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Printre revistele de cercetare ştiinţifică cu
profiJ istoric şi muzeografic din ţara noastră, înce
pînd cu acest volum, se inscrie şi publicatia
" Cercetări istorice", care în paginile ei a udunat o
parte din munca cerce tătorilor ieşeni.
Titlul dat culegerii ne aminteşte de presti
gioasa revistă apărută cu cîteva decenii în urmă
în oraşul Iaşi, sub conducerea istoricului şi profe
sorului universitar Ilie Minea. Desigur, că nu s-o
urmărit o reeditate, dar contributii noi, de pe 1.
treptele socia l-politice superioare ale contemporaneităţii duc mai departe, la dimensiunile societăţii
noastre socialiste, traditiile ştiinţifice progresiste
ale şcolii 1storice ieşene care, de-a lungul anilor
şi-a înscris în cartea de aur a neamului numele
unor savanţi de prestigiu naţional şi universal.
Cu acest modest început, "Cercetări istorice"
îşi propune să adune în paginile sale cele mai
valoroase creaţii ştiinţifice din domeniul istoriei
şi muzeografiei.
/
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CERCETARI DE MUZEOGRAFIE

DIN ISTORICU L M UZEISTICII I EŞ E N E
1. GRIGORIU

Actualele muzee cu profil istoric, etnografic şi de artă din capitala
Moldovei sînt instituţii cu pondere şi prestigiu Îln actiunea de conser
vare şi valorificare a tradiţiei naţionale. Servind la formarea unei
concepţii cuprinzătoar'e şi documentate asupra trecutului nostru şi
bucurîndu-se de un larg interes din partea publicului, aceste instituţii
rodul
unor minuţioase şi îndelungi tatonăll'i, a unei însufleţite
sînt
munci desfăşurate pe acest tărîm de numeroşi cărturari şi paMioţi
ieşeni.
Fosta cetate de scaun a Moldovei a oferit un bogat material de

interes muzeaJ ; diferitele ctitorii domneşti, administrative şi de cult ,

vestigiile răspîndi1te pretutindeni, materialele provenite de la impor
tantele cetăţi geto-dacice din împrejurimi formau o bază materială
îndestulătoare pentru a stimula iniţiativele şi a justifica interesul pentru
fondarea unui locaş de conservare şi studiu a istoriei naţionale.
Preocupări sporadice în această direcţie întîlnim încă din secolul
al XVII-lea. Astfel, poate fi adusă în discuţie semnalarea pe care o
face Miron Costin în De neamul moldovenilor din ce ţară au ieşit stră

moşii lor, privitoare la o inscripţie latină de la cetatea Gherghina

1•

Inscripţia aceasta a suscitat, apoi, şi interesul lui N. Costin 2 şi Dimitrie
Cantemir 3• In Ţara Românească,
s�tolnicul
Constantin
Cantacuzino
găsea necesar să-şi susţină afirmaţia cu privire la vechimea şi latini
tatea

poporului

român,

adUJcînd în discutie şi date cuprinse

inscripţie de pe vremea lui Traian

4•

într-o

Poate că rnu-i lipsită. de i nteres

observaţia că aceşti cărturari s-au format în centre culturale de mare

prr,esti'giu europe�am, îrn Oail''e 1aeru/l Î'nrviorăto:r aJl Renaşterid,
pentru vestigiile trecului, era de multă vreme statornicit.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ICIU ;f\espedrut

10

1 . GRJGORIU

2

Conştiinţa valorii vechilor documente s-a manifestat, cu trecerea
timpului, continuu şi i ntens, putînd fi identificată! în acţiuni legate de
organizarea unor expoziţii, în special de carte rară. I n acest s cop se
apela la contribuţia benevolă a publicului, cale pe care s-au expus şi
gru. p aje de embleme, steme, ornamente etc. I ntre primel e atestări sînt
de amintit unele fonduri bibliotecare, de pe lîngă curţile domnilor şi
dregătorilor cu dragoste de carte, precum ale Mavrocordaţilor, ale lui
Enache Kogălniceanu sau Toma Carra.
O formă sistematică vor căpăta asemenea preocupări în secolul
al XIX-lea, cînd cultura materială va forma obiectul unei concepţii
instituţionale. Motivarea cea mai de seamă a interesului pentru obiec
tele muzeistice o găsim acum integrată Î'n conştiinţa patriotică de afir
mare şi susţinere a titlurilor de merit ale poporului nostru, reflectate
în trecutul său. Efortul de reliefare a valorilor spirHuale ale poporului
nostru capălt ă în epocă dimensiuni nemaicunoscute. Amintim numai
av întul pe care îl cunoaşte interesul pentru folclor şi faptul c ă obiec
tivele de ordin social şi naţional ale şcolii istorice româneşti - în
plină dezvoltare - îşi găseau un auxiliar pre ţ i os în orice acţiune de
adunare şi valorificare a izvoarelor istoriei patriei. A. T. Laurian şi
N. BăJcescu î n " Magazin istoric pentru Daci a " , M. Kogălniceanu în
"Arhiva românească " , fixează sarcinile ce revin istoriografiei în opera
de culegere a tuturor documentelor care pot furniza date referitoare la
is toria românilor.
Infcrmaţiile privitoare la prima înj ghebare muzeistică din laşi sînt
suficient de sigure, ca să permită situ<Hea acestui eveniment la data
de 4 februarie 1 834, cînd se constituie Muzeul de Istorie Naturală. , ce
avea să numere printre membrii săi onorifici nume răsună>toare ale
ştiinţei mondiale, ca acela al învăţatului A. Humboldt 5• I.n jurul acestui
nucleu s-au polarizat în anii urmăl t ori principalele c olecţi,i de docu
mente care depăşesc în curînd cadru l naturalistic, putînd oferi o ima
gine cu aplicaţie pur istorică. Sub egida Muzeului de Istorie Naturală
se fac intervenţii pe lîngă ofidalităţi pentru depistarea şi aducerea în
patrimoniul public a tot ce ar fi putut avea vreo referil n ţă la viaţa cul
turală şi material ă din trecutul Moldovei. S-a creat astfel baza pentru
o secţie numismatică şi arheo/ogică, conţ inînd la inceput " fragmente
de pi,etre şi marmure, figurine, vase, statuete, inscripţii, lămpi, arme,
zale, ghiulele, sigilii, j uvaeruri, ornamente de bronz, argint" etc.
Depozitele mai importante care au furnizat obiectele amintite sî1 n t
cele de la Gherghina
(Galaţi) şi Gîdinţi
( Roman) 6• La intervenţia
paharnicului G. Săulescu, în baza unui document oficial adresat căl t re
Epi:Lropia iinrvăţăltUII'iil•olr pulb�ke diill Moldova, seoffill1l alt de p'Î·I1Călla'bu�
Galaţilor, Tcderiţă Balş şi C. Ventura - posesorul moşiei Fireşti, pe
care se afla aetatea de la Gherghina - obiectele antice scoase la
suprafaţă vor fi tr· a nsportate la laşi, unde "să se păstreze în muzeul
Academiei, ca cele ce interesesc nu numai pe daca-romani dară pe
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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toată lumea istorică" 7• Conform documentului ofidal către Epitropie,
au fost găsite şi trimise la Muzeu treizeci monede (argint, bronz ,
aramă ) , două statui de bronz reprezentînd pe Cupidon şi Ceres (de fapt
Fortuna n.a.), o coloană mică, fragmente cte capite!e, trei bucăţi de
marmură cu inscripţie, un altar cu inscripţie ( aflat acuma la Muzeul
de ;i:s•tl()lrie a MoUdov·ei), dil:·e<VJa mom.Sitr•e de ţigl l e şi cărămiZii 8•
Printre oamenii de cultură din această perioadă, care în cadrul
multiplelor preocu,p ări au avut în vedere şi vechile noastre mnnu
mente, amintim pe Gheorghe Asachi, " a l că.rui nume îl găsim in toate
începuturile intelectuale şi industriale ale Moldovei - campion neo
bosit al inteligenţei în timp de j umătate de secol" 9• Spirit multilate
ral, " atit de pregătit pentru artă şi cu atîta simţ pentru istorie" 10, el
a sprij init orice iniţiativă privind punerea în valcare a urmelor eul-.
turii noastre materiale. Descoperirea cetăţii romane de la Gherghina
( B arbosi) 1\ care la vremea aceea a intretinut interesul contemporanilor,
l-a determinat pe ilustrul cărturar să, facă 1 c unoscute publicului, prin
paginile revistei " Spicuitorul moldo-român " 12, aceste însemnate urme,
doveditoare a originii latine a poporului nostru, care stîrniseră şi inte
resul cronicarilor moldoveni. Vizitînd în mai multe rînduri, împreună
cu Mihai Sturza, mănăstirile din Moldova, Gheorghe Asachi se numără
printre cei dintîi cărturari care au pus în evidenţă valoarea lor arhi
tecturală, şi istorică 13•
I nscrierea activităţii muzeis.Uce într-un ce11c de idei propagan
distice, pe linia afirmă.rii naţionale VR fi opera generaţiei patruzeciop
tiste, a!e cărei acţiuni se succed pînă în preajma consolidării statului
român modern, în timpul lui Al. 1. Cuza. Culmin înd cu înfiinţarea
Muzeului Naţional de Antichităţi de sub conducerea lui Gr. Tocilescu,
asemenea acţiuni intrau în faza sistemului de cercetare, fumizînd
substanţa unei discipline constituite. Eforturile conjugate ale cercetă
torilor din toate provinciile, în special ale celor munteni ca Cezar
Bolliac sau A. Odobescu şi ale celor moldoveni ca M. Kogălniceanu ,
T. T. Burada, A. D. Xenopol, N. Iorga ş. a., au fost încununa•te rle a,pa
ri ţi a unei şcoli istorice româneşti.
Organizată pe temeiul unor principii şi metod e sistematice de
l ucru şi bazată rpe o conceptie solidă şi generoasă., şccala i storică
naţională era în măsură să împrumute şi ramurilor sale specializate un
cadru general de activitate. Profilul avea să: fie şi de partea muzeogra
fiei, subordonată acum unui scop maj or şi integrată într-un ansamblu
de factori culturali.
Impulsionată de acest curent susţinut, de punere în valoare a
documentelor apte să fortifice
conştiinţa patriotică, se formează· o
opinie largă în favoarea acestui spirit. Am nota faptul c ă interesul
pentru descoperirea şi adunarea valorilor muzeistice s-a susţinllft şi dato
rită prestigiului de care se bucura in epocă filozofia pozitivistă cu intensa
ei audienţă pentru acumularea faptelor, a probelor palpabile, prezentă
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şi în cerceltarea lingvistică, de pildă, cum e cazul cunoscutei ŞJColi neo·
gramaJtice, care se afirmă tot acum.
La Arhivele Statului din Iaşi se păstrează citeva documente pri
vind interesul crescut faţă. de urmele trecutului. Primă.ria oraşului Iaşi
primise în repetate rînduri semnalări de inscripţii. Astfel, la 15 sep·tem
brie 1 880, Mitropolia Moldovei "ruga" să se numească: o comisie for
mată din persoane 1 c om,petente, care să descifreze şi să explice . . .
inscripţii!le "găsite" cu o cazia s coaterii temeliei bisericii Sfînta
Vine:rj" 14• Peste vreo două săptămîni, adică la 2 octombrie, se punea
problema desrtinării de fonduri pentru executarea acestei lucrări,
tntrucîrt, aşa cum preciza întîmpinarea dr. Atanasie Fătu către primărie,
n examinarea pie,t relor . . . reclamă u n studiu serios din partea specia
liştilor care trebuie să fie plătiţi" 15• Intervenţii similare apar, mai ales,
tn anul 1883. Consiliul comunal însă,rcinase pentru studiul obiectelor
qăsite la Biserica Sfînta Vineri un comitet din patru persoane ( .,Con
silierul Verussi, ajutat de Burada, Caraiani, Caracicoveanu " ) 16• La 29
septembrie, primarul Leon Negruzzi se înqriiea de găsirea "unui loc
7
cuviincios" inscripţiilor amintite 1 • I ncă de la 25 februarie 1883 se pro
punea de către acelaşi consilier, P. Verussi. ca "jeţul domnesc să se
trimeată la muzeu, căci ar sta mai bine acolo" 18•
Numeroase date din epocă semnalează prezenţa unor obiede de
interes muzeistic. I111qinerul V. Halaceanu cerea primăriei, pentr11
Muzeul National al Moldovei, n careta cea veche a Roznovănestiloru 19•
Am citat documentele de mai sus pentru dubla lor semnificaţie :
mai intii, ele dovedesc creşterea răspunderii fată de urme1e culturii
materiale ; in al doilea rînd, se observ ă că, lăsate în seama oficialit ă,
ţilor locale, initiativele muzeis.t ice nu erau finalizate decît cu difkul
tăti şi după lungi tergiversări. Este un simptom că problema a devenit
deosebit de presantă şi că er'a nevoie de un statut unic de diri iare si
patronare a documentelor descoperite. Cu alte cuvinte, devenea iminentă
necesitatea unei legiferări în acest s�ens, care nu întîrzie să apară.
T n România, r:ea dintii măsură p rivind ocrotirea monumentelor
istorice a fost luată pe cale de requlament, la 7 aprilie 1874, cînd SE?
iln stituie şi o comisie, arhi.tecto-arheoloqică, sub numele de "Comisi
une a monumentelor publke". Dar, f ără consacrarea Jeqalăl, comisia
nu a dat rezultatele dorite. La 30 aprilie 1892, Adunarea Deputatilor ia
fn dezbatere Proiectul de leqe pentru descoperirea monumentelor şi
obiectelor antice. I n şedinţa din 4 iunie 1892, după prezentare<� expu
nerii de miQII;e
;irv , Plfoi,eiCitu[ es.t·e înaintat spre apmba.re Adunării Depu.
tatilor, fiind votat în unanimitate. Conrepută în spiritul leqilor din
Franta şi Italia, privind monumentele anti ce, fiind consecinţa unor
proiecte precedente făcute chiar în România, dar car, e nu au fost sanc
ţionate şi nici puse în vigoare şi, "avîndu-se în vedere c ă avuţia noas
tră monumentală nu esrte încă bine cunoscută niJCi ca valoare în sine,
nici starea ei", această Lege, pusă în aplicare la 17 noiembrie 1892,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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ave3 " scopul numai de a clasa monumentele, de a le ocroti şi de a
supraveghia acele cari se vor restaura" 20• Articolul 8 al Legii pentru
descoperirea monumente/ar şi obiectelor antice prevedea şi elaborarea
unui regulament special, care va determina modul ei de aplicare. Cea
mai însemnată stipulare o constituie articolul 1 al legii, care hotărăşte
ca unic proprietar al antichităţilor descoperite fondul national, în afara
că. ruia " nimeni nu es•te în drept a face săpături pentru descoperirea
monumentelor sau obiectelor antice " 21•
Fondul muzeistic, obţinînd un regim juridic corespunzător, se
impttnea acum studierea lui riguroasă. Era, prin urmare, nevoie de buni
specialişti, dublati de o înaltă concepţie, care să dea o ţinută strid
ştiinţifică activităţii pîl!lă atunci empirice şi spontane şi să facă din ele
mijloc de educare a tinerilor generaţii. Un asemenea rol îl putea înde
plini, în condiţii optime, numai Universitatea - cel mai autorizat for
cultural din capitala Moldovei. Din fericire s-a aflat atunci în corpul
profesoral o minte luminată şi un spirit ardent, care să-şi ia în seamă
sarcina de a racorda aceste îndrumări la trebuinţele educaţiei. Teohari
Antonescu (1867-1910), istoric şi arheolog, era chemat să înfă ptui·ască
acest deziderat, graţie unei temeinice pregătiri în epigrafia greacă �i
rcmană. Elev al lui Alexandru Odobescu şi Gr. Tocilescu şi, prin stu
diile făcute în străinMate, al lui Furtwăngler (Mlinche n, ) , sau Col
lignon ( Paris), după un valoros doctorat susţinut cu o teză, des,pre
Cultul cabirilor în Dacia (1889) inimosul istoric obţine în 1894 o Confe
rinţă, de arheologie şi antichităţi la Universitate. Se face cunoscut prin
lucrări asupra Monumentului de la Adamclisi (1905), a Cetăţii Sarmi
segetusa . . . (1906) şi a Columnei Traiane, studiată din punct de vedere
arheologic, geografic şi artistic (1910). Cu aplicaţie directă asupra
muzeologiei, este volumul Lumi uitate sau Studiile literare şi arheo
logice, apămte încă din 1901 22•
Lucrările cărturarului ieşean au fost mult apreciate de Titu Maio
rescu, care într-un portret-miniatură îl caracterizează ca "un amabil
visător" 23•
I n continuarea firească a vocaţiei sale de descoperitor al vechilor
vakri culturale, eminentul profesor luptă în cadrul Universităţii pentru
obţinerea de fonduri în vederea alcătuirii unui muzeu etnografic ş i
istoric al Universităţii. Demnă de interes este argumentaţia sa, densă în
idei convingătoare ; între acestea, Teoh ari Antomescu se arăta pă•truns
d e cerinţa integrării istoriei naţionale în circuitul u niversaL El punea
pe acelaşi plan de însemnăJt:ate creaţia artistică egipteană, caldeeană
şi romană cu produsele civilizaţiei materiale a strămoşilor noştri
băştinaşi. ln această ilaibu[ă a formaţtieli sa1le, efi aJdu,ce un puJruot de vedere
comparatist, foarte merituos pentru acea vreme . " Espunerea aceasta motiva învăţatul român - nu se poate face decît numai presentînd în
c6pii dt mai exacte statuele şi sculpturile ( si c 1) remase ; numai în
acest chip se poate vedea şi pricepe diferite le nuanţe de stil, de la
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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popor la popor şi mai cu seamă. de la şcoală la ş coală. Orice altă înfă
ţişare este imperfectă şi prin urmare lipsită de caracterul său ştiin ţific"
(s.n.) Se mai punea î111 evidenţă şi v irtutea stimulatoare - în planul
educaţiei - a plăsmuirilor vechimii : " F rumuseţea statuelor remase de
la popoarele cari au precedat în timp civilisaţiunea noastră modernă, ,
mai cu seamă frumuseţea neîntrecută a sclupturii helene, ar putea,
dacă nu să aţîţe germenii de talente artistice ale tineretului nostru, in
orice cas să deştepte gustul mai delicat pentru nişte manifestări
intelctuale
îndemnul la a cţiune era găsit în exemplele unor ilustre universi
tă•t'i d:n Eull"opa ll!Jru::l•e "exiiSJtă oîrt e u111 as-erne,mi rnUiseu de gHprtiiCă, oîte o
colecţie alcătui.ltă în parte de oopii şi de multe ori în originale " . I ncre7iltor în menirea cul,turală şi în forţele intelectuale ale oraşului său,
i storicul pgtriot socotea tnadmisibil ca " tocmai această1 poreclită capi
tală intelectuală a Ţării să fie lipsită de un asemeni instrument de
cultură, cînd Universitatea din Bucureşti posedă dej a o colecţie de
�(lpsuri ''. Ca să nu se creadă cti se limitează la un cadru prea îngust,
lor.al, profesorul ieşean atrăgea atenţia că achiziţiile muzeului preco
nizat de el ar fi de folos general, .. întrînsul s-ar da un asil produselor
noastre naţionale mcderne " . Totul trebuie să se facă grabnic, deoarece
prin uzura timpului ar putea dispărea dovezi însemnate ale forţei crea
toare a poporului nos.t ru. .. . . . sînt atîtea produse nă.scute din nevoile
neamului nostru . . . cari dispar cu vremea, înlăturate de influenţa
aprigă a mărfurilor din apus şi din cari s-ar putea forma o icoană
instructivă de formele vieţii noastre din trecut ş i din ,present " . Pe lîngă
caracterul pur informativ, rămăşiţele trecutului, pot aj uta la educaţia
estetică şi la întregirea imaginii noastre asupra trăsăturilor fundamen
tale ale naţiunii. Pe aceste temeiuri, Teohari Antonescu îşi justifica o
cerere de fonduri băneşti care ar fi mij locit aşezarea Universităţii între
instituţiile " de nepreţuită importanţă naţională" 24•
Stăruitorul profesor va reveni adesea în sprij inul doleanţe-l or sale,
aşa Clllm ne încredinţează al·te cereri aflate în dosarele cei"Cetate de
noi. I n pas cu progresul ştiinţei, el documenta nevoia unor aparate
fotografice şi de proiecţie. Deşi nedatată, cererea pe care o avem în
vedere este, probabil, ulterioară memoriului citat mai sus, î111trucît ea
nu solicită aprobarea înfiinţă: r ii, ci numai dotarea muzeului 25•
La fel de zeloşi s-au arMat şi urmaşii la catedră ai autorului
Lumilor uitate, ca Octav Erbiceanu şi O. Tafrali. Acesta din urmă, spe
cializat mai ales în istoria artelor, nu lasă însă în voia soartei mişcarea
muzeistică începută la Iaşi. Astfel, satisfacţia de a vedea căpătînd rea
litate Muzeul de Antichităţi o va împărtăşi O. Tafrali în 1 9 1 3. Sporirea
colecţiilor trebuie pusă tot pe seama dr. de la Sorbona, care le îmbo
gă.ţeşte mai substalllţ ial în 1 927 26•
Paralel cu strădaniile depuse de Universitate, I aşii îşi diS'pută şi
mindria de a găzdui un Muzeu Naţional Etnografic al Moldovei, susţi•.
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Pagină din rubrica de a rheologie,
realizat � �e
Monedoe romone i m periale, rel.ief in marmură �i
Gh. Asachi, in revista ., Spicu itorul moldo-roman .
caram1z1 provenioo d in centrul m-i•litar. roma n � e la
Barboşi (gravură , din G . Săulescu , 1n De�cnerea
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out îndeaproape de A. D_ Xenopol. Marele istoric se îngrijise in amă
nunt de trebuinţele muzeului, perseverînd pentru înzestrarea lui cu un
fond de
documente
rare. Pe lîngă colecţiile de mostre
materiale,
această institutie trebuia - în vederile lui A. D. Xenopol - să dis
pună de instrumentarul ştiinţific şi de un corp de studii, care să per
mită interpretarea şi încadrarea în epocă a colecţiilor. Numad de la
Epitropia Sf. Spiridon el ceruse un număr de 30 de titluri care forma
seră, in parte, conţinutul culegerii de documente a lui Ghibănescu. Cu
tot prestigiul şi cu toată insistenta sa, savantul român a întîmpinat
rezistenta functionarilor mărginiţi ai Bpitropiei, care, momentan, n-au
aprobat donatiunea 11•
Totodată!, la 13 mai 1912, autorul Istoriei româ ni lor cerea Univer
sităţii pentru acelaşi Muzeu Naţional Etnografic al Moldovei .obiec
tele arheologice şi cele provenite din săpăturile de la Cucuteni". Anti
cipîndu-se un refuz, se cerea măcar .a ni le da în mod provizoriu
•,

fiindcă se pregătea o
lui Cuza 28•

expoziţie

festivă cu prilejul

dezvelirii

statuii

Pretutindeni in ţară se deschideau şantiere arheologice şi Moldova
era unul dintre centrele bogate în vechi aşezări. Săpăturile se făceau

uneori cu specialişti
străini,
·care puteau să păstreze
exclusivitatea
observaţiilor; de asemenea, alteori, entuziaşti lipsiţi de pregătire ajun
geau în posesia unor relicve valoroase, fără a le comunica forurilor
ştiinţifir.e in drept. Aceste cauze au dus la promulgarea Legii pentru
conservarea şi restaurarea monumentelor istorice (publicată în ,.Moni
torul oficial", numărul 2 1 , din 28 aprilie 1 913) care, conform articolului
15, abrogă vechea lege din 1892.
Lege•a
reglementa
modul de supraveghere, de inventariere, de
studiere şi de conservarea descoperirilor în muzee regionale. Potrivit
acestei legi, se instituie o comisie care, pe lîngă cele arMate mai sus,
avea şi misiunea � a culege "material pentru un Corpus inscripJionum
.<>lavo-romanicorum, ideea mif.r·ervăzultă de N. Băllicescu , în 1845, :re[:uată,
în 11361, de "Astra" şi apoi de .Academia Română" şi, "să răspîndească
în public simţul şi priceperea pentru valoarea istorică şi artistică a
vechilor monumente" 29•

Ca urmare a repetatelor acţiuni oficiale de preluare a tradiţiei
într-un spirit patriotic, se vădeşte, în anii urmăJtori, o creştere a dorin
tei diverselor categorii de cetăţeni de a sprijini activitatea muzeistică
din tarăL Spre a reîTivia exemplul eroic al ostaşilor noştri, se pun bazele
unui muzeu al Regimentului "Ştefan cel Mare" din laşi. Comandantul
său intervenise,

în

1920, pe lîngă Primăria comunei pentru ajutorul

de rigoare necesar înfiinţării unui muzeu de istorie. Impresionează fru
moasele cuvinte care motivează cererea postulantului :

"să retrăiască

in ochii ofiterilor şi soldaţilor evenimentele cele mai vii din timpul

campaniilor ;
2

-

sfînta

Cercetări istorice

recunoştinţă

pentru

cei

ce - s-au
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Pornită din dorinta de a satisface nişte gusturi · c ărturăreşti şi din
elan patriotic, acţiunea de grupare a fondurilor documentare a căpătat
la laşi o remarcabilă amploare, devooind, cu timpul, o formă de edu
caţie naţională. Aşezarea ei pe o temelie proprie şi organizată, începută
in 1834, se continuă prin creşterea reţelei de institutii muzeistice şi
prin specializarea acestora după teme şi natura materialelor şi obiec
telor conservate. F iguri ilustre de cărturari au dat mişcării muzeistice
moldovene validitatea ştiinţifică şi orientare patriotică.
Contribuţiile de faţă, fireşte incomplete, şi-au propus să împli
nească goluxile de informaţii existente încă în istoria muzeisticii. Toto
dată, au ţinut să dea o imagine mai vie asupra drumului aSICendent al
muzeologiei ieşene, culminînd cu integrarea acesteia într-un circuit
de preocupăJ r i şi idei de interes naţional. Numele unor savanţi ca A. D.
Xenopol, Teohari Antonescu sau O. Tafrali ar fi, numai ele, de ajuns a
proba seriozitatea preocupărilor de această natură in oraşul nostru.

NOTE
1

M. Costin, Opere, ed. Panaitescu, Buc., 1958, p. 267.
N. Costin, Letopisetul Ţării Moldovei de la zidirea lumii pînă la 1601, ed.
Ioan St. Petre, Buc., 1942, p. 134 şi 137.
3 Dimitrie
Cantemir, Descrierea Moldovei, tradusă de Gh. Adamescu, Buc.
(f.n.), p. 14.
ldem, Hronicul vechimei a romano·moldo-vlahilor, ed. Gr. Tocilescu, Buc.,
•
1901, p. 161-162.
medievale ale Romaniei (Oraşul Bucureşti), voi. 1, ed. Acad.
4 Inscriptiile
R. S. România, Buc., 1965 (vezi Alexandru Elian, Introducere, p. 16-17).
s N. A. Bogdan, Oraşul laşi, ed. a 11-a, laşi, 1914, p. 270.
d Idem ; pentru Gherghina-Barboşi, vezi şi N. Gostar, Săpăturile şi sondajele
de la Şendreni-Barboşi in .Materiale şi cercetări arheologice", voi. VIII, 1962,
p. 505--511 ; idem Cetăţi dacice din Moldova, Duc., 1969, p. 29-35.
Desc�ierea istorico-geograficd a cetăţii Capul Bovis (Capul
7 G. Săulescu,
Boului sau Ghertina), Iaşi, 1837, pp. 8, 9.
2

a IbidP.m, p. 9.
; M. Kogălniceanu, in .România literară" nr. 4/1855.
10 N. Iorga, Monumentele istorice
in vechea noastră Jiteraturd, ln .Buletinul
comisiunii monumentelor istorice•, anul XXVI, iulie-septembrie 1933, fasc. 77, p. 101.
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G. Săulescu, op. cit.
Gh. Asachi, Archeologie, in .Spicuilorul moldo-român", laşi, 1841, p. 44-51.
N. Iorga, op. cit., p. 101-108.
Arh. St. laşi, Fond Primăria laşi, dos 141/1880, p. 279.
Ibidem. f. 228.
ldem, dos. 238/1883, f. 55.
Ibidem, f. 165 v.
Arh. St. Iaşi, Fond Primăria laşi, dos. 238/1883, f. 55
ldem, dos. 213/1912, f. 1.
Dezbaterile Adundril Deputaţilor, şedinţa din 4 iunie 1892, p. 910-913.

21 c. Hamangiu, Codul general al Romaniei, voi. al II-lea, Buc., 1905, p. 581-583.
�

Contributii la istoria dezvoltării Universităţii din l<Jşi, (1860-1960), voi. al
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:-: !��:r.. dos. 966/1905, f. 156.
:" :CJ.,tribufii la istoria dezvoltării Universităţii Iaşi, pp. 204-205.
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Sl laşi, Fond Epitropia generală Sf. Spiridon, dos. 738/1902, 1926, [ 103
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3 Arh. Stat laşi, Fond Fac. de litere şi filozofie, dos. 913/1912, f. 144 bis.
:::- C. Hamangiu, Codul general al României, vei. al Vlll-lea, 1913-1919, Buc.
-:--73; vezi şi .Monitorul oficial", nr. 21, din 28 aprilie 1913.
�

Arh. Stat. laşi, Fond Primăria laşi, dos. 293/1920, f. 1.

llREF APER<;:U SUR L'HISTOIRE DES MUSEES DE J��SY

Re s u m e
:..: prescnl lravail met en evidence les initia.tives de quclques illustres erudits
(Iacob Cihac, M. Zotta, Gh. As achi, G. Săulescu, Theohari Antonescu,
_.1._ :
Xenopol. O. Tafrali et allit'l"es) dans le but de grouper les vestiges historiques
�- �-:' fonder des institutions destinees a conserver et a etudier l'histoire nationale.
:.."-., :. ·cumpnts des Archive5 d'Eitlat de Jassy et des etude5 speciales consultees a.ttes
" '- " ::e telles preocupations des le XVII-e siecle et avec le temps on assiste memc
: .! � -a:latioc d<!s musees. En 1834 on fonde a Jassy le Musee d'Hisctoire Naturelle,
·.;. dt: qt:d s'est developpcc plus •lard une seclion de num.ismatiquc et d'archeo
t
:, •: � Ce fut le point de depart pour les musees a profil h!storique, ethnographique
_..;-; =usees d'art qui se trouvent aujourd'hui dans la vieille capitale de la Moldavie.
":.. la fin du XIX-e siecle e't au -:ommencement du XX-e siecle des lois ont ete
c
:.:·· -� pour organiser la decouverte, l'etude et la conservation des monuments
�>: ::-;--5 objels anliques. De cette fac;:on, l'action pour depister et reunir dans le patri
--.._ oublic LCJut ce qui pourrait �refleter la vie culturelle et materielle de n:otre
:- _ � : corll!oili t un nouvel essor; en meme temps, on met les bases pO'Ilr de nou-.s itutions museologiques il Jassy, par exemple le Mussee d'Antiquites (1913),
-;
.- · _ --�_. du Regiment .Etienne le Grand" (1920) etc.
z:,- �-es
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Planul topografi,c oi cetăţii Neamţ (g ravură, a pă.
Coloană, statuia de bronz a Fortunei şi a
rută in .,Spi•cuitorul moldo•român" laşi
1841.
lui Cupidon, fragmente de capitole corintice
şi ionice, ţig lă stampilată, postament cu al
•tarul lui Cornelius Firmus (gravură, din G_
Săulescu, in Descrierea istorico-gheografică
a cetăţei lui Caput Bo�is).
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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TEOHARI ANTO N ESCU

- INAI NTAŞ AL MUZEOGRAFIEI ROMANESTI
EM. DIACONESCU

Primul profesor de arheologie de la Universitatea din Iaşi, Teohari
.-'....r.. "ltonescu ( 1894- 19 10), a făcut parte din generaţia unor mari oameni
�"" ştiinţă români cum au fost : Al. Philippide, N. Iorga, P.P. Negulescu,
:. E\·olceanu, C. Rădulescu-Motru, S. Mehedinti şi alţii, care au ilus
�=t invăţămîntul universitar şi ştiinţific româneSlC. El a făcut studii la
�:-:in, fiind coleg cu N. Iorga la aceeaşi universitate, avind aceeaşi
şi
� :·:ulntă şi stăruind împreună să cunoască arta antică şi modernă,
�- ':l�utia vieţii politice şi culturale a lumii. N. Iorga îşi amintea cu duio
�.-:: :e acest tovarăş de studii d1'l1 am•ii rtinlereţii. n•lrusemnăr:irreu lllLi Teo
=--=-=-� Antonescu, publicate de praf. Al. Naum în revista
nConvorbiri
:�:�rare• din 1939, sînt un bogat izvor de informaţie asupra vietii şi
= �: itătii lui.
�ăscut la Giurgiu, dintr-o familie modestă., în anul 1867, după ce
:: �-=-rminat liceul, s-a înscris Ia Universitatea din Bucureşti, unde, intre
:::e-:e, a audiat, mai cu interes, cursurile de arheologie ale lui Al. Odo
=-=�cu, cînd acesta era în plină desfăşurare a cunoştinţelor şi talentului
�=-..: :Jrecum şi cele ale lui Titu Maiorescu. Amindoi 1-au pretuit şi 1-au
;;;- :-: :nit, încă din vremea cînd era student, remarcat fiiind pentru stăru
:..=�a lui de a studia îndeosebi arheologia. După ce a terminat ·cu st ră 
:..: :ire cursurile în ţară, recomandat călduros de Al. OdobeSICu, a pri
!:::t o bursă, avînd astfel posibilitatea să-şi desăvîrşească studiile la
3-.?rl.in, Dresda şi Heidelberg, a'Poi la Paris, Londra şi Viena. El a avut
:::ri:eiul să audi·eze cursurile unor mari savamţi cu renume mondial
c-Jin erau Haussoullier şi fh. Homolle, iar la Dresda şi Viena, 1-au
ir.teresat foarte mult muzeele, exprimînd idei cu totul personale in
c:..aliza şi aprecierea operelor de artă. Prin Triest şi Pireu, a ajuns la
Atena, unde s-a urca•t pe Acropole. De acolo a privi·t şi examinat cu
·.

..
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m:intu i· mit,at'e ·cel,ebre srtlaltrufi.e Alte
· '.na
Pa:rtetn01s,
PmopHeen-e, Parte
nonul şi toate celelalte temple şi opere de artă. Acolo a luat contact
cu arheologul Th. Homolle, cu care a vizitat Delfi, şi a audiat cursu
rile savantului german Dorpffeld, expuse de el chiar pe Acropole, cu
care a angajat discuţii contradictorii privind unele probleme arheolo
gice din Atena, de pe Acropole şi de la Delfi.
Teohari Antonescu se profila ca un tînăr cu o pregătire destul de
serioasă în specialitatea lrui. Călătorind în Italia şi Grecia, ·a putut să
facă studii temeinice asupra comorilor de artă din aceste ţări. care
I-au impresionat profund şi faţă de care şi-a exprimat toată admiraţia.
Cunosdhdu-le, el le-a studiat pînă în cele mai mici amăln.unte, pre
gătindu-se temeinic spre a deveni un desăvîrşit arheolog şi om de
ştiintă'.
Reintors în t �ră, Teohari Antonescu a ocupat ca suplinitor noua
catedră de arheologie înfiinţată la 1 894 la Universitatea din Iaşi, prin
stăruinţa lui Titu Maiorescu, şi p
r e care a ilustrat-o prilll stră.lucitele SI
instructivele lui prelegeri. Vechiul profesor Petru Rîşcanu a audiat
un curs al lui în ziua de 1 5.IX. 1 894 şi a rămas foarte impresionat de
cunostintele ca şi de forma lui aleas� de expunere. Petru Rîşcanu n-a
ezitat să menţioneze în public, la cursul său, pe nÎnvăţatul meu coleg",
arătînd că studentii savurîndu-i prelegerile, nu mai scriau, c.i se uitau
numai, la noul lor profesor. In acea vreme, Teohari Antonescu s-a
aflat în societatea unor mari profesori ca A. D. Xenopol, P. Rîşcanu,
P. P. Negulescu, 1. Tanoviceanu, N. Beldiceanu, r.are se ocupau şi ei
cu săpăituri arheologice.
De situaţia şi activitatea lui Teohari Antonescu, continuau să se
�ntereseze de aproape Al. Odobescu şi Titu Maiorescu, care se mutase
la Bucureşti. De altfel, după 1 890, Titu Maiorescu urmărea cu mult in
teres reorganizarea aadrelor universitafle cu elemente mai tinere, bine
pregăHte, care se qăseau încă la studii în străinătate. El cerea infor
matii despre S. Mehedinti. N. Iorga, P. P. Negulescu, D. Evolceanu şi
Teohari Antonescu. Şi maestrul său AI. Odobescu, cu care avea strî111.se
legături şi contingenţe spirituale, îl urmărea cu intleres deosebit în pre
gătirea şi evoluţia lui srpre progres. Numit la 1 894 preşedintele Comi
siei concursului pentru ocuparea catedrei de istoria universală, vacantă
la Universitatea din Bucureşti, concurs care s�a ţinut la laşi şi la care
a candidat N. Iorga, Al. Odobescu stăruia să termine cît mai repd.e lu
cirărUe ace!Stui ci()I]))CIU[S. Asta spre a se !piUllea. re.îmltoame ilia BUJaureşti.
unde, după 20 octombrie, urma să aibă loc concursul pentru ocuparea
catedrei de . .arheologie de la Iaşi, la oare candida Teohari Antonescu.
Aaesta a devenit însă titularul acestei catedre, prin concurs, abia in
1 895, după sfîrşitul tragic al lui Al. Odobescu. O dată cu el au intrat
hi învăţămînt la laşi p; P. Negulescu la istoria fiolozofiei moderne şi
Al. Philippide la filologia română. Teohari Antonescu a avut posibili
tatea să d ezvolte şi să producă interes pentru noua ştiinţă a arheolowww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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giei, aici la laşi, fiind un adevărat
ru cei mai de seamă învăţaţi din a

pionier în materie, format o dată
doua generaţie a societăţii "Juni
oea Prelegerile lui pline de farmec, din arheologie şi preistorie, erau
audiate cu muil.lf: inlter•es nlll .ruumai de Slbl.llden1i, d şi de piUOOiilciU[ doritor
să cunoască strălucitoarea artă a antichită.ţii. El devenise un adevărat
erudiţia lui.
sa\·ant, care făcea să vibreze printre auditorii săi, toată
Temperament paşnic, fără avînturi pasionale, a rămas în atmosfera
senină a omului de ştiinţă consacrat.
luheolog şi literat în acelaşi timp, Teohari Amitonescu era un ade
Yărat artist al limbii şi armoniei vorbelor, cu fraza bogată şi înaripată!,
bine închegată şi ritmată armonios. Stilul lui era ales, colliCis, concret şi
curgător, cu o cugetare axată pe o bogată informaţie în materie arheo
:ogică. istorică şi etnografică. El avea îndeosebi o foarte îngrijit ă formă
ce exprimare, într-un grai neaoş românesc, nealterat, explici111 d cu în
�e:es noţiunile tehnice şi ştiinţifice, care-i atrăgeau numeroşi auditori.
�elegerile lui, aşteptate cu mult interes, le ilustra cu proiecţii din
s...'"lll pbna greacă şi romanăJ, ori din arhitectura.
medievală : bazilici
creştine, arhitectura mauro-argbă, - g<;>ticăJ, romimică şi cea militară,
":Jrecum şi castele medievale. Cursurile lui erau f01arte variate tratînd,
::.tre altele, şi despre egipteni şi patria primitivă semită, aspecte din lite
ratura eg:ipl:eaJnă, din lum!ea caild·ee, ·sulbieot-e oare.Ji desdh.iLSJeseră un
orizont larg acestui erudit profesor. Teohari Antones·cu era singurUl
�ialist bine pregătit şi competent în materie de arheologie şi preis
� -=- rie, urmînd lui Al. Odobescu, 'c are-i îndrumase primii paşi şi pe care
:-a continua t cu mare succes.
• .

.

Iubirea de adevărul ştiinţific, de simbolul literelor, de arta supe
� oară, interpretată prin grai i<nspirat, l-a caracterizat în scurta lui exis
�-:- ::.:ă. La laşi el a fost primul profesor care a expus, cu mult talent
:.:.terar şi competenţă, frumuseţea neegalată a artei multiforme antice,
căutînd să definească ce era şi ce însemna ,oentru omenirea de totdea
-.::l a această artă.
Teohari Antonescu a avut el însuşi un mare suflet de artist, c u
c· Lî tuîtie excepţională!, fără. care nu pot f i descrise comorile artistice

.: : e lumii vechi . Astfel, Al. Odobescu a avut un preţuit urmaş în el, cu
: �eeaşi sensibilitate spirituală în prezentarea monumentel � r şi operelor
-:- _ c. s : ce.

ale lui vorbea
ln prelegeri şi în orice
expuneri şi conversaţii
şi se observa înrîurirea bună a lui Titu Maiorescu, ·care-1 pri
şi Al. Odobescu, cu toată prietenia în casa lor ospitalieră din
Capitală, interesindu-se de aproape şi de evoluţia lui î:n carieră . Era
i!nitat astfel de marele critic român şi la masă ori de cîte ori se ducea
la Bucureşti, întîlnindu-se cu figuri cunoscute ca iacob Negruzzi, Zizin
Cantacuzino , P. P. Carp, d--rra Bengescu . şi alte personalităţi, . care anga
j au cu Teonari Antonescu ample discutii - despre ,preistorie şi vechea
artă greacă şi romană, stăruind, -totodată, să se illll ereseze d e la el, ca

.eulce•
:::- ea. ca
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LSJpeda[liiSt, dacă rnonumelllu
lt [ de l·a Adam Clisi es•te dim epdaa lui Tra
ian, aşa cum era convingerea profesorului ieşean. Teohari Antonescu
se remarca totdeauna prin cunoştinţele lui din istoria artei - sculp
tură, pictură şi arhitectură -, din preistorie şi istoria veche. El făcea
totdeauna o impresie excelemtă, îndeosebi lui Titu Maiorescu, prin
felul cum prezenta vastele lui cunoştinţe în materie. Deseori, criticul
român îl lua deoparte, angajînd împreună ample convorbiri cu privire
la trecutul artistic al omenirii vechi. Descrierile vibrante şi colorate
ale l ui, uneori cu discuţii contradictorii, erau ascuLtate totdeauna cu
mult interes, de societatea pe •care o frecventa. In însemnările lui arată
cît de bine primite erau expunerile lui şi lăsa să se întrevadă admi
raţia jpe care o stîrnea între ascultătorii lui.
Teohari Antonescu era aşa de mult apreciat la Bucureşti, încît
in ianuarie 1 895 Titu Maiorescu i -a cedat ora lui de filozofie de Ia
facultate, ca să ţină o conferinţă cu un subiect din arheologie. Ceva
mai mult, anuntul conferinţei a fost scris şi afişat chiar de T. Maio
rescu, iar intre auditori se aflau profesorii de l a FiliCultatea de Utere,
în frunte cu Titu Maiorescu şi cu Epaminonda Francudi, cu doamnele
lor. El a făcut o expunere strălucită, totuşi publicul a rămas nedumerit
că a terminat conferinţa prea repede, dar aşa era mersul orarului.
T. Maiorescu a rămas încîntat, iar AI. Odobescu a spus că " ştie muHă
carte, dar a terminat conferinţa prea brus c " . A doua zi Teohari Anto
nescu a partkipat la ora de curs a lui Titu Maiorescu, care a găsit pri
lejul să-I citeze şi să-I laude mereu în expunerea lui, arătîndu-şi satis
facţia că Teohari Antonescu i-a ascultat lecţia ; " era mulţumit pînă-n
suflet că l-am ascultat la curs " , notează profesorul ieşean.
Titu Maiorescu era bine informat despre activitatea lui T. Anto
nescu la laşi şi era foarte mulţumit. De aceea se interesa să-i procure
bani pentru cărţi şi excursii
arheologice.
Articolele
publicate
de
el erau foarte apreciate şi avea discuţii subtile cu AI. Odobescu
şi C'. Rădulescu-Motru asUjpra originii raselor umane. La Iaşi era numai
in societatea profesorilor, în care, de altfel,
C. Leonardescu,
Aron
Densuşianu şi 1. Caragiani se oertan mereu. El a descris foarte impre
sionat moartea lui AI. Odobescu ( 1 895), prietenul şi îndrumătorul lui
i niţial.
L a Bucureşti a discutat cu Titu Maiorescu şi despre aşezarea pre
istorică a oraşului laşi. Cînd venea la laş i Titu Maiorescu era mereu
insotit de Teohari AI111: onescu, care Ia un moment dat, s-a preocupat
de origina preistorică a acestui vechi centru moldovenesc.
După: 1 895, a colaborat cu articole de specialitate Ia diverse reviste,
indeosebi 1a " Convorbiri literare" , fiind cooptat în comitetul de redac
ţie al acestei prestigioase reviste, impunîndu-se prin temeinice cunoş
tinţe şi prin forma aleasă a scrisului s ău. El a criticat sistemul folosit
de Grigore Tocilescu, în cercetările şi mai ales im. lucrările lui arheo
logice, căci nu avea nici o metodă şi nici erudiţia tehnică, cu grija
a conserva monumentele trecutului.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Perioada de notorietate a lui Teohari Antonescu se evidenţiază
prin opere apreciate de învăţaţi români şi străini. Inspirat de visări
poetice a scris o lucrare despre Cultul cabirilor în Dacia, sub imspira
ţia şi indrumarea lui Al. Odobescu, care a apreciat-o elogios, servin
du-i şi ca teză de licenţă. Cabirii erau un cult, originar din Frigia şi
Tracia primitivă, răspîndit şi în orientul Europei şi care după cerce
tările mitologice şi arheologice ale lui Al. Odobescu ar fi fost pra-cticat
si în Dacia, pe teritoriul căreia autorul afirma că s-ar fi găs1t unele
urme, mai ales basoreliefuri, comparate cu monumente de aceeaşi
natură artistică din al1e regiuni. Intr-un stil dar şi curgător, Teohari
Antonescu a descris cîteva din principalele monumente cabirice din
Dacia.
Dar Teohari Antonescu nu s-a avintat, ulterior, in studiile lui
arheologice, spre afirmaţii necontrolate, ci a rămas î:n cadrul unor
concluzii susţinute de el şi de alti autori străini. Studiile lu i despre
Dacia, din lucrarea Lumi uitate, au fost acceptate atunci de arheologi
străini , mai ales că el trăia în vremea cind practic săpăturile arheo
logice, făcute la întîmplare, nu duceau la descoperiri de urme conclu
dente pentru studii temeinice. Totuşi el a lucrat, încet dar sigur, în
domeniul specialităţii lui. Intr-o aleasă formă literară el descrie, tn
această lucrare, cerceil:ă.rile preistorke şi arheologice fărute de oameni
de ştiinţă străini cu privire la civilizaţia popoarelor din Asiria, Cal
deea, Egipt, Grecia, India, vechea Dacie, al cărei teritoriu, cu al Tra
ciei balcanice, îl considera ca fiind patria primitică a popoarelor arice,
iar Egiptul al semiţilor. Astfel el s-a preocupat de urmele acestor po
poare "misterioase", cu o existenţă de mii de ani înaintea erei noastre,
însă concluziile lui au fost ulterior depăşite.
Teohari Antonescu a descris cetatea Sarrnizegetusa, aşa cum se
cunoştea atrmct, cu prilejul expoziţiei din 1 906, dînd indicatii cum să
fie executată şi o machetă in gips de către studenţii de Ia şcoala de
Belle-Arte din Iaşi. In " 0 problemă politică" a dezbătut chestiunea
macedoneană, care era mult agitată atunci. El a studiat apoi mai mulţi
ani Trofeul de la Adam Clisi, considerîndu-1 ca un monument de vic
torie înălţat de î mpăratul Traian. Lui i se datoreşte meritul aranjării
metopelor de la baza circulară a acestui Trofeu, ceea ce a c001tribuit
Ia explicarea istorică a lui. A găsit şi inscripţia de fundaţie, dar dete
riorată, datorită neglijenţei cu care a lucrat Grigore Tocilescu. Acest
monument comemora, după părerea lui, victoria împăratului roman în
luptele cu dacii şi cu aliaţii lor, bastarnii, roxolanii şi sarmaţii. Teohari
Antonescu considera Trofeul de la Adam Clisi ca o paralelă din Dada,
cu Columna lui Traian de la Roma, idenWicînd scene în basoreliefurile
de pe cele două monumente (Iaşi 1 905) . AcE>st studiu cuprinde un inte
resant capitol ·din trecutul poporului român. Păcat că: monumentul a
fost mutilat prin lucrările executate de Grigore Tocilescu, pe care
Teohari Antonescu l-a criticat cu asprime.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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O altă lucrare Columna lui Traian i-a absorbit foarte mult timp, aflîn
du-se în preajma unei mari victorii în domeniul spiritwal şi îndeosebi
prin localizarea unor scene de pe Columnă cu cele de la Adam Clisli..
Această operă postumă a lui trebuia să-i fixeze definitiv un loc
de
frunte în lumea ştiinţifică. Monumentul de la Roma evidenţia pe1nrtru
el şi pentru neamul românesc înrîurirea romană asupra ţărilor dună
rene, aducînd contribuţii noi cu privire la istoria poporului nostru.
Teohari Ant0111 escu a studiat opt ani Columna, cu pasiunea omului de
ştiin�ă şi a omului de artă. Dar din această lucrare n-a apărut decît un
volum, tipărit durpă moartea lui, cu o prefaţă de A. D. Xenopol, care
l-a admir_at şi l-a preţuit. El considera Columna ca cel mai evocator
monument al gloriei romane. Studiile lui sînt pietre de temelie în cer
cetarea trecutului istoric al poporului român. Stăruinţa lui a fos-t să
identifice vechi aşezări romane pe teritoriul Daciei şi s cene din răz
b()ţlie[e lui Traian cu dacii, cu scene d e pe Columna lui Traian.
ln unele din scrierile lui se observă. influenţa bună. a Jui Al. Odo
bescu, cu lux în expunere şi stilul ales, fără să fie îns ă un imitator
servil al maestrului său. In arheologie nu s-a avîntat s,pre afirmaţii
necontrolabile, ci s-a oprit în cadrul unor concluzii susţinute şi de alţi
_, . .
colegi ai lui străini.
Teohari Antonescu a fost astfel un specialist de - renume, muncind
cu pasiune, un mare partr fi şi un om de mare energie morală. Educator
în domeniul arheologic al cîtorva generaţii de studenţi, el n-a avut
mijloacele materiale şi nici timpul necesar să creeze o şcoală. El a
fost preocupat să. înfiinţeze la Iaşi un muzeu de arheologie, în care
scop în studiile şi peregrinările lui a vizitat numeroase muzee admirînd
operele de artă. La Dresda însă! s-a oprit mai mult în sectia de . artă
plastică veche " , considerînd acest muzeu ca cel mai frumos şi mai
bine orînduit, dintt r e toate cele pe care l e văzuse în Europa . A rămas
impre!'.i•:mat îndeosebi că secţi a de sculptură cu unele exemplare stră
lucite din arta greacă, era organizată ştiinţific pe e,poci şi şcoli. Teohari
Antonescu notează în
lnsemnările" sale că aceeaşi orîndu1ală voia
să o dea secţiei d e sculptură, în muzeul pe care îl proie-cta în Tara
Românească. ( C.L. LXXII
3, p. 256) . La Muzeul di n Viena, acelaşi
Teohari Antonescu admira operele lui Rafael, Murillo, Rubens, dar :nu
l-a interesat lucrări ale artiştilor din şcoala germană. şi cea austriacă
modernă. El era un clasic.
ln casa lui Titu Maiorescu, el admira miniaturile după Venus din
Milo, Hermes al lui Praxitele, opere strălucite, precum şi figurinel e
. .

,

.

,

•

-

de Tanagra.
Pentru muzeul pe care-I iniţia la laşi, Teohari Antonescu a obţi
nut de la Roma, dar mai ales din Grecia, mulaje după unele din cele
mai strălucite opere ale marilor maeştri din epoca clasli.că (Praxitele,
Scopas şa.). El însuşi confirma faptul că urcîndu-se pe Acropole, cu
.fa:rniiLia coote�rui Fe D'Osrtirarrui , oare ţim.ea albunrai drooull şi .de reprezentant
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al României la Atena, i-a descris monumentele respective şi wiCa recom

pensă" a primit mai multe mulaje. La acestea s-a mal adăugat darul
lui Costa Scuzes, consilier comunal atenian, care i -a pus la dispoziţie
si cop1a bustului zeului Eubuleus de Praxitele, ca să-I dea unei insti
tutii din ţară. " Obiectele îţi aparţin dumitale, i-a s,pus Titu Maiorescu,
si ai putea cu toată dreptatea să le iel la Iaşi . . . şi dacă te vei adresa
!-finisterului cu o cerere, vei dobîndi şi lucrurile şi banii pentru trans
portarea lor la Iaşi" . ( C.L. LXXIII
2, p. 1 60).
Piesa Eubuleus se află 'la Muzeul de Artă din laşi, înregistrată ca
fiind din colecţia O. Tafrali, numele celui care a adus-o fiind trecut
sub tăcere.
Astfel, sfătuit de Titu Maiorescu , Teohari Antonescu a adus în
tara.. cu a j utorul Ministerului lnstrucţiei şi prin stăruinţa m arelui său
prieten, valoroasele reproduceri după piese antice, cu care el va fi pus
bazele unui muzeu, dar se pare că alţii şi-au însuşit aceste preţioase
obiecte, deoarece nu se găseşte nici o menţiune cu numele celui care
le-a procurat.
Dispariţia prematură a lui Teohari Antonescu a lăsat u n mare gol
in arheologie românească, prill� calităţile lui de cercetător neobosit.
-

Aceste rînduri sînt menite să scoată de sub vălul uitării, la 60 de

ani de la m oartea lui, pe aceSit distins om de ştiinţă român.

