuitorilor lozoveni. Autorităţile au intrat în
stare de alertă, astfel că prefectul judeţului, conservatorul Ciuntu, împreună
cu aparatul poliţienesc, iau măsuri serioase de menţinere a ordinii, în scopul

35 Ibidem, d. 511 906, f. 9, 6 1 -69.
36 Pentru imagini cu uniformele, vezi M. 0., nr. 266 din 3 martie 1 906. Ulterior, au mai
apărut o serie de regulamente privind uniforma ofiţerilor de poliţie, în anii: 1 928, 1 93 1 şi
1 937 (vezi George Alexianu, Repertoriu general alfabetic al tuturor codurilor, legilor
decretelor-legi . . . , voi. II, Ed. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1 940, p.
1 24 1 ) .
37 M . 0., nr . 22 1 din 1 9 decembrie 1 906. Menţionăm c ă este primul act normativ care
reglementează circulaţia pe drumurile publice, după ce, la începutul anului, apăruse Legea
�entru drumuri (M. 0., nr. 249 din 1 1 februarie 1 906).
8 Sancţionat prin Î naltul Decret Regal no. 4239 din 14 decembrie 1 906 şi publicat în M. 0.,
nr. 2 1 1 din 1 9 decembrie 1 906.
39 Neavând pământ suficient, aceştia lucrau în dij mă pe moşia proprietarului Anton Doiciu.
40 Paul Păltănea avansează cifra de 1 50 persoane (Paul Păltănea, Istoria oraşului Galaţi de
la origini până la 1 918, voi. II, Ed. Porto-Franco, Galaţi, 1 995, p. 2 1 1 ) .
4 1 Ioan Brezeanu, N. G . Munteanu, Judeţul Galaţi p e scara timpului, Ed. Comitetului
Judeţean Galaţi, Galaţi, 1 972, p. 1 04.
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preîntâmpinării oricăror tulburări42 . Î n cursul zilei de sâmbătă s-au ţinut la
Prefectură consfătuiri cu şefii Poliţiei şi ai Armatei, pentru stabilirea
măsurilor preventive, de apărare şi represiune. Agenţii poliţieneşti primesc
ordine să cutreiere cartierele Lozoveni şi Vadul Ungurului, cu intenţia de a
informa superiori despre stare de spirit a locuitorilor şi mişcările care le
efectuau. De asemenea, în noaptea de sâmbătă spre duminică, patrule
militare de cavalerie şi pedestre au străbătut oraşul43 .
Măsurile severe au fost menţinute şi duminică dimineaţa, încât
nimeni n-ar fi bănuit că liniştea avea să fie tulburată chiar în aceeaşi zi.
Totuşi, pe la orele trei după-amiaza, Poliţia a fost anunţată că la cârciuma lui
Panait Bou-Negru se afla o mulţime agitată de locuitori din Vadul
Ungurului şi Lozoveni. Poliţia se prezintă imediat la faţa locului şi sfătuieşte
pe cei adunaţi să înceteze acţiunile revendicative. Aceştia nu se supun
somaţiilor şi " in corpore" pornesc prin spatele Spitalului Militar spre
Prefectură, cu intenţia de a prezenta prefectului cererile lor. În momentul
plecării, convoiul a fost întâmpinat de prefectul Poliţiei gălăţene, Solacolo,
care le-a cerut să se oprească şi să-şi exprime pe loc nemultumirile.
'
În timp ce prefectul Poliţiei raporta prefectului de judeţ că a liniştit
ţăranii, telefonul Circumscripţiei a IV -a de Poliţie anunţa disperat că ţăranii
au pornit spre Prefectură. Corpul III Armată era pregătit în curtea unităţii
pentru intervenţie în caz de rebeliune, urmând ca la scurt timp comandanţii
să primească ordin din partea prefectului să iasă din cazarmă şi să oprească
mulţimea din marş. Prefectul Poliţiei, împreună cu câţiva agenţi, au o
tentativă eşuată de a opri mulţimea până la sosirea armatei, încercând o
blocadă pe str. Lascăr Catargiu. În apropierea Prefecturii, ţăranii au fost
întâmpinaţi de un pluton de soldaţi din Regimentul I Roşiori Galaţi, sub
conducerea sublocotenenţilor Livezeanu şi Ion Antonescu44 , asistaţi de
42 Prefectul Grigore Ciunitu comunica, la 1 O martie, Ministerului de Interne că a luat cele
mai severe măsuri pentru ca "ordinea să nu fie tulburată atât în judeţ, cât şi la Galaţi" (***
Marea răscoală a ţăranilor din 1907, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1 967, p. 286;
Paul Păltănea, op. cit. , p. 2 1 1 ).
43 Muzeul de Istorie Galaţi, 50 de ani de la răscoalele ţărăneşti din 1 90 7. O pagină din
trecutul de luptă a ţărănimii din regiunea Galaţi, Î ntreprinderea Poligrafică Galaţi, Galaţi,
1 957, p. 1 2. În legătură cu cadrul general şi istoricul problemei, vezi Radu Rosetti, Pentru
ce s-au răsculat ţăranii, Ed. Atelierele grafice Socec & Co. Societate anonimă, Bucureşti,
1 907, lucrare în care autorul îşi exprimă punctul de vedere în legătură cu atitudinea şi
măsurile de luat în cazul Jandarmeriei ca principal organ de represiune (p. 668-669).
44 Cel care avea să devină conducătorul României în perioada dictaturii antonesciene ( 1 9401 944). Într-o "biografie oficială" a mareşalului Antonescu se precizează că în această
împrejurare s-a impus "prin atitudinea sa plină de omenie, dreptate şi hotărâre
neşovăitoare" (Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, voi. 1, Tipa Moldova, laşi,
1 990, p. 42).
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procurorul Danielopulo, care, după mai multe somaţii adresate ţăranilor,
ordonă militarilor foc asupra manifestanţilor4 5 .
Referitor la starea de spirit existentă în oraş la 1 1 martie 1 90746 ,
procurorul general Tătaru informa printr-o telegramă primul-ministru şi
ministrul Justiţiei: " . . . vreo 200 de mahalagii de la marginile oraşului voiau
să vină la Prefectură spre a parlamenta pentru pământ. La distanţa de 1 00 m
de Prefectură, pe strada principală Domnească, le-a ieşit înainte ofiţerul de
roşiori Ion Antonescu cu 1 2 soldaţi. Procurorul Danielopulo, care se găsea
la Prefectură, 1-a însoţit şi i-a somat de mai multe ori pe oameni să se
retragă. Î n cele din urmă, din proprie iniţiativă, poate de frică, a ordonat foc
.
.�7
de carab ma. . . .
A doua zi dimineaţa un număr de aproximativ 500 de locuitori din
cartierele Lozoveni şi Vadul Ungurului s-au adunat la Spitalul Militar
pentru a-şi ridica morţii, printre care se afla şi capul mişcării, Spiru
Plăcintaru. În oraş, conform declaraţiilor Prefectului de Covurlui, "domnea
cea mai perfectă linişte"48 .
Autorităţile, înspăimântate de proporţiile răscoalei, au mobilizat
pentru reprimare numeroase forţe armate în mediul rural, iar pentru a
preîntâmpina eventuale mişcări la Galaţi, alături de Poliţie, au mobilizat
1 . 1 00 soldaţi şi ofiţeri din Regimentul 1 1 Siret şi două escadroane călări
(câte 200 oameni/escadron). După înăbuşirea răscoalei au urmat percheziţii,
arestări şi procese. Parchetul General al Curţii de Apel din Galaţi, care avea
-

45 Muzeul de Istorie Galaţi, op. cit. , p. 1 3 ; vezi şi M Badea, 1. Ilincioiu, Răscoala ţăranilor
din România, Ed. Politică, Bucureşti, 1 967, p. 1 08. Referitor Ia mişcările ţărăneşti până la
reforma agrară din iulie 1 92 1 , vezi şi Institutul de Istorie "Nicolae Iorga", Relaţii agrare şi
mişcări ţărăneşti În România 1908-1921, Ed. Politică, Bucureşti, 1 967.
46 Cu ocazia evenimentelor de la 1 1 martie 1 907 au fost înregistrate la Galaţi 14 victime
(AN. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 47/1 907, f. 37). La data de 14 martie 1 907,
prin adresa nr. 5 . 578, Prefectura Poliţiei Galaţi roagă insistent Primăria să acorde un ajutor
financiar familiei defunctului Gheorghe Dăscălescu, "mort subit în curtea Comenzii de
sergenţi, moarte survenită mai mult din cauza oboselii la care au supuşi sergenţii în timpul
din urmă" (Ibidem, f. 34). După răscoală, există mărturii documentare ale intervenţiei
Prefecturii de Poliţie pe lângă Primărie pentru ajutorarea unor văduve sau familii nevoiaşe
(Ibidem, f. 6 1 ).
47 Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica Solomon, Tezaur documentar
�ălăţean, f. e. <Ed. Ministerului de Interne>, Bucureşti, 1 988, p. 298-299.
8 Ibidem. Câţiva profesori de la Liceu Vasile Alecsandri" au aderat la campania care se
"
desfăşura în ţară pentru apărarea ţăranilor răsculaţi, iar N. Iorga, invitat de G. G. Orleanu să
ţină o conferinţă la Galaţi în ziua de 1 1 martie, refuză răspunzând: "Galaţii s-au dezonorat
prin fapta de ucigaşi de ieri. Până nu voi afla că vinovaţii au intrat în temniţă, nu voi călca
acolo. Restituiesc banii de drum" (*** Marea răscoală a ţăranilor. . . , p. 690; Petre Ţurlea,
Nicolae Iorga În viţa politică a României, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1 99 1 , p. 39; Paul
Păltănea, op. cit. , p. 2 1 1 ).
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arondate mai multe judeţe, raporta Ministerului de Justiţie că a deschis
acţiune publică împotriva unui număr 42 1 ţărani49 • În cursul aceluiaşi an,
prefectul judeţului intervine pe lângă primar în vederea suplimentării
efectivelor poliţieneşti cu 50 de sergenţi de oraş şi doi agenţi de siguranţă,
deoarece numărul existent se dovedise insuficient cu prilejul intensificării
mişcărilor de revoltă ale clasei muncitoare50 .
Cercurile conducătoare s-au declarat nemulţumite de modul cum au
acţionat organele de poliţie şi ale jandarmeriei pentru înăbuşirea luptei
ţărănimii. Acestea, aflându-se îndeosebi sub conducerea prefecţilor de
judeţe s-au mişcat greoi în timpul răscoalei neputând preveni izbucnirea şi
generalizarea ei.
După înăbuşirea în sânge a luptei ţărănimii răsculate, guvernul
naţional-liberal, de teama unor noi răscoale şi mai ales a perspectivei unirii
luptei nemulţumiţilor de la oraşe cu cei de la sate a întărit aparatul represiv
introducând o serie de modificări în structura şi activitatea lor. De
asemenea, s-a procedat la o nouă reorganizare administrativă, mărindu-se
numărul plăşilor şi a aparatului administrativ5 1 •
În ceea ce priveşte relaţiile dintre instituţii, funcţionari comunali
apreciau că ofiţerii Poliţiei, faţă cu multiplele atribuţiuni şi însărcinări
speciale pe care le aveau, erau în imposibilitate, cu toată bunăvoinţa de care
ar fi dat dovadă, să constate şi contravenţiile la regulamentele şi ordonanţele
comunale, şi ori de câte ori erau solicitaţi spre a constata astfel de
contravenţii, ori trimiteau răspunsul că erau ocupaţi cu alte lucrări urgente,
ori veneau după mari întârzieri, când la punctul unde erau chemaţi nu mai
era de găsit funcţionarul comunal care i-a chemat, deoarece nici aceştia nu
puteau sta într-un punct ore întregi şi, din această cauză, cele mai multe
contravenţii rămâneau nepedepsite, fapt care dădea loc la repetarea lor.
Toată această polemică a atins cote maxime în Galaţi în anul 1 907, când a
fost înaintat Ministerului de Interne un memoriu care prezenta situaţia de
mai sus, subliniindu-se că acest aspect ar fi putut fi remediat, dacă, printr-o
nouă prevedere legală, ar fi fost menţinut art. 4 din Legea Poliţiei
Comunale, care conferea funcţionarilor comunali dreptul de a aplica
.
sancţmm· 52 .
49 Ioan Brezeanu, N. G. Munteanu, op. cit., p. 1 05- 1 06. În legătură cu ecourile răscoalei,
vezi şi Gheorghe S. Ştefănescu, Marea răscoală a ţăranilor din 1907 în conştiinţa
intelectualilor gălăţeni, în "Danubius", nr. XI-XII ( 1 984- 1 985), 1 985, p. 207-2 1 2.
50 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 7/ 1 907, f. 1 .

5 1 Vasile Bobocescu, Momente din istoria Ministerului de Interne, Ed. Ministerului de
Interne, Bucureşti, f. a., p. 84-85.
52 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 2211 902, f. 1 40-143.
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În faţa acuzaţiilor aduse de primar reacţia şefului Poliţiei gălăţene a
fost mai mult decât elegantă, spunând că el nu are cunoştinţă despre
solicitări la care angajaţii săi să nu-şi fi dat concursul în termen util,
asigurându-1 că pe viitor îi stă la dispoziţie ori de câte ori situaţia o va
Impune.
Ministerul de Interne a cerut informaţii în legătură cu starea de
lucruri de la Galaţi, prefectul de Covurlui, 1. C. Atanasiu, răspunzând că
toate acuzaţiile aduse de primar Poliţiei gălăţene îl surprind şi, totodată, le
consideră nefondate, ba mai mult decât atât, consideră că starea insalubră a
oraşului, precum şi numeroasele infracţiuni la ordonanţele şi regulamentele
comunale sunt tot din vina primarului, datorită faptului că Serviciul Tehnic,
Sanitar şi cel al Curăţeniei nu-şi făceau datoria şi nu colaborau cu Poliţia. Î n
acest sens, sublinia: "În tot timpul de la instalarea actualei Ad-ţii comunale
nu mi s-a adus de dl Primar la cunoştinţă, nici scris, nici verbal, vreun refuz
al vreunui ofiţer de poliţie de a constata vreo infracţiune la regulamentele
comunale, sau cel puţin o întârziere de a face o asemenea constatare, după
cum se menţionează în zisul raport" . În răspunsul Primăriei către Ministerul
de Interne se sublinia că toate cele expuse de prefect, în legătură cu starea
dezastruoasă în care se găsea oraşul din punct de vedere al salubrităţii, erau
adevărate şi că această stare de lucruri, care dura de foarte mult timp, se
datora insuficienţei mij loacelor bugetare, "netrebniciei" personalului din
salubritate care, din cauza mizerului salariu de 42-55 lei pe lună, era
recrutat din "tot ce era mai rău ca muncitor" . Prin urmare, toate discuţiile în
acest "triumvirat" au dus la concluzia că toate relele se datorau ...
insuficienţelor bugetare.
Oricum, divergenţele au fost soluţionate formal în anul 1 909, când,
în urma unui memoriu al Primăriei de Galaţi adresat ministerului, se face
cunoscut că dispoziţiunile cuprinse la art. 3 şi 6 din Legea pentru
organizarea Poliţiei Generale a Statului nu răpesc funcţionarilor comunali
dreptul de a încheia procese-verbale de contravenţie şi deci o modificare a
legii nu era necesară.
Într-adevăr, conform art. 99 din Legea pentru organizarea comunelor
urbane, măsurile de poliţie comunală se aplicau de primar, potrivit cu legile
şi regulamentele în vigoare, iar Legea pentru organizarea poliţiei comunale
urbane menţiona că primarul şi funcţionarii desemnaţi de acesta puteau
constata abaterile la legi, regulamente şi ordonanţe şi că procesele-verbale,
având aprobarea primarului, aveau în justiţie aceeaşi tărie ca şi procesele
încheiate de Poliţia Administrativă şi Judiciară. Or, aceste investiri de
drepturi, cu caracter de putere publică, nu erau abrogate în mod formal de
legea pentru organizarea poliţiei comunale sau prin vreo altă lege, deci
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rămâneau în vigoare, iar prevederea art. 6 din Legea Poliţiei Generale, că
"numai ofiţerii de poliţie pot încheia acte pentru constatarea infracţiunilor
de la legi şi regulamente" , trebuia interpretată că dintre ofiţerii permanenţi
de poliţie şi agenţii de poliţie, enumeraţi la art. 3 din aceeaşi lege, numai cei
din prima categorie aveau competenţa de a instrumenta cazurile şi de a
aplica sancţiuni contravenţionale. Prin urmare, agenţii comunali aveau
calitatea de întocmi şi ei procese-verbale de sancţionare a încălcărilor
prevederilor legale, a regulamentelor şi ordonanţelor comunale, şi aceste
prerogative nu trebuiau stipulate în mod special în legea Poliţiei, fapt care
fusese solicitat de către Primărie 53 .
Preocupările pentru recrutarea personalului calificat şi apt în munca
de poliţie au fost concretizate prin adoptarea în anul 1 908 a unui
Regulament54 , care instituia o Comisie de examinare (structurată pe
Consiliul Administrativ Permanent) - în cazul ofiţerilor, şi o comisie numită
pe lângă Ministerul de Interne, compusă dintr-un delegat al Ministerului de
Interne, preşedinte, un delegat din partea Direcţiunii Poliţiei şi Siguranţei,
asimilat funcţiei de secretar, comandantul şi medicul Corpului sergenţilor de
oraş din Capitală, cu calitatea de membri - în cazul recrutării gardiştilor.
Examenele constau în lucrări scrise şi probe orale, materiile fiind
prevăzute în cuprinsul regulamentului. Timpul alocat lucrărilor scrise nu
trebuia să depăşească trei ore, urmând ca acestea să fie evaluate cu note de
la unu la zece, din punct de vedere al fondului cunoştinţelor, al scrierii
gramaticale şi al logicii expunerii. Dacă aspirantul nu obţinea cel puţin nota
şapte la proba scrisă, care se desfăşura prima, era eliminat din concurs.
Aceeaşi notă era stabilită ca limită inferioară şi în cazul probei orale.
Candidaţii la examenele pentru gradele din Corpul sergenţilor de oraş care
erau respinşi la examen de trei ori consecutiv pierdeau dreptul de a mai
participa la concursuri, iar ofiţerii de poliţie care nu reuşeau la primul
examen, urmau să fie revocaţi din funcţie prin decret regal, în urma unui
raport motivat al ministrului de Interne, publicat în "Monitorul Oficial"
alături de decretul de revocare. Contra notelor exprimate de membrii
comisiei nu exista nicio cale de reclamaţie sau contestare.

53 Ibidem, f. 1 1 4- 1 20, 1 26-1 27.
54 Regulamentul asupra examenelor de aptitudine şi capacitate, instituite prin Legea
asupra organizării Poliţiei Generale a Statului, din 3 1 octombrie 1 908 (vezi C. Hamangiu,
op. cit., vol. V, Ed. Librăriei Leon Alca1ay, 1 908- 1 909, Bucureşti, 1 909, p. 1 09- 1 1 4). Ne
am oprit asupra acestui Regulament, deoarece l-am considerat reprezentativ după ce, în
urma Legii de organizare a Poliţiei Generale a Statului din 1 903, a apărut un regulament
similar, publicat în M. O. din 1 septembrie 1 903, care a fost modificat ulterior printr-un
decret din 2 1 martie 1 906.
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Lucrările scrise constau în probe teoretice şi practice - întocmirea
unui proces-verbal pentru constatarea unei contravenţii, unui delict sau unei
crime, rapoarte către superior asupra unui caz dat în cercetare, urmărirea sau
culegerea de informaţii. Proba orală dispunea .verificarea cunoştinţelor de
drept constituţional (împărţirea teritorial-administrativă a regatului, puterile
în stat), cunoştinţelor de drept administrativ (numărul ministerelor,
organizarea Ministerului de Interne, administraţia interioară şi exterioară,
organizarea Poliţiei Generale a Statului - legea şi regulamentul de aplicare,
organizarea Jandarmeriei, Poliţiei rurale şi Poliţiei urbane, raporturile
instituţionale dintre acestea), cunoştinţelor asupra infracţiunilor sancţionate

de Codul Penal sau prin legi şi regulamente speciale.

În ce priveşte gradele sergenţilor de oraş, pentru funcţia de
comandant, ofiţer de sergenţi, sergenţi-majori, respectiv ajutori, erau admise
la examenul de capacitate persoanele cu studii corespunzătoare funcţiei la
care aspirau: ofiţerii din rezerva armatei active care au dobândit gradul fie în
activitate, fie în rezervă, candidaţii care au absolvit cursurile liceale - pentru
gradele de comandant şi ofiţer; candidaţii care au absolvit gimnaziul,
subofiţerii din rezerva armatei şi sergenţii de oraş în funcţiune - pentru
gradele de sergenţi-majori şi ajutori. Nu erau admişi la examen cei care erau
notaţi slab în memoriile de serviciu sau care nu se bucurau de o bună
onorabilitate, toate pe fondul limitei de vârstă care era de 50 de ani.
Lucrările, în cazul acestor categorii de personal, constau în redactarea de
raportate scurte, clare şi complete asupra unor cazuri în care sergenţii de
oraş erau datori, conform prevederilor legale, a interveni. În cazul
sergenţilor de oraş se punea un accent deosebit şi �e disciplina militară,
5
pregătirea fizică şi capacitatea de reacţie şi intervenţie •
La începutul lunii martie a anului 1 908, Direcţia Administraţiei
Generale a Personalului şi Poliţiei Generale din cadrul Ministerului de
Interne solicita Primăriei de Galaţi suplimentarea salariilor sergenţilor de
oraş de la 52 la 60 de lei, deoarece fusese informată de prefectul de Covurlui
că, fiind puţin remuneraţi şi neajungându-le leafa faţă de scumpirea traiului
din localitate, cei mai mulţi şi-au manifestat dorinţa de a se retrage din
serviciul Poliţiei, găsind ocupaţii mai rentabile în Port, existând posibilitatea
ca oraşul să rămână fără pază. Consiliul Comunal întrunit în şedinţă de
lucru, conştientizând situaţia dramatică în care se afla acest serviciu, prin
urmare şi locuitorii acestui oraş, a dispus mărirea salariilor până la limita
minimă propusă de minister, totalul sumei care trebuia alocată din buget pe
parcursul întregului an fiind de 1 3 .800 lei. Deoarece bugetul nu prevedea
55 C. Hamangiu,

op.

cit. , voi. V, 1 907- 1 908, p. 1 1 0-1 14.
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această sumă, mij loacele care au stat la baza procurării ei au fost, şi de
această dată, majorarea impozitelor asupra trăsurilor şi tramvaielor, a
bacului, a închirieri gheretelor, precum şi mărirea contravalorii celor cinci
zile de muncă care trebuiau prestate de fiecare cetăţean în folosul
. - . · 56
.
comumtaţu
Prefectul Poliţiei gălăţene, G. Iorgula, se simte obligat, la începutul
anului 1 9 1 1 , să atragă atenţia primarului asupra personalului insuficient şi a
stării de dezorganizare care pusese stăpânire pe Corpul sergenţilor de oraş,
aceştia fiind sustraşi de la serviciul impus prin legi şi regulamente şi utilizaţi
în diverse servicii particulare cu totul străine de atribuţiile lor. Situaţia
devenise alarmantă - din numărul total de 230 sergenţi, care figurau în
statele de plată ale sergenţilor oraşului Galaţi, numai 1 80 executau serviciul
efectiv, restul de 50 fiind detaşaţi, servind ca slugi la diferite persoane şi
autorităţi sub titulatura de "plantoane, aprozi, camerieri şi condicari " .
Se simţea nevoia ca toţi sergenţii detaşaţi să fie imediat rechemaţi
în cadrele sergenţilor de oraş, îmbrăcaţi în uniformă şi repartizaţi în diferite
locuri ale oraşului unde paza era considerată deficitară. Totuşi, un număr de
24 de sergenţi, detaşaţi la comisariatele de poliţie pentru asigurarea bunei
ordini şi însoţirea ofiţerilor de poliţie în misiuni, precum şi pe funcţie de
telefonişti, expeditori, copişti, intendenţi la arest, nu puteau fi rechemaţi
deoarece aceasta ar fi dus la dezorganizarea acestor servicii. Această situaţie
anormală putea fi remediată, în viziunea prefectului Poliţiei, la întocmirea
bugetului pentru anul următor, buget în care toţi sergenţii detaşaţi ar fi
trebuit să fie nominalizaţi în funcţiile respective, iar cele 24 de posturi
aferente lor de la Corpul sergenţilor să fie disponibilizate reangajării de
personal 5 7 .
Având în vedere personalul de pază insuficient, mai ales pe timpul
nopţii, singura posibilitate întrevăzută de reprezentanţii ordinii şi liniştii
publice pentru limitarea infracţiunilor, până la suplimentarea personalului,
era limitarea programului localurilor, crâşmelor şi varieteurilor prin
ordonanţă comunală, punct de vedere la care autorităţile locale nu au
subscris din considerente de ordin mercantil5 8 .
Conform recensământului din anul 1 909 în vederea clasificării şi
impozitării birjelor, realizat de o comisie formată dintr-un consilier
comunal, prefectul de poliţie şi un controlor din partea Serviciului de
Constatare şi Control de pe lângă Primărie, în Galaţi erau înmatriculate un

56 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 26/ 1 908,
57 Ibidem, d. 2/ 1 9 1 0, f. 65-66.
5 8 Ibidem, d. 22/1 9 1 1 , f. 33-34.

f.

6-7.
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număr de 1 20 trăsuri (birje) 5 9 . De nenumărate ori birjarii au reclamat
Primăriei faptul că nu erau amenaj ate locuri speciale de staţionare a birjelor,
aceştia intrând în conflict cu comercianţii şi sergenţii poliţieneşti, motiv
pentru care în anul 1 909 municipalitatea stabileşte 22 puncte de staţionare în
cuprinsul oraşului60 . În acelaşi an, la 30 noiembrie 1 909, este datată prima
cerere de înscriere în circulaţie, pentru serviciul de taximetrie, a două
vehicule cu patru locuri, dotate cu motoare de 1 2 C.P. 61 •
Uneori relaţiile dintre Poliţie şi Primărie se înrăutăţeau, spre
exemplu, prin nota nr. 1 1 . 1 65 din 20 octombrie 1 9 1 1 , primarul reclama:
" Cerând astăzi prin telefon unele informaţiuni în interes de serviciu,
subcomisarul Botez de la Despărţirea 1-a a avut o atitudine necuviincioasă şi
chiar obraznică faţă de noi. Pentru că s-au mai întâmpinat şi altă dată
asemenea răspunsuri din partea agenţilor poliţieneşti, vă aduc acest caz la
cunoştinţă, şi vă rog să binevoiţi a lua cuvenitele măsuri, spre a nu mai fi pe
viitor ofensaţi de inferiorii Dv" . Urmarea, ofiţerul de poliţie a fost sancţionat
cu suspendarea pe opt zile şi mutarea lui disciplinară la Mangalia62 .
La începutul anului, prin adresa nr. 242 din 1 8 ianuarie 1 9 1 1 ,
Serviciul Sanitar al oraşului Galaţi atrăgea atenţia preşedintelui Comisiei
Interimare faptul că în unele regiuni din China şi Rusia asiatică au apărut
focare de holeră şi că se impun o serie de măsuri profilactice. Situaţia se
complică către mij locul anului, gravitatea fiind subliniată şi de o circulară a
Ministerului de Interne din 3 iulie 1 9 1 1 : "Ameninţarea invaziunii holerei,
şi poate chiar a ciumei, în ţară devine pe fiecare zi mai gravă. Sunt
59 Ibidem, d. 2711 909, f. 22-26.
Cel mai mare loc de " staţionare" era pe str. Eliade Rădulescu, din faţa Gării până în str.
Maramureş - 20 locuri (Ibidem, f. 36). Pentru străzile existente în Galaţi, vezi Primăria
Comunei Galaţi, Indicatorul stradelor din oraşul Galaţi. Lucrare executată din ordinul d
lui P. D. Petrovici, primarul oraşului, după tabelele Întocmite în anul 1 910, Tipografia
"
"Nouă Teodor Dimitriade, Galaţi, 1 9 10.
1
6 Automobilele erau proprietatea lui Jaques Kramer şi urmau să intre în circulaţie începând
cu data de 1 decembrie 1 909, respectiv 1 februarie 1 9 1 0. Pentru acestea proprietarul trebuia
să plătească o taxă de 1 92 lei pe an, adică 1 6 lei lunar. În şedinţa din 1 5 mai 1 909, Consiliul
Comunal a aprobat ca, începând cu 1 iulie 1 909, Primăria Comunei Galaţi să perceapă
următoarele taxe pentru un automobil: de la 1 - 1 O C.P. - 50 lei; de la 1 1 - 1 9 C.P. - 75 lei; de
la 20-39 C.P. - 1 00 lei; de la
40-59 C.P. - 1 20 lei, peste 60 C.P. - 1 50 lei. De la aceste
taxe erau excluse automobilele autorităţilor publice, taximetrele urmând să plătească, ca şi
birjele, o taxă de 1 92 lei anual (ldem, d. 281 1 909, f. 29, 8 1 ). La 24 septembrie 1 9 1 2,
contraamiralul Eustaţiu Sebastian adresează Primăriei o cerere de înscriere în circulaţie a
unui automobil, ocazie cu care primeşte numărul 6. U lterior sunt adresate alte două cereri
ale unor persoane particulare din Galaţi, ceea ce ne face să avansăm ipoteza că, la nivelul
anului 1 9 1 2, circulau pe străzile oraşului în jur de zece automobile (A.N. Galaţi, fond
Primăria oraşului Galaţi, d. 1 8211 9 1 2, f. 1 9, 89-95).
62 Ibidem, d. 2211 9 1 1 , f. 39, 40.
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contaminate de holeră aproape întreaga Italie, Constantinopole, toată Asia
Mică, parte din Rusia Orientală, Triestul, Marsilia, regiuni din Ungaria.
Există ciumă la Odessa, Alexandria şi alte localităţi din Egipt"63 . În faţa
acestei situaţii, Primăria emite mai multe ordonanţe privind profilaxia
holerei, un rol important revenind Serviciului Sanitar şi Poliţiei oraşului
Galaţi, care au organizat acţiuni comune şi controale cu o frecvenţă sporită,
comisarilor de circumscripţii revenindu-le sarcina de a întocmi evidenţe cu
imobilele ai căror proprietari nu respectau normele profilactice. Practic, a
fost realizat un control foarte strict, mergând din casă în casă, cu prilejul
inspecţiilor fiind distribuite şi un număr de 1 .000 broşuri tipărite la Galaţi,
cu titlul Poveţe date locuitorilor oraşului Galaţi pentru a putea să se
ferească de holeră şi ciumă. Distribuirea sub formă de broşuri a fost
motivată şi de faptul că foile afişate, cu un conţinut lung, nu erau citite de
public64 . Eforturile depuse de Poliţie pentru executarea măsurilor sanitare au
fost susţinute şi de un număr de 20 de jandarmi, puşi la dispoziţie de
Jandarmeria Rurală - Compania Covurlui65 .
De remarcat faptul că de fiecare dată când situaţia o impunea, şi nu
au fost puţine cazurile, poliţiştii gălăţeni au făcut dovada faptului că sunt în
slujba comunităţii. Este cazul subcomisarilor N. Dumitrescu şi M Dragomir
care, cu prilejul declanşării epidemiei de holeră, au fost concentraţi în
cercurile de combatere de către Consiliul Sanitar Superior în lunile
septembrie şi octombrie 1 9 1 1 . Epidemia de holeră izbucnită în suburbia
Vadul Ungurului şi pe Strada Stelei, din zona circumscripţiilor IV şi V, a
impus prezenţa acestor reprezentanţi ai autorităţii, atât ziua, cât şi noaptea,
în regim de carantină, fiind izolaţi de la casele lor, obligaţi să vină în contact
cu persoane declarate bolnave, care erau ridicate şi duse la spital, precum şi
cu persoane decedate, expunându-şi chiar viaţa. Mai mult decât atât, din
cauza acizilor cu care au fost dezinfectaţi de nenumărate ori, li s-au ars
uniformele. Este şi motivul pentru care, la eradicarea focarului, adresau
Consiliului Comunal rugămintea de a fi despăgubiţi " după cum se va crede
de cuviinţă" . Această autoritate, conştientizând eforturile şi sacrificiile
făcute de cei doi poliţişti, a dispus eliberarea sumei de 1 00 de lei, sumă care
a venit mai mult ca o recunoaştere morală, decât ca o despăgubire materială.
Ca o dovadă că organele locale, printre care şi Poliţia, şi-au făcut datoria stă
şi adresa Ministerului de Interne nr. 1 7.362 din 2 1 septembrie 1 9 1 1 către
Primăria Galaţi, prin care dl 1. Lahovari, ministrul Agriculturii şi
Domeniilor, în momentul părăsirii interimatului, mulţumeşte tuturor
63 Ibidem, d. 38/ 1 9 1 1 , f. 1 , 25.
64 Ibidem, f. 59-68.
65 Ibidem, f. 1 08-1 1 3 .
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funcţionarilor administrativi "pentru zelul, activitatea şi conştiinţa cu care
au luat toate măsurile pentru combaterea epidemiei de holeră ce ameninţa
ţara"66 . Prin măsurile de carantină instituite, un rol important în profilaxia
bolilor I-au avut şi agenţii poliţieneşti care îşi desfăşurau activitatea în Port.
În anul 1 9 1 1 patrulau pe Dunăre şalupele de poliţie Grănicerul, Pandurul,
Rândunica, Santinela şi Veghetorul67 .
Pe linia perfecţionării pregătirii de specialitate a personalului
poliţienesc remarcăm, în anul 1 9 12, achiziţionarea de către Primărie, în
limita plafonului de 200 de lei, a lucrării " Călăuza ofiţerului de poliţie " ,
scrisă de către prefectul Poliţiei locale, P. Palade, în vederea distribuirii
către comisariatele de poliţie, spre a fi consultate de ofiţeri 68 .

Poliţia şi oraşul Galaţi în timpul Primului Război Mondial
Deşi România a început războiul în climatul unui înflăcărat
entuziasm patriotic, datorită nerespectării obligaţiilor pe care şi le-au asumat
aliaţii ei prin convenţia militară şi tratatul politic din 4 august 1 9 1 6,
campania militară din toamna aceluiaşi an a sfârşit cu consecinţe grave.
Datorită slabei pregătiri, copleşită ca număr şi tehnică militară, armata
română a fost nevoită să se replieze în Moldova, cedând inamicului peste
două treimi din ţară, Oltenia, Muntenia şi Dobrogea. Ocupaţia străină a
durat din decembrie 1 9 1 6 până în noiembrie 1 9 1 8, fiind una din cele mai
dureroase perioade din istoria naţională, soldată cu pagube materiale care au
fost evaluate la circa 3 1 miliarde lei aur. Pagubele provocate economiei
româneşti în perioada ocupaţiei, exercitată cu barbarism de Puterile
Centrale, se cunosc, în general, subiectul fiind abordat de către istoriografia
contemporană69 .
Izbucnirea Primului Război Mondial a fost concretizată în plan
legislativ, din perspectiva liniştii şi ordinii publice, prin promulgarea Legii
pentru autorizarea stării de asediu din august 1 9 1 670, urmată în aceeaşi lună
de decretarea stării de asediu în cuprinsul celor 34 judeţe ale României 7 1 . În
baza legii, puterile cu care erau investite autorităţile civile pentru menţinerea
66 Ibidem, f. 1 1 4, 1 4 1 .
67 Ibidem, d. 5611 9 1 1 , f. 2. Vezi şi Lista bastimente1or marinei române (război şi comerţ)
aflate la 1 ianuarie 1 9 1 1 şi semnalele lor distinctive din codul internaţional de semnale,
Galaţi, 1 9 1 1 .
68 Ibidem, d. 1 1 /1 9 1 2- 1 9 1 3 , f. 1 3 .
69 Vezi Răcilă E . , Spolierea economiei româneşti de către Puterile Centrale în timpul
primului război mondial, în "Anale de istorie", anul XXVI, nr. 5, Bucureşti, 1 980, p. 50-68.
70 M. O., nr. 1 07 din 14 august 1 9 1 6.
7 1 Ibidem, nr. 1 07 din 1 4 august 1 9 1 6, Decret prin care se declară starea de asediu.
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ordinii şi liniştii au trecut în mâinile autorităţilor militare. Î n acest scop
autoritatea militară, în baza art. 6 din Legea asupra stării de asediu
promulgată în anul 1 86472 , avea dreptul:
a) de a efectua percheziţii 73 ;
b) de a ordona depunerea armelor şi muniţiilor şi de a proceda la
ridicarea lor;
c) de a cenzura presa şi orice alte publicaţii, având chiar dreptul de a
interzice anumite ziare sau numai apariţia unor anumite ştiri sau articole, de
a controla orice corespondenţă din afară sau dinăuntru! ţării;
d) de a opri sau dizolva orice adunări care, prin numărul
participanţilor, erau de natură a provoca sau întreţine dezordinea74 .
În anul 1 9 1 6, Ministerul de Război, printr-o decizie ministerială75 ,
stabileşte atribuţiile de poliţie şi de siguranţă generală pe durata mobilizării,
în sensul că acestea se exercitau sub ordinele acestui minister şi ale
comandamentelor de corp de armată şi de divizii, de către prefecţii de judeţe
şi personalul poliţienesc şi de siguranţă din întreaga ţară, care urmau să fie
militarizaţi. Personalul militarizat primea gradele numai pe durata stării de
asediu. În acest sens, gradului de colonel erau asimilaţi: prefecţii de judeţe,
prefectul Poliţiei Capitalei, directorul Siguranţei Generale, inspectorul
general al Poliţiilor şi prefectul Poliţiei Iaşi; gradului de locotenent-colonel,
prefecţii de poliţii din Craiova şi Galaţi, directorul Prefecturii Poliţiei
Capitalei, subdirectorii şi subinspectorii Siguranţei Generale; cu gradul de
maior, inspectorii de poliţie din Bucureşti şi Iaşi, poliţaii de clasa I şi
inspectorul Brigăzilor de Siguranţă. De asemenea, primeau gradul de
căpitan poliţaii de clasa a II-a şi a III-a şi directorii prefecturilor de poliţie
Iaşi, Galaţi şi Craiova; gradul de locotenent, directorii de poliţie, comisarii
de clasa I-a şi comisarii speciali de siguranţă; gradul de sublocotenent
comisarii de clasa a II-a şi a III-a şi comisarii speciali de siguranţă, iar cu
gradul de plutonier, subcomisarii.
Uniforma personalului poliţienesc militarizat era cea verde de
campanie, cu menţiunea că pe gulere purtau ca semn distinctiv litera " P" de
72 Ibidem, nr. 276 din 1 0/22 decembrie 1 864.
73 Până la sesizarea autorităţilor militare, Parchetele civile, judecători i de instrucţie,
judecătorii de ocol şi orice ofiţer de poliţie judecătorească puteau instrumenta, chiar în
cazuri care erau de competenţa tribunalelor militare, cu obligaţia de a înainta actele
doveditoare instanţelor militare competente.
74 Colecţiune de legi, regulamente, decrete deciziuni ministeriale şi orice alte măsuri luate
în vederea stării de război, Imprimeria Statului, Iaşi, 1 9 1 8, p. 1 78 - 1 79.
15 Deciziune ministerială privitoare la exerciţiul atribuţiunilor de poliţie şi de siguranţă
generală a Statului în timpul mobilizării, în M. 0., nr. 1 1 2 din 1 9 august 1 9 1 6.
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postav alb, pantalonii erau de culoare neagră fără vipuşcă, iar chipiul verde
cu c1" fra rega1a� 76 .
În contextul desfăşurării Primului Război Mondial, situaţia oraşului
Galaţi prezintă o serie de particularităţi, condiţionate de importanţa sa ca
mare port şi de aşezarea strategică în apropierea armatelor inamice plasate
pe Siret şi Dunăre. La intrarea României în război, oraşul Galaţi era a treia
zonă industrială a ţării, după Bucureşti şi Valea Prahovei. În martie 1 9 1 5
totalul muncitorilor din oraşul Galaţi se ridica la 1 4. 1 05, cu preponderenţă
în ramurile metalurgică, chimică şi alimentară. Industria gălăţeană se baza,
în general, pe materii prime din import, cu excepţia celei alimentare, ceea
ce-i va crea mari dificultăţi în timpul războiului. În ceea ce priveşte
comertul, acesta era determinat, în mod hotărâtor, de specificul portuar al
oraşul�i - port specializat în exportul de lemn şi cereale. Începutul
războiului mondial a dus la întreruperea comunicaţiilor maritime cu Europa
occidentală şi, în mod implicit, a lovit puternic viaţa comercială a oraşului.
Urmarea logică a acestui fenomen a fost apariţia bruscă a şomajului în masă
în rândurile muncitorilor portuari. Şomajul a cuprins şi alte ramuri
industriale (alimentară, metalurgică, de prelucrare a lemnului) astfel că,
după unele aprecieri, în aprilie 1 9 1 5 din totalul de 1 4. 1 05 muncitori mai
lucrau doar 6 . 1 26.
După intrarea României în război, şi în urma cunoscutelor operaţiuni
militare din a doua jumătate a anului 1 9 1 6, oraşul Galaţi ajunge în imediata
apropiere a liniei frontului, sub bătaia tunurilor germane şi bulgare aflate în
Dobrogea şi pe Siret (decembrie 1 9 1 6). Î n consecinţă, în cursul anilor 1 9 1 61 9 1 8, oraşul a suferit mari distrugeri şi pagube de război provocate pe de o
parte de bombardamentele artileriei inamice, pe de altă parte de încartiruirea
trupelor ruseşti şi române. Î n urma analizei datelor şi informaţiilor furnizate
de documente se desprind următoarele concluzii: suma de 7.476.533 lei,
avansată de oficialităţile gălăţene, reprezintă doar o parte din suma
pagubelor (rezultată din însumarea pagubelor suferite de Primărie şi
particulari, sumă care nu include cheltuielile legate de încartiruirea trupelor)
şi faptul că cea mai mare pondere în calcularea pagubelor revme
bombardamentelor efectuate asupra imobilelor77 .
Elocvent, în ceea ce priveşte situaţia în care se găsea Poliţia
gălăţeană la începutul anului 1 9 1 6, este raportul prefectului Poliţei către
prefectul de Covurlui prin care solicita mărirea efectivelor şi salariilor
76 Colecţiune de legi, regulamente, decrete deciziuni. . . , p. 25 1 -252.
77 Alexandru Duţă, Ştefan Stanciu, Situaţia social-economică a oraşului Galaţi În perioada
primului război mondial 1 916-1918. Pagubele provocate de război, în "Danubius", nr.
XIII-XIV, 1 992, p. 1 56-1 57.
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personalului poliţienesc. Raportând resursele umane şi financiare ale Poliţiei
din Galaţi la cele din Brăila, oraş cu populaţie mai mică şi cu o întindere
estimată la 2/3 din cea a Galaţiului, acesta remarca că în Galaţi erau angajaţi
22 ofiţeri de poliţie, faţă de 36 în Brăila. Disproporţia se menţinea şi în
cazul agenţilor de pază 250 la Brăila şi 234 la Galaţi. Alocaţia bugetară
pentru personal şi logistică era de 3 5 1 .502 lei la Brăila, faţă de 330.567 la
Galaţi, cu menţiunea că oraşul vecin, având local propriu pentru poliţie, era
scutită de plata chiriei, care în cazul Galaţiului se ridica la suma de 7.500
lei. De asemenea, era semnalată imposibilitatea în care se găsea conducerea
Poliţiei de a recruta sergenţi de oraş care să corespundă exigenţelor, din
cauza salariului prea mic (un muncitor, chiar în condiţiile crizei economice,
câştiga mai mult decât un sergent), prin urmare singura soluţie întrevăzută
era suplimentarea lefurilor cu cinci lei lunar78 • Situaţia sergenţilor de oraş s
a înrăutăţit şi mai mult în luna iunie a anului 1 9 1 8, când aceştia au adresat
un memoriu disperat Ministerului de Interne în speranţa măririi lefurilor, în
condiţiile în care efectuarea serviciului poliţienesc era tot mai dificilă "Mai cu seamă de doi ani, de când a început războiul, au început şi luptele
politice, aşa că nu e sărbătoare lăsată de Dumnezeu să nu fie întrunire sau
manifestaţie de stradă şi noi suntem puşi înaintea tuturor, şi tocmai noi să
fim plătiţi aşa de prost! " 79 • Având în vedere condiţiile grele, din luna
decembrie 1 9 1 6, motivat de raportul comandantului Corpului de sergenţi,
prefectul Poliţiei recomandă şi suplimentează efectivul acestui Corp cu 20
.
de sergenţt de paza� 80 .
Î n anul 1 9 1 6 intră în vişoare Legea specială privind autorizarea
luării de măsuri excepţionale 1 , un rol major revenind autorităţilor
poliţieneşti şi comunale, care au intensificat controalele în ceea ce priveşte
modul de conformare a comercianţilor la preţurile maximale fixate la unele
produse (conform articolelor 28 şi 30 din sus-numita lege, cei care săvârşeau
-

78 Prin bugetele anilor 1 9 1 4-1 9 1 5 şi 1 9 1 5 - 1 9 1 6, salariul sergenţilor a fost ridicat cu câte
cinci lei lunar, astfel încât de la 65 lei, în anul 1 9 1 4, ajunsese la 75 lei pe lună, în 1 9 1 6.
Prefectul Poliţiei a mai solicitat, prin acelaşi raport, înfiinţarea unui număr de cinci posturi
de subcomisari (salariul de 1 60 lei/lună), înaintarea unui comisar în grad şi menţinerea
sumei de 250 lunar, alocată în bugetul anterior, pentru plata trăsurilor de inspecţie şi
transporturi urgente (A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 31 1 9 1 5- 1 9 1 7, f. 1 2 - 1 4).
79 Un sergent era retribuit cu suma de 75 de lei lunar, din care şase lei şi 75 de bani erau
opriţi garanţie, ceea ce însemna că acesta trebuia să se descurce cu doi lei şi 22 de bani pe
zi, bani cu care trebuia întreţinută şi familia, în condiţiile în care un kg de mălai costa 30 de
bani, 1 00 kg de lemne patru lei, chiria pe o zi, chiar la periferie, ajungea la 50 de bani
(Ibidem, d. 4411 9 1 6, f. 84).
8
0 Ibidem, d. 4411 9 1 6, f. 1 05.
81 M. O., nr . 5 bis din 5 aprilie 1 9 1 6.
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abateri aveau să suporte rigorile legii, iar marfa confiscată şi vândută
populaţiei). Periodic, Poliţia urma să înainteze Primăriei evidenţe cu
persoanele deferite justiţiei, pentru a se interesa direct de evoluţia
proceselor82 . Pe toată perioada desfăşurării războiului 83 poliţiştii gălăţeni şi
au adus aportul la păstrarea ordinii şi liniştii în oraş, în condiţii destul de
dificile, dacă avem în vedere criza economică, cu toate implicaţiile care
decurgeau din aceasta. Nu o singură dată, localurile unde se distribuiau
cotele produselor alimentare au fost afectate. Este şi cazul comisariatelor III,
IV şi V care, la data de 23 iulie 1 9 1 6, din cauza îmbulzelii populaţiei 84
ocazionată de distribuirea zahărului, au suferit deteriorări ale uşilor şi
ferestrelor, pagubele produse fiind evaluate la suma de 1 44,80 lei 8 5 . A
existat şi o reacţie a societăţii de a veni în sprij inul autorităţilor poliţ�neşti.
Astfel, în luna noiembrie a anului 1 9 1 6, un grup de cetăţeni din Galaţi a luat
iniţiativa înfiinţării unei " Asociaţii Cetăţeneşti ", menită a asigura paza
oraşului, apărând la nevoie avutul şi viaţa orăşenilor, organizând cu această
ocazie şi serviciul pompierilor în caz de incendiu 86 .
Ministerul de Interne - prin ordinul 1 .900 din 8 septembrie 1 9 1 6
adresat Prefecturii Galaţi, în urma primirii unor " informaţii din izvoare
demne de toată încrederea" cum că, cu prilejul efectuării rechiziţiilor, s-au
săvârşit numeroase abuzuri fără a fi eliberate adeverinţele de proprietate
prevăzute în legea rechiziţiilor, precum şi faptul că aceste rechiziţii au fost
făcute de unele persoane care nu aveau competenţa necesară - autorizează
instituirea unei comisii speciale care să ia act de aceste plângeri şi să
elibereze acte în regulă. Comisia avea să funcţioneze, conform Publicaţiei
Primăriei nr. 1 0.057 din 20 septembrie 1 9 1 6, în localul Prefecturii Poliţiei în
perioada 26-30 septembrie, primarul oraşului având funcţia de preşedinte,
iar şeful Poliţiei sau comandantul Companiei de Jandarmi aceea de delegat
militar87 .
Încă din primele zile ale războiului au apărut deficienţe în
aprovizionarea cu combustibil. În lunile de iarnă ianuarie - februarie 1 9 1 7,
zona situată în partea de jos a oraşului a fost ameninţată cu inundarea din
82 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 1 8011 9 1 6, f. 1 -3 .
83 Pentru operaţiunile militare desfăşurate d e armata română, vezi Ministerul Apărării
Naţionale, Marele Stat Major, Serviciul "Istoric", România în războiul mondial 1916-1919,
voi. I-II, Ed. Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Bucureşti, 1 934 şi 1 936.
84 Recensământul populaţiei din anul 1 9 1 7, realizat de Poliţia gălăţeană, menţionează
numărul de 73 .046 locuitori (Cezar Bejan, Alexandru Duţă, Stelian Iordache, Viorica
Solomon, op. cit. , p. 336-337).
85 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 441 1 9 1 6, f. 87.
86 Ibidem, f. 1 00, 1 0 1 .
87 Ibidem, d . 1 83/1 9 1 6, f. 54-55.
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cauza lipse! combustibilului (păcură) pentru acţionarea pompelor Serviciului
Hidraulic. In iarna şi toamna anului 1 9 1 7 preţul, mărimea şi calitatea pâinii
suferă degradări excesive 88 . Dezorganizarea aprovizionării şi lipsa
produselor de primă necesitate a atins apogeul în anul 1 9 1 8 datorită jafului
organizat de Puterile Centrale în teritoriul ocupat, a persistenţei secetei,
dificultăţilor crescânde ale transporturilor, destrămării armatei ruse şi chiar a
greşelilor administrative. Seceta din anii 1 9 1 7- 1 9 1 8 a afectat mult producţia
agricolă a întregii ţări. La 1 august 1 9 1 8, Prefectura judeţului Covurlui
constata că "recolta de grâu şi secară a dat rezultate aşa de slabe, încât. . .
cantitatea de recoltă de abia ajunge pentru însămânţările de toamnă"89 .
Ca urmare a bombardamentelor inamice şi dificultăţilor în
aprovizionarea cu combustibil şi materiale, se produce deteriorarea unor
sectoare de gospodărie comunală şi urbanism, elemente vitale pentru un oraş
mare. Transportul urban în comun cu tramvaiele a încetat la 23 decembrie
1 9 1 690 • Iluminatul public, realizat în epocă cu gaz aerian de către o
societate franca-belgiană, s-a întrerupt în urma gravelor avarii provocate de
bombardamentele din 3 ianuarie şi 2 februarie 1 9 1 7. Adăugând rechiziţiile
masive de combustibili, utilaje şi materiale efectuate de către armată şi căile
ferate, nerezolvarea problemei combustibililor, reaua voinţă a societăţii prin
refuzul ei de a folosi combustibili mai scumpi decât cărbunele, se ajunge în
situaţia ca problema iluminatul public în oraş să nu se rezolve nici în anul
1 9 1 9. Existau totuşi câteva felinare pe bază de petrol, dar care aveau o
funcţionare neregulată. Alimentarea cu apă, concesionată unei societăţi
engleze, se făcea cu restricţii, aflându-se mereu sub ameninţarea întreruperii,
datorită lipsei combustibililor, capacităţii depăşite şi uzurii utilajelor,
instalaţiilor şi reţelei de conducte.
Pe lângă populaţia sa, oraşul Galaţi adăpostea un număr foarte mare
de refugiaţi 91 , în general oameni de condiţie materială şi socială modestă,
88

Preţul unui kilogram de pâine a crescut, de la 22 de bani, la 3 5 de bani spre sfârşitul
perioadei, distribuirea se făcea numai 4-5 zile pe săptămână, brutarii sustrăgeau făina şi o
vindeau la preţ de speculă; în august se epuizează stocurile de lemne de foc ale brutăriilor,
iar în octombrie cele de grâu şi secară pentru fabricarea pâinii. În zona ocupată se afla
adevăratul grânar al României şi, totodată, rezervele cele mai importante care nu putuseră fi
evacuate în Moldova.
89 Alexandru Duţă, Ştefan Stanciu, loc. cit. , p. 1 60- 1 6 1 .
90 Încercările Societăţii de Exploatare a Tramvaielor şi Primăriei de repunere în funcţiune în
anul 1 9 1 8 au eşuat, din cauza refuzului Ministerului Industriei şi Comerţului de a aproba
furnizarea combustibil ului şi materialelor necesare.
91 Din cauza înfrângerii de la Turtucaia ( 1 9-24 august 1 9 1 6), Galaţiul devine un mare
centru de evacuare. La 23 decembrie 1 9 1 6, ultimele unităţi de ariergardă din Dobrogea trec
Dunărea în zona Galaţi. Pentru ajutorarea refugiaţilor se constituie, la 1 1 octombrie 1 9 1 6,
"
"Comitetul pentru ajutorarea refugiaţilor (Paul Păltănea, op. cit. , p. 238).
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cărora autorităţile locale erau obligate să le acorde ajutoare . O statistică
întocmită de Prefectura Poliţiei avansa, la 27 august 1 9 1 6, cifra de 73 .046
locuitori. Deşi în cursul războiului nu s-a putut efectua o statistică exactă a
numărului de refugiaţi stabiliţi temporar la Galaţi, iar cifrele indicate de
Primărie referitoare la populaţia oraşului 92 sunt în mod conştient exagerate
din motive uşor de înţeles, este indiscutabil că oraşul era supraaglomerat.
Pentru paza oraşului, în locul sergenţilor de poliţie mobilizaţi, Regimentul
5 1 lnfanterie din localitate93 a repartizat un număr de 1 42 miliţieni, contra
sumei de 2 1 lei lunar pentru fiecare om Aceasta a asigurat paza oraşului pe
durata 1 5 noiembrie- 1 5 decembrie 1 9 1 6, după care regimentul a părăsit
gamizoana94 . În luna ianuarie 1 9 1 7, conform statelor de plată, sergenţii de
pază erau în număr de 27. La finele acestei luni, Consiliul Comunal aprobă,
"
"pentru a asigura mai bine paza poliţienească , suplimentarea efectivelor cu
50 sergenţi, în vederea completării numărul posturilor rămase vacante
urmare a mobilizării sergenţilor de poliţie. Având în vedere condiţiile
financiare grele ale Comunei (şi datorită faptului că veniturile nu puteau fi
încasate) aceasta se vede nevoită la scurt timp să dea o decizie prin care,
începând cu 1 aprilie, erau disponibilizaţi sergenţii suplimentari angajaţi în
contul Comunei. Menţionăm că suma înscrisă în buget pentru întreţinerea
Poliţiei pe anul financiar 1 9 1 7- 1 9 1 8 se ridica la 348.556,50 lei 95 . Începutul
anului 1 9 1 7 găsea în Galaţi un număr de 5 1 sergenţi evacuaţi din zona
ocupată (24 sergenţi de la Poliţia Craiova, 22 sergenţi de la Poliţia Călăraşi,
un sergent de la Poliţia Bazargic şi patru sergenţi de la Poliţia Roşiorii de
Vede) care, spre a nu fi cu totul lipsiţi de mijloace de existenţă, efectuau
serviciul de pază în cadrul Poliţiei gălăţene. Din păcate, toate demersurile
întreprinse de şeful Poliţiei ca, printr-un efort al autorităţilor comunale,
aceştia să primească cu ocazia Anului Nou o sumă cât de modică au rămas
fără urmări din cauza deficitului bugetar96 .
Referitor la situaţia oraşului Galaţi în timpul Primului Război
Mondial, deosebit de concludent ni se pare raportul adresat de primarul
oraşului ministrului de Interne la 1 7 septembrie 1 9 1 7. Practic, Galaţiul,
92 Variază de la 75 .000 (22 februarie 1 9 1 8) la 1 50.000 locuitori (2 ianuarie 1 9 1 7).
În
93
iarna
anului
1 9 1 6,
frontul
s-a
stabilizat
pe
aliniamentul
Baldovineşti-Galaţi-Nămoloasa-Focşani, astfel că oraşul Galaţi căpăta o deosebită
importanţă strategică. În oraş işi aveau sediul: Regimentul 1 1 Dorobanţi-Siret, Regimentul
3 Vânători, Regimentul 8 Călăraşi, Regimentul 3 Artilerie grea, o companie sanitară, la
care se adăugau unităţile de marină şi Arsenalul Marinei (Ioan Brezeanu, N. G. Munteanu,
op. cit., p. 1 07).
94 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 1 01 1 9 1 7.
95 Ibidem, d. 261 1 9 1 7- 1 9 1 8, f. 4-6 şi 1 8-22.
96 Ibidem, f. 1 .
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primul port al ţării în condiţii de pace, devenise în condiţii de război şi cel
mai mare oraş al ţării după Iaşi. Situaţia era extrem de dificilă în condiţiile
în care oraşul, situat între o frontieră şi un front de război, se afla sub bătaia
tunurilor97 . Paza oraşului, atât pe timpul zilei, cât şi noaptea, se realiza de
către un corp de vardişti, vădit insuficient atât numeric, cât şi ca dotare
tehnico-materială, fără ca în oraş să mai fie cantonate şi alte forţe militare.
Aprovizionarea cu produse alimentare prezenta numeroase deficienţe, în
sensul că produsele de natură animală, inclusiv peştele, aproape lipseau.
Deşi au fost plantate însemnate culturi de legume, atât în jurul oraşului
Galaţi, cât şi în judeţul Covurlui, ele nu au dat rezultatul aşteptat, datorită
secetei din timpul primăverii şi a verii. Culturi mai deosebite au fost
înregistrate în partea de sus a judeţului, în plasa Horincea şi în Târgui
Bereşti. Toate terenurile au fost însă rechiziţionate de Comandamentul
Etapelor Armatei 1 pentru întrebuinţarea exclusivă de către acesta.
Municipalitatea de Galaţi a solicitat, subliniind faptul că nu este
contra rechiziţiilor care aveau ca principal efect evitarea speculei şi creşterea
preţurilor, ca cel puţin să se stabilească o cotă, nu mai mică de jumătate,
destinată populaţiei oraşului, care număra 1 40.000 suflete, urmând ca
distribuirea să fie făcută prin intermediul Serviciului de aprovizionare
comunal. A vând în vedere situaţia dramatică, primarul a cerut intervenţia
ministerului pe lângă reprezentanţii altor judeţe care au avut recolte mai
bune şi care nu aveau o populaţie aşa numeroasă. Se înregistrau probleme şi
în ceea ce priveşte aprovizionarea populaţiei cu lemne, nu atât în legătură cu
procurarea materialul lemnos, cât în legătură cu transportul din pădure (cea
mai apropiată de oraş, la 30 km) . Oraşul era iluminat pe timp de pace de
către Uzina de gaz aerian. Din păcate, aceasta a fost distrusă de către
bateriile inamice de pe dealul Buceac din Dobrogea şi aproape ruinată, astfel
că iluminatul public era aproape inexistent, iar cel din locuinţe se făcea cu
gaz lampant care, de asemenea, era insuficient. Morăritul a avut şi el de
suferit. Moara " Steaua" fusese bombardată98 şi distrusă, drept urmare
97 Evenimente deosebite s-au consumat în oraşul Galaţi în zilele de 7-9 ianuarie 1 9 1 8, când
două divizii ruseşti de pe frontul Mărăşeşti, în timpul guvernului Kerenski, s-au răzvrătit
împotriva comandamentului lor, încercând să cucerească cu forţa oraşul, spre a-1 prăda şi a
se uni cu o a treia divizie cantonată în oraş. Un batalion românesc aflat la Galaţi, sprijinit de
câteva sute de marinari din Port, alături de alte trupe sosite de pe front, au respins atacul
rusesc dezarmând la 9 ianuarie divizia cantonată în oraş (Gh. N. Munteanu Bârlad, Galaţii
cu 35 vederi în text. Harta ţinutului şi Planul oraşului, Ed. Ştiinţifică-Culturală, Galaţi,
1 925, p. 36).
98 Totalul pagubelor provocate de bombardamentele germane la sfărşitul războiului a fost
evaluat de Serviciul Tehnic al Primăriei la suma de 6.66 1 .292 lei; vezi A.N. Galaţi, fond
Primăria oraşului Galaţi, d. 201 1 9 1 7- 1 9 1 9, f. 1 64- 1 67 .
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porumbul şi grâul erau măcinate la o serie de mori mai mici rechiziţionate,
care se aflau sub administrarea militară a Serviciului de subzistenţă, morarii
neavând nicio implicare în administrarea morii sau procurarea seminţelor.
Dacă astfel se prezenta situaţia la mori, brutăriile în schimb se confruntau cu
probleme mult mai mari, formându-se din timpul nopţii cozi interminabile
de bătrâni, femei şi copii 99 .
Dacă ar fi să facem dovada sacrificiilor poliţiştilor români în timpul
Primului Război Mondial este suficient să amintim că, timp de aproape doi
ani, 2 1 de judeţe, 56 de oraşe şi mii de comune s-au aflat sub ocupaţie 1 00 .
Poliţiştii au rămas în aceste localităţi dezarmaţi, umiliţi, ameninţaţi cu
moartea, arestaţi, judecaţi şi condamnaţi, unii chiar la moarte. Pentru servicii
aduse statului şi armatei române, numeroşi poliţigti au fost judecaţi de
administraţia de ocupaţie şi condamnaţi la moarte 1 1 . Ca o recunoaştere a
spiritului de sacrificiu manifestat în timpul războiului 1 02 la 25 mai 1 92 1
generalul Badoglio, subşeful Marelui Stat Major al armatei italiene, în
calitate de trimis special al regelui Italiei, soseşte la Galaţi şi decorează
oraşul cu însemnele "Crucea de Război" 103 , pentru ca în anul următor, în
luna octombrie, generalul Berthelot să înmâneze municipalităţii "Crucea de
Război Franceză" 1 04 . Î n memoria fiilor Galaţiului care au căzut apărând
patria în timpul Primului Război Mondial, în anul 1 926, când se împlineau
zece ani de la intrarea României în război, municipalitatea a dezvelit
Monumentul Ostaşului, lucrarea executată în bronz de sculptorul D .
Măţăoanu 105 •
Departe de a se dezvolta linear, ca de altfel şi istoria poporului
român, istoria poliţiei gălăţene alternează perioadele constructive cu cele de
stagnare sau chiar involuţie. Factorii care au influenţat această evoluţie în
plan instituţional au fost de natură intrinsecă, numărul personalului, calitatea
materialului uman şi gradul pregătirii profesionale, baza materială, sau

99 A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 48/ 1 9 1 7, f. 333-334 şi 347.
100
În timpul războiului din 1 9 1 6- 1 9 1 8 au fost mobilizaţi din localităţile rurale ale judeţului
Covurlui un număr de 1 7.920 de oameni din contingentele 1 892 - 1 9 1 9; vezi Gh. N.
Munteanu Bârlad, op. cit. , p. 1 1 .
101
Ioan P. Suciu, Argumente pentru construirea " Monumentului Eroilor Poliţiei Române " ,
în "Monitor Cultural Educativ", nr. 3/( 1 4), Bucureşti, 2006, p. 2 1 .
1 02
În legătură cu operaţiunile militare la care au participat unităţile militare din garnizoana
Galaţi, vezi Paul Păltănea, op. cit. , p. 235-244.
103
A.N. Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, d. 5/1 92 1 , f. 66.
1 04
Ibidem, d. 1 5/1 922, f. 39.
105
Corneliu Stoica, Ion T. Dragomir, Mihalache Brudiu, Muzee şi monumente gălăţene,
Î ntreprinderea Poligrafică Galaţi, Galaţi, 1 974, p. 48.
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extrinsecă, evenimentele din plan naţional, legislaţia, condiţiile locale
specifice.
Actele normative emise în primele două decenii ale secolului al
XX-lea sunt pe de o parte expresia preocupării autorităţilor legislative de a
moderniza instituţia Poliţiei, de a reglementa anumite aspecte, iar pe de altă
parte reprezintă materializarea în plan legislativ a evoluţiei cadrului istoric,
social, economic şi politic. Prima organizare generală a Poliţiei este realizată
timpul ministeriatul lui Vasile Lascăr, prin Legea de la 1 aprilie 1 903, care
cuprinde următoarele principii de organizare: stabilitatea funcţionarilor
poliţieneşti, emiterea de direcţiune şi exerciţiune, centralizarea într-un
singur corp a funcţionarilor poliţieneşti şi legarea lor printr-o colaborare
activă, intelectualizarea personalului şi disciplinarea lui prin măsuri care să
asigure o cât mai perfectă îndeplinire a serviciului. În baza legii menţionate,
Poliţia din Galaţi este ridicată la rangul de Prefectură, cu atribuţii analoage
Prefecturii de poliţie din Bucureşti.
În prima decadă interbelică Poliţia română a funcţionat sub incidenţa
legilor adoptate în timpul ministrului de Interne liberal Vasile Lascăr ( 1 9021 904) care a realizat prima lege organică de organizare a poliţiei, bazată pe
principii moderne de conducere. Prin modificările legislative ulterioare s-a
imprimat instituţiei o organizare deficitară, care s-a menţinut de-a lungul
primului deceniu interbelic, al aşa-numitei decade brătieniste.
Marea Unire a însemnat atât întregirea teritorială, dar şi o "piatră de
încercare" pentru administraţia românească şi implicit pentru Poliţia română
care a trebuit să facă faţă noilor realităţi postbelice cauzate de război şi
revenirea la normalitate: deteriorarea situaţiei economice care a avut
implicaţii sociale prin desele greve muncitoreşti. Instituţia Poliţiei s-a extins
treptat în regiunile româneşti unite cu ţara, trebuind să facă faţă atât
problemelor care ţineau de dublarea teritoriului ţării şi a populaţiei, dar şi de
creşterea ponderii minorităţilor naţionale. Poliţia a trebuit să găsească soluţii
acestor realităţi generatoare de stări conflictuale şi insecuritate, însă cu o
organizare destul de ineficientă. Această organizare ţinea în special de
selecţionarea personalului poliţienesc potrivit aptitudinilor, stabilitatea în
funcţie şi birocratismul cancelariilor poliţieneşti.
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SOCIETATEA ORTODOXĂ NAŢIONALĂ A FEMEILOR ROMÂNE
Elena Ungureanu *

The national Orthodox Society of Romania Women
- Abstract -

At the beginning of the 20th century, The National Orthodox Society of
Romanian Women (founded in 191 O) played an important ro le in the
progression ofcu/ture and education of Romanian children from a religious
and a national point of view (in accordance with the requirements of the
national interes!), by establishing preschools, schools and boarding schools
where young students could be taught the national curriculum, but "under
the clase supervision of the society.
Key words: National Orthodox Society ofRomanian Women, preschools
Cuvinte-cheie: Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române
Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române (SONFR) s-a
constituit în anul 1 9 1 0. În urma dezbaterilor din ultimele două luni ale
acelui an, Parlamentul României a aprobat, cu doar un vot contra, Statutul şi
legea acesteia, ca un semn de recunoaştere şi apreciere a rolului femeii în
creşterea şi educarea tineretului. Scopul societăţii era "dezvoltarea culturii şi
educaţiunii copiilor români din punct de vedere religios şi naţional, aşa cum
cere interesul patriotic" (art. 5).
Ca mij loc de realizare a scopului propus era prevăzută şi înfiinţarea de
grădini de copii 1 , şcoli şi internate pentru elevi şi eleve, în care cursurile se
predau în conformitate cu programele Statului, dar sub imediata
"
supraveghere a societăţii " (art. 6, al. b ).
SONFR, cu sediul în capitală, avea ca preşedinţi de onoare pe IPSS
Mitropolitul Primat al României şi pe Mitropolitul Moldovei şi Sucevei şi
era condusă de un comitet central, compus din " o prezidentă, 14 doamne ori
domnişoare ca membri inamovibili şi 1 O bărbaţi, parte din cler, parte mireni,
cooptaţi din rândul membrilor activi" . Semnul societăţii era o cruce din oţel
* Grădiniţa ,,Spiru Haret'' Bacău.
1 Prin Legea învăţământului din 1 948, grădinile de copii au fost denumite grădiniţe de
copii, termen utilizat şi azi.
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cu panglică tricoloră2 •
În capitală, SONFR a înfiinţat comitete parohiale" în fiecare parohie,
"
cu ajutorul clerului, corpului didactic şi al medicilor, iar în ţară "filiale
parohiale" în toate eparhiile, pe baza unui regulament. Activitatea
comitetului central, sub conducerea Anastasiei Filipescu, s-a desfăşurat pe
secţiuni; fiecare secţiune - între care se număra şi secţiunea grădini de copii
era compusă din minimum 4 membri şi era condusă de o doamnă sau
domnişoară.
Încă de la 1 septembrie 1 9 1 O, înainte ca SONFR să fie legiferată,
comitetul acesteia a deschis prima grădină de copii în cartierul Floreasca din
Bucureşti, în str. Dorobanţilor nr. 1 7 1 , într-un local închiriat pentru care se
plătea anual suma de 1 .530 lei 3 . Solemnitatea deschiderii acesteia a avut loc
duminică 1 7 oct. 1 9 1 O, ora 1 1 a.m., la care au fost invitaţi IPSS Mitropolitul
Primat Athanasie "pentru a sfinţi apa" şi ministrul Instrucţiunii Publice,
Spiru Haret, "pentru a o onora cu prezenţa" Domniei Sale această
solemnitate4 . De asemenea, au fost adresate invitaţii şi membrilor filialelor
parohiale locale din capitală pentru a participa la acest mare eveniment5 .
Până la sfârşitul anului 1 9 1 O, Comitetul SONFR a mai deschis încă trei
grădini de copii în cartiere mărginaşe din Bucureşti, respectiv în Ghencea,
Griviţa şi în Tei, toate în localuri închiriate, folosind câte o cameră pentru
sala de clasă şi câte 2-3 camere pentru locuinţa conducătoarelor6 . La
propunerea comitetului, Ministerul Instrucţiunii a numit conducătoare cu
titlu provizoriu pe Eugenia T. Vasilescu la grădina de copii din Ghencea, pe
Adela Duca-Hanamolu la cea din Griviţa şi pe Sevasta Caraman la cea din
Tei, toate absolvente ale Extematului de Fete, cu practică pedagogică sau cu
certificat de aptitudine pedagogică7 • La cea din cartierul Floreasca funcţiona
Elena Nicolaide8 .
După ce Anastasia Filipescu l-a informat pe ministrul Spiru Haret că a
alcătuit comisia pentru patronajul grădinilor de copii, precizând numele
celor şapte membre, Ministerul, prin Ordinul nr. 1 0. 1 93/2 1 martie 1 9 1 1 , a
numit ca membre în Comitetul pentru inspectarea grădinilor de copii pe
doamnele: Zoe dr. Râmniceanu, Zoe Rosetti-Bălănescu, Zetta Manu, Eliza
-

2 M. 0., nr. 2551 1 7 febr. 1 9 1 1 , p. 1 0.652- 1 0.653; vezi şi Elena Ungureanu, Istoria
învăţământului preşcolar din judeţul Bacău, Ed. Pirn, Iaşi, 2009, p. 62-66.
3 A.N. Bucureşti, fond SONFR, cap. VIII A, dosar 493/1 9 1 0, f. 5 .
4 Ibidem.
5 Ibidem, dosar 494/ 1 9 1 1 , f. 45.
6 Ibidem, f. 1 2.
7 Ibidem.
8 Ibidem, f. 1 2- 1 3 .
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Greceanu, Esmeralda g-ral Manu, Maria Ţimuş şi d-ra Elena Odobescu9 .
Încă de la înfiinţare, comitetul Societăţii Ortodoxe a fost preocupat să
îmbunătăţească condiţiile de funcţionare ale grădinilor de copii, solicitând
sprijin şi Primăriei Bucureşti "pentru a dona teren pentru a clădi un local de
grădină de copii" , şi Ministerului Instrucţiunii pentru a susţine cu subvenţii
grădinile de copii deoarece " e nevoie şi de ajutorul Statului pentru ca
această binefăcătoare activitate începută sub auspicii îmbucurătoare să poată
aduce roade îndestulătoare" 1 0 •
În rapoartele de activitate pe care le înaintau societăţii ortodoxe,
conducătoarele interveneau pentru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate,
solicitând mutarea în alt local "din cauza chiriaşilor din curte care erau
pentru copii un exemplu negativ de comportare" sau propunând modele de
orar, motivate psihologic. Astfel, dimineaţa considerau că era bine să se
realizeze numai activităţi intelectuale, iar după-masa numai jocuri şi
ocupaţiuni; ziua de sâmbătă să fie " fără lecţii noi, ci o trecere în revistă a
ceea ce s-a făcut în cursul săptămânii " 1 1 .
Alte observaţii se refereau la aspecte de ordin metodic şi de conţinut,
desprinse din lecţiile cu copiii, unele menţinându-şi valoarea şi în prezent.
În acest context, conducătoarea Sevasta Caraman sugera accentuarea
"
rolului jocului educativ, nu distractiv, iar exerciţiul de vorbire nu [înseamnă]
a flecări, ci a judeca cum trebuie să formuleze propoziţiunea" . De asemenea,
aprecia că nu-s educative convorbirile, mai ales la grădinile de copii din
mahala, unde copiii povestesc "numai de bătăi, înjunghieri, crime; aşa că,
de-abia începute, [convorbirile] trebuie oprite sub pretext că nu-ţi place să
asculţi aşa răutăţi " . Jocurile să se aleagă cu atenţie, selectând în special "pe
cele dinamice şi colective, pentru a-i antrena pe toţi copiii să se mişte după
ce au ascultat o poveste. Nu e bine J ocul Şoarecele şi pisica, din cauză că
doar doi copii aleargă şi restul stau"1 •
S-au făcut şi alte propuneri - care se refereau la realizarea lecţiilor de
desen, ocupaţiuni manuale, povestiri, memorizări - privitoare la conţinut,
metodică şi locul lecţiilor în orarul zilei. Conducătoarea Sevasta Caraman a
prezentat ca alternativă "textul Programului de la Geneva" pentru două
diviziuni (grupe de copii - n. n.), una inferioară (copii de 3 -6 ani) şi alta
superioară (copii de 6-7 ani), şi orarul aferent 1 3 •
Imediat după primirea avizului de la MIPC, membrele comitetului
9 Ibidem, dosar 493/ 1 9 1 O, f. 9 şi I l .
1 0 Ibidem, dosar 494/ 1 9 1 1 , f. 5 şi 62.
1 1 Ibidem, f. 7-10.
1 2 Ibidem.
1 3 Ibidem.
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respectiv au efectuat inspecţii la grădinile de copii din Capitală, în urma
cărora au înaintat la 1 5 iunie 1 9 1 1 un raport către Primăria Bucureşti în care
era consemnat faptul că localurile în care funcţionează aceste instituţii sunt
"puţin igienice şi de cele mai multe ori neîncăpătoare şi nepotrivit alese
pentru a conţine un număr mare de copii " şi că, "rămânând cum se află,
[acestea] nu pot fi decât un focar de infecţiune vătămătoare copiilor" 14 •
Aceste constatări au stat la baza deciziilor Comitetului Central al
Societăţii Ortodoxe luate ulterior: construirea unor localuri proprii de
grădini de copii după proiecte tip de la Casa Şcoalelor care îndeplineau toate
condiţiunile, chiar şi pe aceea de a fi cea mai frumoasă, iar avizarea
înfiinţării grădinilor de copii în capitală şi în ţară urma să se facă numai dacă
acestea îndeplineau condiţii corespunzătoare de spaţiu şi dotare materială.
De asemenea, comitetul solicita ca Ministerul Instrucţiunii să numească
numai conducătoare destoinice, remarcate printr-o foarte bună activitate
didactică, propuse de Societatea Ortodoxă şi având recomandare din partea
Institutului condus de Luiza Neamţu, la care candidatele susţinuseră
examenul de aptitudine pedagogică.
Ministerul Instrucţiunii Publice, informat despre faptul că "Doamnele
din acel comitet au vizitat toate grădinile de copii din capitală" , le
transmitea "viile mulţumiri pentru grija şi solicitudinea ce-o arată în
prosperarea şi mersul regulat al acestor şcoli " 15 • Totodată, ministrul Spiru
Haret o numeşte pe Zoe Rosetti-Bălănescu ca preşedintă a comisiunii pentru
studierea unificării orarelor grădinilor de copii, avându-le ca membre pe Zoe
Vasiliu, inspectoare, şi pe Elena Cordoneanu, institutoare 16 .
În anul 1 9 1 3, filialele din Târgu-Ocna şi Târgovişte au înfiintat câte o
grădină de copii, la care ministerul a numit alte două conducătoare 1 7 .
La Iaşi, în acelaşi an s-a înfiinţat Grădina de Copii "Alexandru
Gr.Mavrocordat" în str. Socola nr. 38 "în localul zidit de societate în 1 9 1 2
pentru această şcoală" . Aici frecventau regulat între 40 şi 5 0 copii care la
ora 1 2 primeau un fel de mâncare şi pâine, iar la ora 1 5 1Q erau serviţi cu
pâine şi cu un adaos de fructe, numit povidlă (magiun) etc.
Conducătoare era d-ra Semiramiza Dimitriu (în 1 9 1 O funcţionase la
Grădina de Copii Galbeni - Valea Seacă, jud. Bacău) "care şi-a atras lauda
pentru munca stăruitoare care o depune, având ca ajutoare două domnişoare

1 4 Ibidem, f. 14.
1 5 Ibidem, f. 1 5.
1 6 Ibidem, f. 1 6.
1 7 A.N. Bucureşti, Biblioteca, SONFR, Raportul general al Comitetului Central/1913-1 914,
f.
1 - 14.

292

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

practicante" 1 !! . A doua grădină de copii din Iaşi s-a înfiinţat în 1 9 1 4, în
Ticău, la Sărărie, sub conducerea Iuliei Lascarachi (fostă Gheorghiu, care în
i 9 1 0 fusese conducătoare provizorie la Luizi-Călugăra, judeţul Bacău). În
1 9 1 5- 1 9 1 6 erau 7 5 de copii înscrişi, dintre care 40-50 au frecventat zilnic,
iar 32 de copii au trecut la sfârşit de an la şcoala primară 19 .
Cele două conducătoare au desfăşurat o activitate susţinută pentru
îngrijirea şi educarea copilaşilor şi au organizat cu aceştia frumoase serbări
şcolare, prilej cu care se adunau în folosul acestora donaţii în bani, obiecte
de îmbrăcăminte şi încălţăminte, jucării şi dulciuri de la persoane caritabile
şi personalităţi ale oraşului, invitate special la Crăciun, la Paşti şi la sfârşit
de an şcolar.
La aceste manifestări erau prezente şi membre ale SONFR filiala Iaşi
sau din Comitetul Central, uneori preşedinta Alexandrina Cantacuzino sau
chiar M.S. Regina Maria, ocazii pentru copii de a-şi exprima recunoştinţa
faţă de personalităţile binefăcătoare şi faţă de conducerea filialei, " fără
îngrijirea căreia mulţi dintre ei poate n-ar mai exista" .
În anul 1 9 14, cele 9 grădini de copii din capitală şi 1 O din provincie au
venit în ajutorul unui mare număr de familii de muncitori cărora le primeau
copilaşii pe timpul zilei, cât părinţii erau la lucru. Prin " educaţiunea îngrijită
ce li se dădea, precum şi prin instrucţiunea elementară temeinică ce o
primeau" în aceste instituţiuni, micii copilaşi erau ulterior remarcaţi ca
"
"nişte distinşi elevi ai şcolii primare .
Î n această activitate, plină de dăruire şi sacrificii a SONFR în Capitală,
s-au evidenţiat "admirabilele noastre conducătoare de grădini de copii în
frunte cu româncele Elena Nicolaide, Laura Călin, Sabina Rogoutzki,
Vasiliu, Niţeanu şi Stănescu care au fost îngerii păzitori ai mahalalelor"20 .
Pentru a avea o reprezentare a activităţii acestora vă prezentăm
programul serbării de sfârşit de an şcolar susţinută în data de 30 iulie 1 9 1 9
de copiii de la Grădina de Copii Nr. 1 "Floreasca" - Bucureşti, aflată sub
conducerea Elenei N. Nicolaide. Această conducătoare era apreciată de toată
lumea pentru "zelul şi munca depusă şi în special de dragostea cea mare ce o
poartă copiilor, care o consideră ca o adevărată mamă" 2 1 .
Programul serbării a început cu Cuvinte de urare cor. Au fost recitate
de către copii poeziile România Mare, Drapelul, Prăjitura, Steagul, au fost
prezentate jocuri naţionale Hora Ardealului, Hora ţărilor surori, Banul
-

1 8 Ibidem, Dare de seamă a Secţiunii Iaşi de la 25XI 1915-25 XII 1916, f. 26-27.
19 Ibidem, f. 35.
20
A.N. Bucureşti, Biblioteca, Dare de seamă a Comitetului Central al SONFR pe anul
1916, 191 7, 1918 şi 1919, f. 1 0 .
2 1 A.N. Bucureşti, fond SONFR central, cap. VIII A, dosar 499, f. 46 v .
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Mărăcine; jocul costumat Anotimpurile
alegorie, jocuri frobeliene
Muzicanţii, Soldaţii (cunoscute şi astăzi ca jocuri cu text şi cânt), alegoria
Adevărul, minciuna şi îngeraşul şi marşuri Suntem soldaţi şi Spre Ardeal,
spre Ardeal. Serbarea s-a încheiat cu "cuvinte de mulţumire" rostite de Zoe
-

Rosetti-Bălănescu din partea Comitetului Central, de preotul Gh.
Alexandrescu din partea cartierului, de d-1 Constantinescu din partea
părinţilor copiilor şi Elena Nicolaide, directoarea şcolii22 .
În Secţiunea grădini de copii a Comitetului Central al societăţii, în anul
1 9 1 3- 1 9 1 4 activau ca membre Elisabeta Manu, Esmeralda Manu, Zoe
Râmniceanu-Bălănescu, Gr. Greceanu, Ana Florescu, Olimpia Bossie,
Ştefan Negulescu. Aceştia, convinşi că prin "răspândirea de grădini de copii
în ţară" se realiza " educaţia naţională şi religioasă a generaţiunii viitoare" , s
au angajat, în continuare, pentru a face "toate sacrificiile spre a le înmulţi
cât mai mult şi a le aşeza pe baze cât mai temeinice, potrivit cu nevoile şi
aspiraţiunile poporului român"23 .
În acest scop, în colaborare cu Societatea Mama Răniţilor, SONFR a
"
înfiinţat încă 30 de grădini de copii cu cantină pentru copiii mobilizaţilor",
dintre care şapte în Bucureşti şi 23 în principalele oraşe din ţară. Pentru
această acţiune, Societatea Familia Luptători/ar a pus la dispoziţia SONFR
câte 2 .000 de lei pentru întreţinerea fiecăreia dintre aceste noi grădini de
copii, timp de 6 luni. De asemenea, Ministerul Instrucţiunii Publice a
menţinut delegaţia dată în 1 9 1 O Comitetului Central ca " să supravegheze şi
să inspecteze toate grădinile de copii comunale din Capitală" 24 .
Din anul şcolar 1 9 1 5 - 1 9 1 6 d-na Elena M. Şeulescu, membră în
Secţiunea grădini de copii, îndeplinea şi funcţia de inspectoare a grădinilor
de copii din Bucureşti şi din întreaga ţară care erau patronate de societatea
ortodoxă. În această calitate ea a urmărit cu mare atenţie îmbunătăţirea
condiţiilor de funcţionare a acestor instituţii.
Cu prilejul inspecţiilor sanitare efectuate la aceste grădini de copii,
medicul Tudor a constatat că starea localurilor era bună, sănătatea copiilor
"
"mai mult decât satisfăcătoare , iar profesoarele Maria Beiu-Palade şi
Izabela Sadoveanu, inspectoare şcolare din MIP, au apreciat condiţiile de
bază didactico-materială ale acestora, pregătirea didactică a conducătoarelor
şi nivelul pregătirii copiilor, aspecte ce se găsesc consemnate în procesele
verbale încheiate.
Iniţiativa deosebită a acestei societăţi în Bucureşti este prezentată şi în
22 Ibidem.
23 A.N. Bucureşti, Bibliotecă (III/7535), SONFR, Raportul general al Comitetului Central
din anul I913-1914, f. 1 - 14.
2 4 Ibidem, f. 49.
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prima lucrare monografică a învăţământului preşcolar din România, în care
autoarele au subliniat activitatea SONFR, sub preşedinţia Alexandrinei
Cantacuzino, care a construit pentru opt grădini din Bucureşti, aflate sub
conducerea acestei societăţi, localuri după proiecte tip (două grupe cu 50
copii şi locuinţă pentru directoare), le-a înzestrat cu mobilier şi material
didactic frobelian şi a organizat cantine şi cămine pentru copilaşi.
Aceste grădini de copii au devenit în primele două decenii ale sec. al
XX-lea "primele centre de educaţie şi cultură foarte bine organizate în
Capitala ţării " , adevărate centre de experimentare pedagogică şi pentru alte
educatoare care organizau grădini de copii 2 5 .
De asemenea, importante contribuţii au adus şi alte grădini de copii din
ţară, aflate sub patronajul SONFR, atât în domeniul protecţiei sociale a
copilaşilor cât şi în cel al învăţământului, unde şcolile de copii mici
deveniseră " instituţii model" , iar conducătoarele acestora erau " adevărate
făclii" care au luminat activitatea de perfecţionare a noului detaşament de
cadre didactice, care a crescut ca valoare şi ca număr an de an şi, cu
deosebire, după Primul Război Mondial.