TEOHARI ANTO NESCU - UN PRE CURSEUR
DU MUSEE D'ARCHE OLOGIE ET D'ETHNOGRAPHIE DE JASSY
Re s u m e
L'UntvE'fsite de Jassy a eu une grande generation de professeurs, p armi lesquels
Teoaari Antonescu, a occupe une place bien connue. Apres d'eclaltan.tes etudes
fait<'S a l'Cniversite de Bucaresl avec des mai!Jres -::o nnus tels Al. Odobescu et Titu

!oola.iorescu , <il es t pal\ti a l'etranger ou il s'est specialise en archeologie dans de diveres
Cniversiti•s, a Berlin, Dresde, Heidelberg, Paris, Londres, Vienne, Rome, Athenes,
-..- ee
des grands maitre connaissant les oeuwes de La sculplure
et a.rchi4ec
:ure grecqu<� et rom<aine. Mais a la fin, il a reussi a former sa propre perso
nalil e et revenu a Jassy il est devenu le p remier professeur d',&rcheologie ( 1 894) a
,.,_-niversi tt; moldave. TeohaJi Antonescu a developpe une grande aQtivite sdlen4i
fioue et a initie l'organisation d'un Musee d' Archeologie et d'Elhnograph'ie attache a
;,_-niversite de JllSSy . Mais sa mort premature a 43 ans, qu i lll ele une grande perte
:>0\IT la s � i ence roumaine, a mis fin il sa laborieuse artivite.
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MUNTENI IN LUMINA UNOR DOCUMENTE

ALE VREMII AFLATE IN MUZEUL UNIRII DIN IAŞI

MARIA HUMINIC

Corespondenţa dintre unioniştii moldoveni şi
munteni din 1 857
preţios izvor documentar, care reliefează cu pregnantă
- �:: :teristicile atmosferei revoluţionare din ţările române, cuprinse în
- : = )::: atele social-politice ale luptei î mpotriva orînduielilor feudale,
-'-- , ::. :ilunilor energice pentru realizarea Unirii. Lupta s-a dus' în cox..__�_ - atit patrioţii din Moldova, cît şi cei din
Ţara Românească au
: - : :.oe deplin convinşi că numai strînsa colaborare politică dintre ei,
- : : � : : :1a r e a diferitelor acţiuni pot contribui la înfăptuirea programu- :. :: �uptă pentru Unire. In acest sens , remarca făcută de către uni: =- = : ___:_ mun tean 1. 1. Filipescu, care însoţea pe ziaristul englez Crowe 1
• � :;. : in noiembrie 1 856, este edificatoare : " . . .în Valahia toţi adevă
-�
:..atrio t i recunosc neapărata trebuinţă de a consolida şi de a întl'e- - -:- =-�ste relăciuni între amîndouă ţările, pentru ca astfel să se poată
: -== o intelegere asupra punturilor principale " 2• Aceeaşi atitudine va
=-� ::. _: :..:"
-ta şi unionistul moldovean Dimitrie Rallet ; adresîndu-se lui
: ==: ::.::ca, acesta va observa : " Quant aux interets que- nous avons a
� -, ;;.:::: t er et a detendre,
nous tâchons de nous entendre avec nos
� : -:- ;. :es \"alaques que nous desirons voir un peu plus pratiques que
: .:: - -= passe " 3 .
:::.o :aborarea dintre unioniştii celor două ţări din anii 1 856--1857
o - :. =anilestat prin diverse forme şi metod e : d e la simplul schimb de
: .�- -=--=-'- s fa turi reciproce relative la diferite luări de atitudine fillţ ă de
� :�- = �:.:: luptei pentru Unire, faţă de problemele cuprinse în programul
:. : -:-"":� lupte ; de la difuzarea de informaţii, ştiri, note, publicaţii (ziare,
;.:-:? cărţi) dintr-o parte în alta,, pînă la ample consultări cu prile: : :.-o:�tuie un

_

_

c

-

-

_

_
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jul unor vizite reciproce, participări la manifestările unioniste dintr-o
tară sau cealaltă.
Unioniştii se grupează în jurul unor ziare, atît în Moldova cît şi
în Ţara Românească, demao'cînd abuzurile şi silnkiile căimăcămiilor, a
administraţiilor centrale, a elementelor ostile Unirii. Este interesan t
de menţionat aici că, încă din 1 855, Mihail Koqălniceanu
solicita cola
.
borarea muntenilor la " Steaua Dunării " , dorind să realizeze, prin acest
ziar, un puternic focar de răspîndire a ideilor Unirii în cele două ţări :
.. . . . je tiens a faire de ce journal le centre de mouvement politique et
intellectuel de deux principautes " 4• "In Moldova ( fiind) strivită jurna
listica " S, unioniştii de aici au lUJat iniţiativa tipăririi în străinătate a

ziarului "Steaua Dunării " , al cărei prim număr apare la Bruxelles,
decembrie 1 856, cu titlul "L'Etoile du Danub e " , sub îngrijirea lui Ni
colae lonestu, trimis cu această sarcină de către M. Kogălniceanu, V.
Mălinescu şi alţii. Din nou, M. Kogălniceanu cere colaborarea unioniş
tilor munteni. subliniind, într-o scrisoare către 1. 1. Filipescu, rolul îna
intat al ziaruJui " L'Etoile du Danube" în cadrul presei unioniste : " il
faut qu'il soit toujours bien informe sur tout ce qui ce fait dans les
pcincipautes" ( sublinierea noastră) şi de aceea "tachez d onc d'organi
ser une corres'pondance reguliere avec Jonesco " 6 •
Intre cele două ţări circulau, cu destulă intensitate, cărţi, broşuri,
manifeste. Prin scrisori, unioniştii se interesau, reciproc, dacă au pri
mit aceste IDJateriale în bune condiţiuni, dacă au ajuns printre "bieţii
ţinutaşi ", dacă sînt citite, ce ecou au avut. Un astfel de material, tipă
rit la Br·uxelles •În 1 857, intitulat "Dezvoltarea drepturilor Principatelor
Moldo-Române în urma tratatului de la Paris din 30 martie 1 856" c1r
cula în Tara Românească şi era. apreciat pentru analiza şi dezbaterea
drepturilor celor două ţări, autorii imputînd cu vehemenţă congreselor
din Baris' că au decis în problema ţărilor române " fără a fi de faţă şi
deputati români " . Aşa după cum reiese din scrisoarea lui Gr. Serrurie
către Chr. Tell din februarie 1 857, broşura a avut un larg ecou în rîn
dul opiniei publice : " . . . pentru că în ceea ce s-atinge de drepturile
românilor în genere vorbeşte foarte bine şi adevărat româneşte, a fă
cut şi face mare animace în ţeară, şi la noi şi Ia Moldova" 7 ( sublinie
rea noastră) .
Schimbul de pălreri, informări, a peluri ş i sfaturi prietene·şti reci
proce ocupă un loc de seamă în corespondenta unioniştilor din ambele
ţări. Cu cîtă bucurie, pentru acţiunile reuşite, informa Gr. Ioranu pe
M. Kogălniceanu : " Bucureştii s-a ţesut cu comitete (unioniste, nota
noastră) ce sînt dirigiate de Comitetul centrei . Acelaşi lucru s-a făcut
mai prin toate districtele. . . Am convingerea că oricît de apăs'ăto r ar
fi guvernul, muntenii noştri se vor pronunta pentru Unire " 8 • După cum

4

aflăm dintr-o scrisoare a lui D. A. Sturdza către C. Hurmuzaki din
mai 1 857 şi în Moldova " oamenii rau prins la curaj şi presiunea din
partea cîrmuirii îi întăreşte încă mai tare în dorinta şi vrointa lor " 9,
iar V. Mălinescu îi scria lui D. A. Sturdza cu optimism : "Ai cuvînt,
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ce ne vom purta bine voi:n putea face ca s ă nu mai înotăm în glod.
1
Salutare şi Unire" 0•
Pe linia aceloraşi informări reciproce, Dim. Rallet comunică unio
nlstilor din Ţara Românească prin I. Ghica că în Moldova partida na
ţională s-a organizat bine, că programul acesteia este răspîndit în
ţară, că acţiunile comitetelor unionis'te sînt deosebit de active. ln ace
lasi timp îl avertizează că sînt sondaţi de unii comisari ai puterilor
gacante : n Bulwer 1 1 tot vroeşte a ne cerca şi a ne face întrebări, a ne
cere argumente pentru ce unirea o socotim folositoare. l-am răspuns
că de vreme ce puterele ne-au învoit a rosti dorinţele noastre, şi a
cere ceiace socotim mai salutar pentru patria noastră, noi nu putem
decit a fi sinceri, a ne face organele dorin tii obşteşti . . " 12•
Apropierea alegerilor pentru Adunările
ad-hoc este marcată şi
printr-o mlali strfunsă ·OOifeiSipOU1de111tă înrtre ,UJDionliiŞitii <amlbe1oll' ţălrl, D.
Rallet motivînd către generalul Magheru : ., socotim că atît rererele
cum ( şi) mişcările trebuie să ne fie uniforme" 1 3 , iar către I. Ghica :
.. . . . astăzi trebui să gîndim şl să cugetăm mai româneşte decît totdea
una " , căci " ticăloşii" nu înţeleg ., că unirea prin ea însăşi este un mare
pas în viitorul nostru ş-o aşăzare a existenţii noastre naţionale . . . Sîn
tem datori a cere în unire cu românii de peste Milcov tot ce poate
asigura viitorul nostru " 1 4 •
Dls'cuţii ample s-au pur�at pe marginea programelor celor două
Comitete centrale a�e Unirii din Iaşi şi Bucureşti, nu numai prin scri
sori, dar şi prin întîlniri între unioniştii moldoveni şi munteni. Venirea
delegatiei moldovene la Bucureşti în aprilie 1 857 din care - printre
alţii - au făcut par te V. Alecsandri, M. Kogălniceanu, D. Rallet, so
siti ca n trimişi spre a înfăţoşa Comisarilor doleanţele partidei naţio
nale asupra regimului de presie sistematică, aşezat la noi în contrazi
cere cu tracta,tul " 15 sau delegaţii din iunie 1 857 "porteurs de protesta
1
tions collectives' contre les menees de Vogorides " 6 au prilejuit întîl
niri fructuoase ale unioniştilor din cele două ţări, discuţii concluzio
nate cu puncte de vedere comune.
Aprecierea din manifestul Comitetului central al Unirii din Bucu
reşti .,Desluşiri asupra celor patru baze din programa naţiona!ă" 17
precum că n · nimeni nu mai cutează a zice sau a se îndoi că Unirea
n-ar fi ideea generală a locuitorilor amîndorur Principate. . . " 18 dove
dea atmosfera de efervescenţă politică existentă. la acea dată, în ţările
române. Este demn de remarcat faptul că Sadyk Paşa 19 a fost silit să
recunoască, în raportul său 20, această stare de lucruri : nL'Union est
un mot, un sentiment politique, qui est a l ' ordre du j our, aussi bien en
Valachie qu'en Moldavie " .
Alegerile d e deputaţi pentru Adunarea 1ad-hoc a Moldovei, desfă
şurate .,pretutindeni cu violenţe, bătăi, silinţi şi viclenii" 21 , au provo
cat vii proteste, de o impresionantă amploare în Moldova. ln nota de
protest a patrioţilor moldoveni din 20 iunie 1 857 către Comisia euro
peană din Bucureşti, falsificarea listelor electorale a fost incriminată
.

•

•
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ca " o insultă făcută . . . drepturilor poporului din Moldova" 22• Acum,
M. Kogălniceanu solicită unioniştilor munteni să sprijine şi ei acţiu
nea de anulare a listelor electorale moldovene : " faites aussi tous vas
efforts pour casser les listes electomles de la Moldavie " 23•
Deschiderea şedinţelo r Adunării ad-hoc din Moldova la 22 sep
tembrie 1 857 a prilejuit renaşterea de noi speranţe p entru viitorul ţări
lor române în rîndul unioniştilor moldoveni şi munteni. Reprezentanţi
ai celor din urmă, D. Bolintineanu şi M. Serghiescu, asistă la prime·le
şedinţe şi, cu un oald şi p atriotic entuziasm, vor scrie lui Chr. Tell des
pre memorabila zi de 7 / 1 9 octombrie 1 857 : " Eu şi fratele Bolintineanu
eram să venim mai de timpuriu dar fraţii români din s'ora noastră Mol
da'Vlia ne-a , op.riit ca să s·ervJm de •r·epreze111ltam·ţ i .ai R.omâmlieli la ma;rea
zi de astăzi, şi aşa am fost de faţă cînd s-au esprimat pentru chestia
de viaţă a naţiei noastre " 24 • Iar pe Baligot de Beyne, directorul ziaru
lui " Presse d' Orien t u , D. Bolintineanu îl va informa la fel de entuzias
mat : "Je voudrais vous ecrire longuement sur la celebre seance d 'au
j ourd'hui qui a decide de l 'avenir ou de l'honneur de notre nation" 25•
Actul din 7 / 1 9 octombrie 1 857 din
Adunarea ad-hoc a Moldovei
s-a bucurat de călduroas'e aprecieri din partea Adunării din Bucureşti.
care a votat la 9/2 1 n oiembrie 1 857 o adresă de felicitare 26• Muzeul
Unirii din laşi posedă două manuscrise originale, var'i ante ale acestei
adrese. Analiza conţinutului lor, comparativ cu textul oficia.} cunoscut
şi tipărit, ne conduce la concluzia că variantele sînt mult mai bogate
în motivarea documentară a necesităţii unirii celor două ţări. Intr-una
din variante, intitulată " Fraţilor din Moldova" 27 , suferinţele poporului
nostru timp de 1 8 secoli sînt prezentate ca un rezultat al neunirii ţă
rilor române : " trunchiuri, trunchiuri, bucăţi, bucăţi, ale aceluiaşi trup
răspîndite în mai multe sîngiuri şi. . . luptînd fiecare cu propriile-i pu
teri, pe samă-i numai" . Unioniştii munteni subliniau, prin acest do
cument, că în condiţiile istorice grele în care
"ajunserăm a perde
pentru străini pînă şi numele chiar " , totuşi " vitejiile fiecăruia trup fură
mari, biruinţele chia r fură multe şi glorioaseu şi niciodată nu ne-am
pierdut " speranţ a noastră, conştiinţa noastră şi
credinţa noastră în
steaua României u . De asemenea, sînt adresate mulţumiri fraţilor din
Moldova pentru iniţiativa primelor memorii
înaintate marilor puteri,
prin care arătam drepturile românilor de a forma un singur stat, în
trucît " aceste două Principate sunt două ramure ale ·aceluiaşi arbure " .
L a numeroasele argumente istorice, citate d e autori î n acest document,
care demonstrau necesitatea realizării unităţii naţionale, se adaugă o
preţioasă apreciere şi anume aceea a forţei şi vitalităţii ce o reprezintă
ideea de Unire pe planul general •al conştiinţei maselor. Esenţialitatea
acestei aprecieri constă tocmai în a fi dovada dezvoltării şi maturizării
gîndirii social-politice a epocii : ,. Patria şi naţionalitatea sînt în inima
fiecăruia dintre noi ; unirea a devenit credinţa noastră, sufletul nostru,
viaţa noastră " .
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Cealaltă variantă a adresei de felicitare din partea Adunării ad-hoc
a Tării Româneşti, intitulată ,.Fraţilor moldoveni" 28, se remarcă prin
conciziune, expresivitate solemnă a ideilor enunţate. Unioniştii mol
d oveni sint felicitati pentru " iniţiativa ce luarăti voi cei dintîi, de a
pronunţa această unire, este una din acele fapte patriotice şi glorioase
de care e plilnă ist01da voastră . . . Primiţi fraţilor expr·es•i•a ce'a mai sin
ceră a recunoştinţei noastre".
Varianta aceasta atrage atenţia cercetătorului şi prin faptul că,
intr-unul din paragrafe, se subliniază importanţa esenţială a Unirii
pentru dezvoltarea social-istorică a poporului nostru, paragraf care
lipseşte din textul oficial cunoscut : n lnteresul însă cel mai de căpe
tenie ce rezultă din această Unire, pentru noi moldoromânii, este că
pi intr-tnsa naţionalitatea şi existenta noastră politică se consolidează
şi ia o consistenţă ce n-a avut pînă acum, printr-însa ne punem pe
calea progresului, printr-insa vom prospera, ne vom dezvolta ale
noastre mijloce morale şi materiale, şi vom păşi cu siguranţă spre acel
viitor atît de dorit . . " 29• Aceasta constituie o dovadă a maturizării
g!ndirii social-politice a unioniştilor, enunţînd posibilităţile de dezvol
tare a forţelor de producţie, a consolidării şi viabilităţii măsurilor din
cadrul statului naţional unitar.
Corespondenţei cunoscute dintre patrioţii ţărilor române, privind
problemele stringente ale ordinei de zi a celor două Adunări ad-hoc,
i se adaugă existenţa, in Muzeul Unirii din laşi, a trei scrisori adresate
de către unioniştii munteni celor din Moldova in perioada octombrie 
noiembrie 1 857 ao.
Intr-o scrisoare semnată de Chr. q"ell din 1 7/29 octombrie 1 857
acesta felicită pe moldoveni pentru actul din 7 octombrie ,. zi în care
moldoveanul şi munteanul şi-a intins mîna frăţească pentru eternitate 1
Astăzi vă întind şi eu pe a mea, o pun intr-a voastră şi o pun pentru
viaţă şi moarte . . . Cugetam şi cuget să fac o călătorie in Moldova spre
a mă onora cu cunoştinţa bărbaţilor demni şi respectabili, patrioti . . . "
S-a mai remarcat faptul că Adunarea ad-hoc a Moldovei a discutat
diverse aspecte ale viitoarei organizări interne 3 \ acest lucru fiind
socotit ca nejignind cu n1mk autonomia noastră. Deputatul Manolache
Costachi tocmai considera că " ar fi primejdios pentru viitorul cauzei
noastre de a mărgini lucrările noastre in votul -din 7 a lunii" 32, iar
M. Kogălniceanu în discursul său 33 aducea argumente luate chiar din
Instnucţiunile date de Congres Comisiei din Bucureşti că " avem a ne
rosti şi asupra organizării ţării" şi că desigur ,. mai nimerit, poate şi
mai logic ar fi fost ca Adunările să lucreze împreună" . Adunarea ad
hoc a Ţării Româneşti, însă, nu ra intrat în probleme de organizare in
ternă, producîndu-se discuţii foarte vii şi contradictorii cu ocazia dez
baterii actului dezvoltător al votului din 9/2 1 octombrie 1 857. Acest
document prezentat la 6 noiembrie 1 857 34 preciza că "orice lucrări anti
gătoare de cestiunile interne ar fi o lucrare precipitată, defectuoasă.
O asemenea lucrare n-ar servi decît a ne discredita în ochii naţiunii
.

3

-

Cercetări istorice
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ş1 m ochii Europei.
- punct de vedere al acelor deputaţi, cărora le
era frică de stabilirea unor măsuri legislaUve ce le-ar fi atins proprie
tatea, interesele înguste ale clasei lo r sociale. Acest lucru va fi î mpăr 
tăşit şi moldovenilor de Chr. Tell - în scrisoarea mai sus citată spunînd că "ne adunăm spre a ne consulta despre modul cel mai cu
viincios a rezista comisarilor carii stăruiesc a ne pune în discuţiuni de
interese interioare, şi prin urmare a sfîşia noi înşine autonomia, ce am
avut fericirea a o aclama în unanimi tate l a 9/2 1 octombrie " .
Alte două scrisori ale lui Ştefaon Golescu, secre tar al Adunării
ad-hoc a Ţării Româneşti, adresate probabil lui D. A. Sturdza, vin să
reliefeze mai pregnant atmosfera plină de contradictii din tre deputaţii
munteni în j urul Memorandului din 6 noiembrie : .. Fi ind că Adunarea,
după douăzeci de zile de dezbatere a�;;u pra proiectului îilfăţişat de Co
misie n -au putut încuviinţa dezbaterea şi primirea Contraproiectului
înfăţişat de aceşti doi bărbaţi (N. Rucăreanu şi Duillie, nota noastră)
ei s-a îndrăcit şi a persistat a vota, contra Memorandului primit de
Adunare. De am fi avut acest incident numai a deplînge, am fi suferit
mai puţin, dar opoziţia constantă neîmpăcată a vărului meu Alecu Go
lescu a�;;u pra Memorandului ne ( -a ) mîhnit mult nu numai pe noi ca
membrii ai familiei, nu numai pe amicii săi, dar pe tot partidul naţio
nal " . Prin aceeaşi scrisoare, moldovenii sînt înştiinţaţi despre adresa
de felicitare trimisă de Adunarea ad - h oc a Ţării Româneşti, despre
not a comisarului Pms'iei, Richthofen, şi hotărîrea Adunării n de a nu
intra în chestii a tingătoare de organizaţia internă a ţării. p înă mai în
tîi, acele Puteri nu vor hotărî asupra celor patru punturi votate în şe
dinţa de l a 9 octombrie " .
Din cealaltă scrisoare semnată d e Ştefan Golescu aflăm c ă în con
tinuare colaborerea unionistă dintre cele două
ţări este fructuoasă,
cuprinzînd : schimb de p ăreri - creiate de situaţia. Memorandului
muntean -, informaţii de la Comisia europeană de la Bucure·şti : "Co
misarii zic că nu sînt mulţumiţi nici de lucrările voastre . . . că voi ma
nifestînd dorinţe mai multe dec ît noi nu răspundeţi cu toate acestea
la ceea ce ei ar avea trebuinţă să cunoască şi să afle de la noi Scri
soarea remarcă şi schimbul regulat de periodice între cele două ţări :
n am primit regulat cele 30 exemplare ce am cerut ale Buletinului " ,
p•recum ş i o atitudine politică j ustă, d e recunoaştere a punctului de
v edere îna1nta>t al deputaţilor moldoveni : "Noi sîntem mulţumiţi de
lucrările voastre şi dacă Puterile binevoitoare vor stărui în hotărîrea
lor arbitrarie şi antilogică de •a face ele o constituţie şi de a ne trimite
prin un Hatticheriff, noi am fi foarte fericiţi c înd ele ar primi, drept
bazele fondamentale ale constituţiei, cele propuse de voi " .
Corespondenţa dintre unioniştii munteni şi moldoveni constituind
un bogat izvor de informaţie care scoate la iveală p roblematici noi
sau a ccentuează unele aspecte ale faptelor istorice, caracterizînd situ
aţii, clase sociale, grupări politi·ce, oameni, am socotit util a face cu.

. •

•.
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noscute unele documente originale din fondul documentar al Muzeului
Unirii din Iaşi 35• Acestea vin să creioneze cu noi trăsături atmosfera
revoluţionară a anului 1 857.
AN EXE

Document, cotla 1828
FRAŢILOR

DIN

MOLDOVA !

OJJ<lsprczccc sccoli se vor impLini in curînd de cînd domnii lumii d'atunct,
tmpinşi unii de voia lmp ăll: a tului lor, şi alţiJi poate şi de dorinta d'1a <r ein l emeia tn

allă parte libertătile lor pierdute, lă�ară cerul lor cell ii dulce, patria lor, căminul
lor, dumnezeii lor, şi Sltlrăbătînd cu acea viJtejie cu care ei şaiau a zdrobi lot ce le
sta impo\Jrivă, şi distantili şi •aope, şi focuri, veniră şi s'IBş ezar ă p'alte lărimuri, ce şi
le apropiară doblndu-Ie şi sf!nţ!ndu-lc cu singele lor. Nu •trecu m u l t însă, ş i ruptn
du-se binele ce'i legau de tulpirua lor, rămascră singulli in mij locul unei lumi stră
ine, barbară ş i inimică, fără 1alt 'ajutoru decît ace(la cel pUJteau t.rag e din numele
lor, din suvenirile lor, din credinta lor, din illli m ele şi b Dat ele lor ; şi cu toate aces
te a, voi ştiţi, ei fură adesea bilruitori.
lncă cit v a timpul însă, şi nenoroc ir ea cea mai mare dizu peste dt nş n . Năvll.
l i ri l c urmează mai dese, mai ml8ri, mai înverşunate ; ş'acum, in loc d'1a găsd Inainte
c•! ac clii zid al căruia pietre lip ilt e una de al t a U fă c e a o stincă nebi rui l ă, 1ruUlniră,
-- ş i ace as t a care dintre n o i a mai p utu t- o uita ? - trunchiuri, t runchiuri, budil i,
b uc ăţ i , •ale aceluiaşi 'brup răs p î ndit e in mai multe ungriuri ; ş i pentru depl i n �ta t ea
nenorocirii, luptind fiecare cu propriile'i p u teri, pe samă'i numai, şi uncolli contra
sineşi chliiii .
Vilej i ile fiecărll1Îi8 1rup fură mari, biruintele chiar fură multe şi gl orioase ; doar
t runchie t aduse peir€1d! ei ; şi, din slăbire in slăbire, din perdCII" e In perdere, î nchişi
in cercul cell ti s lirainu ce ne inO:ngea, ajunserăm a perde p en tru strll.ini plnă şi
numele chli.ar ; dlar ruiciodată speranta noasl.iră, conştiinţa n0185tră şi credin�a noastră
ln sleauoa României.
Intunerecul şi tăcerea ce ne lnvăluia In giulgiu! lor fură adinci, durerile fură
mari şi l!on g ii timpul sufel1intelor în care fiece slJrigăit de viaţă se scoaseră pieri
înăcl8 tii In zgomotul ce făceau in g•iur P'e cei sl.lrăini nouă.
Dar românii nu se desinimară, nu incetară d'a lupta şi d'oa crede ; şi dimineaţa
2lilei noastre sosi in siirşit. Lumea auzi citeVIa din suspinele noastre, incepu a bănui
că sintem, şi cei d'aceiaşi g i ntă cu noi , intelegindu-se pll'i n tr 'lll c c le fire electrice 1ale
inimelor, 1ridioară V'i<e rsul lor cell ii puternicu in fav oare-ne, şi lumea lrutreagă auzi
. c ă la marginea orientală 1a Europei , este o natie a păsa t ă, ciuntJală,
desmădul<Mă,
dar niciodată perdută ; rare, afondată sub gintele st.răine, nici concuistele tnşiruite
nici furiiB năvălirilor, ruei inrîulli;rea re lig iei , nici lnsăşi scăderea morelă a unei
lungi supuneri, nu i z buti s er ă a o perde 3 6,
Puterile sămnătoare trmtului de Paris, fericilte d'aoeastă mare zi frum oasli
descoperlire, dar neputind crede l a o asemenea minune, o t ă rl•ră •a veni înşile spre
a V('dc3 şi a să asigura de surutem in adevăr,
de suntem vii şi virsnici, şi dacă
aceste două Prindip ate sunt două ramure al� a c eluiaşi arbure, două coaste ale ace 
luiaşi trup ; şi voi cei dintii avUII ă ti d'a vă a fi rma, d'a vă -arăll8 d r eptu ri le nepre
scriptiblile ale r urnânlilor, şi d'a spune puterilor gaiiii!H e .c'avem aceLaşi lncepUJt,
acelaşi nume, aceeaşi limbă, aceeaşi religie , IIIIC e eaşi istollie, aceeaşi c ivHizaţie, IIIICe 
leaşi instituţill, aceleaşi l�gli şi obiceiuri, aceleaşi temeri şi aceleaşi speranţe, ace
leaşi tr eb u inţe de tndestulillt , aceleaşi otlalră de păzitu, 181Celeaşi dureri i n trecu t , ace
Iaşi viitor d'as igurat şi in sfirşit, IIIICe eaşi misie de implinit".
Mulţumiltă, şi de mii de ori mulţumită, vou ă , fraţilor d'i8Ce&te cuvJnte ; inimele
noastre auzindu-le au tresăll.tatu , recunoscind tn ele adevăl\lltul viers ii al României,
ce se manifestă p1rin voi mai fntti{j, şi pe care-I au:zlirăm tn momerutul cel sfi nt , !n
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oare dntram şi noi pe calea ce ne-au fost lnsemnată d e străbunii noştr.i, şi pe care
d'acum vom merge împreună şi neclillltiţi, uniţi cu trupurile precum suntem uniti
cu cugetele, cu inimele, cu singele şi cu sufletele.
Astăzi Europa ne cunoaşte, ne aude şi ne vede. Ea ştie acum că s!nlem, cine
sîntem şi ce sintem. Ea a cunoscUJt şi a recunoscut drepturile noastre ; şi viind a
ne consulta despre ,trebuinţele şi dooinţlele ce 1avem, a recunoscut prin fapt ceea
ce recunoscuse şi In prinoip. Intunerecul, rătăcirile, riv aJi.tătile ce ne-1au foSit des
unit, au perit insă prin jeratecul a sute de ani de suferunte ; p·atria şi naţionalita
tea sunt In inima fiecăruia dinlire noi ; unirea a devenit crecLin�a noastră, sufletul
nostru, vilaţa noastră ; de ce dar mai avem a ne teme ?

Frati iubiti, frati prnn singe, fraţi prin glori e şi dureri, fraţi prin aceleaşi spe
rante, aceleaşi dorinţe şi aceeaşii credinţă, d'.acum fie-ne soar.ba cit de contrară,
unirea este făcută pentru noi. Şi dacă ceea ce nu este şi nu poate fi - această
umre In care noi credem, şi spre care alergăm de atlta timp, 111r m�ai fi lncă odată
o liicurire, să fim sigur� că d'astă dartă această licurire, de nu vom mai şovăi, ne va
dia desigUJr o scinteie măoarr din flacăra ce arde In inimele părinţilor noştri, cind ei
!şi văl'Sla singele şiroaie penliru dinSia ; şi acea scinteie va fi d e ajuns, In timpu In
care �rădm, oa Europa lntreagă să recunoască că Unirea este steaua vieţii noastre,
şi s'o tacă 111 strî.ga 'lnd&tă, ca noi şi cu noi : Trăiască Princip.atele reunite 1 u .
•

Document, cota 1827
FRAŢILOR MOLDOVENI !
După lirecea-e de 18 secoli de suferinte, necUirma.te, de lu�e şi de cercări pro
vindential�. dumnezeul cel atotputernic să indură tn sfîrşit a ne trimete, mingiiere
şi răsplătire. Sperantele noastre se prefac astăzi ln realiltate şi natia română să pare
a reintra pe drumul vietuirii ş'al renaşterii. Principul adoptat de inaltele puteri
g11rarute In tradatul de !Ja 30 martie este principul cel mai generos ce a putut să
creeze adevărata morală publică ; el este concepţia cea mai lna.ltă a spiritului ci
vilizatiei moderne : a să intreba cel slab de către cel tare şi puternic, care'i este
păsul, care'i este dorinţa ce'i hrăneşte inima ; este singura pli ldă ce Inaltele Pu.teri
europene rau eLat <�JStăzi cu naţia română. Ambiţia noastră cea mai mare urme�ză
dii!I să fie acee1a de a ne face demni de această in31tă fav01are, şi de a răspunde
cu toatl!. tnţelepciunea şi prudenta unui popol modest, la lntrebările ce rui �e 'adre
sează de către binevoitorii noştri. Voi insă, frati moldoveni aţi Inteles Indestul
misia voastră, şi ,prLn actU!I. vostru de la 7 octombrie, anul corent, ati dovedilt in
destul că aţi ştiut să pretllliti QJI",aviltatea poziţiei vo;a.stre aotuale, şi aţi pronunţat
cu toată demnitatea şi solemnitatea cuvenită, pactul ce vă le;�gă pentru eternlitaJte,
cu fraţii voştri munteni, fraţi d� singe, frati de suferinte, fraţi de speranţe şi de
amor nesflrşi<t. Unirea PrlinaipatelOif (moldo) române ena scrisă In destinul lor pro
prnu. Ea a fost vi5ul nostru comun, şi in t!impii aceştia din urmă ea deveni baza
unor combina.ţii pol�ce a călfor scop ·să pare a fi mai cu seamă acel'a al Inteme
ierii uneli ţări dăinuitoare in Olfien:tul Europei. Interesul lnsă cel m:al de căp�tenie
ce rezultă ddn această Unire, pentru noi moldoromânii, este că printr'insa naţiona
litatea şi existenţa nolastră p011itlică să consolidaază şi ia o consistentă ce n'a avut
plnă acum, printr'tnsa ne punem pe aalea progresului, pnintr'insa vom prospera, ne
vom dezvo!Jta (ale) noastre mijloace morale şi mat2riale, şi vom păşi cu siguranţă
1pre .&cel viirlor altt de dorit, pe care abiia ne-a fost IBiă·bat plnă deri a vedea Intr'o
perspectivă intunecoiiiS ă şi depărrt,ată.
lnHiatdva ce lllllli ăti voi ce dintii, de a p<ronunţa această unire, este una din
acele !;apte patriotice şi glorioase de care e plină iSiloPia voastră. Vă fellcităm pe
vol, o fmţi ai .inimilor noestre, vă felidităm pentru această generoasă pornire, pen
tru această fialpltă atit de frumoasă, attt de naţională ! Puneţi pe capul vostru cu
nuna merltulul ş':a Vli:rrtuţii, căci voi cei dintii 111vurăţi norocul de a marca epoca
regenerării P5ti1iei noastre comune.
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Primiţi fr�tilor expresia cea mai sincerli a recunoştintel noastre ; primiti mai
seamli tnaredintarea di, oricare va fi tnduraa-aa tmltelor puteri şi a lor bunli
�o·ointă, noi nu vom răm înea mai putin uniti prin dragostea no3stră Teciprocli, prin
căldura simtămlntului nostru, prin conformitatea existenţei noastre şi prin speranţele
ce Provident·a •a lmpUntat In adincul dnimelor noastre.
cu

Document, cota 1 368
STIMABILE DOMNULE.
Doream mult sli fac cunoştinţa voastră, clici mulţi mi-au votrbit bine de vo6.,
şi mai cu seamă Christof şi Marin. Cugetam şi cuget sli fac o clilătorie In Moldova
spre a mă onora cu cunoştinţa blirbaţilor demni şi respecbabili, patrioti şi mai cu
seamli oneştd, dintre care voi ocupaţi una din cele dintii t<repte, şi mli flatam cu
speranta cli n-o să-mi respingeţi mina. Voi, domnlllle, m i-tati presimţit dorinţa, aţi
luat dniţilativa, şi In ce zi 1 In :lli ua de 7/1 9 oct., zi In care moldovanul şi muntea
nul şi-a Intins mina frăteascli pentru eternitate ! Astăzi vli Intind şi eu pe 111 mea,
o pun lnitr-1a voastrli şi o pun perntru viaţă şi moarte. Ajutli-mi dumnezeu să fiu
In privinta voastri'l cum doresc să fiţi voi in pr1ivinţa mea 1
Sunt silit a ltermdm, stimab ile Domnule, clici ne adunlim spre a ne consulta
despre modul cel mai cuviincios a rezista comisartilor oarii stliruiesc a ne pune tn
discutiuni de interese inter.ioare, şi prdn urmare a sflşia noi lnşine autonom.La., ce
am avut fericirea 111 o .aclama •In unandmitate la 9/21 octombrie. Din depeşele tele
grafice ce recepem de la voi, se vede cli şi voi lucrati ·tot pe acest teren. Ajutli-ne
dumnezeu la toti.
Amicul vostru,
Chr. Tell

1 7/29 o.ctom. 1857.
Bucuresoi.

Docum eiiJt, cotoa 1369

Noiembrie 1 0/20 37 1857

IUBITE AMICE ŞI FRATE.
Frliteasaa dumitale scrisoare din 11 am primit-o, şi vi'lz cu plăcere ci'l guver
nele destul de ticliloase ale noaslire, nu imp1iedică cel putin corespondenta noastri'l. ;
pe llngli alte 111buzuri de autoriltate 1111r fi putut sli adaoge şi aceasta. Azi vli l'rirnlit
nr. 7, 8 şi 9 din Monliltorul român. Cele din urmli două numere reproduc Buletinul
Aduni:irii notas'tre. Precum acolea 1aşa şi aici guvernul impied.ică răspîndirea tn ţarll
a Mondtorului.

Am vlizut cu vie pllicere că Memorandumul nostru a avut şi .aprobaţia voas
tri'l. Deşi s-a oiuntirt pe ici p e colea de Adunare sper că In totalitate a rlim:as bun ;
lct va !Ula public&ea sa In Monitorul după şedinţa a 1 3 -a In care s-a voLIIlt - ŞI&Se
numai au votat contra şi anume : Vodă Bibescu, Ioan Rosetti, Io:an Oteteleşanu,
Ştefan Burqui, Nicolae Rucăreanu şi Dlllillie ; aceşti doi din urmli, din partidul na
tional lllffi o ral, propriu tmp.ins p•ină la cea din urmli extremitJate, a produs aceasti'l
monstruo:zdta•te : clici nu poei d.a unii asemenea fapte, .alt nume. Fiind cli Adun111r ea,
dupl'i douăzeci de zile de dezbatere asup r a proiectului tnfl!.ţiŞIM de Comisie n-:au
p\]tul Incuviinta dezbaterea şi primirea Contrapwiectului tnfiiţişat de aceşti doi
Mrbaţi ei s-a indriicit şi a persisbalt a vota contra Memorumdulud ne (-a) mihnit
mul.t nu numad pe noi ca membcr-ii ai familiei, nu numai pe amicii săi, dar pe tot
partidul naţional. Dupli cum veti vedea in dezb;aterile reproduse in Mon.itor fapta
vărului meu VId fi o pati'l in viata lui pe oare anevoie o va şterge-o.
Un agent
provocator n�a·r ru urmat aHminterea şi t.amiUa noastră mai cu şeaml'i este atinsi!
de durere.
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VIi trimitem adresa votJatli de Adunare către voi iubJ.tii noştri frati şi vă ce
rem iertare eli n-an putut sli v-o trimitem mai demullt precum s-ar fi cuvenit, dar
şi noi ca şi voi am fost llmpovărati de lucru.
lndaJtli ce Comisia internaţională 1au primi1 Memorandul nostru ne-au adresat
u.rmlitoarea notă prin canalul MJtropoliitului :
.La Commision internationale vient de prendre connaisance du Memorandum
que Votre Eminence 18 bien voulu me comm un�quer hier. Son attention a ete d'abord
attilree par le pasage ou le Divan se declare incompetent a <traiter les questic ns
ct•admJnis<tration interieure en alleguant les motif d'une telle resolu lion.
Sans entrer dans l'tapprecilatâon du podnt de vue ou se place le Divan. ba
Comm!Sii o n croit de son devok de se referer piiiit icul ierement au contenu de la
lettre que j'ai eu l'honneur de vous adreser le 22/ 1 0 38 de ce mois et d'observer a
Votre Eminenc e qu'eu ver<tu des stipulations du tnaite de 30 Mars, la Conference
ne doJt se reunir il Plll1i s qu'apres que les Dâv-ans auront acheve leur tâche.
Je viens do.nc, 1au nom de :La Commision internationale prier Volre Excellence
de vouloir bien me dtklarer si le Divan Valaque persiste dans sa resolution , et
s'il crolit avoir rempli son m�andat en ·enonc;:ant les voeux gemeraux consignes dans;
le dit Memorandum.
29/1 7 Novembre 39.
Signe Rihtoffen
Azi, Adunare�& va exprima o a cincea dorinţli potrivit concluziilor Memoran
dului clitre Pu<terile Gaa-ante, de 1a nu intna in ches�ii a l ingătoare de organizaţia
internă -a tlirii pină mai întîi, aceJe Puteri nu vor hotărî .asupra acelor p&tru p J I L
turi vollate In şedi.nta de la 9 octombrie şi aceas-tă doruntă votată de Adunare se
VLa trimite spre răspuns :La nota Comisiei internaţionale. Sperăm ca acea Comisie
de a ne pune
iruainte
va urma BC�es.tei . decLaraţii categorice nu va m &i stărui
cestii interne.
Sftrşesc azi, rugîndu-te a lnfătişa din pal'1te-mi fratilor noştri In cauzli s a lu
tllrlle mele tamioale şi recomandindu-mă amic şi frate Votre
Devotatul amic şi fra.te
Ştefan GOUSCU
Document, cota
BucUII"esci
IUBITE FRATE

25/7

1 370
1 857

noembrie

ŞI AMICE

Prun scrisoarea dumitJale din urmă, am văzut cu vie plăcere, că şi Adunarea
fratilor noşt•ri d'in Moldova pe!>te putin, VL8 săvîrşi lucrarea sa principtală, ,�des tlnd
fncuviin�ea celm dori<te de la Conferintele ce urmează indată
a se deschide.
Cu toată dorin�a ce am ave:a, cu toată multumirea ce ar simti sufletul nostru
dintr-o lucrare omogenă identică cu mţi:i noştri de dincolo de Milcov, azi n - am
putea face altrninterea decit a s tărui, potrivit cu concluziile Memorandului nostru
de a nu pă�i mai inainte, pină mai int·ii nu se va hotărî chestia unirii nu se v a
afirma Au<tonomia noastră. Chiar unii d i n Comisari ne-au zis că sub puntul da v e 
d er e ce ne-am pus sintem foarte logiai şi că ei d e a r f i fost in pozitia n oastrli
n-11r fi lucrat l&lttmin telma. Rihtoffen mai cu seamă aprobează stăruinţa noastră.
Ca Comisari illJSă, ei, nu pot face altminterea decît să ne intrebe de stăruim in
hotlirlrea noastră - a:ai vom dJa răspunsul definiltiiv. Ei, iubite, nu sint multumiti
nici de lucrările voastre. Ei zic că voi 1111&1 i festind dorint e mai multe decît noi
nu răspundeţi cu toate acestt ea 1a ceea ce ei aa- avea trebudntă să cunoască şi să
afle de la noi.
Noi sinruem multum�iti de lucrările voastre şi dacă Puterile binevoitoare vor
stlirui fn botărtrea lor illl"b iti\8Jl'i e şi 8J!Jtilogică de a tiace ele o conSititutie şi de a
ne o trimite prin un Hattlicheriff, noi am fi foart e fericiti cind ele ·ar p rimi, drept
bazele fondllfll e llltale ole constituţiei, cele propuse de voi - la un s1ngur punct
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am diferi cu voi
ceti miii mulţi din noi nu credem oa iii!amoviLitatea judedito
rilor tn s i.Jarea de coruptie tn care ne ·aflăm 1azi, ar putea avea prun aplicaţia sa,
un rezuMat fericit - lillr pute'l fi pi'Iimită in principiu num1ai deocamdată.
Azi facem propunere de o ad�resă direptă către Puterile garante care va fi in
credinţ 'l tă depuliatilor ce sunt a merge la Panis să o depuie lnşile pe masa Con
ferintelor de se va puotea.
Vă îmbrăţişez dulce pe •toti bunii mei frati din Moldova.
devotat amic şi frllt·e
Ştefan Golescu
P. S. Le rog spune d-Iui. . . . . . . 40 expeditorul Bulet·inului că am pri
nli t cr- egulat cele 30 exemplare ce am. cNu.t ale Buletinului şi că cu curierul viitor
oi avea oncl3roa a-i fl3cc răspuns d ircpt.

NOTE
1 Grow e , COSit emisar al lui Stnal1ford de Rcdcliffe tn Principate - 1 856 :
.EI
ne este mare am ic, şi-i însărcinat de guvern a-i prezenta l a întoarcerea sa un me
moar ; nu numai Palmers ton însă şi Redcliffe au mare incredere lntr-tnsul•, Scri
soarea !llli D. A. Slu�rdza că<tre C. Hurmuzaki, 26 no:em./8 dec. 1 856, publicata in
Documente privind U n irea Principat elor. Corespondenfd politicd 1855-1859, voi. III,
sub ingrijirea Cornelie.i C. Bodea, Editura Academiei, 1 963, p. 1 6 1 .
2

Ibidem.
Ibidem,
4 Ibidem,
5 Ibidem,
6 Ibidem,

3

p. 1 64. Scn:soar!'a lui D. RlaHet că.tre Ion Ghica, 28 noiem./10 dec. 1 856.
p. 57. Scrisoarr e a lui M. Kogălniceanu către 1. Ghioa, 1 9/31 dec. 1 855.
p. 1 89. Scrisoarea lud Gr. Scrrurie căt1re Chr. Tell, 5/1 7 febr. 1 857.
p. 1 72. Scrisoarea lui M. Kogălniceanu d i tr e 1. 1. I'ilipescu, 27 dec.
1 856/8 i•an. 1 857.
7 Ibidem, p. 1 90. Scrisoarea lui Gr. Serru:rie către Chr. Tell, 5/1 7 febr. 1 857.
Cornelia C. Bodea dndică 1La p. 1 89, not� 3, ca autolli ai broşurii .Dezvol�area dreptu
rilor Principatelor Moldo-Române in urma tratillt ului de Paris din 3:> m!III" t ie 1 856"
pc C. HurmuZJaki şi 1. Maiorescu. Aceştia au remarcat cu tlirie faptul că .toată
chestiunel!l despre Unirea Plfdncipatelor se reduce la urmă toarele întrebăm : a) Au
Prino:patcle dreptul de a se uni într-un singur stat ? b) Arc Poar•ta otomană vreun
drept de e. se opune ? c) E uniunea tn folosul fuincipatelor ? d) Se vatămă interesele
E uropei prin uniunea Principatelor ? " (p. 41 ).
8 Ibidem, p. 123. ScrisoaTCia !UJi Gr. loranu către M. Kogălniceanu,
24 iulie/5
august 1 857.
9 Ibidem, p. 252. Scnisoorea Jui D. A. Sturdza călr!' C. Hurmuzaki, 6/18 mai 1 857.
10 Ibidem, p. 206. Scrisoarea lui V. Mălinescu către D. A. Sturdza, 2/1 4 m a i 1 857.
1
1 Comisarul Angl!ei in lomi51i1a europeană de Ia Bucureşti, 1 857.
12 Op. dt., p. 230. Scrisoarea lui D. Rallet c;j t r e 1. Ghica, 3/1 5 apdie 1 857.
1 3 Ibidem, p. 262. Scrisoare'! lui D. Rallet c ă tre generalul Magheru, 1 5/27 m a i
1 857.
14 Ibidem, p. 265. Scrisoarea l llli D. Rallct către 1. Ghiaa, 1 5-20 mai/27 m.ai-1
iunie 1 857.
1 5 Ibidem, p. 230. Scrisoare3 lui D. Ra�lct către 1. GhiCla, 3/1 5 apr:Iie 1 857. A se
vedea şi p. 228 şi 230.
16 Ibidem, p. 281 . ScrisoarCia lui V. Alecsandri către 1. 1. Filipescu, dunie 1 857.
17 Un exemplar 1 ipărit al rnanifestului se află Ia Muzeul Un.�rii din laşi, cota 378.
18 M ulti ispravnici de tinuturi din Moldova au chemat pe cite unii . făgăduindu-le 25 bete dacă va m ai fi pentru Unire• şi m ulti au răspuns . că nici de 50 bet�
nu •moare omul şi că pentru Unire cu bucurie va pl'im i cit m a i multe" (Scrisoarea lui
D. A. Sturdre către C. Hurmuztaki, 6/ 1 8 mai 1 857, vol. citat, p. 252). Pentru starea d e
spiăH a vr·emi i, edificatoare este şi conduzia din manifestul Comitetului central al
Unirii d:n Bucureşti : . Răpezdciunea cu care (U!llirea, notl!l noaştră) cuprinde inimile
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românilor nu lasă indointă că peste putin se va revărsa peste tot tărîmul Principate
lor şi se Vla aşeza cu o autoritate neclintită"
'9 Sadyk Paşa, fostul Mihai Czajkovski, fost agent al lui Czartoryski, turcit in
1 85 1 şi ·t recut in se•rv�c!ul •armatei otomane ; ca ofiter superior otoman şi agent diplo
matic neofioial, plMit de Poartă, Sadyk Paşa devine şi adverSiiU al Unirii, deşi, mai
inainte de 1 853, legase prietenii cu revolutionarii români, simpatiza asp i!I1atiile spre
Unire, in C. C. Dadea, Introducere la op. cit., p. XIX şi XXXVIII.
2° Documente privind Unirea Principatelor.

Corespondenfd

polilicd 1855-1859.

Voi. III, Editura Academiei, 1 963, p. 247, 30 apri!ie/12 mai 1 857.
2 1 Ibidem, p . 293. Sorisoarea lUJi D. Rlallet că tre 1. l. Filipescu, 1 7/29 iunie 1 857.
22 Dim. A. Siturdza, Insemnătatea Divanurilor
ad-hoc din Iaşi şi Bucureşt i 1n
istoria renaşterii României, Bucureşti, 1 912, p. 278.
23

Documente privind Unirea Principalelor. Corespondentd

polilicd

1 855-1859,

voi. III, Editulla Academiei, 1 963, p. 276. Scrisoarea lui M . . Kogălniceanu către 1. 1.
Filipescu, 8,'20 iunie 1 857.
24 Ibidem, p. 326. Scrisoarea lwi M. Serghiescu către Chr. Tell,
7/1 9 oct. 1 857.
25 Ibidem, p. 325. Scrisoarea lui D. Bolintineanu către B&ligot de Beyne, 7/1 9
oct. 1 857.
26 Adresa a fost citită de Dimi!Jrie Rallat la 23 nodembrie 1 857 in şedin�a a
XXI�a a Adunăi1ii ad-hoc a Moldovei şi publicată ·In Buletinul şedinţelor ecestei
adunăd din 27 noiembrie, nr. 1 6, p. 1 .
Z1 Document original l a Muzeul Unii1ii din laşi, cota 1 828.
28 Document original La Muzeul Unirii din laşi, cota 1 627.
29 Doc. cit., p. 3.
30 Documente oniginale In Muzeul Unirii din laşi, cotele 1 368, 1 369, 1 370.
3 1 Dan Berindei, Introducere la Documente privind Unirea Principatelor, voi. I,
Edlitura Academiei, Bucureşti, 1 96 1 , p. XXXVIII.
32 Dimitrie A. Sturdza, op. cit., p. 362.
33 Ibidem, p. 363.
3� Ibidem, p. 460.
35 Reproduse In ANEXE.
36 Henri Martin.
37 Avind in vedere data ce o poartă nota Comisiei internationale ca răspuns
la Memorandul Adunării ad-hoc din Bucureşti (reprodusă aici de Şt. Golescu) con
chidem că ciJata scrisorii a fost pusă greşit chiar de autor.
Je Corect : 1 0/22.
"9 Corect : 1 6/28 noiembrie, a se vedea D. A. Sturdza, lnsemnătatea Divanurilor
ad-hoc din Iaşi şi Bucureşti în istoria I enaşterii României, Buc., 1 912, p. 473.
4 0 Nume indescifrabil.
LA COLLABORATION MOLDO-VALAQUE DANS LA LUMiţ,RE
DE QUELQUES DOCUMENTS DE L'EPOQUE
Resume
Les traits caracteristiques de l'atmosphere revolutionnaire de la Moldavie et de
la Valachie en l ll57, compris dans le :ontexte social-politique de la lutle conltre le
regime feodal ct des actions fermes en faveur de l'Union des Principautes rouma.ins,
sarut bien reflectes au point de vue documentaire dans La correspondance entre Ies
unionistes d es deux p•ays.
La collaboration moldo-V\alaque entre 1 856-- 1 857 se manifeste par un l•arge
echange d'opinions, des conseils reciproques concernant les et·apes de la lutte pour
l'Union et :les problem€5 compris dans le progllamrne de cellte lubte ; la propagation
des informations, d'amples nouvelles. des publications d'une pMte et de l'autre ;
des consultJ!IItions il l'occasion des visites lfeciproques, des p articip&tions au mani·
festations unionlstes en MoldaV\Îe ou en Valacbie.
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A l'approche de l'election des deplllt es pour les Assernblees •ad-hoc, la corres
pondance enbl'e les uni<misrtes de deux pays est enrichie, car - lllrgurnente D. Rallet
- . nous pensons que nos sollicitations et nos actions doivent etre uniformes".
L'actc historique du 7 octobre 1 857 de l'Assernblee ad-hoc de la Moldavie a
ele bien apprecie par l'Assernblee de Bucarest, qui a vote (le 9 novernbre) une de
peche de feli.ci<ttation. Le Musee de l'Un!ion de Jassy possede deux manuscriJts ori
ginaux, variantes de cette adreSISe, une intitulee .Aux freres d,e la Moldavie ", l'autre
., Aux freres moldaves " . Elles attirent l'attention des chercheurs sur les idees fonda
rnentale> pour lE: deve\oppement du systhcrne de la pensee social-politique des unio
nistes : d'unc p·art, l'targurnentation documentaire de la necessite de l'Union plus
riche e1t plus irnpressiorua.nte que dans le teXJte offiaiel connu ; et d'autre part, les
possibilHes de developpernent, de durabilite et v�abilite de l'etat national roum.ain
sont net t ement ennoncees.
SUJivant toujours la collabollation entre 1les deux pays rourruains, l'auteur pre
sente ltrois lettres des unionistes valaques adressees aux unionistes rnold:aves durltllt
la periode octobre-novemlxe 1 857. Les lettres appalltenant a Chr. Tell et Ştefan
Golescu ont une v.aleur docurnen.taire en ce qui concerne, les details interessants
a propos de l'atrnosphere des deputes de l'.Atssernblee ad-hoc de la V.aLachie apres
le vote du Mernorandum du 6 novembre 1 857 .
Unn. grande valeur presentent les autres inforrnaliOilltS : l'echange regulier des
periodiques cntre les deux pays, l'hornrnage adresse aux unionistes moldaves pour
les pom parlers des problernes fondamentaux en ce qui
concerne l'organis•a.tion
future des pays -rournains unis, etc.
Les cdnq docurneruts originaux de la collection du Musee de l'Union de Jassy
servent a completer les ltMits caraclteristiques de l'atrnosphere revolutionnaire des
deux Assernblees ldd-hoc, caTacterisant certaines sitt uations, groupernents politiques,
hornrnes et evenements historiques.
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REFLECTAREA M UZEISTICA A RELAŢ I I LOR REVOLUŢIONARE
D I NTRE Al. 1. CUZA ŞI G I USEPPE GAR ! BALDI
C . HOREA

Se şt1e că în conjunctura politică internaţională de la începutul
celei de-a doua- jumătăţi a sec. al XIX-lea, condiţiile sociale, politice
şi economice ale Italiei semănau din unele puncte de vedere cu cele
ale Ţărilor r•omâne unite la 1 859.
Ecourile stărilor de la noi străbătuseră în Italia, după cum lupta
poporului italian pentru eliberarea teritoriului naţional de sub stăpîni
rea Austriei şi pentru unificarea ţării, era privită cu simpatie de către
oamenii progresişti de atunci din Ţările române, aflate încă în depen
denţă faţă de turc'i.
După înfăptuirea unirii administrative, unitatea celor două ţări fiind
realizată pe plan intern şi statul naţion al constituit, se contura perspec
tiva realizării independenţei şi înfăptu'i rii unităţii naţionale a poporului
român, prin eliberarea Transilvaniei. Ac eastă chesbi.une era sprijinită
de aceleaşi forţe sociale şi politice care îndrumaseră şi spriJiniseră
mişcarea pentru Unire. Cu această ocazie apar două tabere : una a gru
�Jurilor liberale, care-1 sprijinea pe Al. I. Cuza şi cerea elliberarea
Transilvaniei de sub stăpînirea austriacă, iar a doua grupare 11beral
radicală, care avea legături cu fruntaşii burgheziei europene şi care
milita pentru antr�::narea ţării la lupta revoluţi•onarilor poloni, maghiari
on italieni. Aceste grupări inlesneau izbucnirea unei revoluţii generale
în centrul şi în răsăritul Europei, ca astfel să ajungă la cucerirea inde
pendenţei şi la făurirea unităţii de stat.
In timpul acesta, se făceau pe plan internaţional proiecte de eli
berare a popoarelor asuprite din centrul şi sud-estul Europei. ln Prin
cipalle au apărut emisari ai cercurilor revoluţionare, printre care şi
mazzirristul Marca Antonio Canini.
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Revoluţionarii italieni, unguri şi polonezi agi•tau ideea eliberării.
Din ltal1a, fratele lui Vasile Mălinescu scria, la 30 iun;ie 1 862, că . revo
luţionarii maghiari refugiaţi acolo aşteptau începerea războiului şi c ă
sperau la o alianţă cu românii " . 1
D!in coresp'()!ndent•a dip!lomaJ!:it:ă pUIIlbaită inbfle Guza,
Ba�Jiigot
de Beyne, şi Gr.adovitcz se coniSitartă
că ş i ]n BUJour·eŞiti
erelll diest•ui
poloni, ungur'i şi italieni care se pregăteau pentru declanşarea revo
luţiei. 2
In Principate aceştia se bucurau de muHă ospitalitate şi înţe
legere şi ch'iar colonelul Duca, omul de încredere al lui Cuza, le îm
părţea daruri şi ajutoare din ca�eta particulară a principelui, iar din
alte scrisori se a rată că " moldovenii d a u hrană bună, îndestulătoare " . 3

Scrisoarea lui G. Gori baldi către Al. 1. Cuza, 1 864.
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Se vorbea insistent de un război menit să ajute popoarele europene
asuprite să se elibereze şi să se constituie în state
unitare şi nea
tirnate. Ziarul .,Românul" a publicat ştiri despre revoluţionarul ital'ian
Giuseppe Garibald1, precum şi un apel lansat de acesta popoarelor
din Europa Ori·enrta,l ă. 4 AK:tiviltaltea r·ev'Olluţi,on,aT'ui1UJi G. Gariba�ldi
era bine cunoscută de Al. 1. Cuza, 1care sprijinea desfăşurarea luptei
revoluţionare dusă de fruntaşii formaţiilor politice d1n acea vreme.
Principele român reuşise să .i rite vîrfurile conservatoare din Ţările
române prin înfăptuirea reformelor progresiste şi astfel s e formează,
împotriva reformelor şi a domnului,
difer1te grupări şi comploturi
care aveau să ducă treptat, pînă la detronarea lui. I.n aceste condiţii
de luptă era şi normal c a legăturile oamenilor progresişti din acele
timpuri, care luptau pentru aceleaşi idealuri, să fie foarte strînse. In
această perioadă, în ţăr1le din centrul şi sud-estul Europei se inten
sifica lupta revoluţionară de eliberare socială şi naţională aşa cum
relatează ziarul .. Românul " : ., Europa a intrat în timpul faptului " . o

Anul 1 863/64 cunoaşte un avint revoluţionar deosebit de puter
nic. La Londra se întemeia o nouă formaţiune politică .. Ognisko
rewlucyjne
polskie ".
Programul
de act1v:itate al acestei
formaţii
prevedea conlucrarea celor trei naţionalităţi : poloni, unguri şi ita
llend, care şi-au organizat trupe în Principate, în scopul atacării Aus
triei. I.n aceste încercări, polonii au avut şi e'i rolul lor. Conducerea
mişcării celor trei naţiuni o avea Giuseppe Garibaldi. In România,
acel care trebuia să acţioneze, în numele acestei formaţii de luptă,
efla rmgulrud Frigye.s y. CG1dera aiCestuia
e1slte f,oante
111'te·reiS•anltă.
In
1 859 luptă l a un loc cu italienii, atunci cînd conducerea forţelor
armate italiene era dirijată de G. Garibaldi împotriva Austriei. In
H ?60 îl găsim alături de G ar'ibaldi, în fruntea celor o mie de cămăşi
roşii mergînd să dea ajutor populaţiei răsculate din Sicilia. Cu ocazia
acestor activităţi, Frigyesy capătă mai multe grade, G. Garibaldi îl
face locot. col., ·iar la data de 5 noiembr1e 1 862 primeşte paşaport

italian, din care se constată c ă era naturalizat în Italia. Frigyesy
avea indicaţia lui Garibaldi de a ataca Austria prin Transilvania,
bazîndu-se bineînţeles, pe românii.. Pentru desfăşurarea activităţii lui
revoluţionare, Garibaldi îi favorizează obţinerea de paşaport pentru
mai muae ţări şi anume : Franţa, Anglia, Germania, Elveţia, Belgia,
Spania, Rusia, Ţările de j os. La Londra, Fr1gyesy a luat legătura cu
Comitetul acestei formaţiuni de luptă şi în special cu Giuseppe
Mazzin:i, membru al comitetului şi fondatorul Societăţii secrete " Tî
năra Italie" pentru a duce la bun sfîrşit planurile concepute de Gari
baldi în atacarea Austrie1. Planul acesta trebuia să-i fie comunicat
lui Garibaldi şi să-1 aprobe. Frigyesy este mereu în legătură cu Gari
baldi şi alţi revoluţionari, aşa cum reiese din corespondenţa secretă
găsită la el, în timpul unor anchetări. Activitatea dusă de el era
destul de grea şi de aceea pare suspect de cele mai multe ori, chiar
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în faţa unor tovarăşi de luptă. I.l găsim mereu voiaj înd în mai multe
lari şi sub diferite nume. In România este ajutat de RoseHi, căruia
îi adusese o scrisoare de la Garibaldi şi care l-a pus în relatii cu alte
persoane. frigyesy este acuzat de trădare chiar din partea unguri
lor, pentru care motiv îl şi concediază. Rosetti îl ajută să obţină un
pa şaport pe numele de Fischer, comerciant, pentru a putea pleca în
lt al1a, unde să reia legătura cu amicii lui şi în special cu Garibaldi. 6
La 3 1 mai 1 864 Frigyesy a primit de la Londra imprimate ( procla
maţii) pentru a fi răspîndite in Galitia şi România. Unitatea de acţiune
nu exista în sînul acestei organizaţii conspirative, fapt ce exp�ică
că Gall şi ungurul Buda, pregătesc o exped1ţie împotriva Transilva
niei. Frigyesy îi scl"ie lui Mazzini şi socotesc aceasta ca o cursă a
agenţilor Austriei. I.n noaptea de 23124 iunie 1 864, cînd Fl"igyesy se
pregătea să plece în Italia, fiind dezamăgit de lipsa de unitate a
grupurilor revoluţionare, a fost arestat, bănu1t de complot împotriva
domnitorului Cuza. Poliţia îi aduce a�c uzaţia că a avut relatii cu Gr.
Sturza şi complotează împreună cu reactiunea.
Frigyesy încearcă să vorbească cu M. Kogălniceanu, pentru a-1
lămul"i, că nu conspiră contra lui Cuza şi că planurile lui sînt din
cele mai loiale.
In această tentativă de lămurire nu a reuşit. Astfel, hotărîndu-se
să plece din România, Fr1gyesy a fost arestat. Aşa se explică intervenţia lui Garibaldi faţă de domnitorul Cuza, într-o chestiune i n
care era implicat ·col. Frigyesy, luptător alături de Garibald!i pentru
_

cauza italiană de atund. Revoluţionarul italian Gai'ibaldi, se adre
sează domn1torului român pentru a salva viaţa lui Frigyesy, a cuzat
de complot împotriva lui Cuza. Cunoscînd această sHuaţie din presa
vremii, Garibaldi îl asigură pe principele român de nevinovăţia incul patulu1, de loialitatea, activitatea revoluţionară şi patriotismul unui
om al cărui trecut era pe deplin cunoscut lui Garibaldi. Scrisoarea
adresată de Garibaldi lui Cuza, oglindeşte relatiile între doi bărbaţi
cu idei revoluţionare, care se cunoşteau reciproc şi luptau pentru
aceleaşi idealuri. Pe lîngă conţinutul faptic şi ideile progresiste ale
lui Garibaldi, reţinem, de bună seamă, forma energică în care acesta
se expr1mă, avînd încredere ca nun om din popor" 7 va fi inteles
de principele român ajuns la această demnitate. Dacă lui Garibaldi
nu i-ar fi fost cunoscută obîrşia modestă o domnitorului român, pre
cum şi ţelurile pentru care lupta, atunci a1c eastă scrisoare, nu ar fi
fost trimisă într-o problemă atît de delicată şi în termenii în care a
fost formulată :
Principe,
Casaminiata, 16 Juglio 1864

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

5

RI!FLECT ARI!A MUZEISTICÂ

47

Ho letto con profund o dolore sui giornali l' arresto del Colon-o
higyesy incolpato di congiura contra di Voi e mi son deciso a
scrivervi pache parole che mi prorompono dal cuore.
Frigyesy e 'i nnocente. La sua vita attesta per lui ; vita onesta,
in tenta al bene, santificata dai sacrificio, dall'eroismo e dalla sven
tura. Io la conobbi giovanetto appen a fuggias·co dalie insegne dell'
Austria che fa strazio delia sua patria, l'ebbi al fianco nella nostre
battaglie, lo viddi ( sic} în questa lunga tregna, - la so val valoroso ,
intelligente, lealte ; e vi ripeto, o Principe, e innocente. Chi e deveto
alia virtu non puo piegare mai al delitto, - un prode non puo d'un
tratto divenire sicario, - un conspiratore contro la Austria, pur
vostra nemica, non puo esserlo contro voi. La totalita di un equivoco
lo avvolge, ardito farse da essa - abilissima sempe quanto tenace
negli adj . Ma voi non cadrete nell' agguato, non vorrete aparire stru
mento delia vendetta altrui, non vorrete si d'ica che l' Austria seppe
colpire una vitima sua colla mano vostra.
Homo del popolo parlo ad un Principe il linguaggio del cuore ;
parlo per il devere di salvare un'innocente a ehi ha pure il dliritto di
.rispaffiliare ia reo, per que[ samrto privHegdo di {Iar gT'a•z;ia, cihe fu dlalbo
·ai pot•ent:i quas[ oomlfnrrto ne1[e •loro amarezz·e.
Credetem1 V-ro
G. Gaiiilba.'l!di
Principe,
Am citit cu profundă durere în ziare arestarea colonelului Fri
gyesy, inculpat de conj uraţie împotriva Dv. şi m-am hotărît să vă
scriu cîteva cuVIinte, care 'izbucnesc din inimă. Frigyesy este nevi
novat. Viaţa sa atestă pentru el, viaţă onestă care a tins totdeauna
spre bine, sanctificată de sacrificiu, de eroism şi de întîmplări grele.
Eu l-am cunoscut de tînăr, deabia fugar de sub semnele ( stea
gurile} Austriei c are sfîrtică patria sa, l -am avurt alături de bătăliile
noastre, l-am văzut în acest lung armistiţiu, îl ştJiu viteaz, inteligent,
loial şi vă repet, o Principe, este un inocent. Cine este devotat vir
tuţi1 nu se poate pleca nidodată delictului, - un viteaz nu poate
dintr-o dată să devină ucigaş - un conspirator împotriva Austriei,
care este şi duşmanul vostru, nu poate să fie ucigaşul Dv. TotalHa
tea unui echivoc îl învăluie aprins poate de ea {Austriei, n.ns.) foarte
abilă întotdeauna pe cît de tenace în ură. lnsă Dv. nu veţi cădea în
cursă, nu veţi voi să apăreţi 'instrument al răzbunării altora, nu veţi
voi s·ă se spună că Austria a ştiut să lovească o victimă a sa -cu
mîna Dv.
Om din popor, vorbesc unui Principe limbajul 1mmu, vorbesc
elin datoria de a salva un nevinovat faţă de cine are şi dreptul de a
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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cruţa acuzatul in temeiul acelui sfint pr1vilegiu de a ierta şi care a fost
dat celor puternici ca o mîngîiere în amărăciunile lor. Credeţi-mă.
Al Dv.,
Giuseppe Garibaldi
Principele român a intrat în posesia acestei scrisori şi, fără a
comunica textul ei aHora, dă dispoziţie ca Fr'igyesy să fie anchetat
în secret de şeful lui de Cabinet, care avea :indicaţia domnitorului
de a-l graţia după anchetare. Reiese clar că legăturile revoluţiona
rilor şi patrioţilor din acele timpuri, care luptau în numele unor
idealur1 înalte, atît politice cît şi sociale, le îngăduiau asemenea
relaţii sincere, menite să cla11ifice situaţii dificile ca aceea în care
se aflase Frigyesy, colaboratorul vechi al lui Garibaldi. Documentul
confirmă limpede relaţiile care au existat între cei doi bărbaţi, cărora
istoria le-a rezervat roluri importante în lupta pentru independenţa
naţională şi pentru progresul social al ţăr1ilor lor. In aceste împre
jurări de luptă a popoarelor, erau puţini acei, care se cunoşteau şi
care se aj utau pentru a rezolva problematica stringentă a formării
statelor naţionale Ia mijlocul secolului al XIX-lea. Aşa se expli·că
înţelegerea manifestată de domn1torul Cuza faţă de apelul făcut de
Caribaldi în scrisoare mai sus menţionată.
Evenimentele externe contribuiau şi ele la ascuţirea contradJic
tiilor interne. Opinia publică progresistă din Principate, urmărea cu
încredere desfăşurarea evenimentelor revoluţionare d'in Polonia şi
din celelalte ţări din centrul Europei. AI. 1. Cuza avea permanente
legătuni cu printul Czartoryski şi cu guvernul revoluţionar prin Dr.
Gliick. Tot acum vine la Bucureşti generalul Tiirr, care trebuia să
ducă tratative cu domnitorul în vederea unei eventuale colaborări
româna-ungare împotriva imperiulu1 habsburgic, generalul Cristian
Tell fiind în legătură cu prinţul Czartoryski şi cu guvernul revolu
ţionar prin Dr. Gliik. Generalul Cris'tian Tell era trimis în Serbia, iar
colonelul Dim. Creţulescu în Italia, principele român urmărea să
ci ştige pe această c ale, unitatea depl1nă a poporului. Se vede, aşa
dar, interesul pe care-1 avea Cuza de a ţine legături cu oamenii pro
gresişti din acea vreme. Unul dintre cei mai de seamă şi mali. sin
cer considerat de domnitor, era Giuseppe Garibaldi, care dovedise
pr1n activitatea lui ataşamentul faţă de orice formaţie revolutionara,
în stare sa slujeasca popoarelor impilate. Cu toate că principele
român avea îndoieli asupra loialităţii lui Frigyesy, aşa cum reiese
din anchetarile făcute, cdnsidedndu-1 suspect, dă crezalfea inter 
venţiei revoluţionarului G aribaldi şi-1 pune î n libertate.
tn Muzeul Naţional de istor,ie al R. S. România sau cele repu
blicane, pe provincii istorke, cum este Muzeul de istorie a Moldovei
sau cel de istorie a Transilvaniei, precum şi la Muzeul Unirii din
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Iaşi, cu tematica specială, se ,impune prezentarea unor probleme şl
aspecte menite să arate legăturile dintre oamenii progresişti din pri
ma şi a doua jumătate a sec. al XIX-lea, luptători adivi pentru
emancipare socială şi naţională a popoarelor.
Rolul muzeelor de istorie este in general cel ştiinţitii c , de cer
cetare, păstrare şi prezentare a unor evenimente şi fapte care au sti
mulat şi dominat evoluţia istorică.
Odată cu rolul ştiinţific, muzeele au în acelaşi timp şi un scop
instructiv şi patriotic-educativ pentru toate generaţiile şi care se
realizează prin valorificarea în expoziţiile muzeale a diverselor
Qlbi·ocif.e, mdirrle, metdiallti , planmi, dociUIDerllt.e , sbaii:Ilpe, sani.sori, man!Î.
feste etc.
Muzeistic, aceste aspecte se realizează prin materiale care ex
plică politica externă şi relaţiile Ţărilor mmâne în această etapă
istorică, precum şi pr1n p rezentarea persona1Jităţilor marcante ca G. Ma�
zzini şi G. Garibaldi' alături de domnitorul român Al. 1. Cuza. Acelaşi lucru

este atestat şi de corespondenţa dintre aceştia, din care reiese pres
tig'i.ul de care se bucurau Ţările române unite şi domnitorul Al. 1.
Cuza în faţa opiniei progresiste şi diplomatice europene.
Etalarea acestor materiale în expoziţia secţiilor de istorie moder
la muzeele mari sau speciale imprimă vizitatorilor cunoştinţe

nă

temeinice.

NOTE
1

2

J

Istoria României, vol. IV, Editura Academiei, 1964, p. 348.
Gh. Duzinchievicz, Cuza-VodCI şi revoluţia polonă din 1863, B u cur eş t i 1 935 p. 51
Ibidem, p. 5 1 .
,

4 .Romanul•, IV, 1862, nr. 242 din 3 0 aug., p. 803.
TbidP.m.

S

6 Academia
7 S cris o are
,

LA

Română, m anuscris 4s-64, fila 474-5 10.
fotocopie la Muzeul Unirii laşi.

REPRESENTATION MUSE.ISTIQUE DES RELATIONS REVOLUTIONNAIRE
ENTRE AL. 1. CUZA ET GIUSEPPE GARIBALDI
Resume

Apres la defaite des revolultions de 1 848 on organise en Europe des grou
pement5, des cercles et des comites revolutionnaires dont le but eta,i,t la liberation
des peuples opprimes.
Cette sltuation est confirmee par de divers documents et materiauJ: parml
lesquel5 on peut d ter le Manifeste adresse aux populations roumaines le 29 juin
1 851 par •le Comite Central democratique europeen, signe par Ledru Rollin, G. Ma
zzini, Arnold RUge et Darasz.

4

-

Cercetări istorice
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On sait que dans la conjoncture politique internationale de l a premiere
dect•nnie de l1a seconde moitie du XIX-e siecle, les condiltions politiques et sociales
de !'Italie ressemblaient a certains points de vue a celles des Principa,utes Hou
maines, unies en 1859. Les echos des etats de chosse de chez nous avaient penetre
en Italie et les luttes du peuple italien pour J.a liberation de son territoire national
de sous la domination de l'Autriche ainsi quc l'unification du pays etaient regar
dees ave•: sirq.Ja.thie, par les hommes progressis,tes des Principautes Roumaines
depcnd.a ntPs encore des Tll'rcs .
En 1 864, a Londres, prend naissance la formation polHique .Ognisko rewJ.u
cyjne polskie" dont des hongrois, des it•aliens et des polonais faisaient partie. Celui
qui deva�t agir, -au nom de cetle organisation politique, dans le but d'attaquer
l'Autriche par la Transylvanie el-ait le revolUJtionnaire hongrois Frigyesy, arrete
sous l'accusation d'avoir complote contre le prince regnant Al. 1. Cuza. C'est
ainsi qu'on expl.ique l'intervention
de Giuseppe Garibaldi aupres du prince
regnant Al. 1. Cuza dans une question ou le colonel Frigyesy, combattant aux
c6tes de Gar.ibaldi pour la cause italienn e de :ette epoque - la, etait implique. Le
·r evolutionnaile i toalien s'adresse au prince regnant roumain dans le blllt de sauver
la vie de Frigyesy qul avait temoign.; de patriotisme et de legalite.
En connaissant cette f �tua.tion par la presse de l'epoque, G. Gariba.Ldi assure
le prince regnant roumain de l'innocence de !'inculpe ainsi que de l'activile r{•vo
lu.tionnair<! dont homme dout le passe il connaissait, tres bien.
La presentation de ces materiaux dans les expositions des musees a le but
de confirmer les relations exisl,antes entre les hommes progressistes de l'epoque et
de donner aux Vlisiteurs des connaissances solides sur les combaH•ants deş ideaux
pour l'independance nabionale et l e progres social de leurs pays.
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SARBATORI REA ZI LE I D E 24 IAN UARIE LA IAŞI.
CITEVA ŞTIRI D I NTRE AN I I 1 860 ŞI 1 909
VIIRGINIA ·ISAC

amliJntinHe dleSpre m[siumJi:le sa,le dlip!omlallice
în zdlele de 5 şi 24 Ianuari e , că "un mare entuziasm înflă
Căil1aJSe i1111imille romând•L01r " şi ra.oes�t rouvî·nt m�agic de umire răs.un1a peste
tot, iar Hora Unirii, pe care o scrisese în 1 857, se cînta şi juca de tot
poproru[, ce uita�Sre de nevoi şi pr!ivea ou sper•an tă ;î:n vli:i•bor 1 • Ministrudui
de Exteme al Ang liei , îm. fiebrurar.ire 1 859, m:imdstru radversar u.niJrH Plri.n
cdpiatell.IQII' româme, rlia.'1rl1enţios dmlfolfmJaJI: I(I:Supre dublei ICI:legeri, î'i re'la
tează •că . de La 5 lra 24 iiCI.llurari·e , Princliipcctele, depaJrte de ra fi in doliu ,
sunt în ·să,rb ă toaJr·e " 2•
Şi a •trecut un am fălfă •oa :nud 10 l11eJlJOI1ooire să se fi ab ă tut aiSIUpl'la
Prirl1i1C paltelox, unJilt:e pentru t01tdeaum1a. Stl11tem în ·iiCUlllllaJI'!ie 1 860. Dom
nul Cuza plecas e î'l11c ă di:n ziua de 21 '&Pif'e Burcull"eşti unde ere IClŞteptat
pentru sărbă·tOiri'rera dubl,ei ailegeri. V11emea lre8. H împiedică de a
aj unge 11a hlmp şi în oir·diollla:nţra 3 dlată d:in Bu z ău , chiJar ÎII1 ziua de 24
lanualr'i e, ci •spl.l1l1e că acrestă zi eSite . oea IlliCiii g lorioas ă şi mai sCIUIDpă
perutru mmând, oa Ullla ce a ·SitlrÎins ş>i m1a:i mul't 'legăminJt:cle de fll' ă•ţi e
din;tr,e pri;ncipate. . . a:nii'�erSia•OOa aoeSI!:eli memombJ:l,e ziie este o sefibare
adevă rată 'lllaţdonaJă . . . această zi să ·se serberze p1rin bururJe şi mul tă ·
mi�rea obşt·easc ă . . . " 4 •
La I•aşi, progremul pentru sărbătonilrea. lu i 24 Ia•nuiCllfi e se publi
oase îocă dlin ziua de 22 5• Ln ajl.l1l11llil aniversării zi,arul " Tr.ibUll1la ro
mână " , aJl cărui redactor 1e111a IIOIIl }l()(nescu de la Bred, scria că ziua
Unirii e ste .,ziua în care s-au făcut cea mai dintîi, cea mai raţională,
ce1a nmi legitimă î,11tJre
1 bulilnlţla[[''e a ,au.tonomiei . . . " 6•
Şi, Î1ll dlimineaţa zillei dJe 24, 1 0 1 lov irturi de tun, trose de pe esp'la
nlada Palail:u�ui AdmiiilliSitrrClltiv veSibea li'eşarui:JJor deschiderea iSie!Iibării.

VICI!Sii!Le AleaSiaiiLdrJ Îln

spune, r el at i y
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locă d:e pe la Olfele 9, o mUJlţime de oatmend •se 1adun1as er ă în jurul
Mritropolliei, în faţa căreJ1a em rîndUJiltă mi!tiţi.a pedesmă şi oa!Vall.etria,
în mare ţinută, cu muzlioa mi1Jibară Clar'e " fă,oea să se audă strălllldte
annonii" .
După tedeum, Ia <:are 1 a asistat di01amJU1a mena Cum, m�rniştrii,
oorp'llll dip�omaJtiic , fuiilJCţ;iomuii �s.rball:ului şi mulţi ieşeni, Elena Cu za , la
pailaltul său, îocon.j uraltă de miniştri a pcimirt feiliiiCJiitări 7, la care a răs 
JYUII1S cu următoareile cuvi�rube, lC!Urvinrbe pll'imlit'e cu 'Cieil mai viu eDJtu
z,iasm : " zi'llla de ast ă zi . . . Ln care Româruia a r edoMndii t vechi1e sale
drepturi, fiind. pemJtru tJ01t f\omâJillllli o zi de ma.I'e •serba:re, mă simrt prea
norocăil:ă, în ilipsa p/I'Iela înă'],ţartu:luti no,sltlru domn, 1a primi UlrărHe ce
depu:Theţi cu •SIÎ!nceni.lbarbe şi 'a 'Vă mulţumi in numele tnăl�imii :salle . . . u •.
Seara, lbo't oraşul era �umil11lalt, iar l'a .IJeartro , Hiena Cu z1a a rosrt în
t împinla t ă de ·şefii armiei şi de oei doi di.r•ectOITii ai teatru'lui. Actorii
au :imJto111aJt un 1imn pe cru'Vilnlte de n::�OidJOif Pl()irlfjÎJriu : "Azi ·e zd aJil!ÎIVer
Siairă 1 CÎind poporul românes�C 1 .Amt:ă 'că e·I tot are 1 Sii mţămîntul str ă 

moşesc 1 Mu:lil:e V\eaJCUTi umilită 1 LnchriDlalt....ai ClaiJ)Uil tău 1 DaiT eşti astă z i

mîntuită 1

Numai priln alesul tău " . Pe sc en ă , era aşe zat nn arc de
triumf, ia·r aJCrbooi i Îlnfă·ţj.şau pe Şilef•an •c1el Mia:re, Miihad VJt•eaa:ul, Mir
cea cel Bă·trin şi Peltru Rareş. De:ba:şamer1Jbe de solda �i din toate arm e,]e ,
moldoverui şi munrte111 1i. , cu muzică miliii:Jall"ă, 1a:u def.i[alt pe sc·en ă Îll1!Chi
nînd steaguri l e . Totul era luminat cu foc bengal tricolor 9 , •i ar publi1cul
entuziasmat.
ln tot timpul scmtei, d& pJine1i domnii a luli Cuza, s-a săr>b ăt orit
�iua U!111irii, mereu cu aoeeaşi însuf\leţi!Te.

Une1le documiE!IIlte ale timpu'luJ 1ne dau amănumrte despre pregăti
ri:e SJau desfăşU!raroa s erb ă:riJ or ce se fă•oeau. Asrtfe>l, în 1 862, se luau
măsuri pentru Humi111a·rea waşuluL 'iJa. teatru, ac torul Luchi,an se ocupa
de orchestra şi piese1Ie 1ce urm1au a se j uoa în Emba n1aţio111a Qă. Iar în
seara Tletprezerutaţi.ei g,a·loeri'a ere oc upată în mal'e parte de oei 40 de pom
0•
pieri şli. 1 00 ·solldaţi dlin a:lrte arme, căwm l i se dăduseră biHete 1
I.Ja .sărbătorirea din anul 1 863, trupa română şi co rul operei ita

liene au intonat un i m n şi au p rezentat un tablou naţional, poate
" Urarea şi dorul rom â ruHor în ziua de 24 Lan:uarie 1 863 " a•l actorului
11•
MihaH Pas cali
După ,anu;l 1 866 s-1a aştel"'n:Ut o tăc·ere, dar nu ui1bar e, ici colo
tlimlidie manHe etă r.i . Şi, poarte că apar i ţia în 1 903 a lrucrănii lui A. D.
Xenerpol, Domniafui Cuza V odă, a re·adus oar ec um însufleţirea de
odin.ioail'ă pentru Umilire şi domnul ei, Cuza VIOid ă .

Ln 1 903 studenţlii !ieşeni au meii's pri·n Bucium, Gallata, Tomeşti
Copou , Afloneamu Şii Redliu T1ata,r şi au vo1Tbi1t sălbenli•lor despre tmsem
nătaif:ea �u:i 24 Ianuarie 12•

In 1 906 Regimentul 1 3 n Srtefan ce1 Mareu împrumuta de l a Tea
trul Naţ,ioniail peruai, bă·rbi, 'coS!tume '!lla'ţi10111ail.e .şi ,aJJ.rte obiecte de re
w'llită perutru speobaoa1ul •oe -1 dădeau �a .Oa:zJCI['IDă 13•
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7 .Momtorul Oficial al Moldovei", din
25 ianuarie 1 860.
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La sărbătorlir,ea di'n 1 907, în ·curtea Mi1wopoliei, eilevtii şoolli'lor din
Iaşi j oo:că Hore Unirii şi ,aJte damsuri IDJaţiiOilJail!e. Di1scursU!I'Ii'le profeso 
l'IU�uli Gr. C. BulţJu:reanu, studlerubull.IUi. RCllOOVIiţă şi a UJnud. sergent ma,j or
de la Şcoall'8 rni.liltiMă sînt ascul-talt'e de o m1are de oamerui 14•
Seara, :la T�elatrul NaJţlionJail, UlllidJe nid un aoc Îln picioai'Ie nu se mai
găsea, Xenopol , cu glasu� [ui ,aii1lllOilolâ s aiooşte pl'lodamlaţia lUJi Cuza
rel1altivă la Unire. Orchestra Oonservaltorululi <ile mu zic ă execută Rap
sodia română a hJJi Teodor T. Bureda, ce n'Părea o doăn ă n'eîntreruptă . . .
15•
un si:ngur su.frlelt. . . u
In numărul din 24 Ianuarie 1 908, ziarul i eşean "Opinia" pu blică o
Horă a Unirii s"Crisă de Aiecu Russo : "Mo1do1Veni, munteni , pe lume 1
Fiţti r.om ân i iC-un singur nume. . . 1 Voimliool 1cu 'cuşma �Uliilgă 1 Dim a
S!ireltulrui ilrum:ă 1 Peste Olt oîntînd vei merge 1 Şi-o m!ÎreaiSă VIei alege u .
Şi iată -ne în amu[ 1 909, 'l'a 5 0 de ani de la Unirea P,dlncipilltle1or.
leiŞ'eilli inirnoşi au căutlalt să sărb ătoNa:scă ziUJa de 24 Ianua,rie în chip
deosebit Xenopon, Petru Rîşoamu, T. T· Bumda Şli. cîţiva o:fiţei'Ii, care
sluj iseră în arma.tă în timpul ,lu i Cuza, au :luat imiţlilaitiiVa b:a,terH unei
rnedla'lii oornemoJr�ive, iar Lliga pentru unireooa cu[lturelă a trultuflor
r:om â:nli:lor, sec ţ ia d[n laşi, so!Lkliltă 5aila PlinlaiCIOitecii perutru .organizarea
unei expmiţii 16• Vechea. Solcfuetate de med:iai şi !111atuT'a:lişti pune la dis
poz�ţia vizlitat:o1rHor Ioca[ul său, aşa numli.tu:l local " La Elefant" unde
a .fbsrt ailes Cuz:a 1şli unde se gă seau uma şi haincle Juli de dmnn 17•
" Alfhiva " , teiVista Sodetăţii ştiinţiflice ş i lliterare din Iaşi , condusă
de istoricul A. D. Xenopol, închină numărul său din ilaJllua:rJe acestui
evel1Jimenrt şi chiar în ziua de 24 ,J,anulall'ie aplail'e o nOIUă •revistă " Uni
rea femeilor rornâne u 18• Poeţii îi închănă ve·rsui'Ii, :ele'Vi, studen,ţi, cu
toţii se pregătesc să sellbeze Unlirea.
Elerua Cuza trăi:a încă şi 'lo�uia la Piatra Neamţ. Avea 84 de ană
şi duce�a o via.ţ ă cu tOilu� reltrasă, dar •cu 'acest prilej a primit pe N .
I o rga şi diOillă SJtudente din B'll!oUJI1eşti, ,c1are i-au adus omagliul cole
g el or lor şi pe un gazetar ieşean, căruia i-a povestit de alegerea din
11aşd, de aJOOea dilll Bucooeşti şi a�lrt.e Îlllltîmplă:rli dim V'ilaţa lud Cuza . A
eloglilalt pe Cosba;che Negri, pe MihMl KogăllruiK:Ielamu şi pe Vasile Alec
samdri, care-şi plătea căMtoriile sa[e dipJorna tke din propriUl! buzu
nar 19,
Şi, oa ş[ altă dată, sa,lve de tun anunţaJU fin dimineaţa :zllilei de 24
llalnUJall'lie 1 909 ÎlnldepeJrea să:r\băboriiilii 20• Grupulfli , grupuii'Ii. de •oamenii se
î nd11ept1au �spre P,i,aţa Un[rii. Ad.ci, soiCii.e1 ăţiil•e şi 001f1Piore_,ţi1He elfau �aram}ate
în faţa f'Oisltului hoteJ Tmian, iar de 'CeJelaJl,be părţi a:le plieţeli, şcoili�. In
mJij'loc studenţii, 'V1e1Ili·ţ i din Bucurr eşti, BI\.1\Covinla şi TTa:n.JSi[vanJi.a, cu pro
fesorii 1'011', şi �orliltăţHe. "Piata Un1irlii eM ,oa o mlaiTe de capeteu . Au
V'orbit studenţi, aJU voTbilt elevli, �apoi î:n a.cordrurli.'le �am:f1arelor s-a înciru;
hora Unirii. In aceeaşi dimineaţă, o delegaţie de studenţi a depus o
ooroonă de flOif!i pe moll'mîlllltul 'lu\i KogMnkeanu, iall' o aMta la Tg. Oona
pe rn orrniDJtul lui CQsWiche N�i. 2 \
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După 'arndază se deschide expoz·itli'a i·storiiCă di111 Sl&a .:Ele!e.nt, iar
�oc UII1 spectaoo1 restlirv.
1Ja �acest spectacol, în nrumelle Un!i'VIel"sittăţii dliln Buou:reşti VIOI'beşte
NLcolae lorya. 22, iar 'Cl!l c�e�lei 'ieşerre, XetniOpd].. .Aic:eSba a stplli'i priMire al 
te'le : " UIIllirea este cu 1nepuJtu:ruţă de înţeQres fără Vodă Ou�. Ba a i111ceput
a se realiza în f1aptă atwruc:i dnd toalte V'Oi.;ruţlele
l !OOIIIl âllleŞtii s ....iilll î·ntrUIJ!i!t
in perSIOOrrlla lui perutru a-1 �alege domnitor şi <a �ost d esăvîrşită dnd a!le
su[ M1ioolii, după o luptă uriaşă, a dait, ICUIIIl spune el prea bine în pro
C'lama�ia [ui, poporuD.ui său, '0 sinrgUIJ'ă Românâ.1e " 23,
Programrull artiiSitk, [a care ·şli-au dat COIIl/Cil.lfSUl studeinţi şi anişti,
muzioa Reg imenwlui 1 3 " Ştefan cell Mare" , oorllll şi oochestra Societăţi!i
de rnuzlică, dliri j atre de .Airutoiillin Qolan, a bil!lemeri'balt aP'lleiuzele celor
pX�ezeruţli. ·în 6Wă.
VersuJl'ii)Je Ccttre Bălcescu sau 'legenda �n versuri a �ll'i. Ailecsandri,
Cuza V odă, Moş Ion Roată şi Unirea a 1lu i Creangă oo fOISt citi<te cu
seara '1Ja tlelatru are

multă simţire.
Hora Unirii sau marşul Cuza V odd, imnul Moldovei, compus în
1 855 de Gh. Burada sau rapsodia lui T. Burada Unirea tuturor românilor,
ca şi vechile melodii româneşti cîntate la vioară de acelaşi T. T. Burada
au Sltîrnălt entuzi�asmul spoctaltoi1illw 24•
exprimat într-o
A f'O/Sit ,.,o frumoaiSă pa.gd.111 ă de i'Sit:orie " , c:um s-a
scrisoare, vUICeconscllill F.ranţeii 'la Iaşi, Joseph Sibi 25•
A doua zi, 25 ianuarie, serbări1le aru conti'Illlla
l lt. I.Ja Tealt!rul Naţlional
festirv,aJlul şoollilOll' de hăiel\li şi fete di111 IaiŞU, li'aJI' în mda U!nliversliltăţii, arhi
plină, au vorbit !Oliga .şi Xenopol şi Slbudenţi, d\illle
ltr care mullil aplaudat
a fost studentul ardelean Dragomir, care a pus multă simtire în cuvîntul

său.

26

Şi laşul, in aceste zi1l'e a[e ICill'lllruli 1 909, a retră'it UliliUl din cele mai
g'loflioase momente din. istoria :patdci, ma.rele act list:or\ic l8ll Unării.
Se întreba un gaeetar aJtUIIliCi , în ianuarie 1 909, e1e va f.i peste alţi
1)0 d e ani, cind şi fapte1e aces.t·ea vor fi t•oocut la rtndu� [or în cartea
isto:rireii 21• Şi putem să-i -răspundem că sÎinftiem ceeea ce dlo!ooa în 1 860
redlirotorru� T•l'rbUIIlci Româllle wCetă�ni ai unui Slbalt mare, puternic şi
cOillSiderialt, \lollJde înlflrai'IeSC 'Ştiirnrţele, măleiSttliHe şi fbdallle 'libertăţile pu
biJdce u 28• Ia.r nai ad ăugăm că ne pll�ecăm IC'U :r eOlllilOŞtilllţă :fruntea in faţa
memoriei înla!inltiaşilor noştri şi liiilltolnă m ou adînc ă emoţie minunatele

verSIUri

aJe 'lu� A�ecsand.Ti :
n Hlali.

Cei

ru

ISă dăm mînă cu mînă
i•Jlli ma româlll ă "

N O TE
, Vtasi le Alecsand['li, Cdldlorii - misiuni diplomatice. Ed. l l l comentată de AAex.
M.a:rcu, Craiova, Sooisul r()(lll ânesc, s.a., p. 2 1 5.
2 Ibidem, p. 254.
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3 Arh. St. laşi, Colectia . Documente" P. 343/36.
4 . MoniOOirul Ofd.oial a l Moldovei " din 25 ia:nua·rie 1860.
5 Ibidem, dilll 22 ianUJaJrie 1860.
6 Tribuna română" , nr. 60 din 24 ianuarie 1860.
Momt01rul OficiaJu al Mol do vei, din 25 ienuarie 1860.
7
8 Ibidem, vezi şi .AnWltătorul român", nr. 10 din 30 ianuarie 1860, p. 3-4.
9 Ioan Ma550f.f, Teatwl românesc. Privire istoricd, vol. li (1860-1880), B'llcu.-eşt�
1966 ' 1�
Iaşi, fond Efor�i.a 01raşru:l..ud I II!Şi, dosar 7/1862, f. 8.
1 1 Io
an Massoft, op. cit., p. 81.
12 A.rh. St. III!Şi, food Prefectura jud. laşi, doou 14/1903, f. 2.
u Ibidem, fond Teatrul NaţiQ«laJ. Laşi, dosar 192, f. 48.
14 .Opil!l,ia" d'!m 26 ialll . 1907.
15 Ibidem.
16 Arh. St. laşi, fond Ac.aJdemia de arte f'rumoase, dosar 5/1908, f. 325.
17 Ibidem, fond Prirm ă r i a laş,i, d05a.r l lf1909, f. 7:
18
Op,in ia din 23 iJIIIn . 1909.
19 Ibidem, din 25 ian. 1909.
20 Ibidem, dJin 23 illll. 1909.
2 1 Ibidem, dân 23 i11111 . 1909.
22 Ibidem, dii111 27 ien. 1909.
23 .Arhiva " , organul Sooietătii ştiinţifi:e şi Hterare din l'&şi, ianuarie 1909, p. 13.
24 A'l"h. Sit. laşi, oo:Let:tia .Foi volalllte ", maJpa Bucada.
2.5 Ibidem, forul Arimăl'liia laşi, dosar 1 1/1909, f. 28.
26 .Opiatd'll " dm 'b7 illll.ll 1909.
27 Ibidem. cliin 27 illll.l 1909.
28
Tribun a Română", nrr . 60 din 24 ian. 1860.
•

.
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LA Ft!TE DE 24 JANVIER A JASSY
Resume

La 24 Janvier, Jour de l'Union des Principauiles Roumaines, a ete fNee chaque
111111D. ee avec betaUM:OOp d• eiOlthousiasme ipeDdalllt le -rOgn.e d•Al]exarulru l0o11111 Cuza, le
prince de l'Union. Apres l''abdication imposee, il se fit un grand silence, officiel
pourtant.
L'apparition en 1903 de l'ouvrage d e A. D . Xenopol, La regne de Cuza V odă a
11anime l'enthousiasme poUir cet dmportant jou.r de l'histOiire de la patrie.
VO!hla ce que 1•8/UWLir a eSIHJYe de dernOillllrer, bll!Se sur des dlocumelllts edits et
,

inedrvts.
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Societăţii de medici şi naturallşti - laşi.

Scrisoare de mulţumire
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REDACŢIA .,VIEŢH ROMÂNEŞTII " PREZBN�ATA IN
MUZEUL LITERATURII DIN IAŞI
(Proiect)

ION ARHIP

un ·ONIJŞ muzeu u 1,
lnotre cele şaptte collim.e, stau adăpostirte multe mO!lliUmente de pres
tigiu, mărturii a�l e unui ltr·ecut gl·Oil"ioo.
Rec:O'l'l!Sti.tu.irea îilltr-un muzeu de meratură a unor momente impor
tante dtin isborila ·Olclif:urii n10astre ntalţional.e este, desigur, o sa'OCilllă des
tUJl de grea, de+oarteoe IOe+rcetălboru� prfun p!lererllta.Jrea rtHllor piese, docu
menrte, tlrebuile să d001rbufue
1t'l1i
·lra. elluoik::lrerela 'l..lllliOI' pr1ob!lleme , r�a d.a.rifi
c:rarea u•rro·r rmghiurâ ilnrtunocorase, a menirea rluD. fiind rac:reea de ra reda dt
mai fird:el atît oad[rul -de epocă, rcîif: şi pie11SOl1la�,i·tCllt.ea SrOlli. itorurlui. VOII'b ind
meta:foric, un muzeu ·este rm fragmen t de istorire, o inrSJUlă •Care ra. rămas
mraJi mu�lt Slal\.1 mlai puţlin inJbaK:il:ă 3 faţă de mişcarea pre rdarre 10 limprl kă dhra
mi!oa prezeilltu11llli .
Un muzeu de rlirteralbură la Iaşi Of9amli.zra�t îrn " Oasa Dosofltei" şi "Casa
V. PIOgOil" u făii'ă o Hpalfll1li.ţ ă diin timpul rlui Va�rlraam , rfără un SJa'lolll ar)
laşul

este un " oraş all amlintiri�or,

" Jurumii u , o srarlă a II'edraoţJieli " Vieţii :româ!lleŞ'ti " ar fi :lirpsit de inJteres
n-rar ·I"eda 10 imagine erlocvenltă., semlllifiioaJtivă, a evOil.IIJJţiei Jiterare.
Pentru p11ezenif:Jarea cît mai :auif:enltică ra redacţire!i. " Vieţili româneşti M
s ...au ·OOI'Ctetart mulrte !lucrări, de un preţios ajuJtor fiilndu-ne unele mate
r-iale imed!ite rce se ra.frlă în colecti!i.1e muzeu:lrui, cît şi mărtlWiile ce ne-·au
fost făcute de scriitorii Demostenre Botez, Luda Mantu, St ef ana Velisar
Teodoroarrru , George Lesnea ş.a. care au avut sltrînse legă>tn.J.ri cu cerrul
"vie�i·st" sau au radli..valt în Tedacrţlia revistei.
Dlllp ă roo a foslt. ad\lll1Jalt maJtetia1u�. s�a pus în dlisrcll.llţie rfelu� cum
v10m pUIOOa p11e:oonlla drt m:ad 1autenrtk în mureu 1aJoost aspect, deoalrece
după oQUID resrte C'l.ll.'110SICUt, !redacţila şli.-a aMUit sed�u� 1n driferitte locuri a'le
şi
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In această clădire a funcţionat sediul redacţiei .,Vieţii Român�.ti " intre anii 1 920-1 930.

Iaşului, ra.dli.viilatea ei . desfăşurîndu-se îm perioada lireşeană în două
etape : 1) 1 906-1 9 1 6 ; II) 1 920-1 930. PÎIIl!ă l:a unnă, s-:a. ajums t:a con
clu:lliJa că ar stîrni mia[ mulrt i.nlteres prezetrul:!area rprrirnei redacţii din
1 906, fără :a fi neg•H j&e şi a�rt e aspreclte care :ar îmbogăţi orizoll1'tul vi:m
tlaJliolrHor. De ra�aooa, rpiEmltl'IU :a se 18Vilitia 'I'I�Sicume, rex·a�gmăir1le, s-a ailies o
sal ă care să fie cît de cît asemănătoare cu aceea a redacţiei : .,Sala avea
v.J.ieo 1 0 paşi �rmgime şi mai rpuţin dle 5 lăbime
de [:a ·UJll capăt ia alburl
ari ·să(liii se înltinde:a " masa red.�cţionallă u , ocupart:ă pe jumătate de ·con
dircelre şi oor.iptefe aldmri.li1[\Str,aJtive" 4•
Deai, în mijiocru[ sălii, obi ectul prli.Incipal va fi această " masă a
umhr·eloo " oa u111 tr1a1Pez mă:năsti1resc, Îl111Croojrur,ată de o des�me de
sdaurue, oare o urnp'lerau di111tr-U1n clapălt înti'a!Jtu[, abira [ ărsîl!1d Ioc ce'lUi
a� voia să o înco111joare 5•
De:asupre se VIa aşez·a Ull1 ca111derlabriu atîrnalt dre rtarvan, iar l1a ca
pătul mesei, unde şedea din cînd în cînd cel ce a fost " spiritus rector"
al TlevriJsilei iJeşene, rse Via raf\lla illln bec ICU abajUJT veMe rdare Via pu1Jela fi
ridicat sau coborît 6•
ln fund se vra aşeza o canapea vişilllie, ·în partea dooaptă o arltă
Clall1apea de iută îilllfrloTată. A:lăltuil'i se va pune un diU!l'ap (dâsor) cu mai
Il1llllllte ISelrll:are, fri.etoall'e purtînd în ordine etkhrete : poezlii, SIChi•ţe şi 1111ll
VI�le, articole, crorud, IeiCe'nzU, reviSita revdsltelor. Toate aceste sertare
.

.

.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3

rtfbACŢIA

-------

•

VI!!Ţl! ROMÂNE$TI"

vor a.'Vela în. interior m\alnuscrnise şi 111 uma[ ce'l de l
1 a rubrka ., MisceU.a
neia " , va fi gol, deoarece în acest sector, aproape cu regularitarte, re
vista ere îrn criză de ma:belr'li.'aile.
l1t1 oapull. mre5ei se va găsi un !fotoliu .ce etra rezervalt ceolu[ care
aproape timp de trei decem.H a condus revista. Cum profesoru[ Ibră
i'loonru !I1U şedea Îll1 capu[ mesei, d!Upă cum mei pe coperta revistei n Viaţ a
român>e1ască " I1IUIIDiele
l lUJi n_,a tiostt :nliJdiodlatt ă î1n frunooa swnla!rullui 7 , va fi
rezervalt run loc ·lu[ C. Sil:ere, da:r prin preze�nlbarea 'lllII'
llO piese <i!l.us1Jreti:ve
se va căuta a se :reillieifa dlt mai pregnant p ersonalii.rbaJte'a criticului care
a lăS�ail: în urma :l'llil un oo[il: il:ot ail:îlt � fanaJtic, de g[oba[, ca şi cultul
m a iorescian 9• Adunînd în j urul lui .. forţe disperate, scri'itori şi alţi
intelectuali criticul a făcut din mulţi, stîlpi ai Vietii române şt i " 9•
Cum va fi ilustrată, la
Masa umbrelor " , activitatea celui care era
., fuiilOmenu[ Ibrăli,le'alllu , inil:elecltua[ul siU'btlm care trăia 1!lltl:r-o cetate de
cărţi " ? 10•
..

A'lături de runele documente, rev[ste şi 'Zlita.II"e ca : Bvenimenltu[ lilte
rer u '
Muoca 11 ' .,Ori:tioa LSIOICilală
" VliiCllţa IJ1 0ffi â•ooască " ' Tillicta enddope
11,
pentru redarea cadrului de lucru s e
die lunalfti de literatură şi ştiinţă "
v or aJŞe'Zra şpaO.tUJrii pe .aarre s -�B u efecturart ooreotutri, scrtisori sosite de la
oolahoi1atori, mramuscrise ·gata dre a f:i dail:e l:a !tipar, puritînd 1i1rudi'Calţia za
ţu!lui şi .oo11pului de tireră. Şi fiii1111dcă mu"lleogmful !Îlrebui1e pr;in expiO'Illa ..

..

"'

Biroul de lucru al l u i Gara bet I brăileanu.
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te1e ce le prezi 111t ă 5ă a:ralte un f,apt de v i1a ţă , 1alătm de •aoestea se v,or
gă•si obi'oobe ce au apa['ţi'l11lllt cri!Lioului : o 'scrumieră p:l,ină ICIU reSiluri de
ţigări •r,egaJle, a:lăltur�i un pa.chelt deocih�s. o bri.Jdheltă de 1sidef, dou ă trei
Haoonaşe de :aLcool, o blalt!iLslt ă , il(l[ jos ve51bitu l ICIOŞ red�a�e ţi'()lll>al , tixiÎJt cu
manuscrise nepubHICabi,�e.
A1ături de " ce,l mai mare illllteledual 'al Moldowi de 1atnnd 11 12 va
fi prezeruta1t C, Srbere, ou opera cea ma-i sem nlifli.'C1aJtli,v ă ,
roman!U[ ".In
preaj ma revO!luţJie!i 11 • Vor �i expuse volrumele cu dedicaţi.Je pentru To

p�roearrllll , rbe21a de �iJoenţă şi dteV1a numere diJn "Vi•a1ţa !l'ornâ:nească" unde
si.;a publdoOalt liUICII' ăriWe.
Fiindcă 001a de a doura 6a!lă a " V!ieţi,i româlrueşii 11 va H rezervată
numa•i sortiitiOII1tlm de mare pt11estigU.u, 'la " Mia!Sia 'll!Ib
Ill NLoir" .U vom gă�si
pe Paul Blll!jor, di:rlecrbor rpenrt:'l'IU ipaJI'Itleia ştiiJnţitikă, ·caJI'Ie s-Ia T'elt!r1as de la
oorudUICier·e Îln 'llliO'Ile
l nltruQ dnd C. Stere devenea pref.eot libeffil de laşi 13
Adiv,iilJalt.e,a !}Uii l1a refVIiiSită va fii iJlUJSit>Iialtă prin cîrbeVla manuscrise : " Scri
&Oa.tle căitlre săteni" , " M ăcw- o ��aorumă " , " Silllfilete chinllliÎJte " şi "Mi-a
c Î!Illta�t 'CUJCUil în fiaţă 11, rnaillJuscris în ��imba 1fl1ClllOOZ
l!
ă.
tn " ,fia,ţ,a lu[ lbrăhl!e!alliU, aJ<ilică :11a ce� ăl:alt •sel'ltlaii' cu man!Usorise" 14 se
găsea pennan,errt ":poetul :i,eşearn OaJI''e .aJre darul extii'•ern de rail', să placă
şi pub'lkului mar,e, oa şi celm rnali ralfi:narţ:i oam eni dle cultură " 15•
P�oetUJl venJ1se 1lra laşi la 'chemJaiJ'rea 'lui lhrăd�telalllll 'oare "re,cunosrc'UISe
în el iUJl1 colarbomltOII' f,oarrlte util rev;isteli " . 16 �ocrooi:nţmu-i ,Jui Topîr
ooanu mlisiuooa de sec:II'eltlar de redacţie, lhrăileailllll :aV1\1SietSe în vedere
�Illbeillgenţa ICliCieiSil.ui,a .şi tot ce wma să ,apa!l'ă în col.oomele "V1eţii ro
mâneşti" " era trecut mai întîi prin sita lui Topîrceanu" 17• Pentru ilus
trarea ootivliltăţii a!Uiborulliuli. Balladelor şi Parodihlor se vo•r prezen'ta ur 
mătOialoole exponalbe : doSiaJI' c u manuscrise, toc, rcăJNmaJră, rcreioone IC�o
IlCIIbe, fO'bogrefii ,aJle coll!abora.torl[or, şpa,Lturi, 7Jitnoori, oliişee, coperte de
revLste românleŞiti ŞJi 'Sitrăitne, iUJl1 pi!etpterue, •o oglirnrd ă , 'llln ftlocon cru par 
fum.
Ungă Tapîocer�mu stăltrela M. Sie'Vlastos, OOII'eotom reV'i51lei. In 'locul
rezerv:att 'luli. V1or fii a.şezaltre : cîteva :Cfdli de ,oa,I'Iton cu mode�e de tli.tluri
şi UJtere, o li5tă reu o111omrli.He :cdlra:boratoriJl•OII' ,
şpa!lltul"i, m.umere din
.,Vil(llta rom â'llelaJSc ă 11 •
Ddnl cîn:d îrn când VeTIJela Wa ii'edlacţie şi M. Sadovela1l!U. n Cind lirntr'(l
C'OillU Mihrali, pO!dele'le gemetaJU şi scaunull se mira oom de ITIIaJi e " 18• Nu
se ştie exact locul unde stătea Sadoveanu, dar bazîndu-n� pe faptul că
ma�e proZialtor Sle bucu11a de ISitiima t ultuoor vieţiştHm, Jocua fui tii'ebuila
s ă fi rfiost Ungă lbrăJillelanu şi T1opiroeta1nu. Plenltru 'a pre:zJenJtla vi�zitatmului
o imagi-ne dt mai ICIIPilOpiÎ.Ialtă de a'llltenlti c, soaltlmul va fi depărtat puţin
de IIliCIJSă şi se V1or ·aşreZJa o 'oartle de vlizfută , dl:eVla mmusc:ri:se sau facsi
IIllil1e di111 )UIC:răJrHe prlllbQioart:e în 1rev isltă Îln prima perioadă. De a.semooera,
se ViOl' mai expune sori'Sio'I1i :c ătre lbrăălleamu şi Topîrc eanu , primene nu
mere d!im " Vdiata 11omânlearscă " şi nn 'lliUDlă:r diiJn s ăptămîmlallul " Curn,păiJlla " .
La rr�edacţ!ie maJi venea dtood!altă ş i " Oonu[ Oa:lri.stratt Hogaş cru
�igu11a 'lui j ov.i,a•lă de �aurn , să ne ma'i dtea:Sică rm oapirbol homeric deswww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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pre borş'lll de chilbid •şi călăto11iile 11rui prin lllllltln ili Molld ovei" 19• In. [ocul
unde a Slbat dnJdrv.a Hog:aiŞ se 'VIOII' găsi ,aşezalte o Claii1te de vtizită, taba
ohlerea dle I(U'Ig.i:nt şd ţdgaJreta de ahlill�iiJllbiaJr din ·oare w flliiille'gla IOa dm pîde " 20,
man uale ŞCIOiliCIJI"e, o .cerere căibre mJinisfler, o scrtisoare dle 'la Xerropol,
dbevta llUIIIlei'Ie
l
dim Tle!V'iJSila " Alrhiva " .
Ungă SadOV'eaJ11JU stăitsea C . Bdtlez 100:re a redlaatat excelente ma .
nuaJJ..e de ·1imbla nomâi:nă 21 şi a tnaJd.I\.IIS d�n dla!SiJdii illi.lbffi!altUII'ii univer5â.lle.
Deci, pe maiSă, v•a .fi •aşew!tă o servietă pli:nă •ou •căl!ţli, a'lălbu:ri de �tratate
de filalogJe 11omaml1c ă, vdlume de ve!I'sur1i. din Danre, By•I'Ion, Heine ş.a.
Mai \'lenea în reda•ctd•e şi M. Cod•!'leamill , eleganlt, lfă.ră efiort şi oSJten
ta•ţie in ţinută 22, " poetu� era d[scrot oa lllln •suiş de IniUrute ş i ascWlJS ca
o ca'IliCi•elă d:e auil' " 23• Ftiinrd bll!n pl'li1et'en •CU Sadoveanu, •e o certitudine
că sonetiiSitul ·Sităitea .aJCI.eseorli ·�Îingă 'IIliCIJI1eile proZICI!tiOir. Aici vor fti expuse
o carte de rvi:cită, oo p ip ă, o cutie de ·tultlun, ochellarii, baS1lonrul , cîtew
11ev:iJste, volume de Baooelali·ne şi Hererdli.1a.
Alti scri1tori ca Gheorghe din Moldova, D. D. Pătrăşcanu, 1. Mira
nesciU, Spirid10111. Popescu, Jetan B1a111t VIOr fi iiJ.USibr,aţi prin dli�eriJte obiectle
şi mai1JUISICI'lise.
In locul rez•elV!ail: 1lui PăSitoflel 'DeodJooeanu ,pe lîngă ziare, revliste,
va fi ·expusă •o ciQiallă m'(l[e de hîlfltlie pe care sînlt •scrise epigreme impro
viZJate în timpul şedi'IlţeilOII' redacţionJaile.
Cei doi avooaţ,i, lone•l Teoldorearuu şi DemOSit•ene
BIQitez lăiSiaiU pe
mas ă uibate servilelbe:Le cu diOisare cu p:rooese, căTţiwe de Vliziltă şi şpal
tur;L'le cu lucrări ce urmalll să apară în " Vila.ţa româmea·scă" ş i erau
uimiţ.i de veTVIa oflitli.ICIU1UJi ICICl\I'Ie păJtrTulnldea •ad�nc în sen51llil scriitorilor pe
care-i guSiba, decîrt s-M arerde cu putimlţă 'la un ,schimnic 24•
Cum va arăta interiorul redactiei ? Pe peretele din stînga se vor
găsi două caricaturi, prima reprezentînd pe P. P. Carp călare, purtînd
ail'mură medlie<V�a•lă : a dmiJa lffră•tîm sliitUJaJţia din pamtidlllll .liberal : tn mij 
locu[ unei a!I1ene de circ, un tJaiUII'
·ou ohiplllll [ui D. A. Sturza, şeful
paJI'Itidului, la1ît·alt !CU pÎll11Z ă (['Oşi.e de V. G. MonţUlll şi G. mamand'i 25•
Ln spetele lui T1opîrceanu ·şi Se�Vastos ·V'Oil' fi expuse pag.imli înrămate
din ma:ri l'ev1i:stte lfl'lalliCeze, ou g'iOOŞIE!Ili de tipar îl111Ci&l.II'a!te 1'11 cuaoare roş ie .
De asemenea, vor fd prle'ZIE!II1'taite desene de Topî:rceanJU ca " Democraţie
urbană " şi "Porltret " , 1lucrări mre erau mult ICllpreclialte altîlt de lbrălineanru
cît şi de ceălalţi membri ai redactiei.
Ln s.pat"ele fotoliull.ui ll.uli lb:răillearuu se VIa dmprovtiza un pamvan cu
o feres1truilcă rpe UJ:nde se făcea 1legăltur'a cu tipognaifiia. ,yn a'Cest spatiu
V'ar fi expuse 'Citeva oa�S�ete •cu Hitell"e, un IOalllaJldru, zioou:ri, olişee. Pe
perete, la intrare, se va aşeza o plăcuţă cu versurile din j alba lui Păs
toflel şi Top î:ocea:nu iscMiltă : Moş Nec'llllali.
-

Trebile aici nu merg
De cînd vine domni poetl
(Nişte oarecare lleti)
Care scrie pe păretl
Ei să Iacă, eu să şterg.
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Pe peretele din cenJtru se v.a ama un tablOIU cu p111imull com.Jiile!l de
redacţie, iJaJr ,aJ ăltuTi o ma.tdJ.Ieltă a 11evi•slt.<ei.

In cuder vor altîrna peilerini, pă[ărJii cu boru'l'li mari, setl"Vliete şi alte
obiecte, încât vizi•tatowl v.a 1arvea irmpresila că sariitlorii .au fost cu cîltew
minute mai înainte la această masă şi se vor întoarce în curînd. Lumina
va 1mita fumul des, căci era atît fum încît uneori părea ceaţă 26• Numai
textul ce va fi aşezat între tabl·ou şi machetă îi va avertiza : .,Cei car e
au răsunat coral în .,Viaţa românească" a scultaţi de o ţară şi
de un
.timp au f01srt odată n'llla.d.
lll . Iar OIOOŞiUil vieţii, ami:nt1irii şi momm:i:rut.e�e ��OII' e
du[oo Tî'rgu[ leşi[olf'1 27•
Tot ÎIO. &e5il: i!lllte[il()[' ISe Vla găsli. U!Il rnagneltoiioln. Pe benzi VIO[ n
imprimalte frogmente din dli.scuţii.ile 1ce se purtau Îln şediinţe�e redacţio
nJaJl.e, in mterpre1Jalooa unor ocltorJ ai ·Teatrulill Na.�ioJlJCIJl diiln laşi. De
a•semenJea, vo:r pwtea fi .auditate :le'Cturd din SadiOiveam.u , M. Codreanu,
otni.la C.azimilr •ş.a.
Prezentarea murei.S1\Jică a UII1JOII' epoci il!ittlere·fle cere, desiglllr ,
pe
lîngă 10 bogaltă sW'să documenlbMă şli. •spli.l1irt liiruventiv care :nu eslte IJ.llle
O!I"i scutit dte riscuri. Dar dac ă UJn 1SoriiJtor creeaz ă chipuri viii dliJn ima
gill'balţia sa, dtn nirnk, 28, de ce
n-ICllr ptUJI:ea şi 'llln ffilllzeogriBif să
înv�e
f\i•guri, să le dea cît de cît o iluZ'ie de viaţă.