Prima grădină de copii din Târgu-Ocna - o realizare a Societăţii
Ortodoxe Naţionale a Femeilor Române
Comitetul Central al SONFR a acţionat cu hotărâre pentru punerea în
aplicare a prevederilor legii şi statutelor societăţii, nu numai în Bucureşti ci
şi pe întreg teritoriul ţării, înfiinţând filiale locale care aveau ca scop
"dezvoltarea culturii şi educaţiunii copiilor români, din punct de vedere
religios şi naţional, aşa cum cere interesul patriotic"26 .
În oraşul Târgu-Ocna, în anul 1 9 1 1 , din iniţiativa unor vrednice
românce s-a înfiinţat o filială a Societăţii Ortodoxe în Parohia "Precista'.27 ,
al cărei comitet, sub conducerea Lucreţiei dr. Gheorghiu, a acţionat pentru
strângerea fondurilor băneşti chiar din primele luni. Astfel, a organizat un
bal în 5 martie, o serbare în 1 9 iunie şi o colectă la 1 5 august şi a strâns
cotizaţia pe tot anul, înregistrându-se suma de 4 79 lei. Din aceşti bani, 1 3 lei
au fost cheltuieli de cancelarie, iar 466 lei au fost expediati la Comitetul
Central al societăţii28 . În anul 1 9 1 2, în primele patru luni, s-�u strâns 43 lei
25 Rodica Şovar, Florica Bălaşa, Un secol de existenţă legiferată a învăţământului preşcolar
din România, Ed. Scorpion 7, Bucureşti, 1 996, p. 45.
26
M. O., nr. 255/1 7 febr. l 9 l l , p. l 0.652- 1 0.653.
27 Elena Ungureanu, op. cit. , p. 94-97.
28
A.N. Bucureşti, fond SONFR, cap. IX A - Comitete parohiale, dosar 5471 1 9 1 1 - 1 9 1 3 , f.
1 1.
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din cotizaţii şi 1 5 lei dintr-o colectă făcută de parohul Bisericii "Precista" , în
total 58 lei, la care se vor mai adăuga banii strânşi din vânzarea " florii
galbene" distribuită în oraşul Târgu-Ocna şi în comunele învecinate
acestuia29 •
În raportul de activitate înaintat la 26 mai 1 9 1 2 , după ce a prezentat
activitatea comitetului de la înfiinţare, preşedinta Lucreţia Gheorghiu o
informa pe prezidenta Comitetului Central că în această localitate se simte
mare nevoie de o grădină de copii şi că dorinţa comitetului filialei este ca
aceasta să se înfiinţeze în cel mai scurt timp. În acest scop, ea a propus ca
fondurile ce se adună să fie păstrate pe viitor de filială, precizând că numai
înfiinţându-se această grădină în cel mai apropiat timp, spre a fi o dovadă
reală a nobilului scop urmărit de societate, ne vom JJUtea menţine în
localitate; altfel suntem ameninţate să desfiinţăm filiala"3 .
În final a subliniat că, într-o mică localitate cu lume puţină şi
"
nedeprinsă încă să lucreze pentru scopuri îndepărtate, lupta este foarte grea"
dar comitetul îşi va da toată silinţa pentru ca societatea ortodoxă să-şi atingă
scopue 1 • Solicitând ajutorul Prefecturii Bacău, aceasta primeşte răspuns că
se va avea în vedere la formarea bugetului pe anul l 9 1 4- 1 9 1 5 32 .
Cu toate greutăţile întâmpinate, totuşi comitetul a izbutit să înfiinţeze o
grădină de copii în oraşul Târgu-Ocna, în data de 8 ianuarie 1 9 1 3 33 . Având
ca obiective strângerea legăturii cu membrii filialei, răspândirea şi aplicarea
ideilor societăţii ortodoxe în scop cultural, naţional şi religios-creştinesc,
precum şi pentru a asigura existenţa grădinii de copii, comitetul filialei a
organizat conferinţe urmate de serbări.
Prima conferinţă a fost organizată în localul Şcolii de Băieţi Nr. 1 din
localitate, în data de 22 decembrie 1 9 1 3 , susţinută de preşedinta filialei.
Aceasta a arătat însemnătatea şi "rostul Societăţii Ortodoxe în general şi al
filialei locale în special " , a prezentat fazele înfiinţării filialei şi a grădinii de
copii, greutăţile întâmpinate şi a terminat cu un apel către toţi binevoitorii şi
" Î
" cu mulţumiri celor care nu numai că ne-au înţeles, dar ne-au şi ajutat . n
continuare, a urmat Serbarea stelei, un program artistic susţinut de grădina
de copii.
La 24 Ianuarie 1 9 14 a avut loc în localul Şcolii de Fete Nr. 1 din oraş
"
" SerbareaUnirii , când conferinţa a fost susţinută de institutoarea Izabela
Codreanu, membră în comitet, vorbind auditoriului despre însemnătatea
29 Ibidem.
30 Ibidem.
3 1 Ibidem.
32 Ibidem, f. 1 2.
33 Ibidem, cap. X A - filiale, dosar 665/ 1 9 1 8- 1 9 19, f. 58.
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zilei de 24 Ianuarie şi despre foloasele acestor serbări în educaţia copiilor.
La 1 O Mai 1 9 1 4, în localul grădinii de copii, a avut loc " Serbarea încoronării
primului Rege Român" . Despre însemnătatea acestei zile a vorbit Veronica
Măldărăscu, conducătoarea grădinii de copii.
Tot în acest local, la 24 iunie 1 9 1 4, a avut loc " Serbarea încheierii
anului şcolar" . La această conferinţă domnişoara Ecaterina A. Duca,
institutoare şi membră în comitet, a vorbit despre foloasele grădinii de copii.
O altă manifestare artistică a avut loc la 14 septembrie 1 9 1 4, când copiii au
prezentat " Serbarea începerii anului şcolar" , în acelaşi local. Au asistat la
aceste serbări membrele filialei şi numeroase persoane "care au rămas pe
deplin mulţumite de cele auzite şi văzute" , remarcând progresele copilaşilor
care "au executat diferite jocuri şi au recitat şi cântat"3 .
Pentru a asigura fondurile necesare funcţionării grădinii de copii s-au
dat două reprezentaţii de cinematograf la data de 1 0 martie şi 22 mai 1 9 1 4,
s-a activat strângerea cotizaţiilor şi taxele şcolare pentru grădina de copii şi,
cu sprijinul preşedintei filialei, s-au adunat câteva donaţii în bani, asigurând
astfel buna funcţionare a acesteia şi în anul şcolar următor. Aşa cum a
consemnat Veronica Pompeiu, secretara filialei, pentru anul şcolar 1 9 1 41 9 1 5, erau înscrişi 4 1 copii, din care frecventau cu regularitate 32. Dintre
aceştia, 9 copii plăteau o taxă de 2 lei lunar, 6 câte 1 ,50 lei lunar, iar ceilalţi
nu plăteau nimic.
Datorită activităţii preşedintei filialei, la 1 nov. 1 9 1 4 se înregistraseră
1 48 de membre ale filialei (cu 1 5 membre mai multe faţă de 1 9 1 3) care, în
frunte cu comitetul, au sprijinit grădina de copii pentru a intra în al doilea an
de existen}ă, asigurându-i "un loc trainic prin mersul său sigur, liniştit şi
folositor"3 .
Dureros era faptul - se consemna în darea de seamă - că administraţia
locală "arată o indiferenţă neexplicabilă pentru această instituţie, nevoind a
contribui decât doar cu lemne pentru încălzit"36 .
Situaţia financiară pentru anul social 1 nov. 1 9 1 3 - 1 nov. 1 9 1 4,
întocmită de casiera filialei, Ecaterina A. Duca37 , se prezenta astfel:
a) La Încasări, 2.050, 1 5 lei proveneau din:
- 4 1 9,65 lei report din anul precedent,
- 500 lei donaţie de la Comitetul Central,
- 1 00 lei donaţi de Doamna Cantacuzino,
- 1 00 lei donaţi de "Familia Luptători lor" , filiala locală şi
34 A.N. Bucureşti, Biblioteca, SONFR, Dare de seamă/1913-1914, f. 73-74.
35 Ibidem, f. 74.
36 Ibidem.
37 Ibidem, f. 74 şi 75.
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- 1 00 lei donaţi de avocatul N 1 Ionescu.
Diferenţa era constituită din taxe şcolare şi cotizaţii lunare, din banii
obţinuţi de la reprezentaţi ile de cinema din lunile martie şi mai 1 9 1 4 şi din
vânzarea unor steguleţe şi flori primite de la Comitetul Central.
a) La Cheltuieli, suma de 1 .5 1 7,65 lei reprezenta leafa servitoarei,
salariul conducătoarei, chiria localului de şcoală, suma pentru rechizite de
cancelarie şi materiale de curăţenie;
b) Sold: 532,20 lei. În anul şcolar 1 9 1 5- 1 9 1 6, grădina de copii a
funcţionat cu 45-50 copii. Lucreţia Dr. Gheorghiu, împreună cu membrele
comitetului, a desfăşurat o susţinută activitate pentru a menţine grădina de
copii. Filiala a încasat 1 .250 lei, din care 500 lei de la Comitetul Central;
200 lei de la Primăria
Târgu-Ocna; 200 lei de la Doamna Ghica; 300 lei
cotizaţie de la membrii comitetului; 50 lei proveneau din vânzarea
mărţişoarelor primite de la Bucureşti. Cheltuielile însumau 1 .6 1 O lei, din
care 500 lei pentru chiria localului, 500 lei salariul conducătoarei, 360 plata
servitoarei, 250 lei pentru gospodărirea cancelariei. Diferenţa de 360 lei
credem că s-a acoperit din încasările şi donaţiile obţinute la cele două
serbări ce au avut loc la datele de 1 4 ian. şi 25 iun. 1 9 1 4 3 8 .
Conducătoarea grădinii de copii, Veronica Măldărăscu, a fost
inspectată în ziua de 4 dec. 1 9 1 4 de către inspectoarea Maria Beiu-Paladi
din MIP, care a asistat-o la lecţia " lntuiţielepurele" , "admirabil ţinută şi ca
metodă şi ca ton, căutând cu multă pricepere părţile şi calităţile
caracteristice ale iepurelui" , apreciind că " o frumoasă lecţie de intuiţie, ca
aceasta, nu se �mt�alneşte adesea" 39 .
Cei 24 de copii curaţi, vioi, atenţi şi drăgălaşi "au cântat cu vioiciune şi
expresie cântecele potrivite special pentru vârsta fragedă a copiilor" .
Recomandându-i să prezinte din experienţa sa şi altor colege, inspectoarea a
consemnat: "Aducem laude binemeritate D-nei Veronica Măldărăscu pentru
activitatea D-sale ca conducătoare a acestei grădini de copii"40 .
Începând cu data de 1 sept. 1 9 1 6, din cauza războiului şi a evacuării
forţate - oraşul Târgu-Ocna fiind bombardat -, activitatea grădinii de copii,
ca şi a şcolilor primare, a fost întreruptă până la 1 sept. 1 9 1 841 .
.

.

38 AN. Bucureşti, fond SONFR, cap X A - filiale, dosar 665/ 1 9 1 8- 1 9 1 9, f. 1 3 .
39 AN. Bucureşti, fond MCIP, dosar 1 3/ 1 9 1 5, f. 263 .
40 Ibidem.
4 1 AN. Bucureşti, fond SONFR, cap. X A - filiale, dosar 665/1 9 1 8- 1 9 1 9, f. 58.
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O grădină de copii a Societăţii Ortodoxe Naţionale a Femeilor
din România, organizată în Bacău
După ocuparea de către inamic a unei mari părţi din teritoriul ţării
noastre şi apoi stabilizarea frontului - cu mari pierderi materiale şi umane pe linia Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, şi în jud Bacău, ca şi în întreaga ţară,
deveniseră stringente măsurile de salvare a tot ce se putea pentru evitarea
dezastrului naţional.
Î n acea situaţie au acţionat numeroase organizaţii umanitare şi
naţionale, dintre care amintim pe cea a Societăţii Ortodoxe Naţionale a
Femeilor Române, care avea o filială şi în oraşul Bacău. Aceasta a fost
înfiinţată în ziua de 29 august 1 9 1 6 cu sprijinul principesei Olga Sturdza,
preşedinta secţiunii Iaşi a SONFR42 , cu scopul de a ajuta pe copiii bărbaţilor
mobilizaţi şi pe cei orfani sau săraci, dându-le adăpost, hrană, îmbrăcăminte
şi educaţie.
O contribuţie deosebită a avut şi părintele paroh Theodor Zotta care,
imediat după începerea războiului, a acţionat pentru înfiinţarea filialei
băcăuane, înscriind ca membri oameni cu mare suflet şi cu credinţă în
Dumnezeu, cetăţeni ai urbei cu nume de mare rezonanţă ca: Florica, Maria
şi Panait Cantilli (ultimul, fost prefect în perioadele 1 904- 1 907 şi 1 9 1 1 1 9 1 2); Savel Suţescu, Grigore V. Crivăţ, Gh. Enea - preoţi; Olimpia
Vasilescu - soţia lui Gh. Vasilescu, membru în Consiliul de administraţie al
Fabricii "Letea" Bacău, profesorul Lascăr Veniamin - primarul oraşului
Bacău, şi Clara Florescu - soţia unui mare proprietar din oraş. Toţi aceşti
membri, la prima întâlnire, din data de 29 septembrie 1 9 1 6, au stabilit
măsurile ce trebuie luate pentru strângerea fondului filialei şi pentru
întocmirea statisticii copiilor care aveau nevoie de ajutor43 .
Conform planului stabilit, s-au format subcomitete din preoţi şi
doamne din societate care au adunat ajutoare din oraş, au întocmit evidenţa
copiilor ce vor fi ajutaţi de societate şi au înscris noi membri cotizanţi în
filială. Înfruntând numeroase greutăţi, comitetul filialei a reuşit ca la data de
23 aprilie 1 9 1 7 să inaugureze grădina de copii care " s-a înfiinţat în casele D
nei M. Dumbrăveanu [din] strada Bacău-Focşani (azi, Calea Mărăşeşti), nr.
1 8, care era împodobită cu frumoase flori şi tricolorul român"44 •
Asistenţa - membrii comitetului şi ai filialei Bacău, precum şi invitaţi,
după sfinţirea localului de către părintele protoiereu Zotta - a ascultat şi
frumoasa cuvântare a acestuia despre scopul urmărit de către SONFR. Au
42 Elena Ungureanu, op. cit. , p. 1 09- 1 1 3 .
43 A.N. Bucureşti, fond SONFR, cap. X A - filiale, dosar 664/1 9 1 7- 1 9 1 8, f. l .
44 Ibidem, f. 1 8.
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urmat d-na Zamfira Dimitrescu, casiera filialei, care a prezentat "Darea de
seamă de situaţie financiară a societăţii" , şi doamna Maria Glogoveanu,
membră în Comitetul Central al Societăţii Ortodoxe, care " a mulţumit
călduros invitaţilor şi membrilor prezenţi pentru munca ce au depus pentru
înfăptuirea acestei grădini" . Celor 50 de copii aflaţi sub conducerea d-rei
Ecaterina Vasiliu "li s-a împărţit îmbrăcăminte oferită de d-nele membre,
după care li s-a servit masa la cantina" grădinii de copii.
Printre persoanele invitate să participe la acest eveniment s-a numărat
şi sublocotenentul profesor Ion Scurtu care, printr-o scrisoare adresată
Mariei Glogoveanu, îşi exprima regretul că în ziua inaugurării grădinii de
copii s-a aflat în imposibilitatea "de-a putea asculta invitaţiei Onor
Comitet. . . , precum şi ş lasului inimii " sale, fiind ocupat cu " lucrări din
ordinul comandantului " 5 • După câteva zile de la acel eveniment, acesta îi
confirma d-nei Glogoveanu primirea unui articol despre " inaugurarea operei
de binefacere" a SONFR, pentru a fi publicat, apreciind că " e bun şi îl voi
da redactorilor când vor veni de la Iaşi, unde se tipăreşte ziarul"46 .
Mobilierul de grădiniţă a fost donat de Maria Gheorghiu şi era compus
din 20 măsuţe, 60 scăunele, o masă cu scaun, o tablă şcolară, un dulap
pentru material didactic şi 4 cuiere pentru copii. Mobilierul şi ustensilele
pentru bucătărie şi sala de mese au fost donate de Clara Florescu, respectiv 2
mese cu 5 bănci (pentru sala de mese), o masă pentru bucătărie, o etajeră
pentru vase, 2 oale mari de tuei, 2 tigăi de tuei, o oală smălţuită şi alte 8
obiecte strict necesare la gătitul hranei. D-na Stratulato a mai donat 20
străchini de lut şi 40 linguri de lemn, iar d-1 Jaliu a completat inventarul
bucătăriei cu 1 1 şervete şi un lighean pentru vase, aşa cum rezultă dintr-un
raport de activitate pentru perioada oct. 1 9 1 7-20 nov. 1 9 1 8, semnat de
preşedinta Clara Florescu şi de secretara filialei, Alina Goga47 .
În această perioadă, acestui inventar i se adaugă şi alimente şi
zarzavaturi în valoare de 1 .853 lei şi un capital de 8. 1 00 lei depuşi la Banca
Bacăului spre fructific are şi 607 lei şi 1 O bani numerar la d-na Budu, noua
casieră a filialei48 •
La propunerea Comitetului filialei Bacău a SONFR, la grădina de copii
a fost numită conducătoare d-ra Ecaterina Vasiliu, care funcţiona cu titlu
provizoriu49 în comuna Domniţa Maria (azi, cartierul Letea, mun. Bacău)
45 Ibidem, f. 9.
46 Ibidem, f. 1 8- 1 9.
47 A.N. Bucureşti, Biblioteca, SONFR, Dare de seamă a Secţiunii Bacău a SONFR de la 20
XI 191 7 la 20 XI 1 918, f. 143-144.
48 Ibidem.
49 A.N. Bacău, fond Inspectoratul Şcolar a/judeţului Bacău, dosar 1 1 1 9 1 3 , f. 1 7.
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din anul 1 9 1 4. Această conducătoare a primit aprobare de la MIP doar
pentru detaşare la grădina de copii SONFR din anul şcolar 1 9 1 6- 1 9 1 7, din
cauză că legea prevedea că numai "după un stagiu de 6 ani ea avea dreptul a
se transfera pe un post vacant în oraş, după susţinerea unui examen de
înaintare, trecut cu succes"50 .
Încă de la început, activitatea desfăşurată la această grădină de copii a
fost notabilă, conducătoarea acesteia organizând frumoase serbări cu copiii.
Prima a avut loc la 9 dec. 1 9 1 9, în sala Cercului Militar din localitate,
precedată de un "ceai" , când s-a strâns suma de 4.285 lei. Din aceşti bani s-a
cheltuit suma de 2 .232 lei pentru îmbrăcămintea a 25 copii iar restul de
2.053 lei au fost depuşi la casieria filialei.
La a doua serbare, din 20 dec. acelaşi an, organizată în localul grădinii
de copii, pentru Pomul de Crăciun, în prezenţa comitetului, a părinţilor şi a
câtorva invitaţi, s-au distribuit copiilor haine şi câte o jucărie. Fondul de
2.053 lei a fost mărit cu suma de 556 lei realizată prin cheta făcută de
membrele filialei în două biserici în zilele de Crăciun, asigurându-se şi prin
aceste căi o bună întreţinere a copilaşilor, care primeau şi o masă pe zi 5 1 . La
aceste fonduri s-a adăugat şi suma de 3.840 lei, subvenţie de la Societatea
"
"Familia Luptătorilor , venită de la Comitetul Central al SONFR, prin
secţiunea Iaşi, în două rate.
Membrele comitetului filialei băcăuane au urmărit îndeaproape
activitatea grădinii de copii, programând întâlniri periodice la sediul
acesteia52 şi fiind preocupate de îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale
copilaşilor, ele au intervenit la centrala Bucureşti a SONFR pentru a se muta
în alt local, mai spaţios 53 .
Noua preşedintă a comitetului filialei Bacău, Olimpia ing. Vasilescu,
aleasă la 1 7 dec. 1 9 1 9 în locul celei demisionate - Clara Florescu, a acţionat
mai bine pentru creşterea numărului de membri cotizanţi şi a averii
societăţii.
După două luni de activitate ca preşedintă a constatat cu nemulţumire
că printre dificultăţile cele mai mari se număra şi lipsa unui local
corespunzător pentru grădina de copii. Mărturisindu-i d-nei Maria
Glogoveanu că aceasta funcţionează "încă în vechiul local cu totul
impropriu" , Olimpia ing. Vasilescuîşi manifesta intenţia de a vizita grădinile
de copii din capitală pentru a trage învăţămintele necesare, întrucât altfel nu
50 M. 0., nr. 5 8/ 1 2 iunie 1 909, Legea pentru şcoalele de copii mici, art. 6, p. 24 1 0.
51 AN. Bucureşti, Biblioteca, SONFR, Dare de seamă a SONFR filiala Bacău de la 20 XI
191 7 până la 20 XI 1918, f. 143.
5 2 AN. Bucureşti, fond i, cap. X A - filiale, dosar 664/ 1 9 1 7- 1 9 1 8, f. 3-5.
53 Ibidem, dosar 665/1 9 1 8- 1 920, f. 7.
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i-ar plăcea "a lua angajament" pe care nu-l poate îndeplini cu succes 54 .
Dorinţa ei era cumpărarea unui " imobil ce ar putea corespunde
cerinţelor unui cămin (pentru eleve - n. n. ), alăturând la el şi actuala grădină
de copii "55 , în valoare 1 80.000 lei în total.
În rezolvarea acestei probleme s-a implicat mult şi Mircea Cancicov
care, în calitate de avocat al societăţii, i-a dat sfaturi preşedintei în legătură
cu condiţiile în care poate cumpăra un imobil, respectiv 50% credit şi 50%
bani. Întrucât societatea avea doar 30.000 lei, Olimpia Vasilescu a fost
nevoită să solicite ca ajutor de la Comitetul Central al SONFR suma de
50.000 lei. Mircea Cancicov i-a aranjat "începerea tratativelor în mod
gratuit, cheltuielile actelor privindu-1 pe vânzător" 56 . Avocatul Mircea
Cancicov dovedea astfel nu numai o înaltă competenţă profesională, cu care
se făcuse deja cunoscut, ci şi generozitatea faţă de iniţiativa curajoasă a
comitetului, oferind suma de 1 00 lei la cotizaţia anuală, o sumă de 2-3 ori
mai mare decât cele oferite de alţi membri57 •
Chiar din anul şcolar 1 920- 1 92 1 , grădina de copii s-a mutat într-un
local închiriat în strada I.S. Sturdza, având şi cantină, apoi în strada Bacău 
Ocna (azi, str. Oituz) la nr. 30, funcţionând împreună cu " căminul pentru
elevele de curs secundar care urmează la şcolile statului şi la pensioane" .
Aici, mutându-se la 1 5 oct. 1 92 1 , se face cunoscut că "pentru grădina de
copii s-au rezervat două camere. Copiii săraci iau masa la cantina întreţinută
de fondurile societăţii " .
Controalele efectuate de către inspectorii şcolari de la Inspectoratul
Şcolar al Regiunii Iaşi, în subordinea căruia intra şi judeţul Bacău, au
consemnat aprecieri frumoase referitoare la preocuparea d-rei Ecaterina
Vasiliu, conducătoare înaintată, întotdeauna "prezentă la datorie" ,
preocupată pentru a menţine curăţenia şi ordinea în sălile de clasă. De-a
lungul anilor, conducătoarea a asigurat o frecvenţă foarte bună a copiilor şi a
desfăşurat o susţinută activitate, reflectată de lecţii desfăşurate metodic, cu
conţinut educativ, moral-religios ca: recitări de poezii, jocuri frobeliene,
istorioara Copilul milos, povestirea Cei trei purceluşi, cântecul
Reîntoarcerea primăverii sau lecţii de lucrări practice ca: desene, cusături
pe carton, coşuleţe de hârtie. Copiii se prezentau întotdeauna " vioi şi curaţi,
sănătoşi" , iar sala de clasă era permanent bine întreţinută" şi mobilierul în
bună stare5 8 , primind calificativele "Mulţumitor" şi "Destul de bine"5 9 .
54 Ibidem, f. 64.
55 Ibidem, dosar 666/1 920- 1 92 1 , f. 22-23.
56 Ibidem.
5 7 Ibidem, dosar 668/ 1 923-1 924, f. 8-9.
58 A.N. Bucureşti, fond MCIP, dosar 1 05/1 927, f. 47 1 -474.
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Această grădină de copii a funcţionat sub patronajul filialei Bacău a
SONFR până la sfârşitul anului 1 926, iar din anul 1 927, conform Legii
învăţământului din 1 926, a trecut în administrarea Ministerului Instrucţiunii
Publice, atribuindu-i-se denumirea Grădina de Copii Nr. 3 Bacău, grădină
de tip urbană60 .
*

Concluzii

La începutul secolului al XX-lea, activitatea Societăţii Ortodoxe
Naţionale a Femeilor Române (constituită în 1 9 1 0) a contribuitla
dezvoltarea culturii şi educaţiei copiilor români din punct de vedere religios
şi naţional (aşa cum cerea interesul patriotic), înfiinţând grădiniţe de
copii,şcoli şi internate pentru elevi şi eleve, în care cursurile se predau în
conformitate cu programele Statului, dar sub" imediata supraveghere a
societăţii " .
Comitetul Societăţii Ortodoxe s-a preocupat să îmbunătăţească
condiţiile de funcţionare ale grădiniţelor de copii, construind localuri proprii
după proiecte tip de la Casa Şcoalelor (două grupe cu 50 copii şi locuinţă
pentru directoare),înzestrându-le cu mobilier şi material didactic frobelian,
şi organizând cantine şi cămine pentru copilaşi(care îndeplineau toate
condiţiunile),solicitând sprij in primăriilor pentru a le susţine cu subvenţiişi
Ministerului Instrucţiunii pentru a le încadra cu personal competent şi
devotat activităţii caritabile.
În anul 1 9 1 4 erau 9 grădini de copii în capitală şi 1 O în provincie
(dintre care una la Târgu-Ocna, înfiinţată în 1 9 1 3 ,şi alta la Bacău, în 1 9 1 7).
Acestea au venit în ajutorul unui mare număr de familii de muncitori, cărora
le primeau copilaşii pe timpul zilei (cât părinţii erau la lucru), unde se
realiza "educaţia naţională şi religioasă a generaţiunii viitoare" . Aceste
grădiniţe (între
care
se
remarcaseră
şi
cele
din judeţul
Bacău)deveniserăadevărate centre de educaţie şi culturănaţională şi
puternice " instituţii model" în domeniul protecţiei sociale a copilaşilor, cât
şi în cel al învăţământului.

59 Ibidem, dosar 1 3511 927, f. 469.
60 "Buletinul Oficial al Ministerului Instrucţiunii Publice" , nr. 1 0- 1 2, Bucureşti, 1 926, p.
956.
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ASPECTE PRIVIND ACTIVITATEA ŞCOLILOR DIN BACĂU
ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Cornelia Cucu *

The aspects regarding the schools's activities in Bacău
during The First World War
- Abstract -

The First World War, especially between 1916-1918, had disturbed
almost the whole Bacau's educational system. Between 1916-191 7, the
lessons had been ceasing almost in every school, because the schools were
turned into hospitals and military units. In autumn 191 7, the schools had
been retaking their activities, the boys primary schools were placed at Boys
School no. 3 and the girls primary schools were placed at Girls School no.
3. Beeing in a military area, the two vocational schools from Bacau (The
Secondary Craft School and The " Queen Maria " Vocational School for
Girls) had been concurring by means of their competences in sustaining the
front. The teachers and the scholars from primary schools and " Ferdinand
1" High-School performed activities in military hospitals, in local medical
services, in " Red Cross " Society and in " Romanian Boy Scouts " Society.
During The First World War, had died some of the most important teachers
of " The King Ferdinad High-School ": Eugen Revent, Constantin Stupcanu
and Ioan Manolescu.
Key words: The First World War, schools, front, hospital, mobilization
Cuvinte-cheie: Primul Război Mondial, şcoli, front, spital, mobilizare
Primul Război Mondial, în special perioada 1 9 1 6- 1 9 1 8, a lăsat urme
adânci în viaţa social-economică şi culturală a Bacăului. Majoritatea
bărbaţilor erau mobilizaţi iar cei rămaşi acasă au suferit de pe urma
lipsurilor (alimente, îmbrăcăminte, lemne de foc) precum şi a epidemiei
de tifos exantematic. Declanşarea Primului Război Mondial, pe lângă
îngrijorare, a sporit simţul de responsabiliate al cadrelor didactice. Pornind
de la ideea că învăţământul "are pentru întreaga dezvoltare a statului nostru
o însemnătate atât de mare încât de temeinica lui îndrumare şi de roadele lui
atârnă în bună parte progresul însuşi al ţărei" , cunoscând " dragostea de
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neam şi avântul" cu care cadrele didactice răspundeau tuturor solicitările,
ministrul I.G.Duca îndemna dascălii să depună "toată râvna şi stăruinţa în
îndeplinirea datoriei în condiţiuni cu totul excepţionale", fiind convins că
"pătura luminată de la oraşe va şti şi de astădată să dea ţărei o pildă de jertfă
şi de solidaritate naţională" 1 .
Cu toate greutăţile cauzate de război, Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice a făcut eforturi pentru deschiderea anului şcolar 1 9 1 61 9 1 7, în cât mai bune condiţii. Iniţial, s-a stabilit ziua de 1 octombrie, ca
dată de începere a anului şcolar. Prin adresa nr. 6452/25 august 1 9 1 6,
Revizoratul Şcolar Bacău punea în vedere directorilor de şcoli " a lua măsuri
şi a anunţa pe cei interesaţi că cursurile şcoalelor se vor deschide în anul
acesta pe ziua de 1 Octombrie a. c. " toate lucrările pregătitoare urmând a se
"2
" săvârşi în intervalele arătate de regulamentele respective . Prin adresa nr.
6749 din 2 1 septembrie 1 9 1 6, Revizoratul Şcolar comunica ordinul
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice prin care "începerea anului
şcolar 1 9 1 6- 1 9 1 7 era amânată pentru ziua de 1 N oembrie a. c. " .

1. Localurile de şcoli sunt ocupate de spitale
Intrarea României în Primul Război Mondial a însemnat o perturbare
a activităţii din învăţământul băcăuan. În primul rând, localurile şcolilor
primare şi al liceului vor fi ocupate de spitale, comandamente şi unităţi
militare, Bacăul, denumit pe drept cuvânt " capitală a rezistenţei şi victoriilor
întregirii naţionale " , devenind Comandamentul Armatei de Nord a
generalului Constantin Prezan pe timpul campaniei din 1 9 1 6 şi apoi
Comandamentul Armatei a II-a a generalului Alexandru Averescu pe
timpul campaniei din 1 9 1 7 4 •
Încă din anul 1 9 1 5, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 2, institutorul Sava
Ariton, propunea Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, amenajarea
localului de şcoală ca spital, propunere aprobată pe 1 2 august 1 9 1 5, urmând
a fi luate " de urgenţă măsuri, împreună cu comitetele tehnice regionale, ca
acele amenaj ări să fie făcute astfel încât să nu împiedice începerea şcoalei"5 .
Localul Şcolii de Fete Nr. 1 a fost pus la dispoziţia Comitetului Central
* Liceul cu Program Sportiv, Bacău.
1 AN Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 2/ 1 9 1 4, f. 7.
2 Ibidem, dosar 1 11 9 1 6, f. 1 .
3 Idem, fond Liceul George Bacovia " Bacău, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 3 .
"
4 Grigore Grigorovici, Bacău/ din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului,
Bacău, 1 933, p. 1 58-1 59.
5 AN Bacău, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, dosar 1 / 1 9 1 2, f. 89 şi dosar 1 1 1 9 1 4, f.
1 25 .
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Sanitar, fiind transformat în depozit de hârtie necesară în confecţionarea
"păturilor pentru învelitul bolnavilor de la spitalele organizate de acest
Comitet" , tot aici având loc şi realizarea acestora "de către D-nele din
Crucea Roşie în sala cea mai mare din această şcoală" 6 . Localul Şcolii de
Fete Nr. 2 va fi ocupat de un spital rusesc iar mai apoi preluat de Spitalul
7
Crucii Roşii din Tg. Ocna • Prin adresa nr. 67296/5 august 1 9 1 5, Ministerul
anunţa direcţiunea Liceului "Ferdinand 1" că a hotărât să pună la dispoziţia
Comitetului Central Sanitar " localul şcoalei pentru formarea unui spital în
caz de mobilizare. Pentru înlesnire am dat chiar autorizaţie ca să înceapă
lucrările pentru amenajarea localului sub conducerea comitetelor technice
regionale cu condiţiunea ca ele să nu împiedice începerea cursurilor
şcolare8 . De asemenea, conducerea liceului cedează către Crucea Roşie
localul închiriat pentru internat9 iar la solicitarea Ministerului Cultelor şi
Instrucţiunii Publice pune la dispoziţia Spitalului Nr. 2 1 7, care funcţiona în
localul liceului, " sala de gimnastică unde sunt depozitate zestrea şi arhiva
şcoalei" , spitalul luându-şi " obligaţiunea să pună la dispoziţia liceului un alt
local în oraş" 10 .
Deoarece localurile şcolilor din Bacău au fost puse la dispoziţia
armatei, pe 23 octombrie 1 9 1 6, Revizoratul Şcolar solicita directorilor
găsirea unor noi localuri care ar putea servi pentru moment nevoilor şcolii :
"Casa c e o veţi alege poate fi ş i mai mică ş i cu mai puţine camere decât cele
cerute de lege în timpurile normale, astfel ca să putem ajunge la scopul de a
nu lăsa pe bieţii copii să-şi piardă anul şi în acelaşi timp să le reîmprospătăm
cunoştinţele, ce le-am lăsat în părăsire mai bine de 5 luni " 1 1 . Pe 1 5
octombrie 1 9 1 6, directorul Liceului "Ferdinand 1", Gh.Gavrilescu, solicita
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice să intervină pe lângă Ministerul
de Justiţie "pentru a ne pune la dispoziţie o parte din sălile tribunalului,
pentru a ţinea cursuri, 4 clase dimineaţa şi 4 clase după amiaza [ . . ]
deoarece o altă clădire liberă nu se află în localitate în care ar fi cu putinţă să
funcţioneze liceul" 12 • Pe 1 4 noiembrie 1 9 1 6, se soli cită aprobarea
ministerului pentru începerea cursurilor, în casa pe care doctorul
Hesselmann o pune la dispoziţia liceului 13 • În decembrie 1 9 1 6, liceul
.

6 Idem, fond Primăria Bacău, dosar 54/ 1 9 1 5, f. 1 2, 1 3 şi 14.
7 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 1 1 9, 1 2 1 şi 1 22.
8 Idem, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 2/1 9 1 5, f. 202 şi dosar 1 4/1 9 1 2, f.
145.
9 Ibidem, dosar 2/1 9 1 6, f. 8.
10
Ibidem, f. 5 1 .
11
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 /1 9 1 6, f. 1 1 .
1 2 Idem, fond Liceul ,. George Bacovia " Bacău, dosar 41 1 9 1 5 , f. 62 şi 66.
1 3 Ibidem, f. 69.
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funcţionează în Casa Bânţu (Hotel România) "în etajul de sus, jos fiind
cantina" , părinţii elevilor acoperind "cheltuielile făcute cu punerea
ferestrelor, uşilor, vărui rea sălilor" . În ianuarie 1 9 1 7, întreaga clădire va fi
rechiziţionată pentru un spital rusesc iar în iulie 1 9 1 7 pentru un laborator
militar românesc 14 .
Începând din toamna anului 1 9 1 7, şcolile şi-au reluat activitatea. În
"
"Apelul din 9 septembrie 1 9 1 7, ministrul I.G. Duca menţiona că
deschiderea anului şcolar 1 9 1 7- 1 9 1 8 trebuia să se realizeze "în tot cuprinsul
ţărei [ . . . ] cu preţul oricăror silinţi, a oricăror sacrificii " , pentru că " e nevoie
ca copiii să fie metodic preparaţi" . Recunoscând greutăţile existente,
ministrul arăta că şcolile nu vor putea " să funcţioneze în aceleaşi condiţiuni
ca şi înainte de război şi că orice local cât de modest este bine venit şi
trebuie folosit" 1 5 . În aceste condiţii, inspectorul şcolar 1.1. Teodoru convoacă
directorii "pentru a stabili camerele unde să ţină cursuri" . Considerând că " e
timpul sacrificiilor şi noi cei întâi trebuie să le facem" , membri corpului
didactic " erau rugaţi a oferi, singuri, lunar câte o cameră din propriile lor
locuinţe", asigurând locul desfăşurării cursurilor atunci când Primăria nu
reuşea să închirieze localul pentru şcoală 16 •
Întrucât localul Şcolii de Băieţi nr. 3 rămăsese liber după plecarea
trupelor, cele 3 şcoli primare de băieţi vor fi concentrate în acest imobil, sub
direcţia lui Nicolae 1. Bibiri, aşa cum rezultă din procesul-verbal încheiat, la
6 februarie 1 9 1 8, de revizorul şcolar Ioan AL Lambrior: " Din cauza
războiului, toate şcoalile primare de băieţi, din Bacău, sunt concentrate în
localul Şcoalei nr. 3 de Băieţi, " Spiru C.Haret"" 17 . Cele trei şcoli primare de
fete au fost concentrate în localul Şcolii de Fete Nr. 3, conform procesului
verbal încheiat de inspectorul şcolar C. Simionescu, la 1 4 decembrie 1 9 1 7:
" Din pricina războiului, localurile şcolilor nr. 1 şi 2 fete fiind ocupate de
spitale, toate şcoalile de fete din oraşul Bacău, au concentrat populaţiunile
şcolare în localul Şcolii nr. 3 fete, din strada Precista, local insuficient şi
aproape insalubru, necorespunzător deloc condiţiunilor higienice pentru
scopul propus" 1 8 . Î n urma intervenţiilor pe lângă Comandamentul
Gamizoanei Bacău, Liceul " Ferdinand 1" a primit ca local în care să-şi
desfăşoare activitatea Casa Bânţu, unde funcţionase un spital mobil, clădire
amenajată, parţial, de părinţii elevilor încă din decembrie 1 9 1 6 1 9 .
14
Jbidem, dosar 7/1 9 1 7, f. 5 şi 145.
15
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2
16

Ibidem.

Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 1 35 - 1 36.

17 d
I em, fond Şcoala Generală Nr. 1 Bacău, dosar 1 1 1 894, f. 64.
18 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 5 Bacău, dosar 2/1 902, f. 34-3 5.
1 9 Idem, fond Liceul George Bacovia " Bacău, dosar 71 1 9 1 7, f. 5 , 7 şi 1 3 .
"
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Chiar dacă localurile şcolilor fuseseră ocupate în interesul războiului,
directorii respectivelor instituţii vor manifesta o preocupare permanentă
pentru bunurile şcolii, de a căror soartă erau direct răspunzători. Pe 30
octombrie 1 9 1 6, directoarea Şcolii de Fete Nr. 2, Eugenia Dimitriu informa
Revizoratul Şcolar asupra bunurilor rămase în şcoală " când am fost silită să
evacuez localul pentru spitalul rusesc [ . . ] spre a nu cădea răspunderea
asupra mea şi a regula ce veţi crede de cuviinţă" 20 . Pe 5 aprilie 1 9 1 7, aceeaşi
directoare comunică revizoratului că "dulapurile cu arhiva atât cea veche cât
şi cea nouă, pe care nu le-am putut ridica din cauza lipsei de care şi de
oameni, deşi au fost încuiate - astăzi sunt descuiate -, arhiva nu ştiu ce s-a
făcut cu ea, căci dulapurile servesc pentru lenjeria rusă"21 .
Concomitent cu retragerea frontului şi cu evacuarea şcolilor,
directorii erau obligaţi să ia măsurile necesare pentru a reveni în localul
propriu şi a "ţinea clasu conform legii şi cerinţelor programei "22 . În ianuarie
1 9 1 8, directorul Şcolii de Băieţi Nr. 1 , N. Bibiri, primeşte ordin din partea
Primăriei să treacă în localul propriu împreună cu Şcoala de Fete Nr. 2 ,
lucrând alternativ. Constatând situaţia la faţa locului, face următorul raport:
" La şcoală va fi aglomeraţie mare datorită frecvenţei soldaţilor ruşi care încă
nu au plecat şi au aici bucătăria, în toată curtea şi şcoala este mare mizerie,
gunoi mult peste tot"23 • Pe 26 februarie 1 9 1 8, directorul şcolii informa
Primăria şi Revizoratul Şcolar că "mobilierul şcolii s-a adus degradat, nu se
poate folosi [ ... ] nu sunt bănci suficiente, lipsesc tablele şcolare, fapt pentru
care nu se pot face cursuri în acest local" . Împrumutând mobilier de la alte
unităţi şcolare, pe 7 martie 1 9 1 8, elevii şi cadrele didactice îşi reiau
activitatea în localul propriu24 . Şcoala de Băieţi Nr. 2 a funcţionat, astfel, în
această perioadă: de la 1 5 octombrie 1 9 1 7 şi pâna la 5 martie 1 9 1 8 la Şcoala
de Băieţi Nr. 3 , apoi se mută în localul Şcolii de Băieţi Nr. 1 funcţionând
alternativ până la 2 mai 1 9 1 8, când trece în localul propriu25 . Pe data de 9
iulie 1 9 1 7, directoarea Şcolii de Fete Nr. 1 se adresează Primăriei şi
Revizoratului Şcolar cerând " luarea de măsuri pentru golirea şi reparatul
şcolii" 26 . Întârzierea devizului de reparaţii determină stagnarea acestora,
revizoratul hotărând ca şcoala să-şi desfăşoare activitatea " în localul Şcoalei
nr. 2 de Băieţi în orele p. m. până la terminarea complectă a reparaţiilor' m .
.

20 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 1 2.
2 1 Ibidem, f. 22 şi 83 .
22 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 23.
23 Idem, fond Primăria Bacău, dosar 38/ 1 9 1 7, f. 269.
24 Ibidem, f. 330.
2 5 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Bacău, dosar l / 1 894, f. 66.
26
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 5 Bacău, dosar 21 1 9 1 7, f. 6 şi 7.
27 Ibidem, f. 16 şi 1 7.
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Şi la Şcoala de Fete Nr. 2 distrugerile erau prea mari pentru a putea fi
remediate imediat. Informând Revizoratul Şcolar asupra imposibilităţii
mutării imediate în localul propriu, acesta " fiind impropriu de locuit până se
va face reparaţia şi dezinfectarea lui " , directoarea Eugenia Dimitriu solicită
aprobarea mutării "în localul Şcolii de Băieţi Nr. 2, în orele 2-5 p. m. " ,
întrucât la Şcoala de Băieţi Nr. 1 , unde funcţiona şcoala, lipsea "mobilierul
necesar iar curentul mare din geamurile sparte" reprezenta un pericol pentru
sănătate28 . În aprilie 1 9 1 8, directorul liceului solicită evacuarea " cât mai
curând posibil a localului ocupat de către Spitalul nr. 2 1 7 pentru a se putea
instala în el liceul"29 . Pe 1 8 aprilie 1 9 1 8, Societatea " Crucea Roşie" aprobă
"părăsirea spitalului din localul liceului care va fi pus la dispoziţie, după
evacuarea bolnavilor"30 , liceul revenind în localul propriu pe data de 7 mai
1 9 1 8 31 .
Pe 1 7 mai 1 9 1 8, prin adresa nr. 27508, Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice solicită directorilor de şcoli evaluarea distrugerilor
"pentru a se putea lua grabnice măsuri de repararea stricăciunilor şi
lipsurilor cauzate de faptul războiului "32 . O situaţie similară solicita şi
revizoratul pentru distribuirea corectă a " sumei de 20 000 lei, cari vor fi
repartizati şcoalelor în raport cu stricăciunele suferite" 33 • Pentru
"reparaţiunile şi complectările de adus la mobilierul şcoalei, la uşi şi
ferestre, duşumele etc. [ . . . ] precum şi la învelitorile de tablă" directorii
şcolilor urmau să se adreseze şcolilor de meserii din localitate sau din
apropiere, " care au instrucţiuni de a da preferinţă şi a executa cu întâietate
aceste lucrări cu personalul şi elevii şcoalei" 34 .
Conform referatului inginerului comunal, Phillipe Hudic, necesarul
de reparaţii la Şcoala de Fete Nr. 2 erau următorul: " acoperişul are nevoe de
a se repara în totalitate şi trebue reînvelit din nou cu tablă pe circa 40 mp
fiind necesar a se face 36 ml burlane; pereţii în interior şi exterior necesită
mici reparaţii de tencuieli şi trebuie peste tot spoiţi; pardoseala de scânduri
necesită reparaţiuni în părţile stricate şi peste tot locul trebuie spălată şi
curăţată, porţiunea de refăcut având o suprafaţă de 55 mp; trebuie refăcute
din nou ciurciuvele ce lipsesc la 1 3 bucăţi de fereastră, trebuiesc reparate
toate mecanismele la ferestre şi de refăcut din nou la 3 ferestre; 8 încuietori
28

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 40.
Idem, fond Liceul " George Bacovia "Bacău, dosar 7/ 1 9 1 7, f. 22 1 şi 222.
30 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 285.
3 1 Ibidem, dosar 71 1 9 1 7, f. 247, 25 1 , 259 şi 364.
32 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 1 48.
3 3 Ibidem, f. 57-58 şi 1 29.
34 Ibidem, f. 287.
29
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noi la uşi cu mânere şi 8 perechi mânere lipsă la încuietorile bune; chei lipsă
20 bucăţi; geamuri lipsă 69 bucăţi reprezentând 24,70 mp" . Inginerul
comunal estima la 5 800 lei totalul " stricăciunilor cauzate la această şcoală
de către Spitalul Nr. 386 (rus) "35 .
La Liceul " Ferdinand I" necesarul de reparaţii era următorul:
" acoperişul trebuie cârpit cu bucăţi de tablă pe unde e spart, iar jghiaburile
ulucelor trebuie puse din nou; pereţii trebuie văruiţi; trebuiesc 9 mânere la
uşile sălilor de clasă şi coridoare; lipsesc 55 geamuri mari şi 50 geamuri
mici; trebuie făcut din 1 50 metri liniari gard de scânduri şi stâlpi de stejar" .
La acestea, se adaugă "instrumentele de laborator stricate şi chimicalele
întrebuinţate de către Laboratorul de Chimie al Armatei a II-a" 36 . Pentru
lucrările de reparaţii, liceul a primit suma de 5500 lei. Recunoscând că
această sumă era "neînsemnată faţă de nevoile şcoalei " , Ministerul Cultelor
şi Instrucţiunii Publice dispunea "a se executa în regie, lucrările de
reparaţiuni cele mai stricte şi urgente ca şcoala să-şi înceapă cursurile
regulat de la toamnă"3 7 .
în:trucât mij loacele bugetare restrânse ale statului nu puteau asigura
decât în mică măsura fondurile necesare pentru reparaţii, ministerul prin
adresa nr. 39539/ 1 8 iulie 1 9 1 8, îndeamna conducerea şcolilor să recurgă " şi
la alte mij loace şi a interesa pe părinţi şi particulari a contribui la
satisfacerea nevoilor materiale ale şcoalei [ . . ] stăruind pe toate căi le
posibile: serbări populare, teatru, liste de subscripţii, apeluri către
proprietari, etc. " . Revizoratul trebuia informat săptămânal asupra " sumelor
adunate, stagiului la care s-a ajuns cu reparatul şi facerea mobilierului şcolii
precum şi pedicile întâmpinate"38 . Astfel, profesorii Liceului " Ferdinand I" ,
convinşi de " sprijinul din partea cetăţenilor acestui târg" , hotărăsc
completarea fondurilor pentru reparaţii prin organizarea unei " mari serbări
şcolare pentru seara zilei de 1 8 august 1 9 1 8, în Grădina Publică"39 . Prin
asemenea mij loace, unele şcoli au reuşit " să adune sume până la 5000 lei
asigurând întreţinerea şcolii cu tot strictul necesar"40 .
Principala grijă a directorilor, odată cu preluarea localurilor, a fost
dezinfectarea acestora. Pe 28 aprilie 1 9 1 8, directorul liceului solicita
sprijinul Serviciului Sanitar al Armatei a II-a pentru dezinfectarea localului
"în care au fost bolnavi de boli contagioase [ .. ] cu formalină întrucât noi nu
-

-

.

.

35 Ibidem, f. 227-228.
"
36 Idem, fond Liceul " George Bacovia Bacău, dosar 7/ 1 9 1 7 , f. 299 şi 444.
37 Ibidem, dosar 5/1 9 1 8, f. 41 şi 42.
38 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 378.
39 Ibidem, dosar 711 9 1 7, f. 403 .
40 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, dosar 111 9 1 7, f. 63.
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avem mij loce spre a efectua aceasta şi văruirea sălilor fiindcă lipseşte cu
desăvârşire varul"41 • Pe 1 mai 1 9 1 8, se adresează şi Consiliului de
Administrare a Spitalelor solicitând " cantitatea de formol, acid fenic şi
carbol crud necesar dezinfectării "42 . Şi conducerea Şcolii de Fete Nr. 1 s-a
preocupat de dezinfectarea localului, cerând, pe 28 august 1 9 1 7, Serviciului
Sanitar Bacău " a se face o dezinfectare totală" 43 , întrucât " localul a
depozitat materiale spitaliceşti de boli infecţioase" , recomandarea fiind ca
44
"dezinfectarea să se facă prin văruit şi spălat cu leşie'. .
Potrivit Ordinului nr. 20365/mai 1 9 1 8, directorii de şcoli urmau să
comunice Casei Şcoalelor situaţia construcţiilor făcute de armată " în curtea
şcoalelor sau în apropierea lor" şi dacă acestea puteau fi întrebuinţate " fie
aşa cum se află, fie ca material " . Situaţia trebuia raportată urgent, deoarece
"co!:Eurile prin demobilizare, le vor da altor autorităţi şi am rămânea fără
ele" 5 . În urma demersurilor făcute, Şcoala de Fete Nr. 1 a primit " 3 barăci,
1 baie, 1 cuptor de deparazitare şi 5 bordeie"46 , Şcoala de Băieţi Nr. 2
"47 iar liceul magazia de
"băile împreună cu sobele lor pentru elevii săraci
"
lemn pentru etuvă şi păstrarea efectelor bolnavilor, având 1 7 m lungime, 4
m laţime şi 4 m înălţime" care putea servi pentru depozitarea lemnelor tăiate
în timpul iernii precum şi "băile şi sobele de băi" instalate în şcoală48 .

2. Activitatea la clasă şi extraşcolară
Întrucât numeroşi institutori şi profesori urmau a fi mobilizaţi iar
posturile lor ocupate de suplinitori, mulţi dintre aceştia fără pregătire
corespunzăre, Revizoratul Şcolar va acorda o atenţie deosebită iniţierii lor,
atât în activitatea şcolară didactică (predarea obiectelor de studiu),
administrativă (conducerea şcolii) cât şi extraşcolară49 . De asigurarea
suplinirii răspundea atât conducerea şcolii cât şi cadrul didactic ce urma a fi
mobilizat ("datoria către patrie este frumoasă, dar şcoala, locul de unde vă
hrăniţi şi sub scutul căruia trăiţi, nu poate rămânea în părăsire").

41 Idem, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 71 1 9 1 7, f. 246.
42 Ibidem, f. 250.
43 Idem, fond Scoala Generală Nr. 5 Bacău, dosar 211 9 1 7, f. 1 2.
44 Ibidem, f. 1 7.
45 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 67 şi 1 29.
46 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 5 Bacău, dosar 211 9 1 7, f. 7.
47 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 42.
4 8 Idem, fond Liceul "George Bacovia " Bacău, dosar 7/1 9 1 7, f. 278.
49 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 1 4- 1 5 .
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Neasigurarea suplinirii era considerată " o lipsă nemotivată de la catedră
pentru acel ce-şi va părăsi postul, rară să-şi fi regulat suplinirea"50 .
Potrivit adresei Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr.
9 1 653/septembrie 1 9 1 6, şcolile din Bacău şi-au adaptat programul la
condiţii de război, asigurând un învăţământ cât mai apropiat de cel normal:
"reducerea orarului la o jumătate de zi, cu ora de 45 minute (8- 1 1 ,30
respectiv 1 -4,30); reducerea orarului pe materii aşa încât fiecare clasă să nu
aibă mai mult de 24 ore pe săptămână; profesorii nemobilizaţi aveau
obligaţia să efectueze 1 6 ore la clasă (a 45 minute ora) în loc de 1 2 ore
normale (60 minute ora)" 51 •
Pentru asigurarea manualelor şi rechizitelor şcolare, conform
ordinului Marelui Stat Major nr. 1 93 7 1 1 1 octombrie 1 9 1 7, Revizoratul
Şcolar a inventariat "cantităţile de cărţi şi cretă aflate" în cele trei librării (B.
Rozenberg, Moritz Margulius, Hazu), precum şi " manualele şcolare pentru
şcolile primare urbane şi rurale, care au fost declarate imobilizate"52 .
Cu toate că şcolile au fost nevoite să-şi desfăşoare activitatea în
condiţii improprii (localuri necorespunzătoare, cadre didactice mobilizate,
lipsa manualelor, boli etc.), cadrele didactice şi-au făcut datoria, încercând
să realizeze un învăţământ de calitate şi, în primul rând, să dezvolte
sentimentul patriotic al elevilor. Cu ocazia inspecţiei făcute la Şcoala de
Fete Nr. 1 , la puţin timp după declanşarea războiului, revizorul şcolar Ioan
AL Lambrior aprecia activitatea institutoarei Elena Gavrilescu care
" lucrează din iubirea ce-o poartă neamului nostru, la rădicarea şi educarea
lui precum şi activitatea elevelor care la ora de istorie " au făcut un rezumat
din bucăţile învăţate şi cu multă plăcere am văzut cu cât simţ patriotic
reproduc aceste bucăţi" 53 . O situaţie similară şi la Şcoala de Băieţi Nr. 1 ,
unde inspectorul şcolar 1.1. Teodoru remarca activitatea institutorului N.
Bibiri ai cărui elevi "posedă cunoştinţe temeinice potrivit timpului şi
programei dând răspunsuri la toate obiectele în chip mulţumitor" ,
institutorul găsind timp, chiar şi în vreme de război, să publice " articole
privitoare la educaţia noastră naţională în <Albina> şi alte reviste" 54 .
Chiar şi atunci când cele 6 şcoli primare (şcolile nr. 1 , 2, 3 de fete şi
nr. 1 , 2, 3 de băieţi) vor fi concentrate doar în două localuri, atât cadrele
didactice cât şi elevii îşi vor face datoria cu multă responsabilitate. Şcolile
de fete vor funcţiona la Şcoala de Fete Nr. 3, în două schimburi, cu două
50 ldem, fond Şcoala Generală Nr. 1 9 Bacău, dosar 1 / 1 9 14, f. 127.
5 1 Idem, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 2/1 9 1 6, f. 1 0.
52 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 46-49.
53 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 5 Bacău, dosar 211 902, f. 29.
54 ldem, fond Şcoala Generală Nr. 1 Bacău, dosar 111 894, f. 62.
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directoare: Şcoala de Fete Nr. 3 , dimineaţa, condusă de Elena Teodoru şi
Şcoala de Fete Nr. 1 , după amiaza, având ca directoare pe Zamfira
Dumitrescu, elevele Şcolii de Fete Nr. 2 fiind împărţite la cele două şcoli.
Cele trei şcoli de băieţi au funcţionat în localul Şcolii de Baieţi Nr. 3 " Spiru
Haret'', în "două schimburi alternative cu 6 clase dimineaţa, orele 9�- 1 2 �
ş i 6 clase după prânz, orele 2-5 ", director fiind N . Bibiri. În ciuda condiţiilor
grele, cadrele didactice îşi fac datoria, lucru remarcat de inspectorul şcolar
C. Simionescu, cu ocazia inspecţiilor efectuate: "Faţă cu greutăţile ce s-au
întâmpinat anul acesta în mersul învăţământului, am constatat că elevii
posedă cunoştinţele învăţate [ ... ] au dat răspunsuri mulţumitoare şi materia
s-a trecut în întregime la toate clasele " . De asemenea, remarcă " ordinea şi
disciplina" şi că în ciuda acestor "timfuri grele, toţi domnii institutori au o
frecvenţă regulată făcându-şi datoria"5 .
Desele schimbări de cadre didactice la aceeaşi clasă va afecta
pregătirea şcolarilor. Astfel, la clasa a II-a B, în intervalul 1 5 octombrie
1 9 1 7-6 februarie 1 9 1 8, au funcţionat 4 institutori, după cum urmează: "Zoe
Morţun până la 4 noiembrie, apoi până la 1 6 noiembrie clasul n-a fost
ocupat de nimeni, când a venit Eugenia Cârjă, care a stat până la 29
noiembrie, după care clasul iar a rămas liber, fără institutor, până la 1 2
decembrie, când a venit titularul Ioan Grigoriu şi care a stat până la 22
ianuarie, când a venit Maria Gavrilescu" . Pe drept cuvânt, inspectorul şcolar
C. Simionescu remarca la clasa respectivă: " Din pricina acestei stări de
lucruri, am constatat în inspecţia de azi, că elevii sunt înapoiaţi cu materia şi
n-au îndeajuns cunoştinţele necesare. Rog pe d-na învăţătoare să depună
toată priceperea şi muncă stăruitoare ca să câştige timpul pierdut"56 .
Chiar dacă condiţiile erau nefavorabile, elevii, dând dovadă de
responsabilitate, vor avea o frecvenţă bună. Pe 6 februarie 1 9 1 8, cu ocazia
inspecţiei efectuate la Şcoala de Băieţi Nr. 3, unde erau concentrate cele trei
şcoli de băieti, inspectorul C. Simionescu consemează, pe clase următoarea
situaţie: I 1 7 1 înscrişi, 1 49 prezenţi; II 1 2 1 înscrişi, 1 02 prezenţi; III 1 52 înscrişi, 1 23 prezenţi; IV - 1 1 2 înscrişi, 98 prezenţi; total 556 înscrişi,
472 prezenţi57 . O prezenţă bună întâlnim şi la Şcoala de Fete Nr. 2, unde pe
parcursul anului şcolar 1 9 1 7- 1 9 1 8, frecvenţa elevelor, pe clase, a fost
următoarea: I - 56 înscrise, 49 frecvenţă regulată; II - 26 înscrise, 23
frecvenţă regulată; III - 34 înscrise, 33 frecvenţă regulată; IV - 30 înscrise,
29 frecvenţă regulată; total - 1 46 înscrise, 1 3 4 frecvenţă regulată5 8 .
-

-

-

55 Ibidem, f. 64-66.
56 Ibidem, f. 65.
57 Ibidem, f. 64-66.
5 8 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 / 1 9 1 7, f. 1 30.
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Eforturile cadrelor didactice şi ale elevilor s-au concretizat ŞI m
rezultatele bune obţinute la examene. La Şcoala de Băieţi nr. 1 , absolvenţii
clasei a IV -a au dat dovadă de " cunoştinţe temeinice rezolvând cu uşurinţă
şi preciziune problemele ce li se dădeau din întreaga materie. Dl. N. Bibiri
şi-a făcut pe deplin datoria faţă de elevii săi şi poate fi mulţumit că dă
societăţei elemente folositoare59 . Chiar dacă în anul şcolar 1 9 1 6- 1 9 1 7
activitatea la Liceul "Ferdinand 1" s-a desfăşurat în condiţii dificile
(închiderea şcolii, numeroşi profesori mobilizaţi, imposibilitatea achitării
taxei şcolare etc.) un număr destul de mare de elevi din liceu dar şi pregătiţi
în particular s-au prezentat şi au promovat examenele, excercţie făcând elevii
din clasele superioare care, în mare parte, fuseseră recrutaţi 0 .
Experienţa războiului a determinat o reorientare în profilul liceului,
determinând înfiinţarea secţiei reale. Pornind de la faptul că "Bacău} era un
oraş industrial" iar numărul elevilor care urmau secţia clasică era în scădere
an de an, pe 26 iulie 1 9 1 8 , direcţiunea liceului, susţinută atât de părinţi cât
şi de autorităţile locale, solicită Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice
înlocuirea secţiei clasice cu secţia reală, " fiind mai folositor ca din bugetul
statului să se plătească unu sau doi profesori, a căror muncă să corespundă
mai mult nevoilor timpului şi locului, decât un profesor ce şi-ar pierde
vremea cu câte doi şi trei elevi într-o clasă"6 1 . Pe 1 7 octombrie 1 9 1 8, se
aprobă " funcţionarea pe lângă liceu a clasei V şi VI reală" solicitându-se
propuneri "pentru împărţirea orelor"62 .
O preocupare permanentă va fi acordată menţinerii stării de
disciplină şi ordine în rândul elevilor, cei care săvârşeau acte de indisciplină
fiind aspru sancţionaţi, mergându-se până la eliminarea de la examene sau
din şcoală. Pe 25 februarie 1 9 1 7, ministerul atenţiona Liceul " Ferdinand 1"
că "purtarea elevilor, localnici şi refugiaţi, deşteaptă nemulţumiri generale" ,
cerând directorului şi profesorilor a se "îngrij i de ei şi a-i restabili
disciplinar, a-i îndemna ca, în marginile putinţei să muncească şi pentru
binele obştesc şi pentru alinarea suferinţelor în aceste grele vremuri" . Cei
care continuau să săvârşească acte de indisciplină urmau a primi "pedeapsa
amânării de la examenele de sfârşit de an sau chiar de la mai multe
sesiuni "63 . Au existat destul de mulţi elevi ai liceului, care datorită actelor
lor de indisciplină dar şi exigenţei corpului profesoral şi-au pierdut dreptul
de a-şi susţine examenele, fiind chiar eliminaţi pe o anumită perioadă din
59 Idem, fond Şcoala Generală Nr. I Bacău, dosar l/1 894, f. 63 .
60 Idem, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 357.
6 1 Ibidem, dosar l / 1 9 1 7, f. 1 1 4 şi dosar 711 9 17, f. 379.
6 2 Ibidem, dosar 5/ 1 9 1 8, f. 68.
63 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 1 64 şi 1 79.
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toate şcolile publice64 • În rezolvarea actelor de indisciplină se vor implica şi
autorităţile locale (poliţia, prefectura), mai ales, atunci când apăreau
manifestări antisemite. Prin adresa Serviciului de Siguranţă din 30 martie
1 9 1 8, directorul liceului era rugat să ia "măsuri de curmarea răului " , pentru
a nu se mai " agita chestiunea antisemită printre elevi şi a nu se deda la acte
de violenţă şi liniştea cea mai complectă să fie între elevi"65 .
Şcoala Inferioară de Meserii din Bacău a contribuit prin exercitarea
specialitaţii ei la susţinerea frontului, documentele existente apreciind că " în
tot timpul războiului şcoala a fost transformată în arsenal, sub comandament
militar, contribuind în largă măsură la confecţiuni şi reparaţiuni de piese
pentru armament şi ustensile militare, cum şi vehicule necesare unităţilor
armatei, dând astfel un mare aport armatei, fiind remarcată printre cele mai
folositoare şcoale" 66 . Conform adresei Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii
Publice/Direcţiunea Î nvăţământului Profesional din 1 9 februarie 1 9 1 6,
şcolile de meserii erau obligate să onoreze toate comenzile militare
indiferent din partea cărui serviciu sau corp miliar veneau, " lucrarea odată
angajată urmând să fie executată în condiţii ireproşabile şi în termenul
hotărât"67 . Astfel, pe 3 mai 1 9 1 6, Regimentul 1 2 Artilerie, solicită a se
"preda imediat trei căruţe obişnuite, cu osii de fier şi care să se poată înhăma
cu doi şi patru cai cu preţul maxim de 300 lei bucată, iar în cazul când nu le
aveţi gata, vă rog a ne comunica termenul când pot fi gata dacă s-ar
comanda"68 . Pe 9 mai 1 9 1 7, Ministerul de Război ",având nevoie de o
importantă comandă de potcoave"69 , solicită confecţionarea "a 1 0.000
potcoave dinainte Nr. 4, cu preţul de 0,25 lei pe bucată" 70 , pentru
confecţionarea cărora, şcoala a primit de la Arsenalul Armatei " 5.000 kg fier
de potcoavă de 20+9 m/m" 71 . La solicitarea Regimentului nr. 1 7 Artilerie s
au confecţionat " 1 1 osii cotate, 1 1 osii de ţeavă sau fier rotund, 1 1 roţi cu
mâner şi 1 1 roate simple" , la preţul de 1 550 lei şi pentru realizarea cărora,
şcoala a primit 8.000 kg cocs 7 • De asemenea, Şcoala Inferioară de Meserii a
sprijinit eforturile de război şi cu materii prime oferind " o cantitate de
1 2.500 kg fonta veche a 0, 1 0 bani de kg"73 .
64 Ibidem, dosar 1/1 9 1 7, f. 2, 1 7, 26 şi 2 1 O; dosar 2/ 1 9 1 6, f. 223, 247 şi 268.
65 Ibidem, dosar 1/ 1 9 1 7, f. 278-28 1 .
66 Idem, fond Liceul Industrial de Băieţi, dosar 511 909, f. 35 şi dosar 611 9 1 0, f. 288.
67 Ibidem, dosar 1/ 1 9 1 6, f. 227.
68 Ibidem, f. 1 8 şi 30.
69 Ibidem, f. 29.
70 Ibidem, f. 63, 82, 1 1 5 şi 1 72.
7 1 Ibidem, f. 94.
72 Ibidem, f. 1 62.
73 Ibidem, f. 1 14, 1 3 3 şi 249.
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Datorită măsurilor luate de conducerea şcolii, procesul instructiv
educativ, atât din punct de vedere teoretic cât şi al activităţii practice din
atelier, s-a desfăşurat în condiţii bune, lucru consemnat în procesele verbale
de inspecţie din această perioadă: " Examinând elevii la aritmetică,
geometrie şi desen, am rămas mulţumit de răspunsurile date de majoritatea
lor. Caietele de probleme, cele de devize şi schiţele de desen sunt ţinute în
regulă. Lecţiile se urmează regulat după orar" . Aceeaşi activitate densă se
desfăşoară şi în ateliere în vederea îndeplinirii la timp a comenzilor primite:
"Atelierul de tâmplărie unit cu cel de rotărie nu mai este destul de încăpător,
fiind necesară mutarea peretelui către sala de desen pentru a câştiga
spaţiul"74 . De remarcat, frecvenţa bună a elevilor şcolii, aşa cum rezultă din
procesul-verbal din 6 mai 1 9 1 7, încheiat de inspectorul şcolar G. Ficşinescu:
"97 de elevi prezenţi din7 98 înscrişi . . . chiar dacă cantina nu mai
funcţionează de la 1 martie" 5 .
Spectrul războiului a întunecat şi atmosfera normală a activităţii
şcolii Profesionale de Fete "Principesa Maria" din Bacău. Cu toate acestea,
unitatea de învăţământ nu şi-a suspendat cursurile lucrând concomitent şi
pentru soldaţii de pe front. Pentru a putea executa comenzile încredinţate de
armată, direcţiunea şcolii a adaptat orarul la "lucrul pentru trebuinţele
armatei " care urma a se face " la toate clasele, în orele de lucru de
dimineaţă şi orele libere de studii " ; clasele I-II lucrau şi "în toate zilele,
după amiază, afară de sâmbătă" , iar clasele III-V doar " două zile pe
săptămână, după amiază, pentru armată" celelalte zile , în afară de sâmbată,
fiind dedicate specializării în meserie 76 • Şcoala a executat o serie de
comenzi pentru Regimentul 1 2 Artilerie aşa cum rezultă din adresa nr.
1 954/30 septembrie 1 9 1 4 : " am onoare a înainta două sute lei, costul
confecţionării a una sută bluze de pânză pentru trupă"77 . Această activitate
era supravegheată permanent de minister care se preocupă de starea
maşinilor de cusut şi de remedierea eventualelor defecţiuni: " Cu ocazia
executării acestor confecţiuni parte din maşini suferind deteriorări, vă rugăm
să comunicaţi ce deteriorări au suferit uneltele şi maşinile şcoalei din cauza
efectelor militare confecţionate şi în ce fel se vor putea îndrepta
deteriorările" 7 8 •
Trecând peste greutăţile cauzate de război, cadrele didactice au
acordat o atenţie deosebită şi activităţilor extraşcolare. Chiar dacă ministerul
74 Ibidem, dosar 6/1 9 1 O, f. 25 şi 3 1 .
75 Ibidem, f. 35.
76 Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, dosar 1 / 1 9 14, f. 77.
77 Ibidem, f. 36.
78 Ibidem, f. 57.
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a suspendat organizarea expoziţiilor anuale cu lucrările confecţionate de
elevi precum şi " concursurilor şi serbările generale de gimnastică" 79 , elevii
Liceului " Ferdinand I" vor participa la concursurile naţionale organizate de
Societatea literară şi ştiintifică "Tinerimea Română" . La concursul organizat
pe 3 mai 1 9 1 5, au participat 1 3 elevi 80, iar la cel din 8 mai 1 9 1 6, următorii
elevi au obţinut premii şi menţiuni: Goga I. Vasile (clasa VI), premiul II,
religie; Ignătescu P. Constantin (clasa VII), premiul III, istorie; Breşcanu C.
Petre (clasa III), menţiune, limba română; Jinga B . Dumitru (clasa IV),
menţiune, istorie8 1 .
O atenţie deosebită se va acorda momentelor importante din istoria
naţională. Întrucât localul în care funcţiona liceul era impropriu pentru
sărbătorirea Unirii Principatelor, "una dintre cele mai importante sărbători
din istoria noastră naţională" , directorul solicita Comandamentului Armatei
a II-a, pe 1 6 ianuarie 1 9 1 8, " Sala Ateneului din localitate şi orchestra
simfonică a Armatei a II-a pentru a ne da preţiosul concurs la reuşita
serbărei acestei zile" 82 . Î n acelaşi an, ziua de 1 0 Mai, va fi aniversată
" 83
"printr-o serbarea în localul liceului • Cohorta Cercetaşilor Bacău va
organiza o " serbare cercetăşească în Grădina Publică la care vor participa
toţi elevii Liceului " , pe 3 mai 1 9 1 7, în amintirea evenimentelor de la Blaj,
din 3-5 mai 1 848 84 .
Decizia Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 22640, dată
la Iaşi pe 24 Aprilie 1 9 1 8, hotăra ca după încheierea păcii, în fiecare an,
"toate şcolile să serbeze ziua morţilor - Sâmbăta înainte de Duminica
Pogorârei Duhului Sfânt (Rusaliile) - cu o solemnitate deosebită, pentru a
cinsti pe cei căzuţi pe câmpul de onoare" . Fiind încredinţat că numai "acele
neamuri au viitor care ţin în minte trecutul" , ministrul Simion Mehedinţi,
considera că cinstirea eroilor trebuia " să fie o zi de sfântă amintire pentru
întreaga naţiune [ . ] iar cimitirele de răsboi să fie loc de pelerinagiu pentru
tot tineretul" . Tot acum, se hotăra ca "în toate şcoalele, de toate gradele să
fie scrise la vedere numele tuturor din acea localitate care şi-au dat viaţa
pentru patrie" 8 5 . Prima comemorare a avut loc pe 9 iunie 1 9 1 8. Revizoratul
Şcolar Bacău 1-a delegat pe institutorul Sava Ariton, directorul Şcolii de
Băieţi Nr. 2 să se ocupe de acestă "Zi a Eroilor" . În "înţelegere cu ceilalţi
.

.

79 Ibidem, f. 1 6 1 şi 1 78.
80 Idem, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 1 4/ 1 9 1 2, f. 9 1 .
81 Ibidem, dosar 1 11 9 1 5 , f. 1 27- 1 28.
82 Ibidem, dosar 7/1 9 1 7, f. 1 50 şi 457.
8 3 Ibidem, f. 450.
84 Ibidem, dosar 211 9 1 6, f. 226.
8 5 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 297.
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directori ai şcoalelor urbane din Bacău, cu directorul liceului şi cu Părintele
Protoiereu al Judeţului Bacău" a fost organizată " o serbare demnă de
memoria eroilor noştri căzuţi pe câmpul de luptă" după următorul program:
" Şcolile Nr. 1 , 2 de băieţi şi Nr. 2 de fete vor pleca din Grădina Publică la
ora 9 a. m.; Şcolile Nr. 3 de băieţi, Nr. 1 şi 3 de fete vor aştepta la intersecţia
străzilor celor mai apropiate de această şcoală, cu str. Bacău-Focşani - spre
a se uni cu celelalte şcoli - ca în procesiune să ne îndreptăm spre cimitirul
oraşului. Elevii vor fi prezenţi la şcoli, la ora 8Y2, vor aduce flori şi vor fi
curat îmbrăcaţi " 86 . Elevii şcolilor băcăuane vor participa şi la acţiunile de
comemorare a eroilor organizate de autorităţile locale, aşa cum a fost cea
din 1 2 august 1 9 1 7, când Prefectura Bacău a organizat oficierea "unui
parastas, la Biserica Sf. Nicolae, pentru vitejii ruşi şi români, căzuţi în lupte
pe frontul român"87 •

3. Cadrele didactice şi elevii băcăuani sprijină războiul
O mare parte a institutorilor şi profesorilor băcăuani au fost
mobilizaţi, participând efectiv la operaţiunile militare, predând pe câmpul de
luptă cea mai frumoasă lecţie de patriotism pentru foşti elevi şi posteritate.
Dintre profesorii de la Liceul "Ferdinand I" care au fost mobilizaţi
menţionăm: Eugeniu Revent, sublocotenent, Regimentul " Ştefan cel Mare"
Nr. 1 3 Iaşi; Constantin Stupcanu, soldat rezervist, Regimentul 1 O
Infanterie Putna; Ioan Monariu, soldat miliţian, Regimentul 67 Infanterie
Bacău; Alexandru Nemţeanu, soldat rezervist, Regimentul 67 Infanterie
Dorohoi; Ioan Manolescu, locotenent, Regimentul 27 Infanterie Bacău;
Constantin Erbiceanu, sublocotenent, Regimentul I Artilerie Cetate,
Bucureşti; Constantin Damian, sergent, Regimentul 27 Infanterie Bacău88 ;
Nicolae Borş, locotenent, Regimentul 8 Infanterie Buzău89 . O parte din
aceştia au căzut pe câmpul de luptă, precum: Eugeniu Revent (poet şi
publicist), decorat cu medalia "Avântul Ţării" pentru Campania din 1 9 1 3 ,
moare pe 25 martie 1 9 1 8, în urma rănilor " incurabile"90 ; Ioan Manolescu
căzut "în lupta de la Tg. Cărbuneşti (lângă Tg. Jiu), în ziua de 4 noiembrie

86

Idem, fond Şcoala Generală Nr. 1 9 Bacău, dosar 1/ 1 9 1 7, f. 30.
ldem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar l /1 9 1 6, f. 97.
88
Idem, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 2/ 1 9 1 5, f. 83, 84, 85, 86, 87, 88 şi 90.
8
9 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 5, f. 1 88.
90 Ibidem, dosar 7/ 1 9 1 7, f. 2 1 6 şi 2 1 9.
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1 9 1 6 "91 ; Constantin Stupcanu, mort în Spitalul din Fălticeni în ziua de
"
două noiembrie 1 9 1 7 "92 .
În conformitate cu adresa Revizoratului Şcolar, din 27 septembrie
1 9 1 6, în care se menţiona că " una din preocupările de căpetenie ale Dv.
trebuie să fie şi grija ce sunteţi datori s-o purtaţi armatei ţării noastre, care
azi e pe câmpul de luptă [ . . . ] pentru realizarea visului nostru naţional, pentru
întregirea scumpei noastre ţări " , cadrele didactice din Bacău făcând apel la
"
" tot ce simte româneşte şi e român rămas la vatră au desfăşurat o intensă
activitate de colectare de la populaţie şi de confecţionare, împreună cu
elevii, a obiectelor necesare pentru armată: " ciorapi, mănuşi, burtare (brâe)
toate făcute din lână" , materiale care au fost predate comandamentelor
mi1itare93 .
Răspunzând ordinului de mobilizare nr. 7 1 56 din 7 noiembrie 1 9 1 6,
dascălii băcăuani vor desfăşura diferite activităţi de sprijinire a războiului la
Crucea Roşie, Familia Luptătorilor, Societatea " Mama Răniţilor" etc.
Potrivit raportului trimis revizoratului, pe 3 1 mai 1 9 1 7, institutoarele de la
Şcoala de Fete Nr. 2 au desfăşurat următoarele activităţi, de la intrarea
României în război şi până la 3 1 mai 1 9 1 7 : "Aurelia Bucă - soră de caritate
la infirmieria gării şi cantină (august - l l septembrie 1 9 1 6), secretară la
Spitalul 2 1 6 (septembrie - 14 noiembrie 1 9 1 6), secretară la Spitalul
Şendrea 367 ( 1 4 noiembrie 1 9 1 6 - mai 1 9 1 7); Sofia Gheorghiu - ajutoare la
lenjeria Spitalului 2 1 7 şi în orele disponibile la cantina gării (august septembrie 1 9 1 6), şefă lenjerie la Spitalul 4 Obuzi ere (octombrie decembrie 1 9 1 6), soră de caritate la Spitalul 2 1 8 (ianuarie - mai 1 9 1 7 );
Aneta Savel - la cantina gării (septembrie - octombrie 1 9 1 6), lucrări de
cancelarie la Spitalul 2 1 8 şi supravegherea curăţeniei (noiembrie 1 9 1 6), a
făcut parte dintr-o comisie pentru strângerea lenjeriei (decembrie 1 9 1 6) "94 .
Institutorii de la Şcoala de Băieţi Nr. 2, care nu au participat la
operaţiunile de pe front, au fost mobilizaţi pentru a îndeplini alte activităţi.
Astfel, Sava Ariton, directorul şcolii, a fost numit de către Asociaţia
"
"Ostaşii României /Comandamentul Marii Legiuni, " instructor, pentru
inspectarea refugiaţilor din Legiunea Bacău"9 5 şi a fost administrator al
Spitalului 2 1 8, (instalat în localul şcolii) iar Ioan Grigoriu, va administra
Spitalul 2 1 7 de la Liceul "Ferdinand 1".

9 1 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 248.
92 Ibidem, dosar 11 1 9 1 7, f . 94, 99 şi 1 06.
93 ldem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 3 .
94 Ibidem, f. 1 7, 1 8, 58.
95 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 19 Bacău, dosar 1 / 1 9 17, f. 1 5 .
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Profesorii de la Liceul " Ferdinand I" au sprijinit războiul prin
activităţi diverse: unii şi-au desfăşurat activitatea în spitale "ocupându-se cu
alcătuirea fişelor de răniţi " (L. Demetrescu - Spitalul Şcoala de Fete Nr. 1 ;
Constantin Pavelescu - Spitalul "Hotel Central" ; Ioan Monaru - Spitalul
Şcoala Israelită de Băieţi; C.S. Codreanu - Spitalul Liceului "Ferdinand 1";
G.C. Ardeleanu - Spitalul Permanent; D. Butescu - Spitalul "Cercul
Militar") 96 , alţii la cenzura scrisorilor (Gh. Gavrilescu, P. Teodorescu, 1.
Popescu, C. Pavelescu, M. Eşanu) 97 , Legiunea Cercetaşilor (A. Popescu,
C.S. Codreanu, Gh. Gavrilescu)9 8 sau Comandamentul Armatei a IX-a Ruse
(Ioan F orgaci)99 . Conform adresei , din 30 septembrie 1 9 1 7, către Cercul de
Recrutare Bacău, la liceu funcţionau următorii miliţieni, " mobilizaţi pe loc
la Marea Legiune a Cercetaşilor" : C.S. Codreanu, profesor, contingentul
1 892; 1. Monaru, profesor, contingentul 1 893, soldat; L. Demetrescu,
profesor, contingentul 1 904, soldat dispensat 100 •
O altă activitate în care s-au implicat cadrele didactice au fost
conferinţele cu caracter educativ la care participau atât elevii băcăuani cât şi
cei refugiaţi. Astfel, profesorii de la Liceul " Ferdinand 1" au ţinut în cursul
lunii martie 1 9 1 6, de 3 ori pe săptămână, în sala cinematografului din
localitate, următoarele conferinţe având ca teme: "Poveţe pe care elevii sunt
obligaţi să le îndeplinească, măsuri de higienă şi dispoziţii sanitare,
obligaţia fiecăruia de a semăna legume în grădina sa" (Gh. Gavrilescu);
"Obligaţiunea pe care o are oricine în momentele de grea cumpănă prin care
a trecut ţara noastră în cursul veacurilor" (!. Monaru); " Despre bolile
molipsitoare - tifosul exantematic, febra recurentă, holera şi cum să ne
ferim de ele" (L. Demetrescu); " Solidaritatea socială" (C.S. Codreanu);
"Două aspecte de patriotism - cel de de la 1 848 şi cel de astăzi, cu exemple
din literatura română" (1. Popescu); " lnvenţiuni în legătură cu războiul
actual" (D. Butescu) 101 • Profesorii liceului , alături de alte cadre didactice
din localitate, răspunzând apelului Consiliului de Administraţie a Spitalelor,
din 1 5 noiembrie 1 O 1 7, " au ţinut conferinţe şi lecturi pentru bolnavii şi
răniţii din spitale [ . . . ] contribuind la dezvoltarea sentimentul de iubire de
neam şi ţară" 102 .

96 Idern, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar 4/ l 9 1 5 , f. 72.
97 Ibidem, dosar 7/ l 9 1 7, f. 4, 1 52, 1 72 şi 1 95.
98 Ibidem, dosar 2/l 9 1 6, f. 290; dosar 1 / l 9 1 7, f. 30; dosar 7/l 9 1 7, f. 4.
99 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 279.
1 00 Ibidem, dosar 7/l 9 1 7, f. 28.
101
Ibidem, dosar 4/1 9 1 5, f. 78-79.
1 02 Ibidem, dosar 1 / l 9 1 7, f. 90.
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Răspunzând adresei Societăţii " Crucea Roşie" , din 1 2 iulie 1 9 1 6,
institutoarele şi profesoarele din Bacău, împreună cu elevele,
au
confecţionat " 1 000 pături de hârtie care au complectat numărul păturilor de
lână necesare la învelitul bolnavilor şi răniţilor din spitalele organizate în
acest judeţ" 103
Pentru a suplini lipsa sodei calcinate, la solicitarea Comitetului
Regional de Acţiune din Bacău, toate şcolile au strâns cenuşă pentru leşie
care urma a fi folosită "pentru spălatul rufelor bolnavilor şi răniţilor din
spitalele organizate de acest comitet într-un caz eventual de mobilizare sau
război" 104 •
O altă activitate în care s-au implicat cadrele didactice a fost cea de
pe lângă comitetele " Familiei Luptătorilor" pentru înlesnirea " distribuirei
ajutoarelor familiilor soldaţilor mobilizaţi şi pentru ancheta de făcut
necesară acordărei ajutoarelor suplimentare " 105 . Răspunzând apelului făcut
de Revizoratul Şcolar, pe 24 aprilie 1 9 1 7, institutoarele din Bacău, care prin
firea lor " au menirea de a da îngrijirile de mamă copiilor lipsiţi de
mângâierea şi căutarea părinţilor" , au căutat să-i convingă "pe cei cu stare,
ca să îngrijească de câte un orfan" , au acţionat pentru "înfiinţarea de
căminuri, cantine" , folosindu-se de orice mij loc posibil "pentru a uşura viaţa
îndurerată a celor rămaşi fără sprijin" 106 • Cu acelaşi scop, din iniţiativa
institutoarelor de la Şcoala de Fete Nr. 1 s-a organizat " o serbare în scopul
adunării unui fond de ajutor al coloniilor şcolare ori mobilizaţilor" 107 •
Răspunzând apelului Direcţiei Generale a Serviciului Sanitar,
dascălii băcăuani vor desfăşura acţiuni de preîntâmpinare a epidemiilor
acţionând pentru construirea unor "mari cuptoare de deparazitare şi băi
populare [ . . . ] îndemnând populaţia şi copiii de şcoală să facă băi negreşit
odată pe săpămână" 1 08 , organizând " o chetă publică în zilele de 9, 1 O şi 1 1
iunie 1 9 1 7 pentru profilaxia tuberculozei " 109 •
Activitatea desfăşurată de cadrele didactice era strict controlată, cei
care nu îşi îndeplineau obligaţiile fiind sancţionaţi prin reţineri din leafă.
Prin adresa nr. 1 636/29 iunie 1 9 1 7, Revizoratul Şcolar stabilea, în mod
concret, activităţile pe care le puteau desfăşura cadrele didactice:
institutoarele - surori de caritate la vreun spital din localitate, la "Familia
1 03 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 5 , f. 1 59.
Ibidem, dosar 1 4/ 1 9 1 2, f. 1 20; dosar 3/ 1 9 1 5 , f. 1 36.
1 05 Ibidem, dosar 1 11 9 1 5, f. 1 94.
1 06 ldem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 24.
1 07 ldem, fond Şcoala Generală Nr. 5 Bacău, dosar 2/1 902, f. 30.
1 08 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 1 1 9 1 7, f. 57-58.
1 09 Idem, fond Liceul George Bacovia " Bacău, dosar 1 / 1 9 1 7, f. 325.
"
1 04

322

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

Luptătorilor", la Legiunea Bacău; institutorii - la Legiunea Bacău,
administratori de spitale, la cenzura poştei sau " la orice însărcinare i s-ar da
de prefectură sau revizorat" 1 10• Pentru a avea un control asupra activităţii
desfăşurate de cadrele didactice, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice
a stabilit existenţa " unui registru în care fiecare să noteze serviciul ce 1-a
făcut în orele a. m. şi orele p. m. " , nefiind considerat "ca serviciu acel ce nu
va fi ocupat zilnic cel puţin 5 ore" , activităţile fiind obligatorii " ştiindu-se
că aici nu se vorbeşte de a se face serviciu după plac şi apreciere, ci după
ordin şi datorie" 1 1 1 • Prin adresa din 20 ianuarie 1 9 1 8, ministerul anunţa
conducerea Liceului "Ferdinand I" că nu erau motivate absenţele
profesorilor "Popescu A., 3 ore şi C. Pavelescu, 8 ore, pentru care le ve!i
face reţineri din leafă" , motivele invocate fiind considerate nejustificate 1 1 .
De asemenea, ministerul respinge orice încercare de sustragere de la
asemenea activităţi: " Ca răspuns la petiţiunea d-lor profesori de la acel liceu,
prin care cereau să fie dispensaţi de a mai face serviciu şi la cenzură, vă
rugăm să le puneţi în vedere că atât timp cât există instituţia censurei sunt
datori să lucreze şi la censură" 1 13 .
Liceul "Ferdinand I" va sprijini cu mobilier Şcoala de Subofiţeri
deschisă de Centrul de Instrucţie al Armatei a 11-a, care "nu dispunea de
băncile, tablele şi catedrele necesare în clase" împrumutând acesteia " un
număr de 1 50 de pupitre, 4 catedre cu scaune, precum şi 4 table" 1 1 4 • De
asemenea, răspunzând solicitării Ministerului de Război/Depozitul de
Subzistenţă Bacău va pune la dispoziţie substanţele şi aparatele necesare
înfiinţă�ii unui laborator 1 15 •
In aprilie 1 9 1 7, şcolile din Bacău vor sprijini cu hârtie Pirotehnia
armatei adunând "din arhiva şcoalei tot ce nu mai avea vreun interes istoric
sau şcolar" . Datorită colectării unei mari cantităţi de hârtie şi a lipsei
spaţiului de depozitare, pe 29 mai 1 9 1 7, ministerul solicita directorilor de
şcoli să nu mai expedieze "Pirotechniei hârtia ce posedă, căci nu mai are loc
unde să o depoziteze; veţi înainta în schimb stabilimentului câte o situaţie de
cantitatea globală ce posedaţi, ţinând-o la dispoziţia Pirotechniei, care o va
cere pe măsura nevoilor" 1 1 6 •

1 1 0 Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 1 11 9 1 6, f. 27 şi 80-8 1 .
111
Ibidem.
1 1 2 Idem, fond Liceul .. George Bacovia " Bacău, dosar 1 / 1 9 1 7, f. 1 1 3 şi 1 52.
1 1 3 Ibidem, f. 1 95 şi 307.
1 1 4 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 1 04 şi 1 46.
1 1 5 Ibidem, f. 1 89, 1 92, 1 97, 302 şi 3 67.
1 1 6 Ibidem, f. 278.
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Elevii, alături de cadrei: didactice, prin diverse activităţi, vor
contribui la sprijinirea războiului. In primul rând, trebuie menţionat faptul că
un număr mare din elevii Liceului " Ferdinand I" au participat la operaţiunile
militare de pe front. Prin adresa nr. 1 6534/27 martie 1 9 1 5, Biroul de
Recrutare al Regimentului 67 Infanterie Bacău aducea la cunoştinţa elevilor
liceului, " aflaţi în ultimul şi penultimul an de studiu şi care au fost recrutaţi
cu clasa anului 1 9 1 6, în judeţul Bacău" , că urmau a fi încorporaţi pe data de
3 1 martie 1 9 1 5 1 1 7 .
Potrivit Ordinului Ministerului de Război nr. 65981 1 9 1 5 elevii din
cursul superior al liceului urmau a face pregătire militară. Pentru Liceul
"
"Ferdinand I , Regimentul 27 Infanterie Bacău 1-a desemnat pe locotenentul
Ionescu B. Gheorghe " spre a conduce instrucţia militară şi tragerea la ţintă a
elevilor" 1 1 8 • Pe 1 0 aprilie 1 9 1 5, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice
"
"în vederea împrejurărilor actuale aprobă ca instrucţia militară şi tragerea
la ţintă să se facă, săptămânal, "în după amiaza zilei de joi în locul
exerciţiilor gimnastice şi ansamblului " 1 19 . Tragerea la ţintă se făcea cu cele
8 arme "Mannlicher" - model 1 893, folosind cartuşe de război, puse la
dispoziţia liceului de Regimentul 27 Infanterie Bacău 1 20 .
Elevii băcăuani şi-au adus contribuţia la sprijinirea războiului şi prin
intermediul Asociatiei Cercetaşilor Români. În anul 1 9 1 5, Gh. Gavrilescu,
directorul liceului, înfiinţează Cohorta Cercetaşilor "Dragoş Vodă" , cu
sediul la Liceul "Ferdinand I" având o grupă la Şcoala Inferioară de
I I
Meserii 2 . Cercetaş ii au activat, în timpul războiului, ca sanitari,
brancardieri, curieri, telefonişti, factori poştali şi alte specializări,
contribuind prin efortul lor la menţinerea unor activităţi vitale în spatele
frontului, pe toată durata ostilităţilor. Pentru a nu fi afectată activitatea
şcolară, pe 22 aprilie 1 9 1 6, ministerul hotăra "ca în orariul de vară ce
urmează să întocmiţi să rezervaţi pentru cercetăşie o zi după prânz"1 22 .
Comitetul Local de Acţiune/Serviciul Sanitar, pe 2 1 septembrie 1 9 1 5,
solicita directorului Gh. Gavrilescu " o listă de toţi elevii liceului care sunt
înscrişi în Cohorta Cercetaşilor din localitate, cu arătarea clasei, şi cu
menţiunea că au urmat practica la spital fiindu-ne absolut necesară"1 23 . De
asemenea, Oficiul Poştal, Telegrafic şi Telefonic Bacău cerea directorului
1 1 7 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 5, f. 94.
1 1 8 Ibidem, f. 1 05 - 1 06.
1 1 9 Ibidem, f. 1 22 .
120
Ibidem, f. 1 7 1 , 1 93 şi 1 96.
1 2 1 Grigore Grigorovici, op. cit. , p. 95.
1 22 AN Bacău, fond Liceul " George Bacovia " Bacău, dosar li 1 9 1 5 , f. 1 05 .
123
Ibidem, dosar 3/1 9 1 5 , f. 36.
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liceului " o listă de cercetaşi ce sunt desemnaţi la acest oficiu, arătându-se
vârsta şi clasa ce urmează şi hotărându-se zilele când urmează a se prezenta
la Oficiu pentru practica serviciului" 124 • Activitatea cercetaşilor era
îndeaproape supravegheată de minister care, pe 9 martie 1 9 1 7, pune " în
vedere tuturor elevilor cercetaşi să îndeplinească serviciul ce li s-a
încredinţat în spitale sau la diferite instituţii şi să ia parte la toate şezătorile
cercetăşeşti organizate de legiune" , altfel, urmând a fi " excluşi de la
examenul de fine de an" 1 25 •
Pe 1 6 ianuarie 1 9 1 5, Prefectura Bacău făcea apel la elevii Liceului
Ferdinand
I" " ce frequentează cursul superior şi chiar din acei din cel
"
inferior, mai înaintaţi în vârstă [ . ] pentru îngrijirea răniţilor într-un
eventual răsboi - în diferitele spitale ce vor funcţiona în acest oraş - precum
şi pentru procurarea personalului necesar serviciului farmaceutic" 1 26 .
Răspunzând acestui apel, 1 00 elevi ai liceului s-au pus la dispoziţia
Societăţii " Crucea Roşie" pentru a "primi primele cunoştinţe de îngrijire şi
căutare a răniţilor şi de preparare practică a produselor medicale" 127 ,
Prefectura aprobând " ca elevii claselor IV-VIII să urmeze cursurile practice
de infirmieri, însă cu condiţia ca orele de cursuri să nu coincidă cu cele de
clasă" 128 .
Pe 24 septembrie 1 9 1 4 Revizoratul Şcolar comunica directorilor de
şcoli că Societatea " Mama Răniţilor" confecţionează în localurile multor
şcoli urbane efecte militare şi pansamente. Răspunzând acestei solicitări,
Şcoala de Fete Nr. 2 a realizat 500 de cămăşi pentru soldaţi, eforturile
elevelor şi institutoarelor fiind apreciate printr-o scrisoare de mulţumire
trimisă directoarei Eugenia Dimitriu, prin care "mulţumind călduros" se
exprima "nădejdea ca şi pe viitor, Societatea noastră să se bucure de
puternicul şi patrioticul D-voastră sprijin" 129 . Şcoala Profesională de Fete
"
"Principesa Maria a primit, de asemenea, din partea Societăţii "Mama
Răniţilor" , "nouă sute pantaloni, cu următoarele fumituri : una mie opt sute
nasturi, nouă sute bucăţi şiret şi şaptezeci şi două mosoare aţă" 130 .
Şi elevii Şcolii Inferioare de Meserii Bacău vor desfăşura activităţi
de sprijinire a războiului. Pe 1 8 august 1 9 1 6, Societatea " Crucea Roşie"
Bacău solicita directorului şcolii "trei dintre cei mai speciali elevi pentru a
. .