NOTE
1 Eugen Herovamu, Oraşul amint irilor, (f. a.) p. 2.
2 Istorie, actualitate şi perspective muzeistice la Iaşi, In .ReVIista Muzee lor•,
ur. 4, 1 969, p. 298.
J Ibidem, p. 297.
4 M. SEM'!stos, Amintiri de la Viata Româneascd", E.P.L , 1 966, p . 1 6.
5 Ionel �eodorea-nu, Masa umbrelor, E.P.L., 1 957, p. 24.
6 M. Sevla.stos op. cit, p. 19.
1 Ionel Teodore�mu op cit p 24-25.
e Pomopi:liu OomsbaJnJt.inesou, Scrieri. V. lll, E.P.L., 1 969, p
205.
9 C. Oiopr(l9a, G. Topirceanu, Buc. E.P.L., 1 966, p. 98.
10 F. :Aderca, Mdrturia unei gene<rafii, Buc., 1 929, p. 1 56.
1 1 C. Sti'iteamu, Un sociabil despre st area noastrd sociald !n, . CuV'!ntul liber",
an. 1, nr. 35 din 1 iu:lie, !. 920.
12) �udor Arghezi, Medalion : G. Ibrdileanu, !:n . PtigmaHon• , I111Ş i , nr. 1 din 1 5,
febr. 1937.
,
" 1 a1 2r.�
1 l C. GtopMga. Portrete şi reilectii literare, E.P.L., 1 967, p. 277.
14 IQ«le l Teodoreanu, op. cit., p. 127.
1 5 M. Ralea, Polemicd şi polemicd, In . Ouv11IJJI!ul liber",
1 925, nr. 30.
16 M. Sadovoellllu,
l
Pentru Topirceanu, îm .·liDsernmiir.i 1eşen.e " , 1 937, nr. 12. p. 1006
17 M. Ştefănescu-Gal�. Topirceanu In .tnsemnii�i ileşene• , 1 937, nr. 12, p . 1 031.
18 kmel Teodore�mu., op. cit., p. 28.
19 G. Top�roeanu, Postume, 1 948, p. 17
20 l0111el Teodoreanu, op. cit., p. 14.
21 M. Seovasotos, op. cit. p. -11 6.
22 Otdolda Cazirnilr, Prietenii mei scriitori, E.P.L., 1960, p. 14.
•

,
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23 Tudor Arghez i , M. Codreanu, • Tabu:..a r8511l " , p, 445.
24 F. Aderca, Mdrturia unei generaţii, p. 1 1 5.
25 M. Sevastos, op. dt., p. 1 8.
26 ID>n-el Teodore.llllJU , op. cJt., p. 27.
27 Demostene Botez .Viaţa românească", nr. 3, 1 969, p. 20.
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ARHEOLOGIE

O PSALI E D I N CORN D ESCOPERITA LA BAICEN I
V. SPINEI

in aşezarea prefeudală de la Băiceni-Dîmbul lui Pletosu, cerce
tată recent prin săpături d e amploare , a fost descuperită în anul 1 967
o psalie din corn de cerb. Ea se afla la numai cîţiva centimetri d e
\ a lra d i n pietre d e rîu d i n locuinţa d e suprafaţă n r . 6 ( fig. 1 ) Tot aici
au mai fost descoperite c îteva fragmente
ceramice, pe baza cărora
locuinţa a fost datartă în secolele IX-X. D e altfel, între aceste limite
nonologice se încadrează Îilltregul ma,terial arheologic găsit în stratul
caruia îi apartine şi locuinţa nr. 6. 1 Fragmentele ceramice găsite � n
locuinţa
i ită provin d e l a tipsii modelate
cu m îna, cu cioburi
:1isate î
·a a ( fi g 2/2-4) , precum şi din
p artea superioară a unui
borcan, 1 cr tă cu roata cu turaţie medie, decorat cu benzi din linii
paralele orizontale ( fig. 2/1 ) .
Psalia lucrată din - corn, cu lungimea de 6,8 cm şi diametru! ma 
xim de 2,2 cm, reprezintă un tip neîntîlnit _pînă acum pe teritoriul
}..1 oldovei. Ea este perforc.tă longitudinal, de la bază pînă aproape ele
vTrT,Şi prez"intă alte 8 orificii transversale, dintre care patru dis
puse cruciş lîngă bază, iar celelalte, două cîte două , simetric, mai sus
( fig. 3) . Orificitile serveau la fixarea curelelor frîului şi pentru.
prind erea zăbalei, oare efla desigur din metal 2•
Psalii din corn de cerb şi mai rar din os, cele mai multe plate şi
arcuite, nu însă şi de tipul aflat la Băiceni, se întîlnesc în mai multe
ilŞezări de pe teritoriul ţării noastre şi din regiunile v ecine.
La Garvăn·DinogeU,a cele şapte psalii din corn de cerb descope
rite, de :tij)lllr i diferite, au fost puse în legătură cu populaţiile tiurce în
în migraţie din secolele XI-XII, cel m ai probabil cu pecenegii 3• Piesele
de· harnaşament de aici sînt mai numeroase în nivelele superioare ale
aşezării, corespunzătoare epocii de pătrundere a pecenegilor în nor-

i; �
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dul Dobrogei 4 • Se impuse atenţiei şi faptul că analiza materi alului
osteologie cabalin, descoperit la Garvăn-Dinogetia, a dovedit că acesta
apartine unei grupe de cai estici 5 •
In schimb, Ia Capidava, unde spre deosebire de Garvăn-Dinoge
ţia, elementele culturale care indică legăturile cu populaţiile tiurce
s-a descoperit doar o singură
sînt d ocumentate cu totul sporadic,
psalie fragmentară din corn 6•
Mai multe psalii din corn şi os, de tipuri variate, provin de la
Sarkel, capitala statului chazar 7 • I n nivelul
corespunzător cuceririi
ruseşti s-a găsit o piesă din corn cu perforaţie longitudinală care, de
asemenea, ar putea fi c onsiderată ca psalie 8• Este
greu de precizat
dacă ea a aparţinut populaţiei locale supuse sau cuceritorilor.
Numeroasele psalii din corn şi os
s-au descoperit în aşezările
slavilor de la nord-est de tara noastră 9 • Cele mai multe aparţin t1pu
lui cu trei orificii dispuse pe acelaşi pla·n, în multe cazuri fiind ornd
mentate prin incizii şi c restături . Nu cunoaştem, deocamdată, exem
plare absolut identice cu acela de la Băiceni. Aşezările în care s-au
descoperit psaliile la care ne-am referit datează din perioada cînd se
constituiseră deja formaţiunHe statale slave răsăritene şi cînd con
tactul cu populaţiile de călăreţi nomazi din stepele nord-pontice se
manifesta pe planuri diferite. Izvoarele scrise menţionează conflictele
repetate ale sli.wi�or cu aceste populaţii de
s•t epă, ungro-finice sau
tiurce, sub a căror
depedenţă s-au aflat î,n unele peri oade 10• Cerce
tările arheologice au dovedit că slavii răsăriteni au adoptat nume
r oase obiecte specifice culturii m ateriale a populaţiilor nomade 1 1
Considerăm că în explkarea numărului mare de psalii de os da

tind din secolele IX-XII, care nu sînt însă caracteristice şi perio a 

d e i prestatale, trebuie s ă avem în vedere relaţiile existente cu purtă
torii culturii Saltovo, deoarece la aceştia, prin natura ocupaţiilor şi
a m odului lor de viaţă, piesele de harnaşament, foarte variate, a u fost
mult răspînd ite. Nu es te mai puţin ade·; ărat că la triburile slave pre
lucrare a osului şi cornului cunoscuse o dezvoltare con c;iderabilă 12 •
Traditia folosirii psaliilor de os de către populaţiile nomade din
stepele de la nordul Mării Negre şi Mării CaJSpice,, originare în cea
mai mare parte din stepele Asiei Centrale, este foarte veche, începu
turii<> putîndu-se fixa î n epoca bronzului.
se întîlnesc încep înd din
Pe teritoriul României primel e psalii
perioada mij locie a epocii bronzului. I n cultura Tei , în aşezarea epo
nimă de lîngă lacul din marginea Bucureştilor, a fost descoperită o

psal i€' din os, 'avînd la un capăt o imagine zoomorfă stilizată 1 3 , De o
d i versitate deosebită sînt psaliile de os şi corn descoperite în aşeză
ril e a�rţin[nd ·culturii Noll'a, atît p·e teritoriU'!
RlOIIl âtruiei 14, c:îlt şi în
_
regmmle aflate la răsăritul ţării noastre 1 5• Geneza culturii Noua este
strîn s legată d e deplasa·rea la vest de Volga inferioară, pînă 1n spaţiul
carpato-dunărean, a purtătorilor culturii Sruby 16• O largă răspîndire
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au cunoscut aceste piese de harnaşament î n culturile bronzului tîrziu
şi hallstattiene, corespunzînd perioadei prescitice şi scitice din zona
raeridională a Europei de răsărit, în Cîmpia Tisei şi Dunării mijlocii şi
17
pînă departe spre est, în stepele Asiei Centrale • In Ungaria primele
psalii din corn apar în a doua perioadă a epocii bronzului ( după Gor
dO!ll Ohi[de) pen1mu ca ·În cea de a treia ;perioadă n'llTflăru[ să creasiCă
considerabil odată cu pregnantele
influenţe orientale care pătrund
18
atunci, la fel ca şi mai tî rziu, în Hallstatt •
P5aliile din os şi corn din epoca bronzului şi din Hallstatt pr� 
zintă asemănării izbitoare cu exemplarele din epoca prefeudală şi feu
dali! timpurie atît în privinţa tipurilor cît şi a ornamentaţiei. O situaţh!
asemănătoare se consta,tă şi în studierea altor piese, cum ar fi, de exem
plu, cataramele în formă de liră din bronz, săgeţile din corn şi os cu trei
sau patru muchii, rotiţele cu trei spiţe folosite în punctul de întîlnire
a trei curele etc.. care se întîlnesc Îtn reqiunile noastre atît în epoca
metalelor, cît şi la începutul mileniului II e.n.
I n inventarul mormintelor avare, pe l îngă un mare număr de piese
de harnaşament din metal, se întîlnesc şi cîteva psalii din corn de cerb
de tip arhaic 19•
!'salii
din os au apărut şi în inventarul unor aşezări aparţinînd
tătaro-mongolilor, ultimii stăpî:n itori nomazi ai stepelor nord-pontice,
veniţi dilll centrul Asiei. O ·astfel de psalie s-a descoperit la Aga-Ba
zar, pe Volga Inferioară, în apropiere de Bolgar, împreună cu mone
de ale Hoardei de Aur din secolul al XIV -lea. 20
Din prezentarea descoperirilor de mai sus se poate conchide că
prezenţa psaliilor din corn şi o s în spaţiul carpato-dunărean este lega
tă de grupele d e populaţie nomade originare din stepele Asă.ei Cen
trale, care, în decursul secolelor, au pătruns în repetate rînduri , spre
vest. Fără să afecteze întotdeauna în mod determinant dezvoltarea
social-economică a populaţiilor locale, noii veniţi au contribuH, în
une l E' · perioade, mai mult sau mai puţin, la restructurările
etnica
culturale sesizate atît p e teritoriul ţării noastre cît şi în regiunile
vecine. Faptul că şi qrupele tîrzii ale populaţiilor de c ălăreţi din
stepele Eurasiei aduc în regiunile noastre piese de harnaşament de
tipuri identice cu acelea cu care veniseră şi predecesorii lor, cu
aproape două milenii în urmă, indică în ţinuturile lor de origine
o viabilitate deosebită a unor tradiţii meşteşugăreşti. Este de remar
cat că nu s-a renunţat la folosirea psaliilor din os şi •corn, deşi la popu
laţiile de călăreţi din stepe se cunoşteau încă de foarte multă vreme
piese similare din bronz şi fier. Acest fapt s-ar explica prin dificultă
ţile existente în unele regiuni în procurarea metalului.
Psalia de la Băiceni, provenind dintr-un mediu în care mai
12
c onstituie, după părerea
predominau elementele oulturii slave ,
noastră, la fel ca şi catrama din bronz în formă de liiră descoperită
tot aici 22, o dQvagă_ a infll.l®telor care s-au exercitat către sfîrşitul
·
mile�iului I din partea populaţiei de călăreţi :noptazi.
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Izvoarele scrise amintesc în j umătatea de sud a Moldovei, în
secolele IX şi X, pe unguri şi peceneg1. Triburile maghiare sînt men
ţionate pentru prima oară în apropiere de gurile Dunării în anul
838, c i nd sînt chemate în ajutor de ţarul bulgar contra populaţiei
din regiunea Adrianopolului, colonizată fort•at la nord de Dunăre 23 •
Maghiarii se vor stabili în ultimele decade ale secolului al IX-lea
în Atelkuzu, de unde vor fi alungaţi în 894 de pecenegi 24 • I.n prima
parte a secolului următor pecenegii se aşează în sudul Moldovei
pentru aproape un secol şi jumă-tate 25 , prezenta lor fiind documen
tată şi în toponimie

26

•

N O T E
1 v.
Spinei, Săpăt urile arheologice de la
1961-1968, in Materiale, X (in pregătire).

Băiceni-Dimbul lui

Pletosu

în

anii

2 Astfel de zăbale metalice încadrate de două psalii de corn de cerb s-au
descoperit in curganul II de la Pasîrik (S. 1. Rudenko, Der zweite Kurgan von
Pusyrik, Berlin, 1 951 , p. 17 şi pl. I. 5), d a tat în a doua jumătate a mileniului I Le.n.,
in mormintele populaţiilor tiurce din nordul Muntilor Altai, din secolele VI-VIII
(A. A. Gavrilova, MorHn&HH KKy.ablp � 3� Moscova-Leningrad, � 965, fig. 8/ ! 0), ca � i in
.
.
mormintele avare din Cîmpia Panontca (J. Hampel, Alterthumer
des lruhen Mittlal
t e l s în Ungarn, I, Braunschweig, 1905, p. 247 şi fig. 582 ; III, pl. 208/1 0 ; L. Papp,
A Bolyi avarkori temelă J, in A Janus Pannonius Mt'1 zeum Evkănive, 1 962, Pecs,
1 963, pl. XXI, 1 1 ).
l 1. Barnea, in Dinogel ia, 1, Bucureşti, 1 967, p. 337 şi 348-349.
4 E . Comşa, in Dinogetia, I, p. 66.
5 Tbirlem.
6 Gr. Florescu, R. Florescu, P. Diaconu,

Capidava, 1, Bucureşti, 1 958, p. 236
şi fig. 1 1 9/1 .
7 M. 1. Artamonov, X a s a p c K a R KpenocTb C a p K en , în Acla Arch-Budapesta, VIII,
1 956, 1-2, fig. 24 ; idem, C a p Ken-Ben a R B�>K a in MIA, 62, 1 958, p. 40 şi fig. 25/3,
4, 1 1 , 12.
8 M. 1. Artamonov, op. cit ., în MIA, 62, fig. 49. dreapta sus.
7 A. L. Mongait, CapKen
Pli38Hb în MIA., 4Y, Moscova, 1955, fig. 97/19 ; O. O.

Ratici, llpeiiHbOpyc&Ki B H POBH 3 KOCTi i p ory, ' H a il)leRi H8 TepHTOpii r a n aniiKOi j BonHHCb
KOi ' elt en& in MDAPV, 2, 1 959, p. 128-129 şi pl. IV. 1-6, 1 1 ; P. 1. Zasurtev, N.
K. Lisitlna JlH n H H c Koe ropOJlHWe, in Cn a a RBe H Pyc&, Moscova, 1 968, fig. 2/13.

10 Gh. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, vol. VII, Cronica lui Nestor,
Bucureşti, 1 935.
11 D. T. Berezovet, C n o a ' li H H R nneMen a
CanTiac&Koi Kyn&Typ a , in Ap x eonooiR
XIX, 1 965, p. 66 şi urm.
12 B. A.
Ribak ov , P e 11 ecno JlPe&Reil Pyc H , Moscova, 1 948, p. 41 3-41 6 ; o. o.
Ratici, op. cit., p. 1 1 9 şi urm. ; W. Hensel, Die Slawen în lriihen Mitt elalter, Berlin.
1 965, p. 225-233.
13 D. Berciu, Zorile istoriei în Carpaţi şi la Dunăre, Bucureşti,
1 966' p. 1 75 şi
� 1�
14 1. T. Dragomir, Săpăt urile arheologice de la Cavadineşti, in Mat eriale, VIII,
1 961 , p. 1 54-155 şi fig. 1/1 ; A. C. Florescu, Şt. Rugină, D. Vicoveanu, Aşezarea din
epoca bronzului tîrziu de la Gîrbovăţ, in Danubius, 1, Galaţi, 1 967, p. 77 şi fig.
5/1 , 3--4, 1 2.

��. E. A. Balaguri, noeenullll Ky.ll bTypH Hoa 6t.II R c. Oc7pilleR6b IallrocjlpaRKiBC
bKOi
oCSn iCTJ In ApxeonortR XXI, 1 968, fig. 2/5 : N. N. Cerednicenko, n aeenenae cpy6uoA
Kyn&Typbl B a Jiyr&Hil\HHe ln. SA, 1 970, 1 , p. 234, 237-8 şi fig. 2/1 ,5.
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16 o. A. Krivtova-Grakova, C rerrHoe n o a OJi ll! be 11 npaqt p H OMOplle B 3nocy no3JlHd
O pouY in MIA, 46, 1 955, p. 1 22 şi ur m . ; A. C. F l or es c u, Cont ribuţii la cunoaşterea
culturii Noua, in Arheologia Moldovei, II-III, 1 964, p. 1 75 şi u rm .
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UN MORS EN CORNE D E CO U VERT A BĂICENI
Res um e
D a m l'ctablissement p r e f eo dal de Bil.•iceni - DtmbP.J lui
Pletosu (IX-e-X-e
s i ecl es ) a de d e c o uv e r t en 1 967 un mors en ;:: o rne de cerf, d'un type non rencontre
q:• esqu'il present sur le te rr tt o i re de la Mo ld a v i e. Les mars e n carne de cerf sOJlt
atlcst��s d ep u i s l'âge d u bronze et ont subsiste jusqu'au 11-eme mi ll ena i r e de n.e. chez
les p o p u l a Lons nomades d·es steppes du nord de la M er Soire te d e la Mer Oasp iq u e ,

p o p u l a t ion q u 1 s'est dtrigee v e r s !'auest. La presence du m ors dans l'et·ablissement de
Bă icPni -Dl m b u i l ui Ple tosu p e u t etre m h en rela tion avec l'influence exercee p·ar
ces pop u l a t tons n o m a d es de la steppe.
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Frog men·be ceromice descoperite in 'locui,nţa
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MORMINT D E I N H U MAŢI E D I N SEC. AL IV-LEA, D ESCOPERIT LA IVEŞTI
(J UD. VASLU I)
V.

PALADE

Cu ocazia amenajării gropii pentru ampLasarea unui bazin
de
combustibil, în curtea C.A.P. comuna Iveşti j ud. Vaslui, situată
pe
partea dreaptă a pîrîului Tutova în partea de sud-est a satului, lucră
torii Ilie Gh. Budiu şi Toader M. Ivan, au identificat un mormint de
inhumaţie pe care 1-au săpat, adunînd cu grijă atît scheletul cît ş i
inventarul său.
Sesizaţi imediat şi mergînd la fat a locului, s-a putut stabili din
discuţiile cu lucrătorii, că scheletul a zăcut la adîncimea de 1 ,30 m.,
aşezat întins cu faţa in sus, cu mîinile pe lîngă corp, orientat cu capul
spre nord-est şi picioarele spre sud-vest.
Fundul gropii abea cunoscîndu-s'e , iar scheletul şi obiectele de
alte
inventar fiind ridicate din mormînt, nu s-au mai putut stabili
detalii asupra construcţiei gropii. In schimb s-a reconstituit cu certi
tudine locul unde au fost aşezate obiectivele de inventar care însoţeau
mortul.
In mormînt s-au găsit patru vase, din care trei aşezate în poziţie
verticală, cu gura în sus, iar unul culcat cu gura în spre schelet ( o
amrforeJtă) , toaJt.e g·r>u paJte la oap pe parltea srt:îngă a schel:e.tu!lui.
Pe piept s-a descoperit o fibulă de argint de tipul celor cu semidisc.
Dintre vasele descoperite în mormînt, trei sînt lucrate la roată,
iar unul cu mîna. Printre cele lucrate la roată se află o amforetă din
pastă de culoare cărămizie de formă fus'oidală-alungită prevăzută cu
două torti ( rupte din vechime) , cu gîtuJ strîmt şi gura în formă de
pîlnie,

avînd fundul terminat

într-un

cep

cilindric prevăzut
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inele orizontale în relief. Un asemenea inel în relief există şi pe gîtul
amforei, aproximativ sub linia de prindere a torţilor. Corpul vasului
este acop�ft cu linii orizontale continui sau în benzi, uşor incizate
( fig. 2} · Al d o il e a vas lucrat la roată este un castron de formă bitron
conică, cu buza dreaptă, cu fundul inelar , lucrat dintr-o pastă fină de
c'uJ•o�Me cenuşie ( fig. 3). Cel de a[ •trei!lea V·ciS �ucr�t La roa,tă e1ste o
oală de dimensiuni mici lucrată dintr-o pa6tă avind mult nisip şi pie
tricele în compozitie. Vasul, are fundul drept, taiat cu sfoara, iar buza
uşor îngroşată şi marginea rotunjită. Pe partea interioară a buzei, se
observă urmele unei uşoare scobituri orizontale, iar pe partea exte
rioară între umerii şi gîtul vasului, se află o dungă orizontală în relief
c•a e[eme:nt dec o!T,ativ {•fig. 4) . V:asul, locra1t ou mîrua, esll:e dintr-o
pastă grosieră cu multe impurităţi şi cioburi pisate în compoziţie, neîn
g'I"itjH: model.alt (fig. 5) .
Toate vasele, cu excepţia amforetei, se găsew în stare fragmen
tară, in special Vlasele lucrate dintr-o pastă mai puţin dens-ă, neomogenă.
Fibula, găsită în perfectă stare de conservare, este în întregime
de argint, excepţie făcînd doar axul de fier pe care este înfăşurat
resortul. Ea constituie o variantă a tipului de fibulă cu semidisc, avînd
portagrafa şi dispozitivul de fixare a resortului , turnate împreun ă cu
corpuJ fiibu[ ei , { fig. 1 ) .
O altă caracteristică a fibulei constă în sistemul de fixare a
coardei, în spatele resortului, sub placa semilunară, printr-un spin,
amintind prin această manieră, de fibulele provincial-romane din sec.
II-III e.n.
Fibula de argint, o variantă a tipului de fibulă cu disc, ne per
mite să apreciem că mormîntul se datează la sfîrşitul sec. IV Şl mce
putul sec. V e.n. cînd apar în cadrul cul·turii materiale de tip Sîntana de
pe te11itoriul ţării noastre.
Pentru o dataKe mai tîrzie, respectiv începutul sec. V e.n. a fi bul ei
cu disc semilunar opiniază şi unii cercetători sovietici.
In sprijinul unei datări în limitele sfîrşitului sec. al IV -lea şi înce
putul sec. al V-lea e.n. a mormîntului de la Iv·eşti, poate fi adusă şi
( am.fora de import descoperită aici şi care prin forma sa nu se poate data
l d"ecît la graniţa dintre sec. IV şi V e.n., cînd apar asemenea forme de
amfore. O amforă asemănătoare s-a des'coperit în necropola de la Erbi
ceni datată,! la sf�rşitul sec. al IV -lea e.n.
In ceea ce priveşte originea etnică a celui înmormîntat aici, este
foarte dificil să se întrevadă cărei populaţii a aparţinut. Nu este exclusă
originea sa autohtonă, dacă avem în vedere numărul mare de aşeză1ri
din împrejurimi, unde ceramica de factură aut o h t onă abundă, unele
din aceste aşezări fiind cu certitudine autohtone.
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TOMBEAU D'INHUMATION DU IV-e Si f. CLE
DE COUVERT A IVESTI ( DISTRICT DE VASLUI )
Resume
L'auteur presente l'inventaire decouvert dans un des tombeaux d'inhumation
sur le territoire du village Iveşti, du district Vaslui. Tenant compte de la ceramique
d'une �:bule d'argent et d'une a mphore d'importation qu'on y a decouvertes, la
communiration precise que l e tombeau peut dater depuis la fin du IV- e me siecle d
que !'origine autochtone de celui qui y est inhume n'est pas exclue .
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Obiecte de inventar din

mormint.
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SAPATU RILE ARHEOLOGICE D E LA HLINCEA- IAŞ I D I N AN U L

1 964 •

STELA CHEPTEA

In

vara anului 1 964 s-au reluat săpăturile
arheolo g i ce de la
Hlincea-I.aşi , după o întrerup�r_e_d� ze<;e ani. I n campaniile
anilor
1 9Ş2- 1 954 la Hlincea au fost descoperite, în diferite sectoare, res 
turi de locuire din paleoliticul superior pînă în feudalismul dezvoltat
inclusiv 1• Săpăturile din anul 1 964 au avut ca scop cercetarea vechii
aşezări săteşti medievale de Ia Hlincea. Atestat documentar abia î n
secolul a l XVII -lea 2 , satul Hlincea este mult mai vechi , după cum au
dovedit-o cercetările arheologice din anii 1952-1 954.

Luîndu-se în consideraţie rezultatele obţinute anterior, s-a stabi
lit c a săpăburile din 1 964 să se efectueze în sectoarele .G" şi ., 1 " 3 , în
oaife s•cop s-alU trasal!: tr·ed secţiuni. In sectorul! . G " , •a®al!: în atpropierea
cantonului C.F.R. pe rna·lul drept al pîrăului Nicolina, s -a trasat o
secţiune perpendiculară pe albia pîrăului. Sub stratul vegetal, gros de
1 0- 1 5 cm, au apărut pe toată suprafaţa se cţiuni \ resturi de arsură şi
,

cărămizi. După înlăturarea stratului de chirpic ars a fost dezvelită, la
adîncimea de

0,45

rn., o podea lutuită, foarte puternic arsă, provenind

de la o locuinţă de suprafaţă, puţin adîncită. Pentru dezvelirea acestei
construcţii s-au deschis trei casete perpendiculare pe secţiune ( fig.

1).

Podeaua, bine lutuită, era măr ginită pe toate laturile de bîrne puternic
carbonizate

(0,20--0,35

m grosime). Alte d ou ă bîrne, de aceeaşi

gro

sime, erau dispuse longitudinal în interiorul locuinţei. In citeva locuri

au fost descoperite cărămizi, marcînd dup ă toate probabilităţile nişte

praguri.

Această locuinţă, de 1 1 m lungime şi 4,75 m lăţime, datează din
a doua jumătatea: secolului al XVII -lea. după cum o dovedeşte materialul ceramic descoperit.
--

---

·
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In sectorul " 1 " , situat pe malul sting al pirăului Nicolina, s-au
trasat două secţiuni. Sub stratul vegetal, de 0, 1 0-0, 1 5 m grosime , se
găseşte un strat de pămînt granulos, de culoare cenuşie, pigmentat cu
cărbune, avînd o grosime oare variază între 0,25 m şi 0,35 m, în care
a fost descoperit ă zgură de fier şi ceramică. ln acest stra.t, la adînci
mea de 0,45 m, a fost descoperită o monedă de la Alexandru cel Bun,
emisiune din anii 1 400-1 408. Sub acest strat de cultură s'e află solul
viu, galben. ln secţiunea a. III-a 4 , s-a dezvelit o groapă (fig. 2) , care
conţinea obiecte de fier rău conservate, cîteva cuie (fig. 5/1 6) , zgură de
fier, mai multe fragmente de cute (fig. 5/1 8 ) , un împungător de os
(fig. 5/1 7), preaum şi un bogat şi variat material ceramic. Intregul
material scos din groapă se datează cu ajutorul a două monede : una
de aramă, din timpul lui Alexandru cel Bun, găsită la o adîncime de
0,70 m, •c eala�1tă de argin1, po[on.eză, de l·a lo::m Ai�beflt ( 1 492----4 50 1 ) ,
descoperită l a adincimea de 0,40 m 5•
Stratul de cultură fiind compact, materialul ceramic nu poate fi
diferenţiat pe niveluri de locuire, decît în funcţie de elementele oferite
de descoperirea la. adîncimi diferite a celor două monede.
Din punct de vedere al tehnicii de preLucrare, ceramica desco
perită la Hlincea cuprinde două grupe : vase lucrate la roata înceată
şi vase lucrate la roata cu turatie rapidă.
La rindul lor, vas·ele lucrate la roata înceată se împart în două
categorii avînd în vetdere compozitia pastei, arderea şi profilul vaselor.
Astfel, din prima categorie, a ceramicii lucrată la roata înceată, fa1c
parte fragmente de borcane din lut insuficient frămîntat, cu micro
prundişuri şi nisip cu bobul mare, în compoz'i ţie. Pereţii, deşi cu
aspect poros, sînt moi la pipăit şi foarte bine neteziţi inainte de ardere.
Arderea a fost incompletă, pereţii avînd o culoare roşietică de dif.erite
nuanţe, iar miezul cenuşiu. Vasele au un profil greoi, buzele de mărimi
diferite sint drepte şi cu marginea rotunjită. Fragmentele de vase sînt
ornamentate cu decor incizat din linii în val şi linii orizontale ( fi. 3/8).
Din a doua categorie fac parte vasele din lut, insuficient frămîntat
cu microprundişuri şi nisip mare în compoziţie. Vasele s'int aspre la
pipăit, cu toate că ulterior au fost feţuite. Arderea a dat vaselor tonuri
de la roşu cărămiziu la castaniu cu refl.exe negricioase. Unele vase
păstrează o crustă exterioară, provenită de la intrebuintare.
Singura formă întîlnită la vasele lucre�Jte la roata înceată este
borcanul de dimensiuni mijlocii. Deşi ceramica este fragmentară, totuşi
se pot distinge pentru aoeastă formă două tipuri : a) borcane cu buza
inaltă, dree�Jp tă, răsfrîntă uşor în exterior, cu marginea tăiată drept. De
la baza buzei incepe umărul bombat al vasului (fig. 3/2, 9) ; b) bor
cane cu buza răsfrîntă, cu marginea dreapt ă şi rotunjută. In exterior
baza are o nervură pe mijlocul ei, căreia ii corespunde în interio r o
uşoară şănţuire pentru capac. Corpul vasului este scund şi uşor bom
zat ( fig. 3/6) .
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Decorul împodobeşte de obicei partea superioară a vaselor şi
este alcătuit fie de una sau mai multe linii vălurite ( fig. 3/8), asociate
cu linii incizate orizontal (fig. 3/2 ) , fie numai din linii incizate orizon
tal (fig. 3/9) .
Cele mai 'apropiate analogii pentru ceramica lucrată la
roata
înceată descoperită la Hlincea, le găsim în materialele provenind atît
din săpăturile arheologice de la, Hlincea 6 , cît şi din săpăturile de la
Lunca-Dorohoi 7, Băiceni8, Baia 9, Rădăuţi 10, Şcheia 1 \ Suceava 12, Piatra
Neamţ 13 şi Ouhea 1 4•
Ceramica lucrată la roata cu turaţie rapidă cunoaşte din punct de
vedere al compoziţiei pastei şi al tehnicii de ardere, două categorii :
A. Ceramica cenuşie şi B. Ceramica roşie.
Destul de semnificativă ni s'e pare şi existenta aici a unei mici
cantităţi de ceramică lucrată la roata cu turaţie rapidă, care din punct
de vedere al compoziţiei pastei, tehnica de ardere şi decor, se asea
mănă cu acea d'i n a doua categorie a ceramicii lucrată la roata
încea.tă. Pasta vaselor este din lut nu prea bine ales, avînd ca degre
sant nisip cu bobul mare. Arderea este incompletă cu tonuri care
varliarz ăf t];e la1 roşu gălbui :Şi cărămiziu la cenuşiu. Pe alocuri friag-:
mentele păstrează urme de întrebuinţare. Ca formă predomină oala
borcan 'cu două Va/I'iante : a) borcane ·cu buza înaltă, dreaptă. şi
evazată spre exterior. Corpul bombat al vaselor porneşte de la baza
buz!ei (fig. 3/ 1 0) ; b) borcane cu buza evazată în exterior, îngroşată
<;;i rotunj ită. In interior buzele au cîte o adîncitură mai mult sau mai
puţin pronunţată pentru capac (fig. 3/ 1 , 7 ) .
la
Decorul este mai bine executat dedt pe ceramica lucrată
roata înceată , el răm înînd acelaşi : una sau două linii în val
( fig. 3/3-4 ), uneori asociate cu striuri orizontale ( �ig. 3/1 ) . Decorul
în val de pe umărul vasului este asociat cu crestături pe buză
( fig. 3/7). Deocamdată, deşi este puţină la număr, considerăm această
categorie ceramică ca fiind o ceramică de tranzi tie, între
aceea
lucrată la roata înceată şi aceea Iuora.tă la roata rapidă. Această
ceramică a fost semnalată şi în descoperu.Ue arheologice de la
Suceava 15 •
A. Cerami ca . cenuşie
desleoperit ă !În proporţie mai mare se
împarte din punct de vedere al compoziţiei pastei şi al arderii în
două grupe :
a) Ceramica cenuşie din prima grupă se caracterizează printr-o
pastă bine frămîntată cu nisip cu bobul mare şi mici pietricele ca
degre5ant, c:eea ce face ca pereţii să fie zgrunţuroşi. Arderea vaselor
este uniformă. La exterior sînt prezente urme de întrebuinţare la foc.
Ca formă pre domină oala-borcan. Marea oantitate de buze ne
permite să distingem trei tipur'i de borcane şi să surprindem o even
tuală evolutie a formei vaselor.
1. Fragmente de vase cu buza mult îngroşată, răsfrîntă în afară
şi rotunj ită, fără adîncitură pentru c apac, cu un gît scurt şi bine prowww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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filat din care s-au dezvoltat umerii bombaţi ai vasului ( fig. 4/3).
II . Buza dreaptă, uşor evazată cu marginea tăiată oblic spre inte
ripr şi � o nervură orizontală la exterior, care marcbeaa:â partea
inferioară a ei ; la interior buza prezintă o uşoară şănţuire pentru
capaq (fig. 4/1 ) .
III. Fragmente de vase care au buza d e aceeaşi
gros'ime ca
vasul, sau mai înuroşată, marginea rotunj ită şi evazată spre exterior.
Unele fragmente de v ase de acest tip au o adîncitură pentru capac ,
abia marcată p rintr-o linie, maj oritatea însă au o alveolare puter
nică, iar marginea buzei este trasă în interior. Gîtul este
sourt şi
umerii vaselor bombaţi (fig. 4/5).
Vasele d i n această grupă aJU la partea superioară un decor de
de
linii paralele incizate orizontaJ, de grosimi dife r ite în funcţie
instrumentul cu care au fost executate (fig. 4/3, 5). Se remarcă un
fragment de vas de tipul II care are marginea superioar ă a buzei şi
muchia decorată cu alveole ornamentale au striuri (fig. 4/7). Un alt
fragment are între muchia buzei şi nervură, care sînt ornamentale
cu alveole decorate cu striuri, un decor de linii oblice imprimate cu
rotiţd (fig. 5/5). Un alt decor îl contituie banda de linii oblice impri
mate cu rotita (fig. 5/1 1 ) .
Cana. La Hlincea s-au găsit dteva fragmente din partea supe
rioară a unei căni cu buza trilobată (fig. 4/2) sau cu cioc pentru tur
nat' (ijg. 4/4) . Căp:tile au buza înaltă, dreaptă, UJŞor evazată cu IJ$.r 
ginea rotunjită. Cîteva buze sînt 1.ornamentate l a exter ior cu linii
indzate paralel ( fig. 4/4) . O toartă lată cu şăntuire mediană, provine
de la asUel de căni.
b) Ceramica cenuşie din a dou a grupă se caracterizează printr-o
pastă bine frămîntată cu nisip fin în compoziţie. Unele fragmente au
luciu met·alic la exterior. Arderea este uniformă.
Ca formă predomină cănile de diferite mărimi. Cănile, caracteri
zate prin buze drepte şi evazate faţă de gîtul cilindric, cu o muchie în
exterior care marchează sfîrşitul buzei, au marginea rotunjită sau
tăiată oblic in interior. Cîteva fragmente sînt prevăzute cu cioc pentru
turnat ( fig. 4/6, 9, 1 0).
Se remarcă fragmentele provenind din partea superioară a unei
căni de dimensiuni mari, decorate pe umăr cu o linie în val încadrată
de două linii paralele. Pe corp vasul este decorat cu două linii în val
(fig. 4/6).
Torţile apartinind acestei grupe sînt late, cu una sau două cane
luri longitudinale.
Tot din această categorie ceramică face parte un vas parţial întregit
a cărui buză lipseşte, cu gîtul lung din care se dezvoltă uşor corpul
bombat Umărul este decorat cu un registru de linii paralele incizate
orizontal ( fig. 6/8).
B. Ceramica roşie lucrată la roata rapidă se împarte din punct de
vedere al compoziţiei pastei şi al arderii in două grupe :
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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a) Din prima grupă face parte ceramica roşie lucrată din lut bine
ales avînd ca degresant nisip cu bobul mare şi microprundişuri. Arderea
este incompletă, miezul rămînînd cenuşiu.
Borcanul este şi în acest caz forma cea mai des întîlnită.
Avînd in vedere profilul buzelor, deosebim mai multe tipuri de
borcane.
1 . Primului tip ii corespund vase c are au buza înaltă, cu marginea
tiHată drept şi cu adîncitură pentru capac. Remarcăm două fragmente
de vase decorate pe marginea buzelor cu alveole striate ( fig. 5/8, 1 5) .
II. lfipul a l doilea este reprezentat de vase a căror buze a u mar
ginea tăiată drept şi cu alveolare interioară. La exterior, marginea infe
rioară a buzei este marcată de o nervură orizontală ( fig. 5/2, 6, 7 ) .
III. 'fipului trei ii corespund vasele cu buza îngroşată, marginea
rotunjită şi trasă uşor în interior şi cu o adîncitură pentru capac
(fig. 5/1 , 3, 4, 1 9 ) . Maj oritatea materialului din prima grupă a ceramicii
roşii aparţine acestui tip, remarcîndu-se totodată şi un vas reconstituit
( fig. 5/1 4 ) .
IV. Ultimului tip îi corespund fragmentele d e vase c u buza dreaptă
şi evazată aproape de orizontal spre exterior.
Oala cu toartă. Acestei forme ii aparţin cîteva fragmente de vase
şi de torţi. Remarcăm un fragment de vas cu o toartă lată de 3,50 cm.,
cu o şănţuire mediană. Această toartă porneşte de pe nervura de la baza
buzei (fig. 5/6 ) .
Capacul. Fragmentele d e capac a u butonul înalt şi marginea rotun
jită ( fig. 5/1 O).
Strachina. Această formă este prezentă prin cîteva fragmente de
strachină cu buza dreaptă, subţiată şi cu marginea rotunj ită.
Decorul cel mai des î ntîlnit pe ceramica roşie din prima grupă este
d ispus în registre de linii paralele inciza:te orizontal, pe partea supe
rioară a vaselor ( fig. 5/4, 9, 1 9 ) . Marginea buzelor şi nervura orizontală
de la baza lor sînt uneori decorate cu alveole ornamentale cu striuri
(fig. 5/8, 6) . Alveolele decorate şi liniile imprimate cu rotita se întîlnesc
şi pe umărul unui vas ( fig. 5/1 3 ) . Remarcăm un fragment din marginea
unui vas, decorat cu alveole pe latura exterioară a buzei (fig. 5/7) .
Motivul mai vechi, banda in val, se întîlneşte şi la această categorie
ceramică (fig. 3/5). Cu rotita au mai fost executate registre _ de linii
paralele intrerupte de ,. X-uri" ( fig. 5/1 ) , precum şi de motivul ,.brăduţ"
.
(fig. 5/1 2).
b) A doua grupă a ceramicii roşii lucrată la roata cu turaţie rapidă
se caracterizează printr-o pastă bună, omogenă, cu nisip fin în compo
ziţie, arsă uniform. Această ceramică fiind descoperită într-o cantitate
mică o putem împărţi in două subgrupe, avînd in vedere compoziţia
pastei.
Din prima subgrupă fac parte fragmentele de căni cu pereţii subţiri
din pastă fină, compactă. Unele fragmente
au la exterior o angobă
lustruită.
6
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Fragmentele de cană cu cioc au buzele înalte, tăiate drept şi rotun
j ite, puţin înclinate spre interior, uneori au o nervură orizontală de sub
care buza se îngustează spre gîtul cilindric ( fig. 4/1 4). Torţile sînt late
cu una sau două caneluri longitudinale. Şi în acest caz întîlnim ca decor
registrul de linii paralele incizate orizontal. Pe un singur fragment
registrului de linii paralele i se suprapune banda vălurită ( fig. 4/1 2) .
Din a doua subgrupă fac parte fragmentele de vase lucrate din
pastă de calitate forate bună, dar moale Ia pipăit şi care se corodează
uşor. ln compoziţia pastei se găseşte un procent mJc de mică.
Ca forme distingem cana şi holul.
Cana. Un exemplar de cană reconstituit, are buza dreaptă, răsfrîntă
spre exterior, cu marginea rotunj ită, în partea opusă torţii se observă
inceputul unui cioc pentru turnat. Umărul este bombat, corpul vasului
se îngustează spre fundul evazat. Pe diametru! maxim vasul este deco
rat cu o singură linie lată adînc incizată ( fig. 4/1 7) .
Bolul, reconstituit, este de dimensiuni mij locii, c u piciorul inelar,
gura mult lărgită, buza dreaptă şi rotunjită ( fig. 4/1 5) . Acestei forme îi
aparţine şi partea inferioară a unui bol (fig. 4/1 3) .
Tot din această pastă sînt lucrate un fragment de strachină cu buza
decorată cu linii frînte suprapuse ( fig. 4/1 1 ) şi un fragment de vas
decorat cu o bandă de linii imprimate cu rotita (fig. 4/16).
Cele mai apropiate analogii pentru ceramica lucrată la roata cu
turaţie rapidă le putem găsi la : Lunca-Dorohoi 16 , Băiceni 17, Siret 18,
Humor 19, Scheia 20, Suceava 2 1, Vaslui 22, laşi 23, Roman 24•
Cercetările efectuate la Hlincea au dat la iveală un material eera
mic variat, care pe baza analizei tipologice ne permite să tragem unele
concluzii.
In primul rînd, trebuie să avem în vedere faptul că materialul pro
vine î n cea mai mare parte dintr-o groapă, în care au fost găsite două
monede la adîncimi diferite, care ar permite să distingem eventual două
niveluri. Astfel, cel mai vechi nivel este reprezentat de materialele care
s - au descoperit sub 0,45 m, strat în care atît în secţiune cît şi în groapă
materialul ceramic este asociat cu monede de la Alexandru cel Bun.
Al doilea nivel ar corespunde stratului sub 0, 1 5 m, ajungînd în groapă
pînă la 0,40 m, adîncime la care s-a descoperit moneda de la Ioan
Albert.
In al doilea rînd, stratul de depuneri arheologice, nu ne permite
totuşi precizarea stratigrafică a materialelor şi din această cauză nu
putem trage o linie strictă între diferitele categorii de ceramică. Deci ,
trebuie să admitem că la un moment dat în depunerile cele mai vechi,
ceramica lucrată la roata înceată _ a c.o existat cu ceramica lucrată la
roata rapidă, trecerea s-a făcut lent avînd în vedere caracterul rural
al aşezării.
In concluzie, putem considera, pe baze tipologice, că întregul ma
terial ceramic, avînd în vedere prezenţa unor tipuri de vase lucrate la
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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roata înceată, care ar reprezenta o tradiţie mai veche, din prima parte
a secolului al XIV-lea, descoperită la Hlincea, s-ar data în secolele
aJ XIV�XV-�ea. De asemenea, c0'115ider ăm că descopetriri1le recetrtte de
l a Hlincea prezintă importanţă şi pentru •cuno a şterea amănunţită a ce
rarnicei din mediul rural din s'ecolele al XIV-XV -lea.

N O T E
•

Si'ipăturile au fost conduse de M. Nicorescu şi Eug. Neamţu, In cadrul prac
ticii de producţie a studentilor anului IV ftl Facultăţii de istorie-filozofie de la Uni
versil.alea .AL 1. CuzaM din Ia�i.
1 M. Petn•scu-Dîmbovita şi colaboratori, Şanlierul Hlincea-Jaşt, In SCIV. IV,
1-2, 1 953. p. 3! 2-334 ; idem, Şanlieru/ arseo/ogic Hlincea-laşi, SCIV , V, 1-2, 1 954,
p. 232-251 ; Ibidem, SCJV, VI. 3-4, 1 955, p. 687-701 .
2 D.I.R., A . Moldova, sec. XVII, voi. II ( 1 606-161 0), p . 1 73, doc. nr. 224.
3 M.
Pet·r escu-DimbovHa şi colaboratori, Şant ierul arheologic Hlim:ea-laşi, In
scrv. VI, 3-4, 1 955, p. 698. fig. 1 .
4 ln ordinea lor sectiunile din acest sector poartă numerele 1/1 954 ; Il, lll/1 964.
:; Monedele au fost identifcale de Eug. Neamtu.
6 Vezi nota 1 .
7 Dan Teodor, Eug. Neamtu ş i V . Spinei, Cercetd;i arheologice l a Lunea- Dara
hol, In ArheoJogia Moldovei, VI, Lg . 6.
B Material inedit aflat In colP.ctiile Institutului de istorie şi arheologie .A. D.
Xenopol laşi.
v Material inedit in aceleaşi colectii.
10 Material inedit In aceleaşi colectii.
11 Gh. Diaconu şi N. Constantinescu, Cetatea Şchela, Bucureşti, 1 960, p. 70-72,
fig. 34.
I l M. D . Matei, Cont ribuţii arheologice l a lstot ia oraşului Suceava, Bucureşti,
1 963, p. 34-39, fig. 6/2, 5, 6 ; E. Busuioc, Ceramica locală de uz comun din secolul
al XIV-lea de la Suceava (partea 1-a), in SCIV, XV, ! , 1 964, p. 89--95, fig . 1/1-6 ;
fig. 2-3 ; fig. 4/1--3, 7-9 ; fig. 5/1 , 4, 6, 8, 9.
13 C. Matasă, Şanlierul arheologic Piatra Neamţ, in SCIV, VI, 3-4, 1 955,
p. 833-834, fig. 1 6.
,, Radu Popa, M. Zdroba, Şantierul arheologic Cuhea un centru voievodal din
veacul al XIV-lea, Baia Mare, 1 966, p. 44---45, fig. 32.
1 5 M. D. Matei, op. cit., p. 39--40, fig. 8 ; E. Busuioc, op. cit., p. 95-98, fig.
4/4-6 ; fig. 5/2-3, 5, 7, 1 0.
16 Dan Teodor, Eug. Neamtu şi V. Spinei, op. cit., p. 200-210, fig. 8-1 1 .
17 Vezi nota 8.
la Stela Cheptea, Descoperirile arheologice din 1963 de la Siret, in Arheologla
MoldfJvei, VII (In pregătire).
1 9 E. Busuioc ş i Gh. 1. Cantftcuzino, Date at heologice asupra vechii mănăstirl a
Humorului, In SCIV, 20, 1 , 1 969, p. 71 şi urm., fig. 1 0
2!! Gh. Diaconu ş i N . Constantinescu, op. cit., p . 72-82, fig. 36--38, 40.
2 1 E. Busuioc, Ceramlca locală de uz comun din secolul al XIV-lea de la Suceava
(partea a 11-a), In SCIV, XV, 2, 1 964, p. 205-221 , fig. 1 -5 ; M. D. Matei, op. cit.,
p. 48-57, fig. 14, 1 5, 1 6 ; p. 1 3 1 -1 5 1 , fig. 20, 2 1 , 22, 24/8, 9, 1 1 ; E. Busuioc, Cera
M

_,

mica locală de uz comun nesmălţuită din prima jumătate
Suceava, In SCIV, 1 7, 2, 1 966, p. 299 şi urm., fig. 1-5.

a

secolului al XV -lea de la

22 Al. Andronic, Eug. Neamtu şi FI. Banu, Săpdt urile de salvare de Ia Vaslui,
In Mat eriale, VIII, 1 962, p. 95, fig. 1 0.
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2l Al. Andronic, Contribuţii arheologice la ist oricul oraşului Iaşi ln perioada
feudaUI, tn Arheologia Moldovei, l, 196 1 , p. 276, fig. 4/1-7 1 Al. Andronic şi Eug.
Neamtu, Cercetări arheologice pe terit oriul oraşului laşi l n anii 1 956-1960, tn
Arheologia Moldovei, II-III, 1 964, p. 424, fig. 3/1-4, 6 1 p. 4 1 6, fig. 5/1-2 1 Al.
Andronic, Eug. Neamtu şi M. Dinu, Săpăturiie arheologice de la curtea domnească
din laşi, tn Arheologia Moldovei, V, 1 967, p. 1 97-199, fig. 15 1 p. 21 0--2 16, fig.

25--27.

21 M. D. Matei şi L. Chitescu, Probleme Istorice ln legătură cu Iortificaţia muşa
llnă şi aşezarea orăşeneascd de la Roman, in St udii şi materiale de muzeogralie şi
Istorie militară, 1, 1 968, p. 40--42, fig. 3.

LES FOUILLES ARCHEOLOGIQUES DE HLINCEA-IAŞI
EFFECTUEES EN 1 96-i

Apres une interruption de dix ens, en 1 964, on a effectue les fouilles archeolo
giques •a Hlincea-Jaşi dans les secteurs .G" et .,1 ", ou l'on a decouvert des materiaux
de l'epoqu,� feodale, anterieurs au XVII-e siecle, qu.and le v1llage Hlince a paraît dans
les document&.
Dans le secteur .G•, ou on a trace une seclion (S. 1.), on a decouvert le
plancher d'une habit·ation de surface, dBJtee du XVII-e siecle. Dans l e secteur . I " ,
o u o n a trace deux sections ( S . I l , S. III), on a decouvert dans la couche archeolo
gique, de meme que dans une fosse, quelques clous de la scorie de fer, ainsi q u'un
materiei cersmique. Dans la section Il on a decouvert une monnaie de l'epoque
riche en materiei ceramique. Dans la se:tion Il on a decouvert une monnaie de l'epo
que d'Alexandre le Bon, emission des annees 1 400-- 1 408. Dans la fosse de la section
III, d'une profondeur de 0,70 m, on a decouvert, de m�me, une monnaie polon-aise de
l'epoquede Jean Albert ( 1 492-1 501 ), a une profondeur de 0,40 m.
L'etude du materiei ceramOique nous permet de signaler des elemen-ls de
l'evolut,ion du point· de vue de la technique, de la composition de la pâte, de la
cuite, de la forme des vases et de l'prnamentation.
Une premiere cat-egorie ceramique est formee par des vases travaillees au tour
lente (fig. 3/2, 6, 8--9).
La deuxieme categorie cerlmlique est formee par des vases travaillees au tour
rapide. De cette categorie, un premier group e est forme par la ceramique de t� an
la techmque
sition, qui, bien qu'elle soi.t travaillee 1au to � r r·api � e ; la pâte, ai � si , que
lente
de la cuite et le decor sant semblables a la ccram1que trava11lee au totH
(fig. 3/1 . :1, 4, 7, 1 0).
de la
La ceramique travaillee au •tour rapide peut etre divisee, du poirut de vue
'l'ousse.
cer.amique
Bet
grise,
ceramique
A:
categories
en deux
en font
A. La ceramique grise se subdivise en deux groupes. Du premier
pâte
d'une
travaillE-s
4),
4/2,
fig.
l
brocs
les
et
7)
5,
3,
4/1,
(fig.
pots
partie Ies
donne un
bien malcu:ee ayant comme degraissant du sabie moins fin ce que !cur
aspect grumeleux .
avec
Le deuxiemE· groupe est d'une qualite meilleure, la pâlte mieux t•r availlee
. La
du sabie fin · dans l•a composi1ion, quelques fr,agments sont lustres a l'exterieur
4/6,
fig.
(
broc
le
est
rencontree
souvent
plus
la
cuite est uniforme. La forme
9, 8, 1 0).
B. La ceramique rousse se divide egalement en deux groupes. Au premier
les
appartiennent les pots (fig. 5/1-4, 7, 8, 1 4, 1 5, 19), les tasses a anses (fig. 5/6),
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couvcrcles (fig. 5/10) et les ecuelles. Ces formes sant travaillees d'une pâte fine
ayant cornrn� deg·r&issant du sabie et du gravier fin. La cuite est incomplete, le
noyau de la pâte restant gris.
Le dcux:ieme groupe est represente par les Vlases travaiilees d'une pate homo
gene avec du sabie fin dans la cornposition, cuites uniforrnernent. La forme dominante
est la tassc (fig. 4/12, 1 4 ), Quelques vases onrl: drans leur cornposition un petit pour
cenl'age de mica (fig. 4/13, 1 5, 1 7 ).
La couche archeologique etant compacte, 1les materiaux ne peuvent pas �tre
differen:ies par nivaux d'habit,at, mais P'llir les elements decouverts dans la fosse
aux profondeurs differentes, ou on a trouve les deux monnaies, et p ar l'analyse typo
logique de la cerarnique.
En conclusion, tenant cornpte de la presence des vases travaillees au tour
lent', nous pouvons dater le materiei ceramique des XIVe-XVe siecles.
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Va5e lucrarte

·kJ roata rnooea tă (2, 6 8-9) •şi

11a roaliCJ
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Fig. 4
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Ceramica ·cenuşi•
e (1-5, 7),
fi.nă cen uşie (6, 8-1 0) şi roşie (1 1-17).
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16

Fig. 5
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17

Ceramică ro�ioe (1-1
5, 1 9), obiecte
de fier (1 6) , d e o s (17) ş.i piatră (18).
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IAŞ I I PINA I N SECOLUL AL XVI I -LEA IN LUM I NA DATELOR
ARH EOLOG ICE
A L ANDRONIC