1 24

Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 5, f. 1 42, 1 68 şi dosar 3/1 9 1 5 , f. 143.
125 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 6, f. 1 79.
1 26
Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 5, f. 3 .
127 Ibidem, dosar 1 1 1 9 1 5, f. 5, I l şi 86.
128 Ibidem, dosar 2/ 1 9 1 5, f. 1 8.
129
Idem, fond Şcoala Generală Nr. 2 Bacău, dosar 2/ 1 9 1 4, f. 5 1 , 62, 63 şi 69.
1 30 Idem, fond Şcoala Pedagogică de Educatoare Bacău, dosar 1 1 1 9 14, f. 1 95 bis.
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face serviciul la Crucea Roşie a Spitalului 2 1 7 Liceu Bacău" , fiind
nominalizaţi doi din cei trei elevi solicitaţi (Comănescu Gh. şi Ignătescu
Gh.) care urmau "a conduce etuva şi alte aparate" 1 3 1 . 1 0 elevi din clasa a IV
a şi a V-a, "din cei mai buni necesari comenzilor militare" au fost detaşaţi la
Iaşi, la cererea Şcolii de Meserii 132 . Prin adresa nr. 1 1 202/23 august 1 9 1 6,
Poliţia Oraşului Bacău solicita direcţiunii şcolii să i permită elevului
Dămian N. Ioan " să facă serviciul ce i se va încredinţa în interesul
serviciului siguranţei"1 33 . De asemenea, elevul Şurubaru Gheorghe " a fost
însumat ca copil de trupă la Regimentul 1 2 Artilerie cu condiţiunea de a
urma cursurile şi practica în atelierele şcoalei" 1 34 .
Apropierea sfârşitului războiului a diminuat entuziasmul multor
elevi, aceştia refuzând să mai participe la activităti cu caracter social,
atitudinea lor fiind sprijinită şi de părinţi. Într-un rap�rt din 8 august 1 9 1 8,
noul director al Liceului "Ferdinand 1", profesorul N. Muscă, informa
ministerul că deşi a convocat "în mai multe rânduri elevii spre a forma
echipe şi a-i trimite la muncile agricole", aceştia s-au prezentat "totdeauna
foarte puţini la număr, pentru că parte dintre dânşii sunt de la ţară sau
refugiaţi, iar colonia de cercetaşi din anul trecut, care lucra grădinăria, astăzi
nu mai există" . Şi cei care s-au prezentat nu erau interesaţi de asemenea
acţiuni motivând că "n-au haine, încălţăminte" , că trebuie să se pregătească
pentru examenele din toamnă sau " că au nevoie părinţii de serviciile lor" 135 •
În concluzie, putem spune că memoria documentelor ne restituie
nenumărate aspecte prin care şcoala băcăuană şi -a adus modesta contribuţie
în acele vremuri de supremă îngrijorare pentru soarta ţării. Pe lângă
pierderile umane şi materiale, războiul a însemnat şi un moment de reflecţie
pentru evoluţia ulterioară a învăţământului românesc, latura educativă
trebuind să devină prioritară, pentru ca şcoala să ajungă "un factor de
potenţare a calităţilor de ordin etic şi raţional a tineretului şcolar" 1 36 .

1 3 1 Idem, fond Liceu/ Industrial de Băieţi Bacău, dosar 1 1 1 9 1 6, f. 1 59.
1 32 Ibidem, f. 1 64.
1 33 Ibidem, f. 1 69.
1 34 Ibidem, f. 228.
1 35 Idem, fond Liceul ., George Bacovia " Bacău, dosar 7/1 9 1 7, f. 398.
1 3 6 Ibidem, dosar 511 9 1 8, f. 88.
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DESPRE GHEORGHE BRĂTIANU LA 1 15 ANI DE LA NAŞTERE ŞI
60 DE ANI DE LA MOARTE
Mihaela Băbuşanu Ama/anei*

About Gh. Brătianu - the 1 15th anniversary of his birth and 60th
anniversary of his death
- Abstract -

The biographical presentation commemorates the 1 15th anniversary
of the birth and 60th anniversary of the death of Gh. Bratianu, one of the
greatest Romanian historians during the period between the Two World
Wars. He is horn on February 3, 1898 at Castle in Ruginoasa (Iasi) as the
only son of Ionel 1. C. Brătianu and Maria Moruzi. He graduatedfrom the
Sorbona University where he gat his PH.D. with the "History of the Black
Sea" thesis. In 1 940 he became the successor ofNicolae Iorga at thefaculty
of history at Bucharest University and from 1 942 became a member of the
Romanian Academy.In the politica! jield, he joins the Liberal National
Party in 1 926 and on Ocober 12, 1 92 7, be becomes the lead of the Party 's
lasi branch.
In 1 947 he is dismisses from his position at the University andfrom
the leadership of of the Institute of History and in September gets under
house arrest andforbidden from any externa! contacts. During the night of
May 7-8 1 950 he gets arrested by the Security services and imprisoned in
the Sighetu Marmatiei }aii, without a tria/. Dies around April 24-27 under
unknown circumstances.
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Anul acesta se împlinesc 1 1 5 ani de la naştere şi 60 de ani de la
moartea lui Gheorghe Brătianu, prilej potrivit pentru a rememora câteva
aspecte din biografia celui care a fost unul dintre cei mai mari istorici ai
României din perioada interbelică şi asta dacă ar fi să ne referim doar la un
aspect al personalităţii sale remarcabile.
Din partea mamei se trăgea din familia fanariotă Moruzi, care a dat
doi domnitori în ambele Principate, în a doua jumătate a veacului XVIII şi
începutul celui următor, dar şi din familia domnitoare Sturdza 1 • Mama,
Maria Moruzi, se căsătorise în 1 889 cu fiul lui Al. 1. Cuza - rezultat din
relaţia acestuia cu Maria Obrenovici -, tot Alexandru, care însă a murit la
scurtă vreme. Prin moştenire, văduva Maria Moruzi locuia la castelul de la
Ruginoasa, unde a invitat să locuiască şi pe tânărul Ion (Ionel) 1. C .
Brătianu, proaspăt inginer întors de la studii de la Paris şi aflat în stagiatură
la construcţia căii ferate Paşcani-Iaşi. Între cei doi se naşte o idilă2 şi ulterior
roadele acesteia se concretizează: Maria Moruzi va rămâne însărcinată. Din
această legătură s-a născut, chiar în palat, un fiu, Gheorghe 1. Brătianu în
data de 3 februarie 1 898, istoricul de mai târziu. După naşterea acestuia
părinţii s-au căsătorit formal, chiar în capela castelului, doar pentru a
legitima copilul, cei doi divorţând în aceeaşi zi ( "căsătoria-divorţ de la
Ruginoasa") 3 , ulterior fiecare văzându-şi de viaţa sa.
În aceste împrejurări, Gheorghe Brătianu a rămas în grija mamei,
înconjurat mai ales de rude femei, cunoscându-şi tatăl abia în 1 909, cu
ocazia tentativei de asasinare a acestuia. Ulterior, întâlnirile au devenit tot
mai dese, viitorul istoric fiind periodic prezent în familia Brătienilor, cu tot
ceea ce presupune acest lucru.
Aşadar, Gh. 1. Brătianu a petrecut anii cei mai semnificativi ai
educaţiei sub grija atentă a mamei, mai întâi la Ruginoasa, apoi la Iaşi, în
locuinţe pline de o mare încărcătură simbolică4 , precum casa Pogor, aflată în
inima Iaşului. În saloanele acesteia îşi dădeau întâlnire câteva dintre
* Complexul Muzeal "lulian Antonescu" Bacău.
1 Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească. Istoric şi bibliografie, Ed. lstros, Brăila,
2000, p. 1 80.
2 Lucian Nastasă, Suveranii universităţilor româneşti, Ed. Lirnes, Cluj -Napoca, 2007, p.
1 37-138.
3
Mircea Duţu, Maria Obrenovici, amanta care îl striveşte pe marele Cuza, în
www . historia.ro.
4 Ibidem.
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personalităţile care au marcat istoria României moderne: Maiorescu,
Alecsandri, Xenopol, Conta, Caragiale, Eminescu, Slavici, Creangă şi mulţi
alţii. Pe atunci această casă aparţinea lui Vasile Pogor, unul dintre fondatorii
celebrei societăţi literare "Junimea", găzduind nenumărate şedinţe junimiste.
Tot aici s-au pus bazele prestigioasei reviste " Convorbiri literare"
( 1 867). În această casă, în 1 874, proaspăt revenit de la Viena, a fost găzduit
şi Mihai Eminescu, după ce în 1 872 citise la şedinţele " Junimii" . Poetul şi-a
petrecut mult timp studiind şi creând în biblioteca lui V. Pogor.
Urmărind foarte pe scurt destinul casei, imobilul, vândut în 1 90 1 de
Vasile Pogor, a trecut în proprietatea Principesei Maria Moruzi şi, apoi, a
fiului ei, istoricul şi omul politic Gh. 1. Brătianu. După plecarea acestuia la
Bucureşti, în 1 938, casa este închiriată Rezidenţei Regale. În timpul celui
de-al doilea război mondial, casele Pogor au fost sediul comandamentelor
trupelor sovietice, iar după 1 945 au fost găzduite aici alte instituţii, până în
1 968, când au fost declarate monumente istorice, cu destinaţia de muzeu de
literatură. În anul 1 994 au fost finalizate lucrările de consolidare şi
restaurare a subteranelor - vestigii datând din secolele XVI-XVII. Aceste
hrube au avut multiple destinaţii, printre care: spaţiu de tezaurizare, de
depozitare sau de refugiu. Familiile Coroi, Cerchez (tatăl şi fiul), Pogor
(tatăl şi fiul), Moruzi şi Brătianu au dezvoltat, pe trei niveluri, actualele
pivniţe.
Gheorghe Brătianu a studiat în particular, cu preceptori, luând lecţii
de dans sau de scrimă, aşa cum se obişnuia în casele familiilor înstărite. Cu
alte cuvinte a fost un privilegiat, în primul rând prin familie, beneficiind de
o educaţie aleasă, având dascăli de înaltă ţinută morală şi profesională.
Ca fiu al lui Ion 1. C. Brătianu şi al Prinţesei Maria Moruzi-Cuza,
tânărul Gheorghe Brătianu îşi manifestă vocaţia pentru istorie încă de mic;
de altfel, graţie mamei sale, are parte de o educaţie solidă încă din copilărie
şi se poate spune că avea " istoria în sângele său" 5 •
Pe de altă parte, tatăl său, Ion 1. C. Brătianu, descendent dintr-o
familie cu tradiţie liberală, a abandonat cariera de inginer pentru a se
implica în activitatea Partidului Liberal (PL). Familie cu "vechime" ,
Brătienii sunt menţionaţi în hrisoavele domneşti, prin părţile Argeşului, încă
din secolul al XVI-lea. În cărţile de istorie au "intrat" de-abia după trei
veacuri, când fraţii Ion Constandin şi Dimitrie Brătianu au devenit prim
miniştri, în mai multe rânduri, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Î n
casa din localitatea Flori ca (jud. Argeş), a familiei omului politic liberal Ion

5

Mihai Sorin Rădulescu,

op.

cit. , p. 1 80.

329

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

C. Brătianu, s-au născut trei băieţi: Ionel ( 1 864), Dinu ( 1 866) şi Vintilă
( 1 867).
Primului născut (tatăl lui Gheorghe Brătianu), părinţii i-au hărăzit
meseria de inginer, pe care urma s-o înveţe, ca mai toţi tinerii de familie
bună, la Paris. A urmat un an pregătitor la Liceul Sainte-Barbe pentru a-şi
perfecţiona limba franceză şi pentru a se acomoda cu tumu1tuoasa viaţă a
oraşului de pe Sena ( 1 883 - 1 884). Timp de cinci ani a studiat la Şcoala
Politehnică şi Şcoala de Poduri şi Şosele, iar în 1 889 a obţinut mult răvnita
diplomă de inginer. S-a întors în ţară, unde Anghel Saligny, în căutare de
ingineri bine pregătiţi, 1-a cooptat la Căile Ferate Române. La acel moment
se părea că destinul îi pregătise lui Ionel Brătianu o viaţă tihnită şi o carieră
lipsită de gloria tatălui său, prim-ministru al României între 1 876 şi 1 888
(cu o întrerupere de două luni) şi lider de necontestat al liberalilor.
După moartea tatălui ( 1 89 1 ), Partidul Liberal se afla în derivă. Cei
care au urmat la cârma partidului, Dumitru Brătianu şi Dimitrie A. Sturdza,
s-au dovedit mai puţin combativi pe agitata scenă politică romănească. Cum
conservatorii, adversarii liberalilor, câştigau tot mai multă susţinere politică,
Ionel Brătianu a intrat în Partidul Liberal ( 1 895), devenind în scurt timp
liderul aripii radicale şi reformatoare din organizaţie.
Revenind la Gheorghe Brătianu, aşa după cum menţionam, acesta s-a
născut în data de 3 februarie 1 898, la Castelul de la Ruginoasa (laşi), ca unic
fiu al lui Ion (Ionel) 1. C. Brătianu şi al Mariei Moruzi, văduva lui
Alexandru Cuza. A avut parte de o copilărie şi o educaţie cu totul " specială"
iar faptul că era fiul lui Ion 1. C. Brătianu şi nepot al lui 1. C. Brătianu ambii prim-miniştri şi "ctitori " ai statului naţional modem, bunicul fiind
artizanul dobândirii Independenţei, tatăl al realizării României Mari - a avut
o importanţă majoră în conturarea personalităţii sale complexe,
binecunoscute de altfel de către specialişti şi nu numai 6 .
Din păcate, datorită interzicerii acestui mare istoric în cea mai mare
parte a perioadei comuniste, se cunoaşte foarte puţin despre viaţa şi opera
sa. El a început să fie reevaluat de către regimul ceauşist în anii '80, ca o
contrapondere la propaganda revizionistă a istoricilor maghiari, tot în acea
perioadă fiindu-i reeditate operele sale fundamentale şi anume: Tradiţia
istorică despre întemeierea statelor româneşti, Bucureşti, 1 980; O enigmă şi
un miracol istoric: poporul român, Bucureşti, 1 988 sau Marea Neagră. De
la origini până la cucerirea otomană, Bucureşti, 1 988.

6 Victor Spinei (coord.), Gheorghe 1. Brătianu între vocaţia istoriei ş i tentaţiile vieţii
politice, în vol. Conjluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de la naşterea
istoricului Gheorghe Brătianu, f. e., Iaşi, 1 988, p. 24 1 -354.
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Această reevaluare s-a oprit însă doar la opera sa istorică, abia după
anul 1 990, opera sa politică fiind reconsiderată şi reevaluată la adevărata
valoare. Astfel, la Cluj ia fiinţă chiar o Societate academică cu numele
"
" Gheorghe !. Brătianu , care s-a implicat activ prin seminare şi conferinţe
în păstrarea vie a memoriei marelui istoric.
Punctând principalele etape biografice ale istoricului, putem remarca
faptul că, în anul 1 9 1 6 absolvă Liceul Naţional din Iaşi, apoi se înrolează ca
voluntar în armată, pentru a participa la Primul Război Mondial ( 1 9 1 41 9 1 8) 7 • În anul 1 9 1 7 se înscrie la Facultatea de Drept din Iaşi, pe care a
absolvit-o în 1 920. Fiind atras de istorie, abandonează cariera juridică şi se
înscrie la Universitatea Sorbona din Paris, unde frecventează cursurile unor
istorici prestigioşi, ca Ferdinand Lot şi Charles Diehl. La Sorbona obţine şi
doctoratul în istorie, în 1 929, cu teza Istoria Mării Negre.
Din 1 924 este numit profesor universitar la catedra de istorie a
Universităţii din Iaşi, pentru ca în 1 940 să ocupe aceeaşi funcţie, de data
aceasta ca succesor al lui Nicolae Iorga, la Catedra de istorie universală a
Universităţii Bucureşti. Vocaţia pentru istorie este magistral ilustrată în
prima sa lucrare, intitulată O oaste moldovenească acum trei veacuri.
Lucrarea a fost publicată de către Nicolae Iorga şi a reprezentat debutul
istoriografic al unui tânăr de numai 1 6 ani.
În 1 942 va fi primit în rândurile membrilor titulari ai Academiei
Române. Gheorghe 1. Brătianu va îndeplini funcţia de director al Institutului
de Istorie Universală din Iaşi ( 1 93 5- 1 940) şi apoi al Institutului de Istorie
Universală "Nicolae Iorga" din Bucureşti ( 1 94 1 - 1 947).
Pe plan politic, se înscrie, în 1 926, în Partidul Naţional Liberal, iar la
12 octombrie 1 927 va deveni şef al organizaţiei Iaşi a P. N. L. În 1 930, omul
politic dă curs sugestiilor regelui Carol al II-lea, şi recurge la scindarea P. N.
L.-ului, prin crearea unei noii formaţiuni politice: P. N. L. - Gheorghe
Brătianu. Comportamentul regelui Carol al II-lea în arena politică, însă, îl va
determina pe istoric să revină, în 1 938, în sânul P. N. L.
În planul politicii externe, Gheorghe 1. Brătianu a fost un adversar
hotărât al unei alianţe cu U. R. S. S. şi a fost convins de faptul că o alianţă
cu Germania nazistă ar fi un lucru benefic pentru România. Regele Carol al
II-lea a scris în jurnalul său că istoricul Gheorghe 1. Brătianu era "marele

apostol al înţelegerii cu Germania"8 .

7 Valeriu-Florin Dobrinescu, Gh. !. Brătianu - Documente biografice, în voi. Conjluenţe
istoriografice româneşti. . . , p. 363-369.
8 Narcis Dorin Ion, Carol al II-lea între datorie şi pasiune însemnări zilnice 1938-1940
voi. II, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 201 1 , p. 1 08.
,
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La începutul anilor '30 îl regăsim pe Gheorghe Brătianu refuzând
propunerea unui post de ministru în cabinetul Majestăţii Sale Regele Carol
al II-lea al României ( 1 930- 1 940), acest moment dând naştere unor tensiuni
şi scindări în Partidul Naţional Liberal, partid care se identifica practic cu
familia Brătienilor
Omul politic Gheorghe 1. Brătianu nu va participa la şedinţele
Consiliului de Coroană din 27 iunie 1 940, atunci când Regatul României
cedează Basarabia, Bucovina de Nord şi ţinutul Herţa, ci numai la cea din
noaptea de 30 spre 3 1 august 1 940. El a fost pentru o rezistenţă militară,
deoarece cedarea va aduce "prăbuşirea, prăbuşirea prin demoralizare,

neputinţă şi anarhie" .

La 22 iunie 1 94 1 a fost mobilizat în cadrul Diviziei 7 infanterie unde
a activat până la 1 2 iulie 1 94 1 . După acea dată a fost transferat la Corpul de
Cavalerie, până la 30 noiembrie 1 94 1 , în cadrul Biroului 2 informaţii contrainformaţii, ca translator de limbă germană. În perioada 1 -30
noiembrie 1 94 1 , căpitanul Gheorghe 1. Brătianu a fost detaşat la Marele Stat
Major, Secţia I, Biroul studii-legi. Istoricul avea să mai fie concentrat, tot la
Corpul de Cavalerie, în perioada 1 6 iulie-24 septembrie 1 942. A participat
la campania acestei mari unităţi în Peninsula Crimeea şi în Caucaz.
În anii 1 94 1 - 1 942, va ţine cursul intitulat Chestiunea Mării Negre, la
Universitatea Bucureşti. La 1 5 decembrie 1 94 1 , în lecţia de deschidere a
cursului despre istoria Mării Negre, Gheorghe 1. Brătianu vorbea despre
,,spaţiul de securitate" al României, un termen geopolitic pe care îl va
defini, ulterior, drept spaţiul care "cuprinde acele regiuni şi puncte fără de

care o naţiune nu poate îndeplini nici misiunea ei istorică, nici posibilităţile
care alcătuiesc destinul său"9 .
Istoricul Gheorghe 1. Brătianu identifica două "poziţii cheie" ,
respectiv poziţii geopolitice decisive pe care România trebuia să le includă
obligatoriu în calculele ei strategice: " 1 . Intrarea Bosforului şi, în general,

sistemul strâmtorilor care duce navigaţia dincolo de această mare închisă,
şi 2. Crimeea, care, prin porturile ei naturale, prin cetăţile ei din timpurile
cele mai vechi, prin bastionul maritim înaintat pe care-/ reprezintă în
Marea Neagră este evident o poziţie stăpânitoare peste tot complexul
maritim de aci. Cine are Crimeea poate stăpâni Marea Neagră. Cine n-o
are n-o stăpâneşte. Este evident că această problemă se leagă de chestiunile
9 Ion Ghiurcă, Dorel Dumitraş, Consideraţii de ordin geopolitic şi geostrategic privind
modificările teritoriale în zona de interes a României, în "Buletinul Universităţii de
Apărare "Carol 1'"', m. 2, 2006, Ed. Universităţii de Apărare "Carol l ", Bucureşti, 2006 , p.
27-28.
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noastre, pentru că, în definitiv, ce sunt strâmtorile altceva decât prelungirea
gurilor Dunării" .
Tot el adăuga că "noţiunea spaţiului de securitate presupune că noi
nu putem rămâne indiferenţi faţă de ce se petrece în aceste două poziţii
cheie ale unei mări atât de strâns legate de existenţa noastră" 10 • Mai mult,
istoria veacurilor XIX şi XX era sintetizată de Gheorghe 1. Brătianu ca fiind
"1 1
" o luptă pentru Marea Neagră între Rusia şi Europa •
Anul 1 942 îi aduce titulatura de membru al Academiei Române.
Între 1 940- 1 94 7 îndeplineşte funcţia de director al Institutului de Istorie
"
"Nicolae Iorga din Bucureşti. La 23 august 1 944, Gheorghe Brătianu se
vede în postura de intermediar între Dinu Brătianu, liderul P. N. L., şi
Majestatea Sa Mihai I, Regele României . După 23 august 1 944, Gheorghe 1 .
Brătianu va suferi consecinţele atitudinii sale politice şi ştiinţifice anti
ruseşti/sovietice. De altfel, în vara anului 1 947, i s-a propus să plece din
ţară, el refuzând vehement: ,,Brătienii nu dezertează din România/" 1 2 .
Ca urmare, în cadrul represiunilor dezlănţuite de autorităţile
comuniste, este înlăturat de la catedra universitară şi de la conducerea
Institutului de istorie, în septembrie i se fixează domiciliu forţat şi i se
interzic contactele externe; chiar şi aşa reuşeşte să termine câteva lucrări
istorice importante. Opera lui Gheorghe Brătianu se înscrie, pe de o parte,
pe linia tradiţională a istoriografiei româneşti, iar pe de altă parte se
încadrează în efortul general de reînnoire a ştiinţei istorice, caracteristic
perioadei interbelice.
Cercetările sale de istorie naţională s-au concentrat asupra unor
probleme majore aşa cum ar fi formarea şi continuitatea poporului român,
formarea statelor medievale româneşti 1 3 , organizarea socială şi politică a
vieţii româneşti în evul mediu. În lucrarea O enigmă şi un miracol istoric:
poporul român ( 1 940), pledează pentru continuitatea poporului român pe
aceste meleaguri 14 •
O expunere de ansamblu a istoriei naţionale a realizat prin volumul
Originile şi formarea unităţii româneşti ( 1 942). În Tradiţia istorică despre
întemeierea statelor româneşti ( 1 945), Gheorghe Brătianu aduce importante
contribuţii privind baza economică a formării statelor feudale şi analizează
1 0 Ibidem.
1 1 Ibidem.

12 Ioan Scurtu, Politică şi viaţa cotidiană În România În secolul XX-lea şi Începutul celui de
al XXI-lea, Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 20 I l , p. 1 1 5 .
1 3 Alexandru Florin Platon, Evul mediu universal În opera lui Gheorghe Brătianu, în voi.
Conjluenţe istoriografice româneşti , p. 47-60.
1 4 Nicolae Ursulescu, Formarea poporului român şi a limbii sale în opera lui Gheorghe
Brătianu, în voi. Conjluenţe istoriografice româneşti. . . , p. 7 1 -84.
...
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valoarea tradiţiei orale pentru studiile istoriei. Parcurgându-i opera, cititorul
de azi nu poate să nu remarce că istoricul, a sesizat cu o intuiţie specială,
efectele negative ale aranjamentelor politice întemeiate pe organizarea
ierarhică a păcii
Trăind dinamica politică postbelică, Brătianu a remarcat şi înregistrat
cum s-au sacrificat interesele statelor mici prin acordul dintre Germania şi
U. R. S. S., prin alianţa dintre Germania, Italia şi Japonia şi în cele din urmă
prin divizarea Europei şi intrarea Europei răsăritene în sfera de dominaţie
sovietică.
La 9 iunie 1 948, odată cu reorganizarea Academiei Române, care îşi
schimbă denumirea în Academia Republicii Populare Române, Gheorghe 1.
Brătianu pierde calitatea de academician ca, de altfel, şi alte 97 de
personalităţi ştiinţifice şi culturale româneşti. În noaptea de 7 spre 8 mai
1 950, este arestat de Securitate şi întemnitat la închisoarea din Sighetul
Marmaţiei, fără să fie judecat şi condamnat ' 5 .
Gh. Brătianu moare între 24 şi 27 aprilie 1 953, " în circumstanţe
similare unui asasinat" aşa cum este menţionat inclusiv în biografia sa de
pe site-ul " Centrului de Cultură Brătianu" . De fapt este ucis la Sighet de
către comunişti, având astfel un sfârşit tragic, asemenea mentorului său
Nicolae Iorga. Cert este că a murit în închisoare, la vârsta de 55 de ani, în
conditii încă neelucidate.
'
În octombrie 1 97 1 , familia a fost autorizată să-1 dezgroape din
cimitirul din Sighet şi să-I reînhumeze în cavoul Brătienilor de la
Florica!Ştefăneşti, din judeţul Argeş, într-o nişă, alături de unchiul său
Constantin 1. C. Brătianu. Deasupra nişei stă scris: ,,Au murit la Sighet,
-

neclintiţi în credinţa lor" .
În anul 1 999 apărea la Editura Casa Cărţii de Ştiinţă culegerea de
studii intitulată Incursiuni în opera istorică a lui Gheorghe 1. Brătianu,

lucrare care s-a dorit o primă analiză exhaustivă a operei istoricului dar şi un
omagiu adus de istoricii contemporani. Istoricii de astăzi datorează foarte
mult lui Gheorghe 1. Brătianu, de la metodologia modernă de analiză
istorică, până la racordarea istoriografiei româneşti la marile curente de
gândire europene. În această culegere de studii semnează istorici medievişti
de prestigiu ca Pompiliu Teodor, Şerban Papacostea, Ovidiu Ghitta, Maria
Teodor Crăciun, Ovidiu Mureşan, Ioan Aurel Pop, Iacob Mârza, Ovidiu
Pecican şi Radu Mârza.
Lista scrierilor lui Gheorghe 1. Brătianu este extrem de consistentă,
însă nu se cunoaşte cu exactitate lista cursurilor pe care le-a susţinut la Iaşi
1 5 Ioan Scurtu, op. cit. , p. 1 1 6.
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şi la Bucureşti, a conferinţelor ţinute în ţară sau străinătate şi mei cea
referitoare la activitatea publicistică 1 6 . Putem menţiona diversitatea lor:
lucrări, studii, articole, cursuri universitare, monografii, volume de
documente şi de memorialistică, evocări, note şi recenzii. În calitatea sa de
istoric, a susţinut cu tenacitate, dar şi extrem de bine argumentat ştiinţific,
teza continuităţii poporului român în spaţiul carpato-danubiano-pontic.
Lucrările sale asupra prezenţei româneşti în Basarabia sunt reprezentative,
ilustrând perfect conştiinţa omului politic Brătianu şi statura sa impozantă în
istorie. 1 s-a propus, de altfel, să se dezică de tezele despre Basarabia, dar a
refuzat, asumându-şi cu luciditate responsabilitatea pentru cele scrise:
,,Adevărul va rămâne oricare va soarta celor care i-au slujit", scria
Gheorghe 1. Brătianu pentru eternitate.
Cel mai potrivit ni se pare a încheia această scurtă incursiune în
biografia ilustrului Brătianu, cu un pasaj din alocuţiunea doamnei Ioana
Brătianu, fiica marelui istoric, rostită în data de 1 5 februarie 1 998, în
contextul manifestărilor prilejuite de marcarea "Centenarului Gheorghe 1.
Brătianu" , desfăşurate la Sighetul Marmaţiei:
,,Pentru mine tata a fost un fel de icoană. L-am iubit enorm şi cred
că nu mai există oameni ca el. . . Era un bărbat frumos, înalt, bine clădit dar
blând, şi totuşi contrar staturii sale impresionante era de o mare timiditate.
Iubea oamenii şi era preocupat de soarta lor, gata oricând să-i ajute.
Obsesiile lui şi ale Brătienilor în general, au fost independenţa şi libertatea
în graniţelefireşti ale acestei ţări" 1 7 •

1 6 Ştefan S. Gorovei, Gh. !. Brătianu - Completări la " Memoriul de studii şi lucrări", în
vol. Conjluenţe istoriografice româneşti. . . , p. 357-362.
1 7 Ioana Brătianu, Caietele Brătianu, nr. 1 aprilie 20 1 0, Societatea Academică Gheorghe
"
Brătianu" Cluj -Napoca, Filiala Sighetul Mannaţiei-Maramureş, p. 48.
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BATALIONUL ROMÂN DE INFANTERIE
ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Marius Rădulescu *
The Romanian infantry battalion in the 2nd World War
- Abstract As a military structure, the battalion is the smallest independent
operated unit and, in the same time, the brick of the big units organization.
The study of the organization, equipment and weaponry of the
infantry battalion along of a great armed struggle permits a comparison
between the High-Quarters peace doctrines, sitting to the base of the initial
units organization and the forms which the war realities impose, and
adopted by those involved, many times without a formal accord of the
commandments, especially when the commanders ignore the needs that, into
the combatants look, assures a better surviving capacity.
The work-paper proposes a short and non-exhaustive view about of
this type of unit .from the Romanian Army along the engagement time in the
World War II. Some facts and conclusions can be usedfor the mode/ing of
the contemporary corresponding military structures.

Key words: battalion, infantry, anti-tank weapon, horse-drived wagon,
machine-gun
Cuvinte-cheie: batalion, infanterie, armă anticar, atelaj hipo, mitralieră
1. INTRODUCERE

Ca structură militară, batalionul este cea mai mică unitate care poate
opera independent şi totodată, cărămida de bază a organizării unităţilor şi
marilor unităţi.
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Fig. 1 1nfanterie română în marş

Studierea organizării, echipării şi înzestrării acestuia pe timpul unei
mari confruntări armate, permite să se facă o comparaţie între concepţiile de
pace ale comandamentelor, care stau la baza organizării iniţiale a unităţilor
şi formele impuse de realităţile războiului, pe care, vrând-nevrând, cei
implicaţi le adoptă, de multe ori fără un acord formal al eşaloanelor
superioare - atunci când acestea nu manifestă receptivitate faţă de nevoile
care, în înţelegerea combatanţilor, le asigură o mai bună capacitate de
supravieţuire.
Lucrarea îşi propune o privire succintă şi ne-exhaustivă asupra
evoluţiei acestui tip de unitate din Armata Română pe timpul angajării în cel
de-al doilea Război Mondial. Unele fapte şi concluzii pot fi utilizate la
modelarea structurilor contemporane corespunzătoare.
2. STRUCTURĂ

În principiu, batalionul era organizat pe 6 companii :
- Compania Comandă
- Compania Cercetare
- 3 x Companii lnfanterie
- Companie Armament Greu
şi un tren de luptă, la care se adăuga un tren regimentar, când batalionul era
independent 1 (cazul batalioanelor de vânători de munte)2 , conform schemei
generale următoare:

* S. C. Electromecanica S. A. Ploieşti.
1 *** Infanteria Română
180 ani, Ed. Centrului Teh.-Edit. al Annatei, Bucureşti, 20 1 0,
f· 25.
G. Romanescu, G. Tudor, M. Cucu, I. Popescu, Istoria infanteriei romane, voi. II, Ed.
Militară, Bucureşti, 1 985, pp. 92- 1 45 .
-
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Fig. 2 Structura organizatorică a batalionului de in/anterie

Compania Comandă avea în organică transmisiunile, agenţii,
personalul unui mic stat-major, iar câteodată, o subunitate aca dotată cu
mitraliere Hotchkiss cal. 1 3.2 mm md. 1 930. Tot aici erau şi cele câteva
vehicule uşoare (turisme şi motociclete) de care dispunea batalionul.
Compania Cercetare avea în general două plutoane, dotate cu mai
multe pistoale-mitralieră. Militarii erau selectaţi după calităţile fizice şi
abilitatea de a se strecura tăcuţi în zonele controlate de inamic. S-a observat
destul de repede valoarea acestei subunităţi ca rezervă de batalion. Pentru
mărirea forţei de şoc a companiei, după model german, a fost întărită cu un
pluton de pionieri de asalt, dotat cu aruncătoare de flăcări (tipurile Pigrtone
md. 1 93 7 sau Flamewehrfer md. 1 936).
Cele trei companii de infanterie organizate pe trei plutoane, erau
completate cu câte o grupă aruncător, dotată cu o piesă Voina-Brandt cal. 60
mm şi o grupă de vânători de tancuri, care acţiona cu mijloace individuale
(sticle incendiare, legături de grenade şi chiar puşti antitanc). Puştile
antitanc au ajuns accidental şi în dotarea infanteriei române: "Wz-35 " de
producţie poloneză, din materialul lăsat de unităţile poloneze retrase prin
teritoriul nostru în 1 939, "Boys" de producţie britanică, capturate de
germani la Dunkerque în 1 940 şi PTRD/PTRS sovietice de captură. Aceste
arme nu au făcut carieră în infanteria română, deoarece erau depăşite de
progresele înregistrate de protecţia tancurilor, iar greutatea lor mare ( 1 5-20
kg) le făcea dificil de transportat în marşurile executate exclusiv pe jos de
unităţile noastre. Fiecare grupă de infanterie a avut în dotare o puşcă
mitralieră; a fost o armă bine apreciată, de nădejde; de multe ori, tirul ei
339
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puternic şi precis a suplinit volumul de foc redus al grupei, datorat lipsei
pistoalelor mitralieră.
Compania Armament dispunea de trei plutoane de mitraliere cu câte
4 piese, pluton de aruncătoare cal. 8 1 mm cu 6 piese şi începând cu 1 942, un
pluton anticar uşor cu 3 piese cal. 37 sau 47 mm Piesele anticar, iniţial
numai în organica regimentului, au fost utilizate mai mult pentru sprijinul
direct cu foc, capacitatea lor anti-blindaj fiind limitată.
Trenul de luptă avea elemente de asistenţă medicală sumară umană
şi veterinară, precum şi coloanele de aprovizionare cu subzistenţe şi muniţii.
Aceste formaţiuni operau 2-3 autocamioane şi mai multe atelaje hipo 3 .
Batalioanele de vânători de munte foloseau şi transportul samarizat al
proviziilor. Numărul cailor varia de la 80 la 250 pentru un batalion, în raport
cu gradul de independenţă, tipul formaţiunilor de spate, respectiv mărimea
trenului.
.

3. ARMAMENT
Armament portativ

Arma de bază a infanteriei române a fost tot timpul puşca ZB cal.
7.92 mm md. 1 926, variantă cehă a armei Mauser Kar-98, fiabilă şi precisă,
fabricată sub licenţă la Cugir. Au fost utilizate şi arme germane Kar-98k, iar
unităţile de rezervă şi formaţiunile de servicii au avut şi puşca Manlicher
md. 1 895 transformată cal. 7.92 mm. Pistoletele erau de toate tipurile, ca
Steyr md. 1 9 1 2, Browning md. 1 922, Beretta md. 1 934, Radom Wz-35,
Luger P-08 sau Walther P-38, majoritatea pe cal.9 mm Parabellum.
Pistoalele mitralieră erau, în prima parte a războiului, de tip Beretta
md. 1 938 sau Daimler-Puch-Steyr MP-40 cal. 9 mm, spre sfârşit
predominând Oriţa md. 1 943 cal. 9 mm româneşti şi PPSh-4 1 cal. 7.62 mm
ruseşti4 . Trupele foloseau grenade ofensive germane M-24 şi defensive
MAN româneşti sau Kisser cehoslovace. Puştile mitralieră erau de tip ZB
cal. 7.92 mm md. 1 930, foarte bune, cehoslovace, fabricate în licenţă la
Cugir.

3 V. Scârneci, Viaţa şi moartea în linia întâi, Ed. Militară, Bucureşti, 20 1 2 , p. 279.
4 C. Scafeş, H. Şerbănescu, 1. Scafeş, C. Andonie, 1. Dănilă, R. Avram, Armata română

1 941-1945, Ed. R.A.I., Bucureşti, 1 996, pp. 87- 1 35.
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Fig. 3 Armament portativ al infanteriei

Puşti anticar s-au utilizat numai episodic, Wz-35 cal. 7.9 mm şi Boys
0.55 cal. provenite din capturile aliaţilor germani în primele campanii
(Polonia şi Franţa) sau PTRD/PTRS cal. 1 4.5 mm din capturile trupelor
noastre în Est5 , perioada lor de eficacitate fiind repede depăşită de progresul
tancurilor. Totuşi, exemplare din aceste arme au fost reţinute de unele
unităţi pentru utilizarea ca puşcă anti-material până la finalul războiului .
Din primăvara anului 1 944, infanteria a început să fie înzestrată cu
arma reactivă anti-tanc portativă Panzerfaust. S-au mai utilizat şi un număr
de arme reactive Offenrohr, dar care nu s-au bucurat de mare popularitate
printre soldaţi, necesitând o instruire avansată, în echipă.
Tot în partea a doua a războiului s-au utilzat mai organizat puştile cu
lunetă, în general material de provenienţă rusă, Mosin cal. 7.62 mm md.
1 93 0, de regulă o echipă pe lângă comanda batalionului .
5 V . Scâmeci, op. cit. , p . 375.
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Armament greu

Armamentul greu organic al batalionului era format din mitraliere,
aruncătoare şi tunuri anticar. Se utilizau mitraliere ZB-53 cal . 7.92 mrn md.
1 93 7 răcite cu aer precum şi Schwartzlose md. 1 907 transformat cal . 7.92
mm, răcite cu apă. Pe lângă comanda batalionului nu era neobişnuită
prezenţa a 1 -2 piese greier aca Hotchkiss cal . 1 3 .2 mrn md. 1 930.
r

-

Fig.

1
2
3

(3 )

(2)

(1)

#

2

4

Mitraliere utilizate de in/anterie

Greutate
[kg]
40
66
370

M itraliera

ZB53 md. 1 937 cal.7 .92
Schwartzlose md. 1 908 T cal. 7. 92
Hotch k iss md. l 930 cal . 1 3 .2

Cadenţă
[ lov/min ]
500
250
450

Bătaie
( m)
1 200
1 000
1 600

Aruncătoarele de mine Brandt erau fabricate în licenţă în ţară, cele
de cal. 60 mm fiind la nivelul companiei de infanterie, iar cele de cal. 8 1
mm la compania de armament greu.
Plutonul de pionieri de asalt, introdus în cursul războiului, avea o
pondere semnificativă la asa1tarea poziţiilor fortificate, dispunând de
aruncătoare de flăcări moderne pentru acea epocă.

342

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

(1)

#

1
2
3

(3)

(2)
Fig.

5 A runcătoare utilizate de

Aruncatorul

Voina 1 Brandt cal.60 mrn
Thornpson 1 Brandt cal . 8 1
Pignone md. l 937

infanterie

Greutate

Bomba

[kg]
20
58
26

[kg]
1 .3
3.3
(6)

rom

Bătaie
(m)
1 000
2800
22

Tunurile anticar, aflate iniţial la dispoziţia regimentului, au intrat în
organica batalionului pe măsura primirii materialului cal. 37 şi 47 mm de
provenienţă franceză, poloneză şi germană.
Deşi în scurt timp s-a constatat ineficienţa împotriva noilor tancuri
6
sovietice (T-34 şi KV), au fost păstrate pentru sprij inul direct cu foc.

Fig.

#

Tunul

1

47 L44 Schneider rnd.36

6

(1)

(2)

(3)

Tunuri anticar uşoare utilizate de infanterie

Greutate
[kg]
630

Grenada
[kg]
2.30

Yo

[ m/s]
750

Perforare (rnrn) 1 Bătaie (rn)
1 00 1 300 1 500 1 1 000
65 1 48 1 40 1 30

6 A. Pandea (coord.), Românii la Stalingrad, Ed. Militară, Bucureşti, 1 992, pp.73 - 1 1 2 .
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2
3

37 L45 Bofors md.36
47 L35 Bohler md.39

La nivelul batalionului, transportul armamentului greu se făcea cu
atelaje hipo. Vânătorii de munte dispuneau de transport samarizat. Pe
distanţe scurte, armamentul era deplasat manual.

4. VEIDCULE
Batalionul utiliza câteva vehicule motorizate uşoare7 , respectiv 1 -2
turisme Stoewer (4), Horsch, Daimler G5 (3) sau Kubelwagen, la plutonul
de stat major şi cel de transmisiuni şi 3-5 motociclete BMW 75R ( 1 ) sau
Zundapp KS750 (2) cu ataş, poentru comandament şi agenţi de legătură.

(1)

(3 )

(2)
Fig.

7 a.

(4)

Vehicule uşoare utilizate de trupele române

Î n medie 2-3 autocamioane, în general modele de 1 .5 tone Mercedes
( 1 ), Chevrolet (3) sau Ford (2) dar şi modele mai mari, de 3 -5 tone Opel,
Bedford (4) sau Henschel erau utilizate la tren şi pentru unele deplasări
tactice sau logistice deosebite - pionieri, transmisiuni, armament greu,
prOVlZll.

(1)

(3)
Fig.

7b. A utocamioane utilizate de trupele române

Mobilitatea era asigurată cu atelaj e hipo, pentru piesele de armament
greu, formaţiunile de aprovizionare şi echipamentul serviciilor. Trăsuri,
7 V. Scârneci, op.

cit. , p.

576 şi 593 .
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căruţe ( 1 ) şi chiar furgoane grele pentru 2-3 perechi de ca1
unităţile de foc şi proviziile pentru câteva zile de luptă.

(2) asigurau

(2)

Fig. 8 A telaje hipo-tractate utilizate de trupele române

La totalul cailor de tracţiune se adăugau câţiva cai de şa ai
comandanţilor de subunităţi. Batalioanele de vânători de munte utilizau
transportul samarizat, cu cai de munte sau catâri, o coloană de aprovizionare
8
având cam 60 de samare .
Totalul dotărilor şi echipamentelor batalionului arată totuşi un
potential de luptă semnificativ al unităţii. În medie, tabloul înzestrării
corespundea următorului tabel :
Fig. 9 Tabel centralizator cu echipamentele batalionului de infanterie
P istolete
Puşti 1 Carabine noi
Puşti vechi
P istoale mitralieră
Puşti mitralieră
Puşti cu lunetă
Puşti anticar

52
470
240
1 16
44
2
9

I nzestrarea batalionului de infanterie
Mitraliere
1 2 Turisme de teren
Mitraliere aca
2 Motociclete cu ataş
Aruncătoare flăcări
2 Autocamioane
Aruncătoare cal.60
9 Atelaje
Aruncătoare cal. 8 1
6 Trăsuri
Tunuri anticar cal.3 7/47
3 Furgoane
Grenade
2000

5. COMPORTAREA ÎN LUPTĂ
Î n campania din Est, în luptele duse în zone cu acoperiri, lupte de
infanterie, batalioanele româneşti au performat acceptabil, în special în
apărare, remarcându-se cele de vânători de munte. De cele mai multe ori,
calitatea comandanţilor şi a trupei au hotărât calitatea prestaţiei unităţilor.
Soldaţii s-au dovedit rezistenţi la marşuri şi capabili să suporte condiţii
logistice precare.
Î n cursul angaj amentelor survenite din mişcare, capacitatea de
reacţie a unităţilor române a fost scăzută. Un caz extrem este oferit de
Divizia 35 Infanterie Rezervă (Rgt 50, 55 şi 67 Inf Rez), care pe 7 iulie
8

Ibidem.
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2
3
3
6
10
6

1 94 1 , întărită cu unităţi de cercetare, anticar şi artilerie grea a început să
înainteze pe direcţia Lăpuşna-Hânceşti-Chişinău. Divizia s-a încolonat pe
două axe de deplasare aglomerate, cu o cercetare deficitară şi fără avangărzi
şi flancgărzi corespunzătoare. Trupele sovietice, despre care se credea că se
retrag spre Chişinău, au contraatacat din Pădurea Miclăuşeni, lovind spatele
şi flancul Batalionului 2/Regimetul 67 Infanterie. Acesta a cedat, iar soldaţii
au început să se retragă în debandadă, antrenând şi o parte a Batalionului 3
şi trupele de intendenţă. Aflat în deplasare, Regimentul 63 Artilerie a fost
surprins de infanteria şi tancurile sovietice pierzând tot echipamentul şi două
baterii ale Divizionului 55 Artilerie Grea Moto. Pierderile umane ridicate 1 .77 morţi,
309 răniţi şi 2.295 dispăruţi - au pus Divizia 35 Infanterie într-o
. . -9
.
situaţie cntica .
Pe 1 5 iulie, generalul Antonescu a hotărât retragerea diviziei şi
preluarea sectorului de către Div 72 Inf Germană. Div 35 Inf Rezervă a fost
scoasă din prima linie şi peste puţin timp - desfiinţată.
De asemenea, în cadrul luptelor în spaţii deschise, confruntate cu foc
dens de artilerie şi mase de tancuri inamice, capacitatea de rezistenţă a
infanteriei a fost limitată.
Armamentul antitanc al trupelor române era de tip vechi, cu muniţie
care nu strapungea blindajul tancurilor cu care se confruntau. Infanteria
română dispunea în organica regimentelor, de subunităţi anticar dotate cu
material cal. 37/47 mm, în general Bofors, Bohler şi Schneider. Aceste piese
asigurau o capacitate de penetrare a blindajului de 40-50 mm la distanţa de
500 m.
Ca mijloace individuale, soldaţii foloseau sticle incendiare, legături
de grenade, încărcături explozive improvizate, toate acestea cu efect redus
asupra tancurilor sovietice şi expunând nepermis infanteristul focului
mamtc.
Trupele române nu primiseră în dotare masiv nici tunuri anti-tanc
specializate de calibru eficace, nici mine magnetice şi nici arma portativă
PanzerFaust.
În aceste condiţii, în urma luptelor duse la vest de Stalingrad, din
Divizia 1 infanterie au mai rămas 200-300 de oameni şi 2-3 baterii de
artilerie, din Divizia 4 infanterie circa 250 de militari şi 1 O tunuri, din
Diviziile 2 şi 1 8 infanterie un batalion de infanterie redus, o companie de
pionieri, două baterii de artilerie de câmp şi o baterie de artilerie grea 1 0 •
9 Vezi: http://reocities.com/MotorCity/freeway/7333/D35I.html, accessed 20 1 3 .
1 0 M . Vasile-Ozunu, P. Otu, Înfrânţi şi uitaţi: Românii in bătălia de la Stalingrad, Ed. Ion

Cristoiu, Bucureşti, 1 999, pp. 1 49- 1 62.
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Buchet de grenade M -2 4

Arma portativă Panzerfaust 30

Mina magnetică 3H
Fig.

Mina antitanc Teller

1O Mijloace anticar individuale utilizate de in/anterie după 1942

În materialul intitulat Învăţăminte rezultate din bătălia de pe Don a
"
Armatei a-3-a", elaborat de colonelul Paul Leonida, şeful biroului de
operaţii din statul maj or al armatei, se arată că infanteria în apărare are
nevoie, pentru a rezista în condiţiile asaltului cu care în spaţii deschise,
printre altele, şi de următoarele arme, integrate organic:
- arma antitanc portativă
- aruncătorul greu de bombe
- tunul de asalt.
Pe baza acestor observaţii, în 1 943 trupele vor fi reorganizate,
introducând în dotare arme antitanc portative Panzerfaust şi Offenrohr,
aruncătoare grele de mine cal. 1 20 mm şi tunuri de asalt Stug III cal. 75 mm
L48 .
Î n campania din Vest, unităţile au acţionat cu efective reduse şi
material diminuat, în urma pierderilor mari de efective şi tehnică din
Moldova şi a condiţiilor impuse prin Convenţia de armistiţiu.
Condiţiile concrete ale campaniei au indus schimbări ad-hoc la
nivelul organizării şi înzestrării batalionului. Companiile acţionau adeseori
cu efective reduse ( 60-80 soldaţi faţă de 1 80-200 cât era efectivul normal),
baza înzestrării constituind-o tot carabina ZB. Î n domeniul armamentului
greu, comandanţii preferau mitraliera model Scwartzlose transformat, care,
răcită cu apă şi având o cadenţă mai mică, putea să tragă chiar şi 1 000 de
cartuşe fără pauză, spre deosebire de modelele mai noi, răcite cu aer, care
aveau nevoie de pauză la fiecare 50 de lovituri. Aceasta pennitea unui
pluton să opereze cu două piese în loc de patru, ceea ce corespundea mai
347
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bine cu deficitul continuu de efective şi cu lipsa cronică a mijloacelor de
transport.
Tot astfel, erau preferate aruncatoarele Brandt-Voina cal. 60mm faţă
de modelele mai grele, fiind mai uşor de purtat în câmp şi putând să se
asigure un număr mai mare de lovituri.
Neavând mijloace de tractare suficiente, erau păstrate una-două piese
anticar din cele mai uşoare, utilizate mai mult pentru sprijin cu foc direct.
De exemplul modelul Poczisk cal. 37mm, un Bofors construit în licenţă în
Polonia, cu o greutate de 380 kg, era mai mobil în raport cu piesele cal.
47mm, fiind uşor de mutat manual între poziţii. Capacitatea anticar era
asigurată cu câteva arme individuale Panzerfaust, de provenienţă germană.
De obicei, se păstra şi câte o puşcă AT (de regulă PRTD sovietică), utilizată
pentru negocierea unor misiuni de foc punctuale.
La mare căutare erau pistoalele mitralieră sovietice PPSh-4 1 ,
capturate în campania din Est sau oferite ca daruri de trupele vecine, acum
aliate, folosite de soldaţi din proprie initiaţivă, deşi aveau muniţie diferită.
De altfel, orice pistol-mitralieră capturat era păstrat în dotare.
Pe lângă comanda batalionului se formase o echipă de sprijin care
utiliza una-două arme cu lunetă - versiune modificată a puştii sovietice
Mosin-Nagant model l 89 1 1 1 930.
Mobilitatea rămânea redusă, era asigurată hipo şi prin câteva
vehicule motorizate, dar pe parcursul campaniei a fost îmbunătăţită prin
vehicule de captură/abandonate (motociclete cu ataş, turisme de teren şi
autocamioane), permiţând transportul satisfăcător al echipamentelor grele,
proviziilor şi muniţiei, trupa mărşăluind în continuare pe jos.
Cu toate carenţele de dotare şi lipsa de effective instruite, infanteria
română, scăpată acum de confruntarea cu masivele formaţii blindate
sovietice, a efectuat misiuni foarte reuşite, inclusiv lupte urbane,
valorificând experienţa a patru ani de război.
6. CONCLUZII

Din punct de vedere al organizării şi înzestrării, se poate afirma că
batalionul român de infanterie, plecând de la structura de pace din 1 939
( 1 200 militari), a ajuns la nivelul anului 1 942 (940 militari) comparabil cu
batalioanele sovietic (780 militari) şi german (860 militari).
Armamentul infanteriei era de bună calitate, deşi începea să se facă
simţită nevoia de mai multe pistoale-mitralieră (aveau pistoale-mitralieră
numai comandanţii de grupă şi pluton şi subunităţile de cercetare).
Mijloacele antitanc au fost întotdeauna insuficiente şi de eficacitate
redusă faţă de ameninţări, în special în campania din Est.
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Capacitatea de manevră şi luptă independentă (fără sprijinul
eşaloanelor superioare) a fost redusă; numai batalioanele de vânători de
munte au avut o autonomie tactică mai mare.
Slăbiciunile infanteriei române au fost reprezentate de suportul
logistic redus, mobilitatea scăzută ca urmare a slabei motorizări şi
comunicaţiile inadecvate caracterului manevrier al acţiunilor, respectiv
numărul redus de staţii radio. Acestea au făcut ca trupele să sufere prin lipsa
aprovizionării ritmice, degradarea efectelor, starea de sănătate şi de igienă
precară, lipsa muniţiilor în cantităţile necesare, marşuri prelungite (etape
până la 40-50 km pe zi) cu efect de oboseală cronică, ordine contradictorii,
personal auxiliar (neluptător) numeros, utilizat în servicii de ordonanţă,
curierat, rechiziţie, amenajări, etc. În acest context, preocupările combatan
ţilor erau îndreptate mai ales asupra asigurării condiţiilor de viaţă (campare,
hrănire, amenajare adăposturi, înlocuiri, primenire, etc.), decât asupra
inamicului; lupta cu acesta reprezenta numai un episod trecător şi neplăcut,
o fatalitate de a cărei încărcătură soldatul căuta să se debaraseze cât mai
repede.
În ultima parte a războiului, în cadrul campaniei din Vest, mulţi
combatanţi deveniseră mai experimentaţi; îşi luau măsuri de precauţie din
iniţiativă proprie (patrule, cercetare, posturi de pază), se susţineau mai bine
cu armamentul greu, îşi procurau singuri echipament (arme, muniţie, efecte
şi chiar vehicule), învăţaseră să se sprijine pe acţiunile unităţilor mai
puternice din proximitate (de exemplu să înainteze dacă vecinul era în
ofensivă, sau să ocupe imediat o poziţie părăsită de inamic) şi chiar să
eludeze ordinele propriilor comandamente atunci când îi expuneau unui risc
nejustificat. Numai această experienţă acumulată de luptători şi folosită la
nivel individual sau de mic eşalon a permis ca infanteria noastră să nu aibă
pierderi catastrofale în faţa trupelor germane foarte experimentate, pe care
Armata Română le avea în faţă, trupe bine aprovizionate, aflate în retragere
strategică şi sprijinindu-se pe un teren (munţi, reţea hidrografică densă,
localităţi numeroase) favorabil apărării.
În zilele noastre, prin reforma organismului militar, importanţa
batalionului ca unitate independentă a crescut. Multe garnizoane sunt
articulate în jurul a câte unui batalion. Majoritatea angajamentelor
internaţionale semnificative sunt la nivel de batalion de infanterie.
Studierea experienţei şi învăţămintelor deduse din acţiunile trupelor
române în ultima confruntare majoră la care au participat, poate oferi un
element de cunoaştere important pentru organizarea activităţii unui eşalon
de acest nivel la distanţă de bazele proprii şi integrat într-o structură
multinaţională.
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LISTA ABREVIERILOR (fig. 2)
Cda
Btn
Cpn
Plt
St Maj
Ag
Trs
Mitr aca
antiaeriene
Ce
Gr
Inf
Pi As

- comanda
- batalion
- companie
- pluton
- stat major
- agenţi
- transmisiuni
- mitraliere
- cercetare
- grupă
- infanterie
- pionieri de asalt

Arc FI
flăcări
Arc
VIe
luptă
Arrn Gr
Mitr
Atk
Tr Lpt
Arnb Hum
Arnb Vet
veterinară
Coi Subz
subzistenţă
Col M-tii

- aruncătoare de
- aruncătoare de mine
- vânători care de
- armament greu
- mitraliere
- anticar
- tren de luptă
- ambulanţa umană
- ambulanţa
- coloană de
- coloană de muniţii
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SECURITATEA 1\'U AVEA NUMAI EROI.
CAZUL ION APREOTESEI
Alin Spân u *

The Security didn 't belong only to heroes. The case of Ion Apreotesei
- Abstract /an Apreotesei was a church singer, a soldier, a prisoner and one
more a .fighter on thefront. After The World War II hejoined The Romanian
Communist Party and became one of the Security officers. In 1949, he was
sent to .fight against the bandits in the mountains, but he ran away leaving
his comrades apart. For ali this he got expelled and excluded from The
Romanian Communist Party.
Key words: Apreotesei, Câmpulung-Muscel, The Security, cowardness,
exclude, The Communis! Party
Cuvinte-cheie: Apreotesei, Câmpulung-Muscel, Securitate, laşitate,
excludere, Partidul Comunist

Istoria a consemnat multe cazuri în care diferite persoane au avut
şansa ca, datorită unui concurs de evenimente, să-şi depăşească statutul
social şi să se ridice la un nivel superior. Unii au confirmat, alţii au
dezamăgit, pe unii calităţile native, abilităţile sau zeiţa Fortuna i-au ajutat,
pe alţii însă soarta i-a aruncat, după o perioadă, în abisul uitării şi al
umilinţei.
Un asemenea caz este şi cel al lui Ion Apreotesei, a cărui viaţă a fost
dată peste cap de cel de-Al Doilea Război Mondial. Născut la 8 ianuarie
1 9 1 5 în Târgu-Neamţ, judeţul Neamţ, a absolvit 4 clase şi a urmat Şcoala de
cântăreţi bisericeşti ( 1 929- 1 933), fiind repartizat cântăreţ şi dirijor de cor la
biserica din Mălin, judeţul Baia ( 1 935-1 936). Efectuează stagiul militar la
Regimentul 27 Dorobanţi din Bacău, după care îşi reia îndeletnicirea de
cântăreţ, însă la biserica "Adormirea Maicii Domnului" din Fălticeni, în
paralel funcţionând şi ca funcţionar la Federala "Buciumul Moldovei "
( 1 937- 1 942).
La 1 august 1 942 a fost mobilizat la Regimentul 27 Dorobanţi 1 şi
trimis pe frontul de est, în regiunea Cotul Donului, unde a luptat până în
* Ministerul de Externe, Bucureşti.
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noiembrie când, în urma marii ofensive sovietice de la Stalingrad, a fost luat
prizonier. Până atunci, pentru meritele dovedite pe câmpul de luptă, a fost
avansat la gradul de sergent şi a fost decorat cu ordinul "Serviciul
Credincios" el. a III-a. După căderea în prizonierat a fost dus, împreună cu
camarazii, în lagărul de la Oranki, unde, în noiembrie 1 943, s-a înscris
voluntar în Divizia "Tudor Vladimirescu" . A fost numit secretar al
Companiei 3 Mitraliere şi a participat la întreaga campanie pe frontul de
vest până la finalul conflagraţiei mondiale (mai 1 945). Calităţile dovedite,
implicarea, iniţiativa, au stat la baza avansărilor succesive, la gradul de
sergent-major şi plutonier cu administraţia la Compania 5. Lăsarea la vatră
nu a însemnat şi revenirea la vechile îndeletniciri pe plaiurile cunoscute, ci
intrarea într-o altă etapă a vieţii, una care i-ar fi putut aduce onoare şi glorie,
în egală măsură cu acuzaţii din cauza activităţilor din trecut.
Ataşat valorilor democraţiei populare, Ion Apreotesei a fost primit,
în 1 945, ca membru în Partidul Comunist din România (PCR) şi trimis să
urmeze un curs de ofiţeri de poliţie (3 luni), la absolvire fiind repartizat
comisar de siguranţă la Câmpulung-Muscel. După desfiinţarea Direcţiei
Generale a Poliţiei ( 1 948), considerat organ de represiune al regimului
burghezo-moşieresc, el a rămas în noua structură-forte a regimului comunist
- Direcţia Generală a Securităţii Poporului -, fiind numit şeful Biroului 2
Securitate din Câmpulung-Muscel (până în ianuarie 1 950). Printre altele, în
1 94 7, s-a căsătorit cu învăţătoarea Viorica Turlucescu din Rucăr, gest care,
după câţiva ani, îi va deveni un cap de acuzare. Cariera sa, altfel
promiţătoare, s-a frânt atunci când a trebuit să-şi dovedească curajul şi
abnegaţia în lupta contra duşmanilor interni ai regimului.
În 1 949, pe fondul apariţiei unor nuclee de rezistenţă anticomunistă
la nivel naţional, în zona muntoasă a judeţului Muscel a luat fiinţă grupul
Arsenescu - Arnăuţoiu2 • Împotriva acestui grup a fost trimis un detaşament
de ofiţeri şi subofiţeri de Securitate, în zona comunei Bughea de Jos, pentru
a-i prinde sau a-i lichida pe membrii grupului. La un moment dat cele două
1 Regimentul 27 Dorobanţi (ulterior, lnfanterie) din Bacău a primit, la 9 noiembrie 1 880,
drapelul de luptă şi a participat la Războiul de Întregire ( 1 9 1 6- 1 9 1 9) în cadrul Diviziei 7
Infanterie. Din 22 iunie 1 94 1 a participat la eliberarea Basarabiei şi cucerirea Odesei, în
cadrul Diviziei 6 Infanterie, după care a revenit în garnizoana de pace.
2 Pentru mai multe detalii, a se consulta: Ioana Raluca Voicu-Amăuţoiu, Luptătorii din
munţi. Toma Arnăuţoiu. Grupul de la Nucşoara. Documente ale anchetei, procesului,
detenţiei, Ed. Vremea, Bucureşti, 1 997; Rezistenţa din Munţii Făgăraş, versantul sudic.
Grupul .. Haiducii Muscelului " condus de Gheorghe Arsenescu şi fraţii Toma şi Petre
Grupul
Arnăuţoiu,
la adresa www .badpolitics.ro/rezistenta-din-muntii-fagaras . . . ;
Arsenescu-Arnăuţoiu - cine erau partizanii?, la adresa www. scritube.com/istorie/Grupul
Arsenescu-Amautoiu-cin7 1 666.php.
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tabere s-au întâlnit şi au angajat un schimb de focuri. Conform cercetărilor
ulterioare, Ion Apreotesei "a dat dovadă de laşitate în faţa duşmanului,
fugind de pe poziţie, părăsindu-şi tovarăşii de luptă sub pretextul că nu ar fi
luat foc armamentul celor din grupa sa şi că i-a fost frică să nu fie
împuşcat"3 . Acesta a fost momentul de cotitură în cariera � i viaţa lui Ion
Apreotesei, care a pierdut tot ce acumulase până atunci. lncercând să-şi
justifice fuga din faţa duşmanului de clasă, Apreotesei a declarat că panica
în care a intrat "s-a datorat şi faptului că acest criminal, cu câteva luni
înainte de această acţiune, mai ucisese încă doi tovarăşi de securitate în
comuna Nucşoara, fără să le fi venit nimeni în ajutor"4 . Partidul însă nu avea
nevoie de justificări, ci de combatanţi loiali. Cei care dădeau semne de
slăbiciune şi laşitate nu puteau fi decât elemente în care nu se putea avea
încredere şi care, evident, trebuiau îndepărtate. Pentru laşitate în faţa
duşmanului Ion Apreotesei a fost eliminat din Securitate fără drept de grad,
iar ancheta asupra activităţii sale a constatat, printre altele, că, în antiteză,
acesta se purta brutal cu subalternii, fapt pentru care fusese sancţionat cu
<<Vot de blam)).
Iniţial, eliminarea din Securitate a avut efecte minore, întrucât fostul
ofiţer a fost încadrat imediat ca director la Întreprinderea Fero-Metal din
Câmpulung-Muscel şi referent la U.R.C.C. ( 1 950- 1 952), apoi inspector
comercial la Sfatul Popular Raional Muscel ( 1 952- 1 953) şi şeful Serviciului
Administrativ la IMS ( 1 953- 1 956). Anul 1 956 a reprezentat o altă bomă
importantă în viaţa lui Ion Apreotesei, una care i-a accentuat viteza pe
toboganul profesional. La 3 iunie 1 956 organizaţia de bază de la IMS 1-a
exclus din rândurile membrilor Partidului Muncitoresc Român (PMR) şi,
implicit, noua funcţie a devenit ajutor şef secţie şi secretar principal la
Oficiul Forţelor de Muncă. La excluderea din partid i s-a reproşat, printre
altele, căsătoria cu Viorica Turlucescu, fostă şefă de cuib legionar în
perioada 1 940- 1 94 1 . Apreotesei a afirmat că soţia sa a fost înscrisă
"
"formal 5 în mişcarea legionară, iar după rebeliunea din 2 1 - 23 ianuarie
1 94 1 şeful de post din Rucăr a trecut-o drept şefă de cuib "din ură
personală"6 .
La 2 1 decembrie 1 959 Ion Apreotesei s-a adresat cu un memoriu
către organele superioare ale PMR pentru a fi reprimit ca membru. Un
referat de cercetare privind cazul în speţă a fost elaborat la 1 5 februarie
1 960 şi apoi înaintat Comisiei Controlului de Partid. Această comisie, la 4
3 ANIC, fond CCP-A, dosar 998, f. 25.
4 Ibidem, f. 26.
5 Ibidem, f. 2 5 .
6 Ibidem.
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aprilie 1 960, a analizat cazul şi a decis menţinerea pedepsei cu excluderea.
Fostul cântăreţ bisericesc a revenit cu o nouă cerere, la 1 2 mai 1 960, în care
a menţionat că în cei 1 5 ani de democraţie populară a fost "ataşat cauzei,
depunând zel şi devotament" 7 • În pofida dovezilor de ataşament, Apreotesei
se considera o victimă a inamicilor de clasă: " Ca răsplată sunt lăsat pradă
batjocuritor grosolane ale duşmanilor în care am lovit şi a căror ură
meschină îmi caută răzbunare atribuindu-mi stigmatul de «legionan>"8 . În
plus, la cercetările şi verificările făcute anterior i-au fost aduse "acuzaţii
insinuante"9 , însă el a admis că singura greşeală pe care a făcut-o a fost
căsătoria " datorită lipsei mele de orientare" 10 . În ciuda perseverenţei cu care
şi-a susţinut cauza Congresul al VIII-lea al PMR, la 24 septembrie 1 960, a
respins apelul său şi a menţinut sancţiunea primită în 1 956.
Aflat pe o pantă descendentă şi ajungând primitor-distribuitor la
Şantierul de foraj Şotânga din Târgovişte, Apreotesei s-a adresat şi
Congresului al IX-lea al PCR (revenit la această denumire după 20 de ani)
cu un memoriu, la 8 iulie 1 965, considerând că a fost exclus din partid "din
ură personală" 1 1 şi că în cazul lui a lipsit "grija tovărăşească" 12 a celor din
jur, a şefilor profesionali şi a instructorilor de partid. Verificările din 1 965
au constatat că fostul ofiţer de securitate este apreciat la locul de muncă şi se
achită cu responsabilitate de sarcinile primite, însă nu s-au soldat cu
anularea deciziei din 1 956. La jumătatea anului 1 966 Nicolae Ioniţă,
instructor al Colegiului Central de Partid a semnat decizia prin care
sancţiunea a fost menţinută, însă "dacă se consideră că are merite în vederea
primirii lui, din nou, în partid, poate să se adreseze cu cerere organizaţiei de
bază, care va hotărî conform prevederilor statutare" 13 .
Aici se opresc demersurile lui Ion Apreotesei de a fi reprimit în
partid, după ce a fost exclus pentru laşitate în faţa inamicului. Probabil că
ultimii ani ai vieţii au avut un gust amar, fie reproşându-şi actul de a-şi
părăsi camarazii pe câmpul de luptă, fie regretând că a ales o cale, o carieră,
care i-a adus o glorie efemeră, iar apoi 1-a aruncat în abisul umilinţei şi al
oprobiului foştilor tovarăşi.

7 Ibidem, f. 1 8 .
8 Ibidem, f. 1 8 .
9 Ibidem, f. 1 5 .
1 0 Ibidem, f. 1 9.
1 1 Ibidem, f. 3 .
1 2 Ibidem.
1 3 Ibidem.
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DISPUTELE ISTORIOGRAFICE SOVIETO-ROMÂNE DE LA
MIJLOCUL ANILOR 1960 ÎN PROBLEMA BASARABIEI
Valentin Burlacu *

lstoriographic disputes Romanian - Soviet in the problem of Bessarabia
since the mid 1960's
- Abstract In the article is review the impact of sovieto-romanian relations on
R.S.S.M Cultural politics. Following the course about Sovietic Union
distancing and Basarabion 's problem of membership, ideological
propagandistic activity in the round of autochthon population of republic.
The objective is to cultivate a moldavian identity - particular by the
Romanian.
The cultural politics has focused on the idea of "two separate
romanic peoples " Moldovans and Romanians. This idea appears in the
Soviet myth of "centuries-old Moldovan-Russian friendship " and
"liberation " from Turkish suzeranity in 1812.
Key words: annexation, Bessarabia, istoriography, myths, propagandism,
russ ification
Cuvinte-cheie: anexare, Basarabia, istoriografie, mituri, propagandă,
rusificare

"
" Problema Basarabiei a fost o sursă constantă de tensiune între
Moscova şi Bucureşti, în perioada dintre cele două războaie şi a rămas,
astfel, chiar şi după instalarea comunismului în România. Sub aspect
geopolitic, Basarabia se situa pe o poziţie unică între celelalte teritorii
reanexate recent de Uniunea Sovietică. Alcătuită în cea mai mare parte din
teritorii răpite României în 1 940, R.S.S. Moldovenească era singura
republică sovietică care rămînea, încă, obiectivul potenţial al iredentismului
străin. Semnarea tratatului de Pace de la Paris în 1 94 7, prin care regimul
prosovietic de la Bucureşti accepta încorporarea Basarabiei la imperiul de la
răsărit, nu avea să aducă liniştea noului stăpân.
R.S.S. Moldovenească va continua, totuşi, să fie o sursă de
îngrijorare pentru politicienii sovietici. Nu numai că problema identităţii
moldovenilor legaţi naţional-cultural de un stat de dincolo de graniţă a
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rămas pe agenda de lucru, dar şi relaţiile cu România, în ciuda poziţiei
acesteia ca stat socilaist după 1 947, au fost afectate de problema Basarabiei,
situaţie ce repeta, în cadrul lagărului sovietic o confruntare mai veche între
regatul românesc şi Imperiul Rus 1 • În acest context, investigaţiile recente,
vin să confirme acest fapt: "rezistenţa deosebită la asimilare a ţăranilor
basarabeni a făcut ca românii din R.S.S. Moldovenească - locuind în cea
mai mare parte la sate - să fie printre etniile din imperiul sovietic, care au
provocat cele mai multe dificultăţi regimului de la Moscova. Studii
occidentale atestă că naţionalismul românesc s-a dovedit unul dintre cele
mai puternice din U.R.S.S., comparabil cu cel al popoarelor baltice" 2 .
Spre deosebire, însă de autorităţile ţariste, care nu ezitau să-şi
declare deschis intenţiile de rusificare a populaţiei băştinaşe dintre Nistru şi
Prut, regimul comunist de la Kremlin, în politica lui de asimilare a
românilor basarabeni, a recurs la mij loace şi metode mult mai complexe şi
mai perfide. În cazul comunităţii din Moldova Sovietică procesul rusificării,
contrar dreptului formal proclamat al oricărei etnii la folosirea limbii şi
culturii proprii, a fost mascat printr-o politică de pervertire etno-culturală.
Pentru a contracara pretenţiile teritoriale ale României, "moldovenismul este
ridicat de puterea comunistă la rangul de concept etnic şi acţiune politică
concretă, devine un instrument de modelare şi manipulare a populaţiei.
Obiectivul urmărit este constituirea unui surogat de naţiune "moldove
nească" ca o entitate distinctă şi diferită de poporul şi naţiunea română" 3 .
Început imediat după retragerea trupelor sovietice ( 1 958) şi
amplificat odată cu implicarea în disputa chino-sovietică de la începutul
anilor '60 cursul României spre distanţare de Uniunea Sovietică (fără, însă,
abandonarea modelului originar) şi promovarea unei politici independente
pe plan internaţional, s-a accentuat la mijlocul deceniului respectiv. În acest
context, anul 1 964 a reprezentat un moment de cotitură în ceea ce priveşte
relaţiile sovieto-române sub toate aspectele.
După acţiunile de derusificare iniţiate de liderul comuniştilor români
Gheorghe Gheorghiu-Dej, rescrierea istoriei în spirit naţional, renunţarea la
slavism şi lozinca " fratelui mai mare", anul 1 964 este semnificativ prin
faptul că va cunoaşte şi o primă abordare a problemei apartenenţei
Basarabiei într-un context oficial (conform relatărilor lui Hruşciov în
* Universitatea Pedagogică de Stat "Ion Creangă" din Chişinău, Republica Moldova.
1 Ch. King, Moldovenii, România, Rusia şi politica culturală, Ed. Arc, Chişinău, 2002, p. 6
�i 96.
1. Constantin, Basarabia sub ocupaţie sovietică de la Stalin la Gorbaciov, Ed. Fiat Lux,
Bucureşti, 1 994, p. 32-33.
3 A. Stan,
Procesul de rusificare a Basarabiei, în "Destin Românesc", nr. 3, Chişinău,
200 1 , p. 149- 1 5 1 ;
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memoriile salet . Chiar şi chinezii sau foştii naţionalişti români au fost
implicaţi în acest război al cuvintelor. Într-un interviu cu o delegaţie de
specialişti japonezi în 1 964, Mao Zedong, liderul chinez cita anexarea
Basarbiei ca o dovadă a scopurilor anexioniste ale Uniunii Sovietice,
comentariu care a trezit critici severe la Moscova şi o aprobare tacită la
Bucureşti 5 • Neîndoielnic, sovieticii erau nemulţumiţi de politica externă
independentă a României, dar îngrijorarea lor cea mai mare, constantă, avea
la bază anume încercările tot mai frecvente ale Bucureştilor de a prezenta
public adevărul istoric despre Basarabia, activitate interpretată ca fiind
îndreptată făţiş contra intereselor U.R.S.S., urmărind revendicarea vechilor
teritorii româneşti6 . Pentru a face presiuni indirecte asupra conducerii
româneşti, liderii moscoviţi au lansat "planul Valev" , care prevedea o
integrare economică regională interstatală pentru Dunărea de Jos şi ar fi
condus la despărţirea unor largi porţiuni ale teritoriului României şi
Bulgariei de restul economiilor respective.
În cazul primei ţări, reacţia a fost imediată şi violentă. La 22 aprilie
1 964 (de ziua naşterii fondatorului partidului bolşevic - V. 1. Lenin - n. n.)
C.C. al P .M.R. adoptă o declaraţie, cunoscută în epocă drept "Declaraţia de
independenţă" , care condamna amestecul în treburile interne, atentatul la
integritatea teritorială şi suvernitatea naţională a României. Documentul
anunţa refuzul partidului de a subordona nevoile naţionale unui corp
planificator supranaţional în care alţii ar fi dictat forma economiei ţării 7 • În
"
"Declaraţie , astfel, s-a afirmat indepedenţa partidelor comuniste şi
muncitoreşti în formularea unei politici proprii şi, în consecinţă, dreptul
României ca stat suveran de a decide în toate problemele-economice, sociale
şi politice. Prin acest document comuniştii români s-au detaşat de conceptul
sovietic al internaţionalismului socialist, subliniind şi insistând totodată
asupra necesităţii respectării principiilor independenţei şi suveranităţii
naţionale, integrităţii teritoriale, egalităţii depline, neamestecului în afacerile
interne ale altor state şi partide şi cooperării bazate pe ajutor şi avantaj
reciproc 8 .
4 E. Plopeanu, Ideologia şi adevărul istoric în istoriografia românească. Unele
consideraţii, în "Analele Asociaţiei Naţionale a Tinerilor Istorici din Moldova. Revistă de
istorie", nr. 8, Chişinău, 2008, p. 1 96.
5 "Pravda", 2 septembrie 1 964; Ch. King, op. cit. , p. 1 07 - 1 08.
6 1. Popa, L. Popa, Românii, Basarabia şi Transnistria, Ed. Fundaţia Europeană Titulescu,
Bucureşti, 2009, p. 2 1 6.
7 K. Verdery, Compromis şi rezistenţă. Cultura română sub Ceauşescu, Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1 994, p. 84.
8 E. Plopeanu, loc. cit. , p. 1 96.
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Imediat după "Declaraţia de independenţă" , Academia Română a
publicat un volum de manuscrise inedite, conţinînd notele de lectură ale lui
Karl Marx cu privire la istoria Valahiei şi Moldovei, care fuseseră aparent
de curind descoperite la Institutul Internaţional pentru Istorie Socială din
Amsterdam, intitulat, " Însemnări despre români " . Notele, deşi nu erau decât
fraze scurte pe care Marx le scrisese în grabă pentru a le dezvolta ulterior
apreciau Rusia ca o putere imperialistă şi reacţionară, denunţau exploatarea
Principatelor Dunărene, menţionau diversele planuri de anexare totală şi
parţială a acestora, specificau nedreptăţile şi actul ilegal din 1 8 1 2 al anexării
Basarabiei. În ele fondatorul teoriei comuniste apăra activităţile antiruse ale
României în secolul al XIX-lea şi drepturile ei de suveranitate - în mod
repetat încălcate de Rusia şi îl aduceau implicit, pe Marx de partea
Bucureştiului cu privire la cea mai recentă anexare a Basarabiei din 1 940.
Evenimentul istoriografic nu a fost întîmplător, desfăşurându-se ca o
consecinţă a noilor raporturi româno-sovietice9 .
"
"Declaraţia partidului din 1 964 a marcat despărţirea publică a
României de planurile sovietice şi afirmarea drepturilor ei ca stat suveran.
Un an mai tîrziu (iulie 1 965), la Congresul al IX-lea al P. C.R., succesorul
lui Dej, Nicolae Ceauşescu a adâncit acest proces. De asemenea, într-un
discurs la acelaşi congres el cita o scrisoare, din 1 888, a lui Friedrich Engels
către un ziar socialist român din Londra, în care Engels critica anexarea
Basarabiei de către Rusia; punctul central al citatului era "unitatea
naţională" a românilor lăudată de Engels, dar subtextul era antirusesc 10 •
Situaţia internaţională, precum şi studiile savanţilor din Occident
favorizau demersul şi mesajul promovat de conducerea românească avînd
deci, un impact important asupra politicii " culturale" promovate de sovietici
în R.S.S. M. Începând cu anii 1 950, istorici, lingvişti, politologi, filozofi,
etnografi manifestă un interes tot mai mare faţă de problemele
naţionalităţilor din U.R.S.S., în general, şi din R.S.S. M, în special. Cei din
străinătate, specializaţi în limbile romanice (Klaus Heitman, Denis Deletant,
Nicolae Dima, Michael Bruchis ş. a.) au început să-şi îndrepte atenţia spre
"
" limba moldovenească şi spre relaţia ei cu limba literară română. De
asemenea ştirile constante transmise de postul de radio " Europa Liberă"
erau invariabil critice la adresa moldovenilor şi puneau în evidenţă ultimele
evoluţii din cercetarea moldovenească, precum şi polemicile româna
moldovene.
9 K. Marx, Însemnări despre români: manuscrise inedite (ed. A. Oţetea şi A. Schwan), Ed.
Academia R. P. R., Bucureşti, 1 964; K. Verdery, op. cit., p. 85; Ch. King, op. cit. , p. 1 07;
E. Plopeanu, loc. cit. , p. 1 96.
1 ° K. Verdery, op. cit., p. 97; Ch. King, op. cit., p. 1 07.
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Această atenţie din partea Occidentului a menţinut interesul asupra
problemei identităţilor moldovenilor, celor demografice, culturale şi i-a
forţat pe cercetătorii sovietici să prezinte explicaţii tot mai încâlcite pentru
diferenţele dintre " limba moldovenească" şi cea română, a situaţiei reale a
moldovenilor sub toate aspectele 1 1 • Tonul reizbucnirii disputelor în
chestiunea limbii materne a fost dat de congresul al III-lea al Uniunii
Scriitorilor din R.S.S. Moldovenească. În cadrul acestui congres, desfăşurat
în octombrie 1 965, mai mulţi participanţi au abordat o serie de probleme
stringente de interes naţional, în special revenirea la alfabetul latin.
Evenimentele respective vor constitui piatra de hotar care va pune
începuturile unei revizuiri radicale a politicii culturale din Republica
Moldovenească. Concludent în acest sens este raportul prezentat la 29
noiembrie 1 965 de 1. Bodiul, prim-secretar al C.C al P. C. M., prin
intermediul căruia şefii de la Moscova erau informaţi despre atmosfera care
a dominat la congresul recent încheiat: " Cunoscuta declaraţie a lui
MaoTzedun despre Basarabia (ca teritoriu ocupat de U.R.S.S - n. a.),
publicarea în România a unei serii de cărţi ( ... ), intensificarea propagandei
burgheze în jurul acestor chestiuni ( ... ), au generat anumite tendinţe în
mijlocul unei părţi a intelectualităţii din R.S.S. M ( ... ). Cel mai elocvent
acestea s-au manifestat în unele luări de cuvânt la congresul scriitorilor din
Moldova, care a avut loc între 1 4- 1 5 octombrie a. c. Unii participanţi ai
congresului, scriitori, în special tovarăşi tineri, cum ar fi Busuioc,
Malarciuc, Druţă, Osmotescu, atingând, în principiu corect, chestiunile
despre necesitatea dezvoltării limbii moldoveneşti, perfecţionarea manua
lelor, păstrarea monumentelor de cultură şi altele, intenţionat, în ton naţio
nalist tratau carenţele acestei probleme ( ... ) În acest scop au fost menţionate
exemple de predominare a firmelor scrise numai în limba rusă. În acelaşi
timp, se sublinia apartenenţa moldovenilor la naţiunile de provenienţă
română, iar în unele cuvântări se simţeau sentimente filoromâneşti. 1. Druţă
a declarat, că nu trebuie să ne grăbim pentru a ridica "zidul chinezesc" între
Moldova şi România... " 12 • Astfel de opinii au fost sancţionate imediat în
cadrul unei şedinţe a Biroului C.C. al P. C. M., convocată la 1 3 decembrie
1 965, care a condamnat "tendinţele naţionaliste" şi "alte stări de spirit
nesănătoase" manifestate la congres 1 3 .
11

Ch. King, op. cit., p. 1 1 5 - 1 1 7.
A.O.S.P. a R.M. , F. 5 1 , inv. 25, dosar 255, fila 1 ; V . Stăvilă, Evoluţia componenţei
naţionale a elitei po/itico-economice a R.S.S.M (1940-1991), în "Revista de Istorie a
Moldovei ", nr. 4, Chişinău, 1 996, p. 36.
13
I. Popa, L. Popa, op. cit., p. 26
12

.
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După cum mărturisesc faptele, neîndoielnic Congresul III al
scriitorilor din R.S.S.M. a avut un ecou puternic în rândurile populaţiei
româneşti din republică. În rândul ei se răspândea zvonul că scriitorii ar fi
abordat problema reunirii Basarabiei cu România, având, în acest sens, toată
susţinerea din partea tineretului studios. În pofida măsurilor restrictive luate,
se înregistrează o creştere a numărului de manifestări naţionale împotriva
ocupaţiei sovietice: declaraţii orale, inscripţii, foi volante, arborări de
însemne naţionale, etc. 1 4 . Toate aceste acţiuni au alertat autorităţile
comuniste de la Chişinău şi au servit drept pretexte pentru înteţirea
activităţii ideologico-educative şi propagandistice în rândurile populaţiei
republicii. Perioada " dezgheţului cultural" între România şi R.S.S.
Moldovenească, care durase cu acordul Moscovei aproximativ un deceniu,
se încheia şi, implicit, politica culturală a autorităţilor sovietice avea să
urmeze un " nou" curs. Evident, reacţia acestora nu s-a lăsat aşteptată şi s-a
produs prin intermediul organizării unor întruniri publice, publicarea
articolelor în presa republicană, în cadrul cărora erau condamnate tendinţele
"
"nesănătoase din viaţa societăţii şi erau trasate căile pentru depăşirea lor. În
primul rînd, s-a manifestat plenar, în această activitate, Ivan Bodiul, care a
abordat chestiunile respective consecutiv în modul următor: raportul
prezentat la 24 noiembrie 1 965 la Congresul lucrătorilor învăţământului
public şi reprezentanţilor obştimii consacrat problemelor educaţiei copiilor,
Ridicarea rolului şcolii şi societăţii în rezolvarea problemelor educaţiei
comuniste 1 5 , articolul Să se întărească şi să înflorească prietenia
popoarelor sovietice (23-24 noiembrie 1 965) 1 6 , raportul Starea educării
marxist-leniniste a oamenilor muncii din republică şi măsurile pentru
îmbunătăţirea ei, ţinut la adunarea activului republican de partid din 22
decembrie 1 965 1 7 , rapoarte prezentate la Congresul al XII-lea al P.C.M. ( 1
martie 1 966) 1 8 şi la Congresul al XXIII al P.C.U.S. (2 aprilie 1 966) 19 • În

susţinerea acestor eforturi mai menţionăm articolul lui D. C. Cornovan,
secretar al C.C. al P.C.M., responsabil de munca ideologică, având titlul
Mai sus nivelul educaţiei internaţionaliste a oamenilor muncii"20 şi raportul
lui P. S. Darienco, ministrul culturii al R.S.S.M., la congresul I al oamenilor
de cultură din Moldova, din 9- 1 O februarie 1 966, cu titlul Rolul lucrătorilor

1 4 V. Stăvilă, loc. cit. , p. 36-37.
1 5 Cultura", 28 noiembrie 1 965.
"
1 6 Moldova Socialistă" , 23, 24 noiembrie 1 965; Comunistul Moldovei " , nr. 1 1 , Chişinău,
"
"
1 965, p. 7 23 .
1 7 Moldova Socialistă" , 5 ianuarie 1 966; Cultura", 8 ianuarie 1 966.
"
"
18 Moldova Socialistă", 2 martie 1 966.
"
1 9 Moldova Socialistă", 3 aprilie 1 966.
"
"
20 Moldova Socialistă , 1 9 decembrie 1 965.
"
-
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culturali în educaţia comunistă a oamenilor muncii2 1 • Deja o simplă

enumărare a discursurilor oficiale şi intervenţiilor publicistice denotă
consistenţa şi orientarea activităţii ideologice şi politicii culturale care
urmau a fi realizate.
Astfel, în articolul lui Bodiul, din 23-24 noiembrie 1 965, mesajul
principal îl constituie problema limbii şi grafiei. Autorul, într-un mod
aberant, încearcă să demonstreze că " în norod nu este şi n-a existat o
problemă a limbii şi a scrisului. Ea este creată în mod intenţionat de
propaganda burgheză, care speculează sentimentele naţionale ale popoarelor
în scopuri duşmănooase" . Mai mult chiar, "poporul moldovenesc, organic
legat de poporul rus prin rădăcinile străvechi ale culturii, prin temeliile
economiei şi ţelurile sale în viaţă respinge şi condamnă orice manifestare de
mărginire şi izolare naţională, sub orice pretext s-ar face acest lucru. Înaltul
internaţionalism al norodului moldovenesc constituie esenţa vieţii lui, el este
un obiect de mîndrie pentru dînsul şi norodul nu va permite nimănui să
păteze ceea ce are el mai sfint"22 •
Continuând aceeaşi linie, în raportul prezentat la 24 noiembrie 1 965,
liderul comuniştilor de la Chişinău încearcă să-şi asume rolul de avocat al
"
"poporului moldovenesc în problemele vizate: "În ultimul timp, unii
reprezentanţi ai intelectualităţii au început să manifeste tendinţa de a înlocui
tot ce este rusesc în limba moldovenească, ei se rostesc pentru a înlocui
alfabetul rus cu cel latin. Şi toate acestea se fac cu o condamnabilă uşurinţă
şi neseriozitate. Trebuie să spunem clar şi hotărît, că aceste tendinţe sînt în
contradicţie cu interesele poporului moldovenesc, ele nu reflectă năzuinţele
şi aspiraţiile lui, nu corespund cîtuşi de puţin dorinţelor lui "23 În unison cu
şeful său de partid, D. Comovan, în articolul menţionat, blamează pe
"
"oamenii de rea credinţă şi cei lăsaţi influenţaţi de propaganda duşmănoasă
care afirmă, cum că ar avea loc o subapreciere a limbii moldoveneşti,
pălăvrăgesc despre închipuita imperfecţiune a alfabetului ei şi de o oarecare
limitare a fondului ei lexical" 24 . În toate aceste articole şi discursuri publice
se face doar aluzie la scriitori fără a fi nominalizate numele lor. Probabil,
din considerentele de a nu-i prezenta în postură de "victimă" şi a le crea o
aureolă populară.
Prin discursul din 22 decembrie 1 965, 1. Bodiul aduce o serie de
reproşuri istoricilor şi ştiinţei istorice din Moldova, care nu-şi îndreptăţesc
•

21 Moldova Socialistă", 1 2 februairie 1 966; Cultura" , 1 2 februarie 1 966.
"
"
22 Moldova Socialistă", 23, 24 noiembrie 1 965; Comunistul Moldovei",
"
"
1 965, p. 7-23.
23 Cultura", 28 noiembrie 1 965.
"
2 4 Moldova Socialistă", 19 decembrie 1 965.
"
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nr.

1 1 , Chişinău,

funcţia socială: " ştiinţa noastră istorică dezvăluie slab însemnătatea
progresistă a unirii Basarabiei cu Rusia, nu desfăşoară suficient munca de
cercetare în vederea studierii luptei revoluţionare a poporului moldovenesc " .
Urmează apoi o dezvăluire, impusă, care va conduce, din acel moment la o
cotitură radicală în reconsiderarea întregii politici culturale şi activităţi
ideologice în rândurile populaţiei din republică: " Ştiinţa noastră nu a studiat
cum se cuvine nici perioada ocupaţiei prin violenţa a Basarabiei. Sub
pretextul de " a nu răvăşi trecutul" , oamenii de ştiinţă, nu dezvăluie adînc
situaţia economică, socială şi culturală a poporului aflat sub călcîiul
cotropitorilor (N. B.! - nu se indică cine-s); lupta lui eroică pentru unirea cu
Patria-mamă - Uniunea Sovietică" .
Pe aceeaşi notă se recunoaşte: "Noi am încetat, chiar de a marca pe
larg data de 28 iunie - ziua reunirii - marea noastră sărbătoare naţională" .
Drept consecinţă se constată, că " lipsurile ştiinţei istorice, precum şi
greşelile din munca politică în rindurile ştiinţei istorice, precum şi greşelile
din munca politică în rindurile oamenilor muncii sînt folosite de duşmanii
noştri ideologici, care caută în fel şi chip să denatureze trecutul Basarabiei" .
Cu această ocazie se lansează apelul mobilizator, care cheamă: "Faţă de
tendinţele naţionaliste şi alte fenomene negative, care înjosesc demnitatea
norodului, trebuie să dăm dovadă de intransigenţă bolşevică" 25 . De fiecare
dată, în discursurile şi articolele prezentate, nu se ratează ocazia de a
reafirma şi vehicula, a readuce în actualitate nişte idei şi teze răsuflate
precum "prietenia multiseculară", " lupta comună", "ajutorul dezinteresat ",
"
"rolul progresist , cu referinţă la poporul rus în raport cu "poporul
moldovel!esc" : "Poporul moldovenesc este profund internaţionalist prin
firea sa. In decurs de secole de luptă, împotriva jugului străin şi împotriva
asupririi din partea exploatatorilor autohtoni, în perioada avîntului
revoluţionar şi luptei pentru puterea sovietelor, pentru construirea
socialismului el a fost credincios prieteniei cu marele popor rus şi celelalte
popoare şi socoate drept o enormă fericire a sa faptul, că Patria sa este un
stat înaintat al lumii - puternica Uniune Sovietică"26 .
Astfel, un prim impact al situaţiei create va deveni intensificarea
muncii ideologice, pornind de la dezideratele programatice ale partidului. În
documentele menţionate se insistă în repetate rânduri, că " educaţia
internaţionalistă trebuie ridicată la o nouă treaptă şi pusă la baza muncii
ideologice. Educarea patriotismului sovietic, a prieteniei popoarelor
U.R.S.S. trebuie să se afle permanent în centrul atenţiei organizaţiilor de
25 "Moldova Socialistă", 5 ianuarie 1 966; Cultura", 8 ianuarie 1 966.
"
26 ,,Moldova Socialistă", 2 martie 1 966.
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partid"27 • Ca argument se invocă faptul că acestei prietenii "norodul
moldovenesc le datorează eliberarea sa de sub dominaţia moşierilor şi
capitaliştilor, alungarea ocupanţilor de pe pămîntul său, înflorirea economiei
şi culturii republicii"2 8 . Realizând bilanţul primelor eforturi depuse în acest
sens 1. Bodiul, informa la Congresul al XII-lea al P.C.M: "C.C al P.C.M. a
întreprins o serie de măsuri pentru intensificarea educaţiei comuniste a
maselor, pentru ascuţirea vigilenţei lor şi a conştiinţei lor de clasă.
Problemele educaţiei marxist-leniniste au fost discutate la plenare, adunări
ale activului de partid, la organizaţiile primare de partid. Au început să fie
folosite mai pe larg forme variate de muncă ideologică: universităţi
populare, lectoratele populare, vinerile leniniste, serile de întrebări şi
răspunsuri etc. "2 9 .
Disputele româno-sovietice în "problema Basarabiei " se amplifică şi
iau proporţii în anii următori30 . În acest context, anul 1 967 reprezintă unul
din exemplele cele mai clare ale impactului relaţiilor dintre cele două ţări,
ajunse la punctul lor minim, asupra politicii culturale a R.S.S.M. Pentru
U.R.S.S. anul 1 967 a fost marcat de pregătirile pentru omagierea jubileului
de 50 de ani ai revoluţiei bolşevice, iar pentru conducerea republicii o
ocazie ordinară de a "convinge" propriul popor şi opinia publică
internaţională despre "realizările" grandioase înregistrate în anii puterii
sovietice. Deja la 1 3 februarie 1 967 s-a desfăşurat Plenara ordinară a C.C. al
P.C.M. în cadrul căreia 1. Bodiul a prezentat raportul Cu privire la

pregătirile de semicentenarul Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie şi
sarcinile organizaţiei de partid a republicii, care, dincolo de spiritul

mobilizator, conţinea şi o interpretare partinică a rolului acestui eveniment
"
"
"epocal în destinele "poporului moldovenesc , expus în mod special într
un amplu compartiment, chiar la începutul raportului, intitulat sugestiv:
Unele chestiuni ale mişcării revoluţionare din Moldova, lupta oamenilor
muncii pentru Puterea Sovietică şi apărarea cuceriri/ar ei.