Cercetările in domeniul arheologiei feudale din ţara noastră s-au amplificat in
ultima vreme cuprinzind, după douăzeci de ani de la inceperea săpăturilor de la
Suceava şi Bucureşti, numeroase obiective feudale ca cetăţi, curti domneşti, oraşe
şi sate.
De o deosebită importantă, pentru clarificarea unor probleme privind istoria
centrelor urbane medievale din Moldova, au fost rezultatele obţinute de săpăturile
arheologice efectuate In vechile oraşe din Moldova ca Baia, Siret, Suceava şi mai
aks Iaşi. Din acest punct de vedere, cercetările şi si'lpăturile a:rheologice de la Iaşi
au dat l a iveală u n foarte bogat şi variat material arheologic, menit a completa
tntr-o largă măsură izvoarele scrise interne şi externe. Ele au permis să se scoată
In evidenţă importanta documentului arheologic in studierea procesului complex de
tnchegare a unor centre econoMice, care tn virtutea unui indelungat proces social
economic, au devenit centre urbane medievale, datorită dezvol tării fortelor de pro
ducţie, creşterii populaţiei şi intensificării schimbului de mărfuri.
Poziţia geografică a Iaşilor ne dezvăluie constatarea că aşezarea de caracter
rtual, devenită mai tirziu tirgul medieval Iaşi. a beneficiat· de condiţii prielnice, de
relief. retea hidrografică, climă şi vegetaţie, aflîndu-se totodată pe axul principale
lor drumuri comerciale, care, In totalitatea lor, au contribuit la transformarea aşe
zării intr-un important nod de comunicatie şi centru feudal de productie şi schimb.
Istoricul cercetărilor referitoare la oraşul medieval laşi ne dovedeşte că tncă
din prima jumătate a secolului al XIX-lea Gh. Asachi, pentru a dovedi romanitatea
noastră, semnala descoperiri de caracter rom an pe teritoriul oraşului laşi. Ideea unei
cetăţi romane la Iaşi a fost sustinut şi de G. Săulescu. Mai mult decit atît, la invi
taţia oficialiUiţilor de a se alcătui un sigiliu al oraşului Iaşi, Gh. A!:achi şi G. S.:iu
lescu au încetăţenit ideea că la Iaşi a existat o garnizoană romană, în speţă Legio
lassiensis, iar aşezarea de aici a purtat nlllmele de Municipium lassiorum. Nu e de
mirare, deci, că publicistul N. A. Bogdan, scriind prima monografie a oraşului Iaşi,
a căutat să dovedească, pe toate căile posibile. că oraşul Iaşi işi trage originea incă
din epoca romană. Totuşi. meritul lui N. A. Bogdan tn cercetarea trecutului istoric
al oraşului Iaşi este incontestabil, el fiind primul, care a afirmat să singurele dovezi
certe in problema originii oraşului laşi vor putea fi aduse numai de cercetările
arheologice. N. A. Bogdan avea in vedere importanta acelor descoperiri arheologice
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lnUmplătoare de pe locul vechii curti domneşti, unde
după afirmaţia sa - .se
afiă temeiul oraşului vechi".
După cum se ştie numele oraşului laşi a fost explicat in diferite feluri, ajun
glndu-se, in trecut, la concluzii fanteziste. In această problemă noile dovezi arhe
ologke obţinute in urma cercetărilor şi descoperirilor din fosta provincie romană
Pannonia, plasează mult' discutatul municipium Iasorum, din inscriptiile romane din
secolul al 11-Iea e.n. ( invocate fără discernămint de publicistul N. A. Bogdan In
favoarea originii romane a oraşului laşi), la Daruvar, In Croaţia, pe locul vechiului
oraş Aquae Balizae sau Aquae Balis�e.
Descoperirile recente au scos la iveală inscriptii In care se fac mentiuni despre
. municipium iasorum", "forum

iasorum",

"civitas

iasorum",

"respublica

iasorum • ,

doverlindu-se că acestea . reprezintă vestigii ale tribului Iasilor, unul din cele mai
veche triburi pannonice, de origine illiră, care pe la mijlocul secolului al II-lea e.n.
a beneficiat de sprijinul autorităţilor romane, bucurindu-se de o oarecare autonomie.
De la aceşti Iasi provin toate inscripţiile mai vechi şi mai noi, dar care nu au
absolut: nici o legă tură cu oraşul laşi, deoarece se referă la o populatie illiră din
Pannonia şi la organizarea ei In cadrul acestei provincii In vremea tmpăratilor
Hadrian şi Mare Aureliu.
Jn felul acesta, recentele descoperiri arheologice din Pannonia exclud definitlv
lncercarea de a identifica oraşul Iaşi ca o veche colonie romand. Dacl!. aşa stau
lucrurile şi apelul la inscriptiile romane cade definitiv, atunci se pune Intrebarea :
de unde vine numele laşi 1 Al. Philippide a susţinut că numele la singular las, plural
laşi, românii I-au luat de Ia ruşi, nume cu care ace5tia denumeau pe Alani. De aceea
acest nume se lncadrează in grupa mare a topicelor care denumesc un popor, un
neam, de aici şi forma la plural - Iaşi. Concluzia lui Al. Philippide este că .numele
topic laşi este analog numelor topice Bulgari, Cumanl, Ruşi, Sîrbi". 1. Iordan consi
deră că numele oraşului laşi s-ar apropia de situatia constatată la Huşi : un individ
la.� a Infiintat ori a stăplnit, Ia un moment dat localitatea, care a căpătat apoi numele
sub aspect plural laşi. C. C. Giurescu, adtmitind etimologia dublă : de la un popor
sau de la un individ, dovedeşte că răsptndirea toplcului laşi. ar putea mai curind
deriva de Ia un nume de persoană las şi 'ajunge Ia concluzÎia că .oraşul Iaşi şi-a
luat numele de la un las, intemeietorul său stăplnul, la un moment dat al aşezării".
Aşa cum au dovedit şi cercetările arheologice oraşul laşi s-a dezvoltat dintr-o
aşezare rurală, iar numele şi l-a luat de la Intemeietorul sau stăplnul aşezării.
Jn cercetarea trecutului istoric al laşilor un loc de seamă U ocupă istoricii
N. Iorga, O. Tafrali, 1. Minca şi C. C. Giurescu, precum şi geograful V. Tufescu.
Acestuia din urmă li datorăm şi o schiţă preliminară a dezvoltării in spaţiu a oraşu
lui laşi,
autorul considerind că nucleul initial al oraşului ar data din secolul
al XVI-lea.
Descoperirile arheolo9ice intfmplătoare de pe teritoriul oraşului laşi au dus
treptat la identificarea, pină in 1 950, a 1 8 puncte care dorumentează urme d e locuire
dm epoca comunei primitive şi pină in epoca feudală.
De asemenea, cercetările arheoloqice de suprafaţă efectuate intre anii 1 950
şi 1 955 cînd s-au descoperit peste ) 00 de puncte arheoloqice, ca şi săpăturile arheo
logice de salvare şi sistematice efectuate intre anii 1 956 şi 1968 au contribuit la
precizarea centrelor iniţiale de locuire şi a directiilor de dezvoltare ale acestora tn
timp şi spatiu, attt pe 1teritoriul actualului oraş laşi cit şi in imprejurimi. TotodaHI
cercetarea satelor din jurul laşilor, ca Dancu, Aroneanu, Şorogat i, Cirlig. Rediu
Tatar. Capul Rediulul. Valea Lupului, Uricani, Găureni, Miroslava, Valea Adlncă,
Hlincea, Bucium şi Vlădiceni, a contribuit la precizarea topografică a vechilor
aşezări de caract'er rural din jurul viitorului centru urban laşi.
Descoperirea resturilor de cultură materială, datind de la sftrşitul secolului
al XIV-lea şi pină fn secolul al XIX-lea, pe terasa inferioară a Bahluiului, tn jurul
Palatului Culturii, Ungă biserica Sf. Lazăr şi Halelc Centrale, a atestat o aşezare
temeinică In toată această perioadă de timp pe t-eritoriul oraşului Iaşi. Descoperirile
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Harta dezvoltării teritoriale a oraşului laşi incepind cu secolul al XIV-lea ;
1 . secolele XIV-XV ; 2. secolele XV-XVI ; 3. secolul al XVII-lea ; 4. cuptoare
de ars cera mică ; 5. curte<:� domnească, actualul Palat al Culturii.
arheologice de aici au confirmat datele documentare, p e b aza cărora se incercase
a se localiza, In acest sector al oraşului, nucleul iniţial al tirgului medieval Iaşi.
Descoperirile obţinute in urma săpălurilor de salvare şi sistematice, au permis,
prin c.bservaţiile prilejuite de folosirea metodei stratigrafice, dar mai ales prin apli
carea metodei tipologice, să se ajungă la importante concluzii de ordin istoric, atit
tn ceea ce priveşte vechimea aşezării urbane de la laşi, in comparaţie cu alte oraşe
din Moldova, cit şi a etapelor sale de dezvoltare. ln cadrul procesului complex de
d ezvol tare urbană un anumit rol l-a avut şi curtea domnească de la laşi, instalată
aici incă din prima jumătate a secolului al XV-lea, accelerind procesul de urbani
zare al aşezării.
Săpăturile sistematice de la curtea domnească din laşi şi apoi de pe teritoriul
oraşului Iaşi au contribuit, pe baza materialului arheologic descoperit, la precizarea
unor importante elemente privind evoluţia social-economică şi teritorială a aşezării
de caracter urban de la laşi. Astfel, cercetările efectuate pe terasa inferioară a
B ah l ui ului pe locul vechii curţi domneşti, au dat la iveală pentru prima dată In
succesiunea lor depuneri din neolitic, La Tene, e�ca migratiei popoarelor şi din
epocile prefeudală şi feudală. Totodată, aici a fost documentată pentru prima dată
o locuire din feudalismul timpuriu, prin descoperirea resturilor de cultură materială
apartinind culturii I-ll i ncea 1 (secolele VII-X) şi Hlincea U (secolele X-XII), precum
,
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şi resturi de locuire de caracter urban d i n secolele XIV-XV, dovedindu-se cu priso
sinţă că in această parte a oraşului se află nucleul iniţial al tirgului feudal laşi.
Descoperirile arheologice din anii 1 961-1968 de pe teritoriul oraşului laşi
dovedesc pe de o parte o locuire intensă în nucleul iniţial al tîrgului feudal, iar pe
de altă parte o dezvoltare teritorială a oraşului î n secolul al XVII-lea. De asemenea,
odată cu descoperirea in Piata Unirii a cartierului olarilor, datînd din secolele
XV-XVII, s-au adus importante contribuţii in ceea ce priveşte cunoaşterea mai
aprofundată a dezvoltării social-economice a tîrgului laşi in epoca feudală.
Toate aceste descoperiri au constitu i t documente certe, de o deosebită valoare,
pe baza cărora s-a incercat să se reconstituie, treptat. istoricul oraşului laşi, incepind
cu orinduirea comunei primitive şi pină la mijlocul secolului al XVII-lea.
LocuiJrea de pe teri.Jto:riul oraşulwi laşi de la aparWa om:ullUd şi pînă in epot'a
feudală este su�icielll t docUIITlelbal
lJ tă. Asl:fe•l , pe teni•tor.iul aotUial al oraŞ'I.I:lui laşi au
fost deSCOIPerill.e rest'l.mi de să•lăşluire um1111 ă dilll. paiLeoliltkul SUipenior, neo1iot.k {faze:e
Llll'g a J•ijia. Plrecu•ouJte.ni, Cuout·eni A, Cuou•l.erui. B), f•aza de ·t�11iiYZL·tie de l a neolitic la
epoca brronzului, dil!l epode brclli.Zll.llu:! şd a fier.ul'Uii (HaUsta1t şi La Tene), epoca
mu·grattiei popoarelor (•culi\Jwra c<IJf'P'O-daoică, c:ultur.He de tip }>l()j.ooeşti, SintBI!la
de
Mu:reş-Cemeahov şi cultura slaNă), perioarla pr.ef.eudaL.ă (ooliluroa. Hlinoea 1), soo
ţîndu-se în evidentă, cu deosebită pregnantă, continuitatea de locuire, incepind cu
orinduirea co11n1u:nei primitive, tocmai acolo uru:le se află nucleul i·ni•�i&l al tîrqulu·i
feudal.
Apa'!'J·�ia ulllui cent·ru urban s-oa. pu1'Uit produoe d all.o rită dezvoltării fortelor de
productie şli a d•iv·i ziW1ii soda;le a munCJii, preCUllTI şi a •ex.i51t'CIIl·tei umci pwternice cen·
twri de aşezăm f'Ull' ale, care aJU g:raJVma•t din p'lllnct de v·edere eocmomic către acest
Cellltru orăşenesc.
Pentru illlţeiege wa procesulu•i îl!lld el1U1111g at de tr�m�sfoomaDe a aş.eză-rd rurale
laşi intr-Q aşezare urrbană, încă la încep:utuJ epocii feJUdale, de o mar·e import�m tă
au f061 illl prjmu.J rîl!ld deSCIOlperi-rJ:le de pe locul ·veahlii cu-r� domneşti d·in Iaşi unde
s-a �dentlliflicat o �ezar·e rural ă din per io ad a fe'l.lda!C.smului tliJmpuliliu, dB1ti1111d dm se·
ooLele X.-XIII.
Nivelul de locuire din seoo:ele X--XUJ este docwmenll..at d•e resturi oeramice şJ
de obiecte de mell.al ou ana�ogJi in aşezările ru:rale din perio ada feuda.hi6muJui tim
puriu de la DăneşLi, HlilllCea şi Rădoucănenli. NJilve]iuJ .c.}e loc:u·i.re din seoo!JU� al XIII-lea
a f'Ost atestat de d escoper·ir ea II1U numa•i a Ulll.or flragmen-te oeramice, dar şi a uno1
obiecte de corn ş i �ticliţ, Deosebit· de importantă a fost descoperirea unor obiecte de corn
de cerb, care după toate probabilitătile, dovedesc prezenta unl!'i atelier pentru prelu
crarea c ornului, cu analogii in descoperirile similare de la GMvăn. Dăneşti şi Rădu
căneni.
Totod��ă. descoperirea resturilor de cultură materială din secolele XIII-XIV
din imprejurimile oraşului, la Hlincea, Nicolina, Abator, Holboca, Dancu, Capul Re
d iub.lli , Mun'l:ooi şi pe deiCI.lurae Copou şi Brea'l!U, OOIILSit it'lllie temeiul ll'tiirmatiei c!i
odată .cu eDSitenta Ulll o r aşezări •ou caractJer rur.al 'Pe •teritoriul actUJal al maşului laJŞi,
au mad existat, ·in iiiCe'Caş� weme, jw �mprejur, 1ca o sa:•b ă, şli aUe aşezări ·rurale, care
au contr·ihwt La fo·!'IDIBll'e.a unor mici p•iete locale fără·rrltli ate. Ou timpul acestea au
gravitat căJI.re I&Şezarea laşi, reaA·izîoou-se, In viÎJI'Iturea ulli.UJi indelunga� proces social
P.ICOIIlomdJC, o p!aţă unică a unwi cerutru metŞJ!.,eşlugăresc şi oomerd1al feudal importa111t1 :
tîrgul laşi.
Descope[·:«!a in vl81lra tirgului a unui J!ivel de _ locu�.r e de lactură orăşerueasdl
datînd din seo.Jjul al XIV-lea, care se integrează organiC ill. îfiic lcu! iriifi a l al t î rgu 
iuf -feudal lilşii, pe tenilto:rtul căruia se culllosc de.sooperilri arheolog�oe. cu analogii
mergind p;i.nă ila ·idenrtJilta�e cu oe le de la Bralia, Sliret !1i Su�Ce�aVa din vremea p·r.imdlm
voievozi, dovedeşte cu. prisosinţă existenta pe acest loc a unei productii meşteşu
găreştd cu cMaolier urballl . NUJC!e.u! illlliltildla al aşezării feudale a curpr.ms nu n'lllll1 a·i
loou,J Ullldoe mBii tti•rztu s...a i•năl.ţat aurtea doffillle llS'Că ci Şli :pl•atoul teDasei •illl fer:ioare a
Bahluiului, incluzînd astfel spaţiul dintre actualele străzi Cloşca şi Horia la inter
seaţia JCU silir. Ştefan cel Mare, sp:re Halele Oerutrale pilllă in SJtr, C. Negl"i1 de acolo
&pre biirel'ic a Sf.Larzăr apoi Pala.t.JUl Cu1ttmiJ , eLe pe locul V10Ch�i ou:rţi domlll.eşti , şi
de a.ici ul"mind str. Ştef.an oei Mare pină dlil!lood{) de Mi twpo1be &pre Pia.ţa UniJrii.
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Descopelli•riie dWn. acest nucleu .iJndtial, /8tesblnd O COilllt inuilta/be de loc\JlÎre UJrbani'l
Incepind cu seC'Ohrl al XIV-'lea , aruncă o h.IIlll.ină nouă asupra dezvol�ărri.i fortelor de
p!rod.uct:e şi a divi:zJi.unii &oclileile e muncii d.i!n liiŞieZ&rea mspeolliv ă. Di<vefiS.itdltea COH ·
stl'UICitii.bor şi m6jonilta•tea obiectelor descoper.,�e dOVIedeşle preZiell�a a:id a UDO'C meş
teşugari şi a unor negustoci. Pre zen ta lor In Ceiiitlru l meşteşugăresc şi C'OilllerCiia l de
!ia laşi In 111Ce1151tă epocă repr·ezimtă o coooDt·i•e esentială ·pentJru fo11marea unei aşezări
rle caracter •1rh an. Asllife•l , d.atoi'Wtă Drezt'ID\ei n'UIIJl:eiJoşillor meşteşuq.a:ri şi negiUIStor1
aşezarea feud&ă de la laş�. s��UJaJtă 1-& lmretăJi.er.ea llllO
l r importa.nt•e căi comerciale ,
cu o pwtemi•că oei!Jt'lllră de state, s-a d•eZ'V'O\J.tat din punc t eLe vedeile eOOIIlorniJC'O-social
lnOejplnd cu s•eoolu 1 61 XIV -lea, trllllf
lS armi.nrlu-se lru\Jr-un centru wrb am.
Retinem In a1coelaş.i :tJillll p ca semnifklat.iv faptuol că l.n urma sărpătburi 1or arheolo
glioce metodlice de pe ltoerutoriu•l oraşului 1aş,i nu s- a pultut S'lllf p,ninJde eDstenţa un.eli
horodişti. La laşi liipiSieŞll.e o for ti.fi.IOa�ioe de părrlill lllit şi lemn de bip:wl horodişWlor, care
să lfli preaedat, <�JtH forlliifu:e
: tiJa din pi at ră a Curtii Şli P.aolabuJuii d'Oliii•il esc, c!.t şi rortifi·
catia vd.ttoru1u� ora.ş.
Spre sf!Tş�otul seoo1u1uă al XIV-lea proce<>UJ! d•e UI1baniza.re al oraşelor dWn Mo.l·
do<va OUIIlQIII!Ş'le in unle!Le cenltre îlllltirzier.i, i•IIII" ln a�t.eLe o eocelera:re In fu:ructlie
de
f.actOO'ii oodal-eoonorruic şi pol�Lk. Din 111oest p:umcot de 'V'edetr�e cerret111rea compa.rativ�
a oraşelor med!ev.alle Su10e·ava Şli laşd permi•t să constatăm un panaieLism f·reJpoant
dM variat ca illlltelliS>iotaroe. ln ceea ce pr;i<veşte evo1uha ln tmmp 6 a>Oesllor două cen
tre urbane medievale, s-a p u t u t observa un deca la j de aproape o jumătate de secol
lm �V'OIII.f•E:ta Sucevei, cap� Lala MoadoVlei la acea vr-eme.
l n ana!l!iza procesu�ui de dez.vo••tlllf e a U.rgul�ni laşi soe rel!l1�ă asemănarea cu
procesul e<voliU�iei aşezării medievale oo cacaoter urb an! Suceava, fdimd sll4'p'r:n•se
două et1111pe şi an'lllllle : 1 ) l·no���i�e de i:nst,adarea curtii d'OII11IJ
1 :eşti, oioo are loc pn.o·
cesul In delung at de urbanizare, şi
2) d u pă insLalarea curtii domneşti, cînd se
produce ·accelerarea procesului de urbanizare.
Cerce•ta•rea lncepUI�'Uifilo;r vQethl orăşeneşil:i dWn cen>Lrul Wllda:J. urban de la Su
ceaJVa a �dl;� c ă proces�ll de urbllill.jza·ne al aşezărui respeobi<v'e s -•au produs cu
Plf·ecădere că l�roe fli��re,:e soco.IJU:!'l.l� oBil XIV -Lea. Oeroolările Slimi!Ja.re de ·ba Ja.şi ne pel 
mi•t să COI!Siiderăm că ace1aşi foeMmen - llllSă cu o inten.si•talie miCii redusi'! - a avut
loc ş.i ba laş,i, moa.i a'les cMre Slfii1Şitul se<OOI!UlUii al XIV-Jea ş� flll cepu�ul secOilului a•l
XV-lea. In ace'IIISită epocă curtea dOilllnească a jucaJt un imporltllill•t rol tn grăbirea
Wllitică-rii diverse:or plieţe docale, mărullll•l e şl fărălll litate, 1110Ce1elr.îl!lld pe cade m.iilAIIII"'O ·
admi>lli6f!:rativă procesu•l eLe lncheg��:re 1al c e n1 rului econorn6c existen4 aici.
Etste !:nd{!l()bş.te ruiiliOsau� c ă un fe.uda:l n-a p\JMJI!. orAa o aş.e�e
cu c&aatet
urblm, l n s ă In feudalismui de2vohtaot, a putul!. IIOCIE!llera de:;woJta.rea unei a-taai a�·
zăr·i, maă a:les a.colo Ullle
ld
au :exisibalt C'OI!1dliitilile IliOCesa'fe apart1tie.i o'faşulUIÎ, adie�
acolo u10de 18 fost pos.ibilă desfacerea cu reg:u.:IIII"�•labe a plfoce&elor meşteş'llgăooşH şi
a m ărfuri br negustoreştd.
Pen<�ru cumo !tŞit.erea pi1imci eot 111pe a dezv01lttă·ri i tî:Pgul!Uii medăevai Laşi sl'lll!: con·
ol'Uidenlte toaltoc desc()iJX'rirHe llllfheo'loglice de poe t·OO.toriul lllOliul81 al OI<IŞJll'l'liiÎ laşb, da
Hnd di:n secoiliu l a•l XIV-�a, ş.i IIIIVInd llllil
lJ o
ll gii tn prindipalele Olfii>Şe dJim. Mo�dova ca
Bata, Siret, Suceava_ Roman, Piatra Neamt. ln această primă etapă aşezarea d e la
�aşi se aHa 1n pUnă dezvoLtwe orăŞ<enea>SCă, >In ca•r.e illlS ă procesul de u rba.n•:za'fe nu
se c r i s l a l i za se !ncă. La laşi, la a c e a vreme, au existat' lnsă toale conditiile unei urba
nizăiili dovada f1ii·nd descoperilooa. •illl p•reajma filtldeuliui •iJnlilţii.al al lt•l:rgului feudllll, a
nume!foase cuptoare de am ceramica, un llldevă·11at Odlftier al ol.a:ri;lor, docull11eltl in·
du-se 11!1 &oeSit f.el o bogată şd V!IIII" iaJtă productrue orăşenească. T101t pe oale a.r heolo ·
qkă 9e fac'�< <iovad,a exis.tentei unei pă•tm-i d� meşteşu91111i dăofereni\Ji at i, pe ram'l.I!I"'Î de
productf.e, p reotllm şi a ullllor negustor.i, de la oltre ne-� rămas bog<11l€ şi va:riate
mă<P�Il'ni de impor t. De�COJP<ell'li:r·ea tuturor ace51lor e1emellllbe , Ca:IIe Slllplinesc ou p riso·
sintă diversele Sllll'Se nallaibive sau dowme!n;!Jare, �ile săra·ae, flie 1acunillre , aolllSilHuic
temeiul afirmatie•i noastre că la m ij locu l şi către sfîrşitul secolului al XIV-lea aşe
zarea de la IIIIŞi a cunos•au•t ebaiplll u.'l'bam.izăll'ii.
ln ceea ce p.-iveşte p r•ima clia;pti a dezvoltării ��ŞeZărH otăşeneşti l16Şt lirebLllie &�
mblin•i·em de:p.L:na concoPd1amtă dinl..!f€ dl11Jloe1le arheolog;i<Je şd izvoarele scrlise. In aces t
&ens e.s�e ediLfici!IILoa;re me�nt�o[)arca laşiLor cu dcnumir·ea d·c Iasăski torg din lista
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oraşelor IlliO'ldove:neşN dJion secJOilul al XIV->�ea, inseraJtă Îill cele IDJaJi vechi
CII"O!lla•cJ
I'lllSeŞlti.i . Asllif>el, \"echimea l1aşilor ca aş.eza11e urb!llllă a puitUit f� pr ecizată pe b �a ana
lizei fragrnenru:ruJi oraşeJlor voJohe, ad,ică moldov·aneşti, din Ms�a o11aşelor curprinsă
In C:wruioa 1 a Novgo110dui!Jui, datind de la f!ineLe seoolulu� al X·I V-lea. Men�iOI!larea
tlrgului l•aşi •in list1a l'espeot.Wă, aaătoci de oraşele Ba!ia, S�ret,
Suce ava, OOiii f innă
ipot,eza sugoer'Bit ă de al!lsamb�<ul dewoperi�ri'lor arheo�oglice diin oraşu'l Laş�. că la epoca
fns&ării sate in l:iJsrta oraşelor mo.ldo'V'e[l•eşti, aşeZJaJrera Desrpeotlivă se afla in pli111 ă
dezvoltare orăşenească, in care însă procesul de urbanizare nu se cristalizase incă.
Către aceeaşi idee ne conduce şi constaJtarea că pentru lumea ddn Europa occiden
tală aşeza�rea laş� . CUinosCUJtă sub de.n<Willi:roea de Iasmark t sau Iosmarkt, nu re.pre
zinltă deoîrt Ulll tî.r g incă nru deplm formalt oa onaş.
Ama::dza ·l.Lst·ei oraşelor din vechHe cronici ruseşti a dll'S �a OOills tat area că roag
men tul r.urprmzind wa�le �lin "'loldova repre:llinUI �.�a mai veche listă a omşelm
medievale din Moldova, şi că a foStt alcătuit intre <anii 1 387 şi 1 3 9 1 . În felul 1acesta
v·e·ohimea laşilor oa aşeza.re u.rbană poarl::! fii dovedită pe teme�u:l aoestluli izvo1r oer•t
şi consider ăm că nu greş!ÎII11 a!·ilrmi111d că oraşu� liaşi datează dm annd 1 387 ş� că in
cru:rînrl VIA impilini 600 de ani de eXJistelll ţ ă ca abane.
în sesizarea pnimen ertape de de:zJVlo1tare a tilrgu!UJi Laşi de o i.mpo1rrla111ţ ă deowbită
a fosrt oolll5tllltar·ea că la laş i nu re dOICUJmenrtează arhleologic pll"ezenţa elemel!lll.uJ.ud
Sttrăilil, oo:IOIJllizator, i!l1Jtî1nilt deocBI!Ildată in Ol! aşele din nordul Moldovei. Astfel, se
poate •:fa.ce preciza!'ea că la Iaşti progtre5ul T>ea:1iZJaJt de docaJn�ci OO!llSitiÎ1ruie op era pro
pll"iu.lui lor •efoot fă�ă co.ntributu.a elemen;t'lllu
l i st� ă·ilil coLOill i ZaJtor. In ,f,elul ,aoeStta se
mmmă .te2la neşti inlilfică a iSitorioglllaftiei dti111 tlreCIU� c cmfOI!m căr,etilil! o�raşele noa.s.tre
ar :fi lUiat naşrt•ooe, chtpiiJJiil e, oa ll'IIll11B!re a SttabtHirii &oolo a oolon:i:ştilor stră·inli.
P.roceslli de UJrb�zaJI'e 181! aşezării laşd se află in sbr,însă legMU!Iă ou evo luţ i a
oraŞIUIIUJi Iaşi i.pîrnă la mijloOUJ:l seoolruilu;i aii XVJ-lea.
ln desfăşurall·ea procesuhlli lent de rurbmi::tJare Ulll rnome!Jllt �mpo!rltant il oolll81Ji
truJi,e IÎl11St a1aJrea il a Iaşi a vă.mii p enbiTU comerţrud local Şli de tJr mz1t cu Orientul. MD·
IQlentUI. TE'SIJ)et:tliv � �Jasea-ză toomai l!a fnoepUJt'llll seooliulud al XV -lea în timpul do
ni'ei lui A1eX!aJilld iTU cel Buin. Este \"arba de birnoeC'UIIlos
l cutul rpniMilegi u dii:n 8 oot omb r·ie 1 408,
acoodat de IBIOOSt v•oevod neguJsrl!orilor rpolO!Ili <ddn Lwow şi 'iiii. ·care se ;afr<ltă 'că negustorii
vor plăti la laşi VCIIITl ă pentru vitele cornute mari şi mici, vî ndute in părţile tătărăşti.
Alăturu, deoi, de des<facerea cu regulalfliltate a p!1odlll!>eCor me�?!leşugă reş H locale
aa J;aşi, la ·in,oeputull secoluh11i a;] XV-1lea, se des�ăşoară şi un comerţ de tr·anzi:t, des
>tul de mtens, COillibr·ibuind Ia dezvoltiCilr•e·a t.reptaJtă a IH rglruJ! ui liaşli. l aş i� apa�r ou denu
mill"ea de tirg in doOOJTlent,ele noast.re interne t.ocmai i111 prima jumătate a seooluluu
al XV-lea, de cînd datează oo!Je mad conidude!lllt e m aten1aae arheolog,ice de factură
orăşeillească descoper·it•e a tît pe tenHoriul or.aşulwi laşi dt şi pe ,}.oCIUl vechii curti
domneşti. Esrte VIOIIOO de rlooumen1ul din 25 mai 1 434. Refe111i!ld
ll ru-111Je la desfăşm•Mea
procesului de urbanizare al aşezării feudale laşi, ştirile oferite de documentul d <�
mai sus rplr•ezi:rut ă o ma[e .'ÎliiJport•anţă, deoarece ne dezvăluie nu ·numBii '3 cr•eşter�
001!1\SiÎdecabilă a num ăru:lruli măşe1111Îlo.r privil egiat i, charr şi o dilfer·enţj.ere produsă in
siiiiii.Ll orăşeniirror la a'Oelli!Sită epocă. Smp[irulem ICIJS!Heil apa1riţi1a u111or :prorp Pietari fun
oi:ani, cu o oa.reoa�re poru:le:re soc:Cial-eooiliiOm ică, pro'V'en<i<\li din mediul or ăşenes c . Cre·
dam că nu ne indepă1r�ăm prea !ll1l1U t de �rea•1i:tate dacă COI!l5iidecăm ş•i aoesată măTturie
diocumenrtară, coroibonată cu arnsambluJ desc�ope.riiitiJ!or a:rheo.Jog,ice, ·că în 1aşezarea
fullld�ă de la laşi procesu:l de urball!izare eu l a s.fîll"şitud p<rimei sale etape. Est�
tocmai vremea dnd ş�ilri�e do'CUIDJelllitaJre se î:nrniUJlţes.c in ceea oe rpri\"eşte OIMŞIUl şi
cunea domnească.
Ceroertă!lile .arheoJogiioe d e ip•e ·locuJ \"echdi curti ,dolllllneş ti au pernni.s să se pre
ciZie2le că oele maJ vechti construiCţii de piartră daJte ază din prima jumă1t1B1te a sec<>·
[u:luli al XV-<]eJB. Se face dec i dovada, pe
ca:le
aTh<eoilogică,
că
la
laşi
Cllllfte•a
dlonmeaiSc ă
a existalt
i:n<că
din
epoca !Juli Alexandru oel Bun ş'i a wrmoaşHor să·i
Dartele nod arhoolog!ce COlllf ill"ll11 ă şHrdilie dooum€illlf. are mteme, in care pen<tru pnima
dată curte a dom[]<ească dm Iaşi este menţro111�ă La 8 OI(Jtombr·ie 1 434.
Ex�sten�a curţii domneşti la laşi a avut o deosebită im!pOI'J!.antă pentru dezvol
obarea IUI!Jtenioa.ră a C<elllru
lt 1ui medliev& de aioi, grăbil!ld pe cale mildtbaro-admmi51t:ria1Liv li
ptrooes'Uil de mbanizare a'l eş�ri>i . Descoperirile arheologia de pe OOTIHorilllll OlrllŞ<U·
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Vedere parţială a bastioanelor masive de pia tră, protejate de planşeu! de
beton al foa ierului Tea trului de Vară d i n laşi.

Zid din secolul al XV-lea www.cimec.ro
întărit pe a m
bele laturi cu ziduri din secolul al
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Ceromlcă din

seco�ul al XV-l-ea 1 , 3-5, 7-8 str. Po·IO't m. 1 , 6 str .. Filimon Sirbu
cel Mcrre m. 62.
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lui Ia�: . d:III. ov echiu l nucLeu ali .U rgu�u i din soeoolw •al XIV-lea, dovedesc şi o ÎIIleru>
lt
ă
locu i re in seco:i\ll .a:! XV-l-ea pe aceea.şi anie de răspî•ndire, pr&lllm ş i o d ezv o ltare a
diyerselor m e şte ş ugu ri , un loc de seamă ocupindu-1 fierărilul şi o l ăr itul .
NiV'elUTi·l·e de J,acu ire d.'n această pe•Dioodă sî:rut bine r·e<pr eZ'eiil•lt Bite de '!Wm'€1I'ol!5e
V'es t i·gi i . d'i!l)Lre •c ar e se re miBITc ă , aaMruri d e d iverseJ,e re:. tur·i de COII1s'lru·oţii, o foarte
b o g at ă şi v.ar ia t ă ceramică de uz casnic şi ornarr.entală de interior. Aceste mate
riale îşi găsesc an alog·i i în ce'IIIt r•e:e mediev a le :urrbaiii.e dm Moodoov a, c u o v&hime
mllli rr. IIIT'e ca oraŞ<Ul IaŞii. pr<OCtim şi La cu rţile dom[)Jeştu dirn aoea weme de la Su
ceava şi Vas:ui, d•.'<rlotîn<i 'lTI de0s0bit qnst artr.stjc al o:răşernimH.
Oraşul Laşi şoi cu.r·te a d·orr:niC•ască au culllOOOUit ÎIThSă o doosoebi•t ă de2NoHa.r·e
tn
vrerr•ea Jui Şt-et.am ·cel Mare, aJCL:•că in IB doua j.umă.Labe al s Boolruluu al XV-Jea.
In u!Tma studierH comparative a prodluselor cep&mice d:III. ce[)Jbrull 'lubarn l.aşi din
seooluJ .a.] XV-lea s-a putUt! ajulllq•e La limpoi1tJ6[1J:Ja •oonst aba:r·e •că în a d orua jumă.ta�e
a aoesti\Jii secol ·se produoe a<par.iţia a oeLor �onme teer-amilce ca r e se vor g eneraJ�za
in lntreagiB ·Moldov-ă , obseiTViiii.du-se •to�odia�t ă tpr.e 2lenba :u•nor vaiJ1i am!l-e rprop r-ii centru
lui urban Iaşoi . Acesil: f•apt dovcdeş�e mani'�esttarea llllU
l i gu�S�t arti�t i c prop-11iu impOIT
ta.IlJtulud ·oent!tru meş•teş•wgăr.esc şU comercial, car•e au •tilimpll!l se VIa de zvolt a lnt:r-•uD
llll{'ic,rJtoiT or•aş.

Aşa crum o doV'erlesc ll'eoen•tele deSIOOiperWru •arhec(•o9':ce ln IBioetaiS�ă vreme se
ln•chetiase proces ul de urbal[lli z&e, laŞJii de.v in un •atdevămat QC[)Jtl'U •oră.şenes·::, cu văaţă
p r01pr ie b:n•e dezvol•tBită, B1H1111tă în s tJrînsă leg Mur ă şi cu cen tur a de sate ex'sil:C'Il�e ln
ume d i ata sa IIIIP Topiere.
Din aoe·as1tă vreme diBJtează aJillltlll11 :1te p:l ăci decora!t�1ve de inttmorr dilll p.a.Jatu-1
d:01:rn.esc de la laşd, mai ales acelea cu rep:rczen-t�B�Te�B stemei t ă 11i i, avînd arna,Jogii
In dlescop·ercr . Ie s-iun-i LBire din pa1:,a�ul domnesc d in cebatea Suoevei, .precum şi d e la
curţi le domneşt'i dlirn Putn•a, Su,oeava, Hirlău şi Oo�n��:r.i . A!Muri de mu:llt•e alte ele
men te &.e ouiLtui'ii ma�ooalle, desooperu•te •B1lî1t Ja aut!llea ICLomllle aocă dll ·ş i tpe terdto111iuJ
Urgu1ud, BloeiS�e p: ăci deoorei!Ji.ve diQ'VIedesc răsp !ru:liJrea ht prlnc:palleLe cerntre urbane
mediev.a•le din MoldoMa a BIT•telor apkoa;te, ca.re împr-eun ă ru a Dtele majore ating
culmea inf!oririi in această vreme. Astfel, ansamblul descopririlor de la laşi se
inJteg reaz ă p€111fect, d�n pUillctul nbS\tru de 1Ved€'!1e, în a!ml feruo melll ail dezovo ltt ării
supr8Silruc i!'J!l1i i SJOC! : ettă ti'i moldooveneşti din a doua j umă.ta�e a soecolului al XV-lea
şd inoe;pu•tu� IS•CCO'luftui a;! XVI-::e•a , det.in i•t oa ar t a moldovenoaxă d;n !Cpoca 1\lli Şte
faiii. oei Ma•re.
FIBis1U'! ş� luxul rurtH domneşti eslle documentat au pDisosinţă de d:iv-erseJe ma�e
ri aJe Mheologke descOifJenilte, dov edi!l'bd u-s•e peru'..ru C�poca lru1i Ş<te·fan oei Mare o lăr ·
gi•re a curtili domneşi\Ji pe -�aJ�'llra S'Uid-·es-bică, Ullllde s-•a p ăJs tr att u:n turn pBit•rui>ater. da
tBJt în mod cent in a do'l!\3 j um ătt at e .aJ semJu�ui al XV-l•e<a. E&te vrem ea oî111d Ştefan
oei Mare construeş•te i111 ·preatjrr.a cupţj.j bisema So�- Ni•oola·e Domlll•esc, care, a-ş·a rum
a ra t ă denumirea aJVea o desilJinaţde speoo: a�ă , făJoîoo parte e�·ectliv dtin compCemJ
feudllli a l cmti'i domneş•ti de l a IIBŞd. Prezenta voievodu.lui Moldo!V'el'. la laşU in această
e.pocă SI€ află lrn s�rilllJS ă l eg ăil:ură ou orga:nJizama rurtii domneşti, cu fortdfioarea
Od'aşu hll.i şd ht gen&llli cu grija acordla.tă Hrgului.
MIBjoriil:IB�ea actelOII' e!lliÎ6e ddl!l laş� de Ştefan ool Mare dovede� p rez en ta sezo .
ni e ră a voieovodulU!i, osci::•î!l'bd ·i'll�ITe ianuarie şi rna·I'bie. E�e del!lo t ă o şedere i'll fu!l'bCtie
de indepJ.indrrea ·oceLoT l!l'bdator i.r·i căitr•e dOIIIlrn.ie, ca·re deaurgeau d'n ob:liogatiu-l•e de
int r etinletre a cu:rţid şi ll!laduiill do mlll.-esc ce le a-veau ace51le c:wr1ti domneşti, imlpl' ă ş
bioate pe int<;[)JSU,J ţ ă Di i , lnsă mg·B[)Ji�e lndoos·ebi l:n -centr·e ! e ulf\bBille au .pos.:b:Lităţi
mBJter�a·Le spor,:te.
Deş i da vremea respe<CI! iiVă oraşuâ laş� nu II!Y.ea o cetloll:e iar ou·!1tea domnească
se reducea dlcar la o oo:ns1ruc•tde de piatlră rezeTVlattă pa(aVt1.lruli doml!lesc, t�uşi pe
baza Ulli.OIT ·illllfor m a thl exteme s-811' păireo& că Şlt efc n cel Ma1re orgiBlll•:z.ase la Iaşii o
t ab ă ră , illl VIBirlll .m:u�'l.J.i 1 475, Şli se preocup ase î•n de a!proape de fortificarea tîrguiuJi
( . Quia jam Stefanus Vojvoda ct•m omni potentia sua in Iassmarch huc, foro F ilisti
norum, oas.trum �enet • lProblemd cea rnlllli ddlfidlă, răml85ă nerezodvată pe ba'liCl săp ă tmHor arheologice
SÎSitemartlice, eiSte acee a a furl!dfica,ţied oraşuhll.i laşi. Aşa cum au &tab i mt cercetările
arheo�ogice de l'll Roma:n. ş� Suceavlll, UIII.Ie'i e oraşe medievale d1n 1\otQldova, mali ales
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acelea catre dateazi:l din secoa'lll al XIV-lea. a u a'V'Ll't o forl.ifkatie propr,:e, caracte
r izati:� prin şant, val de api:lnare şi palisadă. Recentele descoperiri arheologice de la
SucetBva şd ROIITlan au dllllfdnrn�t as.tlfel vechea teză a i•slon:ognalfueu dun t«"ecut, care con
sidera ci:l In regilllll iJe extraclillTpatice ale ţării noastre oreşc'�e medieva:e &au des
chl5e, l:psite de orioe ,fel de ,fortdHoob�.

La I�i ruu s - a pull.u� idenJt�lfica trudi pe cale arheolog,ică vechcd fof't,i.fica,t ie de
păm!nt şi lemn a oraşului, dar care nu pUJtea lipsi în secolul al XV-lea din moment
c e aflăm, pe baza izvoarelor scrise. ci:l Ştefan cel Mare îşi organizase la laşi o
tabi:I!J' i1 rntl i tJa,r ă.
Dupi:l wnede da.te din cmnicJ SIC pare că în per,iooadd urmaşlilOI!' lud Ş'lefan oei
Mare cutrtea domneasci:l d·:n laş•i, ca de a.�t.fea şi tîrgui laşi, a avUJt de su fecH de pc
urffid jaf·uriiiDif di:l,ti:llfăşti, unrnate de inoetnd.i. �a se eJDp!ică f·dlptu,J că Bogd� a avu�
reşed.i,nta �I a Hu şi iialf Şllefăn,j.ţi:l a ptrelferaJt curtJi,le dQlTI:neşLi de ia HirCău.
In 5'ecolul al XVI-lea 1181ŞUJl CO!l11dnuă să se dezvo!He. A'l'heoiloqk se dovedeşte
că In ac esJt secol SJe COI[lstruesc numeroase bfuser�d. ia:r oor tC'a dom:nească es1e folfl'i 
f;cati:l. In sptrioj"nul aceste.i a.fi"rmathl poit fi in!VO'Cate nu numdi res1ulf[1le construc<ţiilor
S·coase l a ivea�i:l cu ocarzia si:lpMuru'lor, do-vedind ellli9ten,ta unoc zidulfd pull.efCIJllioc
dat·ind din secoJuli a1! XVI-lea, desrnperote î111 pe!I1iunetml rurţii dQlTlneşl·i din laşi
pe lallu:ra e1i sud-est 'că, dar şi ştirile dJn crOilli,ai care n'e demă!•UJie p1051ibi L'I!Ja1ea ca
aoeas1ă curte si:l fi
fOISt folosită oa o adevănrtă oeta1te în sCOJpulli defensi·ve. Călă
t.onii străcni nu se VOIT slfJ,i si:l a1irme ci:l deşi ONIŞU!
IJaŞi nu es•te forl·ilficat, totuşi
Cu ntea doml!lească pa:re a f& un f.el de cetalte, man a/les dupi:l rnu�area şi instidl:area
de�i!IJiltlivă a capli411llei ţării •in acest oraş. Tn aces� secol V'Dm btHfni pri111t:re mall' ii d:re
qi'i<tori ai s·fal!ul'll i domnesc şi pe pîrcă;}J3bii de la\Ş ; ,
Către
sHnşi�ul
seoo.lu!Uii
al
XV-I-lea se Îl[)reiiit<>J[Jq\Cic llrei(J�at conşt<iint•a că 'laaunu.l tarii es te la Iaşi.

fn secolul al XVI-lea tirgul medieval s-a dezvol t a t rapid, impresionind p e diverşi
călători st:r ăini, atraşi de p i ata comercială bogată ş i variată. In O!J'aş existau destule
construcţii de p i a tră, case şi biserici. Căli'itorul rus Trifon Korobeinikov mentioneaza
exis tenta palatului domnesc din p i atră şi a zece biserici din piatră. ceea ce cores
pund'' adevărului, deoarece atunci in laşi fiintau bisericile Uspenie, Sf. Ni colae, Sf.
Sava, Dancu, G olia, Galata, Sf. Vineri, Rufeni, paraclisul de l a turnul de intrare al
curtii domneşti şi paraclisul palatului domnesc.
Descoperirile arheologice de pe teritoriul oraşului laşi, datînd din secolul al
XVI-lea, dovedesc că viata orăşenească a conl'inuat î n acelaşi r i tm ca şi în vremea
lui Ş tefan cel Mare. Vestigiile arheologice a testă prezenta unor importante mărfuri
de import cum sint cele otomane, documentîndu-se pe teritoriul oraşului Iaşi faianta
tare de lznik din secolul al XVI-lea. Ceramica locală se carac terizează prin ace
leaşi iorme ca şi in secolul al XV-lea, observîndu-se totuşi o uniformizare a produ
selor, datorită faptului că pe pia�a onaşului apar şi produsel e satelor din jurul
laşilor.
Jn ceea ce priveşte cer<lmica ornamentată de interior se remarcă in acest secol
folosirea cu precădere a ornamentului geometric şi antropomorf stilizat in dauna
d�corului animalier, atît de des intilnit in secolul precedent. Pentru prima dată
apar ca rnol'ive ornamentale şi teme aflate in s trînsă legături:�, fie cu folclorul, fie
cu teatrul de pan<tomimă din mediul urban. Această tematk:i:l noui:l, inedită pentru
reprezentările antropomorfe de pe cahlele ori:lşeneşti din evul mediu din Moldova
oferi:l noi posibiliti:lti de inves tigare a m anifestărilor artistice din mediul urban
medieval din Moldova in secolul al XVI-lea.
De asemenea, prezinti:l un deoseb i t interes pentru caracterizarea vietii urbane
din laşi şi descoperirea pe teritoriul vechiului tirg a unor tezaure monetare. Două
tezaure de monede de argint da tează de la sfîrşitul secolului al XVI-lea, reprezen·
tind indicii preţioase referitoare a tî t l a circulaţia monetari:l din Moldova in general.
cit şi la activitatea comercială desfăşurată l a acea vreme l a laşi de diverşi negus
tori. La acea vreme pe piata Iaşului circulau indeosebi monede ungureşti, poloneze,
turceşti iar începînd cu secolul al XVII-lea şi taleri de argint din centrul şi apusul
Europei.
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Ceramică omamentdlă dtn recolu.J oi XVI-lea : 1 , 4-6, str. C. Negri, nr. 46Pioţo U·nirii.
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Oraşul laşi s e dezvoltă indeosebi î n secolul a l XVII-lea, cînd au l o c constructii
masive atît in oraş cit ş i la curtea domnească. Astfel, în vremea lui Vasile Lupu la
curtea domnească din laşi au fost înălţate ziduri ş i turnuri noi, iar zidurilor exis
tente l i s-au adăogat altele noi. l n felul acesta, in unele portiuni ale curţii domneşti,
au apărut ziduri cu o grosime de 2 m, deci adevărate ziduri de cetate. Aceste ziduri,
sc:: o as(• la iveală de recentele săpături arheologice, au impresionat p e diverşi călăton
străini, unii dintre ei, cum ar fi călătorul rus Vasile Gagara, ne-au lăsat informatia
că la laşi . n u m a i curtea domnească este intărităM.
Oraşul laşi, ca ş i celelalle centre urbane d i n Moldova, a cunoscut I n această
epocă o intensă aclivitate meşteşugărească. Astfel, pe teritoriul oraşului laşi s e face
dovedită existenta muncii desfăşurată de rr eşteşugari ca fierari, olari, zidari, potco
vari, căldărari, lăcătuşi, slrmari , bănari, turnători d e clopote, precum şi d iverşi
armurieri c a arcari, săbieri, zelari, turnători de tunuri.
Abundenta ş tirilor documentare precum şi izvoarelor narative, i n deosebi a
'
călătorilor străini referitoare la evoluţia oraşului laşi pină la mijlocul secolului al
XVII-lea, permite coroborarea lor cu da tele descoperirilor arheologice din această
,•reme. Astfel, s-a constatat, in primul rind o lărgire teritorială a oraşului laşi in
secolul a l XVII-lea, lnglobind terasa medie a Bahluiului, precum şi tendinta d e 8
fi populată şi terasa superioară a ilahluiului. Car tierul olarilor a fost părăsit, iar
cuptoarele datind din secolele XVIII-XIX se construiesc p e marginea terasei medii
a Bahluiului, spre nord şi nord-est, după · cum o dovedeşte descoperirea recentă 8

Ceramică orna mentală de lznik din secolul al XVII-lea de la curtea dom
nească.
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cuptorului de ars olane pentru conducte de apă, din str. N. Bălcescu nr. 7, !n
apropiere de !'itr. Sărărie.
Fortifir:area curţii domneşti î n secolul al XVII-lea este pe deplin confirmată de
s ă p ă lurile recE(nte, care au dovedit şi o extindere a curţii pe latura sud-estică. Odatil
cu aces te luerări, menite a !ntări curtea domnească, tot in vremea lui Vasile Lupu
s-au decti.Iat şi construcţii noi în palatul domnesc şi la inci n t a bisericii Sf. Nicolae
domnesc. D e la Miron Cost in ne-a rămas ş tirea că Vasile Lupu · . au făcut ca de
iznoavă ş:i curtile cele domneşti din Iaşi, casele cele cu cînii, grădini, grajduri
de p iatră " .

Din această vreme datează o foarte bogată ceramică de uz casnic locală ş i
d e import, dintre care se remarcă · sem ifaianta otomană, ceramica de tip Delft,
precum şi plăcile de faianţă otomană, care r:ăptuşeau pereţii caselor num i t e cu
cinii, adică cu faianţă lucrată dup ă meşteşugul chinezesc. La aceasetă vreme inte
rioa.rele palatululi dom n�sc de la laşi s e asemănau cu ale sul tanului de la T,bp 
Kapi-Serai din Constantinopol, unde anum i te lndiperi, cum ar fi de exemplu
,cişmdi sofa• prezintă asemănări izbitoare, în ceea ce priveşte ornamentarea p ere
tilor cu plăci de lznik, cu cele descoperite recent la Iaşi.
Atît ceramice d e ux casnic, din categoria căreia se remarcă în această vrem<c!
ceramica
din
caolin,
i m itînd
faianta
tare
şi
semifaianţa
5i
otomană,
cit
ceramica de
import
de
tip
Iznik · sau
Delft, precum şi plăcile. ornamentale
de interior, ca cele policrome transilvănene şi lituaniene, liau cele de faianţă tare
otomană de tip Iznik, dovedesc p e lîngă luxul curţii domneşti de la Iaşi ş i gustul
deosebit d e rafinat al unor pături înstărite · d in Moldova, care importă marfă de lux
din tilrile mai dezvoltate.
'
Aşa cum au prec i z at cer:etările a.rheologice această curte domnească fusese
puternic fortificată prin construirea unor masive bastioane de piatră, realizîndu-se
o incintă exterioară stelară, care !n linii mari înfălişa un pentagon. Această i m a-

Ceromică Delft d i n secolu l oi XVII-Ieo de lo curtea domneoscă.
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Stklă din

secolele e l XV J.e<:J (8) oi XVI--lea (5) şi a� XWI-Iee (1-4, 6-7)
de le curtea
domnească .
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g ine a curţii domneşti d i n laşi de la sfîrşitul secolului al XVII-lea a fost infăţişat1i
Intr-o stampă, tipărită i n secolul al XVIII-lea. După cum o dovedesc recentele
săpături arheologice, această stamp1i reprezintă o înfăţişare foar t e apropiată d�
reali tate, a exteriorului curtii domneşti. De altfel, forma pentagonală a acestei curţi
se va menţine şi in secolele următoare. Aşa este înfăţişată planimetric curtea dom
nească d in la';ii in cele două planuri ale oraşului Iaşi, întocmite de topometrii ruşi
i n secolul al XV III-lea.
Constru ită la Iaşi, într-o vreme cînd capitala ţării era Suceava, curtea dom
ncascil din la';ii ocupa, ca şi la Suceava, o pozitie periferică faţă d e tîrgul feudal
respectiv. Această amplasare a curţii domneşti a avut urmări directe mai ales asupra
topoyi aţi ei în tregului oraş, care în secolele u r m ătoare s-a dezvoltat in directia
terasdor unedie ş i superioară a 13ahluiului, spre nord ş i nord-est faţă de locul unde
se construise această curte.
Incepind c u secolul a l XVII-lea Hrgul Iaşi se dezvoltă şi mai mult, iar in
preajma curtii domneşti se construiesc locuinţe, apartinind p ă l u rilor ş i claselor
lnstărite. In acest sens s î n t concludente descoperirile din str. C. Negr i, din preajma
vech i i curti domneşti care au scos la iveală u n foarte bogat material arheologic
apart:nind unor sluji tori sau chiar unor boieri. Aşa se explică prezenta in această
parte a oraşului a unor case bogate, in interiorul cărora sobcle erau căptuşite cu
teracote, reprezentînd vulturul biccfal, ornament in tilni t în deosebi la curtea dom
neasdî din Iaşi, d e unde p.rovin şi numeroase obiecte de sticlă de import.
Instalarea cap i talei şi dezvolta-rea concom i tentă a curţii domneşti a avut ca
unn a.re o meştere a populaţiei oraşului, tocmai în secolul al XVII-lea, l i m i tele
căruia au putu t fi surprinse c u destulă certitudine în unma recen telor descoperiri
arheologice d e p e teritoriul oraşului Iaşi.

Materialele arheologice descoperit e la Iaşi permit sd t ragem concluzia cd aici
a existat o vială urbană dezvolt ată pe parcursul e tapelor de dezvoltare, ajungînd
la Wl moment dat la nivelul unor cent re urbane din restul lumii civiliza te.

De aceea, atunci tind p c calc arhcologică s e caută a se cunoaşte mecanismul
p r ocesului de cons tituire a centrelor noastre urbane med ievale este mai şti inţific,
d i n · punctul nostru de vedere, a se porni de la reali tăţile furnizate de descoperirile
arheologice şi a se căuta rezolvarea d e pe poziţiile m a terialismului dialectic a
problt•melor s p inoase· şi complexe ce k• ridică cercP larea oraşelor medievale din
tara noas t ră.

LA VILLE DE JASSY JUSQU'A AU XVII-c S l f.CLE

A LA LUMI:f:RE DES DONNEES ARCHEOLOGIQUES
R e s u m e
An cours des vengt derniercs annces, une atlenlion soutenu e e lant accordee
nux recherches d'archeolog ie medievale, l'etude archeologique de la v i lle de Jassy
et de ses environs a pu Ctre realisee au moyen des perigcses, des sondages et des
fouilles met hodiques.
Les rcchcrches archeologiques effectuees entre 1 955 ct 1 968 ont permis d'eJta
blir l e noyau initial d e l'e lablissemcnt feodal et l e developp ement territorial de
la viile de Jassy aux XIV-e-XVII-e siecles. La decouverle d e nombreux documents
archeologiques dans le noyau initial d e l'etal>li�sement,
a�testant un e continuite
d'habilat du XIV-e siecle jusqu'a nos jours, prouve l'existence d'artisans differencies
par specialites, ainsi que d e commen;ants de produits d'importation.
Ainsi , les vestiges de co!lslruction : hu ttes â. dcmi enfouies, habitaNons de
surfacP • poulre et murs en torchis aux consrtruc tions en pierr e ou brique, prouvent
l·a prescnce sur l e terriloire d e la viile de Jassy de nombreux charpenHers, mac;ons
briquetiers, chaul i ers, auxquels il fau t ajouter d'autres branches d'artisans, tels
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forgerons, s8rruriers, potiers de toules sortes pour la ceramique menagere, o u deco
rativE', dalleurs et tuiliers. L a decouvert e dans la Place CellJ[-r.ale de l a viile de Jassy
d e 15 fours pour la ceramique urbaine menagere et pour les carreaux d e poele atteste
le qu11rtier de-s potiers des XV -e-XVI-e siecles. La presen :e de divers artisans e t
marchands dans la viile de Jassy a l'epoque feodale representait une condition essen
tielle pour la formation d'un etablissement de type ci tadin.
L'existenr:e d u bourg de Jassy a la fin du XIV-e siecle est donc etablie par Ies
recherches archeologiques, quă confirment ainsi la m ention d'un Iaski torg, dattant
d e 1 387 <' l 1 ]9 1 , sur la l•iste des villes moldaves inseree dans Ies BJJciennes chro
niques russcs du XIV-e -siecle. Au debut du XV-e siecle Jassy apparait comme
point d e douane ( 1 408), bourg (25 mai 1 434) et residence princiere (fi octombre 1 434),
ce qui implique un processus social-economique d'une certaine duree, dont le point
de depart se siluait probablement vers le milieu d u XIV-e siecle.
Le processus de developperr.ent citadin de l'etablissement de Jassy a pu etre
aus;;i
accelere.
en
plein
feodalisme,
par
l'existence
de
Ia
Cour
princiere.
De prime .abord, ce qui surprend d•ans le developpement d e Jassy ::'est l'existence
de d e u x etapes : 1 ) ·avant l'installation de Ia C"our princiere quand le processus
d'urbani satiou se deroule lentement et 2) apres 1'-instal.Ialion d e la Cours princiere,
quand le processus s'accelere. Ce bourg feodal continue son developpement aux
XVI- e et XVII-e siccles et la major�te des decouvertes 1attestent un habitat ininte
rompu pendant l'epoque feodale, quand l a Cour princiere a joue un r6Ie decisif
dans le developpement ulterieur du bourg feodal de Jassy.
Ainsi, gri\ce aux resul tats obtenus par la recherche archeologique, les orinci
pales etapes du developpement de l'etablissement feodal de Jassy sont plus clairs.
L'ancien bourg de Jassy, qui se trouvait au carrefour d'·importants voies commer
c ' ales, avec Ene puissante ce:nture d'etablisserrent rural s'est developpee du point
de vue social ec:onomique e t culturrel a partir d u XIV-e siecle, en se transformant
en un centre urbain. Pendant les XV-e-XVII-e sie::Ies i l devient l'un des plus
importants centres 1artsanat e t comrrercial de La Moldavie. C'est a c e fait que
l'on doi l au XVII-e siecle, le changement de ,Ja capi1ale d e l a Moldavie â. Jassy.
La corrprehension de ce processus d'urbanisation e t de developpement d u bourg
feodal de Jassy est fournie surtout par le materiei archeologique, temoignage vivant
du travail des crC.ateurs d e biens materiels, les veri<tab!es cre-ateurs d e l'histoire.
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N U M ELE ŞI ORIG I N EA COSTOBOCILOR
N . GOSTAR

Geograful Claudiu Ptolemeu, care a trăit în sec. Il e.n., este
�ingurul care aminteşte în Geografia w (III, 8, 3}, numele populaţii
lor (triburi, neamuri, seminţii) din Dacia dinainte de cu cerirea romană.
AceMe triburi ale Daciei, în număr de 1 5, sînt grupate cîte trei de
de la apus spre răsărit în cinci rînduri de la nord spre sud. Ordin2a
enumerării lor este deci :
Anartoi. Teuriscoi, Coistob ocoi,
la nord lu sud de ei - Predavensioi, Ratacensioi, Caucoensioi,
la sud de aceştia - Biefoi., Buridavensioi, Cote:1sioi,
mai la sud - Albocensioi, Potulatensioi , Sensioi,
cei mai de sud - S aldensioi, Ceiagisoi, Piefigoi.
Observăm că Ptolemeu, în această enumerare, a folosit două
feluri de denumiri pen tru triburile dacice : denumirea după etnic,
neam (acestea sînt în majoritate) şi denumirea după localitate, cum
slnt : Predavensioi - de la o localitate Pre(?) dava, Buridavensioi de la o localitate Buridava, Albocensioi - de la o localitate, Alboca,
SE>nsioi - 1n mod probabil de la o localitate Siurn 1 , Saldensioi - de
la o localitate Saldae şi Potulaterusioi - de la o localitate Potula sau
Potulata. Toate aceste localităţi, care au dat nume celor şase neamuri
daice, nu ne sînt cunoscute şi, cu rare excepţii (dar neizbutite}, nu
s-a Jncercat identificarea lor pe teren 2• Ceea ce rămîne însă de re
marcat, este că aceste neamuri dacice, după nume ele nu mai sînt
triburi gentilice (triburi de sînge) ci triburi teritoriale, deci care şi-al '
pierdut caracterul primitiv-gentilic. Această constatare ne lasă să
deducem că izvorul (sau izvoarele), de care s-a folosit Ptolemeu la în
tocmirea demografiei dacice, datează dintr-o epocă în care societatea
gentilică era pe cale de destrămare, de dispariţie şi în curs de trecere
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spre o organizare de stat, cînd grupuri ale populaţiei poartă numele
unei localităţi, adică cii unui centru administrativ-politic, probabil şi re
ligios. Totuşi, cele mai multe neamuri din Dacia preromană, în număr
de nouă, îşi păstrează încă numele lor vechi genlilic- tribal. _T\1ajorita
tea acestora, după părerea celor mai mulţi, poartă nume dacic, cu ex
cepţia anarţi/or din nord-vestul Daciei şi a teuriscilor din nordul Da
ciei, care au nume celtice din cele mai evidente 3 • Discuţii contradictorii
s-au adus numai în ceea ce priveşte numele costobocilor, pe care Pto
lemeu 1i plasează în nord-estul Daciei (la răsărit de cel/ii teurisci)
şi deci pe actualul teritoriu al Moldovei de miazănoapte şi chiar mai
la no1d 4•
Cei. mai mul ti di ntre cercetători au af irmat că acest neam !. a;l
Daciei nordice era de origine tracică (dacică, getică) atît ca etnic dt
şi ca nume 5• In mod cu totul izolat şi fără ecou s-a susţinut şi origi
nea celtică a costobocilor 6, fără să li fost însă sprijinită de o bun ă
argumen tare. Există însă un număr de istorici şi arheologi, care, fie
pe baza unor etimologii, fie datorită altor criterii, au susţinut originea
slavă a costobocilor 7 •
Dintre cei mai cunoscuţi, care au încercat să caute o explicaţie
climologică a numelui Costoboci, primul se pare că a fost K. Miillen
hof, care susţinea teza originii slave şi îl deriva din slv. cesta " Stra
sse " şi sJv. boki " parte", " laturău şi deci ar ii un n eam care ar purta
un nume după o anumită formă de relief 8• W. Tomascliek, susţinătorul
originii tracice (respectiv dacice), compara numele cos tobocilor cu
localitatea Bitalcost din Tracia 9• A. J. Reinach a dedus originea cel
tică a co.stobocilor prin simpla asemănare cu Triboci din Gal/ia răsări
lemtă 10• Această legătură •ar fi posibilă, dar î ncă nu îndeajuns de
convingătoare ; astăzi pentru triboci se susţine mai curînd o origine
germanică 1 1 decît .celtică, deşi nu ·se poate exclude ca aceştia să
fie o populatie celto-germanică, allîndu-se pe toritoriul de contact
dintre cele două neamuri. Este de reţinut totuşi cel de al doilea
element
boci, care apare şi în numele costobocilor. G. G. Mute
eseu argumenta tmcismul costobocilor prin toponime/e tracice :
Cistidizos, Scostoces, Costobalon şi prin antroponimul Co stas 12• In
1 956 noi am încercat să facem legătură cu numel e neamului Ama
docoi, părîndu-ni-se că aceştia ar fi tot traci, căci numele lor se
regăseşte î n antroponimele tracice : Amadocos, Cabadocos, Medocos,
Sadocos, Sparadocos etc 13• La un an după aparitia articolului nostru,
O. V . Kudriavtev consacră un vast studiu privind oriqinea etnică a
costobocilor, în care după multe discutii şi argumentă.r i, ajunge la
concluzia că numele costobocilor este de origine slavă, format din
cuvîntul slv. kost "os" şi cuvîntul v. slv. bok " parte " , " Jară" şi deci
Costoboci ar însemna « laturi (părţi) de os», prin explicaţia că pw
tau «zaJe de OS>> 1 4 • In 1 959 a apărut l ucrarea praf. I. I. Russu, qon- ·
sacrală costobocilor, unde se discută şi . etimologia cuvîntului; Prot.
l. I. Russu porneşte de la premiza că. acest neam al costobocilor este
-
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un neam dacic, a m după
terit oriul pe care îl ocupă c î t şi după
numele membrilor unei dinastii costoboce. In acest caz şi numele
Costoboci este un cuvînt traco-dacic, iar explicaţia se face cu aju
torul altor limbi indo-eLI;ropene ,cunoscute. Astfel cel de al doilea
i.e.
clement,
-boc,
din
numele
acestora,
este
" brilleru ,
bha"eclnire r u , ,. etincc!er" şi în al t ernantă cu suiixul -s�, bho-s·� în
cuvintele v. ind. blah,
blasa " Jumiere, " ecla t '· , " majeste u , " puis
sance " ,
bhasat• " e clo.ire u ; gr. ph6s " noble " , " h omm e " , " ph6ske iu ,
" e c lnir e " etc. , iar dac. tarabostes explica t ca fiind " nobles " , "aristo 
crates u . Primul
element, kos- este
derivat din i.e. *q u : k ' - , *q u o k
" paraî tre " , " voir " , " montrer u , v. ind. kakăte " il apparaî t " , " brille " ,
" etincel'e " , " eclaire " , kakacic t " e claire " , " regarde" e tc. Aceste două
elemente
s-ar regăsi şi în tracică
sub forma
cos-t şi boc,
după
l. 1. Russu "a dli avoir en thrace serait
quelque
chose
comme
«noble, distingue, puissant. homme de haute naissance ( ?)» " şi se
ajunge la concluzia că nume le Costoboci ar însemna, cu tot pleonas
mul, " lumineux et puissants (distingw?s, sages etc.t sau mai curînd
"les nobles (les puissants) sagesu 1 5 •
In confruntarea noastră, faţă de aceste explicaţii şi etimologii,
lingvistic
nu ·avem pretentia de a veni cu o soluţionare de ordin
filologic. Discutind această problemă a originii costobocilor ne vo m
limita la la tura istorică şi nu lilologică. Totuşi, mai mult e şanse s-ar
părea să aibă metoda comparaţiilor cu toponimele tracice, deşi 1ncă
aces te toponime sînt peparte de a ne convinge, căci, deocamdată,
•

nu există încă o analogie absolută între aceste toponime şi etniconul
Costoboci. Antroponil11Jll Costas (CIL, V I , 2495) nu poate fi luat .,ln
considerare, căci în realitate el este un nume italie, în Joc de C on �
stans 16, ca şi Teres în Joc de Terens' e tc. şi, în general, toponimele,
ca şi ant roponimele, nu pot. fi oricînd luate drept criteriu ' pen•tro
explicarea unui nume etic.
Inainte de a trece la explicarea numelui Costoboc i , credem că
este necesar de a se t rece pe sub ochi varia n tele acestui nume, din
care să se deducă eventuala sau probabila formă auten tică. La
P tolerr.eu, III, 8,3 (în Dacia) apar sub numele Coisitobocoi (varianta
Cistobocoi) şi 1n III, 5, 9 (în Sarmaţia europeană) sub numele Cois�
t obocoi (variante Cistobocoi, Cystoboooi) ; la Pausanias, X, 34, 5,
Costobocon (gen. pl.) ; la Suidas, s. v. lestai, Costobon (gen. pl.), dar
se pune întrebarea, dacă nu cumva este o coruptelă 1 7 ; Ia Dio Cassius,
LXXI, 1 2, 1 , Costoubocon (gen. pl.) ; în His t . Aug., V ita Marci, 22, 1 ,
Costoboci ; la Amm. Marce/1. , XXII, 8, 42, Costobocae ; într- o inscrip
tie din Roma (CIL, V I, 1801 = ILS, 854) apare un rex Coisstobocens'i s :
în două inscriptii de la Adamclisi (Dobrogea) (CIL, lll, 1 4 2 1 4 12 = /LS,
850 1 ) Castabocis (abl. pl.) şi ( Studi i Clasice, V I, 1 964, p. 1 93) Casta
bocos (ac. pl. în l oc de abi.) ; într-o altă inscripţie din Roma (CIL,
V/, 3 1 856 = 1LS, 1 3 27) Castabocas (ac. pl.) ; 1 n t r - o inscriptie din Africa
(CIL, V III, 1 4667) Costobocio (nom. sing.) şi Costoboc (probabil pres·
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curtare pentru Cos'tobocos sau Costobocios, Ia ac. pl.) şi într-o altă
inscripţie, tot din Africa (CIL, V TII, 25679) , un individ spune că este
de origine Costobius. Se reţin deci două forme ca fiind mai uzitate :
Coisstoboci-Costoboci şi Costoboi, care apare numai la Suidas , unde,
după unii, deşi o coruptelă, într-o grafie apropiată se regăseşte Jn
inscripţia africană în varianta Cosrtorbim;. In cazul acesta cel de aJ
doi."ea elemen t era atît -hod şi, s-ar părea, că tot pe atît de a u ten
tic să fie şi
boi. V ariantele Castaboci şi Castabocae, cum apar Jn
două inscripţii din Pobrogea şi într-o inscripţie din Roma,
după
părerea noastră, nu pot fi altceva
decît forme
romanizat.:::
din
Coisstoboci sau Costoboci.
Du,.păJ CP\l1l' se ·arăta mai sus, teri toriul pe care î l locuiau c osto
bocii se găsea 1n nord-estul Daciei, cuprinzînd deci şi nordul Mol
dovei, unde cultura materială este cea dacică, şi mai spre nord, pe
r1ul Nistru şi pe văile afluenţilor lui, unde au fost descoperite nume
roase aşezări şi necropole aparţinînd culturii Lipiţa 18 şi aceasta de
cea mai curată factwă dacică. Costobocii se găseau deci în sec. I
î.e.n. şi pînă în sec. ll e.n. pe aria unei culturi materiale d·a cice. Da1
pe teritoriul culturii Lipita au fost identificate şi descoperiri ce/tice
c � poartă cata sec. III-II l .e n . 1 9 • In afară de această
c:ans·tatar e
arheologică, mai reţinem că aceşti Costoboci din nord-estul
Daciei
aveau vecini la ·apus pe Teuris'ci celţi şi aceştia, la rindul lor, mai la
apll."'- se învcrinau cu Anarti tot cel fi. Din cele rel·a tate s-a constatat
însă că numele Costoboci nu-şi găseşte o absolută analogie în lumea
-

.

·tr•arOo-rda•-:::că şi n:d etimoCogic numele

•lor l�rU .a

pt:•tut

f·i e[u•=•�dat în

mod convingător cu aju torul resturilor de limbă tracicd. In schimb,
după cum vom căuta să argumentăm mai jos, numele Co i sstoboci 
Costoboci îşi găseşte o perfectă analogie în lume·a populaţiilor de
limbă celtică.
Printre neamurile celtice, care în sec. III 1.e.n. s-au stabilit în
Asia Mică, cunoscuţi sub numele de Galatae-Galati, un puternic trib
este cel evidenţiat sub denumirea de Tolistobogioi-T o l istobogi 2 0 şi
acceptat de majoritatea istoricilor sub această transcriere. Dar ca şi
în cuzul co.� lobocilor din Daci a şi numele acestui neam celtic apare
...
sub variate denumiri. In ordine cronologică prima menţiune a aces
tora se găseşte în inscripţii greceşti din a doua jumătate a sec. III
şi începutul sec. II î.e.n. (Syll. or. 269, 276 ; Syll. 3, 59 1 , 49), unde sînt
numiţi T·oHs t oa•g i oi , T•cil;o•sl!:otag:•oi. Eratos th enes din Cyrene este pri
mul care îi aminteşte cu numele, se pare corect, Totlistobo.g ioi , ln
timp ce la Stephanus Byzantinus Tolistobioi 2 1 • Istoricul
Polybius,
XXI, 37, 2 , 1i cunoaşte din nou sub forma Tolistobogioi, Ia tel şi la
S trabo, IV , 1 8 7 ; XII, 547, iar Titus Livius, XXXVIII, 1 5, 1 5 ; 1 6, 1 1,
Tolostobogii, dar în Periochae, 38, la Florus, I, 27, la Plinius, V, 1 46,
Tolistobogi. Memnon din Heraclea Pontică (FHG , III 536) " îi menţi
onează ca şi Titus Livius sub Tolostobogioi, Ptolemeu însă, V, 4, 5,
Tolistobogoi. In tr-o inscriptie atheniană din a doua jumătate n ser. 1
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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1 13

J.e.n. (IG, III 2, 3429) slnt amintiti sub numele Tolistobogion (gen. pl.)
iar Jntr-o altă inscripţie din vremea imperiului roman (Syll. or. 531)
numai
sub Tolistoboion
(gen. pl.) şi pe monedele
din sec. Il e.n.
Tolistobo 22• Ultimul, la care mai reapar, es te Appian, Syr. , 32, 42,
sub numele Tolistobioi.
Din mentiunile acestor izvoare, se poate deduce că numele aces
tui neam celtic a fost Tolistobogi şi toate celelalte variante n u po t fi
dec1t greşeli de codice sau de lapicid, cu probabil-a exceptie Tolis
tob( i ) oi, cum apare Jn inscriptii, la Steph. Byz. şi mai ales la Appian,
care, 1n cele mai dese cazuri, transcrie Jn mod corect numele popula
tiilor s treine. Ne Jntrebăm dacă şi pentru tribul din Dacia s-au folo
sit două denumiri : Coisstoboci-Costoboci şi Costoboi ca şi pentru
tribul din Galatia : Tolistobogi şi Tolistob(i)oi ? Este greu pentru noi
să dăm un răspuns 1n ce priveşte cea de a doua formă. Este 1nsă
foarte probabil că numele Costobon (gen. pl .) de la Suidas să fie o
formă coruptă 23 din Costobo( co)n, mai ales că fragmentul est e pre
luat de la Pausanias, unde apare Costobocon. De altfel şi pentru cel
tii din Galatia cercetă torii au admis ca formă autentică Tolistobo
gioi -Tolistobogi 2 4 •
Ceea ce devine 1nsd mai 1nteresant, este că numele Coisstobocl
Costoboci lşi regăseşte o asemănare destul de
apropiată de numele
Tolistobogi şi, 1n cazul acesta, numele tribului din Dacia nu mai poate
fi de origine (traco)- dacică ci mai curlnd de origine celtică, ca şi veci
nii lor dinspre vest, Teurisci şi Anarti . Putem deci afirma că nordul
l1aciei 1n sec.:. III-Il 1.e.n. era sub dominatia acestor trei neamuri cel 
tice : Anarti, Teurisci, Coisstoboci-Costoboci.
Toate elementele dln numele Cois'stoboci-Costoboci se regăsesc cu
uşurinţă Jn lexicul limbii celtice, dar nu pe attt de uşor Jn resturile
limbii (sau 11 limbilor) tracoJ-dacice.
Primul element, Cais (sau
.Caus}, Coisis (Koisis}, Coius, Coicus, Coinitus, este bine cunoscut
prin tre
antroponimele
celtice 25•
Cu
jutorul
etniconului
celtic
T•dl-1stobogi, putem însă reconstitui 1n mod sa t isfăcător numele
corect al tribu'lui din Dacia.
Se poate deci susţine că numele
tribului din Dacia este format din cois�sto 2 6 -booi, cuvinte celtice
îndeajuns de cunoscute şi bine determinate. Deci numele corect al tri
bului din nord-estul Daciei a pu tut ii Coi•S1s;taboaoi, aşa cum apare 1n
inscriptia de la Roma (CI L V I, 1 80 1 = /LS, 854), pusti de către nepoţii
regelui costoboc Pieporus şi care erau cei mai 1n măsură să cunoască
clt mai exact numele neamului căruia ei 1i apartineau. Tot 1n oceastă
formă numele tribului apare şi 1n cele mai bune codice ale Geografiei
lui Ptolemeu. S-a generalizat şi 1ncetăteni t mai mult varianta Costa
boci, folosită de Pausanias, 1n Historia Augusta, 1n forme apropiate la
Dia Cassius, Ammianus Marcellinus şi 1ntr-una din inscriptiile africane
şi probabil ca aceasta să fi fost denumirea pe care le-o dădeau romanii.
Din datele pe care ni le oferă 1nsă arheologia, aflăm că pe teri
toriul pe care 11 locuiau costobocii 1n sec. i J.e.n. şi p1nă ln sec. II e.n.,
nu
se găsea o populaţie dacică şi nu celtică. Acest lucru se deduce
,

8

-

Cercetări istorice
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numai din studiul culturii materiale, dar şi din numele singurului rege
al acestoro , Pieporus, ca şi din numele nepotului său, Natoporus şi nu
mai puţin a nepoatei sal e , Drilgli:sts·a, ca re nu au nimic comun cu ono
mastica c eltică ş i , după aspectul antroponimic, ei aparţin neamului
(traco)-dacic 27• Explicaţia poate fi că pe un vechi teritoriu ( traco) -dacic,
î n cursul sec. III î . e.n., se stabilesc grupările unor celfi, cunoscuţi sub
numele Coisstoboci, care lnsă î n mod trept·a t au fost dacizat i 28, ajun
gînd p1nă în cele din urmă să aibă şi o dinastie (traco)-dacică. Ne-am
putea gîndi şi la o masivă colonizare de daci pe teritoriul acestor ce/ţi,
după ce putE>rea lor a fost definitiv desfiinţată de Burebista. Numele
ţării şi a vechilor s tăpîni a fost păstrat însă de dacii peste care s tă
p1niseră odinioară celţii costoboci. Din istoria mai nouă se pot aduce
exemple evidente despre asemenea situaţii similare, c.� bunăoară :
Catalania-catalanii, Lombardia-lombarzii etc.
Ne dăm totuşi bine seama, că această teorie a noastră despre ori
ginea celtică a numelui Costoboci nu este 1ntru totul
invulnerabilă.
Observaţia, care se poate aduce 1n primul rînd, este că ultimul element
apare sub forma -boci, pe cînd în numele celfilor din Galatia este

-bogi. Credem 1nsă că folosirea unui c în !ac de g, sau invers, nu
poate fi ceva inexplicabil pentru două populatii de aceeaşi
origine ,
aflate 1nsă, la un moment dat, departe una de alta. Noi ne oprim însă
aici cu argumentarea noas tră, iar în ceea ce priveşte etimologia nume
lui Coisstoboc, fiind de domeniul lingvisticei, noi o lăsă m pe seama
celtologilor lingvişti 29•

NOTE
1 Cf. 1. i. Russu, A nua�ul Insi. de Istorie Naţionald, X L 1 94 6 , p. 393 �i urm. ;
C. Dai•covic·u, Ţara lui Dromichaites, în Em/ekkănyv Klemen
Lajos,
Cl•utj ,
1 957,
p. 1 79 şi urm.
2 Buri'lava , din Geografia lui P lolemcu, nu poate fi Bu ridava, din Tab. Peul.,
VII, 5, căci prima se găsea prin sudul Transilvaniei, iar cea de-a doua pc cur<>ul
inlerior al Oltului ; la fel Potulata nu pare a se idenlifica cu Potula ( Gcogr. Rav.,
204 , 6 ; cf. C. Da:•cOIVJ:tC�iu, RE XXII (1 953 ), 1 1 89 ) .din Banat, dcoarec·c oea p loJeme :.că
şi-ar găsi locul prin nordul Mun teniei. Incercarea noastră (SCIV, V, 3---4, 1 954, p.
607 ş i urm. ) de a iden tifica Sa/dae cu aşezarea rom ană de la Ră c a r i ( j ud. Dolj ) s-a
făcut num ai in mod ipotetic. Mai putin se poate lua în considcrarP pustrarea
toponimului actual A/bac, din Muntii Apuseni, d i n Alboca dacică ( cf. C. Pohg ir c ,
Revue Roumaine de linguistique, XII, 1 , 1 967, p. :25).
J V. Pârvan, O protoist orie a Daciei, B ucur eş t i , 1 926, p. 243 ş i urm.
• N. Gostar, Buletinul Universităţilor
V . Babeş" şi . Bolyai", Cluj, I. 1 ---2, H l56
p. 1 83 ş! 'l!�m. ; I. I. RULSISu, Dacia, N. S., III, 1 959, p. 343-344.
� Diferitele p:;reri şi teorii despre originea costobocilor au fost tn la rg ă măsură
adunate de către noi, op. cit., p . 1 85-188 şi O. V. Kudriavtev, Issledovania po istorii
•

balkano-dunaiskih oblast ei v period rimskoi imperii i stat1i po obşcim problemanu
drevnci i.s torii, Moscova, 1 957, p . I l şi urm.
6 J . A. ReinBJCh , Bullet ·n de correspondance hcllenique, XXXIV, 1 91 0, p. 325 ;
N. Iorga, Istoria Românilor, I, 1 , Bucureşti, 1 936, p. 239.
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_7 O. V. Kud!Fia·v tev, ibidem.
Deutsche A/lert umskunde, 1, D er li n , 1 887, �· 86-87 ; cf. .[ 1.
� K. l\liilllenhof
·
·
R U:Ssu, op, tit., p. 345.
;
9 W. To rn as ch ek , Die allen Thraker, 11. 2, în Sil wngsber. Akad. Wien, 1 3 1 , 1 894,
p. 20, 2/, 35 ; eL 1. 1. Russu, up. c i t ., p. 346, 348.
1D
A J. Reinach , ibidem.
1 1 E. L in ck enfel d , RE, VI, A ( 1 937), 2405 �i u r m., . Trib(")ei : . . germanischer·
S l.a m m • .
, ,.
12 G . G. M a t e es cu , Ephcmcris Dacoromana, 1, ·1923, p. 99 şi urm. ; cf. 1. 1. Rus�;
op. cii., p. :!48.
1> N. Gosl.ar, op. cit ., p. 1 94 ; c:J. J. Har m a l ta. /\e i a . Antiqua, II, 3-4, 1 954,
p. 291 -:lO:l, Amadocoi ar fi de orig ine ugro - finică.
. . ;
14 O. V. Kudriavtev, - op. cit ., p. 49, . pri n urmare, ambele el�menle ale numelui
cC>!>Lobocilor cap ă t ă o· explicaţie sati sfăcătoare pe teren slav şi n uma i prima part•!
ar presupune paralele tracice• ; p . 50, .probabil numele costobocilor trebuie Jpteles
ad li/t eram şi anu m e : «lal.uri (păfti) [v. slv. bok .parte•, .tară"] de os [slv. kosl
. os " ) " , ceea ce se leagă de obiceiul de a purta _?:ale de os, obicei imprum u t a t de Ia
sarmeti" ; p. 70-7 1 , d e sp a r te p e costoboci în raniura nordică şi ramura meridională,
al�eştia avind in fruntea lor �J g i n tă rcgală de orig ine dacică şi waceasta poate fi u n
rewl l a t a l in c l u d er i i tribului resp e c t i v In · uniu nea l u i Decebal,·. . . dar Lribul costoboc
·
de la nord .1 fost p u t i n inlhientat de daci• şi mai depar te : . analiza filologică a nume
lor costobor:: e , nu oferă argum en te decisive pentru a ingloba pe costoboci la traci
sau la slavi, . . . lo tuşi obtinem o p rep o nd e ren t ă vădită in argumentarea ipotezei
slavc• ; a se vedea critica acestei teor i i la Iu. K. Kolosovskaia, Vestnik drevnei
i.5 / orii. l , 1 959, p . .160-- 1 69.
1S 1 . 1. Russu, op. cit., p. 347-349 ; D. Det s c hcw , Die thrakisc.hen Sprachresle,
\i i ena, 1 957, p. 256, f ă r ă a s e pronunta pentru o etimologie t r a c i c ă, compari'� fnsli
p r i m a parte cu toponimde c ar i ene Coslobalon, Costallios, cu toponimele cilicien�
Cast aba/a, Casta/ia, cu topon imul lician Caslabos, cu topon,imul l idi an Caslollos, cq
antroponirr:ele celticc Cast illa, Caslu/on, CO.stus şi cu an t ropon i m el e italiCe Castenus,
C asl icus , Cast ius.
u I. I. Russu, op. cit., p. 348.
1 7 Tbidl'm, p . 346.
1Z M. Smiszko, Kullury
wczesnego
okresu.
Epoki
cesarstwa w Malopolsce

wschodniaj, Lwuw, 1 932, p. 26 şi u i" m . ; M. Smiszko, T. S u l i m irski, 1(. M yczko wsk i ,
Przycynki do pozmania epoki cesarstwa rzymkiego potudniowow-sch,odniej (Materiaux
df' J'c:poque romaine au sud-est de Pologne), Lwow, 1 934 ; cf. Ii. Vulpe, RevisJa
istorică română, IV, 1 934, p. 320 ; M. S m iszko, Kratkii soobşcenie. XLI, 1952, p. 67
şi urm. ; M. Romanovskaia, Ob elniceskoi prinadle jnos l i naseleniia, ostavivşego
pamiatniki t ipa Lukaşevka, in volumul Drevnie frakiiti v severom Pricernomorie,
Moscova, 1 969, p. 84.
,
19 M. Smiszko, Kullury wczesnego okresu, p.
1 83, harti'i, in daui'i p un c te pe
•
N'.strul .sutp•e-rior &e indică curg 111Il!e cettice ( kwhany gruiJ)y nie'Z'II:anej b hirzei o cel<tyc
kicm z ab a r w i c n i u ) ; L. 1. K ru ş elni tk a i a, Kratkii soobşcenie, 1 05, 1 965, p. 1 1 9-- 1 22 ;
G. 1. Smi rnova, Mate riali i isledov aniia po arheologh ii S.S.S.R. A rheologhiceskii
sbomik, 1 0. 1 968, p. 9-1 0, ur n e funerare celtice d i n se c . III-II i . e .n . pe Ni str u\
supcr.ior şi pc aflu en t i i din stinga lui, in local i t ă ţile : Novoselka, Grimailovskaia,
SPrva linţi, lvanc Pusle, Kr u g l i k ş i Lişiciniki. Pentru e l e men t el e cellice din Moldova
a se vedea A Laszl6, Analele ştiinţifice ale Universităţii " Al. I. Cuza• din laşi,
Ist orie, XV, 1 969, p. 89 şi urm.
2ij A Ho\der, All -celtischer Sprachschatz, II, Le i p zig, 1 904, p. 1 87 1 şi urm. 1
F. S liihelin, RE, VI, A ( 1 937), 1 673-1 677.
21 F.
Stăhelin, op. cit., 1673-1674.
22 Ibidem.
· 23 1. 1. Russu, op. cit., p. 346.
2 4 F. Stiihelin, op. cit., 1 673.
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25 A. HoMer, Alt -celt ischer Sprachscha tz, 1. Le�Ziig, 1 063, 1 896, p. 1 064, 1 1 5 1 1
Reisch, Thesaurus Jlnguae Latinae. Onomasticon, II, Leipzig, 1 9 1 1 , p. 527 1 H8.hnle, RE,
111 Suppl. ( 19 18), 256, Coius, .helvetischer Topfer aus der Mitte des 1 Jhdts. n. Chr.• 1
A. M6csy, Die Bevolkerung
van
Pannonien bis zu den
Markomannenkriegen.
Budapesta, 1 959, p, 1 70, 2 1 8
26 A . Holder, op. cit., U , p . 8 1 , .-isto- celt. ableitungs-suffix" 1 p. 1 87 1 , .super
l ativ-liuffix ·isto-•.
27 G. G. ·M41teesou, op cit., p. 1 00 .ş.i urm. 1 A. K'ereny, Die Personenm1men von
Dazien, Budapesta, 1 94 1 , p. 2 1 4-21 5 i 1. 1. Russu, Anuarul Institutului de Studii
Clasice, IV. 1 94 1 -1 943, p. 220-222 1 D. Detschew, Die lhrakischen Sprachreste,
Viena, 1957, p. 1 57, 328, 366.
28 S. Teodor, Arheolog/a Moldovei, VI, 1 969, p. 324, admite di şi bastarnii au
fo�t asimilati de autohtoni, ipoteză dedusă din p1 0cedeele de producere a OCTamicei,
constatată !n citeva aşezări din Moldova din sec. III-Il t.e.n.
29 O et imologLe pen:ru etruiconud Tolistobogi a propu s A. Hold�r. op. cit., II,
�ol-i(o)sto-bog-ii) 1
alte
lnoer
·P· 1 872-1875 (pe care �1 �onme&Ză din elem€'lllteLe
c�ri la F. Stilhelin, ibidem. După J. Vendryes, Etudes celt iques, V, 2, 1 950-1 951 ,
p. 239 ş i urm., elementul -bagi, din Tolistobogi (ca ş i I n antroponimele Adbogios,
Abrext ubogios, Andecombogios, Combogios, Namantobogios, Setubogios, Tout obogios,
Vercomboglos), poate sll Insemne .briseur•, .vainqueur•, iar antroponimul Vercom
boglos .se serait •le briseur d'ennemis•, nom flatteur pour ul\ guerrier•.

SUR LE NOM ET L'ORJGINE DES COSTOBOCES

Le geog.reJphe PtdJ!e mee (iliJ, 8, 3,) est le .seul qui menti'OO'I:Ile te nom des 1 5
peupleli de Dacie avant la conquete romaine. l a plupart de ces tribus ont des noms
daciques, a l'exception des Anartes du Nord-Ouest de la Dacie et des Teurisques
du nord de Ia Dacie qui ont des noms cdtiques des plus evidents. U n'y a eu des
discussioiiiS C'Oilltr m otoi res qu'en 'Oe qui concem·e J.e n.om des Costoboces qu,e
Ptolemee place au Nord-Est de la Dacie (il l'est des Celtes teurisques) c'est-il-dire sur
\'.actual tmri�oire de 1a MoLdavllie noodiqu.e et m�me IPLUJS 'V'e:rs le No·ocl.
La plupart des erudits ont· affirme que ce peuple de la Dacie nordique est
d'orligine thra.ce {d�e. gerte), tam .au poin't de 'VUe ethniQ'ue qoo pour Ieur nom.
Tres ra.rement, e t sans echo, on a soutenu !'origine celtique des Costoboces. Mais
il y a aussi quelques historiens qui, fondes soit sur quelques etymologies, solt sur
d'autres criteriums, ont soutenu !'origine slave des Cosloboces.
Da'lliS Jes SIOU.T-Oes &llltiqUJeiS, tle nom de -ce tpeUIJ)le du IJJDttd de l•�t D&ci.e paralit sous
dJe divenses VlaT .t!mtes 1 chez Plt.olemee Coistobocoi (Ci�tobocoi, Cystobocoi), chez
Pausanias Costobocon (gen. pl.), chez Suidas Costobon (proba.blement corruptHe) chez
D.ion Cassi'l!s Costoubooon gen. pl., d !IJl s Histoi[le Auguste, Co�t oboci, ch� Almrmien
Mar·celEn Cos>tobocae, dans U'll'e i nS'cllilptiJon de Rome un rex Coisslobocensis, dans
une autre inscription, toujours de Rome, Castabocas (ac. pl.) dans deuJ: inscriptions
de la Doubroudja Castabocas (ac. pl.) et Castabocis ( abi. pl.), dans deux inscriptions
de I'Afrique Costobocio {nom. sing.), Cosl oboc (probablement pom Costobocos ou
Costobocios) et Costobius. Les formes conectes seraient alors Coisstoboci et Cost oboci.
Le terril'oire ou les Costoboces vivaient se trouvait au Nord-Est de la Dacie,
englob.ant aussi le Noro de la Mo1d1Wi•e ou, entre le l�er siecLe av.n.e e t le deu:lli eme
au)iture ID111L L'riel1e et,atit dace. M�tis su.r le ter.roitoir·e de cette
sieale de IliO!tlle e la
culture on a aussi identifie des decouvertes celtes datant des 111-e-11-e siecles av.
n. e, Ou� re cette constlalbBiliion, \les Cos•toboces aV\a.i eillt comme voisins a l'ouest les
Celtes Teurisque et encore plus vers l'Ouest se trouvaient les Anartes, toujours
celtes. Le nom Coisstoboci-Costoboci n'a aucune analogie dans le monde thraco-dace
·

· ·
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et, �tymoJogiquement, leur nom n'a pu non plus, etre elucide il l'a:de des reSJI.es du

l.ngage thr<aoe.
En �change, le nom Cois&loboci-Cosloboci a une p arfaite analogie avec celui
de Tollstoboglol-Toll&tobogi, des Celtes de l'Asie Mineure, y connus encore depuis
le 111--e s; ede av. n. e. DaM oe cas, le nom de ,l a Lribu de DaJCje ne peut P'lUS
etre d'origine (t!N1&co )-dace, ma's plu6rt d'origjne ce.!te, comme leurs voisins de
l'Ouest, les Teurisques et J•es Anartes. On .pelllt OODJC sO'I.lft·en:ilr qu'·au Nord de la
DaciCil, au cours du 111-e et du 11-·e sitkles .av. n. e, se sont etabilis quelques groupe
ments de Celtes, connus sou1 le nom de Coisslobod, mais qui, avec le temps, ont
ele dacises, reussissant jusqu a J,a fin a avoir meme une dynMtie (thraco)-dace.
Nous nous rendons, cependant, compt e que cette theorie sur !'origine celte des
Oostoboces, n'est :paiS tout il falit in<vllllnentble. L'observation qu'on peuli y IIIIPP<>Tter est
que !Je demier eh�ment paraJI� SO'lllS la forme -bodi, <bandiJS QUie ip()Uf Je J1J01I11 da
Celtes de 1'Alsile Mine<UJre d:l est -bogi. Pourtant nous croyoru; Q'UJe l'UitiLisation d'un
c au !ieu d'u111 g, ou inversemenrt , ne peut pas c0111stituer quelque chose d'inexplicable
pour deux peup1es ay181Ilt l·a m eme orig i111e , mais qui, a un moment donne, se sont
trouves eloigrnes !'un de l'autre.
'
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Printre izvoarele care ne înşiră triburile din centru i şi răsăritul Europei din
secolul al I X - lea se numără ş i lista aşa nUJm i tul ui . Geograf Bavarez• , cunoscută
ş i sub titlul de .Descriptio civitatum ad septentrionalis p l agam Danub i i " .
Scrierea aceasta s-a păstrat n u m a i intr-un singur manuscris, o copie din secolul

XI s a u XII, depus in prezent la b iblioteca de stat din Mi.inchen, unde a intrat odată
c u bibli oteca electorilor Bavariei. Ar fi făcu t parte p î nă în secolul al XV-lea din
colectia lui Schaedel, doctor din Ni.irenberg 1• A fost descoperit î n biblioteca citată
de

contele De Bu at, ambasadorul Franţei la curtea saxonă şi publicat de el tn anul

1 772 in traducere franceză

2

Denumirea de .Geograf Bavarez" a fost folosită pentru prima dată de Jan
Potocki cu ocazia publicării unei părţi din traducerea lui De Buat l.
Lista în cauză a fost' publicată in mai multe rinduri, textul fiind dat uneori
chiar in fotocopie 4• Istoricii şi lingviştii, în deosebi slaviştii, au folosit-o incepind
chiar din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea in lucrările lor 5, dar de o
cPrc e t are 'ltai am ănunţită s-a bucurat din partea istoricului rus M. Karamzin 6, a
qeografului Joachim L e lewe l 7 şi a slaviştilor Josif Dombroweki e şi Pavel J. Safarik 9•
în trucit izvorul acesta dă situaţii de la granita de răsărit a imperiului german, pro
biE"mo datării lui şi a localizării triburilor notate in el a preocupat timpuriu şi p e
istoricii germani 10• Num eroase lucrări asupra geografului bavarez s - a u publicat· tn a
doua jumătate a. secolului al XIX-lea şi la începutul secolului următor 1 1• Rezultatele
ne f i in d p c deplin s a t i sfăcătoare, cercPtă rile> au co n t i nua i şi s-au intensifi otl' între
cele douii războai e m o n d i a le 12• Alte s t ud i i in aceastii problt•mă au apărut în
ull Tr\8 vreme.
Nu

vom

insista

aici asupra

timpului

i:l t er E'S 8J1Jt 1i 2iv or. D:n anaLiza, t e> x tulu i , H.

şi

locului unde a fost redactat acest
a stalhi:li� că avem de a foBJOe ou

Lowmi,an ski

dnuă redactii făcute în locuri diferite. Prima redacţie ar cuprinde numele a 1 3 triburi

slave aşezate la granitele de răsărit ale Imperiului german 14• Numele acestea erau
c u ll{Jscute seniorilor franci şi se intilnesc în analele france. A doua parte cuprinde
nc n� c· necunoscute d e e i. Prima parte avea un caracter politic şi m i l itar, iar a doua
ayea în vedere relatii comerciale, actiuni ale misionarilor sau, poate, chiar scopuri
d i d a c tir e 1 5. Prima redactie s-ar fi d a torat initiativei unor feudali laici şi s-ar fi
fă(ul intr-un oraş situat in Germania, in nordul Dunării, iar a doua, tinind seama
de expres i a
E m m eram 16.

.de

Enisa

ad

Rhcnu m " ,

la

Rcgcnsbur �

( R a tisbona),
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Prima redactare ar fi putut să aibă loc cel mai devreme Intre anii 827--829,
cind Imperiul franc avea granite comune cu Bulgaria. Se poate admite lnsă că ea
a fost făcută In perioada, 843-870, cind frontiera statului german era pe Rin. Low
mianksi crede că prima redactie a avut loc imediat după incheierea tratatului de la

Vcrdun (843) ş.i tCă ea ar JNOVC'll.i dintr-o descri er·e a I mperiului franc făcută in
scop u l lrnpărtirii lui. O notiţă din Analele de la Fulda, relativă l a Obodriti ar indica
data de 844 pentru această primă redactie 17• Presupune că au torul ei ar fi Robert de
Fulda. Unul din elevii săi i-ar fi adăugat datele despre cetăţi, date culese de seniorii
franci de la frontiera răsăriteană. l a inceputul anului 845, această redactie ar li
ajuns la l� ati��ona unde, în m ănăstirea St. Emmeram, i •S-1ar fi adăuga.t a doua p ute
pe baza unor date culese de la negustori şi de la ducii Boemiei convertiti la creş
tinism . Pri m a redactie cuprinde date autentice. iar a doua date false 18.

In cea mai mare parte aceste observatii ale istoricului palon s i n t juste. Totuşi
anumite aspecte ale textulu i , anumite diferente care există intre o parte sau alta a
aces tu ia, anum ite par ticularităţi care lasă să se distingă în cuprinsul listei mai multe
pă�ţi nu au fost surprinse. Diferente, I n ceea ce p r iveşte stilul şi modul cum se
atribuie un număr de cetăţi triburilor înşirate, există nu numai Intre partea de
inceput cuprinzînd num ele primelor 13 tribu:r.i şi r est, ci şi f.aţă de ult·irnele rinduri
In care se Inscriu numele ultim elor 22 de seminţii, Incepind cu prissanii. Partea
aceasta are o altă structură şi se datoreşte altei mtlni. Trăsătura ei caracteristică
o constituie lipsa verbului după numele de triburi şi numerele rotunjite sau ter
minate In cinci, In general mal mici de 1 00, ale cetătilor afectate fiecăFei seminţii 19•
S i n tem îndreptăţiţi de asemenea să presupunem că Inserarea numelcr a 1 0
triburi In această parte a listei, Incepind c u bruzi şi terminind c u vuislane inclusiv,
precum şi expresiei plus est undique quam de Enisa ad Rherum s e d atoresc unui
lnterpolator. Caracteristic pentru acest pasaj este faptul că nu se mai dă, decit
cu excepţia cazarilor, numărul de cetăţi d e care dispun tribtl!Tile. D e altfel o mare
parte din acestea nu sălăşluiau t n teritorii din nordul Dunării.
Prin urmare dacă ţinem seam a de aceste trăsături caracteristice ale textului
putem admite trei redactii şi nu două, ultima parte fiind m ai amplificată datoritl!
intervenţiei unui interpolator. Prima p a�te cuprinde numele primelor 13 triburi şi
se termină cu expresia : istae sunt regiones quae terminant in finibus nostris.
A doua parte continuă plnă la sftrşitul frazei : .Ouod tantus est regnum, ut

ex eo tmnctae genles Sclavorum exortae sint et originem, sicut , afirmant, ducant

20•

Ea cuprinde numele a 1 6 triburi, In general greu de identificat şi de localizat.
NUimărul dte oetăţi ce Ii ,s,e ,aJtribuie este ex·rngerat ·de ma11e şi rpa11e !Să f:,e 111n fruct aJ
fanteziei. Informatiile necesare pentru alcătuirea acestei părţi au fost culese de
la solii bulgari, ducii boiemi convertiti l a creştinism ş i m a i ales de l a negustorii
care merseseră pe drumurile ce duceau la Novgord sau la Kiev.
Partea a treia are caracteristicile arătate m ai sus. Adaosul : Suevi non sunt
nati, sed seminati, beire non dicuntur Bavarii sed Boiarii, a Boia fluvio a fost făcut
mai tîrziu, după ultima redactie.
Observatiile

lui

Lowmianski

asupra

timpului

cind au

putut

fi

redactate

cele

două p ă r ti ale manuscrisului pot rămînea valabile. Trebuie să adăogăm totuşi că
intr·e redactarea primelor două părţi şi a ultimei, scoasă tn evidentă de noi, a
trebuit să treacă o bună bucată de vreme căci triburi!€ p olone şi si!eziene inscrise
aici au alte numiri şi sînt· mai mari decit cele care apar pe aceleaşi teritorii tn a
doua parte. De exemplu, aici denumirile de g/opeani, busani, nerivani, onuroci, sint
înlocu ite cu una singură şi a·nume vuislane. lntterp olarea despr·e oare s-a vorb it mai
sus s-a făcut de un copist Inainte de sf!rşitul secolului al IX-lea, Intr-o vreme clnd
triburile maghiare, nu părăsiseră Atelkuzul 21 .
După cum se poate constata, lista lnşiră 57 sau 58 de triburi 22. Dacă lăsăm l a
o parte interpolarea din ultima parte, observăm că s� lnregistrează triburi făclnd
parte din grupa slavilor apuseni şi a neamurilor baltice. Exceptie fac numai bulgarii
şi cum vom vedea şi feznutii. Din această cauză de localizarea şi de identificarea
acestor triburi s-au ocupat istorici şi lingvişti poloni sau cehi. Preocupaţi, moi ales,
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de rP-zolvarea unor anumite probleme politice, autorii i n cauză a u fost expuşi sl!
comitit greşeli care ar fi putut fi evitate. Cei m ai multi dintre aceşti istorici s-au
arătat dispuşi s ă localizeze un mare număr de triburi slave, greu de identificat, !n
rPg iunea dintre Elba şi Weser. In schimb autorii germani, ca, de pildă, Kaspar
Zeuss, le plasau tocmai i n Bosnia ş i Hertegovina.
Stuodi.at me toddlc şi n'lllm ai cu p11eocurpări ş.tiin�iJfitce, lzvorul acesta pOill t e citştiga
o ma i mare valoare pentru cercetările istorice. De aceea este necesar ca o pa.rte
din afirmatiile care s-au făcut in legătmă cu el să fie revizuite. ln primul rtnd
trebuie să se cerceteze dacă in adevăr in înşirarea triburilor nu se observă nici o
ordine geografică 23, deşi nu avem de a face cu o redacţie unitară, ci cu mai multe
lln care s-au produs şi interpolări. Trebuie să se renunte apoi la ideea de a se căuta
sălăşluirile unor triburi greu de localizat pe teritoriul Imperiului German tn grani
tele lui din secolul al IX-lea. în listă se face doar menţiunea expresă di primele 1 3
triburi ocupă regiuni învecinate cu granitele imperiului 24, iar cele care urmează s e
p o t situa dincolo de acestea, adică mai spre răsărit 25•
Pentru ca in rezultatele obtinute să nu domnească nesiguranţă sau arbitrarul,
este necesar să se incerce a se restabili forma originală a listei, căci l a copierea
şi recopierea ei s-au strecurat erori. Trebuie apoi să se aibă i n vedere fonetica ger
mana a diferitilor ei redactori, să se stabilească ordinea geografică a tnşiruirii
triburilor şi să !'e studieze toponimi1:1 legată de ele. In felul acesta se va obtine o
hartă veridică şi Jipsitil de contradictii.
Avind l a dispoziţie o singură copie, e greu de restabilit forma originară a
listei ; totuşi unele observatii, scoase din compararea numelor tntre ele, se p o t face.
ln primul rind trebuie să ne preocupăm de modul cum a perceput scriitorul german
sunetele lin1bii slave. Astfel es te evident că prin ab- sau a- initial se redă prefixul
slBV) ob- sau o-. Aplicat la numele unui trib, de exemplu, ne arată că acesta era
grupat in jurul unui anumit centru politic sau că ocupa ambele laturi ale b azinului
unei ape curgătoare. Astfel, abtrezii sint obodriţii, care şi-au luat numele de la faptul
că o anumită vreme au locuit pe ambele l a turi ale ale fluviului Odra (Oder). Atuce
cianii sint Oturecianii, adică locuitori din bazinul riului Turija, afluent al Pripetului.
Pot fi insă şi locuitori grupaţi politiceşte in jurul centrului, Turijsk d e pe valea
aceluiaşi riu. Prin înlăturarea acestui prefix şi a sufixelor cu care se formează obiş
mxrt numele de triburi s·e poa�e desco-peri loca.1iltatea sau I1îul în cauză.
Trebuie să se tină in seamă apoi faptul că sunetul d din limba slavă a fost reda�

t , prin s s-111. r.edlllt sunetUil s, p.r in z un c sau un r (t).
De muit'e ori. copistul foloseşte consoane duble. Este greu d e precizat dacă
această dublare exista realmente în limba slavă, dacă era o manieri'l a scriitorului
sau dadi nu cumva dublarea provine dintr-o eroare. Trebuie să acrcetăm cu atentie
numele care prezintă acest fenomen, căci de cele mai multe ori aici dublarea pro
de S<:riitorul germa.n prJntr-<un

vine dintr-o eroare. Astfel dacă luăm in consideraţie numele triburilor intre care se
plasează sit t icii, căpătăm din ce in ce mai mult convingerea că in original forma
a cestui nume a fost suticii (sudicii) 26• Tot pe baza 8lli1 b ianţei în care se plasează,
denumirea att or·ni trebuie rectificată in anorozi, ceea ce inseamnă onurocii, adici'l
locuitori grupati politiceşte în jurul centrului Nur de pe Bugul apusean. Intre t er
menul latin atrox şi numele acestui trib, aşa cum era cetit d e copist, se fi'lcea legi'l
tura din care i s e scotea calificarea de .populus ferocissimus • . Putem deci si'\ presu
punem că unele interpolări se
t•e xtul listei.

datoresc

unui

scriitor

care

a

copiat printre

ultimii

Existi'\ i n text şi alte nume care au consoane duble nejustificate. Una dintre
acestea este aceea de sebbirozi, pentru care s-ar putea, tinind seama de celelalte
triburi printre care se plaseazi'l, propune lectura sembirozi.

in alte cazuri, din neatenţie, copiştii şi-au permis să adauge sau să suprime
silabe de la inceputul sau de la sfirşitul acestor numiri. E foarte posibil c a auchsta
dicii să fie rămas prin supriJmarea lui auch, considerat c a un cuvtnt german de
prisos, sub forma de stadicii.
S-a arătat apoi că lista cuprinde 58 numiri de triburi 'Zl. Pentru ca acest număr
să fie exact trebuie să s e citeasdi iorsderen, Jiudi şi nu iorsdecen Jiudi aşa cum e
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corect. Expresia aceasta înseamnă . oameni ai pădurilor" 28 şi traduce exact denu
9
mirea drevleani, care î n l imba slavă avea acelaşi sens de .oameni ai pădurilor" 2 •
I n trucit in listă sint înregistraţi după ruşi, identificarea aceasta prezintă destulă
siguranta.
Studierea toponimiei poate duce la rezultate satisfăcătoare i n localizarea tribu
rilor in cauză. Totusi n u trebuie să se procedeze mecanic, ci să se s tudieze î n tregul
ansamblu in care se încadrează tribul dat şi pen tru care se descopere o numire
cnt espunzăloare. De multe ori localizarea obtinută cu ajutorul toponimiei po:�te sil
nu a i b ă niCI o valoare, c ă c i in sec. V-VIII, mul te d in tribur.i le slave s - au deplasat
din locurile lor de origine şi la sfîrşitul unei in tregi perioade d e m i g ra�ic se aflau
dl·stul de departe d e regiunea undf' se forma�e nu mele lor. In această privinţă
numele obodritilor este edificator. Am a r ă t a t mai sus ce rol j u ca �ufixul ob- şi cii
nu m e l e i n cauză avea intelesul de . locuitori de p e malurile flnvit<lui Odra (Odei).
E i se împărţeau în obodritii nordici (nortabtrezii), care '!U fost' împinşi d e pe (Jder
mai spre apus spre hotarele Danemarcei, şi obodritii sudici. Aceştia au emigrat l a
rindul lor in regiunea dunăreană, impărţindu-se i n două grupe, obodritii vest ici,
sttpuşi d e franci la inceputul secolului al IX-lea. d i n această ca:tză neme:nţi onati în
listă şi obadristii esl ic1 (Os tabtrezi) din cîmpia bănăţeană.
N u m el'O! g/opeanilor se trage, desigur, de l a numelE' lacului Goplo din Polonia.
Acol<> a fost însă patria lor de origine şi în c are ei ş i - au format un nume Totuşi in
pPTioada d e expansiune a triburilor slave, e i s-au p u t u t deplasa m a i spre apus pe
valea rîului Notet.
Putem face de asemen�a o legă tur ă justificată i 11 tre numPle locali tăţii Tvn sau
al rîului Tverta ş1 numele tivenilor. La fel, la explicarea numelui ulici/or ( n c c u p r i n s
in listă in forma aceasta) se p o a t e lua i n consideraţie, fără t e a m ă c ' i vom greşi,
numele rîului Ulla, afluent al Dvinei apusene, mai sus d e Polotk. Nu trebuie � ă ne
aşt eptăm insă să-i m a i găsim încă in a doua j um ătate sec. �1 I X - lea tot în aceeaşi
locun. Ş i unii şi altii emigraseră spre sud şi se stabiliseră î n podişul Podolie1. Tre 
buie şă m a i observăm şi fap tul că ei au rua i p u t u t fi cunoscuti şi sub alte denu m i ri ,
a ş a c u m e s t e cazul obodriţi/or est ici şi al feznuţilor.
S-a arătat pe de altă parte că i n lista .Geografu lui Bavawz" , prim ele I l triburi
sint înşirate intr-o anumită ordine. Ordine, ţinînd seama de existenta m ai multor
redactii şi interpolări, trebu ie să existe şi i n celelalte părţi.
I n adevăr primele 1 1 triburi, m enţionate ş i de analele france şi uşor de loca
lizat, sint ! n registrate în două şiruri paralde începînd d e l a gran i tele Danemarcei
spre sud i n regiunea dintre Elba şi Oder-Neisse 30• Localit:area lor nu mai consti tuie
o problemă şi n u ne vom ocupa d e ele 3 1.

O anumită ordine există, dacă lăsăm la o parte interpolarea subliniată, d e
asemenea, in u l li m a parte a listei, u n d e se înşiră triburi începînd d in Prus i a, de p e
ţărmul Mării BaJl.:iloe , SIJl ile sud pe terirtoriu.l Polon i c : şi Luiaciei. ES<te deci necesar

să se descopere şi ordinea in care sînt înregistrate triburile din restul listei, pen tru
a căror localizare putine din propunerile făcute se pot retine ?2•

Plecind deci de la ipoteza că harta acestor t riburi nu �ste dresată la v o i a
inlîmplării şi că in inşiran:a l o r se menţine o oarecare ordine, p r e c u m şi de la
fapt u l că informatia i n legătură cu C'le fus0se obtinu ti:! de redactorii listei de la
negusiorii care circulau pe anwm i t e drumuri spre marile centre meşteşugăreşti,
munca d e localizare a numirilor întîln i t e în acest text se face cu mai multi sorti de
izbîndă. Pe aces te drumuri, călătorii treceau pe l a seminţii p e care in prezent le
putem localiza c u m a i m u l tă uşu rinţă ş i pe la altele pentru care în tîmpinăm difi
cultăţi. Primele vor constitui j aloane pentru cartografierea cdcrlalt e.
Existau în sec. al IX-lea mai m ulle drumuri de pătrundere din Europa centrală
spre răsărit. Cel mai important era acel care mergea de-alun�;ul Dună rii spre g u r i le
ei. Altul prin Polonia, pe Oder şi Vistula, mergea prin Cracovia şi Vladimir Volinsk
spre Kiev. A l treilea mai la nord, prin sudul Prusiei orientale şi prin L i t u ania ducea
la Novgorad. Teritoriul d e azi al nomâniei, s trăbă t u t de lanturi de m unţi greu de
trec u t şi �coperit de păduri dese era ocol i t .
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După inşirarea primei �erii de triburi si tuate imediat lîngă frootiera ri:isi:iriteană
a ImpEriului german, l i s ta pretinde să inregis treze neamurile vecine cu acestea
spre răsărit. De fapt ea n u face altceva decît să r�dea t riburile inUlnite de negus
tori pe cele trei drumuri arătate. Primele sint neamurile care s ă lăşluiau in apropierea
Dunării. Autorul
acestei părţi a listei avea
informatii din aceste
p ă r ti
despre
obodriţii est ici (ostabtrez i ) , mi/oxi şi feznuţi · (phesnuzi).
Foarte multi i s torici 'li ling\' işti s-au ocupat de localizarea obodritilor estici
filră a ajun goc l a rezUI:tBJte def1uniUv·e 32. fa.ţă de informa•tbile date de 'lllll e le cronici
m e d i evale germane, ipo tezele emise de unii cercetă tori cehi sau poloni, care caută
p e obodri ti i estici pe la gurile Oderului, î n Pomerania 34, treb u iesc respinse, ca fiind
l i p s i t e d e orice temei. Chei a pentru localizarea lor o dă menţiunea din A nnules
Francnrum în care se arată că in anul 824, . legatos Abodritorum, qui vulgo praedc
necenti vocantur et contcrm ini Bulgaris Daciam Danubio a d i acentem incolunt, que
e l ipse adventare nuntiabantur illico venire perm issit. Qui cum Bulgarorum iniqua
infestatione quaerf:'rentur et contra cos auxili um s i b i feiTe c eposcerent domun ire
j ussi sunt • :s.
Textul este destul de precis. Din el se vede dor, p � de o parte ci:i avem de a
fac e cu o singură seminţie, nu cu două aşa s-a afirmat de unii i s torici 36, iar pe de
a l ta, că e a se situa i n Dacia . aproape de Dunăre ş i că se i'nvecina cu bulgarii, Pe de
e l li'i. parr t e ubodriţii erau şi vecini ai francilor, care p llltcau să-i ajute in cazul unui
război cu bulgarii. Pe la inceputul secolului al IX-lea, ei deveniseră supuşii hanului
bulgar din Preslav. Neputînd suporta mult t i mp această stăpînire, împreună cu
qunduscanii şi timocianii, s-au răzvrăti t şi au schimbat-o cu suzeranitatea francă. In
anul 3 1 8, solii lor s e prezentau impărt�tului la Heristal '7• Deci abodntii se siluau
î n tre stăpînirea francă şi cea bulgară. Erau apoi vecini cu l imocianii, care n u p o t
fi d e c î t locuitori de pe valea r î u l u i T i m o c din Bulgaria.
Din pasajul c itat mai sus s e poate constata că e i locuiau în Dacia, ltngi:i Dunăre.
Textul nu arată la care Dacie se referea au toruL Nu credem că I n această vreme el
mai avea noţiunea Daciei creată d e Aurelian I n sudul Dunării. Per.tru dinsul Dacia
era acolo unde o pune şi geo�raful din Ravcnna, in Banat şi dincolo de muntii
apuseiiJi. I:nrt:rudt obodriţii se silluau inil r e s t ăp :nilr·ea franJcă şi oea bulglll' ă , pu�oem să
afirmăm, fară a greşi prea mult, că e i ocupau pe la inceputul secolului a l IX-lea
cimpi a bănăţeană şi regiunea m lăşl'inoasă de la vărsarea Tisei In Dundre 38• Ei
tri:iia<� aici amestecati cu populaţia romanică şi ou fost in p arte romanizati.
Numele lor nu are nici o legă tură cu oraşul
Branicevo.
Expresia
.vulgo
Predenecenti vocantur" ne arată că e vorba de o p oreclă oar·e ci·rcula pe seama lor.
DenumireiB de predenecenti era răspindli'lă l.a curtea oarolig�ană de solii bulgari cu
scopul de a pune într-o lum ină defavOII1abil ă triburile oare se eliberaseră de sub
s t ăpînirea hanilor din Presla·v. Termenul prede necentes reproduce probabil un cuvînt
de ocară oare deforma în mod trivial ş i vo·:t, t:n al1 nume pe oare şi-! di:i deBJU ei şi
anume acela d e npH A ISHdH IJ, H . dunăren i " .
Din analele france se poate constata c<:r\: era direcţia expansiunii primului
s tat tulgar in cele dintîi decenii ale secolului al IX-lea. Exista dorinta de a pune
s W pinire pe teritorii din nordul Dună rii, dar nu şi posibil i t atea de a o menţine.
Rezu l t ă limpede din analele amintite cî t de efemere şi de şubredă fusese o ast fel
'le stăpinir·� asupra triburilor d in preaj m a Olteniei şi a Banatului, eaTe scuturaseră
d e curind jugul avar şi refuzau să-I înlocuiască prin aliul.
Al doilea trib mentionat' i n
sînt miloxii. Propunen•a
de a-i
respinsă 39•

legătură cu drumul care străbătC'a valea Dunării
trebuie
localiza
însă în reg iunea
Milcovului

P1 0babil autorul a inregistrat BICI o numire imprumutati:� de la bizan tini, dată
unui trib slav din apropierea Dunării amestecat acum cu romanici, numire insuşită
5 i transmisă germanilor de solii şau negustorii bulgari. S-ar p ă re a că bizantinii au
tradus i n limba lor numele acestui popor, care avea u n sens laudativ. Deşi ex1st<î
unele dificultăţi la derivarea numelui in cauză de la expresia greacă
a\'î nct înţelesul de .cei cu adev ă r a t p u ternici " , a10emănarea rămîne destul de sugestivă.