Este semnificativ faptul că, pentru prima dată în disputele din
perioada anilor 1 965- 1 966/1 967, în discursurile publice ale lui 1. Bodiul şi
ale altor demnitari din republică, în mod direct se face referinţă la România
regală, care ar fi "ocupat" , în 1 9 1 8, Basarabia. Este un argument concludent,
care denotă gradul de tensionare a relaţiilor bilaterale, caracterul ireversibil
al gravităţii evenimentelor care se desfăşurau. Deocamdată, însă, România
2 7 Moldova Socialistă" , 5 ianuarie 1 966 , 7 ianuarie 1 966 , 1 9 decembrie 1 965 , 1 2 februarie
"
1 966; "Cultura" , 8 ianuarie 1 966, 1 2 februarie 1 966, 1 5 ianuarie 1 966.
28 Moldova Socialistă", 1 9 decembrie 1 965.
"
2 9 Moldova Socialistă" , 2 martie 1 966.
"
3° Ch. King, op. cit. , p. 1 07; K. Verdery, op. cit. , p. 98 .
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socialistă nu se nominalizează şi este asociată cu Occidentul. Liderul
moldovean este îngrijorat că " acuma în Occident s-au ivit noi încercări de a
nega faptul ruperii Basarabiei de la Rusia Sovietică, tendinţa de a dovedi, că
acest ţinut n-a fost ocupat, dar alipit la România burghezo-moşierească,
potrivit cică, voinţei poporului"3 1 . În continuare, pornind de la situaţia
creată, se trasează sarcinile stringente pentru toţi actorii frontului ideologic:
savanţi, oameni de cultură, funcţionari de partid şi de stat, instituţiile
culturale şi de învăţământ, edituri, mijloace mass-media, etc.: "În
împrejurările defăimării ce se intensifică a trecutului şi prezentului
poporului moldovenesc, oamenii de ştiinţă sînt datori să demaşte cu mai
multă hotărîre pe vechii şi pe noii (evident, - români - n. n.) " specialişti" în
problemele Basrabiei, să se ridice cu energie în apărarea poporului
moldovenesc, marii prietenii de nezdruncinat, ce există din vechime între
poporul moldovenesc şi celelalte popoare ale U.R.S.S. " . Mai mult: "Pentru
organizarea contrapropagandei trebuie atraşi oamenii de ştiinţă şi cultură cei
mai calificaţi, precum şi lucrători de conducere ai organizaţiilor de partid,
sovietice şi economice" . Obiectivele vizau: "o adîncă reflectare a
problemelor adevăratei istorii a poporului moldovenesc" , a " eroicei lui lupte
duse pentru libertate socială şi naţională, a sfintei prietenii cu poporul rus,
cu poporul ucrainean" şi cu celelalte popoare sovietice, a adevăratelor sale
năzuinţe şi aspiraţii " , elaborarea cît mai rapidă a problemelor " formării şi
dezvoltării naţiei moldoveneşti, moştenirii istorice şi culturale a poporului
moldovenesc, a însemnătăţii progresiste a unirii Basarabiei cu Rusia în anul
1 8 12 " , pregătirea cât mai curând a unor "lucrări fundamentale despre lupta,
pe care oamenii muncii din Moldova au dus-o în frunte cu bolşevicii pentru
instaurarea puterii sovietice în ţinut şi pentru apărarea cuceririlor ei, pentru
izgonirea ocupanţilor şi eliberarea Basarabiei, despre curajul şi eroismul
organizaţiei comuniste ilegale basarabene" 32 . Astfel, problemele limbii,
abordate în 1 965, erau strâns legate de cele privind istoria teritoriului dintre
Prut şi Nistru, precum şi cele ale relaţiilor ruso-române şi sovieto-române,
viziunea promovată insistent de Moscova nefiind împărtăşită de
"
"naţionaliştii moldoveni , influenţaţi desigur de propaganda românească.
La scurt timp după plenara C.C. al P.C.M. din februarie, în cadrul
adunării anuale a Secţiei ştiinţelor sociale a Academiei de Ştiinţe a
R.S.S.M., din 9 martie 1 967, se trage semnalul de alarmă: " În România se

3 1 "Moldova Socialistă", 1 6 februarie 1 967; "Cultura", 1 8 februarie 1 967.
32 Ibidem.
3 64
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publică un număr mare de lucrări în care problema naţională este abordată
.
mtr-un asemenea mod cu care nm nu putem fi1 de acord" 33 .
Luînd cuvântul, cu acelaşi prilej, primul secretar al C.C. al P.C.M., 1.
Bodiul evidenţiază contextul politicii internaţionale (" acţiunile şizioniste ale
conducerii chineze şi altor partide comuniste"), semnificaţia acţiunilor din
România şi sarcinile ce revin contrapropagandei sovietice. Conform
relatărilor lui Ivan Bodiul, "greutăţile " şi "rămânerea" în urmă a cercetărilor
în domeniul ştiinţelor sociale din R.S.S.M. au fost determinate de "relaţiile
speciale care începuseră să se statornicească între ţările socialiste" 34 .
" Savanţii noştri - explica 1. Bodiul - au mizat pe raporturi normale
între Uniunea Sovietică şi România. Deaceea s-a acordat puţină atenţie unor
probleme ale trecutului, care au o mare importanţă pentru clasificarea
relatiilor statului nostru cu România ... Noi nu lămuream unele evenimente
politice . . . Acest fapt a lucrat împotriva noastră... În situaţia dată noi ne-am
pomenit nepregătiţi. Ducem lipsă de o serie de lucrări ştiinţifice extrem de
importante, în baza cărora am fi putut să facem propagandă şi pe arena
internaţională... În lume a luat amploare trîncăneala despre Basarabia.
Atunci cînd s-au început aceste discuţii, noi eram rău pregătiţi pentru a
desfăşura contrapropaganda" 35 . I. Bodiul schiţează şi o perspectivă asupra
modului cum se vor derula în continuare evenimentele: "Nu trebuie să fim
naivi, căci tendinţa este de a ştirbi autoritatea Rusiei. Cei de peste hotare
doresc să discrediteze acţiunile de ajutorare a Basarabiei de către Rusia în
trecut... trebuie să dăm ripostă pălăvrăgelilor neruşinate, incitării
neîntemeiate a spiritelor"36 .
Atenţionările din luările de cuvânt ale liderilor comunişti atunci când
aveau acordul Moscovei, nu rămâneau niciodată la stadiul de simple
declaraţii de ocazie, ci erau transcrise imediat în hotărîri de partid şi
transpuse într-o serie de acţiuni practice. Ideile avansate de 1. Bodiul, la
adunarea anuală a Academiei de Ştiinţă a R.S.S.M., şi-au găsit reflectare, o
săptămînă mai târziu, în hotărârea Biroului C.C. al P. C. M. din 1 8 martie
1 967, intitulată Despre acţiunile C. C. al P. C. M privind studierea şi

�

interpretarea în continuare a problemelor istoriei R.S.S. Moldoveneşti şi a
.
re1aţu"lar sovzeto-romane3 7 .
.

�

33 Gh. Negru, Politica etnolingvistică în R.S.S. Moldovenească, Ed. Prut Internaţional,
Chişinău, 2000, p. 72.
34 1. Popa, L. Popa, op. cit. , p. 206-207.
35 Gh. Negru, op. cit. , p. 73.
36 1. Popa, L. Popa, op. cit . , p. 207.
37 Gh. Negru, Crearea conceptului ,. naţiunii burgheze şi socialiste moldoveneşti, în
"
"Revista de Istorie a Moldovei , nr. 1 -2 , Chişinău, 1 998, p. 72-73 .
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În hotărâre, savanţilor-istorici li s-a cerut să sene şi să publice
într-un termen scurt mai multe lucrări, monografii, articole consacrate
temelor ce constituiau "nodul gordian" , în disputele bilaterale, precum şi
îmbunătăţirea predării istoriei U.R.S.S. şi R.S.S.M. în toate treptele
învăţământului cu scopuri ideologica-propagandistice. Cercetările întreprin
se de istoricii din Republica Moldova, demonstrează că acţiunile conjugate
ale Biroului C.C. al P.C.M. şi ale savanţilor, de la începutul anului 1 967,
pentru a accelera elaborarea unei noi viziuni favorabile sovieticilor, asupra
unor subiecte şi teme specifice din " istoria Moldovei şi a relaţiilor ruso şi
sovieto-române" , a intensifica " educaţia patriotică" şi contrapropaganda în
R.S.S.M., au avut drept scop combaterea "noului curs politic" al
Bucureştiului de la începutul anilor '60, în particular, a declaraţiilor
conducerii comuniştilor străini (nu în mod direct însă suficient de clar) şi a
celei chineze referitor la ocupaţia sovietică a Basarabiei şi a caracterului
românesc al teritoriilor dintre Nistru şi Prut, a influenţei literaturii ştiinţifice
din România şi din ţările capitaliste în care " chestiunea basarabeană" era
considerată nesoluţionată, iar existenţa " limbii" şi a "naţiunii moldoveneşti "
era contestată3 8 .
Concomitent, momentul de vîrf al tensionării relaţiilor sovieto
române din 1 967 a însemnat pentru România stabilirea relaţiilor diplomatice
cu Republica Federativă a Germaniei, refuzul de a se alătura acţiunilor
blocului socialist de condamnare a Israelului şi de rupere a relaţiilor
diplomatice cu această ţară, ca urmare a războiului arabo-israelian de şase
zile. De asemenea, în acelaşi an, România, timp de două zile a fost gazda lui
Richard Nixon, în calitate de vicepreşedinte al S.U.A. (şi viitor şef la Casa
Albă) şi demarau o serie de contacte la nivelul cel mai înalt cu autorităţile
americane. Fireşte că astfel de acţiuni în plan extern, coroborate cu alte
numeroase măsuri de ordin intern, îndeosebi încurajarea cercetărilor istorice
şi editarea a numeroase studii şi lucrări vizând, în mod preponderent,
renaşterea spiritului naţional, au alertat Moscova, care nu mai avea nici o
îndoială că România a pornit pe un drum care contravine flagrant intereselor
sovietice, drum ce ar trebui curmat cât mai curând3 9 . Reacţiile sovietice nu
întârzie să apară de fiecare dată. Dincolo de Prut, autorităţile locale
amplifică şi intensifică propaganda împotriva României, denigrând regimul
din Basrabia din anii 1 9 1 8- 1 940 şi criticând poziţia Bucureştiului.
Chiar şi discursurile lui 1. Bodiul devin tot mai agresive faţă de
România, indiferent de epocile la care se refereau. Din acest moment, un
element esenţial îl constituie promovarea moldovenismului cu precădere în
38 Ibidem.
39 I. Popa, L. Popa,

op.

cit. , p. 1 99.
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domeniul cultural, în contrast cu ideile românismului. Dacă ştiinţele istorice
încep o veritabilă campanie de exaltare a " slavismului ", " luptei comune
împotriva exploatatorilor", "rolului eliberator", punerea în practică a unui
"moldovenism" istoric cu caracter aniversativ de genul 1 8 1 2, 1 9 1 8, 1 924,
1 940, 1 944 şi personalităţile respective, în politica " culturală" propriu - zisă
are loc o reorientare bruscă spre exacerbarea "prieteniei popoarelor
U.R. S.S. ", " succesele grandioase" înregistrate de "poporul moldovenesc" în
anii puterii sovietice, ruperea legăturilor de orice gen cu România.
Într-o astfel de agendă se înscrie organizarea la Moscova a " zilelor
culturii şi artei Moldovei" , inaugurate la 5 septembrie 1 967. Scopul
propagandistic al acestui eveniment este evident. În articolul lui 1. Bodiul,
Sărbătoarea frăţiei de nezdruncinat, publicat cu această ocazie, se
evidenţiază amploarea şi scopul desfăşurării: "Pentru a participa la această
demonstraţie strălucită a realizărilor în domeniul culturii republicii, în
capitala Patriei noastre au plecat sute dintre cei mai buni oameni de creaţie.
Ei vor demonstra valorile spirituale ale norodului moldovenesc create în anii
Puterii Sovietice, vor povesti despre contemporanul nostru, despre omul
nou, ce posedă un orizont larg, profunde cunoştinţe ştiinţifice, înzestrat cu o
bunătate şi dragoste de muncă, cu înalte gusturi estetice" . Chintesenţa
acestuia rămîne totuşi, "prietenia multiseculară şi dezinteresată" . Astfel,
"
"
"norodul moldovenesc care "aşteapta eliberarea de la Răsărit , "n-a greşit
"
în alegerea prietenului său . Şi "Marea Rusiei i-a venit în ajutor, eliberîndu-l
din robia străină" , drept rezultat, "astăzi, ca şi în trecut, norodul recu
noscător cîntă în cîntece, proslăveşte în legende şi cîntece cu sfinţenie
amintirea minunaţilor viteji ruşi" . Drept rezultat multaşteptata eliberare a
venit la 28 iunie 1 940. Această zi a pus începutul unei noi epoci în soarta
norodului moldovenesc"40 .
Din acel moment cu regularitate şi într-un mod fastuos vor fi
omagiate aniversările ordinare ale raptului Basarabiei de către Sovietici
deghizate sub lozinca "eliberării poporului moldovenesc" . Un alt subiect,
care s-a impus la ordinea de zi, în contextul disputelor declanşate, 1-a
constituit cel al " instaurării puterii sovietice în Moldova" . Dincolo de
aspectul pur " ştiinţific" , care nu valora nimic în virtutea adevărului istoric,
stabilirea limitelor cronologice ale acestui eveniment aveau, în cazul
R.S.S.M., mai întîi de toate o conotaţie politico-ideo1ogică. Interesul major
pentru propaganda comunistă îl constituia regizarea unui scenariu conform
căruia "cotropirea Bsarabiei " de către România regală a fost un prim act al
"
"agresiunii întreprins din exterior asupra unui teritoriu al Rusiei Sovietice,
unde deja se instaurase puterea "muncitorilor şi ţăranilor" . Reieşea, astfel,
40 Moldova Socialistă", 5 septembrie 1 967.
"
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justificarea actului " eliberator" din 1 940, ca un "triumf al adevărului
istoric" .
După discuţii în rândurile istoricilor referitoare la data "biruinţei
Puterii Sovietice" în Moldova, care au durat mai mult de un deceniu, cu
ocazia sărbătoririi celor 50 de ani ai revoluţiei bolşevice, conducerea
organizaţiei de partid din republică a cerut istoricilor să-şi precizeze
atitudinea. În consecinţă, deşi nu există nici un document istoric, care ar
permite să se tragă atare concluzie, s-a hotărît atunci, că evenimentul ar fi
avut loc la 1 ianuarie, stil vechi, sau 14 ianuarie, stil nou, 1 9 1 8 4 1 .
Era şi un impact al relaţiilor sovieto-române, care coincidea cu
aniversarea 50 ani ai revoluţiei bolşevice. În hotărîrea C.C. al P. C. M., Cu
privire la sărbătorirea jubileului de 50 de ani ai instaurării Puterii
Sovietice în Moldova, adoptată la începutul lunii decembrie 1 967, în mod

explicit se stabilea: "Pe data de 1 4 ianuarie 1 9 1 8 ( 1 ianuarie stil vechi)
întreaga putere de stat de pe teritoriul Moldovei a trecut în mîinele
Sovietelor. .. Această dată a intrat în istoria poporului moldovenesc ca ziua
victoriei revoluţiei socialiste în ţinut" . Drept urmare organul suprem din
republică al partidului a hotărât "de a marca la 1 4 ianuarie 1 968 jubileul de
50 de ani ai instaurării Puterii Sovietice în Moldova ca unul din cele mai
importante evenimente istorice în viaţa norodului moldovenesc"42 .
Această dată va fi oficializată definitiv la 1 4 ianuarie 1 968, cînd la
Chişinău a avut loc o adunare solemnă a reprezentanţilor organizaţiilor de
partid, sovietice şi obşteşti închinate celei de-a 50-a aniversări a stabilirii
puterii sovietice în Moldova. În discursul introductiv I. Bodiul a specificat:
"Folosind situaţia revoluţionară, ce s-a creat în Rusia, măturînd din drumul
său pe naţionaliştii burghezi şi pe alţi reacţionari, muncitorii şi ţăranii din
Moldova, în alianţă cu soldaţii revoluţionari sub conducerea bolşevicilor, au
stabilit la 1 4 ianuarie 1 9 1 8 Puterea Sovietică pe întregul teritoriu al
ţinutului. Astăzi fericitul norod moldovenesc marchează cu bucurie şi
solemnitate jubileul de 50 de ani al acestei date, care a intrat în istorie ca zi a
biruinţei revoluţiei socialiste în Moldova"43 .
De asemenea, autorităţile sovietice au luat anumite contramăsuri
practice şi de alt gen. În primul rând, are loc limitarea contactelor directe
moldo-române şi reducerea drastică a numărului abonamentelor la
publicaţiile româneşti, de la 66.50 1 exemplare, în 1 966, la 4.275, în 1 968.
Ulterior numărul abonamentelor din România pentru cetăţenii R.S.S.M. a
4 1 1. Ţurcanu, Istoriografia din Molodova Sovietică între ştiinţă şi propagandă, în "Revista
de Istorie a Moldovei ", nr. 3-4, Chişinău, 1 994 , p. 7.
42 "Moldova Socialistă", 3 decembrie 1 967.
43 "Moldova Sovietică", 1 6 ianuarie 1 968.

368

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

fost redus aproapre complet, fiind permis numai unor persoane verificate,
"44
"demne de încredere .
Dacă în România noua configuraţie a relaţiilor bilaterale sovieto
române îşi face loc, din ce în ce mai mult, în realizările istoriografice în
direcţia reconsiderării istoriei Basarabiei şi a românilor din această
provincie istorică în momentele de răscruce cum ar fi 1 8 1 2, 1 9 1 8, 1 940 şi
apariţia unor modificări substanţiale ale formulărilor folosite pentru a
descrie aceleaşi evenimente istorice, în U.R.S.S., pentru a consolida poziţia
R.S.S.M., politica de ordin cultural s-a concentrat în jurul ideii că existau
"
"două popoare romanice separate, moldovenii şi verii lor, românii. Această
idee se regăseşte şi în mitul sovietic al "prieteniei moldo-ruse" şi în cel al
"
"recunoştinţei seculare a moldovenilor pentru ajutorul dezinteresat acordat
de " fratele mai mare" în situaţii dificile, inclusiv " eliberarea de sub
suzeranitatea turcească" , în 1 8 1 2, sau de sub " ocupaţia fasciştilor germano
români ", în 1 940 şi în 1 944.
De asemenea, politica, mai veche, de izolare etnoculturală a
românilor basarabeni de românii din Regat, este renăscută şi serveşte drept
bază pentru un alt mit: cel al formării "naţiunii burgheze" , apoi " socialiste "
moldoveneşti, independentă de cea română45 .
Alfabetul chirilic este menţinut în scrierea " limbii moldoveneşti
"(deşi existau tot mai puţine diferenţe faţă de româna literară), iar manualele
de istorie subliniau existenţa independentă a "poporului moldovenesc" şi
legăturile lui istorice multiseculare cu alte popoare ale Uniunii Sovietice. În
acest context, spre deosebire de alte republici, unde "naţionaliştii burghezi"
locali, erau priviţi ca o ameninţare la adresa unităţii statului sovietic, în
Moldova, politica culturală sovietică s-a concentrat asupra cultivării unui
naţionalism moldovenesc subtil, de sorginte locală, şi a unei identităţi
moldoveneşti distincte, ca o garanţie a stabilităţii graniţei de vest a Uniunii
Sovietice46 , dar a evitat indigenizarea radicală şi schimbările frecvente care
au caracterizat Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldoveneşti, în
perioada 1 924- 1 94047 .
Astfel, cât nu e de paradoxal, în condiţiile politicii de deznaţio
nalizare şi rusificare promovată de regimul comunist, din cauza unor relaţii
speciale cu România, promovarea identităţii naţionale moldoveneşti devine
44 1. Popa, L. Popa, op. cit. , p. 207.

45

Gh. Negru, Moldovenismul şi Românismul basarabean, în "Destin românesc", nr. 1 -2,
Chişinău, 2007, p. 1 3 .
46 Ch. King, Moldova post-sovietică: un ţinut de hotar în tranziţie, The Center for Romania
Studies, Iaşi, 1 997, p. 29.
47 Idem, op. cit. , 2002, p. 1 09.
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elementul fundamental al politicii culturale în Moldova Sovietică, după
1 965. Mai mult chiar, observând că spiritele populaţiei băştinaşe se revigo
rează, începând cu a doua jumătate a anilor '60, autorităţile de la Chişinău
atenţionează cu diferite ocazii Moscova că "chestiunile politicii naţionale în
Moldova au devenit mult mai sensibile şi de aceasta trebuie să se ţină cont" .
Aceasta a fost una din cauzele ce a determinat Kremlinul în următoarele
două decenii ( 1 965- 1 985) să permită R.S.S.M. ca majoritatea funcţiilor
secundare în aparatul de partid, sovietic şi economica-administrativ să fie
ocupate, treptat, de români "48 , evident în spiritul politicii "biciului şi
zăhărelului " .
După cum apreciază unii specialişti versaţi din Occident în
"
"problema Basarabiei , în ansamblu, nici una din aceste dispute sovieto
române nu a avut însă vreun efect în politica la nivel înalt, chiar dimpotrivă,
această problemă era un barometru al relaţiilor României cu Uniunea
Sovietică, în general, şi nu o cauză a controverselor. În mare, România a
rămas un membru loial al lagărului sovietic, atât de loial de fapt, încât a
continuat să urmeze modelul sovietic, chiar şi după ce sovieticii înşişi
începuseră să înţeleagă nevoia de schimbare. Dar disputele persistente dintre
istoricii şi lingviştii din cele două ţări au avut un impact pe termen mult mai
lung asupra politicii din R.S.S.M., impact care va deveni evident abia spre
finalul perioadei sovietice49 .
În încheiere, ţinem să concluzionăm că aşa-zisul "naţionalism" al lui
N. Ceauşescu nu a făcut decât să accentueze izolarea R.S.S.M. faţă de
România, nicidecum să apropie cele două maluri ale Prutului. El va servi,
între altele, Kremlinului şi conducerii docile de la Chişinău, nu numai drept
motiv pentru promovarea unui moldovenism primitiv, dar şi pretextul
declanşării unui val de represiuni şi persecuţii împotriva "elementelor
antisovietice" din republică - o campanie ce o arunca într-un obscurantism
spiritual ce amintea de vremurile staliniste.

48 A.O.S.P. a R.M., F. 5 1 , inv. 25, dosar 1 0 1 , fila 1 1 1 , V. Stăvilă, loc. cit. , p. 38.
49 Ch. King, op. cit. , 2002, p. 1 08.
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MOBILITATEA POPULAŢIEI
REFLECTATĂ ÎN ISTORIA UNEI FAMILII:
PURTĂTORII NUMELUI GOROVEI (SEC. XVI-XXI)*
Ştefan S. Gorovei**

La mobilite de la population refletee dans l'histoire d'une
familie:
les porteurs du nom GOROVEI (XVIe-XXIe s)
- Resume Les recherches genealogiques ont suggere a 1 'auteur la possibilite
d 'illustrer ce theme
la mobilite de la population -en faisant appel a
l 'histoire familiale; il evite les statistiques qui donnent l 'image des cohortes
humaines sans noms et sans visages et tire au premier plan les hommes en
tant qu 'individualites, avec leurs vies et leurs justi.fications, avec les grands
ou petits drames familiaux ou personnels dans le cadre vaste des evolutions
politiques, economiques et sociales du pays. A u niveau de l 'annee 2012,
l 'auteur a pu identi.fier quelques centaines de personnes nommees Gorovei,
dispersees dans toute la Roumanie. Une enquete genealogique prealable fut
necessaire pour etablir si 1 'actuelle diffusion geographique du nom est bien
ou non la consequence d'un processus de migration (mobilite). Cette
enquete a mis en evidence une realite inattendue: tous (ou presque tous) les
actuels porteurs de ce nom - atteste pour la premiere fois en 1 591 - sant
originaires exclusivement de cette partie de la Moldavie delimitee par les
Carpates et le Prut, ou on a identi.fie cinq grands noyaux, dans les
departements de Bacău, Botoşani, Galaţi, Iaşi et Suceava. Les
bouleversements dramatiques des annees '40- '50 ont praduit un veritable
exode rural: a la suite de la " collectivisation " de l 'agriculture, plusieurs
paysans ont deserte leurs villages ancestraux pour chercher du travail dans
les industries des vi/les, souvent bien loin, a 1 'autre baut du pays. Ce
phenomene a facilite une extreme mobilite, une dispersion progressive qui a
entraîne le deracinement des hommes. Apres 1989, la dispersion s 'est
accentuee: plusieurs porteurs du nom travaillent aujourd 'hui a l 'etranger.
La recherche regressive a mis en evidence des etapes encore plus anciennes
de cette mobilite, dant une, la plus forte, s 'est produite apres le mi/ieu du
XIX siecle, quand plusieurs Gorovei, appauvris, ont du quitter leur berceau
-
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familial; ils sant, tres probablement,
encore.

a 1 'origine

des cinq noyaux qui existent

Mots-cles: famille, mobilite, genealogie, Moldavie, Gorovei
Cuvinte-cheie: familie, mobilitate, Moldova, Gorovei

"D'ou vient votre nom ? Ou se trouve le berceau de votre familie ?

[ . . ] Quand et comment est ne votre nom ? Que veut-il dire ? Qui a ete son
.

premier porteur ? Qui etaient vos ancetres ? A quel milieu appartenaient-ils
? Votre nom est-il rare ou frequent ? Par combien de personnes est-il porte ?
[ .. . ] Ces homonymes sont-ils tous vos cousins ? " . Întrebările, condensate de
Jean-Louis Beaucamot într-una din paginile cărţii sale despre nume 1 , sunt
(sau trebuie să fie), întodeauna, cele pe care şi le pune cercetătorul propriei
sale istorii familiale. Totul începe cu numele familiei: după sociologul
american Dale Carnegie ( 1 888- 1 955), " son nom est, pour chaque homme, le
mot le plus important de tout le vocabulaire"2 . Et pour cause: el este
depozitarul unei istorii mai ample sau mai scurte, singurul lucru care
nu ne poate fi confiscat de nimeni.

Cercetarea mea - din ale cărei rezultate prezint aici partea adecvată
unei teme care a ajuns azi de mare interes şi actualitate, mobilitatea
populaţiei - a fost provocată, în ultimă instanţă, de încercarea de a explica
numele pe care îl port. Acest nume este atestat pentru prima dată într-un
document din 1 59 11 1 592, purtat de o persoană care a asistat la o tranzacţie
imobiliară relativă la un sat din vechiul ţinut Neamţ3 .
* Acest text a fost pregătit pentru Conferinţa internaţională Economy and Society in Central
and Eastern Europe. Territory, Population, Consumption (Alba Iulia, 25-27 aprilie 2 0 1 3),

în cadrul căreia una dintre teme privea mobilitatea populaţiei. Împrejurări obiective
determinând retragerea mea dintre participanţi, socotesc folositoare publicarea versiunii în
limba română, cu neînsernnate modificări de exprimare şi cu unele adausuri documentare în
note. De la data redactării studiului (martie 20 1 2) până la predarea lui, materialul
informativ s-a îmbogăţit considerabil, permiţând atât noi concluzii, cât şi nuanţări
interesante; am păstrat totuşi forma de bază, care este şi un martor al unui stadiu al
cercetării. Mulţumesc tuturor celor mi-au oferit ajutorul înlesnindu-mi accesul la unele
informaţii documentare necesare acestui studiu, precum şi colegilor de la Complexul
Muzeal "lulian Antonescu " din Bacău pentru acceptarea şi publicarea lui.

** Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi.
1 Jean-Louis Beaucamot, Laissez par/er les noms!, Paris, 2006 (Coli. "J'ai lu"), p. 347.
2 Ibidem, p. 1 84- 1 85 .
3 Documente privind istoria României, XVI/4, Bucureşti, 1 952, p . 3 8 , nr . 43 ; foto l a p. 325.

Întrucât este datat numai cu anul erei bizantine, 7 1 00, am supus documentul unei cercetări
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În ultimii ani ai vieţii sale, Artur Gorovei ( 1 864- 1 95 1 ), scriitor şi
folclorist, pasionat de istorie şi mai ales de genealogie4 , a redactat Istoria
familiei Gorovei, rămasă în manuscris; el a pus în această lucrare rezultatele
unei jumătăţi de secol de cercetări în diverse arhive, legând istoria recentă a
familiei (de la sfârşitul secolului al XVIII-lea până în vremea sa) de etapele
anterioare, până la primul purtător al numelui. Manuscrisul are el însuşi o
istorie emoţionantă: a fost început în 1 944 la Fălticeni, continuat la Blaj, în
refugiul impus de intrarea armatelor sovietice în România, reluat la
Fălticeni, unde a fost încheiat la 8 octombrie 1 950. Peste câteva luni, la 1 9
martie 1 95 1 , autorul a murit la Bucureşti.
Cu acest manuscris în faţa ochilor mi-am început, în pragul
adolescenţei, ucenicia în cercetarea genealogică. Nu am putut să nu constat
unele contraziceri sau neconcordanţe, ceea ce m-a determinat să reiau
cercetarea istoriei familiale din punctul unde bunicul meu o încheiase. De-a
lungul anilor, am avut şansa de a îmbogăţi considerabil tezaurul de
informaţii, dar şi de a introduce unele modificări şi corecturi 5 . Chiar la
începuturile muncii mele în acest domeniu, am constatat existenţa unor
persoane (şi în veacurile trecute, şi în prezent) purtând acelaşi nume de
familie, dar a căror legătură cu arborele genealogie alcătuit de bunicul meu
nu se vedea în nici un chip. De altminteri, Artur Gorovei însuşi semnalase,
în lucrarea sa, mai mulţi Gorovei, găsiţi în documente din secolele XVIII şi
XIX, fără să-i poată reuni în arborele genealogie pe care 1-a construit. Însă el
nu se îndoia de apartenenţa lor la această familie: prezenţa tuturor era
atestată - în măsura informaţiilor de care dispusese exclusiv pe teritoriul
Moldovei dintre Carpaţi şi Prut. Numele şi difuziunea sa geografică
restrânsă erau premise solide pentru o asemenea concluzie, pe care primele
mele cercetări nu au contrazis-o, ci au consolidat-o şi au extins-o. În măsura
în care am avut acces la informaţii (dar cel mai adesea întâmplător), am
constatat existenţa unor Gorovei în unele sate din judeţele Bacău, Botoşani,
Galaţi, Iaşi şi Suceava. Abia generalizarea internetului mi-a permis lărgirea
-

speciale, pentru a-i verifica atât autenticitatea, cât şi valabilitatea datei; rezultatele acestei
anchete nu aduc atingere ansamblului prezentului studiu.
4 Cf. Ştefan S. Gorovei, Artur Gorovei ("Preţuitori arhivelor"), în "Revista Arhivelor", XII,
1 969, 2, p. 257-262; idem, Artur Gorovei (1864-1951), în "Arhiva Genealogică" , IV (IX),
1 997, 3 -4, p. 27-32; Sorin Iftimi, Documente din colecţia Artur Gorovei aflate la Arhivele
Naţionale laşi, în "Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei" , XI, 20 1 1 , p. 3 5 7-376.
5 Între altele, a trebuit să pun sub semnul întrebării o filiaţie importantă: acolo unde bunicul
meu a văzut o continuitate directă, eu cred că avem de-a face cu o omonimie - Ştefan S .
Gorovei, O dilemă genealogică, comunicare l a a l XV-lea Congres Naţional d e Genealogie
şi Hera1dică (Iaşi, 1 3- 1 5 mai 20 1 0); nici aceasta nu aduce atingere fondului problemei
expuse aici.
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considerabilă a bazei mele documentare şi atunci, brusc,
m-am găsit în
faţa unei realităţi cu totul neaşteptate: am identificat purtători ai aceluiaşi
nume în mai multe judeţe ale ţării, din zone depărtate de Moldova, precum
Dobrogea, Banatul sau vestul şi centrul Transilvaniei6 • În faţa acestei
difuziuni geografice mult mai extinse decât o crezusem iniţial, a trebuit să
mi pun întrebarea: difuziunea numelui este urmarea unei răspândiri a
purtătorilor săi (deci expresia unei mobilităţi), sau acest nume a putut apărea
simultan în mai multe locuri, din mai multe cauze, având mai multe origini ?
Ca să răspund la această întrebare - eliminatorie, cu un termen din domeniul
competiţiilor! -, am întreprins o mică cercetare asupra numelui. Explicaţiile
care s-au dat până acum îl pun în legătură cu o formă de relief (gura văii),
cu numele ucrainean al unei păsări (vrabia) sau cu diferite cuvinte regionale
folosite pentru desemnarea unor anume realităţi; oricare dintre ele ar fi putut
permite apariţia simultană şi existenţa paralelă a numelui în mai multe zone
ale ţării. Ca să pot controla temeinicia acestor explicaţii, a trebuit să revin la
purtătorii numelui. Câteva anchete preliminare au condus, însă, la următorul
rezultat: toţi cei cu care am putut discuta au indicat categoric şi fără
şovăială originea lor în Moldova, raportându-se la unul sau la altul dintre
cele cinci nuclee din judeţele menţionate. Ei au precizat că prezenţa lor în
alte zone ale României este de dată foarte recentă: din leagănele strămoşeşti
au plecat părinţii lor sau ei înşişi. Ca urmare, am conchis că actuala
difuziune a numelui nu este expresia unei apariţii simultane din cauze
diferite, ci este urmarea unei răspândiri dinspre Moldova a purtătorilor
acestui nume, expresie a unei mobilităţi neobişnuite şi neîntâlnite în etapele

istorice anterioare.
După opinia unui specialist cu experienţă în onomastică şi
toponimie, d-1 profesor Mircea Ciubotaru, numele - indiferent de etimologia
sa - era stabilizat şi fixat ca nume de familie măcar spre sfârşitul secolului al
XVI-lea, când nu mai este utilizat ca poreclă personală şi individuală
(" appellations personnelles ne se transmettant pas hen!ditairement" 7).
Astfel, pe de o parte devine foarte plauzibilă ipoteza că toţi purtătorii lui au
o origine comună (un strămoş comun) şi, pe de altă parte, numele însuşi
6 Ba chiar şi în R. Moldova, în satul Şaptebani (fost Stăncăuţi) din raionul Râşcani;
apartenenţa lor la vechiul trunchi dezvoltat în spaţiul dintre Carpaţi şi Prut rămâne un
subiect de cercetare separată. O familie cu nume identic, dar grafiat fără i-ul final (Gorove)
a evoluat în Transilvania începând din secolul al XVIII-lea, trecând apoi şi în Ungaria
(armeni de confesiune romano-catolică); eventuala lor legătură cu cei din Moldova 1-a
interesat foarte mult pe Artur Gorovei, care a adunat material şi despre această familie şi a
purtat corespondenţă cu unii dintre membrii ei. Nu am cunoştinţă despre o cercetare
monografică recentă asupra acestei familii.
7 Jean-Louis Beaucamot, op. cit. , p. 1 3 8 .
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devine un fel de marker cu ajutorul căruia mobilitatea poate fi urmărită
relativ uşor şi sigur.
Odată acceptată, această realitate conduce spre alte întrebări şi
căutări. Dacă toţi (sau aproape toţi) purtătorii actuali ai numelui pot fi
regrupaţi în arbori genealogici avându-şi rădăcinile în cele cinci judeţe din
Moldova, nu cumva cercetarea regresivă ar putea restrânge şi mai mult aria
iniţială de folosire a acestui nume ? Răspunsul ar putea fi dat, bineînţeles,
stabilindu-se momentul când începe istoria fiecăruia dintre cele cinci
grupuri sau, altfel spus, ajungând la strămoşul comun al tuturor compo
nenţilor acestora. Din păcate, memoria familială este astăzi foarte slabă şi de
obicei nu trece dincolo de generaţia bunicilor; ca urmare, oamenii ajung să
afirme că în satul lor se află două, trei sau mai multe familii cu acelaşi
nume, care, după ei, nici nu ar fi înrudite. Însă, cu stăruinţă, memoria lor
!atentă ajunge să identifice pe vreun văr de-al bunicului ca autor al vreuneia
dintre aceste "alte" familii, ceea ce înseamnă apartenenţa la acelaşi arbore
genealogie. Până când această lacună va fi acoperită prin apelul la arhivele
Stării Civile, am putut face o altă verificare, din direcţie cronologică opusă:
cele mai vechi recensăminte, din 1 772- 1 774 8 , arată că nici un Gorovei nu
locuia în zisele sate. Pentru unele cazuri, am putut verifica şi în recen
săminte ulterioare ( 1 820, 1 832)9 , cu acelaşi rezultat negativ. Concluzia: cele
cinci grupuri sau nuclee judeţene au apărut spre sau după mij locul secolului
al XIX-lea, în urma unei migrări care s-a produs la această vreme, marcând
o altă etapă de mobilitate, în forme mai lente şi cu ţinte mai apropiate (în
cadrul vechii Moldove). Există, deci - cel puţin teoretic -, posibilitatea (şi
şansa) de a ajunge într-un punct reprezentat de strămoşul unic al purtătorilor
de azi ai numelui. Cercetarea trebuie să continuie, în această primă etapă,
prin anchetarea metodică a tuturor acestora, acceptând ca ipoteză de lucru
existenţa unei anumite legături între ei, explicabilă prin:
a) o ascendenţă comună (chiar şi cu numele transmis prin femei,
mame sau soţii, prin legitimare sau prin adopţie);
b) provenienţa din satele cu acest nume (unul în apropiere de
Dorohoi şi altul în apropiere de Roman, ambele numite aşa în amintirea
unor stăpâni din secolele XVIII-XIX cu biografii cunoscute şi locuri
stabilite în arborele genealogie);
·

8 Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1 772-1 773 şi 1 774 (= Moldova în epoca
feudalismului, VII, 1 şi 2), alcătuirea, cuvântul introductiv şi comentariile de P. G.
Dmitriev, sub redacţia lui P . V. Sovetov, Chişinău, 1 975.
9 Catagrafiile Vistieriei Moldovei (1820-1845), colecţie coordonată de Mircea Ciubotaru şi
Silviu Văcaru; au apărut până acum şapte volume, cu recensămintele ţinuturilor Roman
( 1 820- 1 832), Iaşi ( 1 820), Cârligătura ( 1 820), Bacău ( 1 820) şi Hârlău ( 1 820).
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c) preluarea numelui de familie fie în onoarea unui naş de botez, fie
în urma unor emancipări sociale în secolul al XIX-lea (desfiinţarea
posluşniciei, eliberarea din robie).
Această anchetă va oferi cel puţin posibilitatea unei separaţii după
criteriul genealogie, delimitând pe cei care, întâmplător, nu ar face parte din
presupusa posteritate a acelui ipotetic strămoş comun 1 0 • Însă, pentru început,
accept ca majoră premisa înrudirilor.
Iată "preistoria" proiectului de cercetare 1 1 care m-a condus şi la
rezultatele înfăţişate azi aici.
Doar studiate prin prisma ideii de mobilitate a populaţiei datele
adunate până acum mi-au permis să observ existenţa câtorva etape de
migrări succesive, identificabile graţie păstrării numelui de familie şi care ar
putea fi cauza apariţiei celor cinci nuclee judeţene constatate abia în secolul
al XX-lea. Pentru fiecare etapă trebuie să existe explicaţii specifice, care nu
sunt întotdeauna uşor de găsit şi de formulat. Fiecărei etape îi corespund
cauze şi caracteristici diferite, justificări generale şi speciale, împrejurări
variate.
În stadiul actual al cercetării, cred că se conturează existenţa câtorva
etape în care purtătorii numelui Gorovei s-au mişcat, părăsindu-şi vechile
cuiburi familiale. A le defini înseamnă a reface, puţin, evoluţia lor istorică
pe baza documentelor cunoscute 1 2 •

10

Ş i autorii altor lucrări consacrate istoriei şi genealogiei unor familii au simţit nevoia să-şi
extindă investigaţia la toţi purtătorii numelui. Astfel, Ioan Nădejde, în cartea sa V. G.
Morţun. Biografia lui şi genealogia familiei Morţun, Bucureşti, 1 923 ( 1 924), a adunat toate
informaţiile accesibile atunci despre diverşi Morţuneşti, chiar şi despre cei a căror
apartenenţă la trunchiul din care provenea V. G. Morţun părea îndoielnică sau nesigură; el
nu a omis nici măcar pe tipograful poreclit Morţun din cauza talentului său oratoric! Şi
generalul Radu R. Rosetti, în inegalabila sa cercetare asupra familiei Rosetti, a procedat la
fel, incluzând în volumul II (Familia Rosetti, II. Celelalte ramuri, Bucureşti, 1 940) nu
numai "celelalte ramuri", ci şi o lungă listă de Rosetteşti răzleţi, a căror p lasare în una sau
alta dintre ramuri rămâne incertă. Mai recent, tot pe criteriul purtătorilor numelui şi-a
conceput investigaţia şi arhimandritul Veniamin Micle, Genealogia familiei Micle, Sfănta
Mănăstire Bistriţa, Eparhia Rârnnicului, 2006 (v. p. 265-284: "aria de răspândire a familiei
Micle" cu câteva sute de nume, adunate din cărţile de telefoane).
11
Un proiect de cercetare genealogică globală: purtătorii numelui Gorovei, comunicare în
şedinţa din 1 5 ianuarie 20 1 3 a Filialei Iaşi a Comisiei de Heraldică, Genealogie şi
Sigilografie a Academiei Române.
12
Având în vedere scopul acestei prezentări, am socotit că documentarea fiecăruia dintre
purtătorii numelui menţionaţi aici ar încărca inutil aparatul critic. Această documentare va
fi expusă, cu toate comentariile necesare, în lucrarea finală ( cf. mai j os, nota 30).
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Până la mijlocul secolului al XVII-lea, toate informaţiile îi arată pe
Gorovei legaţi de satul Bârgăoani, din ţinutul Neamţului (actualul judeţ
Neamţ). Un document original din 1 66 1 spune, chiar, că ei erau originari de
acolo ("ei săntu de moşie de acolea" 1 3 ). Dar chiar atunci, alături de acela
care va asigura continuarea arborelui genealogie, există un altul, frate sau
văr, identificat prin raportarea la acelaşi sat şi despre a cărui posteritate
acolo nu se mai ştie nimic. După decenii (poate secole) de perfectă
imobilitate ("veşnicia s-a născut la sat! "), în a doua jumătate a secolului al
XVII-lea mobilitatea îşi face apariţia: prin căsătorie, unul se mută la
Dorohoi, unde urmaşii săi vor rămâne mai multă vreme (unul va fi, la 1 742,
ctitorul mănăstirii care poartă şi azi acest nume); alţi trei se depărtează de
satul de obârşie, dar rămân în limitele ţinutului (înrudirea lor, deşi
neîndoielnică, nu se poate stabili şi nici posteritatea lor nu este cunoscută).
Tot ca urmare a unei căsătorii, un Gorovei a ajuns în Ţara de Jos (Moldova
Inferioară), ca stăpân de pământ într-un sat din zona de contact a vechilor
ţinuturi Putna, Tecuci şi Bacău; acolo, la Năneşti pe Răcătău, el este
menţionat la cumpăna veacurilor XVII-XVIII 1 4 • Nici despre posteritatea sa
imediată nu am informaţii precise.
Această primă etapă de mobilitate are cauze naturale. Timpurile
premodeme sunt caracterizate, în spaţiul românesc din afara Carpaţilor,
printr-o foarte scăzută mobilitate a populaţiei. Stăpânii de pământ îşi găseau
soţiile, de obicei, în familiile de rang egal sau aproximativ egal din
vecinătăţi - acesta trebuie să fi fost cazul şi pentru primele generaţii de
Gorovei. Căsătoriile în ţinuturi mai depărtate presupuneau ieşirea din
imobilitatea ancestrală: călătoriile în oraşe sau activităţile publice
desfăşurate acolo conduceau, inevitabil, la stabilirea unor relaţii cu membri
ai altor familii, facilitând alianţele matrimoniale în zone mai depărtate. Erau
1 3 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, XXII, Iaşi, 1 929, p. 7, nr. 8; idem, Arhiva Muzeului
Municipal Iaşi, II, Iaşi, 1 929, p. 7, nr. 8; originalul la Arhivele Naţionale Iaşi, Documente,
CLXXIV/37 .
1 4 Era căsătorit c u Antemiţa, fiica lui Lupaşco Bucium " d e Năneşti, strănepoata lui
"
Condrea Bucium, membru al sfatului domnesc din 1 572 până în 1 592, când a fost executat
din porunca lui Aron vodă Tiranul; soţia acestui Gorovei purta numele străbunicii sale,
soţia lui Condrea Bucium (Nicolae Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara
Românească şi Moldova. Sec. XIV-XVII, Bucureşti, 1 97 1 , p. 296). Socrul său aparţinea
familiei Rango, însă preluase numele de familie al mamei sale, Axinia, fiica lui Condrea
Bucium. În legătură cu stăpânirea la Năneşti pe Răcătău, Gorovei este atestat la 1 686, 1 687,
1 692 şi şi 1 709. El este probabil identic cu acela care la 1 705 figurează între descendenţii
lui Dabija Nădăbaico (mare paharnic la 1 626), stăpâni în satele Văcăreşti şi Străzăşti din
ţinutul Putna
Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhiva Istorică Centrală a
Statului, V ( 1 70 1 - 1 720), ed. Veronica Vasilescu, Doina Duca-Tincu1escu, Bucureşti, 1 974,
p. 1 27, nr. 49 1 şi 263, nr. 982.
-
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mai rare, dar nu lipseau, cazurile când, în urma unei asemenea căsătorii, o
ramură nouă a unei familii lua naştere tocmai în capătul celălalt al ţării
(Nădăbaico din sud spre nord, Năvrăpescu-Şoimaru din vest spre est). În
asemenea cazuri, descendenţa din vechiul trunchi al familiei se mai poate
demonstra prin păstrarea unor rămăşiţe din vechile proprietăţi şi, bineînţeles,
prin nume şi prin apartenenţa la aceeaşi categorie socială.
Secolul al XVIII-lea a adus începutul unor schimbări importante în
structurile societăţii româneşti din principatul Moldovei. În împrejurări
istorice bine cunoscute şi asupra cărora nu este locul să insist, micii stăpâni
de pământ au sărăcit: fără acces la funcţii publice, ei au rămas pe vechile lor
proprietăţi, tot mai mici prin împărţirile succesive între urmaşi, şi incapabili
să adauge altele, prin cumpărături sau dote. Sărăciţi, descendenţii boierilor
de altădată au decăzut, au pierdut privilegiile fiscale care îi distingeau de
restul populaţiei şi, odată cu aceasta, statutul social moştenit de la înaintaşi.
Într-un document din 1 754, principele de atunci al Moldovei, Matei Ghica,
recunoştea decăderea iremediabilă a unor familii nobile ("au cădzut multe
niamuri vechi şi nici s-au mai rădicat" 15 ). Ca urmare, mulţi membri ai
acestora şi-au părăsit cuiburile familiale, căutându-şi norocul aiurea, de-a
lungul şi de-a latul ţării sau chiar dincolo de hotarele ei 1 6 • Este de la sine
înţeles că acest fenomen nu poate fi urmărit decât în cazul păstrării numelui
de familie.
Această accentuare a mobilităţii, inevitabilă în condiţiile arătate, se
oglindeşte în istoria purtătorilor numelui Gorovei. Las la o parte un caz de
extremă "mobilitate" , forţată şi tragică, ilustrat de dispariţia unui membru al
familiei de la Bârgăoani, răpit de hoardele tătăreşti în cursul invaziei din
1 7 1 7 1 7 . Trec, de asemenea, şi peste câteva cazuri insuficient documentate în
această etapă a cercetării, pentru a mă opri la ceea ce consider a fi un semnal
15 N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria românilor, V, Bucureşti, 1 903, p. 1 5 8,
nr. 1 07.
16
Spre exemplu, un Gorovei se afla în 1 8 1 5 în satul Iloviţa, între oamenii apropiaţi lui
Tudor Vladimirescu ( "sătean din Iloviţa, din plaiul meu Cloşani ") - C. D. Aricescu, Acte
justificative la Istoria Revoluţiunii Române de la 1891 , Craiova, 1 874, p. 224, nr. 3 ; Emil
Vîrtosu, Mărturii noi din viaţa lui Tudor Vladimirescu, Bucureşti, 1 94 1 , p. 52 (şi pl. VIII,
fig. 1 2); Documente privind istoria României. Răscoala din 182 1 . Documente interne, I,
comitetul de redacţie: Andrei Oţetea, Nechita Adăniloaie, Nestor Camariano, Ioan Neacşu,
Sava Iancovici, Alexandru Vianu, Bucureşti, 1 959, p. 95, nr. 54. Originalul se află azi în
Arhivele Istorice Centrale, Colecţia Muzeul Saint-Georges, III/7 şi este datat 1 8 1 5 aprilie
8. Numele de botez lipseşte. Alţi Gorovei nu sunt cunoscuţi în acea zonă, nici înainte, nici
după această atestare. Concluzia că avem de-a face cu un moldovean fugit în Oltenia pare
acceptabilă.
1 7 Cu prilejul acela, s-au pierdut şi documentele relative la stăpânirea pământului la
Bârgăoani.
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major al acestei mobilităţi, aş spune, de tip nou: la 1 774, doi Gorovei (tată şi
fiu) se numără printre cei 1 7 1 capi de familie impozabili din oraşul Tecuci 1 8 •
Din punctul de vedere al premiselor prezentei cercetări, cazul este deosebit
de interesant. Marea majoritate a celorlalţi orăşeni sunt identificaţi prin
meseriile lor, prin locurile de origine, prin porecle, prin indicarea unui
angajator (boier) sau prin raportarea la prenumele tatălui; alături de numele
unora nu există nici o explicaţie. Cei cu nume de familie cunoscute din
atestări anterioare pot fi număraţi pe degetele unei singure mâini;
Dumitraşcu Gorovei e dintre aceştia.
Desigur, orice comentariu poate fi riscant în lipsa altor informaţii.
Însă prezenţa celor doi între orăşenii din Tecuci, unde reprezintă doi capi de
familie, arată cel puţin un fapt: erau stabiliţi acolo de oarecare timp, chiar
dacă nu cu intenţia de a rămâne definitiv în oraş. Foarte sugestivă mi se pare
şi înscrierea lor fără indicarea vreunei meserii oarecare şi la capitolul
"
"străini (de comunitatea oraşului, bineînţeles).
În deceniile următoare, alţi Gorovei ilustrează migrarea spre oraşe.
Astfel, la 1 8 1 3 şi 1 8 1 5, unul este atestat în oraşul Bârlad 1 9, iar la 1 820 un
altul, cu ginerele său, la Moineşti20 ; zece ani mai târziu, aici, un Gorovei,
poate fiul său, este înregistrat ca blănar21 . Migrarea la oraş reflectă, cred,
destul de bine un început de decădere economică a vechilor cultivatori de
pământ. Din nefericire, urmele acestor primi dezrădăcinaţi se pierd: nu am
nici o cunoştinţă despre evoluţia lor ulterioară. Aş fi înclinat să cred că,
după o scurtă " aventură" urbană, au revenit în satele lor. Nu exclud, însă,
nici posibilitatea ca urmaşii lor să-şi fi abandonat numele, intrând în masa
anonimă a orăşenilor pentru care numele de familie nu avea nici o
importanţă.
18 Recensămintele populaţiei Moldovei din anii 1 772- 1 7 73 şi 1 774 (= Moldova în epoca
feudalismului, VII, 1), alcătuirea, cuvântul introductiv şi comentariile de P. G. Dmitriev,
sub redacţia lui P. V. Sovetov, Chişinău, 1 975, p. 559, nr. 1 29 ( "Dumitraşcu Goroveiu") şi
155 ( "Ion a lui Dumitraşcu Gorovei").
19 Ioan Antonovici, Documente bârlădene, II, Bârlad, 1 9 1 2, p. 1 34 şi 382 (Constantin
Goroveiu, târgoveţ bezmănar la 1 8 1 3, locuitor în "mahalaua din gios de ocolu vitelor" la
1 8 1 5). Un Ioan Gorovei este menţionat ca furnizor de cărămizi pentru construirea bisericii
Sf. Ilie din Bârlad la 1 859-1 862 (ibidem, 1, Bârlad, 1 9 1 1 , p. 1 77).
2° Catagrafia (f. 1 85 recto) comunicată de d-1 Mircea Ciubotaru: Ştefan Gorovei şi ginerele
său ( "Costandin zăt Gorovei"). Tot atunci, la Caraclău-Bârsăneşti sunt înregistraţi Dediul
Gorovei şi Nistor Gorovei; numele lor nu fac parte din patrimoniul onomastic al nici unuia
dintre trunchiurile azi cunoscute, ceea ce nu este, totuşi, o dovadă peremptorie pentru
absenţa oricărei legături. De-a lungul timpului, şi alte prenume au cunoscut o folosinţă
unică (Miron la Brăieşti, Lupu la Ghigoieşti, Manolache la Radomireşti, Tănase la Orhei).
21 Constandin Gorovei blănar, de starea a treia: Catagrafia din 1 830, Arhivele Naţionale
Iaşi, Fond Litere, dosar D/5 5, f. 5 1 -59 (comunicat de d-1 Mihai-Răzvan Ungureanu).
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Cândva, după 1 774, din Goroveii statomiciţi în sudul Moldovei, doi
fraţi (din trei) au migrat spre nord, stabil indu-se în alte ţinuturi prin căsătoria
cu fiicele unor mici stăpâni de pământ. Unul (Constantin) a ajuns la
Radomireşti (Bacău) şi posteritatea aceluia este astăzi cel mai bine
documentată. Fiul său mai mare a plecat mai departe, în nordul ţării,
oprindu-se la Dorohoi; el este stră-stră-străbunicul meu (arriere-arriere
�rriere-grand-pere ). Fraţii săi au rămas legaţi de pământul de la Radomireşti.
In cazul acestei ramuri, mobilitatea regăseşte limitele normale, fiind
expresia căsătoriilor şi a mutărilor prin funcţiile administrative, însă
păstrând până la sfârşit legătura cu pământul moştenit de la înaintaşi. Nu
acesta a fost, însă, şi cazul ramurii generate de fratele său (Vasile), aşezat în
satul Ghigoieşti din ţinutul Neamţului. Aici, în prima jumătate a secolului al
XIX-lea, au trăit fiii şi nepoţii săi, ai căror urmaşi sunt mai uşor de
identificat datorită introducerii, pe lângă biserici, a evidenţelor de naştere,
căsătorie şi moarte odată cu adoptarea Regulamentului Organic ( 1 83 1 ) şi
mai apoi datorită înfiinţării serviciului de Stare Civilă pe lângă primăriile
din oraşe şi comune ( 1 864). Deşi nu toate vechile registre parohiale şi civile
s-au păstrat, înregistrările accesibile dau imaginea unei posterităţi
numeroase în prima jumătate a veacului al XIX-lea, care reflectă o certă
stabilitate: vreme de aproape un secol, trei generaţii au rămas în satul
natat22 . Pe la 1 860, în Ghigoeşti existau cel puţin zece bărbaţi, de diverse
vârste, purtători ai numelui care ne interesează aici. Brusc, însă, ei dispar din
acest sat, şi dispar fără să lase urme acolo, astfel încât astăzi nimeni nu mai
are vreo amintire despre existenţa lor, nici chiar familiile pe care evidenţele
de stare civilă le arată ca fiind din vechime înrudite cu ei 23 ! Nu poate fi
presupusă, pentru a explica această dispariţie, nici o cauză naturală: trebuie
să avem în vedere părăsirea satului din cauza sărăciei. Găsesc reflectarea
acestei decăderi economice în documentele relative la alegerile pentru
Divanul Ad-hoc: la 1 857, nici unul dintre Goroveii de la Ghigoeşti nu mai
posedă acea avere necesară pentru a fi înscrişi în listele de alegători 24•
Registrele de stare civilă le indică statutul cu formule precum cultivatori de
pământ, lucrători de pământ, agricultori, niciodată însă ca proprietari.
22 Registrele parohiale le-am cercetat eu însumi, în martie 1 98 1 ; cele ale Stării Civile sunt
cercetate de d-1 Paul Daniel Nedeloiu, profesor în Piatra Neamţ.
23 Singura monografie existentă până acum a satului - Gh. Mareş şi D. Mareş, Monografia
satului Ghigoeşti, judeţul Neamţ, de la înfiinţare şi până în zilele noastre, Bucureşti, 1 938 nu menţionează nici măcar un singur locuitor cu acest nume. Autorii erau urmaşii unei
familii care în vechime se înrudise cu Goroveii din Ghigoieşti.
24 Cf. Rodica Iftimi, Sorin Iftimi, Alegătorii Divanului Ad-hoc din Moldova (1857). Un
manuscris necunoscut, în "Ioan Neculce" (Serie nouă), XXII, Iaş i 2004-2006, p. 1 30-1 3 1 .
,
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Paradoxal, în acele liste se află, totuşi, un purtător al numelui, Gheorghe
Gorovei, dar ca breslaş blănar, locuind în Iaşi25 .
Spargerea cuibului de la Ghigoieşti a marcat o nouă etapă de migrări:
o mobilitate accentuată, impusă de raţiuni economice. Încă o dată s-a rupt
legătura dintre oameni şi pământ, urmaşii foştilor proprietari împrăştiindu-se
(probabil în câteva etape, succedate rapid) în alte zone ale Moldovei. Ca
urmare, şi relaţiile dintre oameni, generate de legăturile de rudenie, au slăbit
până au dispărut. A rămas doar numele, care, fixat definitiv prin actele de
stare civilă, nu s-a mai putut pierde, abandona sau modifica. În stadiul actual
al cercetării, am reuşit să regăsesc descendenţa unuia dintre aceşti Gorovei
şi să reconstitui traseul migrări lor pentru intervalul 1 872-20 1 3 : de la
Ghigoieşti la Cut, de la Cut la Dulceşti (Roman), în secolul al XIX-lea, apoi
în secolul al XX-lea de la Dulceşti la Bozieni, de la Bozieni la Băceşti
(Vaslui) şi de aici la Bucureşti, până în zilele noastre. Acest caz sugerează
cu putere posibilitatea ca la originea celor cinci trunchiuri din judeţele
Moldovei de azi să se afle unii dintre cei dezrădăcinaţi din Ghigoieşti. Ei s
au putut stabili în locurile respective prin căsătorii cu fiice ale unor
localnici; au întemeiat acolo noi cuiburi familiale şi au continuat ocupaţia
cunoscută: lucrul pământului. Totala absenţă din viaţa publică a membrilor
acestor cinci grupuri în anii dinaintea Primului Război Mondial şi în
perioada interbelică stă mărturie pentru o stabilitate excepţională, pe care
numai o situaţie economică mulţumitoare o poate genera şi întreţine.
Această perioadă de stabilitate (ultima de tip tradiţional) nu a durat nici ea
mai mult de trei generaţii. De data aceasta, pentru exemplificare îmi va servi
în principal cazul G:oroveilor de la Popricani (jud. Iaşi).
Pentru secolul al XX-lea şi începutul acestui al XXI-lea pe care îl
trăim, se pot reconstitui trei etape ale noii mobilităţi. Cea dintâi este urmarea
reformelor agrare din 1 92 1 şi 1 945 şi ea poate fi privită ca o mobilitate
firească, o adevărată roire, care nu contravine flagrant stabilităţii, ci e
antrenată de dobândirea unor noi proprietăţi, precum şi (ca întodeauna) de
căsătorii. Astfel, din trunchiul de la Popricani s-au desfăcut ramuri care s-au
aşezat în imediata apropiere sau ceva mai departe, în sate mai vechi sau mai
noi: la Fântânele, la Cotu Morii, la Vânători şi Vulturi, şi probabil la
Coarnele Caprei, la Zahorna, la Erbiceni şi Valea Lupului. Mobilitatea care
poate fi surprinsă în cea de-a doua etapă are un caracter net deosebit: ea a
fost urmarea schimbărilor dramatice produse în societatea românească după
25 Documente privind Unirea Principatelor, 1. Documente interne (1854-1857), volum
întocmit de Dan Berindei, Eleonora Alexiu, Trifu Selea şi Apostol Stan, Bucureşti, 1 96 1 , p.
49. Nu ştiu ce legătură este între acest Gheorghe Gorovei şi Constantin Gorovei blănarul
din Moineşti de la 1 830.
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Al Doilea Război Mondial, care au spulberat stabilitatea şi coeziunea
familială. " Colectivizarea" agriculturii a produs un adevărat exod rural,
mulţi locuitori ai satelor şi-au părăsit cuiburile familiale strămoşeşti pentru a
căuta de lucru în industriile oraşelor, în mine sau în porturi. Anii '50 şi '60
sunt marcaţi de o mare mobilitate a populaţiei, neobişnuită până atunci în
raport cu mentalitatea poporului român. Din trunchiul de la Popricani, unii
(din ramura Fântânele) ajung în Transilvania şi Banat; din trunchiul de la
Dumbrăviţa (jud. Suceava), unii ajung în Dobrogea. Este o dispersie
progresivă, în zone tot mai depărtate de locurile natale, care a antrenat o
adevărată dezrădăcinare a oamenilor. După 1 989, această dispersie s-a
accentuat, mobilitatea luând forme extreme, în căutarea unor locuri mai
potrivite pentru activităţi mai productive şi munci mai bine remunerate. Nu
este de mirare faptul că spre Dobrogea şi spre Banat, ca şi spre unele dintre
marile oraşe (precum Bucureşti, Galaţi şi laşi), s-au îndreptat reprezentanţi
ai mai multor ramuri. În acest cadru, este ilustrată şi tendinţa foarte nouă a
plecării la muncă sau a stabilirii în alte ţări; numele a fost atestat în Austria,
Germania, Italia, Olanda, Spania şi chiar în S.U.A.
*

Cercetarea care a condus la prezenta expunere a permis adunarea
unui material foarte vast, care creşte zi de zi. El poate forma, deopotrivă, o
foarte serioasă bază şi pentru alte domenii şi direcţii de cercetare, de la
onomastică26 la mentalităţi27 , de la dinamica demografică2 8 la cea socială29
etc. Limitându-mă, aici, la urmărirea mobilităţii purtătorilor unui nume, nu
pot să nu conchid că urmarea acestei mobilităţii extreme din zilele noastre
(acum conştientă, voluntară, şi nu forţată de constrângeri economice sau
politice), va fi o înstrăinare, cu slăbirea legăturilor dintre rude, devenite din

26 Transmiterea unui patrimoniu onomastic tradiţional, îmbogăţirea şi înnoirea lui treptată,
până la abandonarea lui în favoarea tuturor fanteziilor onomastice (adoptarea unor prenume
străine, fără nici o legătură cu tradiţiile familiale).
27 Modul de a realiza căsătoriile sau opţiunile pentru naşterea copiilor, adoptarea unor
confesiuni diferite de aceea moştenită etc.
28 Creşterea şi descreşterea diverselor ramuri; numărul mare de copii facilitează mobilitatea,
uneori chiar o determină, cu intenţia de a prezerva averea constituită şi a evita degradarea
situaţiei economice.
29 Dinamica demografică se află în raport invers proporţional cu dinamica socială: cu cât a
crescut numărul purtătorilor numelui şi suprafaţa pe care s-au extins, cu atât a scăzut forţa
"
economică şi "vizibilitatea acestora în viaţa publică. Nu e greu de văzut care a fost cauza
şi care este efectul. . . Situaţia s-a schimbat în cursul secolului al XX-lea şi este în continuă
schimbare.
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ce în ce mai depărtate şi, implicit, cu pierderea memoriei familiale30 . Va
rămâne numele, încorporând o întreagă istorie a unor generaţii uitate, care
au traversat timpurile şi spaţiile; graţie lui ne mai este azi posibil să sezisăm
mobilitatea populaţiei într-o altă manieră decât prin statisticile care dau
imaginea unor cohorte umane fără nume şi fără chipuri, ci aducând în
primul plan oamenii ca individualităţi, cu vieţile lor şi justificările lor, cu
marile sau micile lor drame familiale sau personale în cadrul vast al
evoluţiilor politice, economice şi sociale ale ţării. Stat rasa pristina nomine,
nomine nuda tenemus . . .

30 Evident, în cazul în care această memorie nu va fi fixată în scris şi pusă la dispoziţia
tuturor celor în cauză, pentru a constitui un reper al identităţii indiferent de schimbarea
dorniciliilor! O carte este, de altminteri, unul dintre ţelurile proiectului meu, chiar fără
gândul de a da o replică neliniştitorului "eseu" al lui Fran9ois Noudelmann, Pour en finir
avec la genealogie ( Editions Leo Scheer, Coli. "Non & Non" , 2004).
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GENEALOGIES DES "CSANGOS " .
UNE HISTOIRE FAMILIALE AU TRA VERS DES FRONTIERES*
Anton Coşa **

Genealogii de " ceangăi" . O istorie familială dincolo de frontiere
- Rezumat Pornind de la definiţia de dicţionar a genealogiei: " ştiinţă specială
a istoriei, care studiază naşterea şi evoluţia neamurilor şi a familiilor,
înrudirile care se stabilesc între persoanele unei epoci date, precum şi rolul
pe care aceste înrudiri îl joacă în desfăşurarea unor evenimente istorice " 1 ,
remarcăm faptul că " în egală măsură şi uneori chiar mai mult, cercetarea
genealogică poate contribui în mod hotărâtor la înţelegerea mai exactă sau
mai detaliată a unor procese de medie sau lungă durată, de natură socială,
economică, juridică, religioasă, culturală şi morală "2 . Mai mult,
" genealogia a devenit o disciplină ştiinţifică, ale cărei foloase, mai ales
pentru istoria socială, dar şi pentru cea politică şi culturală, sunt
. 1 "3
substanţza e .
Cazul " ceangăilor " care fac obiectul acestui articol este revelator
pentru nevoia unei atare abordări, care ar aduce astfel necesare limpeziri
privind, de exemplu, controversele legate de origine şi provenienţă,
identitate şi impact în societatea românească, implicaţii internaţionale, prin
interesul manifestat asupra lor de către puterile europene de odinioară ori
de astăzi.
De altfel, prin intermediul acestui material ne propunem să insistăm
asupra câtorva aspecte privind " miza " cercetării din punct de vedere
genealogie a locuitorilor romana-catolici din Moldova denumiţi impropriu
"
" ceangăi . Şi aceasta, cu atât mai mult cu cât am constatat în ultimii ani un
* Communication pn!sentee au Cinquieme Co/loque International de Genealogie, Iaşi, 9- 1 3
mai 2007.
* * Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău.
1 Cf. Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică,
genealogie, heraldică, paleografie, sigilograjie, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 982, p. 1 26.
2 Mircea Ciubotaru, Forme şi expresii ale conştiinţei genealogice la români, în ,,Arhiva
Genealogică", IV (IX), 3-4, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 997, p. 53.
3 Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românească. Istoric şi bibliografie, Brăila, Editura
Istros, 2000, p. XI.
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"
interes constant faţă de " ceangăi atât în ţară cât şi dincolo de graniţele
României, ei intrând în atenţia chiar a instituţiilor europene.
Din păcate, urmărind evoluţia acestui interes am putut remarca
o gravă necunoaştere a realităţii concrete, termenul " ceangău " (nu
întâmplător pus între ghilimele) fiindfolosit în mod nejustificat, ca etnonim,
la adresa catolicilor din Moldova, încadraţi astfel, pe nedrept, în categoria
unei minorităţi etnice.
"
lată cum, cercetarea din perspectivă genealogică a " ceangăilor se
impune, înlăturând astfel o serie de incertitudini în planul cunoaşterii
devenirii istorice a acestor locuitori catolici ai Moldovei, cu impact nu doar
asupra istoriei spaţiului românesc ci şi a celui european.
În noile condiţii determinate de apartenenţa României la spaţiul
comun european, marcate de promovarea ideii atât de dragi dar şi atât de
necesare a unităţii în diversitate, am considerat important acest demers
"
genealogie vizându-i pe " ceangăii trăitori în spaţiul românesc (un
exemplu al efectelor diversităţii culturale europene), a căror istorie trece
însă dincolo de frontierele României, încadrându-se în mod firesc istoriei
Europei.

Mots-ch�s: genealogie, les habitants Romano-Catholiques de Moldavie,
"
"
" csangos , histoire familiale, " Status Animarum
"
Cuvinte-cheie: genealogie, romana-catolici din Moldova, " ceangăi ,
istorie familială, " Status Animarum "

Si on commence de la definition de la genealogie donnee par
le dictionnaire: " science speciale d'histoire, qui etudie la naissance et
,
1' evolution des nations et des familles, les relations qui s etablissent
pendant un certain âge, aussi le role qu'elles jouent pour le developpement
des evenements historiques"4 , on remarque le fait que " la recherche
genealogique peut contribuer egalement ou bien de plus, mais en tout cas,
decidement, a une comprehension plus exacte, ou plus detaillee des
processus d'une duree longue ou moyenne, de nature sociale, economique
juridique, religieuse, culturelle et morale" 5 • En plus, "la genealogie est
devenue une discipline scientifique, dont 1 'utilite, specialement pour
1 'histoire sociale, mais aussi pour celle politique et culturelle, sont
substantielles"6.
4

Cf. supra, la note 1 .

5 Mircea Ciubotaru, loc. cit.
6 Mihai Sorin Rădulescu, op. cit.
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Le cas des " Csangos " qui font l'objet de notre article est relevant
pour le besoin d 'une approche de la sorte, qui apporterait, ainsi, des
eclairements necessaires en ce qui concerne, par exemple, les controverses
d'origine et provenance, identite et impacte sur la societe roumaine,
implications internationales, par l'interet manifeste envers eux par les
pouvoirs europeennes de jadis ou bien d'aujourd'hui.
D'ailleurs, par cet article on se propose d'insister sur quelques
aspects en ce qui concerne "la mise" de la recherche sur les habitants
Romano-Catholiques de Moldavie du point de vue genealogique, denommes
improprement " Csangos" . Et cela, encore en plus, d'avoir constate pendant
les dernieres annees un interet constant vis-a-vis des "Csangos " autant dans
le pays qu'au-dela des frontieres de la Roumanie, etant dans l'attention des
institutions europeennes. Malheureusement, si on observe l'evolution de cet
interet on a pu remarquer une grave manque des connaissances de la realite
concrete, le terme de " csango " (a l'intention etant mis entre les guillemets)
est sans justification utilise comme ethnonyme, a l'adresse des Catholiques
de Moldavie et encadres comme �a, dans un acte d'injustice, dans la
categorie de minorite ethnique.
Par consequence on considere necessaire de vous offrir quelques
informations en ce qui concerne la genese du terme et le contexte de
l'adresser aux Catholiques de la Moldavie. Le terme de "Csango " etait
initialement utilise en Transylvanie et il montrait une qualite, en rapport a
l'individu et pas en rapport a une communaute.
L'espace origine} du terme de "Csango" a ete le sud-est de la
Transylvanie, un territoire d'interference ethnique et culturelle, qui a favorise
l'apparition du "phenomene Csango"7 • Les linguistes sont d'opinion qu'en ce
qui concerne le sens d'un mot il faut necessairement chercher la forme
primaire existante dans la langue d'origine de celui-ci. On a cherche cette
forme primaire du terme "Csango"8 et on l'a trouve dans le mot honf?"ois
"
"
"
"
"csăng 9 ayant les variantes "csăngani 10 , "csăng6dni 1 1 , " elcsăng6dni 2 au
7

Anton Coşa, Consideraţii asupra originii şi evoluţiei fenomenului ceangău, dans
Almanahul
Presa Bună", Iaşi, 1 996, p. 6 1 -76; idem, Catolicii din Moldova şi "fenomenul
"
ceangău ", dans "Angustia", 6, 200 1 , p. 33-4 1 ; idem, Românii din sud-estul Transilvaniei în
secolele XIII-XV, dans "Angustia", 6, 200 1 , p. 1 5-20.
8 Idem, Problema originii catolicilor din Moldova, în Carpica", XXXI , 2002, p. 87.
"
9 Voir: (ij magyar lexikon, voi. 1, A-C, Budapest, Akademiai Kiad6, 1 960, p. 480-48 1 ;
Revai Nagy Lexikona, IV, Budapest, 1 9 1 2, p. 754-755 .
10
Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 87.
11
Ion Podea, Monogra.fiajudeţului Braşov, voi. 1, Braşov, 1 938, p. 50.
12
Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 87.
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'

'
"]4
sens d' "e'tranger" 13 , s "etranger
montrent, alors une qual"tte,' par
consequence il n'est pas un nom ethnique mais c'est un nom qualitatif. Ce mot
etait utilise par les Szeklers pour denommer initialement ceux qui n' etaient pas
des Szeklers. Ceux-ci pouvaient etre des Roumains, des Saxons ou bien
d' autres co-habitants parmi les Szeklers ou aux frontieres du territoire des
Szeklers, certains d'eux aspirant a la qualite de Szekler.
On croit, aussi, que la longue cohabitation 1 5 entre les Roumains et les
Szeklers dans le sud-est de la Transylvanie a fait naître le "phenomene
Csango" 16 , etroitement lie au "processus de devenir des Szeklers" 1 7 .
Initialement le phenomene de devenir des Szeklers 18 a lieu au niveau
individuel. Au Moyen Âge de Transylvanie c'etait seulement celui qui pouvait
faire preuve d'apporter des services en echange d'obtenir la qualite de Szeklers
et ce n'etait pas quelconque qui pourrait obtenir cette qualite, aspect qui,
maintes fois, n'est pas donne d'importance. L'evolution de l'etat des
Roumains de Transylvanie est relevante en ce cas, conformement aux
documents 1 9 medievales.
C'est interessant de preciser que le terme de " Szekler"20 n'etait pas
initialement un ethnonyme21 , montrant toujours une qualite, qui etait

1 3 Ibidem.

14 Ion Podea, op. cit.
1 5 1. 1. Russu, Românii şi secuii, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 990, p. 40.
1 6 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 89.
1 7 Ibidem.
1 8 1. 1. Russu, op. cit. , p. 40; G. Popa-Lisseanu, Originea secui/ar şi secuizarea românilor,
Bucureşti, 1 94 1 , p. 75.
1 9 Szab6 Karoly, Szekely Okleveltar, 1, Kolozsvar-Cluj, 1 872, p. 1 3- 1 4, apud N. Iorga, Acte
româneşti din Ardeal privitoare În cea mai mare parte la legăturile secui/ar cu Moldova,
dans "Buletinul Comisiei Istorice a României" , II, Bucureşti, 1 9 1 6, p. 1 82; Monumenta
Ecclesiae Strigoniensis, ed. Ferd. Knauz, II, 1 882, p. 4 1 9 et Fr. Zimmerrnann, C. Werner,
Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbiirgen, I Band, 1 1 9 1 bis 1 342,
Herrnannstadt, 1 892, p. 80, apud Şerban Papacostea, Românii În secolul al XIII-lea,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 993, p. 1 6 1 ; N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la
istoria românilor, voi. III, Bucureşti, 1 897, p. 76; Bruchtiicke aus der Weltchronik des
Minoriten Paulinus van Venedig (I Recension), hrsg. von W. Holtzmann, I, Rom, 1 927, p.
28-29, apud Şerban Papacostea, op. cit. , p. 1 37-1 38; Documente privind istoria României,
C. Transilvania, siecle XI, XII et Xlll, voi. I, ( 1 075-1 250), Bucureşti, 1 95 1 , p. 33 8-34 1 ;
Bak6 Geza, Evoluţia socială şi economică a secui/ar În secolele XIII-XV, dans "Studii şi
Articole de Istorie", II, Bucureşti, 1 957, p. 44; N. Iorga, Istoria românilor din Ardeal şi
Ungaria, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 989, p. 46; 1. 1. Russu, op. cit. , p.
Ioan-Aurel Pop, Românii şi maghiarii În secolele IX-XIV Geneza statului medieval
43;
în Transilvania, Cluj -Napoca, Fundaţia Culturală Română, 1 996, p. 1 79.
20 G. Popa-Lisseanu, Sicules et roumains. Un proces de denationalisation, Bucureşti, 1 939,
f· 1 8.
1 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 89.
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privih�giee, obtenu en echange avec des services22 militaires ou bien
economiques. Le XVe siecle apporte des echanges dans la structure de la
propriete dans le sud-est de la Transylvanie, au sens que les voYevode de
Transylvanie a donne des proprietes des terrains de Szeklers aux certains
nob les Magyars, alors cela a signifie une dirninution des droits des Szeklers23 ,
ce qui a determine des emigrations vers la Moldavie et le Valachie. Une partie
des Szeklers qui perdent leurs privileges specifiques et �ui sont contraints
d'emigre�4 en Moldavie seront denommes des "Csangos"2 au debut du xve
siecle. Le verbe "csang6dni"26 ou "elcsang6dni"27 signifie justement "laisser
quelqu 'un ou bien quelque chose, s 'etranger de quelque chose qu' on a
appartenu"28 .
Mais, chaque fois, le terme "Csango" etait rapportees a 1 'individu et
pas a une certaine communauti9 , ce qui etait bien naturel, car c' est la
personne qui re9oit un adjectif de qualite et pas la communaute dont il
appartient.
On utili se le terme a 1' adresse de la communaute des Catholiques de
Moldavie relativement tard, et il est mentionne seulement au XVIIIe siecle,
plus precisement en 1 780, quand, un pretre Szekler, Zold Peter30, refugie au
Moldavie a la suite des evenements de Madefalva (Siculeni) de 1 764 (connu
comme Siculidicium3 1 ), utilise la syntagme " Csangos- Magyars"3 2 vis-a-vis
des Catholiques de l'espace de Moldavie dans une lettre envoyee a l'homme
de culture Vincent Blacho. Le pretre Zold utilise de nouveau la syntagme
22 Szab6 Karoly, op. cit. , p. 52-53, apud Documente privind istoria Românilor, C.
Transilvania, siecle XIV, voi. IV ( 1 34 1 - 1 350), Bucureşti, 1 955, p. 272-280 et p. 282; G.
Popa-Lisseanu, op. cit.; idem, Originea secuilor şi secuizarea românilor, Bucureşti, 1 94 1 ,

f3·

��

ir Documente privind istoria Românilor, C. Transilvania, siecle XIV, voi. IV ( 1 34 1 1 3 50), Bucureşti, 1 955, p. 272-280.
24 Szab6 Karo1y, op. cit. , p. 52-53, apud Documente privind istoria Românilor, C.
Transilvania, siecle XIV, voi. IV ( 1 34 1 - 1 350), Bucureşti, 1 955, p. 282.
25 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 90.
26 Ion Podea, op. cit.
27 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 90.
28
Ion Podea, op. cit.
29
Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 90.
30 Ibidem, p. 79.
3 1 Voir Acta - 1996, voi. I, Sfăntu Gheorghe, 1 997, p. 209-224.
32 Voir: ,,Notitia de rebus Hungarorum qui in Moldavia, et ultra degant, scripta ab Adm.
R.D. Petro Zi:ild, Parocho Csik Delmensi in Siculia data ad A.R.P. Vincenti Blacho", publie
en traduction hongroise dans "Magyar Ki:inyv-Haz", III, Pozsony, 1 783, p. 4 1 4-428 et en
traduction allemande sous le titre Reisse nach der Moldau, dans "Ungarisches Magazin",
III, nr. 1 , Pressburg, 1 783, p. 90- 1 1 0.
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"
" Csangos-Magyars le 1 1 de Janvier 1 78 1 dans une autre lettre adressee33 a
I'Eveque de Transylvanie Igmicz Battyani. C'est comme �ţa que celui-ci fait
une innovation linguistique34 par le joint de deux termes: " Csango" (utilise a
ce temps-la en Transylvanie) et "Magyar" (utilise a l'adresse des Catholiques
de Moldavie au sens d'habitant venu du Pays Hongrois, le nom de
Transylvanie), rapportant le nouveau terme a une communaute (celle des
Catholiques de Moldavie) et creant ainsi un faux ethnonyme et implicitement
un faux probleme ethnique en Moldavie3 5 .
Jusqu'a l'innovation linguistique du pretre Zold Peter, les documents
internes Moldaves ou bien les essais des missionnaires3 6 utilisent les
determinatives d' "Hongrois"3 7 en appelant les Catholiques de Moldavie, mais
pas comme des ethnonymes, mais montrant la provenance de Transylvanie
("Le Pays Hongrois"3 8 ) de ceux-ci.
Au-dela des denominations qu'on a deja mentionner, le terme de
"39 etait frequemment utilise, meme par les habitants Catholiques
Catholique
"
pour se definir eux-memes. On va mentionner seulement les mots de Dimitrie
Cantemir qui ecrit dans son reuvre Descriptio Moldaviae qu ' " ils se
nommaient des catholiques autant par leur nation que par la religion'40, et les
mots de Manolachi Draghici qui affirmaient en 1 857 qu' "il y a beaucoup des
habitants qui etaient nommes des Catholiques a cause de leur nation et a cause
de leur religion'4 1 .
Il y a, pourtant, quelques mentions documentaires medievales du terme
2 , mais ceux-ci, etaient, aussi, rapportees a l 'individu, pas a une
Csango'4
"

33 Veszely Karoly, Imets Fi.i!Op Jako, Kovacs Ferencz, Utazas Moldva - Olahhonban 1 868, Târgu Mureş, 1 870, p. 57-66; Domokos Pal Peter, A Moldvai magyarsag, Cluj , 1 94 1 ,
P,· 52-60.
4 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 79.
35 Ibidem.
36 Anton Coşa, Misionari catolici despre Faraoani, dans "Carpica", XXVIII, 1 999, p. 1 4 1 - 1 62;
Teresa Ferro, 1 missionari cattolici italiani in Moldavia nei sece. XVII-XVIII, dans ,,L' Annuario
dell'Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia", 1 999, p. 67-86.
37 Gh. I. Nastase, Ungurii din Moldova la 1 646 după " Codex Bandinus " , dans "Arhivele
Basarabiei", IV, Chişinău, 1 934, p. 397-4 1 4 et VII, nr. 1 , 1 935, p. 74-88; idem, Die Ungarn
in der Ma/dau im Jahre 1 646 (nach dem " Codex Bandinus ''), dans "Buletinul Institutului
de Filologie Română Alexandru Philippide", voi. III, Iaşi, 1 936, p. 1 - 1 1 .
38 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 9 1 .
39 Ibidem.
40 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, Editura Minerva, 1 973, p. 82-83.
41 Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani până în zilele noastre, tom. I,
Iaşi, 1 857, p. 69-70.
42 Anton Coşa, loc. cit. , 2002, p. 9 1 .
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certaine communaute43 . Ainsi, la premiere attestation dans l'espace Moldave
apparaît dans un document44 de 8 de Juin 1443, ou on parle de Iliaş Şanga45 ,

auquel le prince de Moldavie, Ştefan, donne des proprietes. L'origine
transylvane de celui-ci est prouvee par le nom Şanga, que soit lui, ou bien ses
predecesseurs ne pouvaient-ils pas qu'y obtenir. Les raisons pour lesquelles
Iliaş Şanga re90it la charte de 1443, etaient en liaison avec les evenements de
l'autornne de 1442. A ce temps-la, Ştefan, soutenu par un troisieme frere,
Petru, et par une partie des nobles de Iliaş, le prince de Mo1davie, chasse celui
ci du pays, occupant ainsi le trone de Moldavie46 . Probablement, Iliaş Şanga
etait un de ceux qui ont aide Ştefan dans sa demarche qu'il visait le trone de
Moldavie et en echange de ce service de nature militaire sera recompense par
le nouveau prince avec les possessions mentionnees dans le document de
1 443.
Mihai Costăchescu47 , un des editeurs du document de 1 443, aussi
l'historien Andrei Veress48 ont remarque la proximite linguistique entre le
patronyme "Şanga" et le terme de "Csango".
Il y a peu des mentions documentaires expresses du terme "Csango" en
plus de celui de 1443, car pas tous les "Csangos" pouvaient s'elever a un
statut social, economique ou bien un grade militaire ou politique qui pouvait
leur permettre d'etre mentionnes dans des documents. En plus du cas d'Iliaş
Şanga, on observe en Moldavie un Văsâi Şanga49 , dans un document de 1 0 de
Janvier 1490, et en Transylvanie le Georgium Chango dictum50 , en 1400,
Andreas şi Michael Chango en 1 555 et Andrei Csango (Csang6 Andrcis5 1 ) en
1 560.
43 Ibidem.
44 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. 1, sous la direction de Const.
Cihodaru, 1. Caproşu, L. Şimanschi, Bucureşti, 1 975, p. 335-336.
45 Anton Coşa, Genealogie şi istorie: familia lui lliaş Şanga, communication presentee au
reunion de la Commission d'Heraldique, de Genealogie et Sigillographie (la filiale de Iaşi),
dans 1 9 octobre 1 999.
46 Ştefan S. Gorovei, Muşatinii, Bucureşti, 1 976, p. 52.
47 Mihai Costăchescu, Documente moldoveneşti dinainte de Ştefan cel Mare, voi. II, Iaşi,
l 932, p. l 59.
48 Arhivele Naţionale Iaşi, Fond M Costăchescu, nr. 1 1 65, publie par Dumitru lvănescu,
Informaţii pentru istoria cercetărilor genealogice româneşti în corespondenţa lui M
Costăchescu, dans "Arhiva Genealogică" , 1 (VI), nr. 3 -4, laşi, Editura Academiei Române,
1 994, p. 2 1 6.
49 Documenta Romaniae Historica, A. Moldova, voi. III, sous la direction de Const.
Cihodaru, 1. Caproşu, N. Ciocan, Bucureşti, 1 980, p. 1 1 2 - 1 1 4.
50 Voir Csimg6-magyar nepballadak, sous la direction de Farag6 J6zsef, Kolozsvăr,
Kriterion Konzvkiad6, 2002, p. 7.
5 1 Szab6 Kăroly, op. cit. , V, 1 896, p. 76.
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On a insere ces informations dans cet article car on les a considerees
importantes pour comprendre le segment de la population auquel on se
rapporte dans notre demarche.
A notre avis52 , quand on utilise le terme de "Csango" on doit toujours
le rapporter a l 'individu et non a la communaute, autrement 1 'utilisation de
celui-ci relatif aux Catholiques de Moldavie devient impropre, situation
explicable si on compte le fait que ces habitants venus de l'espace transylvain
ont une origine heterogene. Le liant d 'unification a ete represente par la
religion Catholique qui a marque leurs existences apres s' etre etablis dans
1 'espace moldave53 .
L'heterogeneite ethnique des Catholiques de Moldavie est prouve
par ce sorte des documents de XIlie siecle54 , ou ils sont mentionnes comme
appartenant a la religion Catholique, ou bien des Roumains, des Hongrois,
des Saxons, des Szeklers, des Coumanes. L'Episcopat des Coumanes55 ,
connue comme 1 'Episcopat de Milcovie56, etait fondue justement grâce aux
Catholiques qu' on a deja mentionnees. Leur presence est confirmee par les
nombreuses toponymes et hydronymes d'origine Magyare, Coumanes,
Allemande, pers de celle Roumaines, qui sont restees jusqu'aujourd'hui en
Moldavie57 .
C'est justement pour ces habitants Catholiques que seront fondues les
Eveches Catholiques de Siret5 8 - en 1 3 7 1 , de Bacău59 - en 1 391/1392 et de
Baia60 - en 1 4 1 8. Le nombre des Catholiques de Moldavie augmenta et
52 Anton Coşa, loc. cit. , 1 996, p. 6 1 -76; idem, loc. cit. , 1 999; idem, Comunităţi catolice din
Moldova: Cleja, dans "Carpica", XXIX, 2000, p. 1 2 1 - 1 38; idem, Cleja. Monografie
etnografică, Bucureşti, Editura SemnE, 200 1 , p. 27; idem, loc. cit. , 2002, p. 79-1 06.
5 3 Idem, op. cit. , 200 1 , p. 28.
54 Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, voi. 1, ediţia N.
Densusianu, Bucureşti, 1 887, p. 1 08, et p. 1 32.
55 R. Rosetti, Radu Rosetti, Despre zmguri şi episcopiile catolice din Moldova, dans
"
"Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice , s. II, tom. XXVII, Bucureşti,
1 904- 1 905, p. 272-28 1 .
56 Ibidem, p. 287-298.
57 Victor Spinei, Realităţi etnice şi politice În Moldova meridională În secolele X-Xlll.
Români şi Turanici, Iaşi, Editura ,,Junimea", 1 985, p. 54; idem, Moldova În secolele XI
XIV, Chişinău, Universitas, 1 994, p. 241 -242.
5 8 Auner Carol, Episcopia de Seret (1371-1388), dans ,,Revista Catolică", II, nr. 2, Bucureşti,
1 9 1 3, p. 226-245.
59 Ştefan S. Gorovei, La începuturile oraşului Bacău, dans "Carpica", XVIII-XIX, 1 9861 987, p. 265-283; Anton Coşa, Înfiinţarea şi evoluţia Episcopiei Catolice de Bacău, dans
"
"Carpica , XXXII, 2003, p. 60-84.
60
Auner Carol, Episcopia de Baia (Moldaviensis), dans ,,Revista Catolică", IV, nr. 1 , Bucureşti,
1 9 1 5, p. 89-1 27.
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decroîtra en fonction de la situation interne de la region, de causes
economiques, sociaux, militaires et politiques existantes.
"Le passage de la population des deux cotes des Carpates fut un
phenomene courrant au long des siecles"6 1 • Les emigrations62 permanentes des
habitants de Transylvanie, des XIIIe siecle assureront la perpetuation de la
population Catholique des villages et villes Moldaves. Les nouveaux
emigrants, soit-ils des Roumains, des Szeklers, des Hongrois ou bien des
Saxons s'integrons tres bien dans les nouvelles communautes63 .
Au debut du XVIIIe siecle, des refugies hussites, saches et hongrois
s 'etabliront dans les habitats Moldaves. Des le XVIIIe siecle la majorite de ces
emigrants de Transylvanie sont des roumains. Ce n'est pas a l'hasard que ce
phenomene de migration humaine de Transylvanie vers Moldavie qui
commence du XVIIIe siecle, est connu comme de profugium Valachorum64 •
Malgre les vicissitudes de 1 'histoire que les habitants Catholiques de
Moldavie devaient supporter on remarque une continuite de leurs presence
dans l'espace moldave, pendant tout le Moyen Âge et l 'Epoque moderne, ce
qui est confirme par les documents qu' on a consulte. On mentionne seulement
la perpetuation des nombreuses noms du recensement des Catholiques de
Moldavie, fait en 1 646 par 1' Archeve�ue Marco Bandini65 , dans des
recensements des Catholiques de Moldavie 6 , fait en 1 696 par le missionnaire
Bernardino Silvestri67 , et dans des recensements nommes ,,Status
Animarum"68 , rooiges dans les paroisses Catholiques de Moldavie et qui
commencent etre faites avec le xvme siecle.
Quand on fait une exploration scientifique de la sorte la tache de
l'homme de science n'est pas de tout facile, car l'investigation demande
6 1 Ion Dumitriu-Snagov, Le Saint-Siege et la Roumanie Moderne. I866-I9I4, voi. 57,
Roma, Editrice Pontificia Universita Gregoriana, 1 989, p. 1 49.
62 Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transilvania în secolele XIII-XX, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică, 1 97 1 .
63 Const. C. Giurescu, Cauzele refugierii husiţilor În Moldova şi centrele lor în această
ţară, dans " Studii şi articole de istorie" , VIII, Bucureşti, 1 966, p. 26-44.
64 Dumitru Mărtinaş, Originea ceangăilor din Moldova, Il" edit., Bacău, Editura " Symbo1",
1 998, p. 24.
65 V. A. Urechia, Codex Bandinus, dans Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii
"
Istorice" , tom. XVI, s . II, Bucureşti, 1 895, p. 1 -3 3 5 .
66 Anton Coşa, Un izvor străin din I 696 pentru istoria catolicilor din Moldova întocmit de
misionarul Bernardino Silvestri, dans idem, op. cit. , 200 1 , p. 1 60- 1 76.
67 Voir infra, la note 76 et la note 77.
68 Anton Coşa, Izvoare inedite privind catolicii din Moldova: " Status animarum ", premiere partie
dans ,,Arhiva Genealogică", V (X), 1 -2, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 998, p. 155- 1 60 et
deuxieme partie dans ,,Arhiva Genea1ogică", V (X), 3-4, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 998, p.
1 99-258.
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beaucoup de patience et minutiosite. Pour faire la demarche genealogique il
est absolument necessaire de consulter les archives, mais dans le cas notre
recherche cela demande aussi d'etre libre de tout prejugement de nature
ethnique. Un fameux historien fran9ais disait autrefois: "On cherche de plus
en plus profondement, 1 'eau fraîche des documents et des textes. On arrive,
enfin, justement aux sources . . . aux vieilles archives . "69•
L'analyse pertinente du point de vue genealogique n'est pas possible
sans explorer et exploiter scientifiquement des sources historiques ecrites 70 ,
les fruits de notre recherche dependent entierement de leurs densite et
qualite. Notre demarche est aussi le fruit des recherches dans les archives 71
qui est la partie organique de nos preoccupations en ce qui concerne les
habitants Catholiques de Moldavie72 .
Meme si les informations necessaires pour formuler la conclusion
sont repandues dans des nombreuses actes d'archive, pour etudier aussi
1 'histoire des Catholiques de Moldavie 1' exploration et exploitation du
document ecrit sont fondamentales pour achever un certain but scientifique.
L'importance de la source historique ecrite ne doit pas etre
demontree si on mentionner seulement le fait qu'on ne peut pas faire une
analyse pertinente genealogique. D 'ailleurs, il faut le dire dans notre
presentation, aussi, les genealogies 73 des "Csangos" ne peuvent pas etre
faites sans etudier les registres dans les archives des paroisses Romano
Catholiques de Moldavie, qui etaient peu connus il y a peu de temps.
Ceux-ci se trouvent dans les registres des paroisses catholiques de
Moldavie, sous le nom de " Status Animarum " sont ete considerees des
sources statistiques des confessions, bien que les registres 74 contiennent des
informations diverses, par exemple les "livres" des baptemes, des mariages,
des decesses, tres importantes pour une analyse genealogique.
. .