J.l�v'oEEîc;,
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Dunilr!'ni sînt şi feznutii
ui:ltal el! e i trebuie identificaţi
Cesariu In Dialogurile sale 40.
Numeroşi cercetători s-au
.nare parte din ipotezele emise

CIHODARU

(phesnuzi), al •treilea ne•arn din această grupl'i. S-a
cu acei fizoniţi ( cp!Z:wvitm) jmentionati de Pseudo

ocupat cu identificarea şi localizarea lor. Cea mai
nu au lnsă nici o valoare. Cu un secol In urmă, f11ră
a Incerca să-i localizeze precis, S afa;ik credea că sint pecenegi 4 1• Identificarea
fe:muţilor cu lizoniţii lui Pseudo-Cesariu ne dă lnsă posibilitatea de a recunoaşte In
ei populatia romanică din nordul Dunării. Numele acesta are In limba greacă
sensul de .fugari" de la cpuo\0 . fugă" şi era dat de scriitorii bizantini romaniei
lor din nordul Dunării. Intrucit li considerau fugari de pe teritoriul imperiului.
Lucrul acesta Il arată precis scriitorul bizantin Pseudo-Mauriciu In Strategiconul său
din secolul al VII-lea. Dlndu-le denumirea de 'pE<pouyout; sau de npo<pouyoiiaceea ce
tnseamnă .fugari" sau .refugiati", el spune precis că .sint romani".
Cu feznutii-fizionitii se Incheia seria semintiilor lnşirate de-a lungul drumului
ce ducea spre gurile Dunării. Brusc autorul acestei părţi sărea la triburi din Pomc
rania apus<!ană şi nordul Poloniei.
l.a Inceputul acestei noi serii se lnscriau thade.5ii 42 care au fost localizati de
asemenea In diferite p ărţi ale Rusiei, Poloniei, Germaniei şi chiar In Peninsula
Balcanică. I ntrucit ei fac parte dintr-o lntreagă serie ale cărei componente se
tnşiruie Intr-o anumită ordine şi directie, care este aceea a marelui drum comercial
ce mergea prin Polonia spre răsărit, cea mai acceptabilă propunere este aceea care
li fiie:ază tn provincia Dassia, Intre Havel si lacul Kremmarek, pe teritoriul aparti
n!nd pe atunci episcopiei de Brandenburg u.
După ei urmau glopeanii, care trebuie să fie puşi la răsărit de Oder, pe aflu
entul acestu�a. Note t şi in jurul lacului Goplo 44• Mai la nord de glopeani se
găseau zvireaniJ (Zuireani) •al că.ror nume se leagă de •acela al regiunii Sverin dm
Porm:rania occidentală 45.
De la glopeani spre răsărit se trecea la bujani (busani) adică la tribul care
locuia pe cursul inferior al Bugului apusean, afluent al Vistulei 46• Mulţi dintre
autori li confundă cu bujanii cronicelor ruse sau cu vol1neanii ş i · i aşează pe Bugul
dm IJcraina 41.
Mai departe drumul celui care informa pe geograful bavarez se bifurca. O
cale ducea spre nord-est pe llngă Prusia onentală şi prin Lituania spre Novgorod,
iar alta se lndr0pta spre sud-est In direcţia oraşulUI Vladimir Vollnsk. Mergind pe
prima, el Intilnea triburile prusiene ale sul lcilor ( sittici ) tn Sudavia, sambertilor
(sebbirozi) din Sambia 48 şi ale unlizilcr ( unlizi) de pe rîul Alia care separa vechile
regiuni Varmia şi Natanghia de Barta şi apoi tribul li tvan al auchstaicilor (sta
dici) 49• A'Ilorul le lnregistrează tot pe două rinduri Incit lasă imţresia că drumul
descris făc<�!l aici o largă curbă 50• După înşirarea icestor triburi baltice, informatorul
se Intorcea iarăşi pe cursul Bugului apusean şi nota tribul narevanJlor (nerevani) dP.
pe afluentul acestuia Narev 5 1 • Mai jos de aceştia, tot pe Bugul apusean tn jurul
centrului poli tiv Nur şi pe riul Nuret el Intilnea pe onuroci ( atturoci) 52• Mai spre
răsărit, tot in apropierea Lituaniei trebuie să fie căutat tribul eptaradicilor. E dificil
de e1:plicat acest nume. Probabil avem de a face cu un rest de populaţie străv>eche
lnrudită cu lituanienii şi slavii. Prima p arte a acestui nume se II'Ulneşte frecvent
In unele antroponi!me trace ca de pildă Eptacentu.s, Ept atralis, Epteporis, Heptaporis,
Eptepyris, Eptezenus etc. 53. Spre nord-est de ei se găseau vilerţii, pe Vilia, afluent
al N i emenului 5�.
Există alte citeva jaloane care ar arăta că in continuare, autorul lnşira t.Tiburile
slave situate de-a lungul celei de-a treia ramuri a drumului amintit locuind de o
parte şi de alta a lui. Pe latura sa de răsărit, in direcţia Vladimir-Volinsk, se lnşirau
zahrozzii, zcnetalicii, oluriceanii ( aturezani), caşiricii (Chlae:lli r ozii), lendiţii, tanveţii
(thafnezi) şi jerivanii (zerivanii) 55• Toate aceste şapte triburi sint greu de localizat
TO<tuşi d 111::: ă ·lend izii, tanv,etii eşi otur,ecianii daru }aloamele !IliOOes.are, eJe pot .fi căuJtate
tot de-a lngul acestui drum. l n cazul acesta zabrozii şi znetalicii trebuia să fie situati
pe teritoriul Volîniei. Ot urecianii pot fi plasaţi la nord de Vladimir-Vollnsk, pe

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

125

LOCAIJZAREA UNOR T!UBURI 01N USTA GEOGRAFtJLtJI BAVAREZ

7

riul Turija 56. Casiricii erau undeva tn apropierea lor. Lendizii ocupau teritoriul de
pe stinga Vistulei la sud de oraşele Leczir:a şi Sie1 adz. Se î n tinseseră acum, pro
babil şi p e valea riului Pili ta 57• Teritoriul lor a fost numit de cei din Halic.i, Lend
skaja zemlija şi apoi Liadskaja zemlija care expresie a fost extinsă apoi la intreaga
Polonie. La sud de Vistula, pe T11nva ş i pe San, lo<:: u iau l nnveţii, nume transcris grc
�it de· copist sub forma thafnezi 58 • Spre răsărit de ei, p e lînoJă Vladimir Voltnsk
trE-buie să fie căuta ti jerivanii (zerivani ).
Ptnli la aceştia merg cunoştinţele celui de-al doilea redactor al listei. Cele
îndepărtate triburi de graniţă Lmp eriului German erau vilerţii din Lituania şi
ol urecianii din V6linia. ln felul acesta el se achita, î n măsura in care putuse sJ
culeagă iniormatii, de obligaţia asumată în titlu de a prezenta triburile din partea
de nord a Dunării. ln incheiere el exprima o altă părere a �a. sau a altora, eli de
pe acest teritoriu au ieşit toate neamurile slave şi de aici ! ş i trag originea.

mai

Lucrarea luată in intregime nu s-a oprit numai la aceste date. O a treia per
soană a intervenit mai tirziu, in orice caz mai inainte de ullvmul deceniu al seco
lului al IX-lea şi a adăugat triburile existente în vremea sa intre Oder şi Vistului.
Incepe

enumerarea cu prusienii

(prissane)

pe lîngă

Marea Baltică

59.

Urmează

volinţanii (velunzane), din jurul oraşului Volin, din Pomerania occidentală 60 ,
silezienii (sleezane) mai jos de precedenţii pe Oder 6 1 , Junjicii (lunsize) din Lujacia,
dadoseşani, care par să fie aceiaşi cu t hadeşii. Milcianii erau alături. Pe malul drept
apoi

al Oderului, in jurul centrului Busnic, mentionat uneori in analele germane, erau
aşezaţi besunzanii (besunzane). Tot i n Silezia trebuie să fie căutaţi verizanii, Jra-

Ş

ganeo şi Jupiglaa pe care af, ik ii sirtua în regiunea Nisei lujaciene 62. Opolinii sint
slavii grupaţi in jurul centrului Opolie iar golensiţii (golensici), ultimii. sînt mai sus
de ei, aproape de izvoarele riului Varta.

�

De la prissane ş i pînă la golensiţi avem o serie de triburi care se tnşiră tn cea
mal perfectă ordine, de la Marea Baltică din Prusia, prin Silezia, pe Oder şi pe
Varta ptnă la Carpati. Unitatea seriei a fost s tricată însă prin interpolarea numelor
a 10 popoare din Europa orientală de la bruzi pînă la vuislane inclusiv. Unele din
ele se pot identifica uşor. Astfel avem pruşii (bruzi), cazarii ( caziri) ruşii ( ruzzi),

şi slavii poloni de pe Vistula (vuislane) 63• Se vede că autorul
acestei interpolări prezenta un alt s tadiu de dezvoltare a societăţii, căci el nu mai
lnşiră aici ca autorul redacţiei a doua acele triburi mărunte imposibil de deter
minat, ci adevărate popoare.

ungurii (ungare)

Printre ele se găsesc tnsă cî teva neamuri care opun oarecare dificultăţi la
locali7are. Acestea sint vuizumbeire, Jorsderen liudi, fresiti, seravici şi lucoleani.
Dacă lăsăm la o parte pe pruşi (bruzi) care sînt prusienii, s-ar părea că şi autorul
acestei interpolări a păstrat o oarecare ordine in inregistraea acestor triburi şi
anume înşirarea de la răsărit spre apus, de la Volga spre gurile Dunării. Pe Volga
şi pe Kama s tau vuizumbeire, nume care trebuie să fie citit weisen bulare, adică
.bulgarii albi" 64, spre deosebire de cei rămaşi lîngă Marea Azov, .bulgarii negri",
supuşi de alte popoare. Ungă ei erau chazarii. Urmau apoi spre apus ruşii. Lîngă ei
6
erau la apus de Nipru Jorsderen liudi, .oamenii pădurilor • , adică drevleanii 5• Ungă
drevleani pe podişul Podoliei, locuiau livertii şi ulicH. l.Ja numele tribului fersiti dacă
schimbăm locul silabei li şi o punem înainte obtinem numele t.ifersi, adică c'ivcrţii.
Mai jos de ei, in podişul Podoliei, alături de liverti se găseau lucoleanii. Safarik ! i
punea tn jurul localităţii Lukoml din Rusia Albă. Numele lor, i n adevăr, vme de l a
numele acestei localităţi, dar e i nu m ai locuiau acum acolo, ci se deplasaseră spre
sud I n Podolia. De l a numele rîuletului Ulla, afluent a l Dvinei apusene, rîulet care
curge tn apropiere de Lukoml, ei s-au mai num i t şi ulici. E foarte posibil ca de la
ei să vină şi numele de Lukomorje dat ţărmului Mării Negre la apus de limanul
Nirpului 65. La sud de tiverti şi ulici, ocupau pe atunci stepa din sudul Rusiei intre
Don şi gunle Dunării, maghiarii (ungare). Denumirea de vuislani, cuprinde semin.
tiile

polone

de pe Vistula

superioară

(Polonia Mică)

67•
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Jn afară de cazari, pentru care dă cifra rotundă de 1 00 de cetăţi ( civi tales l a
celelalle triburi din această interpolare n u se f a c astfel d e adnotări. Faptu l aces ta
şi ordinea în care se indică triburile, scot astfel în evidenţă interpolarea însă�i.
C u aceasta se incheie în treaga rev izuire a localizării triburilor. Au torii dife
ritelor in terpolări, au avu t, după cum se vede, date exacte asupra exist entei dife
r i telor neamuri şi seminţii. Fanteziste sînt n u m a i unele d i n cifrele care indicJ
numărul de cetăţi ce l i se a tribuie acestor triburi. Autorii d e asemenea nu pot s H
f i e invinuti de l i p s ă de ordine in lucrarea l o r ş i de înşiruire dezordonată . a triburilor.
S e poate spune numai c ă in această op eratie ei aveau p u ncte de plecare d iferite �i
că uneori u n itatea dată de e i era s tricată de interpolări u l terioare.
Considerată in

felul

acesta,

l i s ta

.geografu l u i bavarez"

devine u n

izvor sigur

şi de m ai mare valoare pentru istorici.

A N E X Ă
TEXTUL GEOGRAFULUI 13AVAREZ 6a
Descr i p t ; o

1)

c iv i ta l u m

Lsti srmt

70,

qwi

et

reg ionum

propinquiores

ad

plagam

septenlrionalis

res:dent

fLnihus Danaorum,

Danuh i i
q·u,os

69

vooant Nor.l

abtre:t..i , ubi reg�o. •in qu.a sunt oirv.irtales LHI , p er dwoes suos p.a.IllAoa:e. Vuilci, in
q u a civitates X C V et regiones IIII. Linaa est populus qui habent c ivil ates VII. Prope
illis

resident,

quos vocant Bethenici et

XI. luxta illos sunt
regio,

quae

vocatur

Snieldigon

qui vocantur Hehfeldi,
Surbi,

în

luxt.a iJoios, sunt quos vocant

71

qua

et Morizani,

qui

habent civ i l a lc�

qui habent civi tates VIII. Iuxta

regiones

plures

sunt,

quae

habeni

illos

est

civi tates

Talaminzi, qui habent ci vita les X l i i i . 13 e h e i marc

72

L.
in

est i m m en s a · � l

qua sunt ci\· i l atcs X V. Marharii hlabent civbtates XI. Vulgar i i regio

populus m ultus, habens civitates V, eo quod m u l l i ludo m agna e is 1. i l e l n o n s i t eis

opus civilates hab�rc. Est populus, quem vacant Merehanos ; ipsi habent civita/es XXX.
Istae sunt regiones q u ae

lerminant i n finibus nostris.

Il) Isti sunt 73 q ui iuxta istorum f i nes residen t : Ostabtrezi, in qua civ i t a tes

plus

quam C sunt, Miloxi, i n qua civitat'es LXVII, Phesnuzi habent civi lates LXX, Tha
desii plus quam CC urbes habent, Glopeani, in qua civitates CCCC aut eo a mp li us.
Zuireani

habent

civi t a tes

CCCXXV.

Busani

habent

civitates

CCXXXI. S i l l i ci ,

regio

inmensa, popufis et urbibus muni tissimis. Stadici, i n qua civitates DXVI populasque
in!imtus. Sebbirozi haben t civita tes XC . Unlizi, populus
Nerivani

habent

civilates

Eplaradici habenl' civi tates
t a les

CCXII.

Chozirozi

Znetalici

habent

LXXVIII.

habent

c i v i ta les

CCL.

Lendizi

LXXIIII.
habent

A l u rezani
civita les

civilates CCLVII. Zerivani. Quod lantus est regnum,
vorum

mul lus,

CXLVII I ,

c i v i l ates
populus

CCCXVIII.

ferocissimus.

CCLXIII. Vuillerozi haben t CLXXX. Zabrozi habent civi

habent

civi tates

A l lorozi

exortae sint e l originem,

sicut· afirmant,

habent

XCVIII.

c ivita l es
Thafnezi

CUII.
habenl

ut ex eo cunctae gentes Scla

ducant.

III) Prissani 74, civi tales LXX. Velunzane, civi tates LXX. Bruzl plus est undique
quam de Enisa ad Rhenum, V u izumbeire, Caziri, civitates, C, Ruzzi, Forsderen liudi 75,
Fersili, Seravici, Lukoleane, Ungare, Vuislane. Sleenzane 76, civitates XV. Lunsizi, civi
tates XXX. Dadosesani,
I I . Verizane,

civitates

civitales

XX.

X . Fraganeo,

Milzane,

civitates

civi tates XXX. Besunzane,

XL.

Lupiglaa,

cici tates

ci\·i tates XX. Golensizi, civitates V.
Suevi non sunt nali, sed seminati.
lleire non dicuntur llavarii , sed lloiarii,

a lloia fluvio
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1 Scriplores rerum Germanicurum, ed. G. Perlz, f. I. p . 9 1 .
HistrJire ancienne de peuples d e !'Europe, t . XI, Paris, 1 772, p . 1 44-1 88.
3 Fragme nls
historiques et geographiques sur la Scylie, Ia Sarmatie el Ies
Slaves recueillis et comment e s par J. P., Br auruscw ailg, 1 796.
� Astfel A. Bielovski, în Monumenta Poloniae Historica, t. 1, p. 1 0--- 1 1 . Fotocopii
la SLaruilsiaw Zak.rewski Opis go rodow i terytoryow z pMnocznej strony Duooiu czyli
1. z. Geograf bawarski, in .Archivum naukowe, Wijdawnictwo towarzystwa dia popie
rania nauk i polskiej ", p. I, t. IX, 1 Lwow, 1 9 1 7 ; Th. Schiemann, Rusland, Polen und
Liv/and bis in 17 Jahrhundert, I Te:il , 1 886, in .OnckeiliOVycll , Alyemei.ne Geschilchte
in Einzclndarstellungen", p. 28 ; Bohuslav Horâk şi Du� an Travni c ek, Descriptio civi
l al u m ad sepl enl rionalis piagam Danubii in .Rozpravy Ceskoslovenske Akademie
Ved " , Rocnik 66 ( 1 956). 2, p. 1 -73 ; Historija Po/ski, 1. Warszawa, 1 958, p. 1 32-1 36.
5 Ed. (�ibbon. The I-listory oi lhe Decline and Fali oi t he Roman Empire, p. 4 1 2.
(, Istorija Gosudarstva Rossijskogo, t. 1, P e t ersb ur g, 1 8 1 8, p. 22, nota 44.
7 Vinulska Slavianszcyzna z Geograia Bawa·rskieg o, in . Tugodn:k Vilenskoi" , 47,
1 8 1 6, p. 333 ;
Id em ,
Pisma
pomniejsze geografizno-historycz ne , Wars:va wa, 1 3 1 4
p. 28-32 ; l d e m , Zdobucze Boles/awa Chrabrago, 1 8 1 4 ; Idem, Georgraphie d u Moyen
,\ge, III, Bruxelles, 1 852, p. 2 1 -45 ; Idem, Narodnya zemiach slawianckich przed
puwsto nien Po/ski, Poznan 1 853, p. 655-69 1 .
8 Die Slavenslămne au! der Nordseite der Donau, in .APchiv
fi.ir Gesch'chte,
2

S • atisl ik, Literalur und Kunst ", XVIII ( 1 827), 92-93 ( Viena), p. 509-5 1 0.
9 SIOV<lllskc Sta ro zi! no sti, vol. I l , Praga. ed. a 2-a, 1 863, p. 7 1 1_..:7 1 4.
:o J. P.ormayr in .Archiv fiir oslerre ischische Geschichte", XLIX ( 1 827), Viena
sau Hcr l z og I.uil pold, 1 8 3 1 ; Kaspoar Zeuss, Die Deutschen und die Nachbar8Wmme,
'\fi.inchcn, 1 837, Relip. Heidelberg, 1 925, p. 600-640.
1' V i li b al d
von Keltsch, Der barierische Geograph. Aus den nachgelassenen
Pcpier, în Alt preussische Monatschrift'", XXIII ( 1 886), p. 505-560 ; August Meitzen,
..

5icdlungs-und A grarwesen 1er Westgermanen und Ostgermanen, der Kellen, Romer,
Finen, und S/awen, Il, Berlin, l ll95, p. 232-235 : Anton Kralicek, Der sogennanle
bairische geograph und Măhren, �n. .Z<e:rt.<s<chri�t der V•ere:oo fi.ir die Gesohichte
�liihrcns und Schlesien", II ( 1 898), p. 2 1 6-235. Fritz Curschmann, Die Diocese Bran
dcn burg, Leipzig, 1 906, p. 1 80 şi urm. ; Vaclav Novotnij, Ceske dejinu, I, 1 . Praga,
1 9 1 2 , p. 500-503, 507, 570 ; B. Brelholz, Geschichte Bohmens und Miihrens bis zum
. \uste1 be �1 cler Premysliden, Mi.i nchen-Lcipzig, 1 9 1 2 , p. 347-348 ; L. Niederle, Rukovet
sic.vcinskYh st aro Z 't nasti, in Irad. rus;! d e T. Kolevoi şi M. Hazan ova (Slav janskie
drevwsti), Moskva, 1 956, p. 30, 3:1, 91 , 99, 1 20, 1 23-124, 1 56-159 ; W. Watenbach,
Dcu tschlam/ Geschichtsqueflen in Mil l elalter I, SluLtgart, 1 904, p. 289.
12 A
. B r i.i ck ner, O po!atcich dejin cesk'ych a pols h y ch, in . Ccsk y Cas op is histo
ric Y " , XII,

Pra9a, 1 � 1 9, p. / J-44 : Idem, Wzory e t imologii i kry t yld zrodlowej, in
. � lavi a " , III, ( 1 924 - 1 025), p. 2 1 7-220 ; ldem, Dzieje KJltury Po/skiej, I, Krakow.
l i':IS, p. 4 5, Eugeniusz Kucharsk i, P•J/ska w zanisce Kmolinskiej 2wanei niewMsciwic
.Georgrafen bawarskim " . Lwow, 1 925 ; I dem , Zapiska Karolinska zwana niewlosciwie
.Georwafu, bawarskim"
Spr a wo z d an ia Tow. N a,uk we Lwowe", V ( 1 92 5 ) , p. 81-86;
ldem, J1cmllvsze pierwot ne i zagadnienie szczepow polskicll, in . Studia Slilropolskie",
Krak o\' , 1 928, p . 27-61 ; H. F. SC" h m i d t, Die !Jurgbezirkverfassung bei den s/uvischen
.

•

\\.iil.'tern in ilner Bedeut ung lilr die Geschichle ihrer Siedlung und ihrer slaa! Iiclwn
Organisa.t ion, in .Jahrbi.icher fi.ir Kul:tur und Cesch lchte der SLaven", N. F., Heift 2
t / 926). p. as ; l. \Vojciechowski, Ust roi politiczny ziem /JO]skich w czasa.::h przed
piastowskich, Lwow, 1 927, p. 5--- 1 7 ; R. Grodecki, Dziejf• Polski sredneowecznej 1,
K r ak<JW, 1 9�:6, p. 1 7.
u K. Tymeniecki, Ledzicze (Lechici) czyli \Vielkopolska w w. IX, in .Przeglad
\','i c lkopoLski", Il ( 1 946), p. 1 71P ; Z. Woyceochovoski Panslwo polskie w wiekach {;red
nich, Pozn<n, 1 949, p. 4 şi unn., Gcrard Labuda, Okres wspolnol u slowianskiej, in
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.Slavia Antiqua" 1 ( 1 948), p. 1 87 : J. Wi daj ew i cz . Pcnstwo Wislan, KT8k6w, 1 947,
p. 3-8 : VI. Fritz, Die Datirung des Geographus Bavarus, in . Zeitschr i ft fi.ir S la 
vis che PhiloJogie " , XXI, Hdt 2 ( 1 952), p. 326-342 : B ohus l.av Horak, Fraganeo, in
. Casopis spolecnos ti pratel sta r oz itnosti cesk ych" , LV Praga, 1 947, p. 8 1----84 ; Z. Wo j 
cechowski, Uvagi nad powstaniem panstwa polskiego i czeskiego, in . Przegled
zachodni", VII, 1-2, P ozn<'.ri , 1 9 5 1 , p. 1 42-144 : Vaclav Vanecek, Prvnich tisici Jet. . .
Praga, 1 949, p . 40--6 1 : Rudolf Turek, Kmenovci (Jzemi v �... echech, in C asopis Narod
niho muzea• odd. spole c ensk y ch. 1 2 1 , c. 1 , Praha, 1 952, p. 33-46 : H. L ow m i an ski,
O pochodzeniu geografa bawarskiego, in .Roczniki Hi storic z ne " , V. XX ( 1 95 1 - 1 952)
Pozna:D, p. 5-59. Aici, precum şi in lucrarea citată a lui Bohuslav Horak şi Du�an
Travnicek se menţionează şi alte scrieri referitoare la .geograful bavarez•. O bogată
literatură înregistrează de asemenea in această p r ob lemă R. Kiersnowski tn Ple
miona Pomorja Zachodniego w zwetle najst arszych zrodel pisanych, tn . Slavia
Antiqua• III ( 1 952), p. 78, nota 24 ; L. Hosak i n Crestomatie k svetovnyn dejindm
feuda!ismu, 1, Praga, 1 952, p. 83----8 4 (red. Dr. D. Kranfalov). FrantHek Graus,
Dejiny venkovskeho lidu v Cechdh v dobe predhusitske, 1, Praga, 1 953, p. 5 1 , 206 :
pentru loca.liOZJarea unor tribwr·i de pe teritoriul Poloniei, cup ri ruse in aJCeasltă listă,
v. Wi 'old He�*!l, Les origines de !'Elat Polonais, V•a.rşovia, 1960, p. 49, 58 şi urm.
1� H. Lo w mi ansk i , op. cit., p. 1 5- 1 8.
15 Ibidem, p. 1 8.
1� Ibidem, p. 23.
17 Ibidem, p. 3 1 .
18 Ibidem, p. 45 şi urm.
19 Vezi anexa.
20
vezi anexa.
2 1 Numele
Ungare• este plasat printre numele triburilor din Europa răsăriteani!L
2:' După cum Forsderen Liudi se interpretează ca un singur trib sau două.
23 Bohuslav Horak şi Dusan Trilvnicek, op. cit . , p. 61 . recu!liOSc o anumită ord in e
numai pentru p r i m ele 1 1 trib ur i care sint înregistrate tn două şiruri paralele.
24 . lsti sunt regiones qui terminant in finibus nostr i s".
25 .lsti sunt qui justa istorum fines resident•.
Z6 O astfel de propunere la E. Kucharski, op. cit, p. 81. A fost resp ins l'i tnsă
de H. Lowmia il.ski, op. cit., p. 1 7.
27 H. L.owmiail.ski, op. cit., p. 9. La B. Hora k şi D. Trlivnicek, op. cit., p. 61 .
se dă, cum e just, n u ma i 57.
28 l.P.ude .oameni ".
29 Aşa la E. Kucharski, op. cit., p H . V ez i însă şi discutia H. Lowm i anski,
op r.it., p. 1 7.
30 B. H orak şi D. Travnicek, op. cit., p. 6 1 .
3 1 B:-e sî.nt : noiitabtrezii, (obodritDi no!'dki ), vuiioci (vilţii), linaa, zethenicii,
smel d i gonii , m or i zan i i , hehfel d ii , su rb i ( sorabi i ), dalaminţii, beiheimare (boemii),
marharii ( mor.avii ) . Merehan.ii adăogaţi în a.c ea.stă parte par să fie un du b l et pe'llll ru
moravi. Vezi Rudolph Turek, op. cit .. p. 35. Pentru n i velul cultural al acestor triburi
v. loa.ohDffi He.rrmann, Siedl'll llg
l , Wirlscha.flt urul g•esel!JSchaHJ.iohe verhi !Imisse der
•

•

slavischen Stiimne zwieschen Oder-Neisse und Elbe, Belflin 1 968.
:;2 B. Ho ra k şi D. Travn i cek , op. cit., p. 1 3-2 1 .
3 3 Vezi intreaga literatură l a B . Horak ş i D . Tr avnice k , op. cii., p. 23-24.
3 4 E ug en i usz Kucharski. op. cit., p.
5, R. Tu r ek op. cit ., p. 35, A. 13 rii ck ne r ,
op. c it . , p. 36.
35 Scriptores Rerum Germanicarum in usu scholarium : Hano vr a , 1 89 1
Annales
Regni Francorum sub a - 824.
36 As !Jfel Zll a�rarsk1, Istorija na bălga.skăta dărzava, 1-1, p. 3 1 2. El îşi illlS� te
teza mai veche po tri v i t căreia numele predenecentilor ar der i va de la numele oraşu

lui Branicevo de pe Dunăre. Din această cauză el vede în pasajul citat două semin·
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ţii : predenecenti şi obodriţi. Pe pnm u ii localizează in sudul Dunării in preajma
oraşului, Branicevo, iar p e obodriti pe malul opus al fluviului, prin Banatul sirbesc.
L. Niederle, Manuel de 1' Antiquite slcrve, p. 204, scoate, de asemenea, două seminţii.
Una, din sudul Dunării. si-ar fi luat numele de la localitatea Branicevo, iar cealaltă
ar fi ocupat regiunea străb11tută de riul Bodrog, in Rusia subcarpatică. Pentru alte
studii in această problemă vezi A. Decei, Românii din veacul al IX-lea plnd ln
al XIII-lea 1n lumina izvoarelor ist orice armeneşti, in Anuarul Institutului de lst.
Naţională, Cluj, VII, p . 472 şi urm.
?7 Annales Regni
Francorum, ed. cit., sub a. 8 1 8 .Aliarum nationum legati,
abodritorum videlicet ac Bornae, ducis Gunduscanorum et Timocianorum qui nuper
a Bulgarorum sooietat.e de�civerat et ad nostros t:nes se oorutuler:u.nt".
3 8 Localizarea, propusă de A. Decei, op. cit., p. 427--473, tot tn sudul Dunării,
nu !" e poat� admite. In leg5tură cu această problemă discutia a fost reluată recent
i n Hinek Bulin, Aux origines des iormations etatiques des slaves du moyen Danube,
publicat in culegerea de studii L'Europe aux IX-e - XI-2 siecle. Aux origines des
etats nationaux, Varşovia, 1 968, p. 1 49-204. Vezi şi Kurt Horedt', Contribuţii la
isloria Transilvaniei 1n sec. IV-XIII, p. 1 55-159.
�9 B. Horltk şi D. Trăvnicek, op. cit., p. 23-24 admit această localizare propus1i
de Safnik .
problemei.

ln

studiul

celor

doi

autori

citati.

vezi

intreaga

literatură

asupra

40 Ibidem, p. 24. Discuţii mai ample in legătură cu iizionitii a se vedea la C.
Date istorice şi toponimice privind existenta populatiei romanice şi
regiunea carpcrto-dunăteană 1n sec. III-XI, in Analele ştiinţifice ale Univer&ităţii
.AL 1. C•.Ea" din laşi, seria istorie, t. XV ( 1 909) fasc. 1 , p. 7-13.

C ihodaru,

< 1 P. 1. Safarlk op. cit., p. 695-698.
42 L. Hosllk. op. cit., p. 84, ii confundă cu d.�adoşanii notati mai spre sfîrşi
tul liftei.
43 I3. Horllk �i D. Trăvnicek, Qp. cit., o . 25. F. Curschmar:.n, op. cit., p. 1 72, 1 80,
Hosak, op. cit., p. 84, ii pune ceva mai jos pe m alul sting la Oderul pe Ungă

oraşul Glogow.
44 B. Horak şi D. Trăvnicek, op. c it., p. 25-26.

45 Ibidem, p . 26 după Safarlk ii aşează la apus de Oder. La Hosâk, op. cit .,
p. 84, sînt puşi p e lingă Cernigov in Rusia.
46 B. Horak şi D. Trllvnicek, op. cit., p. 26-27.
47 Aşa L. Hosak, op. cit., p. 84. Pentru altii vezi Horă.k şi Travnicek.
48 In privinta rectificărilor vezi mai sus.
41 Pruşi se numeau numai locuitorii din sudul Prusie! orientale. Cei din Zemlanda
se numeau sembii. Sint sembertii . gengrafului bavarez". Cei din Sudavia se numeau
sudim (probabil şi sudici). Impărţirile administrative Sambia, Galindia, Sudavia
amintesc de vechile triburi. Vezi P. 1 . Kusrrer (Knysev), Etnileskie
teritorii ,
elni cc:skie granicy, Moskova, 1951, p. 1 55, 1 56 şi M. K. Liubavski, Qcerki istorii
Jitovsko-rusko gosudarstva do Liublniskoi unii vkljucitel'no, ed. a 2-a, Moskova,
1 9 1 5, p. 5-6.
se Neputindu-le localiza in mod acceptabil Horllk şi Trllvnicek le situiază la
apus de Elba aproape de ţărmul M. Nordului, vezi Harta care la ei însoţeşte textul.
5 1 Aşa la Hosllk, op. cit . , p. 84.
52 Horak şi Travnicek, op. cit., p. 3 1 -32 dau diferite localizări. Ei aşează intre
Oder şi Elba Ungă Vilti, vezi şi L. Hosak op. cit., 84.
53 1. 1. Russu
Limba traco-dacilor, ed. a 2-a, Bucureşti, 1 967, p. 1 06. A. Kra
licek, op. cit., p. 229 şi L. Niederle, Slovenske starozitnosti, Il, p. 4 1 6, văd In ei un
trib hibrid
epta+radici", de la rod, .neam" . Ii aşezau tn Balcani. Horllk şi Trllv
nicek, op. cit., p. 33, ii confundă cu obodriţii nordici şi-i aşează la apus de Oder.
54 Diferite propuneri pentru localizarea lor la Horak şi Trllvnicel, op. cit., p. 33.
Aceşti cercetători li confundă cu vilţii şi-i pun la apus de gura Oderului.
5� Diferite ipoteze in legătură cu localizarea acestor triburi, ibidem, p. 33-48.
.

•

9 - Cercetări istorice
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V

Pentru o tureciani P. 1. Safarik
op. cii., Il, p. 1 23, 1 4 1 . 1 49, 1 50 a făcut mai
m ultii propuneri prin tre care şi cea de m a i sus, ca r•� se poate admi te.
57 Pfmtru lendizi d 1 fe r i tc propuneri de localizare ibidem, p . 37, W. Henscl,
op. cit ., p . 72 ş i urm. consideră că ar f i fost originar grupati î n urul oraşelor Cniezno
ş i Pmnan. D e acolo ar fi fost împinşi spre sud de goplan 1 . Purtau numele de polani
ş i de la ei a porn :t opera de formare a s ta tului feudal polon.
�5

j

V

,

Pe Tanva îi pune Safarik, op. cii . , I I , p. 1 5 1 .
5� Pentru diferitele propuneri făcute î n leg i Hură
�a

ş i D. Travnicck, op. ei/., p. 40.
fO Ibidem,
p , 40.
�1 lbirlf'm, p. 4 1 .
62 Ibidem, p. 53.
63

cu

localizarea lor vezi 13 . Horilk

Propuneri in legi'il ură cu localizarea lor la Horilk

�i Trii.vnict•k, p. 41

şi

urm.

61

A 7 a la S afa ri k, op. cit., p. II, p. 1 77, nota sn ş i p. 1 80, nota 63. Alle localizilri
la H nak ş i Travnicek, op. cit . , p . 42.
65 Aşa la E. Kucharski, op. cit., p. 8.
65 v. 1-'orak şi Travnicek, op. cii., p . 46.
67 W. Hensel, op. cit., p. 61 şi urm.
68 Textul se redă după Bohuslav Hori1k ş i Dusan Travnicl'k Desc riptio civil !l·
turn ad sept c n l rionalem plagam Danubii, în . R ozpravy Ccskoslovcnske Aka:lemie

Vfd.•, scria XV, anul 66 ( 1 956), 2 , p . 1 -72, colationat cu facsimilul dat la sfirş i t u l
&oe.l.u.i -.; t uldiu. Tot ·a•ccLIO s e în.reg.is tl'ează ş i C: i·�erenţc!•c d e h!<o�ur.i l a .alţ: autofli care
I-au reprodus.
I n copia păstrată nu există alini ate. AC'estea c a şi C'ifrele care le marcheilz5 ne
apilrt!n şi servesc la ară tarea diferi telor C'on t!nuări ş i interpolări ale textul ui oriuinal.
69 T J tlul acesta a fost dat de primul continuator.
70 Termenii care caracterizează aces t alin i a t sint : urbes, iuxla illos şi numărul
mic de civitates, i n general sub 1 0Q ş i i n m a oritatea cazurilor sub 20.
•

71 ln tex t greşi t
n

j

vocantu r " .

I n t e x t .Becheimare". M u l ţ i a u c i t i t .Betheimilrc".

; 3 Tră s ::i tu r a caracteristică a aliniatului o dă lipsa de precizie î n ceea ce pri
veş t•� numărul de civila/ea, lipsa de preci zie d a tă de exp resiile plus quam sau aur

eo orr.plius, pofJulus infinitus, popu/us multus, populus ferocissmus.

7� Caracteristica acestui aliniat este dată de lipsa verbulu i în tre numele tribu
r i lor ş i termenul dvilales, precum şi cifrele rotunde sau terminate î n cinci, î n tre
buinţate spre a arăta numărul d e c i v i ta tes.

75 Uni i c i tesc .Forsderen, L i u d i " ...

;l Există bănuiala c ă textul subliniat este o interpolare dator i tă unui copist
pc la sfîrşitul s e col ul i al IX-lea, cind m aghiarii se m a i aflau încă în Atelkuz.
7: Insemnare făcută ma i tirziu.

u

de

LA LOCALISATION DE U UHUUI:S T RI UU S
DE LA LISTE DU .GEOGRAPI-'E BA VARO I S "
R e s u m e
La

liste

du

. Geograph(;

Bavaroi s " ,

connue

aussi

sous

le

li tr·e

de :

. Desc riptio

civ :1a1:um ad septeiiJtril()lfiia�;ts p:•agam Danutb ',i " os.t um c remarq u.abl·c source qui nous
aide a connaître les tribus slaves et nonslav-es qui ont. habite au iX-e si ecle l e

contenu entre l'Elba, l e Danube et l a Mer Bal t iq u e o u quelques regions
s i tue�s au nord de ],a Mer Noire. Elle g.a9ne en v a:•eur a condition que le r<lll9
l ·ement
des tr.bus indiq uees s o it fait autant que possiblc, avec exactitude . De nombreux
h ' s tor:ens, linguistes et ge g aphe-.; de div·ers pays se sont pnboccupes d e ce probleme

terriioire

o r
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sans arrivcr a le r�oudrc enlieremcnt. Ueaucoup de propositlions fiai•tes - a ce sujet
sonl inacceptables.
Pour obtenir de bons resultats dans cette operation il esl' necesaire d'eludier
a l l entivemenl le texte conserve dans une copie du XI-e ou XII-e siecle. Il est 1�
r (•sul la.t d e tro:s redaciions SUICCC'5ives e l de q ueiq ues inlerp olalions. La p'l'esen te
dude pr(• c i s e
elenduc de chaqcune de ces r(>d.actions.
On p � u t sli'mfclS�r que les copistes successifs du texte ont deforme quelques
uns des noms des tribus qui y son t enregistres. A cel egard, l ' au leur propose plu
s i t•urs corrccl:ions. Ainsi, on d o i t l ire Sutici au !ieu de Sillici, Auchstaici au !ieu de
S i adici, Sembirozi au ! ieu de Sel)b i rozi, AIJizi au ! i eu de Unlizi et Anurozi a u lieu de
A f i u:uzi. Fossde�en lilldi do i t Ctrc lu Fossderen leude celui-ci etant la traduction
du mot s l av e dre v le an i.
Il f.aul. encore len i r com.ple que IC"s .auleurs de la I : ste l.t,naient l eurs inforrr.a
t i ons des m archands qui voyageaient sur les routes conduisant aux bouches du
Danube ou vc•rs les grand C't'ni.H�LS urb a·ins de !'est de l'Eurnpe, comme Kiev ct
Nov�orod. En p a r t ant de telles considerations, l'auleur localise les Obod�ites Orlen
t ales (Os t abt re7i) dans la plaine du Danat, puis les Miloxi el les Fesnuzi dans la
p l a int� valaq ue. Les fcsnuzi sont les f-izonils de Pseudo-Cesarius, lesquels dans le

(

5Lral�gion de Fseudo-Mauricius sont qualifies

TTpo<pouyouc;C'est

par

les

apellalifs de

<

•

pE<pouyouc; ou

une population de l'!ngue latine. Les M i loxi et les sbod r i t i sont aussi
melanges d'elements lalins.
L'aulcur de l a deuxicme palltie de la l:ste passe deti Fesnuzi a u n groupe de
tribus de la Po.Jogne ou de la Prussi·e Orientale, s i tuees sur les roules q u i condui
sa ien t il K i ev ou a Novgorod. La serie de ces tribus comm ence par les Thadesi
situ&s sur le terrilo i re de l'eveche de BrandC"nburg. Ils son t suivis par les Glopeani
gui hab t a i en t l a V'a•al,:ee du Nol<'lz cot •aux environs du lBJ.:: de Goplo. On doil che!'ICher
les Zvirean i daP.s la region de Sverin et les Bujani sur le cours inferieur du Boug
occi dPntal.
Ici

la rou�e

b Jurquait.

Une voi e

condusait vers l'orie11Jl le long des
voie s'alignaient les
la valle du ruisseau
Vi/ert zi, habilant la

ele la Prussie Orientale ct de la Lituanie. Sur cette
Sud�via, les Sambertzi de S a m b i a, les Alli7i habi tant
\tos Si adici qui s on t les Auchistadici de Li tuanie, le!>
V.ilia, a•fluent du NLemen.
Une a u tre voie menait v ers le Boug occidental,

fron�.ieres

Sutici de

d'Alla e l
vallee de

au sud-ouest, dans la direction
V!adimir- Volynsk. C•elUii qui s'y arugaogea•itt, oţvtenaM dtCtS renseLgnements s.u\1' les
N e re an ii de Narev, sur les Anurocii groupes .autor de l•a loca!He Nur, ainsi que
su r ll:s Casirici ( Chazirozi ) o r i g inaires de Carsovi a ; les Ot ureciani sont les slaves
de l a r iviere de Turia, afluent du Pripel, tandis que les Tanvezi (ThaJ.nezi ) sont
ceux de l a r i v i ere de Tanva, de l•a Gal icie. C'est dans leur voisinage que l'on doit
l es chercher au.lres tribus.

v

Le grouplo' in lerpole dans ·la �roisieme pmtie comprend les Fersili, en re.ane
les Tivelzi el les Lucoleani venus de la region de la viile de Lucoml et d e la riviere
d'Ulla q ui sont les Ulici de l a Podolie. L'auleur est d'avis que les Iocalisations qu'il
pr-opose donneront la possibilite de preciser les habitats de toutes les t'l'ibut:l donl
la liste fait m ention.
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Epoaa Regulamell1ltulu.i org!llll ic, IIWI1 1� Mdldovla. !OLt şi 1n Ţara �Românell5ci,
llld mliiŞ'c ă!'i ou oaraat�er ISIOOiJall şti polilbi•c. Biecare ditntre
a CUill Oscut vaJria,Le şli prof'llle
11Ce9tea, llllltr-o memieri'i sui g�enenis, anunta li�ZbuiOlllilooa revoln.itiei. ,dtiin zmul 1848, pe
care au pregi'itit-o sub il'aport lideologic'l-şi organizatoric.

�r� ltoa1e lllllC r i'ime ou caradter de simtezi'i sau i1ll studii �ea1aile. lliC.'IeSbe md.şcli�
s-au 'bUIClllat
l!l t de o deosebiltli aroanţO.e. tA.oeeiiiŞi g;rtiljli 1a fost marni!flesbat i'i şd. -m l'lliCir iYile
mai recell1lte 1 . Mişcarea iniţiat! de Iood·tli Popov ioi a re\lillltllli mJal.i pui\lilll aten\Jia, aUI
a contempo.ra.ni.lor, Oirf Şi ·a �tlorioci:!or de lll1JaiÎ. ltlrziu. r�n m!,ari'i de Wlle1e mentiwni ale
lui V.«i!llm�:L2• nru _llillali _,Jip!ttllllim ni�Lell'li OJi·oi un fel de liintfioŢ_m<C��tii. ExpUc&ţia cOI!lStli
m fmpltull di In jrl.llr ul llTIJişci'irii s-a_ _fkU!t .foantJe p!JI\1illl ă pui
�. Chiar şi m airou
lwele derplllllb1m1entelor, care 11111.1 l1.llll oare:Ciler secret, lfeiie:rmmle ISI!nt d,esbul de vagi.
Judecarea oel•or ilmpli081\i In (J(JIJI]iplat s-a făcut cu o g;I181bă care esbe sianptomatidl
pentru mtan\lita aUitorliitătilor dte a .fJaJce dlt mai fPUltilll rz.gomo<t 1illl jurul aoa9tllli c az
Şi - dUipă -rum VlOlil v-edea illl COiru!l'lllJUJIIire - mowe lj)€liilbnu a j'I.ISI.iltioa o asemem.e-a
procedură �exllstllll ou rpnisOISilru\ă .
llllJ Lr-un stud;.u mai rooellllt 3 , comiPlobuil este diaM auniJnJtdlt � coruteilbU!l CMe illra 
teazi'i ·!n g•E!Illlef ail rruişcăll'Lle premergătoaa-e amJil'lli 1:1e!Voli(JJţ.iJo(rM
u
-1 848 in MoklOIVa.
Natul!'a oomJplo�ruluJi, obi<eo!Ji'Vel<e IŞii rp8IJ'I!JiciJp81ll wi au rămas frn5ă iCOIITIlIJ) et III.eCilosou.te
lD.
.
DoSiarul tpi1oce.WIIud oelor timpl ioatt>i �n coonip]ot 4, ale dillllli. prli!ndpale piese .sini
IIICtul d.e aou:ll8!re ' :şi - .dopnoSi.i!I'ile " ��rogaRî!limle}; oferă tilnfutm1a:llii 081fe meri-tă s!i
retină�a� lin genJeral, pro005'1.111 a ·fost ooierut'M ·IIII!tr-•o '5ll.umliltă' d�ll'ooti'!l. Din oer
oetwell al,ellllt ă •a ma!l:eri MnJG'llli , se clleg<l.j ă fimp1ul că GIU.Iboiililti'i,ţLle, tn mod Qeii.Dertllt .
ne&OOf(HriiQ -OO!nipliObtlllui nid o seiiililfti
llr iOa.ttie ou oaf'81<1ter p!Olitic. iiiU COI!lside.rmt rrutJreaga
a c t iun e drept o tălhărie, încadrată In procedura penală obişnuită. Aceasta, pro
babil, s-a f!oult cu gaopu:l nem ăllitu!IliJslilt de a avna OO!l1Jp�caţii-Le de nmbură Lntemli
şi <chi m- eXlternă. l�r-un oarecare selll5 , IJ)J"'OOffiilia <mit.m.UiţjLor er'8l in avanlba.ju�
incu lpaţ.ilor ; aceştila, In d•epozijliiLe 'lor, 8IU n�ega.t ou desăvlrşilfe orice ilrutentie de
romp'l1at ilmrpotriva (){fdimei de stat.
Este d i f�dl, sli enun1\i'im conclu'Zlii �eoise şi d�iln:ilti'Vle ru prrvJIDe la obieobi!V'ele
reale e.Le mişcării. OrdanTbîndu-ne d'lllp !i proi(UJ.UJI. et.Inlilc ş.i 610dal a:I ad-eranţi.lor, ca şi
după 18/lrumdlte p art'iocuffani�ăti, ollll' e 811.1 ieş �i� In evident ă fn OU·Psul ilnSitructiei, illl pi'-i
mul moment, am fost -isp i·M�i să �ooem unele lllpfopi'eri ou ll1lişc: ăr-ile ,dim G&lati şi
Brăi La, car-e a'V'eau s ă -!,ruoe���p ă doi 11ati miCIJi tlr'M<u s. Din pă,oai:e, !1!1511, 1i;psesc acele
e1cmen•te esenţ :ale de n-aturi'i să l!llgădu,i·e $ooadrtlrea miJŞ<;ării c&Pe fiooe obdteetUII
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aten1ieu ruoes�·re in aceea a bullgar�i1or, gll'.eoiJJOr şi sîll'b�lor, oare aV'ea să s tknească
un as-emenea ecou Îlll T•ara Rom ânell5c ă IŞi Mold ova, î.n p eni081da ourpniiil:Să !ntl'e ani i
1 84 1 ş i 1 843 6• N u • e maJi pru.ţin aoch.:vărM 'illlS ă că jnformlltil:•e caJre a u �OISt adunate i.n
ti mpul insHucţiei - asurpra I(IJoestora vom stă•rru'i in our•SIU! lucrăll1ii noastre - pro
b ează , cu evid-enţă , cil'edem , că mişcal!'•eJaJ se de!Jaşează net doe o Slumplă asoo:•erc
care ar f.i aV'Uit dl"erp� obiecliiv doar j•alf>ul, aşa •c um cruttorli tăţiJ.e au încemi!!l s-o
calH;oe.
Re·LIIIt ind carzruil. aşa •cum se desprinde el d:!ll dlo51arul am•chetei, imrpărltăş:m
ronv:nge!"ea •Că materlia.LuJ menită să fi•e OUIIlOSCilllt, penbru inteJ.eg•erea mai depLină
a pl'ofinJulu•i epocii anteri•oare ll'evoLu�i•ei de 1La 1 848.
,
lnainbe de a ull'măr·i farptel•e, c�=iderăm neoesar să faoem o sou•riă pPezc-n·
tal'·e a 81lllt•eoeden•teLor celor dmp·l•:•oaţi illl oompLot. Unele dalie î�ă•reSic presupunerea
cu pr..vil'e :la c8il'acterul ş•i o�enJta!"ea rn j,şcărui.
t loniţă Popovici 7 : nă•scu•t 1a 8 nuJlie 1 809, îm satul Hlibooa dinn Blu•CiYY.illl a
Copilăria .şi-a petr•e'1lllt-o •În Moldova. Taltăl său flJS'ese preot. In an'llll 1 827 se afla
.uoenic ia şcoaLa de La FlămilllZJi " . Duipă . Sitr�ioillr.ea " 8oostei şool i, i•n a'lllglllst 1 827.
a plecat să-şi corut.inllle inrvăţătur a la şcoa,Ja dj.n Soobilţeni. De anei, mmind indem
nuri•le 1llnei v.eden ii, merge la Iaşii uooe i.twată în carutiamare oru rm oareoore das•căl
Colea, căru)a, i n schimb, î i slujeşte. După ce a terminat învă tMuf1a, o per:oadă
oarecare de vreme, a sLu.j.ill la du�Eriti Sltă.pilllli .
La 28 aJUgust 1 830, in Ulrma •oer€1I1ii So8Jl•e, a .foiSit primit i111 Mi•1rt}a pămîn,�eană
cu graduJ de .unterofHer " . Nu după multă vDeme, i se mor.ed intează funct�a de
.sbarşii v-ahrrTIilst.r
I
u " , in esoadmn•ull 1 al diviZJionru.Luli de cawa:leri•e .

La 28 f·ebruw:e 1 8 3 1 , este ar·oobalt p.e motivul că ar f,i .răsulflat•, căotll'e un ii
dim c:a.d<e�i, suoof.i t·eri şi soLdaM, .S'oopos'Uil ce av·e de a eşi i•n P'Tlimăvall'ă cu tov a 
răşii săi la codru, ca să s e apuce de hot i e " &_ Din declaraţiile altor m i litari 9• re
zultă că :I'\Oipovku, . ·iln nenUJmă•n11lte T11lllldrumi " , ar fii SIP'UJS că, îndată ce 1111(1 V'erui p.ri
m ăvare, .ar ·fiÎ bi�e să adiUJlle IW•OO cîţ;va 011 melllJi şi să meargă la ood1ru pCIIl� ru
ră21boimioie". Potll'wi� dedar�i,ei jrunkemLuli C. Bontăş, PopOVJid, IeZllllt de fap tul
că i se •fă•ousell' ă obsewa1U in megMilllT ă oru o ches�ru111e de servki111 , a.r f,i spus : .nu
mi-t ocă•r·i muJit pe rniillle, :ri/U'mai IIIŞ�ep� pilll ă în pT1imă'Vla•ră şi atu�ai mă duc ou � ov a
răşii mei in pădure, la cod•ru, unde nici în codru nu mi-e frică dar nici în t•î rg u " .
Oeoai'eoe, d'lllp ă oi� se pare, aceslte VOII'be în•cerpuseră s ă se răspindească prin1Jre m ii�i
t11r1i 10, •aa/Zll luli i 15-·a acordaJI: toaltă B·t•entia.

E&te d.ifioil să recorutHu:m e l!iac t impre.jură'f,iJ'e de J.a unooputul anului 1 831 .
ChnaJr a·bund, 1. PlopiOIV\i'Ci a lllcga� că al!' f•i ii'OSI!Ji1t aseme111e a \'orbe. Semnif:•cat·ia
afilnrrJa.ţUilor s ale 811' f,i foSJL cu toltul a.!1ta 1 1• Eos t·e inbere5181ll t de notat că 1. Popovi<i
pune atn•nt pe faptul că a fost denuntat deoa.r ece, în aa.l i t aJ tea Sâ de .vahm istru " ,
işi .ll!ldep•�inea s-lujba .cu &sipll' ime• 12• I n 1 839, ·in ou.rsul i•ruberoga.bor-'•u.lu•i luat l a
judecă.torÎia tin�UlUii l aş i , dec·llll r ă c ă , petn�tru a-•i det•ermina pe j·rmkNi şj pe aJţi-i r e-•i
avea In ·SIUborocne să -ş� indeplineaGcă slujba. a rost s•ibt să r·eourgă l•a pedepse. J un·
koelli� !lllS ă , .fiind feciord de b01i•e�. jă LUIÎ[ldJu-5ă •la pă•rint i i lm, aoeşli.a ar f,i dat j albă
La odrmruoi�Pe MM•înd că el aii' ·H jll'llc hipuind a •lua •tot esaaJdmlllllu şi a pomi în tă•l 
hă r ie şi asup11a aoeos�ci pîni au pll'iimr.t şi g.Îiull' ămilll't, dt!lpă �Care pe dinsul I-au supus
inchisooii " 1 3.