69 Emmanuel Le Roy Ladurie, Histoire du climat depuis 1' an mii, Paris, Flammarion,
1 967, p. 1 O, apud idem, Montaillou, sat occitan de la 1294 până la 1324, voi. 1, Bucureşti,
Editura Meridiane, 1 992, p. 1 2.
70 Anton Coşa, Catolicii din Moldova În izvoarele Sfântului Scaun (secolele XVII-XVIII),
Iaşi, Editura Sapienţia, 2007, 574 p.
7 1 ldem, Catolicii din Moldova În Arhiva Congregaţiei De Propaganda Fide. Documente
inedite, în "Carpica" , XXXIV, 2005, p. 1 73-200.
72 Voir Anton Coşa, op. cit. , 200 1 ; idem, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura
Magic Print, 2009; idem, Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009; idem,
Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 20 1 0; idem, Monografia
comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 20 1 O.
73 ldem, Genealogii de .. ceangăi ": un demers necesar, dans "Arhiva Genealogică", V (X), 34, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 998, p. 4548.
74 ldem, Registrele parohiale şi istoria catolicilor din Moldova, communication presentee au
Session de communications scientifiques des Archives Nationales, Iaşi, 6-7 decembre 2000.
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Ces " Status Animarum" etaient faites chaque 1 O ou 20 ans: cela est
la periode ideale pour les investigations genealogiques, car on sait qu'une
generation apparaît aux 30 - 33 d'ans, ayant une duree de d'environ 65 ans.
L'importance de ces sources est confirmee par le fait qu'elles sont
unique pendant les XVIIe siecle. Ce type de sources (mentionnees
auparavant) sont connues en Moldavie seulement pendant le XVIIe siecle. Il
s'agit, d'une part du celebre "Codex Bandinus "75 fait par 1' Archeveque
Marco Bandini en 1 646 et d' autre part de 1' annexe au recit de la mission
Bernardino Silvestri en Moldavie ( ordonne en cette qualite par la
Congregation Propaganda Fide a 5 octobre 1 688). L'annexe (qui represente
un resume en ce qui concerne les communautes Catholiques de Moldavie)
date du fevrier - novembre 1 69676 , et le recit de 28 du Juin 1 69777 • Si le
document a une date ulterieure est explicable car il a ete redige a son retour
a Rome.
Il y a un complexe des facteurs qui ont determine 1' existence de
beaucoup plus nombreuses sources de la sorte en Transylvanie. Parmi eux,
on mentionne: La Conscription de 1 7 du mai 1 69 1 78 des nobles et des
Szeklers libres de la region Trei Scaune; La Conscription de 6 de Juillet
1 69 1 79 des nobles, primipiles, pixidares et des libertins de la region de
Mureş, intitulee "Cathalogus sive Regestrum Dominorum, Magnatum et
Nobilium, Primipilorum, Pixidariorum universorum Libertinorum Sedis
Maros" ; et la Liste des nobles, primipiles, pixidares et des libertins de la
region de Ciuc de 1 702 80 , intitutee " Regestrum sedis Siculicalis Csik
Superioris" .
L' elaboration de ces " Status Animarum" est une pratique frequente
dans 1' environ Catholique cela date du XVIIIe siecle, car, apres le XVIIe
siecle, durant lequel le culte Catholique etait defavorise, il connaît une
75 V. A. Urechia, op. cit.
76 Archivio storico delia Sacra Congregatione per 1 'Evangelizzazione dei Popoli o " de
Propaganda Fide ", Roma, Congregazioni Partico/ari, voi. 3 1 , foi. 470-482; Arhivele
Naţionale Bucureşti, roia 57; Moldvai Csang6 - Magyar Okmanytar (1 467-1 706), sous la
direction de Benda Kălman, Budapest, voi. II, 1 989, p. 733 -748.
77 Archivio storico delia Sacra Congregatione per 1 'Evangelizzazione dei Popoli o " de
Propaganda Fide ", Roma, Congregazioni Particolari, voi. 3 1 , foi. 466-469; Arhivele
Naţionale Bucureşti, roia 57; Laj os Pasztor, L 'attivita missionaria de/ P. Bernardino
Silvestri Min. Conv. e la sua relazione sulla Moldavia, 1 688-1697, dans "Archivum
Franciscanum Historicum" , 42, Roma, 1 949- 1 950, p. 273-277.
78 Aurel Răduţiu, Ladislau Gyemant, Repertoriul izvoarelor statistice privind Transilvania,
1690-184 7, Bucureşti, Editura "Univers Enciclopedic", 1 995, p. 3 .
7 9 Ibidem.
80
Endes Mik16s, Csik-, Gyergy6-, Kaszon - Szekek (Csik Megye) Făldjenek es Nepenek
Tărtenete 1918-ig, Budapest, Akaderniai Kiad6, 1 994, p. 520-540.
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revenue spectaculaire, et ses representants, specialement les serviteurs du
culte poursuivent une meilleure connaissance de la situation dans leurs
parmsses.
On n'intentione pas de detailler ces sources dans notre article. On a
fait cela dans un autre contexte81 , quand on les a introduit dans le circuit
scientifique. On a considere important de les mentionner ici, car elles
constituent le moyen principal de travail dans notre demarche genealogique,
et les difficultes qu' on a rencontre ont ete directement proportionnelles avec
leurs densite et qualite.
Si on compare ces " Status Animarum" avec les recensements de
1 646 et 1 696 faites en Moldavie, on constate d'une part qu'il y a une
continuite parmi les Catholiques de Moldavie, chose demontree par la
perpetuation des certaines noms de 1 646 et 1 696, et d'autre part qu'il y a
beaucoup des nom nouvelles, ce qui demontre que ceux-ci etaient venus de
Transylvanie, ou on ren contre ces noms dans les sources qu' on a consulte.
Aussi, on a remarque un augmentation demographique de population
Catholique de Moldavie, des le XVIIIe siecle, fait determine par U:n
accroissement naturel de la population auquel on se rapforte, et a par les
emigrations continuelles des habitants de Transylvanie 8 qui s'etablissent
dans les communautes Catholiques de Moldavie.
La recherche du point de vue genealogique des "Csangos" est
absolument necessaire, car elle eloigne une serie d'incertitudes au plan de la
connaissance du developpement historique de ces habitants Catholiques de
Moldavie, qui a un impact pas seulement sur 1 'histoire de 1 'espace Roumain
mais aussi sur celui europeen 83 .
Dans le contexte determinant de 1 'appartenance de la Roumanie a
l'espace commun europeen, marque par la promotion de l'idee si chere et
necessaire de 1 'unite en diversi te, on a considere important cette demarche
genealogique qui vise les "Csangos " qui vivent dans l'espace roumain (un
exemple des effets de la diversi te culturelle europeenne ), dont 1 'histoire
pas se au-dela de la frontiere de Roumanie, car elle s' encadre naturellement
dans l'histoire de !'Europe.

81

Voir supra, la note 68.
Anton Coşa, Familii catolice din Moldova de origine transilvăneană. Schiţe genealogice,
în "Arhiva Genealogică", VI (XI), 1 -4, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică
"Sever Zotta", 1 999, p. 95- 1 04.
8 3 Idem, Protectoratul catolicilor din Moldova, dans Carpica", XXXIII, 2004, p. 1 34- 1 56.
"
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STEMELE FAMILIEI MORUZI
ŞI PAHARELE ARMORIATE DE LA BACĂU*
Anton Coşa**

Les armoiries de la familie Moruzi et les verres armories de Bacău
- Resume L 'auteur de la presente etude l 'analyse les armoiries de la familie
Moruzi et les verres armories de la Musee d'Histoire de Bacău.
La familie Moruzi, originaire de Mourousa pres de Trebizonde,
devient une des families preeminente du Phanar, plusieurs de ses membres
furent Drogoman de la Sublime Parte. Cette familie grecque phanariote
donna a la Valachie et a la Moldavie deux hospodars: Constantin voi"vode de Moldavie (1 777-1 782) et A lexandre - voi"vode de Moldavie
(1 792; 1802-1806; 1806-1807) et de Valachie (1 792-1 796; 1 799-1 801).
Au XIXe siecle il y a beaucoup de familles princieres Moruzi
s 'installer en Bessarabie qui en 1812 est abusif integree a l'Empire russe.
Ces familles seront reconnus comme des aristocrates russes. Mentionner ici
par exemple le prince Constantin D. Moruzi (1816-1886) - chambellan de
la Cour Imperiale de Russie ou le prince Panaiot C. Moruzi (1816-1859) 
participant a la Guerre de Crimee (1853-1856).
La description du blason de la familie Moruzi: un ecu coupe, mi
parti de gueules et d'azur, au chef d'or: au premier, au rencontre d'aurochs
du meme; au second, a l 'aigle eployee, le voi a la pointe d'argent; au
troisieme, a trois etoiles posees en fasce a six rais, de gueules. Manteau et
couronne princiers.
Le blason de prince Constantin D. Moruzi: un ecu coupe mi-parti
en pointe, au premier, d'azur, a trois etoiles posees en fasce trois etoiles
avec huit rais, d'or; au second, d'or, a l 'aigle eployee, le voi a la pointe,
noire; au troisieme, de gueules, au rencontre noire. Manteau de pourpre
double d'hermine etfrange d'or, somme de la couronne princiers.
Les verres de la Musee d 'Histoire de Bacau sant armories avec un
blason princier russe: un ecu coupe mi-parti en pointe, au premier, d'azur,
a trois etoiles posees en fasce a six rais, d'argent; au second, d'or, a l 'aigle
eployee, le voi a la pointe, noire; au troisieme, de gueules, au rencontre
d'argent; ecu timbre d'une couronne princiere et supporte par une panoplie
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de drapeaux; devise en grecque: AErETCOI:AN OU MEAAVMI. Nous
croyons que ce blason appartenu au prince Panaiot C. Moruzi.
La presente etude constitue un modeste apport a une meilleure
connaissance concernant les sources heraldiques existentes dans les musees
d 'histoire de Roumanie.

Mots-cles: armes de familie, blason, histoire familiale, Moruzi, Bacau,
verres armorie
Cuvinte-cheie: steme de familie, istorie familială, Moruzi, Bacău, pahare
armoriate

Ziua de 4 aprilie 20 1 3 a fost una memorabilă pentru colectivul
Muzeului Judeţean de Istorie din Bacău. În acea zi, instituţia de cultură
băcăuană găzduia o conferinţă ştiinţifică intitulată: Vasile vodă Lupu necunoscutele unei domnii, susţinută de către distinsul istoric ieşean Ştefan
Sorin Gorovei.
Înaintea prelegerii propriu-zise, domnia sa a avut răgazul de a face o
scurtă vizită în expoziţiile organizate în muzeu, prilej cu care, la un moment
dat, a trecut şi prin faţa unei vitrine unde erau expuse, printre altele, două
pahare armoriate care, conform etichetei, ar fi aparţinut "domnitorului
Mihail Sturd.za" . Domnul profesor Gorovei le-a remarcat imediat şi ne-a
atras atenţia asupra stemei (fig. 1 ) pictate pe cele două pahare, stemă care nu
avea nicio legătură cu familia Sturdza, ci aparţinea unei alte familii cu
ascendent domnesc: familia Moruzi.
Momentul prezentat anterior ne oferă acum prilejul de a desluşi
misterul care a planat, cum vom vedea, aproape patru decenii, asupra acestor
importante exponate muzeale, devenite, în urma vizitei profesorului
Gorovei, şi izvoare heraldice.
Paharele cu pricina intraseră în patrimoniul Muzeului Judeţean de
Istorie din Bacău în anul 1 976 în urma unei achiziţii de la o doamnă din
Bucureşti 1 • Cu acel prilej, cele două pahare primeau câte un număr de
* Comunicare prezentată sub titlul: Heraldică şi muzeistică. Paharele armoriate de la
Bacău, la şedinţa din 1 1 iunie 20 1 3 a Filialei Iaşi a Comisiei Naţionale de Heraldică,
Genealogie şi Sigilografie a Academiei Române. Aducem mulţumirile noastre domnilor:
prof. univ. dr. Ştefan Sorin Gorovei (Facultatea de Istorie, Universitatea "Alexandru Ioan
Cuza" Iaşi), dr. Sorin Iftimi (Muzeul de Istorie a Moldovei, Complexul Muzeal Naţional
Moldova Iaşi), prof. Vilică Munteanu (directorul Serviciului Judeţean Bacău al Arhivelor
Naţionale) pentru faptul că ne-au ajutat cu unele informaţii în timpul pregătirii acestui
studiu.
* * Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău.
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inventar, iar în registrul general de evidenţă a pieselor de patrimoniu se
consemnau următoarele: la numărul de inventar 1 7.5 1 2 - "pahar mare din
cristal"2 respectiv la nr. inv. 1 7.5 1 3 - "pahar mic din cristal " 3 •
Dimensiunile celor două exponate (neconsemnate în registru la
vremea intrării obiectelor în patrimoniul muzeului) sunt: la paharul mic (fig.
2) - înălţimea = 1 8,2 cm; diametru! bazei = 7,5 cm; diametru\ gurii = 5, 7
cm; la paharul mare (fig. 3) - înălţimea = 1 9,6 cm; diametru\ bazei = 1 0 cm;
diametru! gurii = 7,5 cm.
Interesantă era descrierea celor două pahare armoriate: " din cristal
de culoare verzui, cu picior ce prezintă nişte proeminenţe. Are pictată o
stemă ce conţine un cap de bour, precum şi inscripţia AErETCOl:AN OU
MEAAVMI"4.

De asemenea, lăsând la o parte descrierea incompletă, dar mai ales
incorectă, a blazonului, în registru se consemna un amănunt important care
va conduce cu siguranţă la denumirea etichetei ataşate paharelor ulterior, cu
prilejul expunerii lor: " din vesela dl. M. Sturdza"5 .
Nu ştim dacă referirea făcea aluzie la vreun membru oarecare al
familiei Sturdza cu numele de M[ihail], ori chiar la domnul Moldovei M[ihail] Sturdza. Cert este că pe baza celor consemnate în "registrul general
de evidenţă" 6 , cele două pahare armoriate au fost atribuite lui Mihail
Sturdza7 - domnul Moldovei ( 1 834- 1 849).
Blazonul pictat pe cele două pahare "a scăpat" se pare "ochiului
vigilent" al celui care a făcut descrierea, necaptând atenţia nici celor care au
intrat mai apoi în legătură cu cele două exponate muzeale. A trebuit să
treacă un timp, destul de îndelungat, exact 37 de ani ( 1 976-201 3), pentru ca
"
"blazonului de pe cele două pahare să i se restabilească adevărata
identitate.
Din această perspectivă, în cazul în care informaţia din registrul
general de evidenţă ar fi adevărată, ne putem întreba, desigur, cum au putut
intra două pahare cu stema unei familii domneşti (în cazul nostru Moruzi) în
vesela unui membru al altei familii domneşti din Moldova (Sturdza)?
1 Cf. Registru general de evidenţă a bunurilor culturale mobile aflate În patrimoniul
Muzeului Judeţean de Istorie din Bacău.
2 Ibidem.
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Istoria Românilor, voi. VII, tom. I, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 1 1 8.
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Dincolo de posibilele răspunsuri care ar putea fi date, menţionăm
aici un amănunt, deloc de neglijat, care ar putea explica, într-o oarecare
măsură, posibilitatea prezenţei blazonului familiei Moruzi pe cele două
pahare din vesela " dl. M. Sturdza"8 (devenite ulterior exponate muzeale).
Este vorba de înrudirea (ce-i drept, ceva mai îndepărtată) între familia
Sturdza şi familia Moruzi. Prin urmare, nu ar fi total exclus ca, într-adevăr,
aceste pahare să fi făcut parte, la un moment dat, din vesela unui membru al
familiei Sturdza. Ar fi putut fi acesta chiar domnul Moldovei Mihail vodă
Sturdza? Deocamdată, nu putem şti aceasta cu certitudine.
Reţinem aici doar faptul că, aşa cum vom vedea ceva mai încolo,
stema pictată pe cele două pahare era o variantă princiară rusă. O asemenea
stemă a fost acordată pentru prima dată de Ţarul Rusiei în anul 1 855 lui
Constantin Moruzi. Ori, Mihail vodă Sturdza îşi încheiase domnia cu vreo 6
ani mai devreme, în anul 1 849. Prin urmare, în eventualitatea în care cele
două pahare ar fi intrat în "vesela" domniei sale, acest fapt nu se putea
produce decât într-o perioadă în care Mihail Sturdza nu mai era demult în
scaunul Moldovei.
Ceea ce ne interesează însă, aici, este blazonul pictat pe cele două
pahare, care aparţine în mod cert unui membru al familiei Moruzi, fiind,
cum arătam mai sus, chiar o variantă princiară rusă a stemei.
Cine ar fi putut fi posesorul unei astfel de steme princiare ruse, vom
încerca să aflăm în cele ce urmează. Vom apela în demersul nostru şi la
celelalte variante de stemă folosite de-a lungul vremii de către membrii
familiei Moruzi.
Fiind vorba de importanta familie fanariotă a moruzeştilor9 , se
impune, credem, o succintă incursiune în universul genealogic 10 al acesteia.
Despre familia Moruzi cunoaştem îndeobşte faptul că a dat Tărilor
Române doi domni: Constantin Moruzi 1 1
domn în Moldova 1 2 (30
septembrie/I l octombrie 1 777- 29 mai/9 iunie 1 782 1 3 ) şi fiul său 14
Alexandru Moruzi 1 5 care a domnit atât în Moldova 1 6 (martie 1 792-30
-

8 Cf. Registru general de evidenţă a bunurilor culturale mobile aflate în patrimoniul
Muzeului Judeţean de Istorie din Bacău.
9 Eugen Rizo-Rangabe, Livre d 'or de la noblesse phanariote en Grece, en Roumanie, en
Russie, et en Turquie, Athenes, Imprimerie S.C. Vlastos, 1 892, p. 86-93.
1 ° Florin Marinescu, Etudes gemialogique sur la familie Mourouzi, "T&tpaota Epyacria�",
Centre de Recherches Neohellenique, nr. 1 2, Athenes, 1 987.
1 1 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit.
12 Istoria Românilor, voi. VI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 482.
1 3 Ibidem.
1 4 Ibidem, p. 489.
1 5 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit.
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decembrie 1 79211 O ianuarie 1 793 1 7 ; 1 9 septembrie/1 octombrie 1 802- 1 2/24
august 1 806 1 8 ; 1 7/29 octombrie 1 806-martie 1 80i 9) cât şi în m
Românească (411 5 ianuarie 1 792-20/3 1 august 1 79620 ; 28 februarie/l i
martie 1 799-8/20 octombrie 1 80 1 21 ).
Din această familie fanariotă22, originară din Trapezune3 , provin
însă şi alte personalităţi care s-au afirmat în viaţa publică românească:
dragomani, diplomaţi, politicieni, economişti, ofi eri, oameni de cultură etc.
Astfel, Panait C. Moruzi ( 1 780- 1 8 1 2)2J şi Dimitrie C. Moruzi25
( 1 768-1 8 1 2)26 au fost cei care "au negociat" 27 din partea "Porţii Otomane"
Pacea de la Bucuresti 2 8 din anul 1 8 1 2 (care a pus capăt războiului ruso-turc
dintre anii 1 806- 1 8 1 2J , în urma căreia o parte a teritoriului Moldovei viitoarea "Basarabie" 2 - a fost anexată de Rusia ţaristă. Pentru " eforturile"
lor (o serie de documente reliefând colaborarea secretă a fraţilor Moruzi cu

1 6 Istoria Românilor, voi. VI, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2002, p. 487.
l i Ibidem, p. 489.
·
1 8 Ibidem, p. 494.
1 9 Ibidem, p. 495.
20 Ibidem, p. 487.
21 Ibidem, p. 489.
.
22 Eugen R'1zo-Rangabe,
' op. czt.
23 Florin Marinescu, Moruzi, o familie fanariotă. Evoluţie istorică, în Arhiva
"
Genealogică", II (VII), 3 -4, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 995, p. 43.
24 Ibidem, p. 45.
25 Vlad Mischevca, Florin Marinescu, Anul 1812 sub impactul factorului fanariot: marele
dragoman Dimitrie Moruzi, în Tratatul de pace de la Bucureşti din 1812. 200 de ani de la
anexarea Basarabiei de către Imperiul Rus, coordonator Sergiu Musteaţă, Chişinău,
Editura Pontos, 20 1 2, p. 55.
26 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 45.
27 Ibidem.
28 Istoria Românilor, voi. VI, p. 706.
29 Ibidem, p. 705 .
.
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diplomaţia rusă30 ), cei doi vor fi executaţe 1 din ordinul Sultanului32 în
noiembrie 1 8 1 233 .
Alexandru C. Moruzi ( 1 805-1 873 ), strănepotul domnului Constantin
Moruzi ( 1 730- 1 787), nepotul domnului Alexandru Moruzi ( 1 754- 1 8 1 6) şi
fiul marelui dragoman Constantin A. Moruzi ( 1 786- 1 82 1 ), va fi numit, la 5
octombrie 1 86 1 , prim-ministru34 şi ministru de finanţe de către domnitorul
Alexandru Ioan Cuza, poziţie pe care o va deţine până la 24 ianuarie 1 862 35
când se va forma guvernul conservator36 condus de Barbu Catargiu3 7 .
Sebastian A. Moruzi ( 1 865- 1 950) 38 a fost ataşat la Ministerul de
Externe al României 3 9 , prefect de Tulcea şi deputat. Nicolae Iorga spunea
despre el că era o " splendidă întrupare de boier luptător şi, pe lângă aceasta,
fin apreciator al ideilor"40 .
Fraţii Alexandru D. Moruzi ( 1 8 1 5- 1 878) şi Constantin D. Moruzi
( 1 8 1 6- 1 886), fiii lui Dumitru A. Moruzi (implicit nepoţi ai domnului
Alexandru Moruzi şi strănepoţi ai domnului Constantin Moruzi), au fost
implicati în evenimentele revolutionare de la 1 848 din Moldova.
Alexandru (" de Pechia"4 1 sau "Pechianu"42 - după numele moşiei
Pechia4 3 , în fostul judeţ Covurlui, în apropiere de Galaţi, al cărei proprietar
era) a fost "unionist, sprijinitor al lui Al. 1. Cuza, a desfăşurat o vie activitate
în cadrul Comisiei centrale de la Focşani şi al Parlamentului Principatelor
30 Armand Goşu, Pacea de la Bucureşti şi Moruzeştii, în Naţional şi universal în istoria
românilor. Profesorului Şerban Papacostea, Bucureşti, 1 998, p. 362-390; Vlad Mischevca,
Ion Mischevca, Rolul diplomatic al familiei Moruzi În problema basarabeană, în Ţara
Moldovei În contextul civilizaţiei europene, Chişinău, 2008, p. 55 5-59 1 ; Armand Goşu,
Pacea de la Bucureşti (mai 1812) şi Moruzeştii, în Între Napoleon şi Alexandru /.
Principatele Dunărene la Începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, 2008, p. 232-25 1 ; Vlad
Mischevca, Florin Marinescu, op. cit. , 20 1 2, p. 53-66.
3 1 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 706.
32 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 89.
33 N. Iorga, Alte lămuriri despre veacul al XVIII-lea după izvoare apusene. Luarea
Basarabiei şi Moruzeştii, în "Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice",
seria II, tomul XXXIII, Bucureşti, 1 9 1 O, p. 3 1 .
34 Istoria Românilor, voi. VII, tom. 1, p. 90 1 .
35 Ibidem, p. 50 1 .
36 Ibidem.
37 Ibidem.
3 8 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 52.
39 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 92.
40 N. Iorga, O viaţă de om aşa cum afost, Bucureşti, Editura Minerva, 1 976, p. 437.
4 1 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 1 50.
42 Mihai Sorin Rădulescu, Genealogia românescă. Istoric şi bibliografie, Brăila, Editura
lstros, 2000, p. 1 80.
43 Victor Slăvescu, op. cit., p. 357.
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Unite, reunit în 1 862. Îl regăsim în 1 866 ca simpatizant al păstrării Unirii
sub prinţul Carol, îmfotriva ideilor separatiste, apoi ca deputat în Parlament
( 1 870- 1 87 1 , 1 875)"4 . A fost căsătorit de două ori45 : prima dată cu Elisa
Balş, iar mai apoi cu Adela Sturdza.
Constantin (cunoscut şi ca "prinţul Constantin Moruzi "46) a fost
căsătorit de două ori: prima oară cu Pulcheria Cantacuzino4 7 ( 1 824- 1 844),
cu care a avut un fiu - Alexandru (născut în 1 842)48 ; a doua oară cu
Ecaterina Sturdza49 ( 1 826- 1 89 1 ), nepoata lui vodă Ioniţă Sandu Sturdza50
( 1 822- 1 828), cu care a avut, de asemenea, un fiu - Dumitru (născut în
1 850), viitorul cărturar5 1 • Ecaterina era fiica lui beizadea Nicolae Sturdza
(fiul domnului Ioniţă Sandu Sturdza) şi a frumoasei Marghioliţa D. Ghica.
Aceasta din urmă, după ce şi-a abandonat soţul, s-a măritat cu Costache
Sturdza (prim-ministru pe vremea domnului Mihail Sturdza, care era şi
vărul său), fiind mai apoi răpită şi din nou măritată, în cele din urmă, cu
chipeşul Nicolae Rosetti Roznovanu52 .
În anul 1 866, " la detronarea prietenului său"5 3 Alexandru Ioan Cuza,
Constantin D. Moruzi " a încercat o mişcare separatistă ce urmărea alegerea
ca domn al Moldovei a lui Nunuţă Rosetti Roznovanu, cu sprijinul Turciei şi
al Rusiei"54 .
Dintre diplomaţi amintim pe: Constantin P. Moruzi55 ( 1 848- 1 9 1 3) secretar al legaţiei Rusiei în Suedia56 , fratele său Alexandru P. Moruzi57
( 1 853- 1 893) - consul al României la Rusciuc5 8 , Alexandru C. Moruzi5 9

44 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 52.
45 Octav-George Lecca, Familiile boereşti române. Istoric şi Genealogie, Bucureşti, 1 899,
E6· 562.
Gh. Bezviconi, Prinţul Constantin Moruzi, în "Revista istorică", XXVI, nr. 4-6,
Bucureşti, 1 940.
47 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 89.
48 Gh. Bezviconi, loc. cit.
49 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 89.
50 Istoria Românilor, voi. VII, tom. 1, p. 899.
5 1 Florin Marinescu, Un basarabean înflăcărat. Scriitorul Dumitru C. Moruzi, în "Limba
Română", anul XXII, nr. 5-6, Chişinău, 20 1 2 .
52 Gh. Bezviconi, loc. cit.
53 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 52.
54 Ibidem.
55 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 9 1 .
56 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p . 52.
57 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 9 1 .
5 8 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p . 53.
5 9 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p . 92.
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( 1 842- 1 900) - ataşat pentru misiuni extraordinare la Ministerul Afacerilor
Externe al Rusiei, apoi la Casa datoriilor publice egiptene 60 •
Dintre membrii familiei Moruzi care au urmat cariera militară îl
amintim pe Panait C. Moruzi61 ( 1 8 1 6- 1 859), cel care a luat parte62 la
războiul Crimeii63 dintre anii 1 853-1 856, la sfârşitul căruia a obţinut de la
Ţarul Rusiei "titlul ereditar de prinţ"64 . Panait era fiul lui Constantin A.
Moruzi (fiul cel mare al lui Alexandru vodă Moruzi), mare Dragoman la
1 82 1 , " decapitat după o lună din ordin imperial, acuzat că ar fi favorizat
revoluţia grecească"65 • Remarcăm şi faptul că Panait C. Moruzi a participat
la bătăliile războiului Crimeii 66 în fruntea a 400067 de voluntari greci 68 pe
care tot el îi înarmase iniţial69 .
Funcţii administrative au avut Alexandru D. Moruzi ( 1 8 1 5 - 1 878),
căruia
oraşul Galaţi îi datorează multe din amenajările sale" 70 (fiind şi
"
primar acolo) şi Dumitru C. Moruzi71 ( 1 850- 1 9 1 4) - administrator al plasei
Constanţa, administrator şi subprefect72 al plasei Sulina73 •
De probleme economice s-au ocupat Alexandru D. Moruzi 74
(primarul oraşului Galaţi), considerat "unul dintre întemeietorii şcolii
româneşti de economie"75 şi Alexandru C. Moruzi ( 1 805-1 873), "de
Zvoriştea" sau "Zvorişteanu" 76 (după numele moşiei sale de la Zvoriştea, în
fostul judeţ Dorohoi, actualmente în judeţul Suceava) - fostul prim-

6° Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 53.
6 1 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 88.
62 Florin Marinescu, Constantin Moruzi între Grecia şi România, în Arhiva Genealogică" ,
"
VII (XII), 1 -4, laşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică "Sever Zotta", 2000, p.
1 94.
63 Istoria Românilor. Epoca modernă, Chişinău-Galaţi, Editura Porto-Franco, 1 992, p. 62.
64 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 53.
65 Octav-George Lecca, op. cit. , p. 5 6 1 .
66 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 53.
67 Ibidem.
68 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 88.
69 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 53.
70 Ibidem.
7 1 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 93.
72 Sever Zotta, Despre Nobilimea Basarabiei, în "Arhiva Genealogică" (ediţie anastatică), 1,
1 - 1 2, Iaşi, Institutul Român de Genealogie şi Heraldică " Sever Zotta" , 2005, p. 49.
73 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 54.
74 Victor Slăvescu, Vieaţa şi opera economistului Alexandru D. Moruzi. I815-1878,
Bucureşti, Monitorul Oficial, 1 94 1 .
75 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p . 54.
76 Mihai Sorin Rădulescu, op. cit. , p. 1 8 0 .
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ministru, unul dintre " cei mai mari proprietari funciari din Moldova"77 de la
mijlocul veacului al XIX-lea.
Dintre cei care au avut preocupări culturale îl amintim pe Dumitru C.
Moruzi 78 ( 1 850- 1 9 1 4), " fostul administrator al plasei Constanţa"79 , fiul
"8
8
"prinţului Constantin Moruzi 0 şi al Ecaterinei Sturdza 1 (nepoata lui vodă
Ioniţă Sandu Sturdza).
Din perspectiva alianţelor matrimoniale, membrii familiei Moruzi au
contractat căsătorii cu persoane aparţinând unor familii domnitoare ori
familii boiereşti de origine românească ori grecească ("Mavrocordat,
lpsilanti, Suţu, Ghica, Rangavis, Calimachi, Gherakis, Sturdza, Balş,
Mavromihali, Rosetti, Plagino etc. "82), reuşind astfel să îşi conserve statutul
nobiliar şi, totodată, princiar. Prin urmare, un atare statut nobiliar nu putea
face abstracţie de existenţa unor blazoane familiale 83 •
Având în vedere faptul că doi dintre membrii familiei Moruzi
(Constantin şi Alexandru) au domnit, primul în Moldova, al doilea în
Moldova şi Ţara Românescă, apare ca firească folosirea însemnelor
heraldice de stat şi în stema familiei. De altfel, iniţial (începând din secolul
al XVII-lea84 ), " din dorinţa de a evidenţia importanţa şi vechimea familiei
din care făceau parte"85 , unii dintre domnii Moldovei şi Ţării Româneşti " au
introdus în stemele şi sigiliile lor, pe lângă simbolurile ţării, elemente din
stema familială"8 6 . Mai mult, în secolul al XVIII-lea8 7 " se intensifică
utilizarea stemei unite ... pentru a aminti faptul că numitii domni au ocupat
tronul ambelor principate"88 . În timpul domnilor fanari�ţi stema unită va fi
folosită frecvent89 • Este şi cazul celor doi domni aparţinând familiei Moruzi:
77 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 54.
78 Gheorghe Bezviconi, Prinţul C. Moruzi şi romancierul Dimitrie Moruzi, în revista
"
"Cetatea Moldovei , anul III, voi. VI, nr. 7, Iaşi, 1 942.
79 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 55.
80 Gh. Bezviconi, loc. cit. , Bucureşti, 1 940.
81 Octav-George Lecca, op. cit. , p. 562.
82 Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 55.
83 Mihail Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique el gemialogique des grandes fami/les de
Grece, d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1 983, p. 354.
84 Maria Dogaru, Din Heraldica României, Bucureşti, Editura JIF, 1 994, p. 50.
8 5 Idem, Sigiliile - mărturii ale trecutului istoric, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 976, p. 72.
86 Ibidem.
8 7 Dan Cemovodeanu, Evoluţia armeriilor Ţărilor Române de la apariţia lor şi până în
zilele noastre (sec. XIII-XX), Brăila, Editura Istros, 2005, p. 1 78.
88 Maria Dogaru, Aspiraţia poporului român spre unitate şi independenţă oglindită în
simbol. A lbum heraldic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1 98 1 , p. 42-44.
89 ldem, op. cit. , 1 976, p. 59.
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Constantin şi Alexandru (urmaşii lor incluzând stema unită într-un scut
cuprinzând şi armele de familie).
Astfel, amintim aici, de exemplu, stema lui Alexandru vodă Moruzi
de pe faţada Palatului Domnesc de la Iaşi 90 (construit de către acesta în anul
1 803 9 1 ). Destinul acestei steme "cu pisanie" 92 a fost unul interesant, fiind
desprinsă de pe vechea clădire "fie cu ocazia restaurării palatului domnesc
de către Mihail vodă Sturdza în 1 843, fie după incendiul din 1 880, care a
dus, în cele din urmă, la decizia demantelării vechiului palat şi decizia
construirii actualului Palat al Culturii"93 . Blazonul a fost mutat la castelul
Sturdza din Miclăuşeni94 "pe temeiul că Sturdzeştii de aici se considerau
rude ale Moruzeştilor"95 , fapt nu lipsit de adevăr deşi "înrudirea era mai
îndepărtată"96 .
Observăm aici (fig. 4) un scut în care sunt aşezate, în fascie, la
dreapta, acvila valahică, conturnată şi cruciată, iar la stânga, capul de bour
cu stea între coarne. Scutul, aşezat pe trofee, se află sub o mantie de
purpură, căptuşită cu hermină, însoţită de o panoplie de steaguri şi arme,
prinsă într-o coroană princiară.
Remarcăm imediat plasarea însemnului heraldic de stat muntenesc în
partea dreaptă (locul de onoare) şi a celui moldovenesc în stânga, deşi, în
general, "cu câteva rare excepţii'.n , domnii fanarioţi au plasat capul de bour
"
"8
" la dextra 9 şi acvila valahi că "la senestra 99 , arătând în acest fel faptul că
ei au domnit iniţial în Moldova şi mai apoi în Ţara Românească.
În cazul familiei Moruzi, " excepţii " sunt, dimpotrivă, amplasarea
capului de bour în locul de onoare şi a acvilei valahice în cartierul secund.
Astfel, vom putea constata în stemele familiei Moruzi, deopotrivă în stema
de stat şi în variantele de stemă de familie, amplasarea în cartierul din
dreapta a acvilei valahice şi în cartierul din stânga a capului de bour.

9° Costin Merişca, Castelul Miclăuşeni în cultura română, Iaşi, Editura Cronica, 1 996, p.
55.
9 1 Sorin Iftimi, Palatul Culturii din Iaşi şi heraldica sa, în "Monumentul" , VIII, Iaşi, 2007,
p. 77-82.
92 Idem, Heraldica palatului Sturdza de la Miclăuşeni (judeţul Iaşi), în "Ioan Neculce.
Buletinul Muzeului de Istorie a Moldovei ", serie nouă, nr. XVI-XVIII, 201 0-2012, p. 67.
93 Ibidem, p. 67-68.
94 Ibidem.
95 Ibidem, p. 68.
96 Ibidem.
97 Dan Cemovodeanu, op. cit. , p. 1 79.
98 Ibidem.
99 Ibidem.
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De asemenea, mai consemnăm şi actul solemn " emis în cancelaria
lui Alexandru C. Moruzi, domnul Moldovei, la 20 mai 1 803 " 100, document
"validat în mod �xcepţional. cu două ��fil.ii m�ri de text ambele cu�rinzând
(fig. 5) stema umtă. Unul dm acestea , 1mpnmat Am tuş roşu, este mtrodus
într-un ornament în formă de scut, sprijinit de doi lei. Însemnele puterii,
buzduganul şi sceptrul, sunt ţinute de doi îngeri. Această reprezentare este
plasată sub un pavilion adăpostind semnătura domnului. Cel de al doilea
sigiliu 102 este conservat într-o capsulă confecţionată din argint şi suflată cu
aur. Pe aversul capsulei s-a gravat, de asemenea, stema unită, înfăţişată însă
într-o factură deosebită decât reprezentarea din sigiliu. Astfel, coroana care
timbrează mobilele specifice celor două ţări se termină printr-un glob
crucifer, spada şi buzduganul se încrucişează sub acesta iar ramurile care
înconjură mobilele sunt diferite (palmier şi măslin� . În partea superioară a
hrisovului menţionat mai sus armele ţărilor române 03 sunt înfăţişate în două
scuturi (fig. 6), plasate unul în colţul drept al suportului (scutul cuprinzând
capul de bour natural, având între coarne o stea de aur), altul în celălalt colţ
(scutul cuprinzând acvila naturală cruciată de aur, aşezată pe un arbust
verde). Între cele două scuturi este inserată titulatura domnului (redată prin
ligatură): cu mila lui Dumnezeu Io Alecsandru Constantin Moruzi voievod,
domn al Tării Moldovei " 104 •
o' stemă a familiei Moruzi se găseşte pe piatra de mormânt 105 a
prinţului Alexandru C. Moruzi ( 1 805- 1 873) din curtea Bisericii "Adormirea
Maicii Domnului " din Zvoriştea, judeţul Suceava.
Blazonul (fig. 7) este format dintr-un scut polonez 106 având fond
roşu, încărcat cu trei stele având fiecare câte şase raze de aur. Sub scut se
află deviza: EYPIOPIA XAIPE înscrisă pe o eşarfă. Scutul este plasat sub
un pavilion de purpură, căptuşit cu hermină, prins într-o coroană princiară
închisă, de aur, terminată cu glob crucifer.
O altă stemă se află pe frontispiciul 107 Casei Pogor, actualul sediu al
Muzeului Literaturii Române din Iasi. Construită de către vornicul 108 Vasile
1 00 Maria Dogaru, op. cit. , 1981 , p. 70.
1 0 1 Ibidem, p. 72, fig. 74.
1 02 Ibidem.
1 03 Ibidem, p. 73, fig. 75.
1 04 Ibidem, p. 70.
1 05 A se vedea şi www. wikipedia.org. 1 Biserica Adormirea Maicii Domnului " din
"
Zvoriştea.
1 06 Marcel Sturdza-Săuceşti, Heraldica. Tratat tehnic, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1 974,
p. 29-30.
1 07 Sorin Iftimi, Glosse privitoare la istoria arhitecturii iaşilor, în Monumentul" , VIII,
"
laşi, 2007, p. 5 8 1 -590.
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Pogor ( 1 792- 1 857), "pe la 1 850"1 09 , pe locul unei case mai vechi, "zidită de
pitarul Ioniţă Cerchez" 1 1 0 , bunicul "Zoiţei" 1 1 1 (soţia vornicului Vasile
Pogor), clădirea va fi moştenită de fiul său, Vasile Pogor 1 12 ( 1 833- 1 906),
"
4
"unul din membrii fondatori 1 13 ai Junimii din Iasi 1 1 , aici având loc
întâlnirile acestei societăţi literare constituite în anul 1 893 (a cărei activitate
începuse anterior, în 1 864 1 1 5 ). În anul 1 900, Vasile Pogor - fiul vinde 1 1 6
această casă principesei Maria Moruzi.
Maria Moruzi ( 1 863- 1 92 1 ) era fiica lui Alexandru D. Moruzi (fratele
lui Constantin Moruzi, "consilier la Curtea Imperială rusă" 1 1 7) şi a Adelei
Sturdza 1 1 8 , fiind strănepoata domnitorului Alexandru Moruzi. În anul 1 889,
la 1 octombrie1 19 se căsătoreşte cu Alexandru Al. Cuza (fiul cel mare al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza din relaţia cu Maria Obrenovici).
Mariajul este de scurtă durată, întrucât, tânărul soţ moare la Madrid ( 1 7
martie 1 890 120), în chiar călătoria de nuntă, nu înainte de a redacta un
testament în favoarea soţiei sale. Astfel, Maria Moruzi devine proprietară a
moşiei de la Ruginoasa.
La palatul de la Ruginoasa a găsit găzduire un tânăr inginer (întors
de curând de la studiile pe care le desăvârşise la Paris) care lucra la
construcţia căii ferate Paşcani-Iaşi (într-o vreme când în România economia
funcţiona şi în interes naţional). Între Ionel 1. C. Brătianu, căci despre el este
vorba (fiul marelui om de stat Ion. C. Brătianu), şi Maria Moruzi se înfiripă
(inexplicabil - ca toate poveştile de dragoste dealtfel) o poveste de iubire
care conduce în ultimă instanţă la un final demn de remarcat - cei doi
îndrăgostiţi se căsătoresc în capela palatului şi ... divorţează în aceeaşi zi.
1 08 Vasile Panapol, Vornicu/ Vasile Pogor (1 792-I857), în Arhiva Genealogică", II (VII},
"
1 -2, Iaşi, Editura Academiei Române, 1 995, p. 253.
1 09 Ibidem, p. 269; istoricul ieşean Sorin Iftimi plasează construirea Casei Pogor între anii
1 855- 1 858 (Sorin Iftimi, Hera/dică şi arhitectură, în "Monumentul", VII, Iaşi, 2006, p.
502).
1 1 0 Vasile Panapol, op. cit. , p. 269; Constantin Sion pomeneşte de un Cerchez ce au avut
"
casă acolo unde Pogor a făcut palatul său" (Vasile Panapol, op. cit. , p. 269).
1
1 1 Ibidem.
1 1 2 Ibidem.
1 1 3 Ibidem.
1 1 4 Istoria Românilor, voi. VII, tom. I, p. 847.
1 1 5 Ibidem, p. 893 .
1 1 6 Vasile Panapol, loc. cit. , p. 264-265 şi p. 269.
1 1 7 Octav-George Lecca, op. cit. , p. 562.
1 1 8 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 1 50.
1 1 9 Ibidem, p. 92.
120 Ibidem.
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Deşi Ionel nu părea a avea vreo propensiune în direcţia căsătoriei,
totuşi, "a făcut pasul hotărâtor" nu tocmai "de bunăvoie" ci " silit" de un
argument de legitimitate. Era vorba de "un amănunt" , deloc de neglijat,
acela că această relaţie amoroasă "rodise" totuşi, între timp, " fructul iubirii "
dintre Ionel 1. C. Brătianu şi Maria Moruzi fiind un băieţel (născut la 2 1
ianuarie 1 898) căruia i s-a dat numele Gheorghe şi care peste ani avea să
devină marele istoric român Gheorghe 1. Brătianu 121 (1 898- 1 953).
După ce intră în posesia Casei Pogor din Iaşi, principesa Maria
Moruzi îi modifică faţada, aşezând aici şi blazonul familiei, care, conform
unei opinii exprimate, ar reprezenta "un scut cu stema Moldovei alături de
vulturul moruzesc" 122 . Fireşte, aşa cum afirma relativ recent istoricul Sorin
Iftimi, "de un vultur specific heraldicii moruzeşti nu poate fi vorba.
Ceea ce vedem în stema la care se face referire nu este altceva decât
acvila Ţării Româneşti (aquila valachica), conturnată şi cruciată. În unele
steme ale familiei pasărea înfăţişată este acvila bicefală, dar aceasta apare
mai ales în blazoanele ruseşti ale Moruzeştilor. Legătura ce trebuie făcută în
acele cazuri este nu cu acvila bicefală bizantină, ci cu acvila imperială 123
rusă" 124 .
Stema la care ne referim (fig. 8) poate fi descrisă astfel: scut
despicat; în primul cartier, acvila Ţării Româneşti, conturnată şi cruciată, cu
zborul în şef; în cartierul doi, capul de bour al Moldovei; în şef, trei stele cu
câte şase colţuri. Analizând stema observăm fa�tul că " şeful" scutului
reprezintă stema propriu-zisă a familiei Moruzi 1 5 , aşa cum apare ea în
blazonul de la Zvoriştea de exemplu. Pe de altă parte, atât folosirea acvilei
cât şi a bourului erau menite a arăta faptul că moruzeştii au domnit în
ambele Principate române. Această stemă nu ne arată şi nici nu ne sugerează
în vreun fel cromatica ei, în comparaţie cu stema de la Zvoriştea unde, cum
am văzut, mobilele heraldice erau de aur pe un câmp roşu.
Inserăm în acest material şi stema (fig. 9) de pe monumentul funerar
al Mariei Moruzi de la Iaşi, reprodus în lucrarea lui Mihai Dimitrie Sturdza:
Dictionnaire historique et gemialogique des grandes familles de Grixe,
d'Albanie et de Constantinople 1 26 •
1 2 1 Mihai Sorin Rădulescu, op. cit. , p. 1 80.
1 22 1. Arhip, Casa ., Vasile Pogor ": tradiţie, autenticitate şi modern, în Cercetări Istorice",
"
laşi, 1 973, p. 44.
123
Dan Cemovodeanu, op. cit. , p. 260-26 1 .
124
Sorin Iftimi, loc. cit. , 2006, p. 503.
1 25 Idem, Stemele heraldice din curtea casei Pogor, în Dacia Literară", anul XVI, nr. 6 1 , 4,
"
Iaşi, 2005 .
126
Mihail-Dimitri Sturdza, Dictionnaire historique et genealogique des grandes familles de
Grece, d'Albanie et de Constantinople, Paris, 1 983, p. 355.
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Istoricul Sorin lftimi afirmă că mobilele heraldice din stemele
familiei Moruzi " au fost reprezentate când de aur pe câmp roşu, când invers,
roşii pe câmp de aur" 127 . Mai mult, tot domnia sa consideră că "o încercare
de reconstituire a cromaticii ar fi de prisos, întrucât smalţurile stemei
familiei Moruzi au fost destul de instabile în timp " 128 . Uneori, acvila
respectiv capul de bour au fost redate în negru pe câmp de culoare, excepţie
de la regulile heraldice justificată "prin considerarea negrului drept culoarea
naturală a acestor figuri ... Pentru a respecta această regulă simplă, ambele
figuri ar trebui să fie înfăţişate de metal pe culoare" 129 • Într-adevăr, această
excepţie este întâlnită, cum vom vedea mai jos, în blazoanele princiare
ruseşti ale familiei Moruzi.
Din cuprinsul materialului nostru vom putea constata faptul că în
blazoanele familiei Moruzi au mai fost folosite şi alte combinaţii de smalţuri
în reprezentarea mobilelor heraldice: argint pe câmp de azur, aur pe câmp de
azur. Mai mult, această instabilitate s-a transmis şi la smalţurile folosite în
reprezentarea mobilelor heraldice de stat din stema familiei. Astfel, în
variantele moldoveneşti va apărea în primul cartier capul de bour negru sau
de aur, pe câmp de aur sau roşu, în cartierul II, acvila de aur sau de argint,
pe câmp de azur. În variantele munteneşti, în primul cartier va fi redată
acvila de aur, pe câmp roşu, iar în cartierul II, capul de bour, de argint, pe
câmp de azur.
Octav George-Lecca, în lucrarea: Familiile boereşti române. Istoric
şi Genealogie, referindu-se la familia fanariotă Moruzi1 30 , afirmă (cu privire
la blazon) că: " armele sunt: - în 3 părţi: jos armele ţării în 2 quartiere, sus 3
ste 1e cu eate 6 raze, m rand" l 3 1 .
Conform lui Dan Cemovodeaunu, stema iniţială a familiei Moruzi a
fost: " scut despicat, roşu şi azur, şef de aur, 1 câmp cu capul de bour, acelaşi
metal; al II-lea, cu acvila cu aripile desfăcute, zborul coborâtor, argint; al
III-lea cu trei stele, puse în fascie, roşu. Scutul, timbrat de o bonetă
princiară, este aşezat sub o mantie de purpură, căptuşită cu hermină,
franjurată cu aur, şi deasupra tot cu o bonetă princiară" 132 • Această stemă,
aparţinând ramurii moldovene a familiei Moruzi, a avut (conform aceluiaşi
heraldist) "mai multe variante, modificări ce au avut loc nu atât în mobilele
A

A

A

1 27

Sorin Iftimi, loc. cit. , 2006, p. 503 .
1 28 Ibidem.
129 Ibidem.
1 30 Octav-George Lecca, op. cit. , p. 560-562.
1 3 1 Ibidem, p. 562.
1 3 2 Dan Cernovodeanu, op. cit. , p. 260.
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heraldice, cât în smalţuri şi metale, chiar dacă amplasarea mobilelor a
rămas, în general, stabilă" 1 33 .
În albumul heraldic: Steme boereşti din România 1 34, Emanuel Hagi
Mosco inserează o variantă de stemă (fig. 1 0) a unui membru aparţinând
ramurii muntene a familiei Moruzi. Acest blazon cuprinde un scut despicat,
în primul cartier, pe câmp roşu, acvila valahică de aur cu zborul în şef; în
cartierul doi, în câmp de azur, un cap de bour de argint; în şef, pe aur, trei
stele roşii, puse în fascie, cu câte şase raze.
În lucrarea sa: Ştiinţa şi arta heraldică în România, Dan
Cemovodeanu include şi trei steme ale familiei Moruzi: prima 13 5 dintre
acestea aparţinând (conform opiniei autorului) ramurii muntene, o a doua 1 3 6
aparţinând ramurii moldovene şi o a treia 1 37 variantă, princiară rusă.
1. Scut despicat, în primul cartier, pe câmp roşu, o acvilă bicefală de
aur cu zborul în şef; în cartierul doi, în câmp de argint, un cap de bour de
culoare naturală; în şef, pe azur, trei stele, puse în fascie, cu câte cinci raze,
de argint. Scutul este timbrat de o coroană princiară închisă, de aur,
terminată cu glob crucifer (fig. 1 1 ).
Observând cu atenţie această stemă, noi înclinăm să credem că ea
este o variantă princiară rusă, asemenea altora asupra cărora vom insista
ceva mai încolo în cuprinsul materialului. Prezenţa acvilei bicefale (trimitere
la acvila bicefală imperială rusă), a coroanei princiare închise şi a celor 3
stele de argint cu câte cinci raze, pe câmp de azur constituie argumente
suficiente în acest sens. Menţionăm aici şi faptul că în variantele
moldoveneşti şi munteneşti ale stemelor familiei Moruzi, stelele din şeful
scutului sunt fie roşii pe câmp de aur, fie de aur pe câmp roşu, iar numărul
razelor este invariabil în număr de 6 în timp ce în stemele princiare ruseşti,
stelele din şef sunt fie de argint pe câmp de azur, fie de aur pe câmp de azur,
iar numărul razelor este fluctuant: 5, 6 sau 8.
II. Scut despicat 1 3 8, în primul cartier, pe câmp de aur, un cap de bour
negru; în cartierul doi, în câmp de azur, o acvilă de aur contumată, aşezată
pe o ramură înfrunzită în culoare naturală şi însoţită în cantonul superior
drept de un soare auriu şi în cel superior stâng de o semilună de aur,
întoarsă; în şef, pe roşu, trei stele de aur, cu câte şase raze, puse în fascie.
1 33 Ibidem.
1 34 Emanuel Hagi-Mosco, Steme boereşti din România, Bucureşti, 1 9 1 8, p. 8, pl. VII, fig. 6.
1 35 Dan Cemovodeanu, Ştiinţa şi arta heraldică în România, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, 1 977, p. 369, pl. LXXXI, fig. 4.
1 36 Ibidem, fig. 5.
1 37 Ibidem, fig. 6.
138 Idem, op. cit. , 2005, p. 260-26 1 .
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Scutul este timbrat de o coroană de conte 139 , încadrată de atributele puterii,
la dreapta, mânerul unei spade şi la stânga, extremitatea sferică a unui
buzdugan, este însoţit de trofee: drapele, ţevi şi obuze de tun, tobe etc. Totul
se află sub un mantou de purpură, căptuşit cu hermină şi cu ciucuri de aur,
prins într-o coroană princiară închisă, cu fleuroane (fig. 1 2).
III. Scut tăiat-despicat 1 40 în vârf, în partea superioară, pe azur, trei
stele, aranjate în fascie, de aur, cu câte opt raze; partea inferioară este
despicată: în cartierul doi, pe aur, o acvilă bicefală neagră cu zborul în sus;
în cartierul trei, pe fond roşu, un cap de bour negru cu ochi roşii. Scutul
netimbrat, este aşezat sub un mantou de purpură, căptuşit cu hermină şi
brodat cu franjuri de aur şi cu ciucuri de aur, prins într-o coroană princiară
închisă, de aur, terminată cu un glob crucifer (fig. 1 3).
Prezenţa variantelor de stemă princiară rusă în armoariile familiei
Moruzi este într-o directă legătură cu stabilirea unor membrii ai acestei
familii în Basarabia respectiv cu recunoaşterea de către puterea imperială
rusă a unor merite deosebite pentru aceştia.
Astfel, în 1 855, de exemplu, " la Sankt Petersburg, cu puţin timp
înainte de a muri, ţarul Nicolae I îi acordă lui Constantin Moruzi, şambelan
al Curţii Imperiale a Rusiei, titlul de prinţ, cu concedare de arme " 1 4 1 , după
cum urmează: scut tăiat-despicat în vârf, în primul câmp, pe azur, trei stele,
aranjate în fascie, de aur, cu câte 8 raze; în al doilea câmp, de aur, o acvilă
bicefală neagră cu zborul în sus; în al treilea câmp, roşu, capul de bour
negru, cu ochii roşii. Scutul netimbrat, este aşezat sub o mantie de purpură,
căptuşită cu hermină, cu franjuri de aur şi deasupra bonetă princiară 1 42 •
Această stemă este identică cu varianta de stemă princiară rusă a familiei
Moruzi găsită pe sigiliul de piatră lustruită datând de la finele veacului al
XIX-lea, publicată în Ştiinţa şi arta heraldică în România 143 şi prezentată de
către noi anterior.
Constantin D. Moruzi "provenea din acea ramură care, după 1 8 1 2, a
rămas pe moşiile sale din Basarabia, abuziv integrată Imperiului Ţarist ca
urmare a păcii de la Bucureşti dintre turci şi ruşi " 1 44 , făcând eforturi pentru
conservarea statutului nobiliar şi princiar prin diferite mijloace de
legitimare.
1 39 Marcel Sturdza-Săuceşti, op. cit. , p. 1 1 1 .
1 40 Dan Cemovodeanu, op. cit. , 2005, p. 26 1 .
1 4 1 Ibidem.
1 4 2 Ibidem.
1 43 Idem, op. cit. , 1 977, p. 369, pl. LXXXI, fig. 6.
1 44 Idem, op. cit. , 2005, p. 26 1 .
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Din această perspectivă însă, membrii familiei Moruzi stabiliţi în
Basarabia au întâmpinat (după anul 1 8 1 2) o serie de probleme privind
recunoaşterea rangului nobiliar 1 4 5 , deşi erau "descendenţii direcţi ai
Domnitorilor Moldovei" 1 46 .
Din "Actele Comisiei pentru cercetarea documentelor nobilimii din
Basarabia, la 1 82 1 " 1 47 reiese faptul că " Senatul Ocârmuitor" 1 48 nu le
recunoscuse încă nobleţea "prinţilor Moruzi, al căror bunic a murit la
Ţarigrad de o moarte de martir, pentru că a fost devotat intereselor
.
RUS!el. " 1 49 .
Familia Moruzi va fi înscrisă în cele din urmă (în anul 1 869 150) în
"
" Cartea Nobilimii 151 din Basarabia 15 2 , cartea nr. V - Nobilimea cu titluri 1 53 ,
prinţii Moruzi fiind " confirmaţi de Departamentul Heraldic al Senatului" 1 54 .
Familia Moruzi va fi recunoscută ca familie princiară şi în Rusia, în anul
1 893, membrii ei fiind confirmaţi ca "prinţi în Rusia" 1 55 prin "ucazurile din
9 iunie 1 893 şi 1 0 august 1 905 " 1 56 . Astfel, un atare statut nobiliar nu putea
face abstracţie de existenţa unor blazoane familiale princiare ruse.
Analizând stema princiară rusă a familiei Moruzi şi comparând-o cu
variantele de stemă folosite în spaţiul de la vestul Prutului, remarcăm
imediat faptul că heraldica rusească " a transformat şeful din stema
domnitorilor Moruzi în 1 câmp al scutului tăiat-despicat în vârf pe care-I
stabilise ca însemn heraldic pentru această familie de vechi domni moldo
munteni" 157 .
Cu toate acestea, cum vom vedea imediat, au fost şi exemple în care
partiţiunile scutului iniţial au rămas neschimbate în stema princiară rusă a
familiei Moruzi.
De asemenea, am constatat faptul că nici stema princiară rusă nu s-a
dovedit mai stabilă din perspectiva smalţurilor folosite în reprezentarea
mobilelor heraldice. Astfel, cele trei stele (când de 5, când de 6, când de 8
145 Gheorghe Bezviconi, Boierimea Moldovei dintre Prut şi Nistru, voi. I, Bucureşti,
Fundaţia Regele Carol I, 1 940, p. 29.
14 6 Ibidem.
1 47 Ibidem, pagina de titlu.
148 Ibidem, p. 29.
149 Ibidem.
1 50 Ibidem, voi. II, Bucureşti, Institutul de Istorie Naţională, 1 943, p. 1 37.
1 5 1 Ibidem, p. 8.
152 Sever Zotta, loc. cit. , p. 63.
1 53 Gheorghe Bezviconi, op. cit. , voi. II, 1 943, p. 8.
1 54 Ibidem.
155 Ibidem, p. 1 37.
1 56 V. Vasilievici, Familiile titrate, Petersburg, 1 9 10.
157 Dan Cernovodeanu, op. cit. , 2005, p. 26 1 .

415

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

raze) apar când de argint, pe câmp de azur, când de aur, pe câmp de azur;
acvila bicefală, de cele mai multe ori neagră, apare pe câmp de aur, iar într-o
variantă este de aur pe câmp roşu; capul de bour, de culoare neagră, apare pe
câmp de argint sau roşu, într-o variantă fiind de argint, pe câmp roşu.
În lucrarea sa: Dictionnaire historique et gemialogique des grandes
familles de Grece, d'Albanie et de Constantinople, Mihai Dimitrie Sturdza
include o stemă 15 8 a diplomatului Constantin P. Moruzi 1 59 ( 1 848- 1 9 1 3),
secretar al legaţiei Rusiei în Suedia 160 , fiul prinţului Panait C. Moruzi ( 1 8 1 61 859) 1 6 1 , participant la războiul Crimeii.
Vedem aici (fig. 1 4) un scut despicat, în primul cartier, pe câmp de
aur, o acvilă neagră contumată, cu zborul în şef; în cartierul doi, în câmp
roşu, un cap de bour negru cu ochi roşii; în şef, pe azur, trei stele de aur,
puse în fascie, cu câte şase raze. Scutul, timbrat de o bonetă princiară, este
însoţit de trofee: drapele, ţevi şi obuze de tun, tobe etc. Deviza, în limba
greacă, este plasată pe o eşarfă, la baza scutului, în exteriorul acestuia. Totul
se află sub un mantou de purpură, căptuşit cu hermină, prins într-o coroană
princiară închisă, cu glob crucifer.
În aceeaşi lucrare, se aminteşte de faptul că prin ukazul imperial rus,
din anul 1 893, i se recunoştea lui Alexandru C. Moruzi ( 1 842- 1 900), ataşat
pentru misiuni extraordinare la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, titlul
de prinţ "cu care bunicul său intrase în serviciul Rusiei " 162 şi, de asemenea, i
se acorda următoarea stemă: scut despicat, în primul câmp, de aur, o acvilă
neagră contumată, cu zborul în şef, având în cioc o cruce de argint şi ţinând
în gheare o ramură de măslin; în al doilea câmp, pe roşu, un cap de bour
negru cu ochi roşii, însoţit între coarne de o stea de argint cu şase raze; în
şef, pe azur, trei stele, aranjate în fascie, de aur, cu câte opt raze. Scutul se
află sub o mantie princiară având deasupra o coroană princiară. Deviza,
plasată pe o eşarfă de azur, cu literele de aur, este în limba greacă: A.tyo'U �tv
- O'UX'JIEWl - f.lE 1 63 .
Adăugăm aici şi stema din prima ediţie a monografiei lui Eugen
Rizo-Rangabe, Livre d 'or de la noblesse phanariote 1 6\ publicată în anul
1 892. Aici, vedem (fig. 1 5) un scut despicat, în primul cartier, pe câmp de
aur, o acvilă bicefală neagră cu zborul în şef; în cartierul doi, în câmp de
1 5 8 Mihail-Dimitri Sturdza, op. cit. , p. 355.
1 59 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 9 1 .
1 6° Florin Marineseu, loc. cit. , 1 995, p. 52.
1 6 1 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 88.
1 62 Mihail-Dimitri Sturdza, op. cit. , p. 354.
1 63 Ibidem.
1 64 Eugen Rizo-Rangabe, op. cit., p. 86; idem, Livre d 'or de la noblesse phanariote et des
familles princieres de Valachie et de Moldavie, Athenes, 1 904, p. 1 49.

416

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

argint, un cap de bour de culoare naturală; în şef, pe azur, trei stele, puse în
fascie, cu câte şase raze, de argint. Scutul netimbrat, este aşezat sub o
mantie de purpură cu franjuri, căptuşită cu hermină, brodată cu franjuri de
aur şi cu ciucuri de aur, prinsă într-o coroană princiară închisă, de aur, cu
perle şi nestemate, având deasupra un glob crucifer.
Pe cele două pahare armoriate, de la Muzeul Judeţean de Istorie din
Bacău, stema familiei Moruzi (fig. 1) apare astfel: scut tăiat-despicat în vârf,
în partea superioară, pe albastru, trei stele de argint, aranjate în fascie, cu
câte şase raze; partea inferioară este despicată: în cartierul doi, pe aur, o
acvilă bicefală neagră, cu aripile desfăcute, zborul în sus; în cartierul trei, pe
fond roşu, un cap de bour de argint. Scutul este timbrat de o coroană
princiară închisă, de aur, cu perle şi nestemate, având deasupra un glob
crucifer. Scutul este aşezat pe o panoplie de steaguri. La baza scutului, în
exteriorul acestuia, este plasată, pe eşarfă de argint, deviza în limba greacă:
AErETCOl:AN OU MEAAVMI.

Această stemă este în mod evident una princiară rusă. Comparând-o
cu celelalte steme princiare ruse amintite mai sus constatăm următoarele:
stema de pe paharele armoriate de la Bacău nu respectă partiţiunile clasice
ale scutului (scut despicat şi şef), adoptând în acest sens modelul heraldic
rusesc care "a transformat şeful din stema domnitorilor Moruzi în 1 câmp al
scutului tăiat-despicat în vârf' 165 , diferenţiindu-se parţial şi în ceea ce
priveşte smalţurile (atât ale câmpului, cât şi ale mobilelor heraldice). Dacă
în două dintre variante, capul de bour negru, cu ochii roşii, era plasat într-un
câmp roşu, iar în alte două variante pe câmp de argint, aici capul de bour
este de argint, plasat în câmp roşu. Dacă în trei dintre variante acvila
bicefală este neagră, cu zborul în şef, plasată pe câmp de aur, iar într-o
variantă este de aur pe câmp roşu, aici este neagră pe câmp de aur. De
asemenea, dacă în două variante cele trei stele, aranjate în fascie, au opt raze
şi sunt de aur pe câmp albastru, iar în alte două variante au cinci respectiv
şase raze şi sunt de argint pe câmp de azur, în stema de la Bacău stelele, de
argint, aranjate în fascie, au câte şase raze şi sunt plasate într-un câmp de
azur.
Cărui membru al familiei Moruzi a aparţinut iniţial acest blazon? Cu
siguranţă a fost folosită de un Moruzi cu "merite" recunoscute în Rusia
ţaristă. Ori, dintre persoanele pomenite în materialul nostru ceva mai sus,
înclinăm către "militarul" 166 Panait C. Moruzi ( 1 8 1 6- 1 859), cel căruia ţarul
165

166

Dan Cemovodeanu, op. cit. , 2005, p. 26 1 .
Florin Marinescu, loc. cit. , 1 995, p. 5 3 .
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Rusiei îi conferă, în urma participării la războiul Crimeii dintre anii 1 8531 856, "titlul ereditar de prinţ" 1 67 •
Încheiem acest material al nostru, reiterând şi pe această cale
importanţa unora dintre exponatele muzeale ca izvoare heraldice. Muzeul
Judeţean de Istorie din Bacău deţine şi alte obiecte de acest gen. Cu
siguranţă, în patrimoniul muzeelor din România există încă alte şi alte
asemenea exemple. Rămâne ca aceste piese să fie introduse în circuitul
ştiinţific, în beneficiul, deopotrivă, atât al muzeisticii cât şi al ştiinţei şi artei
heraldice în general.
*

Fig. 1 Stema familiei Moruzi
pe unul din cele două pahare armoriate
aflate în patrimoniul Muzeului Judeţean de Istorie din Bacău
-

1 67 Ibidem .
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Fig. 2 - Pahar mic cu stema familiei Moruzi
(Muzeul Judeţean de Istorie Bacău)
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Fig. 3 - Pahar mare cu stema familiei Moruzi
(Muzeul Judeţean de Istorie Bacău)
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Fig. 4

-

Stema lui Alexandru vodă Moruzi de la Palatul Domnesc din Iaşi
(mutată la castelul Sturdza din Miclăuşeni)
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Fig. 5

Hrisov emis la 20 mai 1 803 de Alexandru vodă Moruzi
(validat cu două sigilii mari cuprinzând stema unită)
-
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Fig. 6 Hrisov emis la 20 mai 1 803 de Alexandru vodă Moruzi
(cu annele Moldovei şi Ţării Româneşti înfăţişate în scuturi separate)
-
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Fig. 7 - Stema familiei Moruzi
pe piatra de mormânt a lui Alexandru C. Moruzi ( 1 805- 1 873)
din curtea Bisericii "Adormirea Maicii Domnului" din Zvoriştea,
j udeţul Suceava
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Fig. 8

-

Stema familiei Moruzi de pe frontispiciul Casei Pogor din l aşi
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Fig. 9

-

Stema de pe monumentul funerar al principesei Mariei Moruzi
de la Iaşi
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Fig. 1 O Stema familiei M oruzi
dintr-un album heraldic de la sfârşitul secolului al XIX-lea
-
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Fig. 1 1 Stema familiei Moruzi
gravată pe o placă de aramă fixată pe capacul unei casete de lemn
datând de la finele veacului al XIX-lea
-
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Fig. 1 2 Stema familiei Moruzi
gravată pe mânerul unei linguri de argint
dintr-un serviciu de argintărie de masă ce a aparţinut
unor membri ai ramurii moldovene ai acestui neam domnesc
-
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Fig. 1 3

Stema princiară rusă a familiei Moruzi
pe un sigiliu de piatră lustruită
datând de la finele veacului al XIX-lea
-
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Fig. 1 4 - Stema de pe monumentul funerar
al diplomatului Constantin P. Moruzi ( 1 848- 1 9 1 3 )
de la Rottach-Egem în Bavaria
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Fig. 1 5 Stema princiară rusă a fami liei Moruzi
publicată în Livre d 'or de la noblesse phanariote
-
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COLINDATUL CU DUBA PE VALEA MURE ŞULUI. DE PE
ULIŢELE SATULUI PE SCENĂ
Elena Rodica Colta *
Caroling with drums on the Mureş Valley. From the streets of the
village on stage
- Abstract The habit of Iad bands caro/ingfor the Advent is a very old one. The
"
drummer
bands , as they are named in Arad County, continue ta organize
"
themselves every year for the Advent in the villages of Mureş Valley, this
habit reperesenting in this regard a local version of Carpathian youth
brotherhood, with deep roots in old Dacian, Germanie (mannerbund), Iran
male secret societies, .
Analyzing the scenario of drum caro/ing it is carried today, 1 noticed
that the drummers continue ta follow the old rules for the organization of
the group and ta perform the mandatory sequences of the habit, even
meanwhile there have been some simplifications and omissions.
In the same ethnographic area in the past 40 years, along with
caroling in the streets of the village, came a hybridform of the habit, that is
caro/ing with drums an stage. Despite the de-ritualization and the de
semantization of the gestures, the new form was approved by rural
communities, becoming a tradition itself. Its acceptance by the community is
obliging the researcher ta consider the analysis for both of them.
Key words: caro/ing, hand, ritual script, new tradition
Cuvinte-cheie: colindă, bandă, descrierea ceremonia/ului, tradiţia nouă

Obiceiul colindatului feciorilor în ceată, în Ajun de Crăciun, este
unul foarte vechi 1 , "ceata" care, în judeţul Arad, se constituie şi azi, în postul
Crăciunului, în localităţile de pe Valea Mureşului, reprezentând o variantă

* Centrul Cultural Judeţean Arad.
1 Traian Herseni, Forme străvechi de cultură populară românească.Studiu de paleografie a
cetelor defeciori din Ţara Oltului, Ed. Dacia, Cluj -Napoca, 1 977; Traian Herseni, Colinde şi
obiceiuri de Crăciun, Cetele de feciori din Ţara Oltului (Făgăraş), ed., pref. şi glosar de
Nicolae Dunăre, Ed. Grai şi Suflet-Cultura Naţională, Bucureşti, 1 997.
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locală de confrerie carpatică de tineret2 , cu adânci rădăcini în vechile societăţi
secrete masculine, dacice, germanice (miinnerbund), iraniene despre care
vorbeşte Mircea Eliade3 .
Primul care a intuit vechile rădăcini ale grupului a fost Dimitrie
Cantemir. Referindu-se, în "Descriptio Moldaviae" , la turcă, cărturarul
moldovean a încercat să găsească originea acestui joc cu mască la daci şi
.
SCiţl·4 .
Cât priveşte obiceiul colindatului în ceată, cercetările efectuate în
spaţiul românesc, indică caracterul genereal al acestuia, în toate provinciile
fiind atestate atât ceata, ca organizaţie de iniţiere a tinerilor, cât şi un anumit
scenariu transmis, pe durată lungă, în forma îndătinată.
De la o zonă geografică la alta, ceata de feciori a avut nume diferite:
" dubaşi"5 • Indiferent însă de nume, constituirea se
"
"
"bere , "bute , ,Juni , "
făcea şi încă se mai face după norme precise, aceleaşi, pretutindeni. Vorbim
despre o vârstă potrivită, aceea a feciori lor "care intră în joc", despre condiţia
obligatorie de a nu fi fost însurat , despre un anumit timp calendaristic ( la
"
începutul postului, într-o duminică"), despre un anumit număr de membri,
despre o organizare internă şi despre existenţa unui spaţiu dinainte stabilit,
pentru întâlniri, repetiţii.
Una dintre primele descrieri mai amănunţite a "strânsului feciori/ar
din Ţara Oltului", datează din anul 1 869 şi apare într-un articol publicat în
Actele Societăţii Transilvania: " Când începe Postul Crăciunului junii se
strâng la un loc şi se constituiesc alegând comitetul ce dirijează lucrările:
birău, doi vornici, doi }uzi, doi pristavi şi patru pârgari, etc. "6.
Focalizând pe ţinuturile din vestul României şi anume pe judeţul
Arad, descoperim,aşa cum am menţionat dej a, şi azi prezenţa cetelor de
feciori, pe Valea Mureşului7 , atât în satele de la sud de Mureş (zona Bata
Căprioara), cât şi în cele de la nord (zona Săvârşin).
2

Ceata de feciori a fost atestată întâiaoară în Transilvania, în judeţul Alba, în anul 1 647, de
către pastorul Andreas Mathesius din Cergăul Mic, apud Ilie Moise, Confrerii carpatice de
tineret. Ceata de feciori, Ed. Dacia XXI, Cluj-Napoca, 20 1 2, p. 1 1 .
3 Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-Han, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1 980, capitolul Dacii şi lupii.
4 Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Ed. Academiei Române, Bucureşti, 1 973, p. 348,
nota 22.
5 Ioan Toşa, Crăciunul în lumea satului românesc de la sfârşitul secolului al XIX-lea, Ed.
Mediamira, 2000, p. 3 8-42.
"
6 D. Tacit, Datinii/e românilor de Crăciun, în
"Actele Societăţii Transilvania , V-VI,
Bucureşti, 1 869, p. 60 apud Ilie Moise, Confrerii carpatice de tineret. Ceata de feciori, Ed.
Dacia XXI,
Cluj-Napoca, 20 1 2, p. 1 2.
7 Localităţile Bata, Ţela, Bacău! de Mij loc, Ostrov, Viriş Mort, Birchiş, Căpâlnaş, Valea
Mare, Căprioara, Săvârşin, Toc, Petriş, Ilteu, Selişte, Corbeşti, Troaş, etc.
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Cum pe Valea Mureşului colindatul se face, din cele mai vechi
timpuri, " cu duba şi cu muzica" , aici ceata de colindători este cunoscută ca
ceata de dubaşi" .
"
Obiceiul, atestat în zonă în secolul al XVIII-lea, a fost transmis din
generaţie în generaţie şi şi-a păstrat până astăzi caracterul iniţiatic 8 .
Grupul este format dintr-un conducător, care, de la un sat la altul, se
numeşte gazdă de dubaşi (Căprioara), vaivoda (Bata, Ţela, Bacăul de mij loc),
căpitanul dubaşilor (Corbeşti), din două " cătane" sau căprari, unul "di
colinzi" şi unul "di daruri" , o iapă sau gudă şi mai mulţi dubaşi (8- 1 2), care,
în trecut obligatoriu, trebuiau, să fie "mai mult feciori"9 , vârsta acestora
variind între 1 7 şi 2 1 ani (Foto 1 şi Foto 2).
Dreptul de a ocupa un loc mai central la casa gazdei colindate îl
oferea vechimea în ceată. Noii intraţi stăteau pe lângă uşă. Căprarii se
alegeau numai dintre dubaşii mai în vârstă, cu o anumită experienţă iar Iapa
era, de obicei, un fecior mai sărac.
Îmbrăcămintea a fost şi ea multă vreme una îndătinată, cunoscută
de întreaga comunitate şi anume portul de iarnă, de sărbătoare: cămaşă,
laibăr, cioareci, coţobaică şi căciulă neagră de miel, la care se adăugau
insemnele: podoabele de la căciulă (fire, tricolor, pene de fazan şi flori de
hârtie) şi bâtele căprarilor. Azi feciorii îmbracă doar coţobaica şi căciula
împodobită. Această căciulă împodobită, dubele şi faptul că umblă în grup îi
separă de restul comunităţii.
Dublete, făcute din piele de viţel, de câine, de oaie, sunt şi ele
" cu cipcere" şi cu verdeaţă (iederă).
Împănate
"
"
Gazda de dubaşi/vaievodul avea obligaţia să-i înveţe pe feciori
,Jocul dubii" şi colinzile satului. Tot el era cel care " căpărea" (arvunea)
muzica. Formaţia, "partid', cum i se spune în satele de la sud de Mureş, era
compusă din suflători (taragot, saxofon), acordeon şi tobă.
Muzica trebuia să fie tocmită din vreme. Cei care nu aveau
muzicanţi în sat îi aduceau de la Făget, Căpâlnaş, Ohaba etc. De plătit se
plătea destul de mult, fiindcă muzicanţi erau tocmiţi pe patru zile: "Să
plătea pântru sara di Ajun, pântru zâua di Crăciun şi mai două săbători,
pântru joc. Dubaşii făceau jocu şi familiile care primeau dubaşii nu mai
plăteau la joc, să băgau gratis" 10 .
Pe lângă muzică, în trecut, dubaşii din Săvârşin, Zăbalţ, Bata,
Birchiş, Ostrov, era însoţiţi şi de " Ţurcă" şi de mascaţi (moşi şi babe). De
8 Harta etnografică a obiceiului este mult mai mare, incluzând şi sate din judeţele Timiş şi
Hunedoara.
9 Singur conducătorul dubaşilor era om însurat.
10
Inf. teren Ion Bugariu, fost vaivoda, n. 1 924, Bata.
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obicei Ţurca" era un fecior înalt, care dansa încovoiat. Masca era
"
confecţionată din baticuri roşii de mătase. Feciorului i se vedeau doar
picioarele şi ochii. Pe cap îi puneau coarne din piele roşie pe care le
ornamentau cu flori. Ciocul de lemn, de 30-35 cm, era îmbrăcat în piele
roşie. Partea de jos a ciocului, legată de o bâtă ascunsă sub haină, era
mobilă, clămpănea.
Scenariul colindatului, cu unele simplificări, este şi azi acelaşi. În
ziua de Ajun, dimineaţa, muzica şi grupul de feciori se adună la casa
vaivodului" sau a gazdei de dubaşi" sau la ,fartir"şi mai fac o repetiţie
"
"
după care, pe la ora 1 5 - 1 6 pornesc prin sat.
Pe drum, lăutarii cântă marşul sau marşurile, dacă satul are mai
1
1
iar dubaşii bat pe dube. Singurii care n-au dube sunt
multe
căprarii/cătanele" şi vaivoda/ căpitanuf'.
"
"
Căprarii merg înainte, ţinând în mână bastoane împodobite, bat la
fereastră şi întreabă dacă sunt primiţi, cu o formulă acceptată comunitar:
,.Primiţi feciorii dubii?"la care răspunsul era " Primim" sau ,j{aida-ţi!"
(Foto 3).
Primul drum il fac şi azi, ca odinioară, la preot. În Căprioara
preotul le face o slujbă de călătorie", fiindcă, vreme de două zile şi două
"
nopţi, dubaşii sunt călători prin sat 12 •
Ceata îl colindă. Ei cântă la început câteva colinde speciale pentru
preot, printre care Colinda S. Maicii Precesti" (Ostrov, Căpâlnaş). Î n
"
Căprioara dubaşii încep cu Poruncea Sfântă Măria/La sfânta duminicâ'
"
după care, la cerere, cântă şi alte colinzi.
De la preot, se merge la primar, unde colindatul începe cu
" Colinda primarului":
,,Doi, roagă-se, roagă,
Domnule primari
Doi, roagă-se, roagă,
Juni colindători,
Pă iei să-i slobozi
În curtea dumitale.
Zău, că bine-ar sta-re!
Pă iei să-i slobozi
Cuina dumitale,
Zău, că bine-ar sta-re!
Masa-i dumitale,
11

Î n satul Căprioara erau patru marşuri: Simpla, A mielului, A cerbului şi Dupla. Inf. teren
Ioan Ardelean, n. 1 944, fostă gazdă de dubaşi .
12
Inf. teren preot Laurenţiu Sub a, n. 1 9 8 1 , paroh în Căprioara.
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Păharul de argint,
Zău, că bine-ar sta-re!
D-oi, roagă-se, roagă,
Pă iei să-i slobozi
În casa dumitale.
Zău, că bine-ar sta-re!
Murgu-i dumitale,
Codrii-s dumitale,
Cerbii-s de-a vâna-re,
Zău, că bine-ar sta-re!
Murgu-i dumitale,
Leagăn de palcin,
Ce te-ai legăna-re
Dumneta cu doamna!
Noi o d-ăncinăm
Da/ba-i sănătate!" 13 (Foto 4).
Următoarea oprire este la dascăl azi învăţătorul din sat. Dubaşii
cântau o colindă specială pentru dascăl:
Colinda dascălului
Şede-m
bine ăst domn bun
"
D-ales flori dalbe de măr
Numai el cu doamna sa
Cam de lăturea de ei.
Şăd-îm, zău, coconi ai lor
Toţi ciciţi, împodobiţi,
Comănace-s peruiţi
Şi-n minte-s mohorîţi.
Cam de lăturea de ei
Şăd-îm, zău cocoane-a lor,
Tot cicite, împodobite,
În cătrinţe-s lănţuite
Şi-n percice-s grămăgice.
Cam de lăturea de ei
Şăde-m sfinta duminică
Şi-m se-mpoartă îngereşte
Şi-m grăieşte sujleceşte:
-Ţîie domnu ţ-o ajuta
1 3 Inf. de teren Ioan Bota. Colindă culeasă de Ion Simion, el. IV ( 1 939), publicată în Ce-am în
inimă şi-n gând (voi. îngr. de Ion Iliescu şi Ilie Birău), Comitetul de Cultură şi Artă al
Judeţului Timiş, Casa Creaţiei Populare, Timişoara, 1 968, p. 487.
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Pe feciori de-i însura,
Fetele l-ei mărita,
Mai departe, prin dolate,
Mai aproape prin vecini.
La cel măr cel bovnic
Primăvara-i de-nflorit
Mez de vară-i grămădit
Toamna -m pică gi-u rodit
Din rodit, din mărgărit.
Ş-oiu fi, domn bun, veselit
Ş-o-ncmam c u sanatate")4 .
După ce sunt colindaţi toţi oamenii " ăi mai mari", se iau casele la
rând, de la nr. 1 , şi sunt colindaţi toţi cei care îi primesc. Regula nu poate fi
încălcată, indiferent cât sunt dispuşi să plătească, cei ce vor să fie colindaţi
înaintea altora 1 5 • Itinerariul colindătorilor, de fapt un înconjur al satului,
amintind de drumul cotidian al soarelui, are după Otilia Hedeşan un caracter
ritual, fiind menit să revigoreze astrul în perioada sa de minimă potenţă 16 •
Colindatul propriu-zis este ordonat şi el de reguli şi convenţii
comunitare, recunoscute de toţi.
Şi azi, prima colindă se cântă afară, " la uşă" . Î n satul Selişte, la
începutul secolului XX, în târnaţ( prispă) se cânta: "Scoală 9azdă nu durmi
re/ Că nici noi nu am durmitu/ Holerunda lerui Doamne. . . " 1
Când termină această colindă de intrare dubaşii intră în casă, unde se
aşează, după vechime şi după funcţiile, pe care le au în ceată, şi încep să
cânte " Ce sară-i d-această sară/ Doamne dai Domnului nostru . " (Foto 5).
În unele sate fiecare gospodărie îşi avea odinoară propria colindă. În
alte părţi ceata alegea, din repertoriul local, ceea ce se potrivea la fiecare
casă. Se începea cu colinda gazdei, după care, dacă la casă era fecior, se
cânta una din variantele locale a colindei de june, iar dacă era fată, o
variantă de colindă a fetii.
Odinioară, în repertoriul de colinde existau cel puţin două colinde de
june, dubaşii cântând, de pildă, în Căprioara, la cererea gazdei, fie ,,Pă
.

�

�

�

•

.

.

1 4 Ibidem.
1 5 În anul 1 999 dubaşilor din Birchiş au fost tentaţi pe moment de oferta de banii ce li s-a
făcut ca să schimbe rânduiala, însă în cele din urmă au refuzat banii în favoarea rânduielii
(vezi Otilia Hedeşan, Lecţii despre calendar, Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2005, p.
7 1 -73).
1 6 Otilia Hedeşan, op. cit., p. 7 1 .
1 7 Sabin Drăgoi, 303 colinde cu text ş i melodie. Culese ş i notate de Sabin V. Drăgoi, Ed.
Scrisul Românesc, Craiova, 1 930, p.VI-VII.
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poiana cu flori dalbe/ Joacă on june calui-i bunu" 1 8 , fie "Tare marea s-o
lăudat/ Junelui bun/ Nime-n lume nu va trece/ Ba io marea, te-am trecut/ Şi
. .
9
mmzc nu m-am udat etc. " 1 .
La nord de Mureş, în satul Roşia Nouă pentru june se cânta "Pleacă
mire-ntru-n vânatu" , iar pentru fate de măritat "Dalba fecioriţă" sau ,,Fată
mare de-ntrebare" .
Dacă la casă era o femeie văduvă în Bata se cânta " Colinda
văduvei" ( " Colo sus mai sus/Sus la drumu mare/Cine să dumbreşte/0
ghizdovă nevastă").
Referindu-ne la aceste repertorii locale, constatăm că, în trecut, toate
satele de pe Valea Mureşului au avut un mare număr de colinde, între
localităţi funcţionând o concurenţă, chiar dacă unele din colindele
revendicate de o localitate apar şi în repertoriul altor sate.
De pildă, cea mai veche colindă a cetelor din Birchiş şi Căpâlnaş,
,J]ogatu şi săracu"20 se cântă azi în comuna vecină Bata, pe textul de la
Birchiş:
" Coborât-au Domnul Sfânt,
Hai leromi, Doamne, hai,
Domnul Sfânt, pe acest pământ (refren)
Coborât-au tot pe scară,
Scara sfântă şi de ceară,
Pe o zi de sărbătoare
Când răsare sfântul soare,
Cu Sfântul Petru, soţiul lui,
Pentru soarta Omului:
Ce fac domnii cu iobagii
Şi avuţii cu săracii?
Amândoi acum porniră
Şi pedestru să iviră
La casa bogatului,
În mijlocul satului.
"
" Bună ziua domnişori!
"
" Să trăiţi voi cerşători!
" Gătai prânzul de prânzit?
Ne înbiam la omenit. "
1 8 Inf. Ioan Ardelean, n. 1 944.
1 9 Varianta cântată în 1 939.

2° Cel mai vechi text al acestei colinde a fost notat în 1 845, într-un caiet de şcoală, de Isaia
Ignuţa, învăţăcel în Birchiş.
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" Prânzul gata nu-i de voi,
Ci de domnişori ca noi! "
" Dacă nu-i şi pentru noi,
Să prânziţi doar numai voi! "
Ei se iau şi ducu-să
Şi ajung şi vădu-să
La casa săracului,
În capetul satului.
"
" Bună ziua, muncitori!
" Să trăiţi voi călători!
Găta-i prânzul de prânzit?
Ne îmbiam la omenit. "
" Prânzul nostru e cam puţin,
Dar veniţi ca să-I prânzim!
Şi de cumva nu ne-ajunge,
Merge-voi în sat şi voi aduce. "
Să luară şi intrară
Şi la masă să aşezară,
Să ospătară nu putură
Că să gătă ce avură.
Mulţămit-au cui le-a dat.
Mai departe au plecat,
Pintră vii, pintră câmpii.
Dumnezeu din grai grăia:
" Caută Petre în stânga mea,
Spune Petre ce-i vedea? "
" Doamne, mult nu mai ţinea,
De ce văd îmbătrânesc
Şi de spaimă mă-ngrozesc:
În mijlocul Iadului
Cum s-aprinde şi cum arde
Şi avu[tul] să prăpade,
Că băiauri sujlă-n foaie
Să îmbulzesc de n-află loc,
Scarpiele-s ca vacele,
Broaştele, ca soarele! "
Dumnezeu din grai grăia:
" Caută Petre în dreapta mea,
Spune-mi, Petre, ce-i vedea? "
" Doamne mult de-ai mai ţinea,
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De ce văd întineresc
Şi mă bucur, dănţuiesc.
Văd casa săracului
În mijlocul Raiului,
Din afară arginţită,
Din lăuntru aurită,
Soare mândru, zi sănină
Şi împrejur cu o grădină.
Frunzele-s ca stelele,
Florile-s ca lunile. "
, ""2 ) .
A h mam
" � cu sanatate.
� �
" O mc
Tradiţia satului Bata susţine că în repertoriu local erau odinioară
365 de colinde, câte una pentru fiecare zi din an, însă de amintit nimeni
nu-şi poate aminti mai mult de primul vers din vreo 30.
Repertoriul local al micului sat Ostrov a fost în perioada interbelică
format din 52 de colinde ( 1 5 de şazdă, 8 de fecior, 1 O de fată, 2 de nevastă,
8 de copil mic, 1 de gemeni etc.) 2 .
Cât priveşte satul Căprioara, aici repertoriul local a fost format din
32 de colinde între care Colinda pomului, Colinda Sf Petru, La curţile lui
Crăciun şi Mioriţa zărăndană, Colinda păcurarului.
Colinda Sf. Petru
,,Petru-n rai îşi purcedea
Petru-n rai îşi purcedea
Raiu mândru luminos.
Prin mijlocul raiului,
Nimen-nlume nu-l vedea
Numai dragul Tatăl său,
El din graiu aşa grăia:
-Petre, Petre, fiul meu
Am eu loc în rai ori n-am ?
Petru din graiu îi grata:
-Ba tu loc în raiu că n- ai,
Că birăufostu-ţi-ai,
Pe săraci ai asuprit,
2 1 Colinda, scrisă cu alfabet chirilic se găseşte la p. 1 06 dintr-un manuscris, a cărui urmă s-a
pierdut. vezi Şerban Vlad, Obiceiurile Crăciunului Într-un manuscris din a doua jumătate a
secolului al XIX-lea, în Timisiensis: revistă trimestrială de informare culturală, Editată de
Centrul Creaţiei populare Timiş, nr. 4, Timişoara, 1 999, p. 37.
2 2 Caietul de colinde a ţăranului Irimie Bungiu n. 1 9 1 1 se păstrează azi în "Arhiva de folclor
a Universităţii de Vest Timişoara" .
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Şi aşa raiul ai pierdut.
Petru-n rai îşi purcedea
Prin mijlocul raiului,
Nimen-nlume nu-l vedea,
Numai dragă maică-sa,
Maică-sa din graiu grăia:
-Petre, Petre, jiul meu
Am eu loc în rai ori nu?
Petru din graiu îi graia:
-Ba tu loc în raiu că n- ai,
Crâşmăriţă fostu-ţi-ai
!ţii goale datu-ţi-ai
Şi aşa loc în Rai nu ai.
Petru-n rai îşi purcedea
Prin mijlocul raiului,
Nimen-n lume nu-l vedea,
Numai dragă soră-sa
-Petre,Petre, frate meu
Am eu loc în rai ori nu?
Petru din graiu îi graia:
-Ba tu loc în raiu că ai,
Ţi-a fost casa lângă drum,
Pe cei goi i-ai îmbrăcat,
Cei jlămânzi i-ai săturat,
Pe setoşi i-ai adăpat,
Loc în rai ai câştiga!.
"
S-o-nchinăm cu sănătate .
Mioriţa zărăndană
"Întorcu mi se-ntorcu
Pe câmpii la noi
Trei turme de oi
lai Domnului Doamne
Trei îs păcurari
Doi îs veri primari
Unu-i străinelu
Mic şi frumuşelu
Ceia doi primari
Ei să voroveau
Ca să mi-! omoare
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La apus dă soare
Pă cela mai mic
Streienel voinic
Inde să-i îngroape
În stâna oilor
Glasul mieilor
Toporaşul lui
Inde să i-l pună
În mâna lui cea dreaptă
Fluieraşul lui
Inde să i-l pună
În mâna lui cea stângă
Vântu va suflare
Toporu tăiare
Fluiera va zice
Oile s-or strânge
La mormânt şi-or plânge
Cu lacrimi de sânge . . .
"

Colinda păcurarului
El
" s-o lăudat, doamne,
Dalbu-i păcurari
Că el că mi-ş are
Oi multe, mai multe
Câte flori pe munte
Câţi luceferi,
A tâţia-s berbecei
Câte steluşele,
A tâtea mieluşele.
El s-o lăudat
Că el le-o văra
În ostrov de mare.
Marea s-au lăudat
Că el va volba
Oi dalbe va-neca,
El s-o lăudat
Că el că mi-ş are
Doi-ş berbecei
Cu lanţuri de aur,
În coarne vor plesni,
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Lanţu-o sdrăncăni,
Marea va stărpi,
Oile vor trece
Unde iarba-mi creşte
În trei se-mpleteşte
Nime n-o coseşte
Întreagă-m putrezeşte,
Unde lemnul creşte,
Nimeni nu-l ciopleşte,
Întreg putrezeşte.
Ce te-ai veseli-re,
Noi o dă-ncinăm
Dalba-i sănătate!"
Î n 1 925, etnomuzicologul Sabin Drăgoi, originar din satul Selişte de
Mureş, a cules în Săvârşin 23 de colinde, de la dubaşul Stoian Iosifv de 1 6
ani şi 29 de colinde din satul Ilteu.
Între colindele cântate de dubaşii din Săvârşin găsim o altă variantă
a Colindei Primarului, Mioriţa zărăndană, Colinda Sfântului Petru şi
Colinda Junelui, care începea cu ,,La porţile lu mpăratu,/Şede-un june
rezematu,/Hoi lerui dai lerui-mi Doamne" .
Pentru a ţine minte atât de multe colinde, practica generală a fost
aceea de a le scrie în caiete, păstrate peste an de vaivoda sau de gazda de
dubaşi. Caietele acestea erau scoase din cufere sau dulapuri după
consituirea cetei, când începeau repetiţiile, şi nu se împrumutau.
Adunarea grupului în post, învăţarea în colectiv a textelor şi a
melodiilor a fost determinată de credinţa colectivă că textul colindei
trebuia rostit, în fiecare an întocmai, fără greşeală, fără scurtări. Această
fidelitate faţă de text, obligaţia grupului de a cânta colinda în forma
iniţială, în care se ştie că a fost eficientă, indică caracterul ritual al
cântatului. Fidelitatea mergea până la rostirea unor cuvinte fără înţeles,
deformate de învăţarea prin auzire, în credinţa că păstrarea întregului
asigură valenţa magică a textului.
Revenind la momentele scenariului, când se termina de cântat
colindele, Ţurca juca ,Jocul ţurcii'', un dans ritual menit să regenereze
natura şi să determine sporul casei, pentru care primea bani. Banii erau puşi
fie în cioc fie aruncaţi pe jos şi atunci, Ţurca trebuia să-i adune cu ciocul.
Azi rolul măştii animaliere simbolizând vechea divinitate, acolo
unde mai există, şi-a pierdut vechea funcţie, clămpănitul, ciupitul şi
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speriatul femeilor şi copiilor fiind menite să distreze comunitatea prm
reacţiile celor agresaţi de mască.
Dacă în casă sunt fete de măritat, se stă 2-3 ore. În trecut, după ce
erau cântate colindele comandate de gazdă şi după dansul Ţurcii, în Bata
vaivoda întrebă "na gazdă ce ne mai dai dă lucru " iar gazda comandă ,,să
cânte muzica" şi muzica începea să cânte de joc şi toţi jucau23 .
În final, gazda căşii le dădea dubaşilor colac, cârnaţ, rachiu şi bani.
Dacă dubaşii scurtau colinzile, la fiecare scurtare, gazda rupea din cârnaţ,
micşorându-1.
"
" Căprarul gi daruri în Căprioara mulţumeşte pentru fiecare dar
primit (" Grăirea colacului" , " Grăirea cârnaţului" , " Grăirea rachiului" şi
"
" Grăirea banilor ), în vreme ce dubaşii îl secondează strigând şi bătând pe
dube:
Grăirea colacului4:
,Jiei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
(şi bat pe dube o dată)
Ridicaţi-vă-n capetele oaselor
În tălpile picioarelor,
(bătaie pe dubă)
S-aveţi în ştire
Că ne-o dăruit gazda cu gazdăriţa întîii dar
(bătaie)
Un colac, mare,
(bătaie)
Frumos
Ca comîndare
Frumos, frumos,
Ca peliţa lui Hristos,
(bătaie)
Noi în picioare stăm
În pălmi ne ţinem
De după el nu ne vedem
(bătaie)
23 Inf. teren Ion Bugariu, fost vaivoda, n. 1 924, Bata.
24 În Grăirea colacului" se face trimitere la colacul ritual copt special de Crăciun, care, prin
"
puterea cuvântului ce urează, primeşte o funcţie fertilizatoare.
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Cîta ploaie !-o plouat,
Cîtă rouă !-o rouat,
Cîte păsări or sburat,
Tăce din el or mîncat (or gustat)
Dar şi nouă ne-or lăsat
(bătaie)
Ei, să-! primiţi bucuroşi,
Şi să-! mîncaţi sănătoşi
(bat pe dube prelung) " .
Grăirea cârnaţului
,Jiei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
(bătaie)
Iar s-aveţi în ştire că ne-o dăruit gazda cu găzdăriţa cu al doilea dar
(bătaie)
Cu şoldu
Boldu,
(bătaie)
Dar nu-i şoldu
Boldu
Ci-i porcu
Cu totu
(Bătaie)
Dă-i mai mult la dumnealui în pod
(Bătaie)
Las să fie,
Că i se cuvine,
Că dumnialui 1-o iernat,
Dumnealui 1-o vărat,
Din iei n-o gustat
Pînă şi nouă ne-o dat
(Bătaie)
Poate că o gustat
Dar şi nouă nea lăsat
(Bătaie)
Ei, să-I primiţi bucuroşi
Şi să-I mîncaţi sănătoşi.
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(Bat prelung pe dube) "
Grăirea rachiului
,,Hei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
Iar s-aveţi în ştire că ne-o dăruit gazda cu găzdăriţa cu al treilea dar.
C-o buce mare crăiască,
Ca dumnezeu să-I trăiască,
Şi pe dumnealui, da şi pe dumneavoastră!
Bucea fu legată cu şapte cercuri,
Ca să ne fie de marţi pînă miercuri.
Feciorii de bucurie,
Luară bucea în chirie.
Apucară fundurile,
Bundurile,
Cercurile,
Bercurile,
Doagele,
Sfirloagele.
Iar cinstitul domn îşi făcu mîna pungă,
Ba se sufulcă pînă la cot,
Scoase altă buce mare, crăiască,
Ca dumnezeu să-I trăiască,
Şi pe dumnealui, da şi pe dumneavoastră!
Ei, s-o primiţi bucuroşi,
Şi să o beţi sănătoşi.
(Bat prelung pe dube) "
Grăirea banilor
,,Hei, feciori mari
Feciori tari,
Feciori de boieri,
Feciori de cimpoieri,
Iar s-aveţi în ştire că ne-o dăruit gazda cu găzdăriţa cu al patrulea dar.
Cu doi, trei
Tăierei,
Din pungă ce ieşiră să tune,
Să răsune,
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La tăce tîrgurile,
La tăce vadurile.
Nu gi draci
Numa gi bani.
Voi nu ştiţi,
Din ce-s făcuţi banii,
Numa eu ştiu:
De doi ţigani,
Motocani
Cu picioarele sucite
Cu mustăţile pârlite
Cu ciocanele dădeai
Scântei săreau
Pă picioare să ardeau
Ţâganu stătea pă nicovală
.
Sa� Ulta 1a ţaganca goa1a� . . . . 25
(dl:!başii bat p e dube ca s ă nu s e înţeleagă cuvintele mai departe) "
In alte sate, precum Corbeşti, se mulţumea printr-o singură oraţie:
,,Hei, ficiori, ficiorii dubii
Sculaţi-vă-n tălpile picioarelor
În capetele oaselor (foţi răspund cu bătăi de dube)
Până noi am colindat
Gazda cu găzdoaia
Pentru noi bine s-o gătat
Cu-n colac de grâu frumos
Să trăiască gazda nost '
Şi cu al doilea dar
Cu-n cârnaţ de porc mort
Bine că-i mort
Că-n sac îl port
Că de n-arfi porcul cu totul
Cu ochii ne-ar vedea
Cu picioare/a ne-ar călca
Cu coada ne-ar vântura
De noi, ficiorii dubii,
N-am şti, care pe care
Ulţă am da.
Ne mai cinsteşte gazda nost '
�

Inf. Ioan Bota, gazda de dubaşi, n. 1 9 1 2. Culegeri făcute de Ion Simion, elev în el. IV
( 1 939). Publicate în Ce-am în inimă. . , p. 487.

25

.
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Şi cu al treilea dar
C-o iapă crăiască
Gazda nost '
La mulţi ani să trăiască!
Toţi: Să trăiască!
C-o avut gazda nost ' doi călţei sprintenei
S-o dus cu ei la Vărădie
După o bute de răchie.
De la Vărădie la Săvârşin
O venit mai lin
De la Cuiaş la Toc
O venit de-un trop,
De la Toc la Ilteu
O venit mai mereu.
Aici o fost un loc foarte rău
Să-mburdă cocia,
Sparse butea cu răchie.
Cu doagele, mânau pârloagele,
Cu fundurile prundurile,
Cu cercurile, bercurile.
Ş-o făcut cum o putut
Pă astă sară
O uiagă crăiască
Gazda nost '
La mulţi ani să trăiască!
Toţi: Să trăiască! ""26 •
Apoi, Iapa sau, la Corbeşti, Guda punea rachiul într-o damigeană
iar colacul şi cârnaţul într-o straiţă. Azi în toate satele se dau mai mult bani.
După ce totul se termină, se mai cântă o colindă, de obicei " Cruce-n
casă cruce-n masă/ Rămâi gazdă sănătoasă" , apoi dubaşii pleacă mai
departe. Pe drum ceata este urmată de feciori şi fete din sat, care intră şi ei în
case cu colindătorii. Î n satele mari, spre dimineaţă dubaşii merg acasă şi
continuă colindatul a doua zi, după masa, până termină.
În satul Căprioara27 este obiceiul ca, după ce terminau de colindat
satul, ceata să vină la biserică la Sf. Liturghie, cu muzica (care rămâne
afară), şi după serviciul religios ,,să colinde biserica" . În felul acesta sunt
26

Inf. de teren Sas Aurean, culegere făcută în 1 978, apud Emil Murgu, Comuna Petriş, trecut
Ed. Mirador, Arad, 2009, p. 1 26- 1 27.

şi prezent,

27 În satul Căprioara, Sf. Liturghie se ţine doar a doua zi de Crăciun.
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colindaţi şi cei care nu i-au primit în casă, din cauza orei târzii sau a vârstei
înaintate (Foto 6).
Petrecerea de spargere a cetei, numită în unele sate " conac" , se ţinea,
în trecut, în prima zi de după sărbători, în Bata la ,fartir" în alte sate la
gazda dubaşilor.
Obiceiul era să se adune toţi dubaşii, cu muzica şi cu iapa.
Odinioară o parte din darurile primite se dădeau lăutarilor şi iepei, iar restul
se consumau în colectiv. Banii rămaşi se împărţeau între dubaşi. De multe
ori însă dubaşii hotărau să facă bal de Anul Nou şi atunci nu luau banii ci
plăteau cu ei, din nou, muzica, pentru bal.
Obiceiul vechi în Căprioara era ca, la încheierea conacului, dubaşii
să-i petreacă28 pe muzicanţi, după care ceata se spărgea până la următorul
Crăciun. Totuşi, în toate satele, între cei din ceată rămânea o solidaritate şi,
chiar dacă nu mai acţionau ca grup cu funcţii rituale, ei continuau să se
implice în organizarea jocului şi a baluri lor din sat.
Începând cu perioada comunistă, în paralel cu colindatul pe uliţele
satului, a apărut şi o variantă hibridă, de scenă, inclusă în spectacolele de
Crăciun.
Mutarea pe scenă şi transformarea în spectacol a obligat la o
simplificare şi la o adaptatre (până la mutilare) a secvenţelor, decupate din
vechiul scenariu ritual, intervenţii care au echivalat cu o desemantizare şi o
deritualizare a performării. Însă, oricât de malign a fost aceast transfer
pentru societăţile tradiţionale, odată încetăţenit, la fel ca şi în cazul
Căluşului, obiceiul colindatului cu dube pe scenă a fost acceptat de
comunităţi şi, după 40 de ani, chiar agreat, încât nu lipseşte din azi din
program (Foto 7).
În aceste condiţii cercetarea contemporană trebuie să aibă în vedere
ambele variante ale obiceiului (faptul viu, care se înscrie în partimoniul
imaterial şi colindatul-spectacol). În mod evident divergente, ambele
variante suferă în permanenţă schimbări, care nu pot să fie trecute cu
vederea.
Astfel, în cazul colindatului cu duba pe uliţă, repertoriile de colinde
au suferit mai ales în ultimii 20 de ani o sărăcire semnificativă. Dacă
odinioară înstrăinarea caietelor cu colinde era tabuizată, în ultimii 20 de ani,
majoritatea satelor au rămas fără ele, acestea ajungând în diferite arhive de
folclor din zonă. Ca urmare, dubaşii de azi cântă un număr limitat de colinde
" Î
"ale satului . n plus, în toate satele a apărut şi o tendinţă de înlocuire a
colindelor laice, foarte lungi, cu colinde creştine promovate de biserică.
28

Să-i conducă.
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În sfârşit, chiar şi modul de interpretare s-a schimbat în ultimii 50 de
ani, tempo-ul fiind azi mult mai alert. Toate aceste elemente au produs,
involuntar şi în mare parte inconştient, o anumită uniformizare, " standar
dizare" a vechii datini.
Cât priveşte colindatul pe scenă, scenariul şi conţinutul este stabilit
de fiecare dată de cel care regizează spectacolul . Din vechiul obicei al satului
sunt menţinute doar momentele cheie, aşteptate, datorită convenţiei, de
spectator. Desfăşurarea, în afara funcţiei rituale, se transformă în virtuozitate
interpretati vă.
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DINAMICA MESAJULUI MUZEAL ŞI ROLUL
COMUNICATORULUI. CE, CUI ŞI CUM TRANSMITEM
Coralia Costas *
'

The Dynamics of the Museum Message and the Communicator's Role.
What, to Who and How We Transmit the Message
- Abstract The role of communication in the contemporary world is one which
requires no more introduction, being already a proven fact that an adequate
and nuanced approachof the communication processes is essential in aur
understanding as beings subjected to becoming and implicitly in accepting
the State institutions as bodies undergoing continuous transformation.
For a longtime, in Romania, the museum was an institution focused
on the conservation, storage and valorization of the heritage through
exhibitions, the objective of educating, of instructing the public through the
attractive and interactive presentation and interpretation of its co/lection
being as signed to it rather recently. Thus, we can now a days talk of a real
metamorphosis of many museums in Romania as a reaction of this advanced
state of non-communication, previously registered, and which was
inevitably was subjected to change. This though, did nof take place at once,
but it initially happened experimentally, beings pread to most of the profile
institutions in Romania.
Economica!, cultural or politica! factors determined the
accentuation of the importance of communication processes in the social
life, gathering continuously more and more fields of activity. Thus, in the
2 F1 century, the Romanian museum had turned from a rigid institution
which would transmit a fixed message, unchanged since entire decades in to
a forum for thes haring of information, and the museum specialist or
museum guide into a communicator.
The present paper aims at pointing out the challenge ssuch a role of
communicator of the museum message involves.
Key words: Communicator, interpretation, education, process, sharing of
information
Cuvinte-cheie: comunicator, interpretare, educaţie, proces, prezentarea
informaţiei
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Rolul comunicării în lumea contemporană este unul care nu mai
necesită introducere, originea limbajului, semnul lingvistic, relaţia dintre
scriere şi vorbire sau procesul comunicării constituind preocupări ale
savanţilor încă din timpuri îndepărtate, fiind deja dovedit că o " abordare
adecvată şi nuanţată a proceselor de comunicare" este esenţială în
înţelegerea noastră ca " fiinţe sociale supuse devenirii " şi implicit în
acceptarea instituţiilor statului ca organisme în continuă transformare 1 • În
dorinţa lor de a înţelege şi explica lumea în care trăiau, dar şi dintr-o
necesitate practică, dată fiind importanţa artei oratorice în Grecia, autori
antici precum Heraclit, Democrit, Platon, Aristotel, dar şi sofişti, stoici,
epicurei s-au preocupat pe de o parte de legătura dintre cuvinte şi obiecte,
iar pe de alta de relaţia dintre limbă şi gândire2 •
Dincolo de aceste începuturi îndepărtate, teoria limbajului şi mai nou
teoria comunicării reprezintă concepte de dată relativ recentă, lingvistica
constituindu-se ca ştiinţă autonomă abia în veacul al XIX-lea, un moment de
cotitură în evoluţia acesteia reprezentându-1 publicarea în 1 9 1 6 a Cursului
de lingvistică generală a savantului elveţian Ferdinand de Saussure. Aici
regăsim relaţia dintre limbaj (caracteristic a speciei umane)/ limbă
(caracteristică a unui popor)/ vorbire (actualizarea de către un individ a
acestor caracteristici), explicaţia semnului lingvistic ca raportul dintre
semnificat şi semnificant, dar şi introducerea conceptului de semiologie,
drept "ştiinţa care studiază viaţa semnelor în viaţa socială"3 . Considerăm
această formulare ca având o însemnătate deosebită pentru contextul vizat
de noi, acela al comunicării în spaţiul muzeal, al unei interacţiuni sociale
între muzeograf/ghid muzeal, care dă glas la modul propriu, împrumută
vocea sa unui exponat neanimat, şi vizitator. O astfel de interacţiune implică
atât comunicarea verbală cât şi cea nonverbală între cei doi agenţi ai
procesului de comunicare, preferabil dialogal, deci interactiv.
Aceeaşi legătură intrinsecă între limbă şi societate este stipulată şi de
Andre Martinet, care consideră că limba este pentru om şi pentru societate

* Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi.
1 Tudor Olteanu, studiu introductiv Depăşirea stării de incomunicare, în J. J. Van
Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Noomen, Ştiinfa comunicării, Ed. Humanitas, Bucureşti,
2004, pp. 5-6.
2 Constantin Dominte, Introducere în teoria lingvistică, disponibil on-line la adresa
http://ebooks. unibuc.ro/filologie/dominte/ l .htm.
3 Ferdinand de Saussure, Curs de lingvistică generală (trad. de Irina Izvema Tarabac), Ed.
Polirom, Iaşi, 1 995, p. 4 1 .
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un instrument, al cărui funcţie esenţială este aceea de comunicare 4, dar şi de
Roman Jakobson, care afirma că "nu exista proprietate privata in domeniul
limbajului, aici totul este socializat"5 . Altfel spus, limbajul este înainte de
toate transmitere de informaţii, partajare a cunoştinţelor, concept care este
una din caracteristicile fundamentale ale unui instrument fără de care mulţi
dintre noi astăzi nu am mai putea funcţiona, respectiv noţiunea de
worldwide web sau, mai comun, de internet.
Neavând intenţia de a transforma acest excursus în lingvistică într-o
introducere în studiul acesteia, mai reţinem tot de la Roman Jakobson
elementele constituente şi funcţiile comunicării: emiţător, destinatar, mesaj ,
cod, context, canal şi, respectiv, funcţia emotivă sau expresivă orientată pe
emiţător, funcţia conativă, sau volitivă, incitativă, imperativă, orientată pe
destinatar, funcţia poetică, sau estetică, retorică, axată pe mesaj , funcţia
referenţială, sau denotativă, cognitivă, reprezentativă, informativă, axată pe
context, funcţia fatică sau relaţională sau de contact, care vizează canalul şi
în fine funcţia metalingvistică, sau metasemiotică, ce se referă la codul
folosit în comunicare6 .
Transpunând noţiunile teoretice de mai sus asupra aspectelor
concrete ale comunicării muzeale, putem identifica următoarele cores
pondenţe: emiţătorul este muzeul sau exponatul de muzeu în numele cărora
vorbeşte ghidul/muzeograful, destinatarul este publicul vizitator căruia ne
adresăm, mesajul este obiectul comunicării, ceea ce transmite muzeul, ca
instituţie/exponatul ca obiect reprezentativ sau constitutiv al instituţiei, cu
ajutorul mij loacelor de prezentare disponibile sau prin viu grai de către un
ghid/muzeograf/comunicator muzeal, coduleste forma de comunicare
înţeleasă de ambii parteneri ai comunicării, contextuleste cadrul muzeal, iar
canaluleste suportul, mijlocul comunicării: scris, audio, video, multimedia
dar şi prin viu grai.Constatăm că în cazul nostru, al comunicării muzeale,
emiţătorul este oarecum duplicitar, sau cel puţin ambiguu, deoarece ne
aflăm în faţa a ceea ce-am putea desemna drept sinonimii imperfecte, în
sensul în care ne întrebăm cine vorbeşte şi în numele cui. Evident,
ghidul/muzeograful - nu vorbeşte în faţa publicului în nume propriu, ci el
reprezintă instituţia în care lucrează şi în acelaşi timp împrumută vocea sa
unui obiect neanimat încărcat cu multă semnificaţie. Parafrazând am putea
vorbi de exponat în căutarea unei voci. Comunicatorul este asemănător unui

4 Andre Martinet, Elemente de lingvistică generală (trad. de Paul Miclău), Ed. Ştiinţifică,
Bucureşti, 1 970, pp. 23-3 7.
5 Roman Jakobson, Essais de linguistique generale, Editions de Minuit, Paris, 1 963, p. 3 3 .
6 Ibidem, pp. 87-97.
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actor, care pe durata reprezentaţiei împrumută viaţa sa, suflul său,
personajului pe care-1 interpretează, pe care-1 incarnează, căruia îi dă viată.
În ultimele decenii, s-a putut constata, mai întâi la nivel internaţi �nal
şi mai recent tot mai des şi pe plan naţional, o schimbare de perspectivă în
gestionarea rolurilor unei instituţii muzeale. Treptat, după cel de-al doilea
război mondial, în Occident, aşteptările comunităţii în ceea ce priveşte
oferta muzeală au crescut tot mai mult ajungându-se în anii '70- ' 80 ai
secolului trecut la o adevărată revoluţie a acestui univers multă vreme rigid
şi închis. Aceasta a dus, volensnolens, la "lansarea pe piaţă" a instituţiilor
muzeale şi la forţarea acestora să concureze cu alte organizaţii culturale şi să
convingă şi " să se vândă"7 • În timp, aceasta a însemnat schimbarea atitudinii
faţă de modalitatea de concepere şi de percepere a muzeului, care se
transformă din " sanctuare" în "centre de activitate şi de discuţie, unde
prezentul şi trecutul sunt puternic întrepătrunse" , 8 precum şi la acceptarea
ideii, absolut de neconceput la jumătatea veacului trecut, că vizitatorul
muzeal este " clientul" instituţiei al cărei prag îl trece şi prin urmare trebuie
tratat ca atare, deoarece "orice piaţă are clienţi " 9 •
Astfel, fără a afecta importanţa şi atenţia acordată conservării
patrimoniului şi îmbogăţirii colecţiilor, rolul muzeului de valorizator al
patrimoniului prin expoziţii adaptate orizontului cognitiv al beneficiarilor a
devenit tot mai pregnant şi s-a manifestat ca atare prin stabilirea unei
strategii de cunoaştere a cererii şi formulării unei oferte culturale adecvate
cerinţelor şi aşteptărilor. Se vorbeşte chiar de o piaţă a comunicării, care
include două subdiviziuni: piata informaţiei şi piaţa interesului, şi care
determină consumul de produs cultural 10 •
Muzeul din România în secolul al XX-lea se afla într-o stare
avansată de incomunicare, însă în ultimul deceniu al veacului menţionat a
cunoscut o metamorfozare, care nu a avut loc imediat, ci s-a desfăşurat
iniţial experimental, treptat, extinzându-se la majoritatea instituţiilor de
profil din ţară. Factori de natură economică, culturală, sau politică au
determinat accentuarea importanţei proceselor de comunicare în viaţa
socială, acaparând tot mai multe fronturi şi domenii de activitate. Astfel că
în secolul al XXI-lea, muzeul s-a transformat dintr-o instituţie rigidă care
transmitea un mesaj fix, neschimbat decenii întregi, într-un for de partajare a
informaţiilor, iar muzeograful sau ghidul muzeal într-un comunicator sau
7 Kenneth Hudson, Non a l 'immobilisme, în "Museum international" , UNESCO, no. 1 ,
Paris, 1 998 , pp. 46-47.
8 Ibidem, p. 50.
9 Ibidem, p. 44.
10
J . J . Van Cuilenburg, O. Scholten, G. W. Noomen, op. cit. , pp. 43-45.
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mediator sau interpret muzeal - şi probabil că lista de denumiri ar putea
continua, noi preferând-o însă pe cea de comunicator 1 1 •
Ce presupune acest rol de comunicator al unui mesaj muzeal, adesea
formulat de alţii? Ei bine, implică o bună cunoaştere a patrimoniului şi a
contextului expoziţional, o cunoaştere a publicului şi a aşteptărilor acestuia
şi, mai presus de orice, capacitatea de interpretare, de translare a
formulărilor specialiştilor într-un limbaj pe înţelesul vizitatorului obişnuit. A
trecut vremea când muzeul era destinat în special cercetătorilor şi
cunoscătorilor domeniului. În prezent, tendinţa este de a forma, de a educa
vizitatorul prin cultură, de a veni în sprijinul nevoilor de învăţare, chiar la
vârstă adultă, a celor care trec pragul obiectivelor muzeale. De aceea, este
esenţial ca un muzeu şi un comunicator muzeal să fie capabili să transmită
mesajul vizitatorilor cu diverse profite educaţionale, sociale sau de vârstă,
iar pentru cei mai puţin cunoscători în domeniu, să plece de la lucrurile
esenţiale, de la întrebări precum cine?, unde?, când?, cum? pentru a se
asigura că nucleul informaţional ajunge la destinatarîntregind astfel nivelul
de cultură generală al acestuia.
Deşi ne mândrim că trăim într-o eră informaţională, care ne
deosebeşte de înaintaşii noştri, aşa cum arătam mai sus, informaţia şi
comunicarea îşi găsesc originile în zorii umanităţii. Ceea ce s-a schimbat de
a lungul timpului şi în special în ultimele decenii sunt modalităţile şi ritmul
de producere, colectare, transmitere sau stocare a informaţiilor. În acest
context, în care calculatorul a încetat să mai fie un simplu instrument de
calcul matematic, devenind un instrument de integrare socială, ne explicăm
cu uşurinţă de ce muzeul, dintr-un depozitar de informaţii s-a transformat
într-un difuzor, un transmiţător, un comunicator, un liant comunitar în care
se regăsesc persoane cu interese şi obiective dintre cele mai diferite.
De aceea, muzeul trebuie să ştie să integreze toate mij loacele şi
instrumentele pe care progresele ştiinţei şi tehnicii le pot pune la dispoziţie.
Utilizarea de proiecţii holografice la două dintre Muzeul Memorial "Mihail
Kogălniceanu" din Iaşi şi la Palatul "Al. 1. Cuza" de la Ruginoasa, ecranele
şi mesele interactive de la Muzeul "Poni-Cemătescu" din Iaşi şi Palatul "Al.
1. Cuza" de la Ruginoasa, precum şiaudioghidurile disponibile la Muzeul
Unirii din Iaşi sunt exemple de integrare a tehnicii moderne în spaţiile
expoziţionale ale Complexului Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi cu scopul
de a conferi dinamism şi atractivitate acestor obiective. În egală măsură
11

Pentru o sinteză asupra programelor şi ofertelor educaţionale din România dar şi din
străinătate vezi Coralia Costaş şi Mihaela Tudose, Privire asupra programelor de educaţie
muzeală şi integrarea lor printre practicile de relaţionare instituţională, în RM, nr. 4/2006,
pp. 34-53.

463

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

prezenţa unui mim-tur virtual pe situl www.palatulculturii.ro este o
modalitate de a permite comunităţii să se bucure de nişte spaţii expoziţio
nale în prezent neaccesibile datorită procesului de restaurare-consolidare pe
care îl traversează edificiul.
Într-o lume care abundă de informaţii care parvin pe toate căile, în
care televiziunile de ştiri rulează ciclic un acelaşi set de date în decursul
unui interval de timp, de obicei 24 de ore, în care cutiile poştale sunt adesea
invadate de flyere şi pliante de toate tipurile, într-un proces comunicaţional
în care destinatarul pare invadat, ignorat, servindu-i-se informaţii pe care nu
le-a cerut, muzeul are sarcina adesea dificilă de a concura cu oferte nu doar
culturale.
În acest context, muzeul a devenit un for de partajare a informaţiilor
renunţând la haina rigidă pe care a purtat-o prea mult timp, muzeograful sau
ghidul muzeal asumându-şi rolul de comunicator, de emiţător al unui mesaj
cultural direcţionat către un destinatar reprezentat de publicul ţintă a cărui
structură o monitorizează permanent, modificându-şi discursul în funcţie de
aceasta. A fi comunicator implică o bună cunoaştere atât a patrimoniului şi a
contextului expoziţional, cât şi a vizitatorilor şi expectabilităţii acestora.
Un loc aparte în rândul vizitatorilor oricărui muzeu îl ocupă turiştii
străini, pentru care mesajul trebuie adaptat la orizontul lor de aşteptare şi în
special de cunoaştere a realităţilor locale. De aceea, ei trebuie introduşi în
contextul românesc, fie el istoric, etnografic, artistic sau tehnic, şi pentru
aceasta discursul trebuie reformulat, trebuie adăugate informaţii esenţiale
care altfel nu sunt livrate unui conaţional care le învaţă în şcoală şi în
conştiinţa căruia sunt fixate pentru totdeauna. Orice român care intră într-un
muzeu cunoaşte nume sau evenimente sonore precum Cuza, Kogălniceanu,
sau de Mica respectiv Marea Unire şi poate asocia acestora informaţii în
grade diferite de detaliere. Nu aşa stau lucrurile cu vizitatorii din alte ţări
care necesită nu doar o simplă traducere a mesajului într-o limbă sau alta, ci
o adaptare a acestuia la ceea ce ei ştiu sau nu despre ţara noastră. Într-o
epocă a globalizării, este esenţial ca mesajul transmis să fie înţeles, pentru a
putea iniţia un dialog şi a obţine, în final, o integrare a specificităţii
româneşti în cadrul mai larg european şi chiar universal. În caz contrar,
comunicarea ar fi una cu un singur sens, atingându-şi într-o măsură mult
prea mică obiectivele şi cu o eficienţă mult redusă, faţă de cazul comunicării
bidirecţionale, altfel spus al dialogului, din care ambii parteneri
comunicaţionali au de beneficiat.
Tendinţa cea mai actuală este de a forma, de a educa vizitatorul prin
cultură, de a veni în sprij inul nevoilor de învăţare, chiar la vârstă adultă, a
potenţialului consumator de produs cultural. Cheia în a-1 atrage la muzeu
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este conştientizarea importanţei de a fi informat, de a deţine cât mai multe
cunoştinţe din domenii cât mai variate.
Pentru a susţine cele de mai sus, cităm în cele ce urmează o definiţie
recentă a muzeului, dată ICOM, adoptată cu ocazia celei de-a 2 1 -a
Conferinţe generale de la Viena din 2007 :
«Un muzeu este o instituţie permanentă fără scop lucrativ în serviciul
societăţii şi al dezvoltării sale, deschisă publicului, care achiziţionează,
conservă, studiază, expune şi transmite patrimoniul material şi imaterial al
umanităţii şi al mediului său în scopuri de studiu, educaţie şi relaxare» 1 2 .
Pentru a atinge astfel de scopuri şi pentru a evita posibile blocaje de
comunicare ce pot apărea, comunicatorul muzeal trebuie să ţină cont atât
de comunicarea verbală cât şi de comunicarea non-verbală, aceasta din
urmă având în mod obişnuit rolul de a o completa, de a o accentua pe
prima. Mimica sau gestica pot consolida, vizual, mesajul transmis de
comunicator 13 . În acelaşi timp, o parte din mesajul comunicatorului se
regăseşte într-o măsură mai mare sau mai mică pe diverse mijloace auxiliare
de prezentare a exponatului/ expoziţiei, cum sunt etichetele, panourile
informative, posterele, foile de sală etc. Comunicarea non-verbală are deci
un rol considerabil în transmiterea mesajului către beneficiar, către vizitator
iar semnalele non-verbale ale acestuia, emise cel mai adesea inconştient, îi
indică muzeografului/ ghidului gradul de atenţie şi/sau satisfacţie al
acestuia, dându-i posibilitatea să îşi adapteze discursul şi să îl facă mai
stimulant. Categoria de vârstă este esenţială atunci când este vorba de
structurarea informaţiilor cu un grad mai mare sau mai mic de detaliu. Se
vorbeşte astfel de supraîncărcare atunci când " receptorul trebuie să facă faţă
unei abundenţe informaţionale extreme" 1 4 . Tot în scop de realizare a unei
comunicări eficiente, comunicatorul trebuie să ţină cont şi de sincronizare,
în cazul nostruaceasta însemnând că înainte de a transmite mesajul trebuie
să ne asigurăm că beneficiem de atenţia vizitatorului/ grupului, motiv pentru
care capacitatea de adaptare a ritmului emiţătorului la cel al destinatarului
este esenţială.
Însuşirea acestor aspecte teoretice ale comunicării nu este un simplu
deziderat ci trebuie să devină o caracteristică fundamentală a derulării
activităţii oricărui comunicator muzeal competent şi competitiv, capabil să
convingă clientul vizitator nu doar că incursiunea în muzeu a meritat timpul
12 Disponibil on-line pe situ! oficial al ICOM,
la adresa http://icom.museum/lavision/definition-du-musee/L/2/.
1 3 Ion-Ovidiu Pânişoară, Comunicarea eficientă. Metode de interacţiune educaţională, Ed.
Polirom, Iaşi, 2003 , p. 43 .
1 4 Ibidem, p. 53.
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şi banii, ci şi să revină cu familia şi/sau prietenii şi mai ales să servească de
porte-parole, să povestească apropiaţilor săi ce experienţă frumoasă 1 inte
resantă/atractivă/incitantă a trăit în muzeu. Aceasta deoarece s-a constat, în
ultimele decenii, la nivel mondial, un interes tot mai mare pentru experienţă,
implicit pentru participare şi interacţiune, în defavoarea simplei transmiteri
şi/sau acumulări de informaţii.
Deşi trăim într-o eră a dezvoltării tehnice extraordinare a domeniului
comunicaţiilor, acest faPst nu trebuie să se confunde "cu progresul
comunicării interumane" 5 , iar comunicatorul muzeal este cel în puterea
căruia stă realizarea unei medieri eficiente a mesajului specific exponatului.

1 5 Corina Rădulescu, Comunicare şi protocol, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2009, p. 8.
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FAMILIA SCHWARTZ DIN GALAŢI ŞI COLECŢIA DE
AUTOGRAfE APARŢINÂND UNOR PERSONALITĂJI MARCANTE
ALE SFARŞITULUI SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI INCEPUTUL
SECOLULUI AL XX-LEA. REPERE BIOGRAFICE ŞI
BIBLIOGRAFICE
Mariana-Delia Pohrib *

Schwartz Family from Galaţi and the Collection of Autographs
belonging to some Noteworthy Personalities from the End of the XIX-th
Century and the Beginning of the XX-th. Biografica) and Bibliographical
Landmarks
- Abstract The study aims at bringing to the fore the correspondence, extended
over a long period of time, between Schwartz family, from Galati, and a
number of Romanian and foreign cultural personalities from the end of the
XIX-th century and the beginning of the XX-th. The correspondence was
carried on with the gaalofgathering a collection of autographs and photos.
Among the personalities involved in this correspondence, we can
jind: Theodor Mommsen, Alfred Dreyfus, Emil Zola, Jules Verne, Anatot
France, Mark Twain, A lexandre Dumas the Son, B<erthold> Auerbach,
Constantin !. Parhon, Constanţa Parhon, Maree/in Berthelot, Vasile
Alexandrescu Urechia. Moreover, there is a number of letters holding a
documentary value, such as those of Georg Brandes and of the actor
Tommaso Sa/vini
The present study was started in the special collections fund of " VA .
Urechia " Library, from Galati, which comprises the letters received by
Schwartz family. Later on, the research was also carried in the National
Archives from Galaţi; there, we could gather some biographical information
pertaining to the well-known family and also to the social and cultural
context of that age.
Key words: Popular Household School, " Charlotte and Arnold Weinrauch "
"
Fundation, " Lumina School, Emilia Schwartz, Rovena Schwartz, Antonie
Schwartz, A izic Schwartz, Jewish Community of Galaţi, Dreyfus Case, Georg
Brandes, Sa/amon Reinach, Tommaso Sa/vini, Theodor Mommsen, Emil Zola,
Alfred Dreyfus, Jules Verne, Anatot France, Mark Twain, Alexandre Dumas
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jiul, B<erthold> Auerbach, Constantin /. Parhon, Maree/in Berthelot, Vasile
Alexandrescu Urechia
Cuvinte-cheie: Şcoala populară de menaj, Fundaţia " Charlotte şi Arnold
Weinrauch ", Şcoala " Lumina ", Emilia Schwartz, Rovena Schwartz, Antonie
Schwartz, A izic Schwartz, Comunitatea Evreiască din Galaţi, Afacerea
Dreyfus, Georg Brandes, Salomon Reinach, Tommaso Sa/vini, Theodor
Mommsen, Emil Zola, Alfred Dreyfus, Jules Veme, Anatol France, Mark
Twain, Alexandre Dumas jiul, B<erthold> A uerbach, Constantin /. Parhon,
Maree/in Berthelot, Vasile Alexandrescu Urechia

Studiul îşi propune să aducă în atenţia specialiştilor şi a publicului
larg corespondenţa îndelungată a familiei Schwartz din Galaţi cu o serie de
personalităţi ale culturii româneşti şi străine de la sfârşitul secolului al XIX
lea şi începutul secolului al XX-lea, care a avut drept scop realizarea unei
colecţii de autografe şi fotografii.
Printre semnatarii corespondenţei amintim pe: Theodor Mommsen,
Alfred Dreyfus, Emil Zola, Jules Veme, Anatol France, Mark Twain,
Alexandre Dumas fiul, B<erthold> Auerbach, Constantin 1. Parhon,
Constanţa Parhon, Marcelin Berthelot, Vasile Alexandrescu Urechia, precum
şi unele scrisori de interes documentar cum ar fi cele ale lui Georg Brandes,
Salomon Reinach şi ale actorului Tommaso Salvini.
Punctul de plecare l-a constituit colecţia specială aflată în
patrimoniul Bibliotecii "V.A. Urechia" Galaţi, care cuprinde scrisorile primite
de familia Schwartz în cadrul corespondenţei, ulterior cercetarea fiind extinsă
la Arhivele Naţionale din Galaţi, în vederea completării cu repere biografice
ale distinsei familii şi a conturării contextului socio-cultural al epocii 1 •
Contribuţia familiei Schwartz la întemeierea Şcolii şi Societăţii
"
"Lumina din Galaţi

O bună parte din datele şi informaţiile prezentate mai jos le datorăm
unei mici monografii intitulată 35 de ani de activitate a Societăţii Lumina
1901-1936. Istoricul Şcolii populare de menaj Fundaţia " Charlotte şi Arnold
•

Muzeul de Istorie Galaţi.
1 Recunoştinţa mea se îndreaptă către regretatul profesor dr. Vasile Lica (25 ianuarie 1 9538 noiembrie 201 0), care a avut amabilitatea şi generozitatea de a mă îndruma către dl.
Herve Duchene, profesor la catedra de Istorie Antică din cadrul Universitatea din
Burgundia (Dijon), cu care am avut onoarea şi plăcerea să corespondez pe această temă din
cursul anului 20 1 0. De asemenea, mulţumesc pentru sfaturile şi recomandările făcute pe
durata efectuării cercetării de către d-na Valentina Oneţ, specialist în cadrul Secţiei
"
"
"Colecţii Speciale din cadrul Bibliotecii "V. A. Urechia .
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Weinrauch

"

Galaţi apărută în anul 1 936 la Galaţi, monografie pe care am

avut posibilitatea să o consultăm datorită generozităţii unui membru al
familiei Schwartz.
Ca să fim mai exacţi în anul 1 964, la 1 2 august, Emilia Schwartz,
sora Rovenei Schwartz, donează cartea cu următoarea dedicaţie: "D-lui
Neculai Oprea, directorul Bibliotecii "V.A. Urechia", cu deplina mea preţuire
pentru chipul stăruitor de a mări patrimoniul acestei însemnate biblioteci cu
noi daruri de bunuri din domeniul Artă şi Cultură" .
De la bun început se impune precizarea că istoricul Societăţii
" Lumina " se confundă, în sensul unei legături intrinseci, cu istoricul Şcolii

populare de menaj Fundaţia " Charlotte şi Arnold Weinrauch " .

Începuturile şcolii, legate de iarna anului 1 900-1 90 1 , sunt cu totul
neobişnuite şi modeste, după cum se afirmă în debutul monografiei: "0 mână
de domnişoare, isbite de înfăţişarea întristătoare a sute de fiinţe plăpânde,
copleşite de mizerie şi ignoranţă, din cauza mizeriei groaznice a părinţilor lor
şi lipsei de şcoli pentru ele, s-au hotărât spontan să adune aceste fiinţe
oropsite - între 7-1 6 ani, la început băieţi şi fete - în scunda sală a
"
"Ospătăriei , ce funcţiona pentru aceşti nenorociţi, în strada Principesa Maria,
la marginea pieţei, ca să fie ocupe de ele înlesnindu-le, cât era posibil, să se
îngrijească de higiena lor, şi să înveţe apoi să scrie, să citească, şi puţin lucru
de mână şi mai ales limba ţării, pe care nu o cunoşteau deloc.
Pentru aceasta, domnişoarele le procurară cărţi, plăci, material de
lucru, ca şi multe altele pentru îmbrăcarea şi îngrijirea curăţeniei lor...
Fără întârziere, cele 20 de domnişoare începură să lucreze pentru
crearea unei şcoli, conform prescripţiilor legale în vigoare"2 •
În firul expunerii se impune o scurtă intervenţie. Dacă analizăm
tabelul anexat monografiei referitor la cele 20 de domnişoare care au avut
iniţiativa fondării lăcaşului de învăţământ, vom constata că primul comitet de
conducere şi corpul didactic onorific nominalizează la loc de cinste surorile
Antonie (Antonia), Emilia şi Rovena Schwartz, prima având cea mai înaltă
funcţie, de preşedinte, ce-a de-a doua având funcţia de director iar ultima de
casier3 .
2 * **35 de ani de activitate a Societăţii Lumina 1901 -1936. Istoricul Şcolii populare de
menaj Fundaţia Charlotte şi Arnold Weinrauch Galaţi, Tipografia Munca, Galaţi, 1 936, p.
3.
3 Componenţa primului comitet de conducere a şcolii era următoarea: Antonia Schwartz,
preşedinte; Rovena Schwarz, casier; Rebeca Goldenberg, secretară; Emesta Hart, secretară;
Emilia Schwartz, director onorific. Funcţiile de membru şi consilieri reveneau către: Frida
Baron, Jeaneta Cohn, Anna Cohn, Aneta Goldenberg, Lora Griinspan, Rachel Griinspan,
.\1ina Hart, Emma Lamberger, Jenny Lamberger, Anna Omstein, Emestina Omstein, Luisa
Schapira, Anna Weissbein şi Rosa Weissbein.
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" Se cerea închirierea unui local, procurarea mobilierului
corespunzător şi altele. Se impunea, totodată, crearea de venituri pentru
întreţinerea acestei şcoli.
În acest scop, în urma unui apel adresat concetăţenilor noştri la care
au răspuns cu toată bunăvoinţa, a luat fiinţă Societatea Lumina, cu membri
cotizanţi, iar fondatoarele, constituite în Comitet de conducere, au preluat şi
predarea - în mod onorific - a cursurilor şcolare şi au continuat a forma în
chipul acesta, corpul didactic al şcolii, mai bine de un deceniu. Unele au
continuat a da lecţii gratuite, până şi după război.
Rezultatele primei colecte, 936 lei 65 bani, au făcut posibile
pregătirile necesare, astfel că, în februarie 1 902, şcoala a început să
funcţioneze regulat, în localul închiriat în str. Lăpuşneanu No. 1 5 , cu
autorizaţia onoratului Minister al Instrucţiunii, sub denumirea de " Şcoala
Populară de Menaj a Societăţii Lumina" .
De la început, programul şcolii avea în vedere un curs primar şi o
secţie profesională. Iar pentru fetele mai mari, un curs de adulte. În primul an,
am primit, din lipsă de locuri, copii de la nouă ani în sus; în total, au fost 250
eleve.
Un sprijin important, ne veni, chiar din primul an, de la onorata
Societate "Jewish Colonization Association Paris" , instituţie care ne-a
subvenţionat şcoala, până în 1 923-1 924.
De asemenea, şcoala primi o subvenţie de la onorata Alianţă Israelită
din Viena, până aproape de izbucnirea războiului . . .
La întreţinerea Cantinei, ne veni în ajutor onorata "Alliance Israelite
"
de Paris , care a subvenţionat-o până la izbucnirea războiului şi chiar şi după
aceea, un număr de doi ani.
Potrivit mij loacelor de care dispunem, şcoala, care la începerea celui
de-al treilea an şcolar, funcţiona în strada Movilei no. 6, a mers progresând
până la izbucnirea războiului de întregire a ţării. Ea avea acum, patru clase
primare şi una profesională, iar roadele ei frumoase au schimbat mult
înfăţişarea elevelor.
La crearea clasei profesionale, ne ajută "Hilfsverein der Detschen
Juden Berlin" , care ne subvenţiona şcoala, din anul 1 904- 1 905. Ne veni, de
asemenea, în ajutor, onorata instituţie "American Joint Distribution
Committee" , acordându-ne un sprijin însemnat pentru refacerea mobilierului.
Norocul, pentru aşezământul nostru, făcu ca şi chestiunea localului , care ne
făcea atâta grijă, să poată fi rezolvată, prin generozitatea marelui filantrop, dl
Arnold Weinrauch din laşi, care ne dărui localul, ce-l construise în preajma
războiului pentru o grădină de copii, în Str. Principesa Maria no. 22.
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Recunoştinţa, ce-i purtăm D-lui Weinrauch, am şi tradus-o îndată, în
fapt, alăturând şcolii noastre, denumirea: Fundaţiunea "Charlotte şi Amold
Weinrauch"4 .
Nu vom insista asupra istoricului Şcolii populare de menaj Fundaţia
Charlotte
şi Arnold Weinrauch , cunoscută în epocă şi de Şcoala
"
"
" Lumina , însă chiar şi o expunere preliminară, sumară, a datelor şi
informaţiilor ne oferă certitudinea rolului deosebit de important jucat de
familia Schwartz în culturalizarea comunităţii evreieşti, şi nu numai, din
Galaţi.
Faptul este recunoscut în încheierea monografiei din anul 1 936: "Un
gând de duioşie, de pioasă şi întristată aducere aminte pentru acelea dintre
fostele noastre colege care ne-au părăsit de-a pururi, trecând în lumea cea fără
de suferinţe. Este vie în memoria noastră hărnicia, devotamentul cu care au
lucrat în slujba binelui obştesc, regretatele colege fondatoare. Antonie
Schwartz, iniţiatoarea şcoalei şi conducătoarea ei, timp de 12 ani a lucrat
necurmat, cu dragoste şi bunătate până în ultimele clipe ale vieţii sale, răpusă
de o boală necruţătoare. Exemplul acesta de abnegaţie a rămas pentru noi un
imbold de a persevera în munca cerută de propăşirea şcolii "5 .
De altfel, în anul 1 936, comitetul şcolii semnalează existenţa unui
fond creat în amintirea celei care a iniţiat, fondat şi condus timp de 1 2 ani
şcoala. Este vorba despre "Fondul Antonie Schwarz" constituit în cea mai
mare parte din donaţii făcute de familia Schwartz, destinat ajutorării
absolventelor care s-au distins în şcoală şi care intenţionau să-şi continue
studiile speciale sau secundare, fond alcătuit din rente cu o valoare nominală
20.000 lei6 .
În fine, legat de personalitatea complexă a Antoniei Schwartz se
impune precizarea că, în anul 1 897, la recomandările făcute de C.
Flammarion şi E. Bertaux, a fost primită ca membru al Societăţii Astronomice
a Franţei.
Rovena Schwartz, sora Antoniei Schwartz, şi ea membră fondatoare
a Şcolii "Lumina"7 a decedat la data de 1 7 mai 1 955, la vârsta de 87 de ani, şi
"

4 *** 35 de ani de activitate a Societăţii Lumina 1901 -1936. . . , p. 4-5 .
5 Ibidem, p. 1 1 .
6 Ibidem, p. 9.
7 Statutul Comunităţii Evreieşti din Galaţi, Galaţi, 1 93 1 , p. 34 (ca sursă bibliografică, vezi
SJAN Galaţi, fond Primăria oraşului Galaţi, dosarul 87/ 1 935), ne oferă informaţii
suplimentare şi complementare referitoare la Şcoala Populară de Menaj "Fundaţia Charlotte
şi Arnold Weinrauch" , respectiv la " Societatea Lumina" : "A fost înfiinţată în anul 1 90 1 de
un grup de domnişoare, în localul Ospătăriei Emigranţilor din str. Principesa Maria, colţ cu
Piaţa Nouă. Exodul era în toi. După mizeria anului 1 899, când numeroase familii evreieşti
s-au expatriat ca să-şi caute peste ocean norocul, parte dintre acestea au devenit mai mizere
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a fost înhumată în Cimitirul Evreiesc din Galaţi (sector 4, grupa 1 0, linia 6,
şi mai deconcertate decât la plecare. Copiii lor, vârstnicii de acum, erau complet analfabeţi.
Ori, situaţia aceasta a făcut grupul de domnişoare, de care pomenim mai sus, să fundeze
societatea "Lumina" şi să înfiinţeze imediat o şcoală pentru fete, care s-a deschis cu o
singură clasă, în care se preda: scrisul, cititul, aritmetica şi lucrul manual. În această clasă
au fost primite fete între 9 şi 1 1 ani.
Concomitent cu şcoala a fost înfiinţată o cantină pentru eleve, care funcţiona tot anul,
iar după un scurt timp un curs special pentru adulte, curs care se ţinea sâmbătă seara şi
duminică, cu elevele de la I l ani în sus. Vechiul local, pus la dispoziţie de Ospătăria
Emigranţilor, era mult prea mic, astfel încât comitetul şcolii a închiriat un local nou, în str.
Lăpuşneanu nr. 1 5 .
Acesta, mult mai spaţios, avea trei camere pentru clasa I-a; una pentru clasa a II-a; o
cancelarie, o odăiţă mică şi o bucătărie. Odată cu mutatul şcolii în noul local a fost
înfiinţată şi o bibliotecă, care la început avea doar 200 de volume. Interesant este că
domnişoarele fondatoare ale şcolii formau, în mod cu totul graţios, şi corpul didactic.
Î n luna februarie 1 902, comitetul şcolii înfiinţează Secţia Menaj . La 28 martie, acelaşi
an, şcoala a obţinut de la Ministerul Instrucţiunii Publice, sub no. 3 1 00, seria B, autorizaţia
de funcţionare. În acest timp, secţia de menaj avea 1 20 eleve, iar secţia de adulţi 65.
Numărul elevelor era mereu în creştere, localul devenise neîncăpător şi atunci
comitetul a închiriat un local adaptat necesităţilor, pe Strada Movilei nr. 2. Aici şcoala avea
trei clase primare, în care se preda şi menajul, plus o clasă de adulţi, o cancelarie şi o
bucătărie necesară cantinei.
Î n anul 1 903, a fost înfiinţată clasa a IV -a primară. Până la război, şcoala şi-a
continuat mersul normal. Odată războiul declarat, şcoala a fost rechiziţionată de ruşi, care,
pe timpul şederii lor acolo, au distrus tot mobilierul şcolii.
După război, graţie sumelor puse la dispoziţie de "Joint Distribution Comitte",
mobilierul şcolii a fost refăcut. Şcoala însă nu avea un local. Cum domnul Arnold
Weinrauch a donat Comunităţii imobilul din strada Principesa Maria nr. 22 cu obligaţia
pentru Comunitate de a instala acolo o şcoală profesională, un azil sau o instituţie de
binefacere care să poartă numele de donaţie "Charltte şi Arnold Weinrauch" , Comunitatea
a primit această donaţie pentru ca acest imobil să fie destinat Şcolii Populare de Menaj .
Î n septembrie 1 9 1 9, Şcoala Populară de Menaj se redeschide după război, în noul
sediu din strada Principesa Maria nr. 22, cu următoarele secţiuni: o grădină de copii; curs
primar; clasa I-a profesională; atelier de rufărie şi croitorie; un curs de gospodărie şi o
cantină şcolară.
În iarna anului 1 920, şcoala a organizat un curs special pentru copiii refugiaţilor
ucrainieni şi basarabeni, în număr de peste 1 00.
Mai târziu comitetul acestei şcoli, ridică o clădire anexă în curtea şcolii, cu o sală
mare pentru cursul profesional. Această sală serveşte şi pentru diferite festivităţi.
In anul 1 926, şcoala a fost înzestrată cu instalaţie completă de baie pentru uzul
elevelor.
În ianuarie 1 930, sub no. 309, şcoala a căpătat de la Ministerul Instrucţiunii Publice
autorizaţia de şcoală cu drept de publicitate.
Azi are: patru clase profesionale; o sală de festivităţi; o baie; o bibliotecă, o cantină; o
spălătorie şi o bucătărie.
Separat în clădirea şcolii se află o locuinţă pentru directoare şi alta pentru servitoarele
şcolii" .
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momântul 2), alături de sora sa Emilia, născută în
Aizic Schwartz ( 1 873- 1 947).

1 876,

şi de fratele său Dr.

Corespondenţa familiei Schwartz cu ilustrul arheolog francez
Salomon Reinach şi cu alte personalităţi în contextul Afacerii Dreyfus 8 •
Promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor comunităţii evreieşti
din Galaţi la nivel european

În cadrul corespondenţei distingem, evident, schimbul epistolar
purtat pe parcursul unui deceniu de către Rovena Schwartz ( 1 868 - 1 955) cu
Salomon Reinach ( 1 85 8- 1 932), celebru arheolog care a care a condus Muzeul
Saint-Germain-en Laye şi Revista de Arheologie timp de mai bine de 30 de
ani. Astfel, în fondul personal de arhivă aparţinând lui Salomon Reinach
regăsim un număr de 1 2 scrisori expediate din Galaţi între anii 1 898 şi 1 93 1 ,
scrisori depuse, conform dorinţelor sale, la Biblioteca Mejanes (Aix-en
Provance)9 .
Iniţiativa corespondenţei aparţine Rovenei Schwartz, cea care în
calitate de membru fondator şi membru în comitetul de administraţie a Şcolii
Populare de Menaj " Lumina " , funcţie din care şi-a dedicat întreaga viaţă
educării tinerelor fete, a expus situaţia dificilă a comunităţii evreieşti din
Galaţi la începutul secolului al XX-lea, context în care a apelat continuu
la generozitatea acestui intelectual, membru influent al Alianţei Israelite
8 În decembrie 1 894, un ofiţer de Stat-Maj or, evreu de origine alsaciană, căpitanul Alfred
Dreyfus, a fost condamnat de Consiliul de Război la degradare şi la deportarea pe viaţă în
ocna de la Cayenne, Insula Diavolului din Guyana. Era acuzat, pe nedrept, pe baza unui
borderou, care apoi s-a dovedit un fals, că a furnizat informaţii militare secrete, ataşatului
militar german la Paris, colonelul Scwartzkopffen ( 1 893 -1 894). A fost arestat şi j udecat
pentru o afacere de spionaj . Presa, în frunte cu ziarul lui Edouard Drumont, a răspândit
acuzatiile şi a relansat Campania antisemită (Frederic Laupies, Dicţionar de cultură
generală, Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p. 227). Acestea au constituit începutul unei campanii
violente, politice şi de presă, în Franţa denaturată de pasiunile politice şi religioase. Ulterior
noi dovezi au demonstrat că era vorba despre o gravă eroare j udiciară. În final, Dreyfus a
fost reintegrat în rândurile armatei cu gradul de general şi decorat cu "Legiunea de Onoare"
(Doru Dumitrescu, Mihai Manea, Personaje şi personalităţi ale istoriei, Dicţionar
enciclopedic, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009, p. 2 5 1 ).
9 Herve Duchene, Deyfus-Picquart-Zola: la trinite de la redemption. A propos d'une
correspondante roumaine de Sa/amon Reinach (în traducere Deyfus-Picquart-Zola:
Treimea Izbăvirii. Despre o corespondentă româncă a lui Solomon Reinach ) în "Les
Cahiers Naturalistes. Zola et la foule. La langue litteraire en 1 880 ", Societe litteraire des
d'Emile Zola et Editios Grasset, 5 8 :::: Annee, no. 86/20 1 2, p. 3 1 9-328. Scrisorile, conform
autorului articolului se păstrează la Instituţia Fondurile Salomon Reinach, cutia 1 50
(SCHEN-SE), 28 de foi. Printre documente regăsim şi o chitanţă de 6580 lei ( 1 000 franci)
datată septembrie 1 93 1 , sumă destinată ajutorării Şcolii Populare de Menaj "Lumina" .
,
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Universale şi la Asociaţia Colonizării Evreieşti. Schimbul epistolar a fost
determinat şi a debutat în timpul afacerii Dreyfus, creionând, printre altele, şi
personalitatea lui Emile Zola la începuturile carierei.
Herve Duchene, cel care, într-un recent studiu, a supus analizei
corespondenţa dintre familia Schwartz şi Salomon Reinach, afirmă că Rovena
Schwartz a fost susţinută în acţiunea de fondare a şcolii de fete, pe lângă
Salmon Reinach, şi de Claude G. Montefiore, de rabinul Zadoc Kahn, de
Lucien Anspach, de fraţii Leo şi Paul Errera 10 • De altfel, Reinach a fost cel
care a înştiinţat-o primul pe Rovena că Asociaţia Colonizării Evreieşti a votat
o subvenţie de 1 .000 de franci pentru a-i susţine proiectul 1 1 •
Odată cu declanşarea afacerii Dreyfus regăseşte numele celebrului
arheolog pe lista susţinătorilor It. colonelului Picquart, motiv pentru care la 1 O
decembrie 1 898 12 i se adresează prima oară mărturisind că se bucură, ca şi
"
"coreligionarii săi din Galaţi, de progresele înregistrate în cazul afacerii.
Cu lirism şi nu fără speranţă, ea adaugă: "Pentru salvarea Franţei, se
poate spune că poporul a ascultat glasul celor care strigau: Lumină şi adevăr!,
căci acestea vor fi în curând, şi, poate, odată cu ele, pacea şi chiar mai mult" .
Pe moment, Rovena Schwartz speră că Reinach va accepta să-i comunice
opinia lui despre Afacere. Acest răspuns poate fi considerat în egală măsură şi
satisfacerea unui hobby. Tânăra femeie se recunoaşte, într-adevăr, a fi "o
pasionată colecţionară de autoşrafe" şi speră că savantul îi va face bucuria să
adauge scrisorii şi o fotografie 3 . Trebuie precizat că pasiunea Rovenei pentru
autografele personalităţilor epocii este împărtăşită şi de sora ei, Antoine,
documentele oferind un adevărat " spectacol al vânătorii de autografe şi
fotografii ", specific doar colecţionarilor împătimiţi.
În mod evident Emile Zola "nu putea scăpa vânătorii" , astfel că a
fost contactat de cele două surori. În ceea ce priveşte atitudinea acestuia,
scriitorul s-a arătat prudent şi circumspect în privinţa lor. Într-o scrisoare,
datată 25 aprilie 1 897, Antonie îi aminteşte că i-a cerut în urmă cu doi ani
recomandări despre ce ar fi putut citi din opera lui. Răspunsul primit din
1 0 Herve Duchene, op. cit. , p. 320.
1 1 Despre activitatea Alianţei Israelite Universale în România şi susţinerea de către ea a
Şcolii evreieşti, vezi Narcisse Leven, Cinquante ans d'Alliance israelite universelle (1 8601910), Paris, 1 920, cap. X, p. 374-393, apud Herve Duchene, op. cit., p. 320.
12 Î n 1 900, în pragul Anului Nou, Rovena Schwartz confundă septembrie cu decembrie.
Franceza vorbită de tânăra româncă urmând să se consolideze cu timpul. Î n schimb, prima
ei scrisoare adresată lui Salomon Reinach începe destul de stângaci: "Pe lista protestelor
împotriva colonelului Picquart am găsit şi numele dumneavoastră şi atunci ideea pe care o
aveam de mai multă vreme de a vă scrie nu mă părăseşte", apud Herve Duchene, op. cit., p.
320.
1 3 Herve Duchene, op. cit., p. 32 1 .
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partea romancierului face referire la lucrarea Visul, cu recomandare de a fi
citită numai cu permisiunea părinţilor ei 1 4 •
Rovena a primit un sfat similar încă din 1 6 iunie 1 893, când Zola îi
scria: " Cât timp nu este căsătorită, o tânără depinde de părinţii ei; iar după ce
se căsătoreşte e bine să ţină seama de sfaturile soţului. Decizia mea este că
dumneavoastră veţi putea citi operele mele când părinţii sau soţul vă vor
permite" 15 .
Afacerea Dreyfus, prilej de a se informa, dar şi de a satisface
"
"goana după autografe, ţinteşte drept în inima şi spiritul celor două tinere. În
toamna lui 1 898, Antonie se adresează lui Femand Buisson ( 1 84 1 - 1 932),
dreyfusard şi protestatar, care răspunde printr-o epistolă în trei pagini uşor
declamator: "Permiteţi-mi o dublă remarcă asupra teribilei afaceri care se
derulează în Franţa şi care ne-a atras atâtea valuri de compasiune din partea
străinătăţii. Cunoaşteţi, în definitiv, o singură altă mare ţară în care să se afle
în sânul naţiunii un grup, o minoritate, o elită luând în mod deschis partea
celui nevinovat, punând mai presus orice interese, interesul Justiţiei,
îndrăznind să ţină piept nu numai pasiunilor şi ranchiunelor demne de tot
dispreţul, dar şi unui sentiment public extrem de respectabil, unei adevărate
mişcări patriotice, în ceea ce are mai sfânt o ţară, după conştiinţă respectul
lucrului judecat şi drapelul ca simbol al patriei?
Şi ca o concluzie, în mod cert a fost nevoie de curaj din partea celor
care au cutezat, datorită conştiinţei şi în numele ei, să pună în discuţie şi
justiţia absolută, mai presus de orice morală. Alte ţări nu se tulbură pentru o
sarcină dificilă, o întreprindere gravă şi în acelaşi timp, primejdioasă.
Şi dacă este nevoie de timp îndelungat pentru a aştepta rezultatul să
nu uităm şi să observăm cu atenţie că, odată în plus, Franţa are mai multe căi
judiciare, dă exemplu şi dovedeşte că într-o ţară liberă, cu sufragiu universal,
nu trebuie niciodată să disperi în ceea ce priveşte conştiinţa umană" 1 6 •
Salomon Reinach, interpelat de Rovena Schwartz în aceeaşi
chestiune, se pronunţă scurt, dar nu fără strălucire, la 1 6 decembrie 1 898:
" Doamnă, Vă mulţumesc pentru scrisoarea dumneavoastră. Străinii au dreptul
absolut, şi chiar datoria, ca orice s-ar zice să se intereseze de afacerea Dreyfus
şi Picquart. În marea luptă a justiţiei împotriva arbitrariului, a toleranţei

14 Ibidem.
1 5 Biblioteca V.A. Urechia", Colecţia de Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E. Schwartz,
"
"
Cota, Ms. 11/20 1 , 1 f. dimensiuni 20,5/ 1 3 ,2 cm, limba franceză.
"
16 Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de
"Manuscrise şi Scrisori , Donaţia E. Schwartz,
Cota, Ms. 1/255, 1 f. dimensiuni 1 7,41 1 1 , 1 cm, limba franceză.
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împotriva fanatismului, e necesar să existe atât judecători, cât şi martori.
Primiţi, Doamnă, expresia respectuoaselor mele sentimente" 1 7 •
La 24 decembrie 1 898, Rovena Schwartz se grăbeşte să-i adreseze
mulţumirile ei, totodată reînnoind rugămintea de a-i trimite o fotografie: "Îmi
este cu neputinţă să vă spun cât de fericită aş fi şi câtă plăcere mi -ar face dacă
mi-aţi ocaziona plăcerea de a vă cunoaşte" .
Acest avânt e însoţit de urările pentru Noul An, dar, în acelaşi timp,
tonul scrisorii devine mai personal şi cu o tentă politică mai accentuată.
Tânăra face în continuare consideraţii pe marginea punctul de vedere
exprimat de Reinach, arătând că Interesul românilor pentru victima şi eroul
afacerii este îndreptăţit. În legătură cu afacerea Dreyfus-Picquart-Zola,
neuitându-şi condiţia, precizează: " Poate vor fi pentru noi, evreii, "Treimea
Izbăvirii! " , ceea ce constituie o exprimare plastică inedită, pentru că trimite la
religia creştină şi la ordinul religios fondat de Sfântul Felix de Valois şi Jean
de Maltha în 1 1 98 18 .
Reinach nu pare a fi dat curs cererii în legătură cu fotografia 1 9 •
Schimbul epistolar nu va fi reluat decât pe 1 2 mai 1 900, la iniţiativa Rovenei
Schwartz arătând că: "Neagra mizerie a fraţilor noştri de aici " o obligă să-şi
treacă în revistă toţi cunoscuţii pe care-i are în străinătate. Ea încearcă să-i
informeze şi să lanseze totodată "un strigăt de ajutor" . Din cuprinsul scrisorii
rezultă că după recoltele slabe a urmat şi o iarnă geroasă, motiv pentru care
comunitatea evreiască din Galaţi resimte lipsa de alimente şi produse de
utilitate publică. Mulţi dintre evreii dispuneau de resurse financiare suficiente
au decis să plece în Statele Unite ale Americii sau în Asia. Mai multe
convoaie alcătuite din aproximativ 1 00 de persoane au plecat pe jos spre
Hamburg. Tabloul creionat de expeditoare este înfricoşător: "Cum nu putem
locui în stradă, ei s-au instalat în sinagogi şi în cimitir. Sunt bolnavă din cauza
impresiei pe care mi-au făcut-o alaltăieri, când i-am vizitat. Trist spectacol
acest cimitir viu. Sub două corturi ei rezistă grupaţi pe familii, slăbiţi şi cu
durerea citindu-li-se pe faţă" . În continuare arată că femeile îşi ţin copiii pe
morminte, iar populaţia evreiască supravieţuieşte datorită distribuirii de pâine
şt ceat.
Rovena Schwartz îşi exprimă totodată nedumerirea în legătură cu
strategia Alianţei Israelite Universale, care se opunea unei emigrări a evreilor
1 7 Ibidem, Ms. 111 20, l f. dimensiuni 1 8/ 1 1 ,4cm, limba franceză. Rovena Schwartz s-a
adresat şi lui Edouard Grimaux, professor la Şcoala Politehnică şi dreyfusard, obligat de
putere să se retragă după procesul Zola, vezi Biblioteca Institutului Franţei Ms. 463 1 /Piesa
1 80, scrisoare din 1 898 apud Herve Duchene, op. cit. , p. 322.
18
Herve Duchene, op. cit. , p. 323.
1 9 Ibidem.
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din România în Turcia, dar, în schimb, îşi oferea sprij inul pentru a le facilita
plecarea în America. De asemenea, opina că se impunea, prin măsuri
prompte, ajutorarea unei populaţii în agonie, astfel încât să fie aliniaţi
nefericiţii care nu cer decât să fie hrăniţi femeile şi copiii.
După acest preambul Rovena lansează un apel umanitar pe lângă
Reinach, ca şi pe lângă "bogaţii coreligionari din Franţa", pentru iniţierea
unui proiect de subscripţie în favoarea acestei "comunităţi distruse"20 .
Salomon Reinach nu rămâne indiferent, ci răspunde imediat scrisorii
Rovenei Schwartz21 . Aceasta din urmă, la 25 mai 1 900, reia corespondenţa,
însă sentimentele ei sunt contradictorii: " Scrisoarea dumneavoastră îmi dă
speranţă şi mă descurajează totodată" . Ea v-a lua act de asigurările şi
promisiunile lui Reinach: "0 serie de măsuri au fost luate şi vor fi luate la
Paris, Londra, Bruxelles etc., spre a atenua mizeria oribilă a evreilor din
România".
Rovena este însă uimită şi nedumerită ridicându-şi întrebarea: "De ce
nu a fost adresată evreilor din ţară această declaraţie? De ce nu s-au întreprins
măsuri de ajutorare imediată? Este periculos să laşi situaţia să se agraveze.
Foamea şi disperarea nu sunt consilieri buni şi trebuie să ne considerăm
fericiţi că ele n-au condus la revoltă. Dimpotrivă, ei sunt resemnaţi şi acceptă
suferinţele ca pe nişte încercări. Singura lor speranţă este străinătatea,
coreligionarii noştri, mai ales cei francezi.
Candidaţii la emigrare sunt din ce în ce mai numeroşi. Ar fi bine, în
lipsa posibilităţii de a fi susţinuţi cu ajutoare pentru transport, să fie ajutaţi cei
care vor să plece pe jos. Ieri au plecat cu vaporul de Viena 1 04 persoane. Le
am condus 2.000 de oameni. Despărţirea a fost sfâşietoare" .
Cât priveşte vestea întârzierea trimiterii imediate a unui reprezentant
al Asociaţiei Colonizării Evreieşti, această veste pentru Rovena îmbracă
aspecte dramatice.
Reinach se va lăsa în cele din urmă convins de româncă, astfel că va
obţine detaşarea lui Isaac Astruc de la Alianţa Israelită Universală la
Asociaţia Colonizării Evreieşti.
Activitatea acestui emisar în România va fi apreciată de Rovena,
care îi scrie la 4 iunie: " Sunt opt zile de când trimisul dumneavoastră ne-a
vizitat şi, prin celelalte scrisori ale mele de mulţumire adresate celor de la
Paris, trebuie să ştiţi cât de recunoscători vă suntem şi cât de fericită sunt eu
să văd că, în sfârşit, strigătele noastre disperate au fost auzite" . În continuare,
Rovena îi mulţumeşte din toată inima lui Salomon pentru implicarea
20 Ibidem, p. 323-324.
2 1 Scrisoarea lui Reinach s-a pierdut dar e reconstituită prin intermediul scrisorii Rovenei
Schwartz, care-I citează din plin pe corespondentul ei, apud Herve Duchene, op. cit. , p. 324.
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personală în problema evreilor din România: " Suntem deja uşuraţi sufleteşte
văzând participarea dumneavoastră activă la suferinţele noastre. Ea ne dă
puterea de a le suporta mai uşor. Prin raportul trimisului dumneavoastră aţi
putut vedea că lucrurile sunt, vai!, aşa cum le-am înfăţişat eu, dacă nu chiar
mai rău"22 .
Concluzii

O analiză paralelă, chiar sumară, între corespondenţa purtată de
familia Schwartz din Galaţi cu marile personalităţi ale vremii şi donaţiile
oferite de unele organizaţii umanitare din străinătate comunităţii evreieşti din
Galaţi ne oferă suficiente puncte de convergenţă, ceea ce ne face să avansăm
ipoteza că aceste donaţii şi ajutoare se datorează în mare parte şi acestei
familii.
De asemenea, distingem rolul extrem de important jucat de familia
Schwartz care a desfăşurat o activitate intensă şi de lungă durată în
promovarea şi apărarea drepturilor şi intereselor comunităţii evreieşti din
Galaţi nu numai pe plan local, ci şi la nivel european.
Contextual, trebuie să precizăm că această corespondenţă nu trebuie
pusă exclusiv pe seama onorării unor sarcini de serviciu, ne referim la
funcţiile de conducere deţinute în decursul timpului, în spatele cărora s-ar fi
situat anumite interese de natură materială sau financiară. Diversitatea
domeniilor din care provin personalităţile cu care au întreţinut corespondenţa
vin să demonstreze apetitul acestei familii pentru cultură şi racordarea la
valorile culturale, morale, intelectuale universale, astfel că din perspectivă
profesională printre semnatarii scrisorilor regasim: poeţi, umorişti,
matematicieni, dizidenţi, medici, arheologi, scriitori, fizicieni, chimişti,
biologi, critici, esteticieni, filozofi, jurnalişti, artişti, laureaţi ai Premiului
Nobel.
Referinţe bibliografice

Având în vedere obiectivele propuse la debutul studiului, în
încheiere, în cadrul a două secţiuni, prezentăm o serie de referinţe
bibliografice privind corespondenţa purtată de familia Schwartz cu diferite
personalităţi ale epocii, respectiv unele referinţe privind Şcoala Populară de
Menaj "Fundaţia Charlotte şi Amold Weinrauch" Galaţi23 .
22

Herve Duchene, op. cit. , p. 324-325.
Referinţele fac referire exclusiv la documente aflate în păstrare la Biblioteca "V. A.
Urechia" Galaţi (vezi Biblioteca "V. A. Urechia" Galaţi, Catalogul manuscriselor şi
scrisorilor, Galaţi, 1 979). Î n mod evident, pe viitor, se impune extinderea cercetării şi la
Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor Naţionale, instituţie care deţine fondul arhivistic
23
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!.Corespondenţafamiliei Schwartz cu personalităţile epocii

BÂRSESCU, AGATHA24 către Antonie Schwartz.
1891 aprilie 2, laşi. Îi comunică faptul că momentan nu are
posibilitatea să-i trimită o fotografie, urmând să-i îndeplinească dorinţa când
va ajunge la Paris sau Viena.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11 1 92, 2 f. dimensiuni 1 7,311 1 ,2 cm, limba germană.

VERNE, JULES 25 către Rovena Schwartz.
1892 februarie 20, Amiens. Jules Veme mulţumeşte Rovenei
Schvartz pentru amabila scrisoare trimisă.

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1124 1 , 1 f. dimensiuni 1 3 ,4/1 0,5 cm, limba franceză.

ZOLA, EMIL26 către Rovena Schwartz.
1893 iunie 1 6, Medan. Emile Zola îi transmite Rovenei Schwartz
odată cu autograful cugetarea: " Orice tânără fată depinde de părinţii ei. După
ce se căsătoreşte este bine să urmeze sfaturile soţului ei" .
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. Il/20 1 , 1 f. dimensiuni 20,51 1 3 ,2 cm, limba franceză.

DUMAS, ALEXANDRE FILS 27 către Rovena Schwartz.
1893 iunie 2 1 . La cererea Rovenei Schwartz Dumas fiul îi transmite
un manuscris în care regăsim însemnarea: "Când pierdem pe cei pe care îi
iubim aceştia sunt cu noi pretutindeni" .
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11 1 29, 1 f. dimensiuni 1 7,71 1 1 ,4 cm, limba franceză.

Şcoala Populară de menaj a Societăţii " Lumina " Galaţi (1901 -1 948), fond care însumează
1 , 1 5 metri liniari cu 96 de dosare. Deşi în cadrul evidenţelor Arhivelor are o altă denumire,
în mod evident este vorba despre şcoala care, la un anumit moment dat, a purtat denumirea
Şcoala Populară de Menaj " Fundaţia Charlotte şi Arnold Weinrauch " .
24 Agatha Bârsescu ( 1 86 1 - 1 939), actriţă româncă. Datele şi informaţiile de natură biogra
fică referitoare la personalităţi au fost preluate din: Dr. C. Diaconovich, Enciclopedia
Română, Tomul 1, Sibiu, 1 898, Ed. şi Tiparul lui W. Krafft; Adamescu Gh., Dicţionarul
Enciclopedic ilustrat " Cartea Românească ", Partea a 11-a, Bucureşti, Ed. Cartea
Românească, [ 1 93 1 ] , apud www.dacoromanica.ro;
http://www .britannica.com; ro. wikipedia.org; http://\\<ww. bvau.ro/urechia.
25 Jules Veme (Jules Gabriel Veme) ( 1 828-1 905), prolific scriitor francez fondator al
literaturii ştiinţifico-fantastice.
26 Emile Zola ( 1 840- 1 902), romancier francez.
27 Alexandre Dumas fiul ( 1 824- 1 895), romancier şi autor dramatic francez.

479

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

BERTRAND, <JOSEPH>2 8 către Rovena Schwartz.
1894 mai 1 5, Paris. Îi îndeplineşte dorinţa şi-i transmite un autograf.

Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. Il/240, 1 f. dimensiuni 2 1 ,2/ 1 3,4 cm, limba franceză.

URECHIA, VASILE ALEXANDRESCU29 către Rovena Schwartz.
1894 iunie 24, Bucureşti. Îşi exprimă regretul că a întârziat să
răspundă la scrisoarea primită de la Rovena Schwartz, menţionând că va fi la
Galaţi la serbarea pentru împărţirea premiilor şcolare şi atunci îi va oferi
autograful pe care 1-a solicitat.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 111262, 1 f. dimensiuni 1 9,71 1 3cm.

MOMMSEN, THEODOR30 către Rovena Schwartz.
1894 iulie 10, Berlin. Îi transmite Rovenei Schwartz autograful
solicitat împreună cu cugetarea: "Lumea este tristă, dar tinerii pot face ca ea
să fie mai bună" .
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. I/330, 1 f. dimensiuni 911 1 ,3cm, limba franceză.

ZOLA, EMIL către Antonie Schwartz.
1895 ianuarie 12, Paris. În manuscris exprimă mulţumiri pentru
scrisoarea primită.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. I/1 22, 1 f. dimensiuni 1 0,3/6,3 cm, limba franceză.

DUMAS, ALEXANDRE FILS către Rovena Schwartz.
1895 mai 1 8. Îi transmite fotografia solicitată împreună cu câteva
consideraţii asupra destinului femeilor tinere.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 111 3 1 , 2 f. dimensiuni 1 7,8/1 1 ,3 cm, limba franceză.

28 Joseph Louis Fran�ţois Bertrand ( 1 822- 1 900), matematician francez cunoscut pentru
teorema potenţialelor ce determină orbite închise. A avut şi contribuţii în teoria numerelor.
29 Vasile Alexandrescu Urechia ( 1 834- 1 90 1 ), istoric, scriitor, om politic român, membru
fondator al Academiei Române. A participat la constituirea Bibliotecii Academiei Române,
a sprij init şi avizat regulamente ale bibliotecilor şcolare, a încurajat înfiinţarea de biblioteci
publice. A fost profesor la Universitatea din Iaşi, iar ulterior la Universitatea din Bucureşti.
Î n calitate de om politic, a fost deputat şi senator de Covurlui şi de Galaţi din 1 867.
30 Theo dor Mommsen ( 1 8 1 7- 1 903), istoric şi j urist german, laureat al Premiului Nobel
pentru Literatură în 1 902.

480

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

BARTHELEMY,
Schwartz.

SAINT-HILAIRE

JULES 3 1

către

Antonie

1895 mai 21, Paris. Mulţumeşte Antoniei Schwartz pentru scrisoare.

La vârsta de 90 de ani, lucrează la o nouă ediţie a operelor lui Platon. Ezită
să-i trimită lucrarea sa asupra lui Victor Cousin, deoarece este accesibilă
numai persoanelor care cunosc bine evenimentele.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/ 1 09, 1 f. dimensiuni 20,21 1 5 , 1 cm, limba franceză.

BARTHELEMY, SAINT-HILAIRE JULES către Antonie Schwartz.
1895 iunie 1 8, Paris. Trimite Antoniei Schwartz un volum cu
"
"Dialogurile lui Platon, făcându-i recomandarea ca la tinereţe să citească
operele perfecte, singurul mij loc de a-şi forma "gustul" literar.
"
"
Biblioteca "V.A. Urechia , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11 1 1 1 , 1 f. dimensiuni 20,8/ 1 5 ,3 cm, limba franceză.

BARTHELEMY, SAINT-HILAIRE JULES către Rovena Schwartz.
1895 iunie 1 8, Paris. Răspunde scrisorii şi îi mulţumeşte pentru
cuvintele adresate. Îi mărturiseşte faptul că munceşte mult deşi este la o vârstă
înaintată.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11 1 1 O, 1 f. dimensiuni 20,7Il 0,2 cm, limba franceză.

DUMAS, ALEXANDRE FILS către Antonie Schwartz.
1895 iunie 22. Alexandre Dumas fiul îi transmite Antoniei Schwartz
autograful solicitat împreună cu cugetarea: "Dacă am putea supune sufletul
omului unei analize chimice, am fi uimiţi de câtă ură şi viclenie poate să
existe" .
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/ 1 32, 1 f. dimensiuni 1 6,51 1 1 ,4 cm, limba franceză.

BARTHELEMY, SAINT-HILAIRE JULES către Rovena Schwartz.
1 895 august 19, Paris. Odată cu răspunsul la scrisoare, semnatarul îi
recomandă Rovenei Schwartz să trăiască după preceptele filozofice ale lui
Socrate şi Platon.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 111 1 2, 1 f. dimensiuni 20,8/ 1 3,5 cm, limba franceză.

3 1 Barthelemy Saint-Hilaire Jules ( 1 805-1 895), filozof, jwnalist francez.
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VERNE, JULES către Rovena Schwartz.
1 896 ianuarie 3, Amiens. Răspunde la cea de-a doua scrisoare a
Rovenei Schwartz. Regretă că nu are nicio fotografie pe care să i-o poată
trimite, considerând, cu un fin umor, că la vârsta sa "nu mai poate deranja
soarele să-i fixeze trăsăturile sale pe placa unui obiectiv" .
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. II/2 1 3, 1 f. dimensiuni 20/1 3,5 cm, limba franceză.

SPOELBERCH DE LOVENJOUL, CHARLES 32 către Rovena
Schwartz.
1897 ianuarie 8, Bruxelles. Mulţumind pentru scrisoare, îi oferă o
fotografie şi un autograf.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/35 1 , 2 f. dimensiuni 1 7,9/1 1 ,3 cm, limba franceză.

FLAMMARION, CAMILLE33 către Antonie Schwartz.
1 897 februarie 1 5, Paris. Mulţumeşte pentru sentimentele alese
exprimate de Antonie Schwartz, exprimându-şi bucuria în legătură cu intenţia
acesteia de a deveni membră a Societăţii astronomice franceze.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11/302, 1 f. dimensiuni 2 1 1 1 3 ,2 cm.

FLAMMARION, CAMILLE către Rovena Schwartz.
1897 aprilie 1, Paris. Deşi acesta, de obicei, nu răspunde
solicitărilor de autografe, în cazul Rovenei Schwartz face o excepţie, unul
dintre argumente fiind acela că sora ei, Antonie, se numără printre membrii
Societăţii astronomice franceze.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1146 1 , 1 f. dimensiuni 1 7,811 1 ,2 cm.

BERTHELOT, MARCELIN 34 către Antonie Schwartz.
<1897 mai 30, f.l.>. Oferă, la cererea corespondentei, un fragment
dintr-o pagină autografă a lucrării " L'Âge du cuivre en Egypte" .
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori",
Donaţia E. Schwartz, Cota, Ms. 11232, 1 f. dimensiuni 1 8, 1 1 1 1 ,4 cm, limba franceză.

32 Charles de Spoelberch de Lovenj oul, ( 1 836- 1 907), savant şi scriitor belgian.
33 Nicolas Camille F1ammarion ( 1 842- 1 925), astronom şi scriitor francez.
34 Marcellin Pierre Eugene Berthelot ( 1 827- 1 907), chimist şi om politic francez, cunoscut
în special pentru principiul Thomsen-Berthelot din termochimie. A fost considerat unul
dintre cei mai mari chimişti ai epocii.
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BRANDES, GEORG3 5 către Antonie Schwartz.
(1897) septembrie 15. Mulţumeşte pentru urările de bine,
mărturiseşte că este danez şi trăieşte în Copenhaga, şi nu în Christiana.
Întrucât de aproape cinci luni de zile este bolnav, nutreşte speranţa unei
vindecări imediate.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/48 1 , 1 f. dimensiuni 9,2/14, 1 cm, limba germană.

TWAIN, MARK36 către Antonie Schwartz.
1897 octombrie 31, Viena. Comunică cu regret că nu are fotografia
pe care o doreşte, îi trimite, în schimb, autograful.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/243 , 1 f. dimensiuni 1 7,511 1 ,2 cm, limba engleză.

MOMMSEN, THEODOR către Antonie Schwartz.
1898 ianuarie, Charlottenburg. Răspunde scrisorii, însă autograful
nu este însoţit, ca în majoritatea cazurilor, de un mesaj personal, cugetare
aforism etc.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/229, 1 f. dimensiuni 9,2/ 1 1 , 4cm, limba franceză.

DUCLAUX, EMILE3 7 către Antonie Schwartz.
1898 august 3, Paris. Comunică Antoniei Schwartz că întârziat să-i
răspundă din cauza numeroaselor obligaţii pe care le-a avut de îndeplinit. Îşi
exprimă convingerea că cei ce-l apără pe Dreyfus vor triumfa.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/1 3 7, 2 f. dimensiuni 1 7,91 1 1 ,3 cm, limba franceză.

BUISSON, FERDINAND către Antonie Schwartz.
<1898 septembrie 6> Mulţumeşte pentru simpatia arătată, adăugând
câteva consideraţii asupra campaniei desfăşurate în Franţa în legătură cu
procesul lui A. Dreyfus.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/255, 1 f. dimensiuni 1 7,4/ 1 1 , 1 cm, limba franceză.

35 Georg Morris Cohen Brandes (cunoscut sub pseudonimul Georg Brandes) ( 1 842- 1 927),
critic literar şi estetician danez.
36 Samuel Langhome Clemens ( 1 835- 1 9 1 0), cunoscut sub pseudonimul literar Mark Twain,
a fost scriitor, satirist şi umorist american.
37 Emile Duclaux ( 1 840- 1 904), fizician, chimist şi biolog francez.
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DUCLAUX, EMILE către Antonie Schwartz.
1 898 noiembrie 1 , Paris. Mulţumeşte pentru scrisoarea trimisă şi îi
expediază o fotografie. Furnizează, totodată, ştiri sumare privind evoluţia
procesul Dreyfus, mai exact faptul că s-a obţinut revizuirea procesului.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11 1 36, 1 f. dimensiuni 1 3 ,5/1 0,7 cm, limba franceză.

AUERBACH, B<ERTHOLD>38 către Rovena Schwartz.
1 898 noiembrie 22, Nancy. Îşi exprimă regretul că nu are
posibilitatea să-i ofere un exemplar din ultima lucrare apărută. Este fericit că
"
"
"afacerea Dreyfus a început să mişte "conştiinţa publică din Franţa şi
Europa.

Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11348, 1 f. dimensiuni 2 1 ,5/ 2 1 ,7 cm, limba franceză.

REINACH, SALOMON 39 către Rovena Schwartz.
1 898 decembrie 1 6, Paris. Mulţumeşte pentru scrisoarea trimisă,
opinând că străinii au tot dreptul să se intereseze de condiţiile în care se
desfăşoară procesul Dreyfus.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/ 1 20, l f. dimensiuni l 8/ l l ,4cm, limba franceză.

SULL Y, PRUDHOMME40 către Antonie Schwartz.
1 898 decembrie 26, Paris. Mulţumeşte pentru emoţionanta scrisoare
trimisă de Antonie Schwartz, apreciind că mărturisirile acesteia sunt
recompensa eforturilor sale pentru a înlătura nedreptăţile.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11275, l f. dimensiuni 1 8/l l ,2cm, limba franceză.

BRANDES, GEORG către Antonie Schwartz.
<1900> iunie 4, Copenhaga. Îi reproşează Antoniei Schwartz că,
deşi nu este germană, foloseşte " oribilele" litere germane comiţând o
"
"barbarie . Mulţumeşte pentru faptul că s-a interesat de starea lui de sănătate.
După trei ani de suferinţă este tot bolnav, dar speră că se va însănătoşi.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/482, 1 f. dimensiuni 9, 1/1 4,2cm, limba germană.

3 8 Auerbach Berthold ( 1 8 1 2-1 882), nuvelist german.
39 Salomon Reinach ( 1 858-1932), renumit arheolog francez.
4 0 Rene Armand Fran9ois Prudhomme (Sully Prudhomme), ( 1 839- 1 907), primul laureat al
Premiului Nobel pentru Literatură, la l O decembrie 1 90 l .
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SALVINI, TOMMASO către Rovena Schwartz.
1901 ianuarie 2, Florenţa. Mulţumeşte Rovenei Schwartz pentru
felicitarea trimisă. Din păcate, îi comunică faptul că nu-i poate da nici un
ajutor tânărului cântăreţ român pe care i 1-a recomandat, sfătuind-o să-1
îndrume către Milano.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11/33 1 , 2 f. dimensiuni 20,7/1 3,5cm, limba italiană.

SAL VINI, TOMMASO către Rovena Schwartz.
1901 februarie 10, Siena per Vagliagli. Apreciază ca 1-ar face
plăcere s-o cunoască, dar România, şi mai ales Galaţiul, sunt prea departe
pentru un om în vârstă şi obosit de atâtea tumee artistice. Nu ştie dacă va
accepta turneul ce i se propune: Moscova, Varşovia, Petersburg, Kiev,
Harkow şi Odesa. În încheiere, îşi exprimă speranţa că, poate, se va ivi o
ocazie ca să-1 cunoască.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/492, 4 f. dimensiuni l 8/1 l cm, limba italiană.

ZOLA, EMIL către Rovena Schwartz.
1901 aprilie 1 5, Paris. Îi mărturiseşte Rovenei Schwartz că primeşte
multe scrisori pentru ajutorarea săracilor şi nenorociţilor din toată lumea şi îi
urează succes în acţiunile umanitare şi de caritate pe care le întreprinde.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 111202, 2 f. dimensiuni 20/ 1 3 cm, limba franceză.

ZOLA, EMIL către Rovena Schwartz.
190 1 aprilie 1 5, <Paris>. Împărtăşeşte Rovenei Schwartz
convingerea că un tânăr poate citi cartea sa, "La reve" , dacă are permisiunea
părinţilor săi.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11 1 2 1 , 1 f. dimensiuni 1 0,3/6, 1 cm, limba franceză.

SALVINI, TOMMASO către Rovena Schwartz.
1901 aprilie, Petesburg. Primeşte să fie ales membru al societăţii
filantropice " Lumina" din Galaţi. Se pare că nu-şi va putea îndeplini proiectul
de a trece şi prin România, după călătoria în Moldova urmând să se întoarcă
la Petersburg, de unde va pleca la Berlin.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/49 1 , 2 f. dimensiuni 1 7,5/1 1 ,2 cm, limba italiană.
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DREYFUS, ALFRED4 1 către Rovena Schwartz.
<1902 octombrie 1 6, Paris>. Mulţumeşte pentru scrisoarea trimisă.

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11375, 1 f. dimensiuni 8,5/5 cm, limba franceză.

BRANDES, GEORG către Antonie Schwartz.
1 903 august 29, Sassnitz. Confirmă primirea ultimei scrisori,
menţionând că cele trimise anterior s-au pierdut, întrucât în cursul anului nu a
mai locuit la hotelul "Jena" . La sfârşitul lunii mai s-a reîntors de la Paris şi a
locuit toată vara la Copenhaga. Se va reîntoarce la Paris în cursul lunii
septembrie.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1113 1 9, 2 f. dimensiuni 1 9/ 1 3 ,4cm, limba germană.

BRANDES, GEORG către Antonie Schwartz.
1903 septembrie 25, Copenhaga. Mulţumeşte pentru poza trimisă,
solicitând totodată expedierea unei fotografii mai bune.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11483, 1 f. dimensiuni 1 6/1 1 ,4cm, limba germană.

PARHON, CONSTANTIN !. 42 către Arthur Schwartz.
1 920 martie 9, Socola. Scrisoare de condoleanţe.

Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11626, 1 f. dimensiuni 1 6,9/1 2,9 cm

PARHON, CONSTANŢA către Arthur Schwartz.
1948 ianuarie 28, Bucureşti. Alături de ştirile despre familie, îi face
cunoscut că se bucură de faptul că şcoala " Lumina", pe care o conduceau
surorile sale, era încă în fiinţă .

4 1 Alfred Dreyfus ( 1 859-1 935), ofiţer francez de ongme evreiască, îşi face studiile la
Mulhouse, Basel, Paris. Este admis la Şcoala Politehnică, apoi e sublocotenent de artilerie
la Mans, după aceea la Paris; căpitan în 1 889, este adjutant la Şcoala Centrală de Pirotehnie
Militară din Bourges. Primit la Şcoala de Război în 1 890, este repartizat în 1 892 la Statul
Maj or al armatei (Maurice Baumont, În Miezul Afacerii Dreyfus, Ed. Politică, Bucureşti,
1 980, p. 1 00.) Alfred Dreyfus spunea: "Am fost un simplu ofiţer de artilerie, pe care o
eroare tragic 1-a împiedicat să-şi urmeze cariera firească. Simbolul Dreyfus . . . nu-i persoana
mea", Stephen Wilson, Ideology and Experience: Anti-Semitism in France at the Time of
the Dreyfus Affair, East Brunswick, N. J., 1 982, apud Albert S. Lindemann, Evreul acuzat.
Trei procese anti-Semite Dreyfus, Beilis, Frank 1894-1915, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2002, p.
1 1 0.
42 Constantin Ion Parhon ( 1 874- 1 969), medic endocrinolog şi neuropsihiatru roman.

486

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

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/628, 2 f. dimensiuni 1 6,8/ 1 4,5 cm, limba franceză.

PARHON, CONSTANTIN 1., PARHON, CONSTANŢA către
Rovena şi Emilia Schwartz.
1948 august 24, Mangalia. Scrisoare de felicitare pentru opera
desfăşurată o viaţă întreagă: ajutarea celor săraci şi nedreptăţiţi.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/629, 2 f. dimensiuni 1 6,8/1 4,5 cm

PARHON, CONSTANTIN 1. către Emilia Schwartz.
1949 aprilie 19, <Bucureşti>. Menţionează că a primit scrisorile şi
memoriile expediate şi speră în obţinerea unui rezultat favorabil.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11/427, 1 f. dimensiuni 1 9/ 1 5 cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Rovena Schwartz.
1950 aprilie 14, Bucureşti. Îi face cunoscut că ajutorul bănesc pe
care tocmai i 1-a trimis răsplăteşte munca dezinteresată pe care aceasta a
făcut-o ani şi ani de zile. De asemenea, roagă să primească ajutorul, câtă
vreme va avea nevoie de el.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11/428, 1 f. dimensiuni 1 9,31 1 4cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Rovena Schwartz.
1952 decembrie 1 5, Bucureşti. Mulţumeşte pentru condoleanţele
transmise la moartea soţiei. Anexă ciorna scrisorii de condoleanţe din 7 iulie
1 952.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. III/94, 1 f. dimensiuni 23,2/ 1 4,6 cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Rovena Schwartz.
1953 martie 25, <Bucureşti>. În cadrul corespondenţei îi face
cunoscut Rovenei Schwartz că nu-i poate preciza încă condiţiile în care ar
putea dona Ministerului Sănătăţii instrumentele medicale rămase de la fratele
ei.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. III/95, 1 f. dimensiuni 23, 1 1 1 4,5 cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Rovena Schwartz.
1954 august 31, <Bucureşti>. Mulţumeşte pentru felicitările
transmise cu ocazia acordării unor înalte distincţii.
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Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. Ill/92, 1 f. dimensiuni 23,2/1 4,5 cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Emilia Schwartz.
1955 iunie 16, Bucureşti. Scrisoare de condoleanţe la moartea
Rovenei Schwartz.

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11632, 1 f. dimensiuni 1 6,8/1 0,9 cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Emilia Schwartz.
1 955 octombrie 29, Bucureşti. Mulţumeşte pentru gândurile bune şi
felicitările transmise.

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. IV430, 1 f. dimensiuni 2 l / 1 5 , 1 crn.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Emilia Schwartz.
1 956 noiembrie 26, Bucureşti. Mulţumeşte pentru tabloul pe care i
1-a trimis, pentru faptul că îi împărtăşeşte regulat bucuriile şi durerile pe care
le are.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. II/43 1 , 1 f. dimensiuni 1 9 , 1 / 1 4,4 cm.

PARHON, CONSTANTIN 1. către Emilia Schwartz.
1 961 noiembrie 2, Bucureşti. Mulţumeşte pentru felicitările trimise.

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/630, 1 f. dimensiuni 1 0/6,4 cm.

DUMAS, ALEXANDRE FILS către Antonie Schwartz.
La cererea Antoniei Schwartz, scriitorul îi transmite un aforism.

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1/ 1 30, 1 f. dimensiuni 1 7,81 1 1 ,2 cm, limba franceză.
Il.

Scrisori referitoare la Şcoala Lumina
"

"

SAL VINI, TOMMASO către Rovena Schwartz.
1 901 aprilie 2, Petersburg. Primeşte să fie ales membru al societăţii
filantropice " Lumina" din Galaţi. Datorită programului încărcat, avansează
ipoteza că nu-şi va putea îndeplini proiectul de a trece şi prin România, după
călătoria la Moscova urmând să se întoarcă la Petersburg, de unde intenţiona
să plece la Berlin.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 1149 1 , 2 f. dimensiuni 1 7,511 1 ,2cm, limba italiană.
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EMMANUEL, DAVID43 către Emilia Schwartz.
1 901 mai 21, Bucureşti. Comunică răspunsul lui Pangrati, inspector
general al învăţământului, cu privire la regulamentul şcolilor particulare.
Biblioteca ,.V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11406, 1 f. dimensiuni 1 7,5/1 0,2 cm.

SALVINI, TOMMASO către Rovena Schwartz.
1902 februarie 28, Florenţa. Laudă munca pe care Rovena
Schwartz o desfăşoară pentru ajutorarea şi sprijinirea copiilor săraci şi
nevmaş1 .

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11/335, 2 f. dimensiuni 20,71 1 3 ,5cm, limba italiană.

EMANUEL, DAVID către Emilia Schwartz.
1904 septembrie 3 . Mulţumeşte pentru informaţiile pe care i le-a
comunicat privind şcoala "Lumina" , şcoală aflată sub conducerea Emiliei
Schwartz.
Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11405 , 1 f. dimensiuni 9, 1 15,5 cm.

EMANUEL, DA VID către Emilia Schwartz.
1907 septembrie 1 5, Bucureşti. Comunică noutăţi legate de
demersul făcut pe lângă Ministerul Învăţământului de E. Schwartz pentru
buna funcţionare a şcolii de la Galaţi.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11408, 1 f. dimensiuni 1 7,7/ 1 1 ,4 cm.

EMANUEL, DAVID către Emilia Schwartz.
1908 ianuarie 2 1 , Bucureşti. Comunică Emiliei Schwartz o serie de
menţiuni referitoare la regulamentul de organizare şi funcţionare a şcolii
"
Î
" Lumina din Galaţi, menţiuni impuse de Ministerul nvăţământului ca
urmare a demersului iniţiat de aceasta.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11409, 1 f. dimensiuni 1 7,911 1 ,5 cm.

EMANUEL, DAVID către Emilia Schwartz.
1909 iunie 1 , Bucureşti. Mulţumeşte pentru informaţiile privind
şcoala societăţii "Lumina" , oferind totodată indicaţii pentru obţinerea unei
audienţe la Ministerul Învăţământului.
43

David Emmanuel ( 1 854- 1 94 1 ), matematician evreu român, a fost membru al Academiei
Române.
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Biblioteca "V.A. Urechia" , Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11407, 1 f. dimensiuni 1 6,5/12,2 cm.

SAL VINI, TOMMASO către Rovena Schwartz.
1 909 decembrie 1 1 , Florenţa. Pe lângă ştirile legate de viaţa
familială, sprijină iniţiativa de a transforma Şcoala "lumina" în şcoală de
menaJ .

Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise ş i Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 115 1 6, 2 f. dimensiuni 1 7,9/l l , l cm, limba italiană.

PRIDEAGU, ION44 (I.M. POPESCU-BĂJENARU) către Rovena
Schwartz.
1916 martie 23, Bucureşti. Mulţumeşte pentru frumoasa primire ce
i s-a făcut cu ocazia vizitei la Galaţi. A oferit 50 de exemplare din volumul
"
"
"Vîrfuri de spadă pentru Societatea de binefacere "Lumina .
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 11369, 2 f. dimensiuni 1 7,2/ 1 3 ,4 cm.

EMANUEL, DAVID către Emilia Schwartz.
1 926 noiembrie 18, Bucureşti. A consultat pe profesorii Gr. Ţiţeica
şi 1. Bianu în legătură cu acordarea unui ajutor din fondul Elias pentru şcoala
"
"Lumina din Galaţi.
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 114 1 0, 1 f. dimensiuni 1 7/ 1 0 , 1 cm.

EMANUEL, DAVID către Emilia Schwartz.
1 936 octombrie 1 1, Bucureşti. Adresează felicitări pentru
activitatea desfăşurată la şcoala pe care o conduce, considerând-o "unică în
felul ei" .
Biblioteca "V.A. Urechia", Colecţia de "Manuscrise şi Scrisori" , Donaţia E.
Schwartz, Cota, Ms. 114 1 1 , 1 f. dimensiuni 1 6,8/ 1 0,8 cm.

44 Ion Pribeagu ( 1 887 - 1 969) poet şi umorist evreu originar din România.
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LISTA ANEXELOR:

1 . Emilia Schwartz (Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia

Fotografii , F I 3 1 6).
2. Moschlin E. Schwartz (Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi,
Colecţia Fotografii, FII 86 b).
3. Şcoala Populară de Menaj Galaţi, eleve în sala de mese
(Biblioteca " V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia Fotografii, FI 206).
4. Şcoala Populară de Menaj Galaţi, elevele şcolii la masă
(Biblioteca " V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia Fotografii, F I 205).
5. Şcoala Populară de Menaj Galaţi, elevele şcolii la bucătărie
(Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia Fotografii, F I 204).
6. Fostă elevă bacalaureată şi absolventă a Şcolii Normale din Galaţi
(Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia Fotografii, F I 207).
7. 1 895 martie 2 1 , Amiens. Jules Veme îi mulţumeşte Antoniei
Schwartz pentru scrisoarea pe care i-a trimis-o, exprimându-şi regretul că nu-i
poate trimite fotografia cerută (Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia de
" Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E. Schwartz, Cota, Ms. 1112 1 1, 1 f
dimensiuni 20, 5/1 0, 5 cm, limbafranceză).
8. 1 897 octombrie 3 1 , Viena. Scrisoare prin care Mark Twain
comunică cu regret Antoniei Schwartz că nu are fotografia pe care o doreşte,
îi trimite, în schimb, autograful (Biblioteca "V.A. Urechia" Galaţi, Colecţia
"
de " Manuscrise şi Scrisori , Donaţia E. Schwartz, Cota, Ms. I/243, 1 f
dimensiuni 1 7, 511 1,2 cm, limba engleză).
9. 1 90 1 aprilie 1 5, <Paris>. Scrisoare prin care Emil Zola
împărtăşeşte Rovenei Schwartz convingerea că un tânăr poate citi cartea sa,
"
"
" La reve , dacă are permisiunea părinţilor" săi (Biblioteca "V.A. Urechia
Galaţi, Colecţia de " Manuscrise şi Scrisori , Donaţia E. Schwartz, Cota, Ms.
I/121, 1 f dimensiuni 1 0, 3/6, 1 cm, limbafranceză).
10. < 1 902 octombrie 1 6, Paris>. Alfred Dreyfus mulţumeşte
Rovenei Schwartz pentru scrisoarea trimisă (Biblioteca "V.A, Urechia"Galaţi,
Colecţia de " Manuscrise şi Scrisori ", Donaţia E. Schwartz, Cota, Ms. 11375,
1 f. dimensiuni 8,5/5 cm, limba franceză).
1 1 . 1 92 1 , Galaţi. Activitatea Şcolii Populare de Menaj " Lumina"
Galaţi reflectată în imaginii (Biblioteca "V.A. Urechia"Galaţi, Calecţia
Fotografii).
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"
" MARIA AND NICOLAE ZAHACINSCHI DONATION TO THE
PATRIMONY OF THE ETNOGRAPHY DIVISION OF THE
DISTRICT MUSEUM IN BOTOŞANI
Steliana Băltuţă *
Donaţia " Maria şi Nicolae Zahacinschi" în patrimoniul secţiei de
etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani
- Rezumat Colecţionarii sunt oameni speciali, care pe lângă profesia lor,
găsesc timp şi pentru a-şi dedica viaţa alcătuind un patrimoniu de valori, pe
care îl dăruiesc mai târziu unor muzee, sau îl fac ei înşişi cunoscut
publicului larg, spre apreciere şi admiraţie.
Regretaţii medicul cardiolog Maria Zahacinschi născută Dragomir
la 5 martie 1922 la Caracal, jud. Olt şi farmacistul Nicolae Zahacinschi
născut la 6 noiembrie 1919 la Mihăileni, jud. Botoşani - au alcătuit o
colecţie de artă populară, fruct al investigaţii/ar şi investiţii/ar proprii, pe
tot cuprinsul românesc.
Începând să pună bazele colecţiei de prin anii 1960-1965, cei doi
soţi împărtăşind aceeaşi pasiune, au reuşit ca până în anul 1986, să aibă în
propria locuinţă (apartament de bloc) din Bucureşti, un număr de peste
8000 de piese cuprinzând ceramică, ouă încondeiate, port popular, ţesături
de interior de casă tradiţională, obiecte din lemn, aşa cum ei înşişi afirmă:
" În ce ne priveşte, noi am optat, după ani de zile de experimente, pentru o
metodă de depozitare şi de expunere care şi-a dovedit îndeajuns
eficacitatea, mai ales în condiţiile adăpostirii întregii colecţii în aparta
mentul care ne serveşte de locuinţă ".
Din această " uriaşă colecţie etnografică particulară " (aşa cum a
numit-o prof dr. Nicolae Dunăre), Maria şi Nicolae Zahacinschi, au donat
numeroase piese Muzeului Ţăranului Român din Bucureşti (unele publicate,
în 2000, de etnograf dr. Georgeta Roşu, în Ulcioare de nuntă), Muzeului
Etnografic al Brăilei, iar între anii 1983-1986 şi în anul 1992, Secţiei de
Etnografie a Muzeului Judeţean Botoşani, un număr de peste 1 146 obiecte.
Existenţa acestei donaţii în patrimoniul Secţiei de Etnografie, i se datorează
doamnei Maria Bucătaru, director în vremea inventarierii pieselor şi
aducerii lor la Botoşani. Doamna i-a cunoscut pe cei doi colecţionari foarte
bine, prin vizite făcute la Bucureşti în locuinţa lor care adăpostea colecţia,
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şi prin corespondenţa purtată cu soţii Zahacinschi. Astfel s-a legat prietenia
şi s-a stabilit încrederea că donaţia de piese etnografice făcută Botoşaniului
va fi pusă în valoare.
Key words: ethnography, collection, collector, pottery, textured, folk
costumes, painted eggs, dishtowels
Cuvinte-cheie: etnografie, colecţie, colecţionar, ceramică, ţesături, port
popular, ouă încondeiate, ştergare

Collectors are special people who, beside their profession, find the
necessary time to dedicate themselves to gathering a heritage of values,
which they later donate to museums or publicise in order to be appreciated
and admired.
The late cardiologist Maria Zahacinschi, whose name before marriage
was Dragomir, bom on the 5 1h of March 1 922 in Caracal, Olt District, and
the chemist Nicolae Zahacinschi, bom on the 61h of November 1 9 1 9 in
Mihaileni, Botosani District, gathered a collection of popular art, the result
of their enquiries and investments all over the Romanian territories.
Starting this collection in 1 960- 1 965 and sharing the same passion,
they managed to collect more than 8000 items by 1 986, items which they
housed in their flat in Bucharest, including ceramics, dyed Easter eggs,
popular costumes, traditional indoor weavings, wooden items, about which
they stated: "As far as we are concemed, after years of experimenting, our
choice to store and exhibit the items has proven efficient enough, especially
since we keep the whole collection in the flat which is also our home" .
About the roads they took in order to enrich their collection, Maria
and Nicolae Zahacinschi say: "We have thus met hundreds of craftsmen
practising all kinds of popular art. We have thus met tens of potters, from
well-known names mentioned in art manuals, who were awarded prizes at
"
"Romania's Praise Festival and other prestigious prizes, representing
famous pottery centres, to those who remained to mould clay alone, in their
small pottery ovens, in small villages, unknown to our popular art. We have
met craftsmen who make popular knapsacks and bags, unrivalled items in
any other parts of the world. We have met mask-artists who make masks
used in a form of ancient popular drama integrated in carol singing and in
certain rituals whose mythical significance has been lost throughout
centuries. We have met countrywomen who, in quiet evenings, still weave
in weaving loom inherited from their grandmothers wonderful flora! towels
with simple decorations which do not lack refinement and high skill; we
have met countrywomen who even nowadays, in the age of
500
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industrially-manufactured fabrics, still make those unique popular
Romanian blouses, which were once admired by Matisse. And we have
given our special attention to the skillful hands of those women who, using
secrets handed down from their ancestors, are able to use artistically the
fragile egg shell, drawing on its round shape a variety of decorative patterns
in well-balanced and accurate compositions, dressed in a harmonious variety
of colours, which make each item a unique and authentic work of art" 1 •
" And more than once we had the pleasure of being not only their
guests for a short hour, but also their friends for more days and nights. With
many of them we have built steady relationships based on appreciation and
affection. With many of them, about 500, we have kept in touch by mail,
writing mainly about their art, their quests, achievements and failures, needs
on which their success in the field of ethnographical arts depends. This is
the way our collection of contemporary popular Romanian art began to take
shape"2 .
Numerous items of this "huge private ethnographical collection" (as
Ph. dr. Nicolae Dunare called it) were donated by Maria and Nicolae
Zahacinschi to the Romanian Village Museum in Bucharest, to The
Ethnographical Museum in Brăila, and between 1 983- 1 986 and in 1 992,
they donated more than 1 1 46 items to the Ethnography Division of the
District Museum in Botosani. The existence of this donation in the
patrimony of the Ethnography Division is due to Mrs. Maria Bucataru, who
was museum manager when the items were taken stock of and brought to
B otosani. She knew the two collectors very well after visiting their home in
Bucharest, which housed the collection and after exchanging letters with the
Zahacinschis. Thus they became very close friends and they grew confident
that their donation to Botosani would be highly valued.
In 1 986 Mrs. Lucica Parvan was appointed manager and the care for
this donation continued, being a priority and preoccupation. We should also
mention that there was a time when it was believed that the donation had
been made for Mihaileni, opinion which was totally wrong. We underline
the fact that there still exists the original letter written on the 3 1 st of May
1 986, sent to manager Lucica Parvan before the opening of the exhibition in
Mihaileni and signed by Maria and Nicolae Zahacinschi, letter in which they
settle things: "The second issue is the judiciary final aspects regarding
the transfer of this collection in the patrimony of the District Museum.

1
Maria Zahacinschi, Nicolae Zahacinschi, Elemente de artă decorativă populară
românească, Ed. Litera, Bucureşti, 1 985, pp. 1 1 1 - 1 1 2 .
2 /bidem.
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We send in copies of the formal procedures which need to be followed
in order to make our donation legal"3 .
As far as the exhibition of the donated items is concerned' it was
discussed before 1 986 that it would be displayed in an old 1 9 th century
building on Miorita Street, THE GOILAV HOUSE, in Botosani, building
which still stands today. As the house was lived in in 1 985, Nicolae
Zahacinschi decided, with the consent of the local authorities and the
museum board, that the exhibition would be opened with a part of the
donation in Mihaileni, his birthplace, as descendent of famous potters,
Manole family, his mother's relatives. The exhibition opened on the 5 1h of
July 1 986 (in the 1 91h century Reghinstreich house belonging to a family of
potters), in a very festive atmosphere with the participation of officials, of
the local community, potters and many other guests.
Speeches were delivered about the donation and the steps taken for the
exhibition to be opened by: Gheorghe Jauca - chairman of the Culture
Committee, Lucica Parvan - manager of the District Museum, Georgeta
Pohontu - primary school teacher in Mihaileni and the main administrative
supporter during the two months necessary for the preparation, and Nicolae
Zahacinschi, donator of the exhibited ethnographical items.
After 1 990 the building which housed only a part of the items of the
Zahacinschi donation, placed near the townhall in Mihaileni and which was
no longer looked after, began to decay gradually, putting the exhibits at risk
of being damaged. The Visitors ' lmpression Diary, kept as a document
throughout years, still contains references to the value of the objects
exhibited but also to the decaying building.
This is what dr. Toma Constantin (main veterinary) wrote on the 8 1h of
May 1 994: "1 am impressed by the valuable pottery collection carefully
gathered by the Zahacinschi family. We ask the local council to give its
material support to mending and keeping up this museum" ; this is what
sculptor Aurelian Antal underlined too in 1 996, but also the well-known and
appreciated actor Daniel Badale, who stated: "1 have visited your museum. 1
liked it very much, but the way the building is taken care of made me very
sad. It is a pity that we deny our culture and this museum" .
And other notes go on the same way: on the 301h of September 1 997 "1 have been impressed by this museum . . . Now, that 1 have visited it, 1
would be very happy if this building were rehabilitated" , signed by teacher
G. Horga; on the 1 61h of October 1 997: "1 have visited your museum and,
except for the fact that its servicing is not what it should be, the exhibits are
3

Nicolae Zahacinschi, Scrisoare adresată Directorului Muzeului Botoşani, Lucica Pârvan,
datată 3 1 .05 . 1 986.
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of a real artistic value" - illegibly signed. As the building was decaying fast
and there was no hope for it to be rehabilitated, on the 24th of February 1 999
we decided to take the items back to Botosani and display them in
temporary exhibitions, which we did.
Beside the valuable collection appreciated by ethnologists, journalists
in magazines, radio and television programmes, the two collectors also
published two books: Mihaileni in Times Gone By, Bucharest, 1 982, by
Nicolae Zahacinschi and Aspects of Decorative Popular Romanian Art,
Bucharest, 1 985, by Maria and Nicolae Zahacinschi.
Referring to their collection, Maria and Nicolae Zahacinschi said: "Ali
these items have been gathered from ali over the country, directly from
those who made them. Bringing together such a large variety of items in one
collection emphasizes, at the same time, the way in which regional artistic
versions mix up in the unity of the whole, the way in which our popular art,
with its richness and diversity, becomes a reflection of the unity of thoughts
and feelings, specific to our people, civilization and culture"4 .
Maria and Nicolae Zahacinschi donation is and will long be a valuable
treasure of the patrimony of the Ethnographical Division of the District
Museum in Botosani, it is and will long be an undeniable part of the heritage
of popular Romanian eulture.

4 Maria Zahacinschi, Nicolae Zahacinschi, op. cit. , pp. 1 1 2-1 1 3.
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Maria şi Nicolae Zahacinschi
în mij locul colecţiei din casa lor
Bucureşti, 1 983

Nicolae Zahacinschi cu Eufrosina şi Victor Vicşoreanu
la Târgui olarilor " Cocoşu de Horezu" , 1 983
Horezu, j ud. Vâlcea
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STERG ARE
'

TÂRNAVIŢA - ARAD

VORNICENI - BOTOŞANI

CRISTIOR - BIHOR

COŞTEŞTI - ARGEŞ

SAGEATA - BUZAU

BEDECIU - CLUJ

----

'

-

--- ----

...
--- _.-..--.-.

OSTROV - CONSTANŢA

VIŞINA - DÂMBOVIŢA

VALEA STANCIULUI
DOLJ
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FLOREŞTI, STOENEŞTI
GIURGIU

DELENI - ARGEŞ

RONA DEJOS - MARAMUREŞ

CRĂ.CĂOANI - NEAMŢ

SCĂRIŞOARA - OLT

GURA RÂULUI - SffiiU

COSTIŞA, FRĂ.TĂUŢI
SUCEAVA

MERENI - TELEORMAN

IZVOARELE - TULCEA
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PORT POPULAR

FOTA
LEREŞTI - ARGEŞ

FOTA DE MIREASA
SIRNEA - BRAŞOV

VALNIC
BALENI, SĂRBI - DĂ.MBOVIŢA

ZAVELCI (FAŢĂ-SPATE)
BIDEŞTI - GORJ

lE
MUNTENIA

LADEŞTI - VALCEA

PESTELCI
IZVOARELE - TULCEA

OBOGA - OLT

lE

MARA.M.A
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TRAISTE, DESAGI

COOPERATIVA BRAŞOV

COOPERATIVA
BISTRIŢA - NASAUD

PETRICANI
NEAMŢ

G URA RÂULUI - SIBIU

BĂLENI
D.ÂMBOVIŢA

SAPANŢA - MARAMUREŞ

VAIDEENI - VÂLCEA
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MĂSTI
'

MEŞTER GHEORGHE ŢUGUI
CHISCOVATA, VORONA - BOTOŞANI

MĂŞTI DIN MARAMUREŞ
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CERAMICĂ

FARFURIOARĂ
HALMAGEL - ARAD

ULCIORAŞ
VÂRSĂNEŞTI
MUŞĂTEŞTI - ARGEŞ

ULCIOR MIC
TÂRNĂVIŢA - ARAD

ULCIOR CU CERB
VÂRSĂNEŞTI
MUŞĂTEŞTI - ARGEŞ

TORTAR
VÂRSĂNEŞTI
MUŞĂTEŞTI - ARGEŞ

��

SCRUMIERĂ
PETREŞTI
COŞ EŞTI - ARGEŞ

CĂNIŢĂ PENTRU APĂ
MIHĂILENI
BOTOŞANI

�·�i�.��j
OALĂ
PETREŞTI
COŞEŞTI - ARGEŞ

VAZĂ DE FLORI
MIHĂILENI
BOTOŞANI

ŢEAPĂ DE ACOPERIŞ
PETREŞTI
COŞEŞTI - ARGEŞ

COŞ DE PĂINE
MIHĂILENI
BOTOŞANI

5 1 0/ http://cmiabc.ro
http://www.cimec.ro

TIGAIŢA
PETREŞTI
COŞEŞTI - ARGEŞ

OALĂ
MIHĂILENI
BOTOŞANI

VAS DE FLORI
(AN 1947)
MIHĂILENI
BOTOŞANI

ULCICA DE VIN
FRUMUŞICA - BOTOŞANI

CANA PENTRU FLORI
(AN 1980)
FRUMUŞICA - BOTOŞANI

CANA DEVIN
CANA
CASTRON
FRUMUŞICA - BOTOŞANI FRUMUŞICA - BOTOŞANI HUDEŞTI - BOTOŞANI

CANA DE APA
HUDEŞTI - BOTOŞANI

VAS PENTRU ZAHĂR
COOPERATIVA
"ARTIZANATUL"
BOTOŞANI

TORTAR
HUDEŞTI - BOTOŞANI

CASTRON DE CIORBA
HUDEŞTI - BOTOŞANI

CASTRONEL
COOPERATIVA
"ARTIZANATUL"
BOTOŞANI

FARFURIE
COOPERATIVA "ARTIZANATUL" BOTOŞANI

CANIŢA
COOPERATIVA
"ARTIZANATUL"
BOTOŞANI

FARFURIE
UCECOM, ARTA
APLICATA BUCUREŞTI
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PLOSCĂ COVRlG
UCECOM,
ARTA APLICATĂ
BUCUREŞTI

ULCIOR
UCECOM, ARTA APLICATĂ BUCUREŞTI

PLOSCĂ UCECOM,
ARTA APLICATĂ
BUCUREŞTI

SFEŞNIC
VALEA COTOAREI
MĂNZĂLEŞTI
BUZĂU

PÂLNIE
VALEA COTOAREI
MĂNZĂLEŞTI
BUZĂU

ULCIORUŞ
VALEA COTOAREI, MĂNZĂLEŞTI - BUZĂU

PÂLNIE
GHEBOAIA, FINTA - DÂMBOVIŢA

PLOSCĂ
GHEBOAIA - DÂMBOVIŢA

STRECURĂTOARE
GHEBOAIA, FINTA - DÂMBOVIŢA

ULCIOR
GHEBOAIA, FINTA - DÂMBOVIŢA
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STRACHINĂ
GHEBOAIA,
FINTA - DÂMBOVIŢA

FARFURIE
CORUND - HARGHITA

FARFURIE MICA
CORUND - HARGHITA

STRACHINĂ
CORUND - HARGHITA

STRACHINĂ
TANSA - IAŞI

TALGERAŞ
TANSA - IAŞI

FARFURIOARA
TANSA - IAŞI

FARFURIOARA
TANSA - IAŞI

FARFURIOARA
TANSA - IAŞI

FARFURIOARA
TANSA - IAŞI

VAS DE TAMÂIAT
SISEŞTI - MEHEDINŢI

FARFURIE
OBOGA - OLT

FARFURIE
OBOGA - OLT

FARFURIE
OBOGA - OLT
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FARFURIE MICA
CORUND - HARGHITA

STRACHINĂ
OBOGA - OLT

ULCIOR MIC
ZALĂU - SĂLAJ

PORUMBEL PE ULCIOR
ROMÂNA OBOGA - OLT

SFEŞNIC MIC
RĂDĂUŢI - SUCEAVA

APLICA D E FLORI
OBOGA - OLT

FARFURIOARĂ
RĂDĂUŢI - SUCEAVA

FARFURIE
HOREZU - VÂLCEA

CĂNIŢA
RADAUp - SUCEAVA

ULCIOR
VÂLCEA

ULCIOR
HOREZU - VÂLCEA

CASTRON
HOREZU - VÂLCEA
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OUĂ
Botoşani - ROGOJEŞTI, MIHĂILENI
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Olt - OBOGA - ouă golite
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Braşov - POIANA MARULUI - ouă golite
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Harghita - LUNCA DEJOS - ouă golite
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Argeş - ALBEŞTII DE MUSCEL - ouă pline
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Dâmboviţa - VIŞINA - ouă golite
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Vrancea IREŞTI, VIDRA - ouă golite
-
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Suceava - BRODINA - ouă golite
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Suceava - PUTNA - ouă golite
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Suceava - BOBEICA, IZVOARELE SUCEVEI - ouă

524
http://www.cimec.ro
/ http://cmiabc.ro

DOCUMENTE DE PATRIMONIU ŞI PUBLICAŢII RARE DIN
COLECŢIA BIBLIOTECII COMPLEXUI:UI MUZEAL " IULIAN
ANTONESCU" BACAU
Lenuta-Gabriela Ocneanu *
,

Heritage documents from collection the Library of the "Iulian
Antonescu " Bacău
- Abstract The Library of The " Julian Antonescu " Museum Complex from
Bacău owns in his collection 2. 3 76 heritage documents.
The term document is used here in his general acception, meaning
what
help for learning, educating oneself". The heritage documents
"
because are inherited, !efi for keeping the knowledge of the past.
So, the licences, the properties acts, the books, the religious books,
the magazines, the letters, the fotos, the maps belong to this cathegory:
heritage documents.
Key words: The Library of The " Iulian Antonescu " Museum Complex,
book, documents, heritage documents
Cuvinte-cheie: Biblioteca Complexului Muzeal " Julian Antonescu " Bacău,
carte, documente, documente de patrimoniu
1
Pas de documents, pas d 'histoire/ •
Charles Andre Seignobos

Importanţa documentelor pentru cunoaşterea istoriei a fost înţeleasă
din timpul stolnicului Constantin Cantacuzino, unul dintre cei ce s-a străduit
să adune "din hrisoavele domnilor ce sunt pe la boierime şi pe la mănăstiri
date şi lăsate, câte am putut vedea" şi a lăsat moştenire românilor una dintre
primele biblioteci structurate şi organizate după un sistem propriu.
Două secole mai târziu, Bogdan Petriceicu Haşdeu avea să fie animat
de aceeaşi dorinţă de aflare şi strângere a documentelor, acesta întocmind
* Complexul Muzeal "lulian Antonescu" Bacău.
1 Charles Victor Langlois, Charles Andre Seignobos, lntroduction aux etudes historiques,
e . , Paris, 1 898, p. 9 1 -92.
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f.

chiar o programă pe care a distribuit-o în ţară cu gândul de a fi susţinut în
iniţiativa sa de preoţi, învăţători, revizori şcolari şi toţi deţinătorii de acte
vechi. Haşdeu a perseverat nu doar în activitatea de colecţionar cât mai ales
în cea de editor de documente. Se scrie despre domnia sa că ar fi fost cel
dintâi care a folosit termenul de bibliologie2 .
Originea termenului de patrimoniu este latină, în traducere
patrimonium însemnând " moştenire paternă" , "bunuri ale familiei" .
Patrimoniul este, aşadar, o moştenire a trecutului, lăsată nouă, cu datoria de
a o păstra şi lăsa moştenire urmaşilor.
Documentele de patrimoniu intrate în colecţia Bibliotecii
Complexului Muzeal " lulian Antonescu" Bacău prin bunăvoinţa donatorilor
sau în urma achiziţiilor sunt prin ele însele " istorie" cu sensul de trecut
prezent în file de hrisoave ce ne povestesc despre cancelarii domneşti şi
domnitori, despre principi şi principate, despre oameni şi "păsaniile" lor.
În anul 20 1 3 , luna iunie, colecţia Bibliotecii Complexului Muzeal
"
" lulian Antonescu Bacău număra 2.376 documente, ultima intrare, în baza
actului de evaluare nr. 65 din 1 3 ianuarie 20 1 2, fiind a unor carnete de
membru al Uniunii Tineretului Comunist, Uniunii Generale a Sindicatelor şi
Partidului Comunist Român, din perioada 1 966- 1 980.
Documentele intră în patrimoniul muzeului în urma analizei unei
comisii de evaluare formată din angajaţii autorizaţi ai instituţiei, acordul
pozitiv de intrare fiind dat în conformitate cu normele legale în vigoare la
data întocmirii actului de evaluare.
Cel mai vechi document al bibliotecii este un hrisov (nr. inv. 1 3 2)
emis de Petru Rareş în 1 546, scris în slavonă, pe pergament, cu pecetea în
ceară roşie, atârnată3 , iar cel mai recent numărul 6 din 29 decembrie 1 989 al
ziarului local Deşteptarea (nr. inv. 1 668), în care sunt prezentate momente
ale revoluţiei din 1 989 în Bacău şi în ţară4 , precum şi un articol
comemorativ scris de jurnalistul Cornel Galben, In memoriam Gheorghe
Nechita, erou al revoluţiei din 1 989 5 .
Documentele, în ansamblul lor, diferă prin tipul scrierii (manuscrise,
imprimate, multiplicate), prin materialul din care sunt făcute (hârtie,
pergament, papirus), prin originalitatea lor (manuscris original sau copie,
2

Alexandru Zub, Problema editării izvoarelor În istoriografia română din epoca modernă,
în "Carpica", IV, 1 97 1 , p. 398, apud Theodor Ludu, A rmonizări bibliografice şi sugestii
catalografice, în "Scriptum" , I, Bucureşti, 1 943, p. 78-1 04.
"
3 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi. IX: Documente basarabene, Tipografia
"Dacia
P .&D. Iliescu, Iaşi, 1 9 14, pp . 24-25.
4 "Deşteptarea . Cotidian social-politic pentru judeţul Bacău", anul I, nr. 6, Bacău, 1 989.
5 Ibidem, p. 3.
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editie primă, refăcută, adăugită), prin informaţiile cuprinse de document
(retrospective, recente, generale, detaliate), prin caracterul publicitar general
sau restrâns sau numărul de exemplare în care este reprodus acelaşi text
(manuscrisele unicate, de circulatie redusă sunt documentele de uz intern, de
largă circulaţie sunt publicaţiile/
Scrise de cancelariile publice sau de persoane particulare,
documentele oferă informaţii istorice, juridice, economice, militare,
administrative, culturale, literare. Citirea diverselor tipuri de documente, în
special a celor scrise până la mij locul secolului al XIX (când s-a renunţat la
alfabetul chirilic), ridică probleme legate de descifrare, datare, autenticitate,
restaurare, un instrument util în analiza acestora fiind primul volum din
Documente privind Istoria României editat de Academia Republicii
Populare Române în 1 956.
Dintre documentele vechi, biblioteca Complexului Muzeal " Iulian
Antonescu" Bacău păstrează în colecţiile ei: înscrisuri (fig. 1 ), zapise, cărţi,
izvoade, ispisoace, mărturii, hotamice, zdelci, patente (fig. 2), danii, etc.
Denumirile diferă în funcţie de perioada întocmirii documentului, zonă,
limba folosită (slavă, latină, greacă) sau limba de influenţă.
Colecţia bibliotecii cuprinde un număr de aproximativ 1 00 de zapise,
majoritatea scrise cu caractere chirilice, "pentru vânzare pământ" , " de
veşnică vânzare" . Perioada de referinţă a acestora este 1 740- 1 893, 46 dintre
zapise fiind întocmite între anii 1 840- 1 850.
Istoria proprietăţii private în Bacău] din a doua parte a secolului XIX
şi începutul secolului XX este bine reflectată de existenţa a mai bine de 200
acte de proprietate, acte de vânzare-cumpărare pământ, acte de judecată,
titluri de proprietate, acte de împroprietărire.
Parte dintre aceste documente au fost studiate de muzeografii
instituţiei. Astfel, despre un Act de judecată (nr. inv. 338) s-a scris în
anuarul instituţiei, Carpica7 .
Aria de cuprindere a noţiunii de " carte" diferă în timp. Dacă în
prezent sensul generic al cărţii este acela de " scriere cu un anumit subiect,
tipărită şi legată sau broşată în volum" 8 , în istorie cartea se confundă cu
documentul, fiind " termenul convenţional întrebuinţat pentru a exprima
orice fel de document" (Paul Otlet). Carte era " scrisoarea" cu un caracter
6

Aurel Avramescu, Virgil Cândea, Introducere în documentarea ştiinţifică, Ed. Academiei
R. P. R., Bucureşti, 1 960, pp. 1 63 - 1 64.
7 Elena Artimon, Un document de la Mihail Grigore Sturdza, domnul Moldovei, în
"
"Carpica , VII, 1 975, pp. 1 49- 1 54.
g Dicţionarul explicativ a/ limbii române, Ed. Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, 20 1 2,
p. 1 48.
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(ne)oficial, carte era " actul " , respectiv ordinul, hotărârea, sentinţa
judecătorească, cu caracter oficial. Astfel, întâlnim înregistrate ca
documente: cartea de hotămicie, cartea de judecată, cartea de desfacere,
cartea de investitură, cartea episcopală. Sensul initial de document al cărtii
s-a păstrat până în zilele noastre, noi fiind pose�orii prezenţi ai cărţii de
identitate, ai cărţii de imobil, colecţionari de cărţi poştale, cărţi poştale
ilustrate, cărţi de vizită.
Ordinele şi brevetele apar în registre în număr de aproape 1 00,
conferind diverse titluri şi beneficii pentru merite deosebite în serviciul
militar şi civil făcut statului român.
Ordinul " Steaua României " şi cel de " Coroana României" conferă
grade de Cavaler, Ofiţer, Comandor, Mare Ofiţer, Mare Cruce.
Medalia "Virtutea Militară" se acorda gradelor militare pentru
"
"
"încurajare şi răsplătire , medalia "Avântul Ţării au primit-o cei ce au luat
parte la Campania anului 1 9 1 3 , medalia " Bărbăţie şi Credinţă" era primită
de orice " funcţionar public sau persoană particulară, care va fi contribuit la
menţinerea sau restabilirea ordinei şi siguranţei publice, va fi adus servicii
însemnate poliţiei, va fi salvat vieaţa sau avutul unei persoane cu pericolul
vieţii sale, ori va fi săvârşit un act de bărbăţie sau credinţă" .
Crucea "Trecerea Dunării " a fost răsplata celor ce au operat peste
Dunăre şi au luat parte la Campania din 1 877- 1 878 în Bulgaria, iar crucea
"
"Meritul Sanitar se acorda persoanelor care " se vor fi distins prin fapte,
donaţiuni, scrieri, sau alte lucrări care contribuiesc la îmbunătăţirea stărei
sanitare a ţării, cari se vor fi distins prin serviciile lor, în interesul general
sanitar"9 . Toate aceste ordine sunt însoţite de documente care le atestă
valabilitatea.
Studiul ordinelor, brevetelor, decoraţiilor acordate pentru partici
parea în luptele din primul război mondial au prezentat un constant interes
1 0•
pentru muzeografii instituţiei
Presa este prezentă cu aproape 50 titluri de ziare şi reviste cu specific
politic, economic, social, cultural. În ordinea tipăririi acestora biblioteca
deţine numere din Neamul românesc pentru popor ( 1 9 1 2- 1 9 1 5) editat de
Nicolae Iorga, revista enciclopedică populară Albina a Fundaţiilor Culturale
Regale, Ziarul Ştiinţelor populare şi al călătoriilor ( 1 9 1 3 , 1 9 1 6), Universul
(fig. 3), Ilustraţiunea română ( 1 936)
fondator al acestora fiind Luigi
Cazzavillan, săptămânalul politic-social-cultural Contemporanul ( 1 948-

9 Informaţiile le regăsim în Decoraţiunile române: ordine, cruci şi medalii, Ed. şi Institutul
de Arte Grafice C. Sfetea, Bucureşti, 1 9 1 5 .
"
10 Articole în
"Carpica , nr. XXIV, 1 993, pp. 1 65 - 1 76 şi nr. XXVII, 1 998, pp. 225-234.
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1 949), Viaţa sindicală ( 1 952), Scânteia tineretului ( 1 957 - 1 958), Agricultura
nouă ( 1 960), Scânteia ( 1 976- 1 979).
Din cotidienele locale Bacău!, Înainte, Luptătorul sunt numere
disparate din perioada premergătoare celui de-al Doilea Război Mondial.
Publicatia franceză L 'illustration (nr. inv. 628, 629, 630) este prezentă în
rafturil� bibliotecii cu apariţii din perioada august 1 9 1 4 - ianuarie 1 9 1 5,
iulie - august 1 9 1 6 .
Fotografia, originală sau reproducere, fixează pe hârtie imagini
fidele ale locurilor, clădirilor de patrimoniu ale Bacăului (ex. Ansamblul
Castelului Cantacuzino-Paşcanu-Waldenburg din Hemeiuş, Palatul
Administrativ Bacău), oamenilor, personalităţilor intrate în istoria locală
(ex. Leon Sachelarie, care a avut 5 mandate de primar al Bacăului - 1 8861 887, 1 890- 1 89 1 , 1 896- 1 897, 1 90 1 - 1 907 şi 1 922- 1 926), obiectelor,
evenimentelor (ex. Regina Maria semnând în Cartea Cohortei de Străjeri a
judeţului Bacău).
Î n colecţia de documente a bibliotecii Complexului Muzeal Iulian
"
Antonescu" Bacău sunt 1 62 fotografii şi 1 97 de cărţi poştale, cărţi poştale
ilustrate sau vederi.
Dintre cele 20 de hărţi-document enumerăm Harta topografică a
judeţului Bacău din al treizecişiunulea an de domnie al lui Carol I (nr. inv.
2 1 93), România în decursul veacurilor - harta desfăşurării istorice a
neamului românesc alcătuită de lt. col. A.I. Gheorghiu în anul 1 938 (nr. inv.
1 227).
Cărţile cu specific religios sunt bine reprezentate de o Psaltire (nr.
inv. 1 ) scrisă cu caractere chirilice, trecută în registrele bibliotecii ca
aparţinând celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVI-lea, Cartea sfinţilor
mucenici Manuil, Savel şi Ismail (nr. inv. 2), două cărţi bisericeşti în limba
greacă (nr. inv. 868, 869), un Irmologhion (fig. 4) editat la Bucureşti în
1 823, o carte religioasă armenească de secol XVII (fig. 5), două texte în
ebraică scrise pe pergament (nr. inv. 764, 765) precum şi două texte în
ebraică scrise pe sul de hârtie (fig. 6) despre care nu ştim dacă aparţin
Tanahului sau Torei evreieşti.
Cele 250 de Scrisori şi Mărturii prezintă în mare parte
corespondenţa dintre Episcopia Romanului şi Protoieria ţinutului Bacău la
început de secol XIX, în perioada în care Principatele erau sub administraţie
rusească. Acestea sunt descrise de Georgeta Popovici în lucrarea sa
manuscrisă, Catalogul documentelor din colecţia Muzeului Judeţean de
Istorie şi Artă Bacău, 1546-1865.
Pentru a evidenţia importanţa patrimonială a documentelor din
bibliotecă amintim de scrisorile donate de Constantin Şova, act nr. 1 O 1 1 din
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02 august 1 982, scrisori ce reflectă viaţa şi activitatea zoologului Ioan
Borcea. Despre aceste scrisori a scris Ioan Ungureanu 1 1 şi au servit drept
material de studiu domnului Victor Mitocaru pentru cartea sa, Cu Ion
Borcea, prin veacul frământat.
Inedite în colecţia bibliotecii sunt 25 de file (nr. inv. 445-469) ce au
menţionat în antet Comitetul Regional al Partidului Comunist Român,
Regionala Moldova şi titlul central Caracteristica. Fiecare dintre acestea
reprezintă o caracterizare, cel puţin originală, a câte unui membru cu diverse
funcţii în Partidul Comunist Român.
Din punctul de vedere al importanţei calitative şi cantitative a
documentelor donate amintim de colecţia Cezar Uncescu predată muzeului
de Nicoara C. Uncescu în anul 1 977, alcătuită din 292 documente. Cezar
Uncescu (fig. 7) s-a născut în 1 885 în satul Balaia, comuna Mărăşti. Fost
participant la campaniile din 1 9 1 3 şi 1 9 1 6- 1 9 1 8, învăţător în satul
Berbiceni, comuna Secuieni, judeţul Bacău, este autorul, printre altele, al
monografiei Regiunea Cobâlelor de la Bacău 1 2 •
Din colecţia lui Cezar Uncescu fac parte zapise, jalbe, învoieli,
izvoade, cele mai multe datate între anii 1 840- 1 860 (peste 50 documente).
Acestea alcătuiesc două volume denumite de învăţător Acte vechi. Colecţia
Cezar Uncescu, volumele 1 şi II. Parte din actele donate sunt transliterate
sau traduse în Din vremea de demult. Documente, volumele 1 şi Il. Colecţia
cuprinde şi trei cărţi de rugăciuni datate: două în 1 8 1 7, una în 1 83 7. Datarea
uneia dintre cărţi, 1 8 1 7, pare a fie eronată, dată fiind menţiunea în chirilică
de pe prima pagină: "Neonil, arhimandrit şi stareţ . . . Ms: Neamţul şi Secui" .
O primă numire a arhimandritului Neonil Buzilă ca stareţ la mănăstirea
Neamţu a avut loc abia în 1 834. Tot în colecţia lui Cezar Uncescu se află
manuscrisul memoriilor acestuia privind participarea la primul război
mondial.
Bibliofililor le facem cunoscută o scrisoare întocmită de Gheorghe
Gheorghiu-Dej în perioada sa de detenţie la Doftana, adresată unui tovarăş
Ion Brutus, cu semnătura autorului.
Tot o semnătură, de această dată a deţinătorului, găsim şi pe cartea
Das kommunistische Manifest mit den Vorreden von Karl Marx und
Friedrich Engels (fig. 8): " L. Pătrăşcanu, 25 iulie 1 923, Leipzig" .

11

Ioan Ungureanu, Savantul Ion Borcea - corespondenţă inedită, în "Carpica", XXVI/2,
1 997, pp. 1 30- 1 44.
12
Cezar Uncescu, Regiunea Cobâlelor de la Bacău, Tipografia Municipiului Bacău, Bacău,
1 934.
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Fig. 1 . Document emis de domnitorul Mihail Suţu I, 1 793
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Fig. 3 . Ziarul Universul, 1 933

533

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

,--·--

1
..

i
�

J

y

i wti

n�HHAf

J

!
; .ţ'T'�ofiWH

l

'

;

l

;

'

\·
•

cHilE K�rr�&Ac·m

TI

E

�3HH'IH

��

H KA

vJl K

�rn.�rr€qnÎ ,

<r

e..

h\ h

1'T'"' :rvn'hpH'Tb .ţ 3"·'""� n,t:
.,�ii

�'T�� +'T'-ik"Aa.

; n,.pliwr

i

"

J{.{ p E

li"b.C)'\'h'T'OfpHt Ai MIIE,3E� ' ÂAE Tp'lwA8J\I�H'
''f�IO 8H, n�e �� ci K�ll'l'"b. � O�
f\7� MtH.3l8 Jied ·� MA

" E
llmTH I'i

:

l

Agi\\ H fl;' ,,�•• '

" 'cor

<i ll b

WH A.\E
TA ���ti

v

MI\ ĂM\IIlUt OL'\f.

l . 6;41 WH E.l\dr CA lltliT". Hyi tÎJ C <JlHIIU,In'f oJ....e
"�ii ".il p x i t n i c K o n h wtl r l ll 'r p o n o A if rr .. ÂMl M o A A l a h if
K Y r l'CD K Y' f h

llliltiE ap5
h, •

op'T.(�'it ÂAh OcJ>iÎ'T'EH

U�II'T't4

•

fpE'IiCKb

t, .\ � ·,· f

Fig.

Af

rMC'T'HMiK 11t'i1'i II�.Jo;

CMEpwrtJ.\11.

1 E � O A\ O H

'�'P OMIH

'

)'..

\ .

Alt

IltJK8pt\pH.\W�" A.icKMifAa.

(. I. I�cH�k

4. lrmologhion, 1 823

534

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

fi� ttfJifi

wKO.J.,••i

Fig. 5 . Carte religioasă în limba armeană
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Fig. 6. Document în ebraică
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Fig. 7. Învăţătorul Cezar Uncescu

Das kommunistische
Ma

ifest

mit den Vorreden von Karl Marx und
F riedrich Engels
Mit einleitondcm Vcwwo.t
und ouol\llvlidoem Namen
_. FremdwOrterv rwi<Mio
._

bc,..u.aee
aeben

Dr. Hermann Duodc.er

Fig. 8. Volumul Manifestul Partidului Comunist cu semnătura lui L .
Pătrăşcanu, Leipzig, 1 923
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COLECTIA DE GRAFICĂ ŞI GRAVURĂ ANA ILIUŢ DIN
PA TRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ BACĂU
Maree/a Gavrilă *

The Collection of Graphics and Engraving Ana Iliuţ
belonging The Art Museum from Bacău
- Abstract The Art Museum of the " Julian Antonescu " Museum Complex owns
a collection of 502 works of art, drawings and engravings, by Ana Iliut. The
artist (1 913 - 1991), appreciated in its time, is todey almost forgotten. The
article intended to remind those of today her artistic personality and her
works of art. Also, by similar e.fforts, to determine an upgrading of the
unjustly forgotten artists.
Key words: Ana Iliut, drawing, engraving, communist era,
proletcultism
Cuvinte-cheie: Ana Iliuţ, grafică, gravură, perioada comunistă,
proletcultism
Graficiana Ana Iliuţ s-a născut la 9 noiembrie 1 9 1 3 la Cetatea Albă
(azi în Ucraina); a urmat cursurile Şcolii de Belle-Arte din Iaşi în perioada
1 934- 1 939. Printre profesorii săi se numără Octav Băncilă, precum şi Petre
Troteanu şi Ioan Cosmovici, plasticieni cunoscuţi în epocă.
Prima expunere are loc la Bucureşti în anul 1 949. Începând din anul
1 955, a participat frecvent la expoziţii de artă republicane, municipale,
anuale şi festive 1 • De asemenea, a trimis lucrări la numeroase expoziţii
colective de artă românească în străinătate şi la expoziţii internaţionale:
1 955 - Varşovia; 1 956 - Budapesta şi Berlin; 1 957 - Ulan-Bator; 1 958 New Delhi şi Moscova; 1 959 - Praga, Leipzig şi Riga; 1 960 - Berlin,
Budapesta, Bagdad, Praga şi Veneţia; 1 96 1 - Moscova, Sofia şi Viena; 1 963
- Ljubljana; 1 964 - Bruxelles, Varşovia şi New Delhi; 1 965 - Riga,
Goteborg, Leipzig şi Geneva; 1 966 - Sofia, Cairo, Viena şi Damasc; 1 967 Pescia, Linz, Koln, Berlin şi Tokio; 1 968 - Linz şi Koln; 1 969 - Tel Aviv,
* Complexul Muzeal "lulian Antonescu" Bacău.
1 Graficieni români contemporani, album de artă editat de Uniunea Artiştilor Plastici,
Bucureşti, 1 983, p. 6 1 .
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Torino, Helsinki, Budapesta, Viena, Santiago de Chile şi Bydgoscz; 1 970 Sao Paolo şi Rabat; 1 97 1
Cleveland; 1 972 - Boston, New York şi
Moscova; 1 973 - Bogota, Quito şi Santiago de Chile; 1 974 - Varşovia,
Lagos şi Berlin; 1 975 - Manilla, Ciudad de Mexico, Bagdad, Moscova,
Sofia şi Barcelona; 1 976 - Roma; 1 977 - Caracas .
A efectuat călătorii de studii în Bulgaria, U.R.S.S., Ungaria,
Cehoslovacia, Germania, Franţa, Italia, Israel, Grecia. Între 1 957 şi 1 982 a
deschis şase expoziţii personale: 1 957, 1 962, 1 966, 1 972, 1 976 şi 1 982.
Activitatea bogată, talentul, munca au adus o serie de recunoaşteri pe plan
profesional: astfel, în 1 957, primeşte premiul Ministerului Culturii; în 1 965 i
se acordă Medalia Muncii, iar în 1 968 Ordinul Meritul Cultural el. V.
Pe plan internaţional, Ana Iliuţ a fost distinsă în 1 965 cu menţiune la
Expoziţia Internaţională de Grafică de la Lepzig, iar în 1 970 a devenit
membră Honoris Causa a Academiei Internaţionale Tommasso Campanella
- Roma, primind medalie de argint. O lucrare a artistei este publicată, în
1 972, la UNICEF Engagement Calendar2 .
Lucrările artistei au intrat în muzee şi colecţii particulare din Elveţia,
Italia, Olanda, Germania, Mexic, Israel sau Franţa. În România, printre
muzeele care detin lucrări Ana Iliut se numără: Muzeul National de Artă al
României, Muzeul Brukenthal, Complexul Muzeal " Iulian Antonescu"
Bacău, Muzeul de Artă Buzău, Muzeul "Vasile Pârvan" Bârlad, Muzeul de
Istorie Oneşti.
Prezent în sălile de expoziţii, în revistele de specialitate şi nu numai,
numele graficienei s-a bucurat de un binemeritat prestigiu timp de aproape
trei decenii. Expoziţiile personale au primit aprecieri favorabile din partea
criticilor de artă, printre care Dan Grigorescu sau Virgil Mocanu. Astfel, în
expoziţia personală din 1 976, se remarcă, din punct de vedere tematic,
structurarea afectivă în jurul prezenţei umane3 , explorarea cu predilecţie a
lumii copilăriei, căreia i se aplică o ingenuitate a mij loacelor ce se adaptează
firesc temei alese4 • Realitatea înfăţişată de lucrări se dezvăluie printr-un
desen rapid şi expresiv, printr-o linie suplă şi decisă, caracteristici ale
spontaneităţii care imprimă viziunii artistice nota de autenticitate şi o
transformă într-o emanaţie originală5 •
-

,

,

,

2 Vezi: http://www.hst.net/unicef-temp/Doc-Repository/docs/x0007qzm.pdf, p. 1 0,
consultat 20 1 3 .
"
3 Virgil Mocanu, Jurnalul galerii/ar - Ana Iliuţ (Simeza), în
"România Literară , Bucureşti,
1 2 februarie 1 976, p. 1 8.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
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Dan Grigorescu remarca, cu ocazia ultimei expoziţii personale a
graficienei din 1 982, "însuşirile de pictor ale unui artist cu un prestigiu de
mult constituit", al cărui " talent a fost pus, mulţi ani de-a rândul, în slujba
graficii" ; cu toate acestea, manifestarea aparent spontană a culorii face ca
"
"gravurile ei să ni se pară încă mai convingătoare .
După decesul graficienei, în anul 1 99 1 , au mai fost organizate trei
expoziţii retrospective. Prima dintre acestea s-a deschis la Muzeul Literaturii
Române din Bucureşti, sub egida Societăţii Colecţionarilor din România, în
anul 1 999. Au fost expuse 62 lucrări de grafică aflate în colecţia Florica şi
Vasile Petrovici1 , iar prezentarea expoziţiei a fost făcută de graficianul
Marcel Chimoagă.
Cea de-a doua expoziţie retrospectivă a fost organizată de Cabinetul
de Stampe al Muzeului Naţional Brukenthal în anul 2009. Au fost expuse 40
de xilogravuri, reprezentând etapele de creaţie ale artistei pe parcursul a trei
decenii, 1 953- 1 983. Selecţia lucrărilor în vederea expunerii, dintr-o colecţie
ce numără peste 1 00 de lucrări, a avut în vedere si sloganul mobilizator,
altădată: Nici un spic pierdut!. Intenţia declarată a organizatorilor a fost, pe
de o parte, aceea de a fi parte la procesul de reevaluare a creaţiei artiştilor
plastici din timpul regimului comunist, iar, pe de altă parte, de a prezenta
publicului un caz reprezentativ de artist trăitor într-o perioada nefastă, cel
puţin din punctul de vedere al libertăţii de creaţie 8 .
Ultima retrospectivă a fost organizată de Muzeul de Artă din cadrul
Complexului Muzeal " lulian Antonescu" în anul 20 1 2 . Expoziţia a prezentat
publicului băcăuan 1 1 O lucrări de grafică şi gravură; printre criteriile de
selecţie putem enumera ilustrarea varietăţii tematice şi tehnice a colecţiei,
precum şi acoperirea unei perioade cuprinzătoare din etapele de creaţie ale
artistei.
Muzeul de Artă din cadrul Complexului "lulian Antonescu" din
Bacău deţine în patrimoniu o colecţie de grafică şi gravură Ana Iliuţ care
numără 502 lucrări. Datată în anul 1 999, donaţia cuprinde opere care includ
etape de creaţie ale artistei din perioada 1 955-1 973 şi se remarcă printr-o
mare diversitate tehnică şi tematică.

"
6 Dan Grigorescu, Artistul în cetate, în
"România Literară , Bucureşti, 25 decembrie 1 982,
p. 2.
; Veronica Marinescu, In memoriam Ana Jliuţ, în Curierul Naţional", Bucureşti, 4 martie
"
1 999, p. 6. Aducem mulţumirile noastre colecţionarului Vasile Petrovici, care ne-a indicat o
parte a surselor informative.
8
Vezi:
http://www. brukenthalmuseum.ro/cms/expo_more.php?id= l 85 _O_ 1 1 _ 1 48_M,
consultat 20 1 3 .
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Din punctul de vedere al tehnicii de lucru, mai mult de două treimi
din totalul lucrărilor sunt în tehnică grafică: creion, tuş, ceracolor, pastel,
cărbune, laviu, acuarelă şi combinaţii ale acestora, în tehnică mixtă; restul
de o treime din colecţie este în tehnici ale gravurii: xilografie, xilogravură,
linogravură şi litografie, multe dintre acestea în culori, de la două până la
şase.
Din punct de vedere tematic, putem distinge mai multe cicluri: cel
mai bogat sub raport numeric, aproape 300 de lucrări, este ciclul portretelor
sau al prezenţei umane, reprezentată la toate vârstele şi într-o multitudine de
ipostaze . Simple schiţe, crochiuri, notaţii spontane sau elaborări studiate,
lucrările Anei Iliuţ surprind şi redau autenticul, accentuat de cromatică,
gândită pe tonuri luminoase de acuarelă sau pastel (Fig. 1, 2, 3, 4 şi 5).
Ciclul Drăguş, rezultat al uneia din perioadele de documentare, în
întreprinderi sau pe şantiere, obligatorii pentru artistul acelei epoci 9 , în care
accentul cade totuşi tot pe prezenţa umană, şi doar tangenţial pe temele
obsesive ale perioadei proletcultiste. Această temă numără aproximativ 70
de lucrări, la care se adaugă alte 30 de lucrări realizate în locaţii similare:
Săvineşti, Roznov (Fig. 6).
Ciclul Sighişoara cuprinde o serie de 23 de acuarele ce surprind zone
din vechiul burg medieval (Fig. 7, 8).
La acestea se adaugă câteva peisaje, peisaje rurale şi compoziţii.
Tematica gravurilor, în mare parte, se inspiră din lumea satului românesc
(Fig. 9, 1 0, 1 1, 1 2).
Scopul acestui material este de a aduce în atenţia cititorilor un caz
individual al unui artist plastic, astăzi aproape uitat, a cărui activitate de
creaţie s-a desfăşurat în întregime într-o perioadă istorică nefastă, cel puţin
pe planul libertăţii de creaţie. Dat fiind că procesul de reevaluare a creaţiei
artiştilor plastici din perioada comunistă este la început, considerăm că
demersuri similare pot contribui la a determina o imagine obiectivă a
trecutului, în consecinţă la o revalorizare a unei categorii de artişti plastici
pe nedrept uitaţi.

9 Iulia Hălăucescu, De la Bicaz la Oneşti, în "Ateneu", nr. 1 / 1 964, p. 5 .
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LISTĂ FIGURI:
Fig. 1 - Fetiţă cu seceră, acuarelă/h, 44x34 cm
Fig. 2 - Ciobănaş, pastel, cărbune/h, 42x35 cm
Fig. 3 - Idilă, acuarelă/h, 46x34 cm
Fig. 4 - La pieptănat, laviu/h, 33x25 cm
Fig. 5 - Nea Bucur, tuş, laviu/h, 33x23 cm
Fig. 6 - Roznov '61 , tuş/h, 32x44 cm
Fig. 7 - Sighişoara 5, tuş, acuarelă/h, 36x3 l cm
Fig. 8 - Sighişoara 1 1, tuş, acuarelă!h, 23x l 7 cm
Fig. 9 - Poartă, tuş, acuarelă/h, 30x38 cm
Fig. 1 O - Carul cu boi, tuş, laviu/h, 25x33 cm
Fig. I l - Mâini şi flori, xilografie/h, 3 5x25 cm
Fig. 1 2 - Vas cu flori, xilografie/h, 36x25 cm
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Ion H. Ciubotaru, Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii,
implicaţii ritual-ceremoniale, Editura Presa Bu nă, l aşi, 2012, 338 p.,
I SBN 978-606-8 1 1 6-24-2

Anul 20 1 2 marchează deja un nou
moment de referinţă în cunoaşterea
obiceiurilor pascale. Până la apariţia
lucrării: Ouăle de Paşti la români.
Vechime, semnificaţii, implicaţii ritual
ceremoniale, semnată de distinsul cărturar
şi profesor ieşean Ion H . Ciubotaru,
referinţa o constituia studiul: Ouăle de
Paşti. Studiu de Folclor, publicat în anul
1 937 de renumitul folclorist Artur

Gorovei.
Iată cum, a fost nevoie de trecerea
mai multor decenii pentru ca, un subiect
atât de complex, precum studiul ouălor de
Pasti, să-şi găsească în cele din urmă
persoana care să fie dispusă a-i dedica un
timp, deloc puţin, pentru a-l cerceta şi a face publice roadele acestor
demersuri ştiinţifice. Putem afirma aici, cu toată certitudinea, că Ion H.
Ciubotaru a fost cercetătorul potrivit, la timpul potrivit.
Lucrarea de faţă, după cum preciza dealtfel însuşi autorul în
Introducere: " este rodul unor preocupări ştiinţifice care dăinuie de aproape
patru decenii. Într-o primă etapă, am străbătut meleagurile Moldovei, cu
deosebire în perioada Sărbătorilor de Paşti, cercetând îndeaproape datina
care ne interesa, atât sub aspectele ei sincronice cât şi diacronice. Am stat de
vorbă atunci cu numeroase femei, dar şi cu câţiva bărbaţi, care se bucurau
de o justificată faimă în privinţa încondeierii ouălor. Am cules de la toţi
informaţii deosebit de preţioase, nu doar despre îndeletnicirea pe care, cei
mai mulţi dintre ei, o ridicaseră la rang de artă, ci şi o seamă de credinţe,
gesturi şi practici rituale îndătinate la marea sărbătoare creştină de la
începutul primăverii.
Cu timpul, interesul nostru s-a extins şi asupra celorlalte provincii,
fără a avea însă intensitatea şi profunzimea investigaţiilor făcute în
Moldova. La capătul acestui îndelungat proces de cunoaştere, alcătuisem o
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temeinică bază documentară, precum şi o colecţie de ouă încondeiate numărând câteva mii de exemplare - cea mai mare parte a ei aflându-se
acum în patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din Iaşi. Lucrarea pe
care o proiectasem în acei ani avea proporţii restrânse şi ar fi trebuit să apară
în seria Caietelor Arhivei de Folclor. Î ntr-o primă formă, fusese redactată şi
pregătită pentru tipar pe la mij locul deceniului nouă al veacului trecut. Zodia
sub care se ivea, nu era însă una favorabilă. Din motive asupra cărora nu ne
vom opri, lucrarea nu s-a putut publica; nici atunci şi nici la începutul
perioadei de după evenimentele din 1 989.
Scurtele reveniri asupra temei nu constituiau un indiciu că subiectul
urma să fie reluat, şi încă într-o perspectivă mult mai complexă. Cu toate
acestea, imprevizibilul s-a produs. De doi-trei ani, cercetarea obiceiurilor de
Paşti - incluzând acum întreaga suprafaţă a ţării - şi-a redobândit statutul de
proiect prioritar în preocupările [ . . . ] (autorului n. n.). Completarea bazei de
date s-a făcut în condiţii mai anevoioase decât odinioară, dar acest neajuns
avea să fie compensat de acumulările ştiinţifice, care permit soluţionarea
adecvată a fiecărei probleme în parte " (p. 1 1 - 1 2).
Lucrarea profesorului Ion H. Ciubotaru este (asemenea multor altor
studii ale domniei sale) una de tip monografie, structurată astfel:
Introducere (p. 5 - 1 2); Retrospectivă bibliografică (p. 1 3-50); Mitologia
oului (p. 5 1 -68); Înţelesul legendelor (p. 69-76); Oul în mentalitatea
tradiţională (p. 77- 1 52); Redimensionări ritual-ceremoniale (p. 1 53 - 1 84);
Repere ale dăinuirii (p. 1 85-2 1 6); Câteva concluzii (p. 2 1 7-224); Rezumate
în limbile engleză, rusă, franceză şi germană (p. 225-263); Bibliografie (p.
265-276); Indice de motive (p. 277-292); Ilustraţii (p. 293-336). Abordarea
interdisciplinară şi enciclopedică transpare din rândurile fiecărei pagini
scrise de către autor.
În ampla retrospectivă bibliografică autorul scoate în evidenţă
stadiul cercetării subiectului abordat în această lucrare, acoperind, cu
profesionalismul care-I caracterizează, tot ceea ce s-a scris semnificativ pe
tema practicii vopsirii şi încondeierii ouălor de Paşti. Profesorul Ion H.
Ciubotaru trece, însă, dincolo de o simplă inventariere a acestor producţii
ştiinţifice, analizându-le dintr-o perspectivă critică, cu metoda şi probitatea
cercetătorului care după "o viaţă de analiză" a ajuns la vremea "marilor
sinteze" .
Este impresionant modul în care comentează profesorul Ion H.
Ciubotaru "mitologia oului " , sprijinindu-se deopotrivă pe studii de
etnografie, etnologie, arheologie (fie ea preistorică, antică ori medievală),
istoria artei (bizantine şi occidentale), istoria religiilor, filosofia culturii,
mitologie, antropologie etc.
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În capitolul Înţelesul legendelor Ion H. Ciubotaru analizează
legendele privitoare la originea ouălor roşii. Acesta porneşte de la acea
categorie de legende etiologice care " se referă la metamorfozarea pietrelor
(aruncate de duşmanii lui Isus ori pregătite de păzitorii mormântului, pentru
a fi folosite ca arme) în ouă roşii " (p. 70). Ouăle colorate "apar şi după
îngroparea Mântuitorului. Pietrele aruncate de prigonitori pe mormântul său
se prefac în ouă roşii, chezăşie a Învierii. Locul de sepulcru, cu pereţii de
piatră (tainiţa în care a avut loc învierea cristică) este identificat cu oul de
Paşti, care trebuie spart în acele zile sfinte" (p. 70).
Între simbolistica oului " şi simbolistica pietrei " a existat, din cele
"
"
"
mai vechi timpuri, o relaţie strânsă . . . Piatra nu poate fi transformată în ou
decât prin stropirea ei cu sânge ... Prin vitalitatea pe care o incumbă, sângele
are mari puteri vindecătoare. În cazul animării pietrelor însă, el trebuie să
aparţină unei fiinţe pure, neprihănite, pentru că - în astfel de împrejurări valenţele sale magice sporesc" (p. 7 1 ). Î n legendele pascale, "miracolul
transformării pietrelor în ouă roşii, pe drumul Calvarului ori în dealul
Golgotei, este săvârşit de sângele nevinovat al lui Isus " (p. 7 1 ). Ouăle
sfinţite "în sângele Mântuitorului devin, în succesiunea generaţiilor ce aveau
să urmeze, dovada Învierii, a triumfului creştinismului, a speranţei" (p. 72).
O altă categorie de legende "o formează cele ce cuprind motivul
apocrif al dovedirii Î nvierii lui Hristos, prin apariţia ouălor roşii.
Condiţionarea, printr-un fenomen considerat imposibil ori de-a dreptul
absurd, al altui fapt la fel de irealizabil, este similară situaţiei din formula
Adynaton, specifică unor cântece de despărţire din repertoriul nupţial " (p.
73). Ouăle albe "devin roşii ori de câte ori cineva se îndoieşte de învierea
Domnului " (p. 74). Ouăle " colorate de sângele divin nu se constituie numai
în emblemă a Sărbătorilor pascale, ci şi în gaj al renaşterii cosmice şi
supravieţuirii lumii noastre" (p. 74). Toate naraţiunile escatologice inserate
"au în centrul lor virtutea excepţională a ouălor de Paşti de a opri dezastrul
în ultima clipă. Roata lumii porneşte astfel din nou. După iarnă vine iarăşi
primăvara, anotimp al renaşterii, noul început al ciclului vegetaţional. Are
loc fenomenul de apocatastază, de revenire la un stadiu iniţial, universul
recăpătându-şi valenţele sale fireşti " (p. 75).
În capitolul Oul în mentalitatea tradiţională, autorul urmăreşte, cu
rigoare, principalele repere calendaristice prepascale, microcosmosul
gospodăresc, riturile agrare, ciclul familial, ipostaze ale colindatului,
înfrăţirea rituală, oul părăsit.
Pentru "mentalitatea ruralului tradiţional, oul a reprezentat,
întotdeauna şi la toate popoarele, doar principiul pozitiv" (p. 1 52) susţine
profesorul Ciubotaru. El "a fost considerat sursa primară a vieţii pe pământ.
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La cele mai multe seminţii de pe glob circulă legende sau mituri
cosmogonice în centrul cărora stă oul ca părinte al lumii. Nu-i de mirare
deci că orice ou a fost privit ca posesor al unor virtuţi speciale, care radiază
în jurui viaţă, care stimulează rodnicia şi prosperitatea" (p. 1 52). În legătură
cu " aceste virtuţi " (p . 1 52) trebuie pusă, susţine profesorul Ciubotaru
"
"originea asocierii oului cu culoarea roşie (p. 1 52). După opinia domniei
sale "nu imaginea focului, ci aceea a sângelui este prima care stă la baza
înroşirii ouălor. Căci prezenţa acestuia înseamnă prezenţa vieţii, a unei vieţi
înfloritoare şi a unei sănătăţi robuste. Culoarea roşie, ca atribut principal al
sângelui, a devenit, la toate popoarele lumii, simbolul sănătăţii şi chiar al
frumuseţii fizice a omului. Este suficient să amintim aici ritul, foarte
cunoscut, al atingerii obrazului cuiva cu un ou roşu, în dimineaţa primei zile
de Paşti, pentru ca persoana respectivă să fie sănătoasă şi rumenă la faţă
peste an. Apoi practica spălării cu apă proaspătă, în care s-a aflat ori se mai
află încă un ou roşu, şi, nu în ultimul rând, punerea unui ou roşu în scalda
pruncului, asigurându-i-se - pe cale magica-contagioasă - sănătatea şi
frumuseţea pe parcursul întregii vieţi " (p. 1 52).
Pentru autor, " legendele etiologice, care asociază originea ouălor
roşii cu sângele Mântuitorului, foarte răspândite astăzi în popor, sunt
adaptări târzii, creştine, ale unor străvechi reprezentări ritual-ceremoniale
profane. Oul colorat, mai ales în roşu, potenţează proprietăţile sale magice.
Dar caracterul eminamente magic al obiceiului încondeierii ouălor este pus
în evidenţă prin faptul că se leagă, nemij locit, de momentul începutului de
an agricol. Deci ca şi în cazul sărbătorii vechiului an nou, vrăjile de tot felul,
urările şi practicile rituale, săvârşite în vederea unui anumit scop, au cele
mai mari şanse de a se îndeplini " (p. 1 52).
Evident, afirmă Ion H. Ciubotaru, " culoarea roşie a putut fi asociată
şi cu puterea purificatoare a focului, precum susţine Artur Gorovei. Această
asociere însă nu este primordială şi, cu atât mai puţin, nu este singura. Dar
că ea există şi acţionează din plin nu se poate îndoi nimeni. Sunt sumedenie
de dovezi în această privinţă" (p. 1 52).
Î n capitolul Redimensionări ritual-ceremoniale, sunt analizate focul
cel nou şi apa nefncepută, vopsirea şi ornamentarea ouălor, ciocnitul şi
rostogolitul ouălor, ouăle fncondeiate şi colacii rituali.
Oul alb, "natural, a fost implicat - de-a lungul timpului şi la mai
toate popoarele - în sumedenie de gesturi, practici şi acte rituale, menite să
valorizeze proprietăţile sale primordiale. Valenţele oului aveau să sporească
simţitor în momentul în care i s-a asociat culoarea, prima, după cum se ştie,
fiind cea roşie. Şi-a îmbogăţit deci considerabil sfera semantică, dar, în
acelaşi timp, şi-a restrâns aria de acţiune, locul universalităţii fiind preluat
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de spaţiile precis delimitate, reprezentate în primul rând de ţările europene,
apoi de cele asiatice şi africane. Deosebit de importantă a fost, desigur, şi
aşternerea pe suprafaţa lui a celor dintâi semne, desene monocrome ori
policrome învăluite în mister veacuri de-a rândul" (p. 1 53).
Un moment de răscruce, " fundamental" spune autorul, "pentru
perpetuarea şi desăvârşirea străvechiului obicei al colorării şi pictării oului,
îl constituie, fără nici o îndoială, asumarea lui de către biserică. Este o nouă
etapă pe care o parcurge acest obiect ritual, şi anume, cea a consacrării sale
în cadrul slujbei religioase închinate celei mai importante sărbători a
creştinătăţii. Într-adevăr, sfinţirea ouălor de Paşti, în noaptea din ajunul
Învierii Domnului, înseamnă augrnentarea calităţilor dobândite până
atunci. Repertoriul elementelor profane se îmbogăţeşte cu cele mistice şi
escatologice, deschizând noi perspective de introspecţie şi înţelegere a
acestui obiect ritual-ceremonia!" (p. 1 53).
Simbol al regenerării, "oul alb - prezent, în forma sa pură,
imaculată, în multe acte magice legate de fertilitatea pământului - devine, la
un moment dat, insuficient de eficace în alte contexte. S-a simţit deci nevoia
unei departaj ări a funcţionalităţilor sale: fertilizatoare, propiţiatorii,
apotropaice etc. Î n acel moment, au intervenit două acţiuni: omamentarea
găocilor, pe de o parte, iar pe de alta vopsirea lor, prima culoare fiind, cu
certitudine, cea roşie. Ba înclinăm să credem că şi semnele rudimentare
aştemute pe suprafaţa oului alb vor fi fost, la început, tot roşii. Din punctul
de vedere al gradului de dificultate, desenatul se afla mai la îndemână decât
coloratul, dar nu există nici o dovadă că 1-ar fi precedat. Alţi factori
favorizanţi aveau să impună ascendentul uneia dintre cele două modalităţi
de fortificare a acţiunii magice a oului. Or, în această privinţă, prioritatea
culorii este susţinută de răspândirea sa pe aproape toate meleagurile
pământeşti " (p. 1 59).
O deosebită importanţă avea şi " timpul vopsirii sau al încondeierii
ouălor de Paşti, pentru că şi acesta era valorificat magic . . . Timpul fast este
stabilit în funcţie de destinaţia acestor obiecte rituale" (p. 1 59). În general,
" la mai multe popoare din Europa, printre care se numără şi românii, ouăle
pentru Sărbătorile de Paşti se vopsesc în cea de a doua parte a ultimei
săptămâni din Postul Mare" (p. 1 5 8). Iniţial, "vopselele pentru ouă se
obţineau numai din plante" (p. 1 60), procedeu " abandonat apoi în favoarea
pigrnenţilor industriali " (p. 1 60).
Cea mai îndrăgită, "nu doar la noi ci pretutindeni în lume, era
culoarea roşie: roşu de rând, roşu simplu, roşu cărămiziu, roşu intens, roşu
întunecat, roşu-steag, roşu aprins, roşu potolit, roşu-purpură, roşu
culoarea macului, roşu-sânge de iepure, roşu-vişină putredă, roşu-tomat
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etc. Această gamă cromatică putea fi obţinută, pe diferite căi, din frunze,
flori, fructe, scoarţă şi rădăcini de arbori, separate ori amestecate, pisate,
macerate, fierte şi aşa mai departe" (p. 1 6 1 ).
Actul vopsirii sau al "încondeierii ouălor de Paşti era condiţionat de
mai mulţi factori. Apa pentru prepararea culorilor trebuia să fie neîncepută
ori măcar proaspăt adusă de la fântână, locul unde se lucra, bine îngrijit, iar
gospodina îmbrăcată în straie curate. Puritatea constituia garanţia că lucrul
se va desfăşura sub cele mai favorabile auspicii " (p. 1 6 1 ).
Profesorul Ion H. Ciubotaru afirmă pe bună dreptate că "este greu de
spus dacă cele dintâi ornamente au fost albe pe fond roşu sau roşii pe fond
alb. În principiu, şi unele şi celelalte sunt la fel de îndreptăţite a se situa în
frunte. Primele puteau fi gravate prin zgârierea fondului colorat cu un obiect
ascuţit (aşchie de cremene, ciob de sticlă, vârf de cuţit) sau, mai târziu, prin
realizarea desenului cu ceară de albine, cruţându-se astfel culoarea naturală,
atunci când oul era vopsit. Tot pe două căi se puteau obţine şi ornamentele
roşii pe fond alb: fie prin trasarea desenului cu humă roşie pe suprafaţa albă
a oului, fie prin realizarea contururilor cu ceară peste culoare şi îndepărtarea
fondului cu ajutorul unor substanţe, cum ar fi oţetul, sarea de lămâie, borşul
acru sau zeama de varză. La sfârşit, oul era ţinut în preaj ma unei surse de
căldură, ceara se ştergea, iar desenele rămâneau roşii pe fond alb. Alături de
metoda gravării (zgârierii) şi a scrierii cu ceară, ornamentele de pe ouăle de
Paşti s-au mai obţinut şi cu ajutorul unor agenţi corozivi (acid clorhidric sau
sulfuric), prin aplicarea mărgele/ar peste un strat de ceară, folosirea
frunze/ar sau a petalelor de flori etc. " (p. 1 67).
Ouăle pascale " se împart în două categorii: monocrome (vopsite într
o singură culoare) şi policrome ( ornamentate în mai multe culori). Acestea
din urmă sunt cunoscute sub variate denumiri, unele fiind reprezentative
pentru arii întinse, altele având caracter zonal sau local: împistrite
(închistrite, închistruiete, încrestate, încrestite, încristite, crestate), pestriţe,
cu picăţele, pistruiete, puchiţăte, puchistrate, pchicate, picurate, împănate,
împuiate, înflorite, săpate, chinovărâte, chiclăzuite, în chiclazuri,
învrâstate, ţărcălate, scrise, pictate, încondeiate, muncite, necăjite etc. " (p.
1 67- 1 68).
Autorul remarcă şi "obiceiul împodobirii ouălor cu ornamente în
relief' (p. 1 68), în acest caz modelul "în relief' realizat cu ceară (cu ajutorul
"
unui instrument numit "chişiţă sau "tişiţă") pe suprafaţa oului rămânând la
locul ei, prin urmare nefiind şters, după îndepărtarea culorii de bază, prin
scufundarea oului într-o anumită substanţă precum: borşul acru sau zeama
de varză. Am remarcat şi noi de-a lungul timpului prezenţa acestui procedeu
(de sorginte arhaică) în multe din satele catolicilor din Moldova,
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consemnându-1 ca atare în diferite cercetări etnografice. Insistăm aici asupra
faptului că în comunităţile catolice din Moldova "ouăle scrise" " se scriu"
după Paşti, în Săptămâna Albă, fiind folosite în Duminica Albă sau
Duminica Tomii.
De altfel, consemnăm aici şi faptul că, dincolo de monumentala
trilogie (Catolicii din Moldova. Universul culturii populare, vol. I, 1 998,
vol. II, 2002, vol. III, 2005, Iaşi, Editura "Presa Bună" ) dedicată universului
culturii populare a catolicilor din Moldova de profesorul Ion H. Ciubotaru,
în primul deceniu al mileniului al treilea au apărut mai multe studii
ştiinţifice 1 şi monografii ale comunităţilor catolice din Moldova, majoritatea
dintre ele cu capitole de etnografie în care sărbătorile pascale ocupă un loc
.
Important2 .
În capitolul Repere ale dăinuirii sunt urmărite realizarea decorului,
ornamentele (inclusiv o clasificare a acestora), simbolurile arhaice.
Iniţial, afirmă autorul, " simbolurile de pe suprafaţa oului se desenau
la întâmplare. Nu exista nici urmă de aranjament prealabil. Singurul criteriu
de care se ţinea seama era cel al persoanei pentru care se împodobea un
astfel de obiect ritual. Faptul că, până foarte târziu, s-au mai găsit ouă
pascale pe care figurau doar ornamente agrare sau pastorale dovedeşte că
principiul magic, determinant cândva, subzista încă la nivelul mentalului
ţărănesc. Cu trecerea timpului, datorită dezvoltării simţului simetriei şi, într
o mai mică măsură, chiar celui al proporţiei, au intervenit o serie de
schimbări. Încondeietoarele au început să acopere câmpul ornamental în aşa
fel, încât să se asigure că ansamblul motivelor nu se va prezenta inform şi
haotic, ci va avea o înfăţişare plăcută ochiului, care să satisfacă elementarele
condiţii ale armoniei, atât în privinţa desenului, cât şi a distribuţiei culorilor"
(p. 1 85- 1 86).
1
A se vedea: Anton Coşa, Comunitatea catolică din Horgeşti-Bacău. Coordonate
etnografice, în "Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei" , nr. 6, Iaşi, 2006, p. 267-304;
idem, Comunitatea catolică din Arini-Găiceana Oudeţul Bacău). Istorie şi Etnografie, în
"
"Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei , nr. 7, Iaşi, 2007, p. 233-250; idem,
Comunitatea catolică din
Mărgineni-Bacău. Coordonate etnografice, în "Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei" , nr. 9, Iaşi, 2009, p. 279-3 1 4; idem, Tuta. Coordonate
etnografice, în "Buletin Istoric", nr. 1 2 (revista Departamentului de cercetare ştiinţifică al
Episcopiei Romano-Catolice de Iaşi), Iaşi, Editura "Presa Hună", 20 1 1 , p. 1 03 - 1 28.
2 Menţionăm aici: Anton Coşa, Cleja. Monografie etnografică, Bucureşti, Editura SemnE,
200 1 ; idem, Monografia comunei Faraoani, Oneşti, Editura Magic Print, 2009; idem,
Monografia comunei Gioseni, Iaşi, Editura Sapienţia, 2009; idem, Luizi-Călugăra.
Coordonate etnografice, în volumul, Monografia comunei Luizi-Călugăra, Roman, Editura
Serafica, 2009 ; idem, Monografia comunei Nicolae Bălcescu, Bacău, Editura Babel, 2010;
idem, Monografia comunei Oituz, Oneşti, Editura Magic Print, 20 10.
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Privitor la motivele decorative de pe ouăle încondeiate, profesorul
Ciubotaru constată faptul că acestea " se remarcă printr-o mare bogăţie şi
varietate tematică" (p. 1 89), aserţiune nepusă la îndoială de nimeni "în
ultimii o sută şi ceva de ani " (p. 1 89). Dimpotrivă, " s-ar putea spune că
aproape toţi cei care s-au ocupat, într-un fel sau altul, de acest domeniu au
adus noi dovezi în sprijinul afirmaţiei menţionate" (p. 1 89).
Analizând " cu atenţie repertoriul motivelor decorative de pe ouăle
încondeiate, observăm că - la nivelul întregii ţări - acestea relevă o
puternică unitate. Denumiri precum Albina, Amnarul, Brăduţul, Brâul
Maicii Domnului, Calea Rătăcită, Coarnele berbecului, Colţul porcului,
Creasta cocoşului, Dulapul, Frunza de stejar, Grebla, Hârleţul, Laba
gâştei, Mâna, Ocolul, Pânza păianjenului, Racul, Spicul, Steaua, Unghia
caprei, Vârtelniţa etc. circulă în mai toate zonele etno-folclorice româneşti,
iar imaginile pe care le definesc sunt aproape identice" (p. 1 89).
Este cert faptul că "multe din semnificaţiile iniţiale ale unor motive
decorative de pe ouăle pascale s-au pierdut. Altele apar ca membra disiecta
din ansambluri compoziţionale coerente cândva, astăzi însă tot mai greu de
articulat. Ne împăcăm cu gândul că ce se pierde dintr-un simbolism arhaic,
se recâştigă prin recurgerea la alt izvor de cunoaştere, adâncă şi trainică, a
obiceiurilor locale. Oamenii din mediul rural n-au pierdut contactul cu
ritmurile cosmice, păstrând în subconştient o vastă experienţă colectivă" (p.
2 1 6).
Conform atestărilor documentare, "vopsitul şi încondeiatul ouălor la
Sărbătorile de Paşti au o vechime ce urcă spre o jumătate de mileniu. Aşa
rezultă din însemnările unor călători străini, care au poposit, de-a lungul
timpului, pe meleagurile noastre: turcul Evlia Celebi a cunoscut aceste
practici în satele transilvănene, italianul Antonio Maria Del Chiaro le-a
descoperit în Ţara Românească, la curtea lui Constantin Brâncoveanu, iar
ofiţerul suedez, de origine germană, Erasmus Heirich Schneider von
Weismantel le-a consemnat în Moldova din stânga şi din dreapta Prutului.
Celor trei contribuţii, deosebit de importante pentru cunoaşterea obiceiurilor
pascale româneşti dintr-o perioadă ceva mai îndepărtată, li s-ar putea
adăuga, desigur, desele referiri pe care etnologul ceh Antonin Vâclavik le
face la arta încondeierii ouălor din satele vlahilor moravieni" (p. 2 1 7).
Autorul remarcă faptul că " fără îndoială, atât la români cât şi la alte
popoare, începuturile datinii se pierd în negura vremurilor, asociindu-se cu
acte ritual-ceremoniale străvechi, circumscrise anotimpului primăverii.
Hotărâtoare pentru împământenirea unor astfel de practici au fost, înainte de
toate, virtuţile oului alb, fixate în sumedenie de mituri cosmogonice, acest
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element miraculos fiind învestit cu puterea de a genera în juru-i viaţă,
vigoare şi sănătate, de a stimula rodnicia şi prosperitatea" (p. 2 1 7).
Prin urmare, deloc întâmplător, "o secţiune importantă a
omamentelor de pe ouăle pictate o formează, la noi, simbolurile agrare şi
cele pastorale: Boruna, Coarnele plugului, Fierul plugului, Furca de fân,
Grapa, Grebla, Hârleţul, Rariţa, Sapa, Spicul, Ţăpoiul, Cârligul ciobanului,
Coarnele berbecului, Fedeleşul, Fluierul, Hârzobul, Ocolul, Unghia caprei
etc. Sunt adevărate mărci de identitate, pe care le întâlnim frecvent nu doar
în toate regiunile ţării, ci şi la românii răzleţiţi prin cele mai îndepărtate
colţuri ale lumii " (p. 2 1 7).
De asemenea, profesorul Ciubotaru constată că "pentru spaţiul
nostru etnocultural, omniprezenţa tematicii agro-pastorale în repertoriul
omamenticii ouălor de Paşti este o realitate ce trebuie subliniată .
Simbolurile utilizate sunt numeroase şi au atins un înalt grad de
abstractizare ce decurge dintr-o stilizare aproape perfectă. Fenomenul nu
cunoaşte aceeaşi amploare la popoarele din jurul României. Dacă ar fi să ne
referim doar la cele ce conservă, ca şi românii, versiunile cele mai evoluate
ale datinii încondeiatului ouălor la Paşti şi ale colindatului la Crăciun,
constatăm că, în privinţa omamentelor de care vorbim, situaţia se schimbă"
(p. 2 1 8).
Indiferent însă "dacă fac parte din tematica agro-pastorală ori din
alte domenii, motivele decorative înfăţişate pe coaja ouălor prin simboluri
aparţin unei epoci străvechi. Ele constituie un indiciu că, la origine, nu au
fost zămislite cu intenţii artistice, ci au alcătuit un limbaj , care nu putea fi
decât cel magic. Scopul lor era acela de a asigura, pe această cale, condiţii
de viaţă prosperă, de sănătate şi linişte pentru toţi membrii unei familii.
Mai greu de aflat este modul în care au evoluat în timp aceste semne
de pe ouăle pascale, ce etape au străbătut şi, eventual, când anume s-au
produs mutaţiile pe care le constatăm astăzi. De regulă, în astfel de situaţii,
se apelează la realităţi similare existente în comunităţile exotice, care
reprezintă în momentul de faţă stadii de cultură pe care popoarele Europei
le-au avut cu multă vreme în urmă. Nu însă şi în cazul ouălor încondeiate,
deoarece - în formele cunoscute europenilor - datina nu există la populaţiile
de care vorbim.
Pe de altă parte, trebuie să observăm că practica rituală la care ne
referim are o seamă de particularităţi pe care nu le putem trece cu vederea.
Marele număr de simboluri cu caracter vădit apotropaic, de exemplu,
cuprins în repertoriul omamenticii ouălor de Paşti - atât la români, cât şi la
alte popoare din orientul şi centrul Europei - dezvăluie strânse legături, ce
au existat din timpuri foarte vechi, între obiceiul înroşirii sau al pictării
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ouălor şi cultul morţilor. La nivelul mentalităţii arhaice, aceste relaţii
reprezentau o comuniune intimă a celor vii cu lumea spiritelor defuncţilor,
ceea ce însemna, totodată, şi o inepuizabilă sursă de primejdii. Viii, care
înţelegeau să-şi îndeplinească toate îndatoririle faţă de morţi la marea lor
sărbătoare de primăvară, erau stăpâniţi şi de anumite spaime din cauza
acestora. Ca urmare, căutau pe cale magică, şi anume prin motivele
apotropaice desenate pe ouă, să ţină duhurile răuvoitoare cât mai departe de
casă, de membrii familiei şi chiar de străini, în ultimă instanţă să le oblige să
se reîntoarcă în lumea lor. Aceste practici se înfăptuiau la toate sărbătorile
ciclului pascal, de la Învierea Domnului până la Înălţare şi Rusalii " (p. 2 1 9).
Asemenea "altor compartimente ale artei noastre populare, decorul
de pe suprafaţa ouălor încondeiate este deosebit de bogat şi variat. Imaginile
fitomorfe se întrepătrund adesea cu cele astrale şi skeomorfe, dezvoltând
compoziţii armonioase, echilibrate cromatic. La colţurile romburilor, ale
stelelor, ca şi la capetele braţelor vârtelniţei apar muguri, frunze şi flori,
îmbinând inspirat geometrismul cu reprezentările naturale. Pomul vieţii,
sugerat de crenguţele de brad sau de ramura cu trei braţe (Trirămuratul), îşi
află desăvârşirea în vasul cu flori ( Glastra, Ghiveciul), ipostază târzie a
Kantarosului elenistic. Creasta cocoşului simplă, în Semisvastică sau în
versiuni de Morişcă, trimite spre pasărea solară, cu valenţe apotropaice şi
psihopompe, consacrată în Antichitate unor divinităţi ca Zeus, Apolion,
Artemis, Asklepios ori Hermes. Necercetate la vreme, multe din simbolurile
arhaice s-au pierdut, iar altele, greu de înţeles, îşi continuă existenţa în
anonimat, pentru că cei ce le-au ştiut rostul şi chiar denumirile au dispărut
de mult" (p. 2 1 9).
Unele "motive din tematica ouălor încondeiate, printre care se
numără şi cele vegetale, cunosc o răspândire generală în Europa şi formează
un repertoriu comun aproape tuturor ţărilor care cultivă datina. Acest lucru
se întâmplă doar atunci când şi plantele respective sunt comune. Altele,
dimpotrivă, apar doar la un popor sau altul, reflectând flora şi fauna locală,
ori imaginile obiectelor (uneltele casnice şi gospodăreşti) având forme tipice
cutărui sau cutărui neam. Acestea din urmă sunt simbolurile ce alcătuiesc
repertoriul particular al fiecărui popor în parte şi în care capătă expresie,
într-o măsură mai mare sau mai mică, ceea ce numim specificul etnic" (p.
222).
Omamentica vegetală "poate rivaliza, desigur, cu cea geometrică,
atât în ce priveşte realizarea artistică (simetria motivelor, îmbinarea
culorilor, armonia ansamblului), cât şi sub aspectul răspândirii geografice, al
frecvenţei, al popularităţii de care se bucură. Trebuie avut în vedere, de
asemenea, şi fenomenul plastic al transformării motivelor geometrice în
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motive vegetale şt mvers. Este un proces lent de vegetabilizare a
omamentelor geometrizate, care s-a petrecut încă din epoci îndepărtate.
Fenomenul a condus mai întâi la apariţia unui mare număr de motive
decorative cu elemente contaminate, creîndu-se astfel o etapă tranzitorie, de
la tipul geometric pur la cel vegetal pur" (p. 222).
Pe " ouăle pascale sunt conturate anumite flori de primăvară.
Embleme ale miracolului anual al renaşterii naturii, plantele timpurii
continuă, în mentalitatea rurală, străvechi epifanii vegetale ... Florile
echinocţiale încep hora anotimpurilor după inerţia iernii. Ele includ
vegetaţia edenică şi pe cea legată de cultul morţilor . . . Aceste flori şi-au
păstrat semnificaţiile funebre şi în credinţele populare ale românilor.
Violetele şi zambilele sunt aşezate pe morminte sau împodobesc vasele cu
pomeni. Florile fragile, curând pieritoare, ale primăverii şi, în special, cele
albastre însoţesc lirica iubirilor pierdute . . . Icoanele din bisericile româneşti
se împodobesc, în intervalul de la Florii la Paştele Blajinilor, cu flori de
primăvară, pe măsura apariţiei lor. Tot cu flori din categoria celor pe care le
regăsim pe suprafaţa ouălor încondeiate . . . se împodobeau torţile doniţelor şi
ale altor vase pline cu lapte la Sfântul Gheorghe. De asemenea, florile
respective nu lipseau din panerele cu pască şi ouă roşii duse la biserică, spre
sfinţire, în noaptea de Î nviere" (p. 223).
Unele "dintre imaginile plantelor de primăvară erau reprezentate pe
coaja ouălor şi pentru virtuţile lor curative. Ca şi în credinţele Europei
medievale, la români exista o preţuire deosebită a ierburilor de sub crucea
cristică ... Printr-o simbioză perfectă, multe din ierburile incluse în
repertoriul omamentelor erau folosite şi la vopsirea ouălor pascale.
Imaginaţia creatoare a celor ce pictează ouăle de Paşti la români a fost
atrasă, în mod constant, de miracolul renaşterii naturii în fiecare primăvară.
De la brânduşe sau ghiocei, până la toporaşi, lăcrămioare sau păscăriţe,
contururile florilor de pe suprafaţa ouălor surprind simfonia triumfală a
trezirii la viaţă după amorţirea hibemală" (p. 223).
Desenele "de pe ouăle pascale suscită interesul pe mai multe planuri.
Trei dintre acestea par să fie esenţiale: arheologic, artistic şi etnografic.
Perspectiva arheologică ne ajută la stabilirea unor cronologii, fie ele şi
aproximative, în cadrul epocilor istorice vechi sau chiar a celor preistorice,
prin asemănări sau identităţi de motive decorative cu cele de pe obiectele
descoperite prin săpături. Aspectul artistic ne înfăţişează, la rândul său,
finalul evoluţiei unui element, ajuns în cele din unnă dominant, deşi la
origine era cu totul insignifiant faţă de altele. Cel de-al treilea însă, adică
aspectul etnografic, este fundamental. Studiul lui ne introduce în tainele
genezei întregului complex al acestui produs popular şi, totodată, ne dă
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cheia înţelegerii semnificaţiei simbolurilor din ornamentica ouălor
încondeiate" (p. 224).
Lucrarea are şi un număr de patru rezumate, în limbile: engleză
(Tamara Lăcătuşu), rusă (Livia Cotorcea), franceză (Codrin Ciubotaru) şi
germană (Isabela-Elena Mătăsaru).
În paginile de Bibliografie, profesorul Ion H . Ciubotaru adună
laolaltă contribuţiile publicate de-a lungul vremii relativ la subiectul cercetat
în această lucrare.
Un Indice de motive (în număr de 587) " extrase din sursele
documentare utilizate în lucrare, inclusiv din cele folosite de Artur Gorovei "
(p. 277), necesar şi în acelaşi timp util, este ordonat după criteriul alfabetic.
Extrem de sugestive sunt paginile de Ilustraţii care adună laolaltă
(într-un număr de 666 de imagini de ornamente) şi repertoriază câteva sute
de motive: 1 44 fitomorfe, 1 28 zoomorfe, 30 antropomorfe, 1 28 skeomorfe,
64 cosmomorfe, 1 6 religioase şi 1 56 complexe.
Î ncheiem aici aceste câteva rânduri afirmând cu toată certitudinea
faptul că monografia Ouăle de Paşti la români. Vechime, semnificaţii,
implicaţii ritual-ceremoniale este deja o lucrare care se vădeşte una de
referinţă în etnografia românească iar autorul ei, profesorul Ion H.
Ciubotaru, ne-a dovedit încă o dată capacitatea domniei sale de a pune pe
masa ştiinţei şi culturii române ofranda unui model de cercetare autentică.
Anton Cosa
,
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Ioan Ungu reanu,

istorie,

Comuna Dămieneşti de pe Siretul Mijlociu. Pagini de
p.,

Oneşti, E ditura M agic Print, 2 0 1 1 , 752
ISBN 978-973-1 732-84-8

Monografia prof. Ioan Ungureanu,
Comuna Dămieneşti de pe Siretul Mijlociu.
Pagini de istorie, tipărită în anul 20 I l la
prestigioasa editură Magic Print din Oneşti,
adună într-un număr impresionant de pagini
(752) o bogăţie de informaţi i privind comu
nitatea căreia i-a fost dedicată (cuprinzând
satele Drăgeşti, Dămieneşti, Călugăreni,
Pădureni, Brad).
Ideea elaborării acestei monografi i,
conform spuselor autorului, " s-a conturat în
acea zi de duminică a lunii martie 1 989 când
obştea satului şi fiii acesteia sărbătoreau, aşa
cum se cuvine, o jumătate de mileniu de la
prima atestare documentară a Drăgeşti lor,
prin hrisovul dat de marele voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt" (p . 1 2).
Manifestările "prilej uite de aniversarea a 500 de ani de la atestarea
documentară a satului Drăgeşti din comuna Dămieneşti " (p. 9) 1-au avut
printre iniţiatori, organizatori şi animatori pe prof. Ioan Ungureanu, "care
era mânat de gândul aflării şi prezentării a cât mai multe date din trecutul
localităţii natale, exprimându-şi dorinţa, poate mai veche şi nerostită, de a
întocmi o monografie a locurilor natale, de care se simţea şi este, în
continuare, foarte legat şi despre care vorbea cu entuziasmul specific celor
care ştiu să-şi aprecieze înaintaşii şi vor să le aducă un omagiu pentru
devenirea în timp a meleagurilor din care s-au ridicat şi le-au ridicat" (p. 9).
Autorul însuşi spune la un moment dat că " este greu de presupus că
cineva ar putea să nu fie interesat în a-şi cunoaşte obârşia, locul în care şi-a
trăit copilăria şi unde a început să descifreze mersul lucrurilor - cu bune şi
rele" (p. I l ).
De asemenea, prof. Ioan Ungureanu afirmă: " Iar dacă viaţa merge
înainte şi localităţile de care ne ocupăm au un trecut bine reflectat în
documentele medievale, moderne şi contemporane, credem că ar fi fost de
neiertat să nu le fi fost prezentată propria lor istorie, înainte de a fi, poate,
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prea târziu. Ne-am luat acest îndemn şi din convingerea - care nu mai
trebuie demonstrată - că satul românesc patriarhal a fost cheia de boltă ce a
susţinut (şi în care s-a sedimentat) spiritul acestui neam, făuritor al unei
culturi şi civilizaţii originale chiar şi în condiţii istorice adeseori vitrege,
pentru că, aşa cum afirma cronicarul, s-a aflat în calea tuturor răutăţilor.
Pledează pentru aceasta şi faptul că marea carte a istoriei neamului trebuie
înţeleasă şi ca o asumare a părţilor ce compun întregul - nu în mod static şi
metafizic, ci prin dialectica raportului dintre general şi particular -, iar
politica structurilor centralizate ale statului în plan economico-social şi
administrativ, doar ca o proiecţie a vieţii fiecărei localităţi în parte. Dintr-o
astfel de perspectivă a fost tratată şi problematica acestei lucrări, aspectele
de istorie locală fiind analizate în contextul evoluţiei de ansamblu a istoriei
naţionale, aşa cum aceasta se prezenta la un moment dat" (p. I l ).
Structurată pe 28 de capitole, "bine şi destul de echilibrat întocmite,
volumul înmănunchează aspecte din toate laturile vieţii localităţilor
comunei " (p. 9).
După "prezentarea reperelor geografice, lucrarea de faţă tratează
istoria satelor comunei Dămieneşti, primele urme fiind datate în urmă cu
6000 de ani prin prisma descoperirilor şi cercetărilor arheologice din zonă,
remarcându-se, în perioada dacică, pe teritoriul actualului sat Brad, cetatea
Zargidava, menţionată în harta lui Ptolemeu, apoi necropole şi alte mărturii
de vieţuire continuă pe toată perioada Evului mediu, în epoca modernă şi, în
continuare, până în zilele noastre.
Evenimente sociale, evoluţia proprietăţilor funciare, judecăţi pentru
hotare de moşii, uzurpaţi şi uzurpatori, familii şi personalităţi care şi-au lăsat
amprenta în viaţa satelor comunei, toponimia, evoluţia economică, îndelet
nicirile agricole şi neagricole, industria casnică, evoluţia şi structura
demografică, organizarea teritorial-administrativă, instituţiile de cult, învă
ţământ, judecătoreşti, de ocrotire a sănătăţii, societăţile comerciale, aspecte
de etnografie - tradiţii, obiceiuri, zicale etc. -, reformele agrare, eroismul
ţăranului în momentele în care Ţara îl chema la arme să lupte pentru glia
strămoşească sunt câteva dintre temele abordate de autor" (p. 9- 1 0).
Alături de informaţiile " despre localitate sunt şi unele de interes mai
larg: unităţi de măsură folosite de-a lungul timpului, organizarea pro
prietăţilor agricole la începutul Evului mediu, etimologii ale unor termeni
uzitaţi în perioada medievală" (p. 1 0).
Prof. Ioan Ungureanu ne destăinuie la un moment dat şi faptul că "în
încercarea de a desluşi trecutul istoric şi elementele caracteristice ale
identităţii fiecăruia din satele comunei Dămieneşti, dar şi a satului Brad azi situat în comuna Negri - zămislit pe moşia istorică a Drăgeştilor, ne-am
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oprit mai întâi asupra condiţiilor naturale şi habitatului în care acestea au
evoluat. În mod necesar am tratat unele aspecte ale vieţii economico-sociale
precum daniile, schimburile, cumpărăturile şi deposedările de pământuri,
dar şi tipurile de proprietate şi categorii de folosinţă ale exploataţiilor
agricole.
De asemenea, contextul relaţiilor sociale a fost evidenţiat - uneori in
extenso - prin litigiile, pricinile şi judecăţile. iscate în jurul proprietăţii,
acestea având în fiecare epocă un caracter specific, bine conturat. Î n spaţii
distincte şi adecvate au fost prezentate şi preocupările adiacente activităţii
de bază din gospodăria ţărănească, între acestea fiind meşteşugurile . . . şi
schimbul de mărfuri.
O atenţie corespunzătoare a fost rezervată mutaţiilor de ordin
demografic, cât şi structurii etnice a populaţiei, elementelor de onomastică,
patronimică şi toponimică. Viaţa morală şi spirituală a comunităţilor, cu
obiceiurile şi tradiţiile lor specifice, învăţământul, cultura şi starea de
sănătate, în frunte cu instituţiile reprezentative - administraţia, biserica şi
şcoala - sunt prezentate în mod corespunzător în capitolele acestei
monografii. Nu a fost omisă nici prezenţa locuitorilor din aceste sate la
marile evenimente ale împlinirilor neamului, contribuind cu prinosul
jertfelor lor la înfăptuirea unităţii şi independenţei statale, depăşind cu
demnitate şi nedoritele vremuri de restrişte " (p. 1 1 - 1 2).
Lucrarea cuprinde şi "un bogat material ilustrativ - hărţi, planuri,
spiţe de neam, facsimile după documente, imagini generale ale satelor,
fotografii ale clădirilor unor instituţii, case, personalităţi şi locuitori din sat intercalate în text, precum şi imagini din albumul familiei autorului.
Glosarul din finalul volumului explică unii termeni arhaici folosiţi în
lucrare, iar bogata listă bibliografică demonstrează volumul însemnat de
uzvoare, edite şi inedite, parcurs de autor, din care a extras, orânduit şi
folosit informaţii pentru întocmirea unei destul de complete istori locale" (p.
1 0).
Prof. Ioan Ungureanu recunoaşte faptul că "totuşi, lucrarea de faţă
nu se constituie într-o abordare exhaustivă a întregii problematici, întrucât
materialul documentar găsit în arhive se oprea în multe direcţii prin anii '60
ai secolului al XX-lea, iar referirile la unele aspecte din contemporaneitate
fiind rezultate din observaţia şi memorarea unor aspecte trăite sau cunoscute
în mod direct de către autor şi de alţi oameni mai în vârstă. Cu toate acestea,
în tratarea întregii problematici, am urmărit respectarea neabătută capo da
fine, a două comandamente majore: rigoarea ştinţifică şi redactarea
accesibilă tuturor nivelelor de pregătire" (p. 1 2).
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Cu toate că, la un moment dat, în contextul unor aspecte mai sumbre
prezentate, autorul "a fost tentat să-şi pună întrebarea cui bono, cui prodest
la ce bun, cui foloseşte ? ! această lucrare pentru care s-a consacrat cu
multă dăruire timp de peste 20 de ani, totuşi el îşi încheie expozeul într-o
notă uşor optimistă" (p. 7 1 8), gândindu-se la faptul că roadele muncii sale
vor fi primite cum se cuvine de către bătrânii satelor, şcolari, studenţi, cadre
didactice, alţi intelectuali.
Remarcăm aici şi condiţiile grafice de excepţie în care a fost
publicată această carte. Încă o dată, editura Magic Print din Oneşti şi-a
respectat "blazonul" .
Încheiem această scurtă prezentare cu vorbele atât de sugestive inserate în cuvântul înainte
(p. 1 O) aparţinând domnului prof. Vilică
Munteanu, directorul Arhivelor Naţionale Bacău, cel care a încurajat şi
apreciat de-a lungul timpului efortul depus de autor în munca de cercetare: o
cartefrnmoasă, pentru o comunăfrnmoasă, cu oamenifrnmoşi!
-

-

Anton Cosa
'
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Ioan Mitrea, În descendenţa lui Pârvan,
Editura Babel, Bacău, 2012, 340p.
ISBN 978-973-7888-37-2
Vasile Pârvan este un nume despre care
majoritatea a auzit cel puţin o dată vorbindu-se,
iar pentru publicul avizat opera acestuia
reprezintă un reper în " arheologia, istoriografia
şi în general în cultura românească" (p. 8). Cu
ocazia împlinirii a 1 30 de ani de la naşterea
savantului şi a 85 de ani de la trecerea sa în
nefiinţă, prof. dr. Ioan M itrea îi dedică acestuia,
precum şi celor care i-au urmat modelul,
lucrarea În descendenţa lui Pârvan. Cuprinsul
acesteia ne prezintă personalitatea, munca în
domeniul cercetării şi eforturile depuse de
....
Vasile Pârvan, concretizate cu " iniţierea unui
program de cercetare modernă în arheologia
românească, mergând de la metoda de cercetare până la formarea unei şcoli
arheologice" (p. 70), acestea având drept cauză "puţinătatea izvoarelor
scrise şi stadiul precar al cercetărilor arheologice în ţara noastră" (p. 70) şi
"numai un plan de cercetare arheologică sistematică, de o desăvârşită
rigoare ştiinţifică, poate avea drept finalitate cunoaşterea antichităţilor
carpato-danubiene" (p. 3 8).
Implicarea şi dăruirea sa sunt conturate foarte clar de către autor, V.
Pârvan refuzând de-a lungul timpului diferite oportunităţi de conducere a
unor instituţii publice, " acceptând doar acele funcţii care îl ajutau în
cercetările sale arheologice" (p. 1 9). Axându-şi întreaga activitate pe
dezvoltarea unui program de cercetare modernă în arheologia românească,
Vasile Pârvan reuşeşte să devină fondatorul şcolii moderne de arheologie în
ţara noastră. Getica, prima parte a unei triologii (realizată integral şi
publicată), din care mai făceau parte Dacia romană şi Protoistoria slavilor
este fructul unei noi mentalităţi bazată pe o cercetare modernă în arheologia
românească, dar şi al şcolii de arheologie formată de V. Pârvan, în celebra
sinteză magistrul folosind şi rezultatele cercetărilor obţinute de către
discipolii săi aflaţi la început de carieră" (p. 43 ), dintre care sunt amintiţi
Gheorghe Ştefan, Radu Vulpe, Vladimir Dumitrescu, Dorin Popescu, Ion
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Nestor, D.M. Pippidi, Ecaterina Dunăreanu-Vulpe şi Hortensia Dumitrescu.
Încetarea timpurie din viaţă nu i-a permis savantului desăvârşirea operei,
însă prin finalizarea primei părţi a triologiei Getica "V. Pârvan a creat
fundamentul ştiinţific al cunoaşterii procesului de formare a poporului
român" (p. 55).
Lucrarea poartă titlul În descendenta lui Pârvan deoarece autorul
doreşte să surprindă personalităţile care au continuat activitatea de cercetare
a marelui savant, susţinând unele teze emise de către acesta şi făcând lumină
printre cele care erau ambigue. Urmând cronologic anul naşterii marilor
personalităţi, autorul face referire la Ion Nestor "un autentic creator de
şcoală în arheologia românească" (p. 1 1 5) care, prin intermediul lucrării sale
Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumănien, situa pre- şi
protoistoria României în pre- şi protoistoria europeană. După cum afirmă
autorul, " Ion Nestor a impus în cercetarea arheologică a epocii de formare a
poporului român o nouă orientare, în sensul studierii în primul rând a
fondului băştinaş, a impus metode riguroase de observaţii stratigrafice, de
analiză şi judecare a rezultatelor cercetărilor arheologice în contextul lor
istoric " (p. 1 2 1 ), din aceste motive putând fi considerat, asemeni mentorului
său V. Pârvan, un pilon în arhelogia românească.
O altă mare personalitate amintită cu admiraţie de către autor se
regăseşte în persoana lui Mircea Petrescu-Dîmboviţa, " creatorul şcolii
moderne de arheologie de la Iaşi" (p. 1 32) şi fondatorul prestigiosului
periodic Arheologia Moldovei, căruia prof. dr. Ioan Mitrea îi este
recunoscător pentru sprijinul şi îndrumarea oferite, de către ilustrul profesor,
în timpul anilor de studenţie, dar şi după terminarea facultăţii, până în
ultima zi de viaţă a Magistrului, la 1 3 .04.20 1 3 .
Incursiunea continuă cu Dumitru Protase a cărui activitate
arheologică s-a concentrat asupra cercetării epocii Daciei romane, fiind un
erudit în istoria veche a României.
Următoarele pagini descriu activitatea lui Iulian Antonescu, Un
model socratic în istoriografia românească (p. 1 8 1 ), aşa cum reuşeşte să-1
contureze autorul, personalitate care reuşeşte, din anul 1 957, când este
numit director al Muzeului Regional Bacău (la acea dată un muzeu fără
patrimoniu, fără un sediu adecvat şi fără personal de specialitate şi
laboratoare), să iniţieze "un vast program de cercetare arheologică modernă,
care să scoată din «arhivele pământului>> dovezile vechimii şi dăinuirii
strămoşilor noştri pe aceste plaiuri, din bazinul Siretului mijlociu" (p. 1 89).
Minuţios în tot ceea ce a întreprins, Iulian Antonescu a reuşit prin
cercetări arheologice sistematice, prin periegheze şi prin recuperarea unor
descoperiri întâmplătoare să îmbogăţească colecţiile patrimoniului muzeal
-

-
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băcăuan. În ceea ce priveşte literatura de specialitate din ţară şi străinătate,
niciun studiu serios, cu privire la mileniul I d. Chr. şi primele secole ale
următorului, în spaţiul carpato-dunăreano-pontic nu poate fi efectuat fără a
fi cercetate lucrările arheologului şi istoricului Dan Gh. Teodor.
Avându-i ca modele pe Ion Nestor şi Mircea Petrescu-Dîmboviţa,
descendenţi ai lui V. Pârvan, Dan Gh. Teodor a învăţat de la aceştia " unele
din «canoanele» cercetării arheologice moderne, între care importanţa
rigurozităţii observaţiilor stratigrafice, tehnica cercetării sirurilor
arheologice, mai cu seamă a celor din secolele IV -XIII, etc. " (p. 226),
bogata sa activitate ştiinţifică concretizându-se în numeroase volume, studii,
articole, note şi recenzii publicate în ţară şi străinătate.
Ca Promotor al înnoirii istoriografiei româneşti (p. 249) ne este
prezentat de către autor " savantul aflat în avangarda istoriografiei
româneşti" (p. 256), Alexandru Zub. Personalitate marcantă atât în ţară, cât
şi în străinătate, istoricul Alexandru Zub se remarcă prin perseverenţă şi
muncă asiduă, prin modestie şi bun-simţ, cercetarea sa fiind direcţionată
către " integrarea istoriografiei şi istoriei româneşti în istoriografia şi istoria
europeană, continuând în acest sens demersurile lui N. Iorga şi Gheorghe 1.
Brătianu" (p. 257).
Răzvan Teodorescu îşi revendică locul în paginile lucrării de faţă
prin contribuţia adusă, în special, cercetării unei epoci istorice puţin
cunoscută şi cercetată la noi : cea a secoleleor X-XIV, perioadă situată între
etnogeneză şi geneza statelor medievale româneşti, moment în care ia
naştere civilizaţia medievală românească; dar şi prin formularea teoriei
"
"coridoarelor culturale (p. 275).
Cu privire la istoricul Ioan Scurtu, autorul face remarca că acest " om
al arhivelor" (p. 290), cu un stil de muncă pârvanian, este "o personalitate
marcantă a elitei istoricilor români din ultima jumătate de secol" (p. 283). Î n
realizarea operei sale ştiinţifice, Ioan Scurtu a dat dovadă de disciplină
intelectuală, rigoare şi metodă, de o profundă analiză şi interpretare a
izvoarelor documentare (p. 285), metode care au dus la consacrarea sa prin
intermediul a numeroase studii, articole şi monografii cu privire la epoca
modernă şi contemporană.
În finalul lucrării ne este prezentat un medievist cu spirit pârvanian"
"
(p. 3 1 5)
Victor Spinei, al cărui mentor şi îndrumător a fost Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, la sugestia sa optând pentru specializarea în istorie şi
arheologie medievală. Numeroasele situri arheologice pe care le-a condus
sau din ale căror colective a făcut parte, alături de lucrările şi studiile
publicate, i-au conferit acestuia notorietate în domeniu.
-
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Prof. dr. Ioan Mitrea a încercat şi a reuşit să surprindă în lucrarea de
faţă mari personalităţi ale istoriei şi arheologiei româneşti, şi din străinătate,
plecând de la Vasile Pârvan - fondatorul şcolii moderne de arheologie din
România şi urmărind linia descendenţilor care i-au urmat modelul şi au
aprofundat cunoştinţele pe care le-au dobândit, fiecare aducând noutate şi
contribuind semnificativ la aflarea evoluţiei şi devenirii noastre ca etnos
distinct, precum şi la locul şi rolul pe care îl avem în contextul european.
Alături de prezentările fiecărei personalităţi, autorul ataşează
interviuri consemnate de domnia sa, prin care cititorul poate afla parcursul
urmat de către aceştia de-a lungul carierei, motivaţiile şi exemplele pe care
le-au avut. Încheiem prin a aminti ce a însemnat Vasile Pârvan pentru
cultura românească, citând un fragment dintr-un interviu acordat de către
Dumitru Protase: "El va rămâne mereu istoricul şi arheologul deschizător de
drumuri noi, filozoful şi dascălul de mare cuprindere, patriotul luminat,
fondator de prestigioase publicaţii istorice, ctitor de instituţii ştiinţifice" (p.
1 69) şi, am adăuga noi, un model veşnic de urmat.
-

Marina-Mihaela Bărbieru
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ACAD. MI RCEA PETRESCU-DÎ MBOVIŢA:
PERIPLU EGO-ISTORIC

A plecat dintre noi, cu totală discreţie, profesorul Mircea
Petrescu-Dîmboviţa, unul dintre cei mai de seamă sluj itori ai istoriei, ca
disciplină, dascăl eminent şi pasionat al multor generaţii, din anii patruzeci
până acum 1 . Deşi produsă la o vârstă când un asemenea eveniment era de
aşteptat, trecerea la cele eterne a stâmit legitime emoţii în comunitatea
academică. Survenită cu doi ani înainte ca venerabilul arheolog şi istoric să
atingă un secol de viaţă, ea părea şi acum neverosimilă, căci se referea la un
om încă prezent în profesie, după cum rezultă e. g. din textul relativ la un
confrate arheolog, subscris de curând într-o publicaţie de profil 2 . În acelaşi
timp, dând curs vocaţiei sale pedagogice, el mai îndruma (se ştie) teze
doctorale şi alte modalităţi de expresie în domeniu, toate vădind o dorinţă
vie de a duce la bun sfârşit proiectele personale sau de echipă.
Ce s-ar putea spune, cu rost, într-o asemenea clipă, fără a cădea în
obişnuita retorică? Fost student, apoi colaborator în domeniul cercetării şi
coleg la Academia Română, aş fi ispitit să evoc atâtea aspecte, însă
momentan consider că un mic periplu memorialistic ar putea fi de un anume
1 Liliana Gânju, Academicianul Petrescu-Dimboviţa va fi înmormântat joi, în
"Ziarul de
Iaşi ", 1 5 apr. 20 1 3 , Iaşi, p. 2.
2 Mircea Petrescu-Dîmboviţa, Unele consideraţii în legătură cu formarea şi activitatea de
arheolog a dr. Eugen Comşa, în "Zargidava", XII, 20 1 3, p. 1 9-27.
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folos. Volumul Amintirile unui arheolog, publicat cu ocazia nonagenatului,
conţine mai toate elementele utile unei bune înţelegeri a traseului său uman
şi profesional 3 , mai complex şi mai pasionant decât se arată la întâia vedere.
E un text de ego-istorie, scris cu grija cuvenită unui profesionist al
domeniului, sensibil la propria evoluţie cronotopică şi totodată la
conexiunile cu ceilalţi, multiple, semnificative, inepuizabile.
Se pot degaja din cuprins, fie şi schematizând didactic, cel puţin trei
nivele de interes, susceptibile să alimenteze eventuale comentarii: familia,
confraţii arheologi şi lumea academică lata sensu, cercuri afine şi
interferente, sesizabile în memorialul propriu-zis, ca şi în ilustraţiile, nespus
de sugestive, din anexă. Este o ipoteză de lectură a textului însuşi. Mi-ar
plăcea să pot reveni, fie şi numai pentru adâncirea unui domeniu în afara
căruia nu se poate înţelege devenirea spaţio-temporală a oricărei comunităţi
şi a istoriei în ansamblu.
Am avut privilegiul de a-i urma cursurile de istorie veche (aşa se
numea atunci domeniul) în anul 1 953/4, cu un examen în care a trebuit să
vorbesc, între altele, despre campania lui Alexandru cel Mare în Orient,
temă la expunerea căreia s-a întâmplat să pot folosi şi " literatură" din afara
cursului. Bănuiesc că acest lucru 1-a făcut pe exigentul dascăl să mă includă
în grupul de tineri ce urma să-I însoţească în campania estivală din 1 954. Nu
pot insista acum asupra acelui moment, parcurs împreună cu arheologi
formaţi (Anton Niţu, Adrian Florescu), dar şi cu profesionişti în devenire
(Dan Gh. Teodor, Silvia Iacob etc.). Am şi ucenicit, o lună, pe şantierul
neolitic de la Truşeşti, staţiune pe care o va prezenta apoi, monografie, după
ani de săpături şi analize secvenţiale, întreprinse cu o echipă mereu
reînnoită4 . La încheierea acesteia, profesorul a avut delicateţea de a-mi
restitui carnetul de note personale din timpul acelei campanii, singura pe
care am efectuat-o, fiindcă în toamna acelui an, s-a întâmplat să contactez
brusc o suferinţă ce nu era compatibilă cu munca de şantier. Fără acea
"
"
"întâmplare , aş fi fost poate cooptat eu însumi în "cercul arheologic ,
ipoteză pe care am semnalat-o, de altfel, cu ocazia primirii mele ca membru
onorific al Institutului ieşean de Arheologie, petrecută la 1 5 octombrie 2004,
bănuiesc că pe seama implicării mele în unele secvenţe din istoria
arheologiei5 •
3 Idem, Amintirile unui arheolog, Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVII, Piatra Neamţ,
2006.

4 Idem, ş. a., Truşeşti, monografie arheo/ogică, Ed. Academiei Române, Bucureşti-Iaşi,
1 999.
5 Victor Spinei, Laudatio magistrului Alexandru Zub, în ArhMold, XXVII, 2004, p. 37 1 374 şi 377-378; Alexandru Zub, Cuvânt de răspuns la festivitatea de omagiere, Filiala
Academiei Iaşi, 1 5 oct. 2004.
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Încheind această paranteză, poate excesivă, să-mi fie permis a
consemna unele elemente definitorii din volumul amintit. Demnă de reţinut
şi cumva singulară, în Amintirile unui arheolog, e prezentarea simpatetică a
profesorului său gălăţean de română, Aeţiu Hogaş, fiul cunoscutului scriitor,
din care extragem un segment exemplar: " Era înalt, pleşuv, cu trăsăturile
feţei regulate, privire pătrunzătoare, veşnic preocupat şi meditativ, dârz şi în
acelaşi timp blajin, întruchipând - în ţinuta lui impunătoare - trăsăturile
omului de munte cu acelea ale strămoşilor noştri, daci şi romani" 6 .
Dintre efigiile universitare, se detaşează net Ion Andrieşescu, căzut
pe nedrept în uitare, dar mai ales Ion Nestor, cel de la care s-a silit să adopte
rigoarea cercetării şi spiritul comparatist, integrator, de istorie cât mai vastă.
Centenarul naşterii acestuia (2005) i-a îngăduit elevului ajuns coleg, apoi
creator de şcoală, să-i reevalueze legatul arheologic, pe linia tradiţiei
pârvaniene, însă şi ţinând seama de noile orizonturi metodologice 7 . Aproape
la fel de caldă şi comprehensivă e prezentarea personalităţii altui mare
arheolog, Vladimir Dumitrescu, elev şi acesta al lui V. Pârvan, menţio
nându-se chiar şi "detenţia de aproape trei ani " , suportată din motive
politice8 •
"
"Activitatea de militar alimentează un neaşteptat capitol, cu
observaţii generale, însă şi cu extrase diaristice demne de reţinut pentru cine
vrea să cunoască mai bine epoca şi implicarea unui istoric-arheolog, ca
ofiţer de artilerie, în timpul ultimei conflagraţii mondiale.
Tot astfel, " activitatea didactică" , descrisă cu aceeaşi minuţie
privitoare la aşezăminte şi oameni, alături de cercetarea ştiinţifică propriu
zisă, care îi domină indiscutabil biografia.
Amintirile unui arheolog pun în lumină, cu bun temei, studiile de
specialitate întreprinse de câteva generaţii, constituindu-se, astfel, într-o
istorie sui generis a domeniului, una plină de date, aprecieri, sugestii.
Autorul se foloseşte evident şi de propriile-i studii sau evocări făcute de-a
lungul timpului, menţionând de fiecare dată acest fapt în text sau în note.
Se degajă din ansamblu o morală a solidarităţii intelectuale cu cei
dinainte, faţă de care autorul manifestă mereu gratitudine, dar şi în raport cu
mai tinerii săi colegi. Ad patres, fără conotaţie negativă, ar putea fi deviza
sub care istoricul e chemat să exploreze trecutul, în linie genealogică, dar şi

6

Mircea Petrescu-Dîmboviţa, loc. cit. , 20 1 3 , p. 1 9.
7 V. Chirica, D. Aparaschivei, Institutul de Arheologie Iaşi, Bibliotheca Archaeologica
Iassiensis, XIII, Iaşi, 2004, p. 7-27 şi 1 3 5-136.
8 Cf. V ladi mir Dumitrescu, Închisorile mele (Memorii), cu pref. de Silvia Marinescu-Bâlcu,
Ed. Albatros, Bucureşti, 1 994; Mircea Petrescu-Dîmboviţa, op. cit. , p. 42.
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sub unghiul devenirii spaţio-temporale a oricărei comunităţi. Arheologul şi
preistoricianul şi-au spus cuvântul, consensual, decenii în şir.
Nu se mai pot studia asemenea chestiuni fără lucrările sale (unele în
echipă) despre "aşezările din Moldova" de-a lungul timpului, " depozite de
bronz" , " sisteme de fortificaţii" , săpăturile de la Bicaz, Cucuteni, Truşeşti
etc., pe care le-a prezentat monografie. Este un enunţ valabil şi pentru
chestiunile referitoare la istoria arheologiei, a învăţământului superior şi a
cercetării ştiinţifice, domenii în care aportul său e de neocolit. Aceeaşi
judecată e valabilă şi când e vorba de instituţiile de resort din afara ţării, cu
care a ştiut să aibă relaţii optime .
Se degajă din acest periplu o lecţie a gratitudinii faţă de cei care i-au
dat posibilitatea să se realizeze, oameni şi instituţii deopotrivă, în felul
evocat minuţios în Amintirile unui arheolog. De la "Cel de Sus" la părinţi,
rude, dascăli, elevi, colaboratori, discipoli, toţi apar în aceste memorii, în
bună rânduială, definind un spirit al gratitudinii de motivaţie totodată umană
şi pedagogică.
Într-un medalion ocazional, dedicat profesorului, subliniam nevoia
de " gestiune normală a raportului dintre generaţii" 9 , gestiune pe care
savantul abia plecat dintre noi a ştiut să o soluţioneze convenabil pentru sine
şi pentru breasla apartenentă. Consemnând-o cât mai judicios în Amintirile
unui arheolog, memorialistul se manifestă în genere ca un istoric al propriei
activităţi, în cadrul instituţiilor de profil şi al domeniilor aferente. Ne
rămâne să o valorizăm noi înşine la fel de judicios, punând la lucru pe cât
posibil şi alte surse 10 •
Profesorul atâtor generaţii de studioşi ai trecutului ne-a îndatorat, o
dată în plus, înainte de a părăsi scena lumii, după aproape un secol atât de
dramatic.
Alexandru Zub

9 Alexandru Zub, Profesorul M Petrescu-Dîmboviţa la 85 de ani, în AIIX, 37/2000, p. 1 .
10
Un text analog e desigur cel publicat anterior de Vladimir Dumitrescu, Oameni şi
cioburi. Contribuţii la istoria contemporană a arheologiei româneşti, în voi. "Cultură şi
civilizaţie la Dunărea de Jos", XI, Muzeul "Dunării de Jos" C ălăraşi 1 993. Vezi şi Mihai
Gramatopol, Gândul eternităţii (Memorii), voi. 1-ll, Ed. Transilvania Expres, Braşov, 2006.
,
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S-A MAI STINS

O

LUMINĂ

Toamna anului 20 1 2 a fost, pentru
mine, una nefastă, înlăcrimându-mi ochii
şi împovărându-mi sufletul. Abia ce îmi
condusesem mama pe ultimul drum când,
la doar câteva zile 1 , am aflat de trecerea
din această lume a colegului Vasile
Munteanu.
Deşi ştiam că trecea printr-o grea
suferinţă, sperasem totuşi într-o minune
care să-i redea sănătatea acestei "minuni
de om" care a fost Vasile M unteanu. La
urma urmei nu avea decât 46 de ani şi era
un om puternic, care găsea rezolvare
oricărei probleme cu care se confrunta.
Î nsă, în cele din urmă, a fost nevoit să
piardă totuşi o luptă, singura, dar cea mai
importantă dintre toate - lupta pentru supravieţuire.
Î n Bucovina, unde îşi avea obârşia Vasile Munteanu, se crede că
"
fiecare om are câte o stea in ceruri, care e tainic legată de soarta lui " 2 iar
"când este omul ameninţat de vreo cursă, atunci steaua i se întunecă, iar
când moare, îndată i se stinge şi cade din cer, de unde vine apoi şi zicala: i s
a stins sau i-a căzut steaua, adică a murit" 3 .
Steaua lui Vasile M unteanu a strălucit un timp, atât de puţin din
păcate, după care, pe neaşteptate, s-a întunecat, s-a stins şi a căzut "din cer" ,
lăsând în urmă, fără îndoială, un gol imens.
A fost o vreme când Vasile M unteanu a putut spune, asemenea
Poetului naţional : Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată 1 Pururi tânăr,
înfăşurat în manta-mi . . .4.

Duminică, 7 octombrie 20 1 2 .
Simion Florea Marian, Înmormântarea la români. Studiu etnografic, Bucureşti, Editura
"
"Grai şi Suflet - Cultura Naţională , 1 995, p. 33.
3 Ibidem.
4 Cf. ODĂ (în metru antic), în M. Eminescu, Poezii, prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşu1enga,
Bucureşti, Editura Eminescu, 1 984, p. 235.
1

2
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În viaţa colegului meu a venit apoi, din păcate, o altă vreme, una a
suferinţei, care i-a invadat corpul "pe neaşteptate" şi "pentru totdeauna",
nepărăsindu-1 decât după ce Bazil a ajuns în braţele "morţii neîndurătoare" .
Moartea l-a răpus, în cele din urmă, înnegrindu-i faţa, dar sufletul
său a rămas viu şi luminos. Vasile Munteanu a transmis, cu generozitate,
această lumină din suflet, celor din jur, acelor oameni cu care şi-a
întrepătruns destinul său, viaţa sa, nedrept de scurtă din păcate.
L-am cunoscut pe Vasile Munteanu în urmă cu aproape două
decenii, amândoi fiind studenţi la Facultatea de Istorie a Universităţii
"
"Alexandru Ioan Cuza din Iaşi. Contextul primelor noastre întâlniri este
legat de profesorul Ion H. Ciubotaru, cel care ţinea pe atunci un curs de
etnografie studenţilor de la istorie şi care a "închegat" în jurul domniei sale
o mică echipă de pasionaţi ai fenomenului culturii populare tradiţionale.
Am participat alături de Vasile Munteanu la cercetările etnografice
de teren5 organizate, la sfârşitul fiecărui an de studii, de către profesorul Ion
H. Ciubotaru. Aici, am remarcat la Bazil (cum îi spuneam noi, colegii) o
maturitate de gândire, un echilibru în judecarea faptelor, o bunătate şi un
altruism deosebite. Era un coleg discret, modest şi generos, pe care te puteai
bizui, în care puteai avea încredere şi care îţi transmitea încredere. Avea un
sfat potrivit pentru fiecare, izvorând dintr-un spirit enciclopedic datorat unei
pregătiri profesionale de excepţie. Era un adevărat lider al generaţiei sale pe
care noi, colegii "mai mici " din echipă, îl respectam pentru calităţile sale
intelectuale şi umane deopotrivă.
Cele câteva repere biografice6 nu pot acoperi decât parţial anvergura
ştiinţifică a celui care a fost Vasile Munteanu. Născut în localitatea Oniceni
din judeţul Suceava, la 2 ianuarie 1 966, a absolvit Facultatea de Istorie a
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi în anul 1 996.
Cariera profesională a desfăşurat-o ca muzeograf (august 1 996aprilie 2007) şi apoi cercetător ştiinţific (aprilie 2007-octombrie 20 1 2) la
Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Naţional
"
"Moldova din Iaşi. Timp de câţiva ani a fost conducătorul Muzeului
Etnografic al Moldovei (august 1 999-noiembrie 2005).
În perioda cuprinsă între decembrie 2005-octombrie 20 1 2 a fost
director al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi.
A fost profesor asociat la Facultatea de Istorie a Universităţii
Alexandru
Ioan Cuza" din Iaşi, specialitatea Etnologie (2007-20 1 2);
"
5 Amintesc aici de cercetările de teren de la Voitinel, Brodina (judeţul Suceava) 1 994 şi
Gherăeşti (judeţul Neamţ) - 1 995.
6 A s e vedea ş i "Anuarul Muzeului Etnografic a l Moldovei". In memoriam
Vasile
Munteanu, nr. XII, Iaşi, 20 12, p. 6.
-

578

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

Iniţiator şi coordonator al publicaţiei ştiinţifice "Anuarul Muzeului
Etnografic al Moldovei " , volumele I-XIII, Iaşi, 200 1 -20 1 2; fondator, prin
demersuri teoretice şi metodologice, al Muzeului Viei şi Vinului din Hârlău,
inaugurat în iulie 2006; iniţiatorul şi organizatorul manifestărilor etno
culturale: Târgui Meşterilor Populari (2000-20 1 2), Târgui de Armindeni
.(2005-2006), Datini de iarnă ( 1 997-200 1 ) , Ouă încondeiate (200 1 -2005),
precum şi al unor expoziţii tematice interactive, dezbateri ştiinţifice etc.
A fost coorganizator al Târgului de ceramică tradiţională " Cucuteni
5000" , Expoziţiei Naţionale de Artă Naivă, Festivalului de cântece şi
jocuri bătrâneşti " Trandafir de la Moldova ", Simpozionului Naţional
Monumentul - tradiţie şi viitor (2006-20 1 2), Expoziţiei Brăţările dacice la
laşi (octombrie 2007), al Simpozionului Internaţional de Heraldică şi
Genealogie (mai 2007), Simpozionului Internaţional de Bizantinologie (mai
2008), Sesiunii Naţionale de Rapoarte Arheologice (mai 2008) etc.
Menţionăm tot aici şi proiectele iniţiate, coordonate şi consiliate de
Vasile Munteanu: Modalităţi de organizare a timpului liber la tineretul din
zona rurală. Judeţul laşi ( 1 997); Târguri şi iarmaroace din Moldova ( 1 9982000); Ghidul tradiţiilor din judeţul laşi ( 1 998); Bucătăria tradiţională
moldovenească (200 1 ); Arta populară meşteşugărească - cartea de vizită a
Moldovei (2004); Muzee şi colecţii săteşti şi şcolare din judeţul Iaşi (20052007); Memoria patrimoniului tehnic, Iaşi-Vaslui-Suceava (2006-2008);
Case şi conace boiereşti din zona Iaşi/ar (2006-2007); Meşteşuguri
populare din Vaslui - România, Leova şi Hânceşti - Republica Moldova
(2008); Cartograjierea siturilor arheologice şi monumente/ar istorice
(2006-2008).
Vasile Munteanu a întreprins de-a lungul timpului o serie e cercetări
etnografice de teren la: Straja, Putna, Nisipitu ( 1 993); Voitinel, Brodina
( 1 994); Gherăeşti ( 1 995); Fălticeni, Roman ( 1 997); Poiana Deleni - Hârlău
( 1 998); Valea Moldovei - coordonator al echipei de cercetare ( 1 999); Roşia
Montană (august 200 1 ); Cucuteni - coordonator al echipei de cercetare
(iulie-august 2002); Valea Telejnei - coordonator al echipei de cercetare
(iulie 2003); Huşi - coordonator al echipei de cercetare (iulie 2004); Crasna
Vaslui - coordonator al echipei de cercetare (iulie 2005); Valea Bistriţei,
Bicazul Ardelean (noiembrie-decembrie 2006); Vaslui, Leova şi Hânceşti Republica Moldova (2008).
În plan ştiinţific era şi doctorand în istorie, specialitatea Etnografie,
la Facultatea de Istorie a Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.
Deşi ca formaţie era istoric, cu toate acestea era şi un foarte bun
etnograf, produs al şcolii etnografice ieşene datorate eforturilor depuse cu
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ani în urmă de către profesorul Ion H. Ciubotaru, cel care coagulase în
cadrul Facultăţii de Istorie acea echipă de studenţi pasionaţi de etnografie.
Vasile Munteanu a fost apreciat şi preţuit de către profesorul Ion H.
Ciubotaru ca "unul dintre cei mai buni studenţi "7 din generaţiile care s-au
succedat de-a lungul timpului în echipa etnografică de la Facultatea de
Istorie. Din păcate, obligaţiile manageriale de mai târziu nu i-au îngăduit
răgazul necesar pentru a se dedica pe deplin cercetării culturii populare
tradiţionale româneşti. Cu toate acestea, îndrăznesc să afirm aici, a fost un
adevărat continuator al şcolii sociologice a lui Dimitrie Gusti, prin organi
zarea de campanii de cercetare ştiinţifică pe teren, în echipe.
A fost un prieten devotat şi statornic, un entuziast al profesiei şi un
prieten al "vechilor zidiri". A preţuit mult clădirile de patrimoniu, clădirile
monument, de care a avut o deosebită grijă din poziţia de director al
Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Naţional Iaşi. De altfel, insist
aici şi asupra faptului că, de pe poziţiile de conducere pe care le-a îndeplinit,
Vasile Munteanu şi-a urmărit cu consecvenţă vocaţia de ctitor.
Era un pasionat vorbitor, dar şi un foarte bun ascultător. Conversaţia
cu Vasile Munteanu era una deosebit de plăcută. Politeţea, bunul simţ,
stăpânirea de sine, stăpânirea bunelor maniere, îl caracterizau de fiecare
dată. Avea un respect deosebit faţă de punctele de vedere ale interlocutorilor
săi, chiar dacă, aşa cum se mai întâmpla uneori, nu le împărtăşea întru totul.
Acum, când nu mai este printre noi, înţelegem mai bine vertica
litatea, curajul şi probitatea profesională care I-au caracterizat, într-o vreme
a superficialităţii şi a ignoranţei. Ca manager, Vasile Munteanu a fost el
însuşi, nefiind adeptul nici unui partid, într-o vreme când funcţiile publice se
ocupă în mod predilect de "protipendada politică" .
În scurta-i viaţă care i-a fost dat să o trăiască, Vasile Munteanu a
construit cu grijă, zi de zi, ceas de ceas, clipă de clipă, sacrificându-se
totodată pe sine, fiind, în acelaşi timp, asemenea unei pietre pe care s-a putut
zidi.
Vasile Munteanu a iubit, deopotrivă, cărţile (de unde izvorau vastele
sale cunoştinţe), prietenii şi oamenii în general (pe care-i ajuta oricând îi
solicitau sprijinul), viaţa în ultimă instanţă (care, din păcate, nu i-a îngăduit
să rămână printre noi mai mult timp).
A fost un altruist prin excelenţă, sprijinind necondiţionat, deopotrivă
cercetători şi instituţii, în finalizarea diverselor proiecte pe care le aveau în
derulare şi care impuneau un sprij in pentru finalizarea lor.
7 Ion H. Ciubotaru, O lumină mai puţin, în ,,Anuarul Muzeului Etnografic al Moldovei" . In
memoriam Vasile Munteanu, nr. XII, laşi, 20 1 2, p. 1 7 .
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A fost un istoric şi un etnograf responsabil, care a militat pentru
cunoaşterea istoriei naţionale, a culturii populare tradiţionale româneşti,
pentru conservarea valorilor fundamentale ale neamului, într-un context
contemporan globalizant.
Am abordat, în câteva dintre întâlnirile noastre, problema clădirilor
de patrimoniu care dispar, una câte una, din cauza nepăsării autorităţilor, fie
ele locale, judeţene ori naţionale.
De multe ori aceste autorităţi nu s-au obosit nici măcar să ceară un
punct de vedere al specialiştilor, deşi erau obligate de lege să o facă,
dărâmând pur şi simplu clădirile de patrimoniu, atentând astfel la moştenirea
culturală a comunităţii locale în primul rând, a celei naţionale în ultimă
instanţă. În acest sens, Vasile Munteanu a luptat cu consecvenţă, ani la rând,
salvând de la distrugere multe asemenea monumente de patrimoniu, cu
precădere din judeţul Iaşi .
Vasile Munteanu a lăsat în urma lui nu doar un loc gol, ci şi o lecţie
de viaţă. Viaţa lui a fost o poveste care, la rândul ei, a însemnat o lecţie.
Noi, cei pe care i-a lăsat în această lume, ne vom aminti mereu de el, ne
vom aminti că undeva, cândva a fost cineva, care, deşi a plecat dintre noi, a
lăsat în urma lui destule semne durabile.
Aceste câteva rânduri, scrise despre cel care a fost Vasile Munteanu,
constituie, deopotrivă, un exerciţiu de memorie şi un exerciţiu de admiraţie
postumă.
Anton Cosa
'
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VASILE M UNTEANU

(1966-201 2)

Se împlineşte în octombrie un an de când am pierdut un foarte bun
prieten şi coleg de breaslă - Vasile Munteanu, Bazil pentru mulţii săi
prieteni, ori " Baba" ccum îi spuneam noi, cei apropiaţi.
L-am cunoscut pe Bazil în 1 99 1 . Eram la începutul studenţiei noastre
la Facultatea de Istorie din Iaşi. Veneam din zone diferite, eu din Roman, el
din Oniceni-Suceava, aveam idei diferite, dar am reuşit să ne împrietenim
repede datorită unei pasiuni comune - istoria. De altfel, era apropape
imposibil să nu te apropii de Bazil.
Î mi amintesc de nopţile în care, c a nişte huhurezi " , cum ne spuneau
"
unii colegi, deoarece studiam mai mult noaptea pentru examene, adică
Bazil, eu, şi Igor Burciu (un basarabean extrem de sufletist şi de o calitate
umană şi ştiinţifică deosebită), ne întâlneam pe holul sau în balconul
căminului şi discutam despre următorul examen.
Era o adevărată plăcere în aceste discuţii interminabi le, uitam uneori
că avem, dimineaţă, examen. Aceste nopţi ne-au unit, ne-au făcut să
cimentăm o prietenie deosebită, iar cultura generală, ideile şi motivaţia pe
care o avea Bazil m-au ajutat şi pe mine. Ne-au unit şi activităţile care nu
erau strict legate de istorie. Bazil a fost un lider al generaţiei noatre, dar şi al
Facultăţii de Istorie din Iaşi, un tip charismatic care ştia să adune în jurul său
colegii, dar care a şi luptat ca drepturile studenţi lor să fie respectate.

583

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

Tot din perioada studenţiei l-am văzut ca un împătimit al ştiinţei
istoriei şi, mai ales, al etnografiei, al sudiului lumii satului în care se născuse
şi se formase ca om. A avut şi un mentor de o valoare deosebită, dl. Prof.
univ . dr. Ion H . Ciubotaru, care a văzut în Bazil potenţialul său şi pasiunea
pentru domeniul etnografiei şi 1-a susţinut în evoluţia sa profesională. De
altfel, domnul profesor afirma că Bazil a fost "unul dintre cei mai buni
studenţi cu care am lucrat vreodată" (Cuvânt înainte, O lumină mai puţin, în
volumul postum Vasile Munteanu, Pagini de etnografie. Studii, articole,
comentarii, îngrijit de Angelica Olaru, Victor Munteanu, Cornel Ciucanu,
Iaşi, Editura Palatul Culturii, 20 1 2).
Bazil a fost remarcat încă din facultate pentru cunoştinţele sale,
pentru capacitatea de sinteză, pentru seriozitatea de care dădea dovadă. A
fost un student eminent, un bun prieten şi mai ales un om cu o inimă mare,
mereu săritor, mereu gata să-şi ajute semenii. Un om vesel, mereu cu
zâmbetul pe buze, care te sprijinea atunci când treceai prin momente
neplăcute. Avea limbajul molcom din zona Fălticenilor şi gândirea
sănătoasă a omului crescut în satul românesc şi în credinţa ortodoxă. Tot din
perioada studenţiei şi-a dovedit pasiunea pentru etnografie, partipând la
cercetări etnografice de teren şa Straja, Putna, Nisipitu ( 1 993); Voitinel,
Brodina ( 1 994); Gherăieşti ( 1 995).
După facultate paşii noştri s-au despărţit, el devenind muzeograf,
apoi director la Muzeul de Etnografie din cadrul Complexului Muzeal
"
"Moldova Iaşi, eu venind la B acău. Am păstrat însă legătura şi era o
bucurie orice întâlnire cu el, orice discuţie la telefon. Pe de o parte era
prietenia dintre noi, pe de alta era permanent o sursă de informare, de
cunoaştere, deoarece avea o pregătire profesională temeinică şi cunoştinţe
vaste în domeniul istoriei şi a ştiinţelor conexe, mai ales în etnografie.
Complexul Muzeal "Iulian Antonescu" Bacău a avut priveligiul de a
colabora cu Bazil la anumite manifestări, el dovedindu-se o persoană foarte
deschisă şi sufletistă.
Cariera sa profesională a fost una deosebită: muzeograf ( 1 996-2007),
cercetător ştiinţific (2007-20 1 2), director al Muzeului de Etnografie din
cadrul Complexului Muzeal "Moldova" Iaşi ( 1 999-2005), director al
Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Cultural Iaşi (2005-20 1 2), profesor
asociat al Universităţii "Al. 1. Cuza" Iaşi - Facultatea de Istorie (200720 1 2).
De-a lungul activităţii sale profesionale, Bazil a demonstrat pasiune
pentru profesia sa. A continuat activitatea de teren, de această dată ca
muzeograf sau director al Muzeului de Etnografie din Iaşi. Astfel a
participat în colectivele de cercetare de la Fălticeni, Roman ( 1 997), Poiana
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Deleni-Hârlău ( 1 998), Roşia Montană (200 1 ), Valea Bistriţei, Bicazul
Ardelean (2006), Vaslui, Leova, Hânceşti-Republica Moldova (2008). A
coordonat deasemeni echipele de cercetare de pe Valea Moldovei ( 1 999), pe
cele de la Cucuteni (2002), de pe Valea Telejnei (2003), Huşi (2004) sau
Crasna-Vaslui.
Având spirit organizatoric şi certe calităţi de lider, a iniţiat şi
organizat numeroase activităţi culturale de importanţă naţională sau locală.
Este dificil să enumeri aici aceste activităţi, dar ele au fost apreciate atât de
specialişti, de lumea culturală, cât şi de publicul larg. A fost, în acelaşi timp
un fondator, de eforturile sale fiind legate înfiinţarea Muzeului Viei şi al
Vinului din Hârlău sau publicarea unui anuar foarte aşteptat
Anuarul
Muzeului Etnografic al Moldovei, al cărui redactor coordonator a fost de la
primul număr.
Dar cel mai important este faptul că Bazil a fost un om deosebit, un
prieten, un altruist, că întotdeauna când aveai nevoie de ajutor, de un sfat,
era lângă tine. Din păcate Bazil ne lipseşte la toţi cei care l-am cunoscut sau
care i-au fost prieteni. Lipseşte zâmbetul său, lipsesc glumele sale, lipseşte
omul Vasile Munteanu. Undeva, ocolo sus, Bazil ne priveşte şi probabil, cu
zâmbetul său inegalabil, cu felul său vesel, stă de vorbă cu profesorii pe care
i-a cunoscut, dar au plecat înaintea lui. Nouă nu ne rămâne decât tristeţea că
ne-a părăsit atât de repede şi că ne lipseşte atât de mult.
-

Marius-Alexandru /stina
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VLADIMIR HANGA

(21

octombrie

1920-1 6

iunie

2013)

Î n această vară destul de capri
cioasă, precum vremurile pe care le trăim,
ne-a părăsit la 1 6 iunie, la Arad, unde şi-a
trăit ultimii ani din viaţă, un OM excep
ţional, un cărturar de elită, un dascăl de
mare vocaţie, un specialist în drept de
talie europeană, profesorul-savant Vladi
mir Ranga.
Cel pe care îl deplângem în aceste
palide rânduri, cel care a fost şi rămâne,
pentru multe generaţii de studenţi în Drept
şi pentru noi toţi, un mare specialist în
dreptul roman şi istoria dreptului româ
nesc, a venit pe lume la 2 1 octombrie

1 920, într-o familie de oameni gospodari din comuna Cucova (azi sat
component al comunei Valea Seacă), din judeţul Bacău.
Copilăria şi adolescenţa petrecute în cea mai mare parte în familia şi
satul natal şi-au pus amprenta asupra personalităţii lui Vladimir Ranga.
După anii de şcoală primară, în localitatea natală, în 1 93 1 a devenit
elev la Liceul " Ferdinand 1" (azi Colegiul Naţional " Ferdinand 1" Bacău). A
fost un elev de excepţie al numitului liceu, încheindu-şi studiile în 1 939, ca
şef de promoţie şi premiant de onoare.
Este interesant de menţionat, că absolventul V ladimir Ranga vorbind
la festivitatea de sfârşit de ciclu, în numele promoţiei sale şi-a ţinut discursul
în limba latină. Era pentru prima dată, şi după informaţiile noastre nu s-a
mai repetat, în istoria liceului, întrucât a urmat tăvălugul războiului şi după
aceea comunizarea ţării, când un absolvent se adresa într-un cadru oficial,
profesorilor şi colegilor în limba latină.
Fostul ferdinandist de excepţie, V ladimir Ranga a mărturisit deseori
cât de mult a datorat anilor de liceu. Î ntr-o scrisoare adresată şcolii în care s
a format, cu ocazia sărbătoririi centenarului Colegiului Naţional " Ferdinand
587

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

I" din Bacău, în decembrie 1 997, intitulată sugestiv " Ce datorăm liceului
nostru" , spunea:
"După decenii de la terminarea studiilor liceale, ne întoarcem iar la
Alma Mater pentru ca, urându-i la un secol de existenţă noi şi strălucite
împliniri în formarea celor tineri, să-i mulţumim pentru tot ce ne-a dăruit cu
atâta mărinimie.
Mai întâi de toate ne-a dat certitudinea propriei noastre fiinţe, ce-şi
trage obârşia din spiritualitatea geto-dacă - ce ne leagă de glie şi din geniul
roman care, transmiţându-ne sensul universalităţii, ne obligă la înţelegerea
omului şi a menirii sale într-o societate mondială.
Ne-a dezvăluit apoi tainele ştiinţei, ne-a lămurit simplitatea
raţionamentului sănătos - nealterat de sofisme - şi ne-a îndrumat spre
înţelegerea fenomenului social, ferindu-ne de falsa erudiţie, de speculaţiile
primejdioase şi de tirania aventurilor sociale.
Ne-a convins de fiecare zi că munca este sorgintea mulţumirii de
sine, un panaceu de fiecare zi pentru a ne izbăvi de rele - uneori inerente
naturii umane - o cale spre virtute, într-un cuvânt, o datorie a existenţei
noastre.
Iată de ce nu ne-am sustras de la sarcini grele şi uneori ingrate şi a
unor funcţii pline de răspundere civică. Astfel am învăţat să ne îndeplinim
cu devotament şi dragoste meseria aleasă, desăvărşindu-ne pe noi înşine.
Ne-a învăţat să fim mereu în slujba comunităţii şi să contribuim din
toată fiinţa noastră la un progres mereu în devenire, ne-a învăţat să iubim,
oriunde şi oricând adevărul şi dreptatea, să îndepărtăm zgomotele deşarte şi
minciunile ce adesea te înconjoară ameninţător şi, în fine, să depăşim
greutăţile pe care adesea fatalitatea ni le pune în cale.
Într-un cuvânt, ne-a învăţat să fim oameni în adevărata accepţiune a
acestui cuvânt" şi semna Prof. Univ. Dr. Doc. Vladimir Hanga.
După anii de liceu, Vladimir Hanga şi-a continuat pregătirea
universitară în cadrul Facultăţii de Drept din Bucureşti, al cărui licenţiat
"
"Magna cum laude a fost în 1 943 , ca şef de promoţie. La terminarea
facultăţii a fost selectat pentru a fi cadru didactic în învăţamântul superior.
Cu excepţia a doi ani, timp în care a funcţionat la Facultatea de
Drept din Bucureşti, unde se pare că nu s-a prea împăcat cu " aerul şi
mentalităţile dâmboviţene", întreaga sa viaţă şi muncă universitară s-au
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legat de prestigiOasa Universitate românească din Cluj, înfiinţată după
Marea Unire din 1 9 1 8, şi unde un alt băcăuan, savantul-arheolog Vasile
Pârvan a susţinut lecţia inaugurală la 2 noiembrie 1 9 1 9, lecţie intitulată
sugestiv ,,Datoria vieţii noastre" .
Pregătirea ştiinţifică a lui Vladimir Hanga a fost marcată de
susţinerea a două doctorate, unul în drept, în 1 94 7 şi unul în ştiinţe
economice în 1 949 obţinând, de fiecare dată, titlul de " laureat" .
Printr-o tenace şi bogată activitate la catedra universitară şi o
prodigioasă muncă de cercetare ştiinţifică, Vladimir Hanga a parcurs toate
treptele ierarhiei universitare, de la asistent la înaltul titlu de prof. univ. dr.
docent, obţinut în 1 962.
De la catedra universitară a predat studenţilor de la Drept şi Ştiinţe
Economice, dar şi de la alte facultăţi, numeroase cursuri generale şi cursuri
speciale, între care menţionăm: Drept privat roman; Istoria universală a
statului şi dreptului; Istoria statului şi dreptului românesc; Drept civil;
Tehnica juridică; Drept internaţional privat; Teoria statului şi dreptului;
Limba latină; Istoria economiei naţionale; Relaţii şi organizaţii
internaţionale; Informatică juridică, etc.
Profesorul şi respectiv cercetătorul ştiinţific Vladimir Hanga a
desfăşurat o bogată şi remarcabilă activitate ştiinţifică, concretizată în
numeroase tratate şi monografii, la care, se adaugă peste 250 de articole,
studii, recenzii, note, privind dreptul roman; istoria universală antică; istoria
dreptului românesc, etc. - publicate în ţară şi străinătate.
Lucrările publicate care 1-au consacrat pe Vladimir Hanga ca un
mare specialist în drept sunt: Drept privat roman ( 1 97 1 , urmat de alte şapte
ediţii); Istoria dreptului românesc (trei ediţii, în 1 980 o ediţie în trei
volume); Crestomaţie pentru istoria statului şi dreptului roman (3 volume);
Dreptul şi tehnica juridică; Les institutions du droit contumier roumains sau
Dreptul şi calculatoarele (două ediţii).
Multe generaţii de studenţi, viitori jurişti din Cluj-Napoca,
Bucureşti, Iaşi şi alte centre universitare din ţară au învăţat şi mai învaţă
după tratatele şi cursurile profesorului Vladimir Hanga. Pentru multe
generaţii de jurişti, când spui curs de drept roman, spui, în fapt,Vladimir
Hanga.
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Puţini sunt cei care ştiu, mai ales din ultimele generaţii, că Vladimir
Hanga nu a fost numai un mare specialist în dreptul roman şi în dreptul
vechi românesc, ci şi un foarte bun şi talentat istoric al lumii antice, dovadă
fiind, în acest sens, lucrările sale, intitulate: Cetatea celor şapte coline
( 1 957); Caius Iulius Caesar ( 1 967); Alexandru Macedon ( 1 974) şi Mari
legiuitori ai lumii ( 1 994).
Excelent latinist, format în acest sens încă din anii de liceu, cum am
menţionat mai sus, profesorul Vladimir Hanga a colaborat cu alţi distinşi
specialişti, la traducerea şi editarea documentelor medievale transilvănene
(zece volume publicate de Academie), iar în 2002 la vârsta de 82 de ani, a
tradus din limba latină Instituţiile lui Iustinian.
Profesorul Vladimir Hanga a realizat şi importante instrumente de
lucru, cum sunt: Mic dicţionar juridic; Dicţionar juridic englez-român şi
român-englez; Dicţionar juridic latin-român, de mare folos noilor generaţii
de jurişti.
Pentru prestigiul său, în lumea universitară clujeană a fost decan al
Facultăţii de Drept ( 1 968- 1 973) şi prorector al Universităţii clujene ( 1 9731 976). A contribuit la formarea multor generaţii de jurişti, a condus foarte
multe lucrări de licenţă şi numeroase lucrări de doctorat în specializările
"
"
"Drept roman şi " Istoria statului şi dreptului roman .
Impresionanta activitate didactica-ştiinţifică i-a adus multe şi
meritate titluri şi distincţii. În 1 962 i s-a atribuit titlul de doctor docent în
ştiinţe juridice. În 1 9 8 1 Academia Română (numită pe atunci Academia R.
S. România) i-a acordat Premiul " Simion Bărnuţiu", iar Universitatea de
Vest din Timişoara în 1 997 şi Universitatea "Aurel Vlaicu"din Arad în
2004, i-au conferit titlul de Doctor Honoris Causa.
Profesorul-savant Vladimir Hanga a fost recunoscut ca un mare
specialist în istoria dreptului nu numai la noi în ţară, dar şi peste hotare. A
susţinut cursuri şi conferinţe la Universităţi de prestigiu din Paris,
Strassbourg, Bruges, Amsterdam, Vama, Liubliana, Leiden, Haidelberg,
Frankfurt am Mein, Leipzig, Geneva, Dusseldorf, ş. a. A participat la
numeroase congrese, simpozioane şi colocvii naţionale şi internaţionale.
Urmare a prestigiului dobândit pe plan ştiinţific a fost ales membru
mai
multor
societăţi ştiinţifice din străinătate, precum "Societe d'histoire
al
"
du droit din Paris, " Societatea oamenilor de ştiinţă Pugwash" , etc. A fost
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expert O . N. U. pentru drepturile civile şi politice (în două sesiuni, 1 9771 980 şi 1 980- 1 984) . A fost membru al Curţii Permanente de Arbitraj de la
Haga ( 1 984- 1 988) .
Pe lângă premiile şi titlurile menţionate deja, în rândurile de mai sus,
acordate pe plan naţional, mai consemnăm că numele lui Vladimir Hanga
este înscris în două enciclopedii din străinătate: "Cambridge" şi "Marquis
Who's Who in the World" din SUA.
Prin trecerea în lumea umbrelor, la Arad, în 1 6 iunie 20 1 3 , unde îşi
va dormi somnul de veci, am pierdut încă un MARE OM, un universitar şi
om de ştiinţă exemplar, apreciat şi iubit de discipolii săi şi de toţi cei care 1au cunoscut.
Vladimir Hanga rămâne, prin tot ce a realizat în viaţă, prin ţinuta
morală, ştiinţifică, academică şi cetăţenescă un model demn de urmat, în
primul rând de noile generaţii.
Datoria noastră este să-i păstrăm şi cultivăm memoria, să-i ducem
mai departe idealurile sale . A nu-l uita înseamnă ai continua realizările,
legându-1 astfel organic, pentru eternitate, de actualitatea vie.
Cum am putea încheia aceste modeste rânduri, despre un mare
latinist şi jurist, decât spunându-i celebrele cuvinte ale strămoşilor romani:
SIT TIBI TERRA LEVIS !
Ioan Mitrea
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LISTĂ ABREVIERI PERIODICE

Tutovensis" - Acta Musei Tutovensis, Muzeul " Vasile
"Acta Musei
"
Pârvan Bârlad.
AARMSI - Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice,
Bucureşti.
"
"Analele Banatului , S. N. - Analele Banatului, Serie Nouă, Muzeul
Banatului, Timişoara.
AP - Analele Putnei. Revista Centrului de Cercetare şi Documentare al
Sfintei Mănăstiri Putna, Putna.
"
"Angustia - Angustia. Muzeul Carpaţilor"Răsăriteni, Sfântu-Gheorghe.
AŞUI - Analele Universităţii " Al. !. Cuza , Iaşi.
AIIA(I, X) - Anuarul Institutului de Istorie " A. D. Xenopol ", Iaşi.
AGAD - Archiwum Gl6wne Akt Dawnych, Varşovia.
ArhMold - Arheologia Moldovei, Iaşi.
AG - Arhiva Genealogică, Iaşi.
AR - Arhiva Românească, Bucureşti.
"
"Ateneu - Ateneu. Revistă de cultură, Bacău.
BOR - Biserica Ortodoxă Română, Bucureşti.
BCIR - Buletinul Comisiei Istorice a României, Bucureşti.
"
"
" Carpica - Carpica. Complexul Muzeal " Iulian Antonescu , Bacău.
CAB - Cercetări arheologice în Bucureşti, Muzeul de Istorie a oraşului
Bucureşti.
Cercetlst, S. N./CI - Cercetări istorice, Serie Nouă, Bucureşti-Iaşi.
CL - Convorbiri literare, Iaşi.
"
" Cultura - Cultura, Organul de presă al Ministerului Culturii al Republicii
Sovietice Socialiste Moldoveneşti, Chişinău.
CCDJ - Cultură şi Civilizaţie la Dunărea de Jos, Muzeul Dunării de Jos,
Călăraşi.
"
"Dacia , N. S. - Dacia. Revue d'archeologie et d'histoire ancienne,
Nouvelle Serie, Bucureşti.
"
"Dacia Literară - Dacia Literară, Iaşi.
"
"Danubius - Danubius, Muzeul Judeţean Galaţi.
" Forum Cultural, Direcţia Judeţeană pentru Cultură,
"Forum Cultural
Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional, Botoşani.
"
"Hierasus - Hierasus. Muzeul Judeţean Botoşani.
-
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Mem.Antiq - Memoria Antiquitatis, Complexul Muzeal Neamţ, Piatra
Neamţ.
" Moldova Socialistă. Organul suprem de presă al
"Moldova Socialistă
Partidului Comunist din Moldova, Chişinău.
M. O. - Monitorul Oficial al României, Bucureşti.
"
"Mousaios - Mousaios. Muzeul Judeţean Buzău.
"
"Pravda - Pravda. Organul suprem de presă al Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice, Moscova.
RA - Revista Arhivelor. Direcţia Generală a Arhivelor Statului, Bucureşti.
RI - Revista de Istorie, Bucureşti.
RM - Revista Muzeelor, Bucureşti
RMMMIA - Revista Muzeelor şi monumente/ar, Monumente Istorice şi de
Artă, Bucureşti.
SAA - Studia Antiqua et Archaeologica, Universitatea " Alexandru Ioan
Cuza" Iaşi.
StCl - Studii Clasice, Bucureşti.
SCIV(A) - Studii şi Cercetări de Istorie Veche (şi Arheologie), Bucureşti.
SCN - Studii şi Cercetări de Numismatică, Bucureşti.
SCS - Studii şi cercetări ştiinţifice, Bucureşti.
Suceava - Suceava. Anuarul Muzeului Naţional al Bucovinei, Suceava.
"
"Thraco-Dacica - Thraco-Dacica. Institutul Român de Tracologie,
Bucureşti.
"
"Ungarisches Magazin - Ungarisches Magazin, Pressburg.
"
"Vrancea - Vrancea. Studii şi Comunicări, Muzeul Judeţean Vrancea,
Focşani.
"
"Zargidava - Zargidava. Revistă de istorie. Societatea de Ştiinţe Istorice
din România, filiala Bacău, Bacău.
-
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LISTĂ PRESCURTĂRI

AŞM- Academia de Ştiinţe a Moldovei
apud - după
AOSP a RM - Arhiva Organizaţiilor Social Polititice a Republicii Moldova,
Chişinău
ANIA .N. - Arhivele Naţionale (Bucureşti, Iaşi, Bacău ş . a . )
ANIC - Arhivele Naţionale Istorice Centrale, Bucureşti
Bibl. - biblioteca
BAR/BAR - Biblioteca Academiei Române, Bucureşti
BCUIBCU - Biblioteca Centrală Universitară (Bucureşti, Cluj, Iaşi ş. a)
CCP-A - Colegiul Central de Partid - litera A
Cf/cf. - conform
coord . - coordonator
cuv. intr. - cuvânt introductiv
doc. - document
d. - dosar
Ed. - editura
ed. - ediţia
E.S.P . L . A. - Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti
EAIVR - Enciclopedia Arheologiei şi Istoriei Vechi a României
et alii - şi alţii
etc/etc . - etcetera
f. a. - fără an
f. e. - fără editură
f./fol . - fila/filele
Fig ./fig. - figura
F. - fond
Foto - fotografie/imagine
Ibidem/ibidem - în acelaşi loc, în aceeaşi lucrare
Idem/idem - acelaşi
ICOM - Consiliul Internaţional al Muzeelor
infra - mai jos
introd. - introducere
inv. - inventar
îngr. - îngrijită
j . /jud. - judeţul
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loc. cit. - locul citat
Ms./ms. - manuscris
ms. rom. - manuscris românesc
MCIP - Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice
n. a./n. n./s. n. - nota autorului/nota noastră/sublinierea noastră
N. B . ! - Nota Bene! (ia aminte! )
Nr./nr. - număr(ul)
op. cit. - opera citată
p./pp. - pagina/paginile
Pl./pl. - planşa
postf. - postfaţă
pref. - prefaţă
rep. - repertoriu (poziţia din)
s. - sena
S. N. - serie nouă
SJAN - Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale (Bacău, Iaşi, Galaţi, ş. a.)
SONFR - Societatea Ortodoxă Naţională a Femeilor Române, Bucureşti
supra - mai sus
ş. a. - şi altele
supl./suplim. - supliment(ul)
trad. - traducere
UNESCO - Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
USM - Universitatea de Stat din Moldova
urm. - următoarele
v. - vezi
voi. - volum(ul)
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LISTA AUTORILOR
Amalanci Mihaela, conservator, Complexul Muzeal " Iulian Antonescu"
Bacău, mihaela_amalanci@yahaa. cam
Băltuţă Steliana, muzeograf pensionar, Muzeul Judeţean Botoşani, tel.
0748/1 46224
Bărbieru Marina-Mihaela, muzeograf, Complexul Muzeal "Iulian
Antonescu" Bacău, muzeuistarie_bacau@yahaa. cam
Berceanu Maria, profesoară, Colegiul Naţional "Gheorghe Vrânceanu"
Bacău, mariaberceanu@yahaa. cam
Bolduma Viorel, lector superior, Facultatea de Istorie şi Etnopedagogie,
Universitatea Pedagogică de Stat " Ion Creangă" din Chişinău, Republica
Moldova, bviarel@yandex. ru
Boldur Dimitrie-Ovidiu, doctor în istorie, muzeograf, Complexul Muzeal
"
" Iulian Antonescu Bacău, abaldur@yahaa.cam
Burlacu Valentin, conferenţiar universitar doctor, Catedra de Istoria
Românilor, Universitatea Pedagogică de Stat " Ion Creangă" din Chişinău,
Republica Moldova, tel. 00373068523 842; 00373240755
Chiaburu Elena, doctor, bibliotecar, Facultatea de Economie şi
Administrarea Afacerilor, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi,
elena. chiaburu@gmail. cam
Colta Elena Rodica, doctor, etnolog, Centrul Cultural Judeţean Arad,
radica. calta@gmail. cam
Constantinov Valentin, doctor în istorie, cercetător ştiinţific coordonator,
Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe al Moldovei, Chişinău,
Republica Moldova, walentkanstant@yahaafr
Costaş Coralia, doctor, şef birou relaţii publice, marketing cultural,
proiecte, programe, Complexul Muzeal Naţional " Moldova" Iaşi,
cara/ia. castas@gmail. cam
Coşa Anton, doctor în istorie, muzeograf, Complexul Muzeal " Iulian
Antonescu" Bacău, ablcasa@yahaa. cam
Cucu Cornelia, profesoară pensionară, Liceul cu Program Sportiv Bacău,
carne/ia. cucu@yahaa . cam
David Valentin-Cătălin, agent principal de poliţie, Inspectoratul Teritorial
al Poliţiei de Frontieră Iaşi, catalindavid@yahaa.cam
Dobozi Milandolina Beatrice, doctor în istorie, consilier superior, Serviciul
Judeţean Mureş al Arhivelor Naţionale, milandalinad@yahaa.cam
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Gavrilă Marcela, muzeograf, Complexul Muzeal " Iulian Antonescu "
Bacău, maree_gav@yahoo. co. uk
Gorovei Ştefan S., profesor universitar doctor, Facultatea de Istorie,
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, stefangorovei@yahoo.fr
Istina Marius-Alexandru, doctor în istorie, şef secţie logistică,
informatizare, educaţie muzeală, Complexul Muzeal " Iulian Antonescu"
Bacău, malistina@yahoo.com
Jumară Dan, cercetător ştiinţific doctor, Muzeul Literaturii Române, Iaşi,
documentis_gen@yahoo. corn
Mitrea Ioan, doctor în istorie, Fundaţia Cultural-Ştiinţifică "Iulian
Antonescu" Bacău, tel. 0743/037 1 60
Ocneanu Lenuţa-Gabriela, bibliotecar, Complexul Muzeal " Iulian
Antonescu" Bacău, ocneanu_lenutagabriela@yahoo.com
Pohrib Adrian, doctor, şef serviciu, Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor
Naţionale, pohribadrian@yahoo.com
Pohrib Mariana-Delia, muzeograf, Muzeul de Istorie Galaţi,
pmariana3 3 3@gmail. corn
Rădulescu Marius, doctor inginer, cercetător ştiinţific principal gr. 2, S. C.
Electromecanica S. A. Ploieşti, cspmarius@yahoo.com
Samoilenco Valentina, lector superior, Universitatea Pedagogică de Stat
Chişinău,
Republica
Moldova,
Creangă"
" Ion
samoilencovalentina@gmail. corn
Spânu Alin, doctor în istorie, consilier, Ministerul de Externe, Bucureşti,
alinspanu@yahoo. corn
Ungureanu Elena, profesoară pensionară, Grădiniţa " Spiru Haret'' Bacău,
tel. 0234/5 1 1 779; 0757/273501
Vasiliu Ioan, doctor în istorie, şef serviciu, Muzeul Municipal de Istorie
Oneşti, vasiliucioan@yahoo. corn
Vulpe Gabriela, consilier superior, Serviciul Judeţean Galaţi al Arhivelor
Naţionale, gabriela13v@yahoo.com
Zub Alexandru, academician, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol" al
Academiei Române, filiala Iaşi
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Î n atenţia colaboratorilor:
Numărul XLII al periodicului "Carpica. Complexul Muzeal "lulian
Antonescu" Bacău" cuprinde majoritatea comunicărilor care vor fi prezen
tate la Simpozionul Naţional " Vasile Pârvan " (Bacău, 3-4 octombrie 201 3),
dar şi alte articole, recenzii, texte aniversative sau de comemorare a
personalităţilor din viaţa culturală şi ştiinţifică românească.
Autorii textelor inserate în cuprinsul Carpicii/20 1 3 au avut posi
bilitatea de a opta în privinţa prescurtării/sau nu a prenumelui autoa
relor/autorilor lucrărilor utilizate, a ordinii locului apariţiei şi a editurilor
unde au apărut lucrările respective, a inserării/sau nu a editurilor, precum
şi a utilizării/sau nu a abrevierilor/prescurtărilor (din "Lista de abrevieri
periodice" şi " Lista de prescurtări " inserată la finalul volumului).
Colectivul de redacţie al periodicului acceptă, în continuare, pentru
publicare, articole, recenzii şi note bibliografice. Pentru numerele viitoare,
redactarea trebuie să fie obligatoriu conformă cu Normele de editare ale
Academiei Române, utilizând sistemul european de notare (autor, titlu
lucrare - cu caractere italice, localitatea, editura, anul apariţiei şi pagina 1
paginile) la subsolul fiecărei pagini. Textul trebuie să cuprindă maximum
20 de pagini (în format academic - 1 7 X 24 cm - digital Word, cu diacritice
româneşti, caractere Times New Roman, font 12 - pentru text şi 1 O - pentru
aparatul critic, la un rând şi dimensiunea paginii cu marginile sus-jos 1
stânga-dreapta de 1, 5 cm). Conţinutul poate să fie completat cu material
ilustrativ în format jpg/jpeg, fără ca imaginile să fie intercalate în text;
acolo unde este cazul, vă rugăm să inseraţi şi o listă a imaginilor utilizate.
Textul va fi însoţit, în partea introductivă, de un rezumat (1 0-1 5
rânduri) ş i de cuvinte-cheie, în limba română ş i în limbile de circulaţie
internaţională (engleză, franceză sau germană). Titlul textului va fi tradus
în aceeaşi limbă de circulaţie ca şi rezumatul. În cazul în care utilizaţi
abrevieri, vă rugăm să anexaţi, la finalul textului, o listă a acestora.
Redactarea trebuie să fie realizată pe suport electronic (Digital
Video Disc/Compact Disc/stick) sau trimisă, ca document Word ataşat, pe
adresa de e-mail: muzeuistorie_bacau@yahoo.com, începând cu momentul
lansării invitaţiilor pentru participarea la Simpozionul Naţional " Vasile
Pârvan " (ediţia 201 4).
Colectivul de redacţie îşi rezervă dreptul de a accepta publicarea
materialului în funcţie de nevoile editoriale ale periodicului, articolele
nepublicate nu se restituie decât la cererea expresă a autorilor.
Responsabilitatea asupra conţinutului textelor publicate, a rezu
mate/ar şi a titlurilor - traduse în limbile de circulaţie internaţională revine, în totalitate, autorilor.
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