Veradtatca oeeLOU' !'elat-ale de ·1. Popovi.ci cSite gii'Clll de conLrolat. Nu ne i•rJ:doo:m
in.să că, In parlte, ce.J pulţin, eJ.e e:��prillll ă, in•�r-o mă•sură aprorpi•ată d e neal•i•ta·t-e,
mmosfera cm·e domnea tn rîl!ldu�1Le armat•ei şi diiSpr·e� l pe aa.r.e 'lllll i i din.Lre v•iiotol":l
ofii•t.eri, ,fii de boi•eri , il m.anilfestau tată de .acei 'Oll l'e nu •fă,oe•alll PM·Le din c:•aJSa lor.
lmdnferoot sub ce rapoi't .am an aJiz,a ·fBiplt•e.Joe, abtudinea m!lll)lJ festată de junkeT1i, ma•i
ales - aiC'e!Şti a, . lnbr-un cu'V'illllt 8JU ară1·alt " şi SIU.S�i•ruUit acuZJa.tia - văd•eşte o ne.tă
poz�iţi•e de d&Să.
Dovadă că au.tOU"iltătde au pni'VIi•t probJ.erna ou toată se11iorzitatoea o constHuit'
faptul că ITeozuJ:•ta<t.ru l cel'ce•tă'l1iiol!' siiTIIt aduse !1a ormoş�:n�a Lllli Miroovi.ai, care, J.a rîn
dul său, P&porlteacză lui KIÎsselev. l:n urma dispozi.�ii�or aJOestUJia diilll urmă, Mi•rcovioi.
pnin ..predJojeruia" ,cu m . 2791 , din 15 apll' ihi·e -1831 , decide oa IO!Ilntă Popovioi să fie
supus
decă �i i mii)Ătare, fl'E"llo' bru a f1i pedepsilt, mai i'll tăi, iill oet\ift atea sa d-e os·t a:ş

;tJ
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IUirm ind

•c a , durp i1 •oceea, să f.j e ltriiii1Sf·er·at judediţii •crimin ale, .srpre a să t r i mi te loa
14.
Fii1n.d in�orm 111t aSIUIJl'Ta soMtei oe-�i ena r e :m�r·v at ă , 1. PopOVIici, i m'P rewn ă cu un
deZJe111xlr d�lll <Bir m aba iiUS ă , ·ev;;:dează dilll inchi510Me, La 1 miii 1 831 , ou mlenţj.a de a
ti'ec•e peSit·e hotar. Sîn� P'ri:nşi in .arprop:,ere de T•ecu•ci. in u r ma unei lupte in OU/fsul
c ă r•e)a - po�riVIi•t docla.r•&triei �u!i 1. J>opmnic i - alU ·Fost inoonjruiJ"a.ţi ş!i ll'tacati de ci.r oa
500 oame1111i , din oa�re 50 înMma,�â, vr·eme de tre: oeaeurri. In CUII'S'UI) IUiptei, este im 
puocllllt la mînă. In <Uimrp oe enau trans:poi'�·Biti la I.aşi, la 'Uin popas d•e no�te, in satu l
Ohi�Scoeştu - ValS\lruci , fuge din nou . S lăh;1 însă d'n oBIUza febl'ei rprovooată de rii!Ilă.
este pi1ins di•n n oru ş i adus l a la�şJ, la 27 i'!.IJil·i·e 1 831 . Ina'Illl·e d� a se tmmima cer-oe
tarea millitară şi de .a fi pronru!l11ţ aJtă eent,:•nt.a, 'evadează d:n JlKJU, la 3 �uhle ·1 83 1 .
Deşi a fost că'l!ltalt ş i s-1111'.1 făcut rpubEca�i i speoi,lll:,e in ·IIIOeSi t .;ens, pr·�n inlterme
d iu l Divanu:u i împllimull.or, nu a rp11.11tu't ·fi găsit. La 12 l!lllgrust 1 832, cu pr.ile jul li!Il•ei
r eform e srurv•en:·te în MiiiJitioe, Ion.j ţ ă Po'fXl'Vl'.·ai este scos d<efiniltiv d in controale-le
a rma•tei 1 5•
PoLr•iv,:t deolitr.a,� ii1or ·f ă ou�e ·în ;Limipul procesu'ruli, duipă evad.Mea din i>nchisOEIII"e
s-a dus in • t·ara tru:r·c-e ct.Soc ă " , in Bu l9 ar i a , unde 1a stll't doi ani ş<i jumătate. In real ift lltoe.
însă, ·lermenull •a fo.st ma>i ,Jung. Tot dl"n mă'n�uri•a sa, I·eZill·hlă că s-a inapoi>a-t �n Mol
dova ahia în am11l 1 835. SbalhilH la 'IIBIŞ>i , a f ă·Clllt negtllSibc••ie cu •fî>n, OII"'Z , porci .şi
al tele " , în tovă,răşci•e c u .st·ro•jmai·s brrull" :Ioh81111Il . Ou ·începere d:n anul 1 837, faoe ne
grusoton!e pe ·c� pr·opr iru , cu pepelllli şi porci. in .medeaTIIU l Sf. Sp !:ridoon" 16• De ase
mene•a, o bucată de vreme, a hJJcra.t li!r.rpr·ue>nă cu J.gn·Bit bulgarul, La pr ă v ă l i a aces
tu:a din P ă cu r ari 1 7.
lmiJ)reu;nă cu J.oo i ţă B01p10111·:•oi , alU an a i foul imiJ)Ili-ca ti in C"Oirrplot şi a:rest a t•i
o cn ă "

urmăltorH :

2 lgnat Nicolau bulgarul 18 • liii. vhstă de 50 181Il. i ; b u1lqar, dÎIII. Tîmovo. A venit
In Moldova in 1 828. Din de<o:,���r at·i�le lu•i Ude P•eM-oVliiCÎ, l'e<ZJU 1tă că a ,fosft v o luntar tn
armata rusă , in războiul din 1 828-1829, îndepl inind m i s i un ea de c ă l ă u z ă 19• lgnat
inJSă, •im niki u n a din decl!III'a liile s al•e nu a 5P'ecifiioa1t a·cest lru'Orru. A•re o duqhelll!!l ă
Î•n Pă·curar i i·n 081re v:III.de bărrntu.ră. A fos�. o pe r· oad ă de vrerr:e, ll.o'V11111"ăş c-u 1. Po!piOIVIici
3 Ţone (Ţole) Dumit'l"·iU bu/garu/ 20• In vi•rs t ă de 45 >ar.J.i ; bulgar, o r i g in ar din
r.:.movo. V•en(lt în •Moldova de patru ami . .de cînd eroa scumpebe in p îdrll.le " . Se hră
neş�·e ou meŞit•eşru,grul 9fădinări•ei " , î·n sa,bul R.u�Seni , din V'OO 'năMooa Iaşu,:lllli. l l •=oaşte
pe lgnat în c ă ci:m tar a s•a• . Fiin-dru - i d a,tor cu 1 50 led, s-a tocm�t să - i slujească pînă
l a Sf. Gheol!"ghe, aînd urma s ă in1Cei&pi1 l u c rul! grădimd .
4 Cos/ea Tucanul (Tucanov) arnău/u/ 21• l n vîrstă de 35 ani ; bulgar, 01ngmar
d in TînnoVlo. Stabi�·�t la Bră,iJia, tmprerună cru ipărim! ţ i •săli, i·ncă dm c-op i l ă r :.e . Se hră
necŞ�l e .•ou ·slujba arn ăuţ'•ei. pe l a boi eni şi l>a agi e " .
5 Teodor PJ.rvan, amăutu/ 22• ln vîlfstă de 4 0 an1i · bulgar, onig�in•!III d ' n V id·in
'
V�ni•t •i.n Moldova d 'n coip'il ă·Pi•e. S...a hrăni>t o vreme ou grăd iiii. ă r ia. Oî1t .·a avm pu
·
t•N•e " , .s�a <OOIUIJla<l ou n•egusoor:i•a ce vite şi cu lucrul pămînttul u i . După ce a scăpMat,
s-a făcut ·arnă'lllt .
. 6 Ilie Petrovici zis Chine / 23• liii. vî•rs t ă de 45 an1i ; bulgar, ordg.iiii. ar din V•al!"na
V•emt in Moldova de 20 ani. Durpă ce a stat în Gala�:. v•reme de ipaJlru ani s-a sta
b i l i-t l·a Iaişi . s-,a . hrăni�· .ou· S·l•uiha am ăuhei ; a .fost şi în Se f'Vli oilll·l atgi e i . ' Cu cinai
an! In urmă, a •Gumrpă.rat o duqhean ă pe S ă-r ă n i e , pr·em1.m şii o a1:1tă .d>ugheniţă " in
<are v inde bă'li1 UII" i. De dJ,a•ră că a f.o�t vo>lun<\lalf în detaşamen.tul ookiii. elul.wi Lipra.ndi 24_
7 Ivanciul V ilu/, amăul 25. In 111 ir.stă de 34 ani ; bulgar. Ve:n1i1l in MoldOVI& din
cOipiJă,rie. A fost uc·e:n�: c J.a un ois1111a r, arpoi s-a o <upalt •.ou sLujba arn ăulţ " ei " . Stă in
g a zd ă •la I lie Pe� rov•:c:. l n 1 828, a·curzillt de comrpli oi1•a�e la un a.sasi!Illa•t, es•te co nd a m
n a.\ .[,a un an d'e ocn ă . După i srp ăiŞi.� a pec•epsei, a .fo,,t oLilb c ra t pe chezăş::e.
8 Ca1ciul buJgaruJ 26,

liil vîrs t ă de 38 amli , bulgar,

i n Moldova de 7 amL Se hrăncşt·e ru grăd ină r ia .

o r : glimar di•n Tî·r novo . Venit

Găitan. arnăudul 27• In v.!.ns<tă de 55 ani ; g r•cc, or.:g,:nar di:n ep�hia
O.a.rd anele. V·enit in M o:ldi{)Nla o da.tă •cu anm<� t a I LliSă, •in 1 828
S-a .· h ră 
slu j b a pe la fe!i ur'i de ·k'lă [x)i·e,;-i " . A fost în :>lujbă l11 sot ' a fo:;�\u.lui 9!jllnlcher

9 Anton
MPitula

nH

ru

-

.
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Anldrei PavJi, la agie, ila d0111m
11niJt
şi wa boierul f>[-ivi legh i. A căl ăt orj,t ln TuiTaia, ln
Ţ•ara Româneasdi etc.
10 Straie (lstrate) Ianovici 28• In vl r st ă die 31 an i ; grrec, ori·gimar d.iJ:n Bogasca,
.ţa�a gr•e0041SCă " . Venit ln Mo l dov a de oprt tani. S Lu jeşte pe la dJi.ferHi bo��ti. De trei
lllll i - fiind bolnaJV - lurcrellză .chel.irătria" [ta birserioa Barboi.
1 1 Tudoroche Chirdolul (Chirdoglu), arnăutuJ 29, In vl·n>tă de 40 ani ; gr·ec cara·
manlău, oriigmar dim . A'Il6dol " . Plleclllt dim �a'!'a sa di:n COIJli:lă·rde. A st&t TillU1tă vreme
la Bucur>eş Li. Se hr ăneş te cu .slujba arnăuţi ei pe La boier i şi pe unde p oate găsi" .
12 Neculai S1rbu zis Ciolacu 30• In vîr·Sită de 50 ani; sillb, or i·g in M din Negotin.
Vem:it ln Moldova ln 1828. � hrăneşLe cu . meşteşugul SUJiulgiei şi oişmrungiei". A
prLeciiJt din Serbita lmrpreună ou KaMtghooll'·g he. In anul 1 828 a v eni� la laşi.
13 Melinca VasilieviCii 3 1• In v:imtă de 50 ani; sirb, originar dm TopolnHa,
.ţara •tu roească " . Venilt in Moldova in anrul 1831. Locuieşte Ja Podul Leloaiei Şli SE;
hr ăneşt·e ou p:reautplia, &V'lnd �i semănăLllii'i .
14 Florea grddinarul 32• In v î.I'Sit ă de 40 ani ; năsOUJt La Ora�ova. A v·enit in
Moldova lnai.Dlt•ea epidemiei. de ho leră . A sLujit um an ca arn ăut la hătunănie ; s-a
s�a.tolmiJailt •IIIPoi Ja PoduJ LelollliÎe i, hr ănindu- se cu gr ădiillla " şli a·Ltre negustorii mici
a pi1eaupi•ei • .
1 5. Iordache Dumitriu 33• In \'ÎI!'stă d e 3 5 ani ; năsocut L a Iaşi. S e . hrăneşte cu
sliujb a pe UIIld·e poi111. e g�si, neavân'Cl meştoeşug " . Locuieşte la Hie Petmvid.
16 Alexandru Popovici (Rdspopa) 34• In vlrstă de 35 ani ; năsou<t la Sineşti I��ş.i. Fost preo<t. 1 s-a lulllt diiJiul p!leo�iei -- la 30 IlJO.iemrbnie 1 838 - pentru purten:
worală. T·lllt ă l sw a tfost eOOIIlom. A ·sltujtiJt la bi�el'kă <breli 'ani şi jumă1111te.
1 7 Ton Casian 3s, In virliltă de 25 and 1 năSWit la Cos1eşhl. Venit J·a Laşi tn urmă
cu şase ll'JIIi . A fosrt r���rg lllt . ·In momentllll tn oare a fosrt a.restaJt, era sluji1m - caza·c
- · :la tl1ibuJn<a,bul CI'imirrlai. Gh. Oa.z6Cioc ii era vă r, i111r 1. Papovici oumn&t doe val!' ă
18 Gh. Cazacioc 36 - Moldovean, 1n vîrstă de 30 ani, s1uj.i tor Ja 111g1ie. E ra oum
nat de VI!III'ă cu 1. ·Polpovi.ci.
19 Costache Dimitl(iU 37. In v�rstă de 28 lliili ; 0111igi1Ilar diJD la:ş.L Mai lnllliJD1e s-a
h r ănilt ou .droşaa la uliţă" Şli ou oiroi'lll<a.
lll
AOUIITl , de asem'El'!lea, M'e . cărulţă la uliţ ă " .
ocupindu·se şi ou p r.eauplia. A su!fer ilt două condamnări : lrn 1 833, pem•tru piiJI!bioipare
La ·furt.uJ a 12 boi, e fosrt pedepsn ou 60 lovi<tull'li de bici Şli un an la muncii pub1ioe ;
!n 1835, a fost bămJiitl de oornpHoiltalte la prădarea hazn.eldi.
Ceti oare au juJOaJt lfOlul de • .i.spiltito.ni " şi au deiruunr\lalt pe complotliştli, dUJpă ce
in prea.le.bil, işi dăduseră adezliWl:ea la oomp.to<t, lllll fost :
· 20 Stoian S1rbul zis Ciobanu1 38• Sirb, sliu1rnol!' (ouluCCIÎIU) tn medeaJD.uJ Sf. Sp·i ·
riidon, S'llb coma'I!Ida •căpi�anJu.Luii Gh. Bmactarul 39,
21 Gheorghe Cazacali sau AHcazac 40• Sluj �tor, wb oomanda oomisarului OVI8I·
talulUJi eJ. doilea din Ieşu, Plllle
l<lliit
Pa.LeoJog.u. PlroventieDJta inoomă.
22 Căpi-tanul Cernea s1n Toadeil 4 1• S'IJIP'Us e!Ji:nesc ; fost vo�untar in detaşamen
tul ooloneliulud Liprlllld
l i, .aşa oom 18 m ărtUII'Iim Hie P etrovic i . Oniginar din sa.tJui Cala·
fiii, .ţa[a turcească" (BuJgal!'li�). Veii!i<l: in Moldova de 30 ani. Până in 1 830 s-a hrăni\
ou br ă h ă.ni a .şi ou alte s.peou.latii " . De aJlUIIlCi , a sliuj i<t la dMmiti ooJeni. Este Slbarbu1U1

in Huş:i.
23 In afell'ă de cei menţtionaţi rnrllli sus, Bni Grama esbe denu\IIiţat drept compLiCE
de 'C ă!Jre cllipilbanul Cerne·a. In vîrstă de 34 ani, origma.r din S�nu - Covurlui
Tatăl săru elia grec . Îall' m lliiil a moldoveiiJlcă. In t i mpul domniei 1u'i 1. S andu Srturza.
fH.nd dmp�klllt llll<tr-·um fulrt de vi�e, a Sil81t la oonă v·reme de doi .mi. In 1 83().....1 83 1 ,
a .fost dipliJtJillll de pot-eră J a tmu<turiJe Tlllltov·a, Toeauc·i ş•i C.JOVIUIIilu•i. S e hr ăneşt•e ou
.lucrul pămlii!tulll.IIi , llJV'ind pămînt, răreşie, ln re Luni de hobllll'e " . L-a OUill.osOUJt pe
c�i·t1811lu l Cemea in urmă ou o� ani , cind era .abia veaWt d i:n polera So!llll volilllltlirJa
ce s-llill .fost lnjghebat de Leprandli." 42.
om d'III!Je le sumace pll'eze!ll!balte m ai sus, chliar fără să i·DJt:r ăm in dtiscut<ar>ea pro
blemelor pni v.iru:l comploliul prop'l'iJu-Zlis, se degaj ă 'Oitev.a rconSila1ăr<i timrpoi'tan1•e, ClaJ1"E
c cmferă cazului unele a·speote par�imLCIJile. In prumuJ rind, majori1at·ea oelor irnpli· 'i
Gală, stlllt blllg
l eri, greci Şli sirbi. Acesta repreZJi.ntă unul elin factO!ti-LClltr•e ne illl.d em·
Jla&e, dlllliţlaJ
l , s� tfa,oom apropierea d� milşc�l� c;IÎIX! �laţi � Bră i la, Pr�fel1inţa. ;Q;el �
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rnarujestlllt �, de •a grup a u:n nurn�� de oaaneni aparţiniru:l acesto r nati001811iUi·ti, obiş·
nuiti au ml ruu irea IIII"mel�. este dt se poMJE! de semillificativ� p entru determilrua.re11
orienUirât complotulUii.Majoritatea complotiştilor s e cunoşteau mai d e mult� V!l"eme, f.i e pentru c�
er.aou oTligim ar,i dlilll .IIJoeaa.şi loc, fioe ·c� inoda•ser� llllllllil irte rel•llitui din peTlio a d a In can:
se ,a.fla.u i:n MoLdova. lonit� Popovkli msuşi, in a:nii care 111 sta� in sudu l Dun�1rii, e
stlaibiLit, probabil, unele legMuri. Fap�ul •este p.robat de relatiile ce le l'llllre�izne după
ret'llllo<��roer ea in tară, precum şi de prererilll ta rpe oare o m anHeSit� rperutru o 6lllllll1Illi tl'i
c·&•egoTlie de oe�mellli i , SIUb 'TllllpOTlt etn:iJC şi social.

Pmitia s oc i a l ă , ocup•atia şi - indeosebi - datele, chiar sumare, piTivind ante
cedentelle ce1lor mai multi dint re cornplotiştti , exclud Jpoteza potrivilt c�reia i:ntele·
g·erea di.ntre dînŞiii ar .fi avut dr>� scop organiZJBITell u:nei b8!Rid e de 1�lha'l1i. Faiplnll
c� inibenţrl,a aoe ii!S t a , •IISUipTa c ă r f'li a s-a stăruilt in cursul instructilei. coo9tiltuia 'l1lil pal[1a·
van la 1arl ărpoS11.ul căruia se iTIIi<ti•a llllil p l11n cu .peTlspect�ve miii laTgi, se degaj� a.tt�
din datele de mai sus, cit, mai ales, dm desfăŞ'Urarea oorceltă·Tlilor in i!llStanţ,ele dE:
j udec at ă . Constatarea s.e despriru:le •atî:t din inteTlpreltarea faptelor, dt şi. In egal�
m ăsur ă , d1in fo lo·s'ÎJre a rmor daJte pest·e care ·insta:n·t Eile, nu intîmpi Mor, oredem, 111.1
treruf ou UtŞmint�.
In desfăşuT•area ceroet ă ni lor - aşa •cum am menţionat mai sus - oornplotiştil
n-au mărturi!>ilt ca:J.itate111 lor de .foşti volu'llll·ani i n arma1a rusă. Or, piTeslJIPUII1·em, par
tioilpar;e a.ba lupta impotri'Vla turc-ilor a deltermilll at o �·ri·ns� legM'lliT 11 intre d,inşii, legll·
tUIT� care a •colllJbmullll şi dup ă t·ei1Ill inarea răZJboiullll i .

·

9

Fdlreşte , nu pultem lllfirma - dlllt•ele procesuJuă nn ne ing� d'llli•e I!IJCest lucru c� prozeJiiltii lud I. Poipo vid , org<miztndu-se pe teriltorilul Moldl()lvei, ar fi a'VUI! inlten·
tia s� �reac� in
. . sudul Dunării, rpoentm a llll•p\lli ·i mpo:triv a turcilor. Deşi rnlllllerlial 1 îst_em,� uno
aşa •CU'ITI VOII11 oav e a prilejul să coiiiSt lllt ăm in contillnua�e - vădeşte e_!_

rel{l;ţii cu teTlit9riile _din SIUdlllll DunărH, nimic nu îndreptăţeşte ilpoteza \lJIIIE! i a
nea finaldt1Uu a actiuni i - grurpullui din 1 839 43•

·

·

Dac� asemenea pr esup un � i pot fi consider·lllt·e dl'epli riscante, date l e ce le vom
discutiei in 'OO'lilltl nullll!"e ind reptă tesc ideea potrivlit d•Tleia organi7latorii miş
c�rii d i n 1 839 urmăreau mai mult decit o s i mp l ă actiune tălhăreasdi. Evitind formu
larea vreun·ei observatii sau oonsta.t ăr i pripite, cu c aDacter general, ne mărginim
s� înfăţişăm faptele in de51f�ş.ur11.re111 1� cronologi!Că şi logi!Că .
In sear a z1leli de 4 IIIJl l"i.He - ou eJJoop�ia l'llli 1. Popov.ici, oare a fost prins In
ziua urrn�toare - complOitiştii ind i cati mai sus au f.ost arestati 44, după ce, in p r ea 
loahil, ·fireLe .oom;plOilluJlu i fus-eser� descorperue şi urmă'l1ilte ,vreme de ctteva lUIIlil . Un
impo rta n t rol in descopel"irea firel o r actiunii I-au avut St o i1 an Sîrbul, Cazacali şi
mai puţi·n căpitll!llul Cerne a. Dintre CIIC eşti tr e i denrmtători sau . donoş.nici " , Cllllll sint
ruumiti in amele oficta,le, uiltimii doi •au 1ăcut p al[1te, ou s1gmant�. dim (Jom.plot şi au
d'iv.uloga.t SJe cr eilul conspdra.tled
l
ou putin tirnrp tnaimlte de dllllt a indtio&ă mai sus, dm
mOI!Ji.ve •IIIS>Ulp'T·a c��ora nu posedăm nici un fel de inforrna·twe.
Stoian Sirhul (Ciooam.1l) ,a .foSit pr imul care a d ezvă lUJit ooîrmuiTiii existenta
comp lotului . .A!Oest·a. f·iilll d sluj1it� la aglie, fusese rep ar!JizoM la .CIUllllc.uJ" eLin p•iata
Sf. Spi.r idon, sub •comanda c ăpitanului Gh. BăniTactaruJ. Aici, 1-a. cll[)J()5oult pe f. Po·
poviai c are - CIIŞ<II oum iiiJTI mai arMat - se ocupa cu negoţul d e a:n·imale. Acesta
i-a comulllli.cat li.n'ben·�Lile s·ale Şii �-a propus să se asocieze la mJ,şcarea ce o [;n itia.
PotriVliJt declllll' llilt e� sa�e. coo!fi,rrna�ă d·e comlll!ldiant, a ,aJdu;s �aq>tul la cunoştinlta
aoestuia iiiiC ă de la ·1 s--..1 6 serp�emb r ie 1838 45 şi a priiillit &-arciii1J8 să accepte propu·
nerea de a int•ra in rindUirH•e comp lolbişWor, cu S'Cop'Uil de a descop eni tOIIII!:e r'arn ifi·
catiile ş'i :pe �oţrl, cei •imp lioati 46. In ZJiua de paŞt i , Stoia:n 111 !Taporflllt din nou cele
lllfla�e sulb111ll iind că .s-a t ngroş at glum a • , c� . s!altul loii" {.al comp1i01tiiştlilor) este mare" 47
In urma aceswr re lat ări , căpitll!lllllll Gh. Bădra.ct aru l ,a ll!llulllJţaJt pe mMele ag� 4e
5·i impreuJIJ� ru aces�a e meril la m inistru. Acesta le·a pus î·n v eder e. 1n tmmem
ciiJ!Jegorioi, să fie cu băgare de seamă. In 1a·cesot tirrnlp , a incep.ut şi Cazaoali s� f'll'r ·
n:irere informaţâi ou pTii viiTe li! .exi stent a comrplobuilui. In 7Jiua de 4 aprHie, dlllip ă o
nou� audtient� la marele 1119 �. căpit·anul, po�rivli� ordinului, 111 proceidat l•a prinderea
complotiştdlor 49,

SIUipilliiiJe
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Gheorghe GaizaoaJi , s luj,iJtor sub comaJIJ.da comisaru lu i cvaltalu.lu: al doilea
dlin oraşu l l aşi, potrivi1 ded•ara·tiei saJ.e, •a fos t ademen:ilt de 1. Po))O'VIiiC i o lună după
int•rarea sa în sJ.u,j bă 50 • A dezvălu1:� COI111ti•s•amlui taina comp lottululi .:a 20 ianuade
dată după care 1-a adus de .Ja Huş•i pe c ă pi�'an:u l Cerne•a, cu ajutto rul cărui•a, declara
el , urma s ă lucreze cu mali mu lie şanse de reuşiltă pem•ru pr·inderea complotişot-ilor.
La 6 februa,rie, îl!lltr -.un rapolft seCfiCit, adresat fo sttn:u,i mare agă , comilsar u.l Pal-eologu
a r ă ta ellli sll.•oo\la C01111p lotului -şi ro�ul jucati de cei -doi .•iiSip:•tdor i " 51•
Se corns11B,tă, dec i , c ă , p!nă în u ltt•imta dipă, cei do'i fu notion ar•i , căpitanul Gh
B ă i rac t a ru l şi oomi-Siaru•l Paleologu, au lucra•t pe corn.t pmpriu, fil>P.<care cu oa.merui'
lui. Atitudin•ea aceastla a:r f·i puttutl ,fti detelfminată -de d01f'il!l ba, Illwtrită de fieca·re, de
a incl!ll98 presupusa răsplaJlă din par tea s t ăp î'll.'i niL Nu estt•e elliclucsă n i oi �tpO·teza în
conformit·a•Le -cu ca-re cel put.in unii d.i:nlre dînşii er au ames,L·ectaţi în co mplo t 52•
In urma dlispoziţ,ii!Olf rprirncte, în s ea•r a ztLei de 4 ap•I1ike, căp i t anu l Gh. B ătira·c 
ta.rul, 'Î mpreun ă •ru un însem111•aJt num ă r de sluj·itbor i , a început iiJCtiunea de p.riJndere
a complotişW or. La oper atie a p artirupat marele 181Qă însuş i .
Incar oera1U i n ânchisoa.rea agiei, c omplot•:ş l i i au f.osl supuş-i unui p ru m •int·e rog a .
toriu repeta t, apoi la judec ă to r i a tiiilul:ului I.111Ş i şi la tr ibrmiBlu l criminal. Cu un e!P
d•eosebi•r•i , oalfe nu a·tung Î!lls ă esenba pmbl emelor, d ecl�Brat·iile sînt aceleaşi . Inc u lp a·
tU, :fă r ă ellieep1ie, ·au !!legat orice aottiv•ilta•te ru cara•ot•er C·OII11 plotL·!st. T01tul s�a m ă r 
g.in i t l a ·a c eea ră 1. Popovi ci a p ovestit unora din l:r·e dînşii un vis, pe care n i meni
însă n-a ma.rui..f•e sia•t , citluşi de putin, ·i n•tei!1 �: 18J de a-l t flaJ!lSrpune în V'i•ată . In a�eeste
cond i t i i , ocu2Jaţ i a s - a s p ri j i nit doar pe mărturiile detaliate a l e celor trei .donoşnici" .
De l a ince<putt, ·In iiJCes•t complot, frap ea z ă două lucrur i : mod�!Htatea de recr u ·
tare a prozel•:ţ�llor, pri111 a.fuşa·rea cu osle!ll.�a,ţ!e a unor o bde.rtt i ve fa!ll• tezis•le, izvori te .
după c ît se pare, la prima vedere, drnu -un spiri•t dezechilibrat şi - în al doi l('la
rînd - graba suspectă cu care ttm.ii d i'lllllfe cei iniţiaţi şi-au ma.n::!es•La•t aco·rdul de a

pa.rt•:oirpa la inJărp1.ui-rea u:nor as·e<rn.emea planuri.
Cootradktia de mai sus se desprinde e vti dent d;m m aterialul Olferutt de ·inStt: ruc·
t!Îe. Iată plfO-bCemele p r inc ipale .care ee de sp•rtind d in analirl,a acestuia.
Ionită Popo<vici s·e COI!liSidlera predesotina.t să î nf ăptu i.as c ă o a n u m i t ă m isi u n e.
C..e!olf pe care voia să -•i cîştcge le declara că obi·eclivele aceste ia i-au fosot imp use
de d.i'VIinita•te, el lfuind do-iiJT insot-rumen•tul de .rea.l•irzar e. Asdel, in V'is, după cum rel•ata
el, încă de la 1 5 .auguStt 1 827, i s-a a r ă tat o vedenie ( u n tî.năr î m brăcat în alb, călare
pe un cal raţiu), care 1-a î nş tiin.tat că este ptredes�t inatl. să s ă v î rş easc ă •anumHe .fapte
- să botcze pe evrei.
Ci111d a imrpli;n,i,t 29 .aJIJ.i, v edenta a încep ut să i se ara:te continuu, amnn•t,indu - i
.m.:.Siuneoa• a că r-ed termen d e îndep: i.n�'re s e apoop1ia .
Impo:rtarut de r.eţ:nu t es1te că J.a intrebarea lui Popov i c i cu p·r : vir e la m odal i ·
t a-Lea de a strî.nge p r oz>eli1 i , in numele u:neti asemenea idei, i s-a replicaJt : •.pniv•eşte
pre oametnii oei s ă raci şi vonnki şi le spune visu.J tău şi eu le vo.i .da g î!lldu l şi 1inimă
cur a,L ă şi pu,tere în t-r eab ă şi s-e V'or înfră �i ou �ine ; şi vei pleca c u p u ţini fraţi ş.i
după porn : rea La îţi v a curge din t01ate p ă r t i lc noroade şi ag i u l o ri cum curge ploa·ia

din norii " .

Popov.iCii avea v i sul scris p e h î nti-e 55• Atu nci cînd cons' de ra că este momentu}
potrivi�, dup ă o preg ătl.u re plfealab i l ă , li oHe•a ce lo r ce voJ•a să-·i ini t i eze in tai111a sa
Lect ur a s e făcea cu un anumit c eremo n i a! , d up ă oare u rm a jur ămîn tu l de rigoare i n clus ş.i in tex·t•u l VlÎsuluti - în oon.foJ'm.:•Lat.e cu car·e, ce•i in i t i a ţ.j • vor urma p în ă Ia
moiiiJr-te " . Leg ă mîntu l era pece>tlutitt pr!n s emn ă �u r·a pusă pe docu memtt, iar pă•Sitr.a:rea
secretuluti � asiguifa pri!ll ju,rămint pe pî·inea m od ela l ă în formă de cruce. In or:cc
caz, pH'cauţiile p ă reau .a fi cu m u J,t prea m ari pent•ru o simplii bandă de tălhari
Din depoz.!ţiHe fă cute l a proces de cei t•re i de.nu 111 tă- tori, se de 51p rinde că. tn
coov orbir.iJe pw-.taJte cu prozc.L:t-ii , I. PopOJVid ar fi[ <>Xp.rimat m·ai concret ş i cu ma i
muJL•e dettal i i pltanu rile sale, care depăşeau pe oele inse:r at•e in documcn�u l aminti•t.
ASitfel, po1•ruv;� m ă rtu nieti lu i Ctaza oa l i , 1. PoJPovioi conta initial pe un nlllm ăr de 20
sau 30 o amenn. După acea s t•a, Îli m ă rtu'l1us·ea e1! illli Cazii!Cali, • . . . să încep a eşi prin
tarl'i şi mai stnlngîilld plnă la vr eo m i e două, după ce V'OITTl p răda p e l a tlrguri •a.fa r ă . . .
pe urmă să ven,im şi că1r.e Eşi, unde, s'l lnd ba medea n.u l Copoulu ; , �ă scr. ie m . . . o
carte la m ă ria sa vodă, la mitrop ohlu.l, J,a m i:n i ."tr·u ş.i cclor l·a.n � i b o i e-r.i mar.i, ca să
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iasă a·fară l a Cop<Ju în aintea noas�ră Ş·i viind s<Hl şi opr im p Îill ă cind n u vor da
pom111ci ca toat•e .armele, llltîll: de la tOilll ă 'lTIIi.�[<ţJ;,::�, dt ş;i d e J.a tojli sluj.ittorii din lăun·
t wl orlliŞui·UI: . . . să ni J.e adu•că noauă şi •to�odJ•tă s ă �asă ş i mmţ·ia llllfară, fără arme,
c î nd puindu-i pe toti să ·facă mai Îilllt ăi g•iurămin t , pe urmă să 1-e dăm ş.i arme şi
să-i f111oem un aou noi şi a tll'nci să zicem m ă ri•ei sale Lu i vodă, mitropolitulu i şi m inis
tru h.ri, •ca <Să nu oum'VIa să soe amesteoe sau să s·e cer·eoe a s tiJ".ica coeea ce avem să
f.acem căci, !•a întt•imiJll aroe, a.r fi r ălll de dîm;;. ii. . . Poe unmă să inrt•răm în Eşi Şli pe
deopartoe să-•i dăm foc cL:111 toate părţoiloe, iar pe de a:�ă pa r�.e să lucrezoe �ab;a in
sînge ş� să piCădăm :tot ce VOI!TI qăsi In Eş·i " . Toate atees�c [13l��·e urmau să fie duse
la î ndepldn[H� sub nemijLodtta conducere a lu� 1. POlpoVlid, (JJ•: e tr·ebuia să fioe IJ"ecu
noiSOU't drept căpetenie şi . mai m aroe le " tutturo·r 54•
Sto:au Sîrbul, a cărui IJ" e!atare cu privire la ob iect ivele' complotului coincide,
aproape, c u cea de mai sus mai adaugă că după ce complotiştii ar fi intruni1t numă-rul
fixat. urmau să plec e în:tr-un tîrguşor, pentru a prăda şi 1a s tr:nge bani. Apoi, după
aceas tă ispravă, trebuiau să vină l a laşi .şi să prind căpi tanu l şi pe 119 ă , pe care să-i
scoată l a Copou ş i de acolo s ă se îiiJtoarcă ş i sil vie la m i nistru, căci •au aarzaci pu
ti n i şi să-i ia cu cazaci cu tot, să-I scoată ş i pc dînsul l a C o ;>ou, iar văz.ind că v.a
f a ce mare huet, lllJpOti unii să aleiTge şi să dci ,foiC" de l a val·e de mitrO!pO.l.lie , c�ai to�i
vor a.Jerg.a la fQC şi ed vor da busta La mă.r•ia sa vo<lă şi r:.;Judndu-1 să-I aducă l a
CQpou, care apoi însuşi le va da mdoitd·a" 55.
Compl·&ările coele ma,i ânt.eresante, p niM;n d obi•ectiv·e:•e f;1111a.J.e aJ.e co mrpl01tişti·
lor, .Je aflăm In dedaraJţia căp•iil:llllll u lUii Cernea. f'l:Jotr.ivd t rela�5 �.:110 r &eeSltuia, după coe
ar fi fost adunaU un număr de ciraa 30 oameni, �oţi călă•ri, după Sf. Gheorghe,
t rebuiau să hllJSă din oraş - nu însă pe la rohalc.l - ş i să rr eargă In nordul ţării,
unele vor m a i st r înge o m i·e sau două d e o a m eni. Actiun c·a urm a să f ie incep�tă
J,a, Tg. LE·spezi de unde, dup ă pninderea şi botezarea evreilor. trebuia să se treacă la
Botoşani. După aceea, urmau să se adune cu totii la marginea Iaşulllli ş i să scrie .cărţi"
domnitorulu i , m itropoMului .şi a l la la boi,erii cei mari, che�tîndu-i să se infătoşeze
înaintea lui (a lui Popovi c i ) şi s ă le porunceasui ori ce ar vre, închipuindu-sa a li
C 'l !li v e s l i/ u / Karag/zeorgile " . De tasemenea, trebuia să le
.facă în/ reba re pentru
strîmbatăţile ce face în giudecaţ;• p r e c u m şi p e m r u evrei, .că din priciiiJa lor n u
p o t t'Tă i " . l n eventualitatea i n Olllr e boierii a r f.i refuZJalt să V1ină, complotiştii \1/[ m au
să năvăleasdi în oraş, .ca să să facă ei s tăp,în i tori 56.
l n sftorşi•t. tot din declaratiile taces tuia. rezu l t ă că Ioniţă Popovici afirma că
numărul o a m enilor care-I •lliJ"e pregă �iJt este d e 40. Stooan arMa, î n această privinţă,
c ă ·[iu�ese in!mmat. tot de Popovioci, că numărul prozel i t ilor S1e ridica !.a 80-90. Cei

m a i înse rn n a t i însă erau cei not•11li m a i sus ; .cE'ilalti sînt m ai proşti şi. . . ori în ce
sară va f i porunca ei sint gata• 57.
Data lnceperi.i tacti uni i fusese! fixată ci u p i\ p a� t i , Ultc11ior însă se s t•abile�te z iu a
Sf·in�ului Gheorghe. I n pretaJ.abi l , compl o t i ş t i i trebuiau să se a.dune l a Ignat bulg.arul
care, în ziua aceea, urma să închidă hanul şi " i n care sa•ril vor f.ace sfatu l , peste
noap le să şi pornelliScă" 58.
Fiecare comploti� avea indatonrea s il t i n 5 prcg5 titi u n număr de oarnPni
s i n rJ U f l , d�, nădejde.
După cum lesne se pOIIl t e observa. scopurile actiun i i - aşa cum se desprind
d i n cele expuse mai sus - Nau m a i m u l t decit fanteziste. Am pu tea crede că ele sint
l'XpiTesia unui spini t dezechtilibr·lllt . Şi totuşi, d i n mtlllt erialul aduiiJat în t i m p u l instruc
t i •! i , re•·ul l.il că acestea ,,m fost obiect ivele pentru indeplinirea cărOil"a s-a înjghe b a t
complotul. Am p u tea fi de acord să admiJtem că I o n i t ă Popovici e r a un dezechili
brat mintal sau că tafacerea cu wsul reprezimtă rodul unei stări provocate d e epilep
sie, boală de cll!Te, p oll:r i v it a firmatiei avocatului apărăiJ" ii, acesta suferea 59• D e alt
fel. însă, în tot cursul procesului, 1. Popovici n-a invocat ni ciod1ală arest argument
in fa.voJrea sa. Chiar dacă admdll: e m ace1astă ipo teză nu p u tem lootuşi intelege cum a
un
izbutitt să grupeze în jurul său, pentru înfăptuirea unor asemenea planuiTi.,
calculele sale, conta pe
n um ă r relativ mare de oameni. Mai mult decît la·tî t . in
sporirea num ărului prozelitilor p lnă l a ci fra d e 2000 şi chie•r mai m u lt.
Avînd in vedere numa i acest rtaţionament � Illi ţial, izvorît d in aprecierea globală
a cvenimentP!or, p u tem să presupunem ci.'i, în realitate, obiec�ivele complotului er•au
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mai largi. Manevra cu visul şi maniera de recrUJtare a p ro zel it il or - credem - tre
buia s ă constituie, probabdl, doaJr un p1arava.n capabil să asigure secretul obiectivu
lui principal, în eventualit•atea in care complotul ar fi fost descoperit. Avem imP're
sia că nici chiar uni:i dintre denunţă,tori - dintre aa•r e, cel putin, căpi tanul Cernea
a fost un element activ şi de bază •al co mplot ului - nu au mărluristi toate dedesub
turile mi şcării.
Maj or:i,tat•ea oomplobişLilor erau bulgari , sirbii s·au greci, ceilalţi fiind o1811Tl enl
apropia�i a:i acestora. Pop cw�oi iJ:hSu�i, stătus� r.î t i Vla ani in Ilulgaria şi int r et inea
strînse Iegău.i de �a.aeri cu b u lg:arii , �iind bine cunosCUI! Îl!l aer·cul aaestor·a.
Nu intimplător, in complot erau a traşi oameni obi:şnJU iţ i cu mînuirea armelor.
Tntre aceş•tia, oei putin in:t•re unii dinltr-inşd·i, eLis tau legăltuili aaJre fruseseră cimenta•te
pe cim p ii l e de l uptă ale Bulgarli ei, in războiul din l ll28-1829. fn g·OOJer al, complo
tiştii, incl11Si'V •condUJcătorul ·acestora, erau de origine modestă. Chiar acei dintre
dînşii ca·re ·ercru negusto'Ti, vLrudeau dom vin. Asemenea . d u gbeni " erau foarte nume
roase in �iaşi şi - Îl!l m u1 be cazuri - ele nu asig ur au niai ml:icar eX151tenta proprie
tarilor lor.
DO'VlBdă că nu j.allul a consbituit obiemivul princă:pal al a:atiUJnii - deşi ace ast a
nu t•reb uie exclrns cu totu l din ca1cul - o oferă u:rrn ătorul f!IJ)'t : căpiltanul Oernea
re�p·::icîl!lidu-i lu•i 1. P opovid că p entru a strînge oame:ni ar.e nevaie de b>ani, a pricrni.t
răspulll5 că nu : trebure să f.acă prea mare aa:z de aoeast•a - pen•tru a reoali"ZJa sum a
neoesară, a fost sfă·tui•t să-şi ·amanete1!e oasa pe oare o avea in Huşi. Popovim inSIUŞi,
Vla . im:: htip'll:.i M 1�& Iaşi suma de 2000 de g alb end ş� p·raful de puşcă trebuilltor 60•
Dacă scopu l pirincipal ar �i fOISit j B!ful şi actdl!lilea trebuia inoopUJtă prlim prădare11
Urgul'ilor din nOIJ".drul Mol dovei, peTIJtru ae era neoesMă o sumă atît de importantă ?
M('diul bulg ăresc in cacr-e s-au UJI7lilt complotUJ! ne este IIJtesrtat ş.i de fi&pt'I.Il
că
illlJllî1nin]oe ave11u loc, m ai ales, in caf:en•eaua turcească a lui Gh. Ohi.riac 61, f recv e n 
t a�ă de bulga.rii diln h1şi. In adiairă de a·ce.ast.a, unlii dintre oomplatişti, preoum şi alti
bulgari care nu au rost illll rp'Licati 1n m�şc Me , s·e in•Hlneau, ca di.n in.timplare, ��� Ilie
Petrovioi, in rpră;vălliill B!C'estu;ia de pe Sărărie, cu scopul mărtu�iiSilt de a bea vin.
Deosebiit inte:n�s pr·e<ZJiJnlt ă in 1111oeas tă privimtă �ruberogalo11iul luat lui 1. Petrov.ici . In
trebll1, ce 111rnăuţi v·eneau in p'Tă vă l i a sa, oces1a subliniază că o frecvelllJlau mai d·es
că'P'iltalllu l Costea bu1gaml, am ălll't iJi Pî!VIan şi Chiol:'oolUJ! p!IleCUIIll ş.i l.gnlllt bulgarul
AaeşHa, d.ecba.re inculpatul, ven:eau dOOM cu !intentia de a ooa v·m.
Anchetall.orii au manifestat un interes parlii cular in legăturl'i cu .apartenenta
e.tn:ică a acuz&tilor. Cu toll'l e a.cesltea îilliSă , in oursul i•rustructiei, nu 8!U acre<ntll'lllt in
mod os:f:e111tativ as·upr a acestud f1111pt . Dolll!" in cursul B!nchetei lui Uie Petro'V'iC'i s-a sU!
ru�t m��;i mult l:n aoest S1!JliS 62.
Informllllt id pret!ioase in legătură cu na1ura· comJplotruJUJi le obt ine m di!ll depozi
tii le căipiJWmlului ·Oerne11. Aoesta, [n tot ibirnrpul p.rooosului, a fiost considerat, cii şi
OIIZIIIIOO�i. drep<t JII!CU1pat. fn oele di111 urmă, însă, Li se aoordă la amîmOO i ciroumst1111te
atenuante pen,tru f•aJptul că, in UJ!Itima clipă, au d�V'Ill'g& secretul ICOII15ip!iT ati ei 63. fn
rea!Hate, îns ă, impresiJa noo11·stră - care ooÎillC ide cu ap11ecieirea marelui agă - 64 este
că cei doi au făcut efecti'V p arte d:n counp10fl, cărp.i·ta.nulUJi Ceirnea, mari ales, reve
Illindu-d un rol imrporta.rut in org<IITl izarea aaestuia.
Ca'l.acali, in timprul interrogatonilll lru•i 08il"e i se da la ag•ie, relatează, in·tr-o ma
ni•eră oohi-vocă, împrejurările in care •a aflat de eXiistenta oornplotruJUJi. La o lună d·e
zile d up ă oe :a int.Ililll in slujbă, sub comBilld a :căpitanului C'Va:rltalll'lw al doil e a, sub
lini•a el, umblind ades>ea p•e Ia c af e neBJU a
turcea·scă - ba ca.re, după expres-ia lw
1. Popovici , .se aduna bulgărime " 65 - .am sămţăt că de că>tră um lon it ă Popo'V'ici,
"e s-au afl at t-i In miH�ie, s-1!11" �i unelt ind chirpuri pentru in•jghebarea unei ba.n.te de
tlilhari spre a fa•ce �,eJ.iuni de prădăciulll i şi OllllOTUri de om" 66. Astfel, a intr at tn l egă
tură cu PopovJci şi a fost inituat in tailnele COI!IIIPlotruilluli. . Deotar·eoe , ·La un mOI!Ilenil d a1.,
avusese im prese a că incepuse să fie suspectat, '1-:a chernlllil pe cărp1t8!nul Oeme a de la
Huşi, căm·.ia i-a cerut să in�re in compiot - lucru p e care accsl•a l · a a c c eptat - t' IJ
sc01pul, mă�rtur·iiSiea el, d.e .a denunţa pe •=rp1oMşil!i şi a pni:mi o răspl at ă corespunză
toare din p111rtea oaîmmJini.i 67.
Intimi-rea căpi•tanu1ui Gemea cu lo:!lliţă Popovlci a av·ut 1oc <tot la calfene au a tur
oească 66• In urma d:iiSCuţiilOIJ" care au avut loc ulterior, 1a c asa l'lli Porpov:Cii, căp :tJIII!l u l
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Gemea- dupi! ce d s-a irunlnat o sumi! de bani - a prlimJt s arcii!Ul si! plece l a Huşi,
pentru a recruta Ulll nJIIDl i!:r Ollil" ear
a: e de oamen:i. l1ll81Jl odndu-se la Huşi, a ·relat&t toett:
aceste ·�BIP'te rep.re7J€llllt llu
llllt l corus-ul.ului .eHaw cri!esc " . Aoesta 1-ill Indemnat si! se pi!
zeas-ci! şi s i! IIICllJJC i! falp:teLe la cUIIloştlilll.ţ a aul!.ol1i'l.i!ţi;or. Vromd si! llllltoomeasci! o li5ti!
de oamenii care urma si!-<i prez.in'l.e lUJi. 1. Popovdci drep.t recrubati pemm complot, a
indus :In olllprd:nsul acesteia, In majori'l.ate, nume fiot:�ive sau oameni morţi 69• Lis1a e.ra
preoeda<tă de un ten prJ.n care semn&taJr�i'i se �mgajau si! pllii'bioipe la a c ţil\lllea de care
le V'Oibise ci!pdl\.lmUJl Cei!Ilea 10.
Din cer•ceti!·riLe .trutreqmiMe de ispravnic, se desp:ninde ci!, intr- ade-vi!r, cîmei dilll!tr�
sem:nal\.•at1i erau morţli, şase Dectliilosouţi in cuprinsul ţinutului, o ac li lilturll hind i.lll dee
cif.rab'ilă 7 1 •
Cel ITli8J.i important lucru cai1e &e degaji! dllin analiza dOC'IlllTlierutului este că, din
cele dooi!sprezece semnădul'll , ccl p-utin opt sint nume stri!ine, bulgi!reşti, mai ales
Cll'.itar f'ictiw fiind, ele atesl\.ă or.igillle a etnici! a partioi'P EII!l ţilor Actul acesl\.1a întăreşti.!
8iprecdel1ile formul ate rnii!Î !ruS.
SupozitiiLe au pl1ivire la partJiaipa-rea activi! a căp-itanulud Cernea la complot stnt
şi mai mult i'ndi!rite de documen<tele puse la dispozitia instantei de ci!tre ispri!vnoici-o
tiruuotuhl!.i Fălciu. Print'l'e acestea, este Şti declaira1J,a negustorului bulgar Ci!noiu Petre
vid, din 1 0 aprilie 1 839. D.im relatarea aoestUiia , se desprinde că Gemea se în'Virtea
in iiiC elaşi medilu bUI!găresc ca şii oomploHştii diin Iaşi. Şi adei, intilnirme av·e!IJU loc
tot Intr-'O cafenea. Sus numdtul declara ci!, cu p atru ziloe i nain,te de paşti, se gi!sea
impreuna au alţi negustori in cafeneaua lUii Ilie Bizlitu, unde a velllilt şi căpitaiWI
Cernea. Âcestoa, fliind bea:l\., a z.ls . i n a.uZILil tutuoro:r . . . cum că daJCă a'!' vroi dumnezi!u,
în scurtă neme. îi va scoale pe toţi din bir după cum i-ar fi făgăduit, oare cuvinte
le-au mad vorb!Lt şi i n tîrg. . . " 72• Cu toate ins�stentele depuse, nu au pu·tut afla ci-ne
ar fi făcut o asemenea făgi!dui<illi!. DoaT lu'i 1 . Biziitu i-a ar&at o hîrt1e -- inscri�U'!
l'Uii Popovrud - 73 pe care o 8/Vea din la.ş i, m i!Tturisdndu-i ci! a p['irnLt şi bani de chP-1tuial.i! 74.
Măr·buriiLe -acestea, in mi!sura ·în care copespund -rea.:Hi!ţii - şi nu ne indo?.m dl
ele sint ver·ildike - prezintă un deosebit interes. Ele dovedesc - ma.i mult decit cele
lalte date str•înse in timpui procesulu� - că obiectivele compJoUşHlor erau mai largi
şi viz!IJU, l ntr-ul!l oa.reoare sens, şd ordinea internă. Nici asupr<t acestei chestiuni, insă,
in cursul instrucţiei, dilll motive pe care l e-am enuntat - nu s-<a ins�stat. Peste aceasta
d eclareţie s-a t rec'\11\. cu o uşur�ntă semndlfiJoativl:î.
O aWudilll e dub:iloasi!, asemăni!toare cu cea a căpitanululic Gemea, o manifesta
şi starostele supuşilor britanici şi elineşti din Huşi, Dumd:tratche Cul.ici. Acesba, la 7
aprile 1 839, a treia zJ. după arestare-a complotii.şt�lor, oomunica - printr-o adresă -
isprăvn.!dei ţinutJului Fălciu că, .în trecutele zile" , Cernea Toader, . supus elinesc",
i-a c o m u n i ca.t că .pe el 1-a.r fi sfMuind o bandă di arnăuţi, sirbi şi alţii oa si! se
unească şi e l cu dinşid la pri!dăd:une ce au a face în �niln<C!i:pat . . . ". El l�a sfi!tu it si!-$i
dea adeziunea şi să se angajeze că va alcătui şi e.J "taraf" la Huşi şi ap01i să aducă la
cunooş'bi.n ta autoi1ităţilor obiectivele complotu lui şi numele com'P-lol!liŞI!Jilor. Mai tirziu,
Cemea i-a comuno!ca� că a p-rocedat po.trivit îndrumăr-ilor saile ; i - a arătat şi inscrisul
primH ddn pall'i·ea lui Popovid, spunînd că de l·a ag'ie, UJIJ.de a d ezvă lui.t taina complo
tului, i s-<IJU prom ·s 1 00 galbeni. Au alcă:tu�� apoi im:preuni! aderzliunea fi ct:vi!. OuJicj
rel a:l\.ează in con�inuare că i-a oeru,t Iuti Ce.rnea să se lna'Poileze l a laş1i şi si! înştiinţez,;>
pe comploUş�1i ci! .taraful său ar fi sos:t cu too�ă gMi'l'ea la margmea cap italie i " . In
feJul acesta, ei ;ni!di!j du:iau că vor putea scăpa capi1a:a de primej dia oe o ameninta.
Starostele, In inche,ierea înş�tiin.tăl'ii sale, îşi exprima ingrijorarea că, pîni! la acea

da1ă, nu p.rlim:se nti.ci un ri!spuns de la Gemea 75.
In .afară de faptul cl:î relatarea arcestui.a. nu con�spunde, întruto<tul, cu oea a lui
l aJ.i şi lll ici chiar cu depO'Zlif,ia ,fi!cuii! de Gemea 76, ap are vi!d;t faptul ci!, In con
Cllr'll!lc
f01Tm i.t181!e cu o înţelegere prealabili!, el îiiJCrerca să dezvinovi!ţeasci! pe Cernea. Ne
lntr.ebăm , de ce, in c alrl�atea sa o��cliJali!, n-a adus l a cunoştinţa autor·i�i!ţ!ilor exi.sltenţa
001mplo�uluQ in momentul iJn ca.re i-au ·fosrt relal\.ate 1mpr•ejUITărlile 1 Documentul acesta.
ca şi alte mi!rturii, a:r 'Pleda pentru eJlistenta une� rami.flicaţii r& comJp�oltului la Huşi.
La 6 aprme 1 839, căp·itanul Cerr111e a scfli.e un bile.t Ja Huşi, pe adresa lllli 1. Blziitu.
in cal!'e anunţă ci! este să.ni!1os. S -ar părea, deşi presupunerea nu se llllltemeiază şi pe
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al�c fa p t e , că b i lelu l , scris, p rob abi l, din inchisoarea ag,iei, avea d rept scop să a ve r 
H:rez'e pe ooi d:rrt HuiŞ'i şi s ă J,e reconumd'e p r udent ă 77.
Prezirută inleres, pen�ru deotermJinarea atitudinj ·ciip i Lanului Cern ea. şi a lm
CaZJaciLti, c..J. ş,i en:tr u precizarea m a i cl<lră a ca r a o t enu l ui ş,i obiJeot:velor OQJllp lotu
lui in g ene r ad , uneLe indica.ţ i i d;n declaratiUe lui 1. Popovi-oi. Aoes,ta. a ruc g a. t ,
din
c apu l loculwi, or;,oe .in�enţic de a o rg an:i:z,a vr·eun C.'Oilllp lot. DimpotTivă, el a'r ă ta că
a spus V'isul lui Ign.at Ş·i al lor.a ponilru a obtiiJJe sfat u.r i cu p r iv: re la m an :.e ra de '
proc·eda. I n -spn jinu l af'irma.ţ EJor sak indic11 faptul că ·s�a �i .spovectiot, pe<nl·ru a obt i n e
. put,erea J.egH" 7b
Din depoz i t : a lui 1. PvpovÎ(.1i rezu,Ltă >Că, în af�a ·in,te'n•ţi i lm s a le , a fos.t pravoca•l,
a!H de S�oi an , CÎil m a i ak'5, de că:p i.t alll u:l Ccrnca �'i Oaza�eaH c.ar·e, pen,tru a- 1 del.cr·
mina s ă înoeap ă .acţiun-ea, 'illl v ocau f.CIJp.t e Lc săvîlfşi1k de e·i în Lr•ec'll't 79. Dc�i d cc la ra 
tiiJ.e sale, priv:toa•re La nMu ra ;lltlentilidor md. r.t,unis.i'lc cu scop provooa tor, de CazCIJCabi
ş·i căpi·tan'll l Oe:rnea, sînt cOJJ.[rad iolurii 80, e.Ie conţi111 , [(�l.u!;i-i , u111 fapt deoseb it de i'lll·
por-lant asupra >C ă r ui a , d(� al'icnwnea, anche,talo11ii nu s-a'll o:p ri·t.
Astfel, Poip'O'Vlioi , terg•ivmsînd să ind:Ce datJa î'n ceper i i a.cti.u[Jjii C a lli!ca.l i î l qră
bea am-c-n:n t·indu-1 că el şi cu că!P.iltalll u.l C e r ne a au suhcient·i oameni pcmru a porni
pe oon't pr-op,niu : . m ăoar de nu vor pu�ea f.a,ce al11a docît să tac ă ipr ăd ăoi'UIIlle , d1in •oa,pul
ţării de sus pînă în capul ţărH de guos şi să l reacă la tara lor 8 1 , Poll'liviit ded ar��Jtiej
hlli 1. Popov.id, o afirma.t:e cu con •t i n ut asemănător ar .f i făcui[ ş·i lgnat Nico:a u . Acesta,
în m ai n ; u l t e rînduri, •ar fi spus că, .d0 ş - a r p u te î n c h i pu i vreo cîţiv a b ă i e ţ i . s-ar
.1puca de pl c ş c ui t - adică de p răda t - Jupă care să şi lreacă apoi î n tara lui " 82 •
Ar rewUta de lBki că UJl i i dm counploNI7't'i, lifl.ocr a,t , mani·festau ten.d.:lll ta de a pră d a
în Moldo'Va, a ob tin e în fel u l 61Ce-s�a m i j lo:�c e băncş,ti şli a trece arpoi peste Dunăre
in Bu lg ar ia 83•
Ar mai �i şi alte i n di c i i oCHe ar p u l·ea întări presurp'l.lne·r ea cu pTiiV'ire la ramifi
caţiEe IC'OIIn rplotu lu i ş1i în ;;j,J,te (.'€'lll[lr.c şj la ex.isl•enta unur lc gă� ur i 'cu bu lg a r i i din s udu l
Dunării. D.i.n cel.e re1a1ta te ma�i sus, aju.n g•e m la î'nchoi'e�'.a că, p robabil, p râ n in�lermc
diu.I căp iltanu l wi Cer.nea, com.plo�i·ştii d.iJn. laşi sba.b.iliseră l.e g ăhw.i cu m ed i ud b u lq ar
din Huşi. Cei care fu s e s e ră p o m e n i t i î n r ă V'aş e l e căp i t an u l u i Cernea ; C ă nc i u Petra
v ieti , st<lil'oG·Lele de negi\.ISLolTi dlin Huşi, Hie Bîzîi,t•u, p ropr,i el l a;r u l oorenele'i ş i -negus,torul
Ţole Dobre, sîn:t a reSIL Bti 84• De asemenea, d n1tr-o declalTa,��e a lwi Ţole Dumi tni'll , re
zuLtă că, p uţ.'n tdmp •ÎJlla :lll.te de descoper.i11ea oomplotultlli, lg'ila
ll t Niico.: au p r i mi se o
sor iso are de la fral[e be său diin Şumla. Scr•isoawa, fiedJac.ta,tă în hmba b u l q a ră , i-�a fo st
dll:li�ă d·e b ă c a:u .I Dob.re, i'n dugheana a'Ces,Luua. [)imitr i u ada'l.lgă că lgnat i-a spus cJ
ii scr·ie ,fNJle-său 'iă meargă la Ga�at• r.lil să e1 cele ;nărfi d in r.e să v a aduce d\!
v:nzare". Era vorba, după ·e xpiT e s ja a ceS�tu ia, de m ă,rful'l.i de ab aqe ru•e 85.
Fără îndOiială, este q.reu de ·CIIP,reci at dacă esle vorba de com u nk a r•ea unei i nfor
rrua,ţ ili îrutr-un !limbaj conventiO'll.al sau este, pur şi s,jmp l'll, o scri�re d e a.f eoer.i. Im
poc larut de sub�in>ia't es1te fap,tul că unii dlilll!l,r·e com.paouiş l i Îlll'IJre,ţ,illlll:la u leqă'tu r i c u
sud ul Du'll ă rii, prin illlll.ermediul Ga.Iatu:u-i. N u es be l:rps�1t de semnli,flica�ie fiBJptu-1 c ă
p i r că lăbi a de Galati a re�eaz ă un •i111d i'V'id b ănwi't c ă a r 1ace 'IJlaiT.te d in r:111d u l comnlo
p

•

bÎIŞII)ilor

86.

Awtor,i1ăWe moiLdo'Ven.e, p.resupulllJînd e xli&.oo t a unor as·emenea reJa,tii !ntre.ţ !nute
de co mrp l ot işt i. pentru a d epist a eventu,alele ramifioa.tii .aJ.e CIO'mrp l o t ulu i , i moo i BJt d up ă
arestarea •celor din I aş i , au triJmis d i spo zi t ii severe i51pravnicilor, p e nt r u a face cer>Cetări
în c.upflinsul t'il!lJUituribor. l!lllter•esant de no1Ja1 es.te faptul că documentuJ - care p o a r.tă
da·�a de 6 apr,i l i e - recomanda ca s up nav e g h er ea şi m ă sur i le polliţieneşti să se efec
tueze în cel mllii derpli111 secret Oon,t ro :ul m 111i striot treb'l.l!ia s ă se f.acă în lî,rgurti
şi,
m ai aJes, . Pif.;n I[OBI�e cafi'llehlle. biLia;['luri crîşme ş.i aJte ;preoue lruice locuri unde s-ar
8
adun e asămÎIIlte omeni" 7.
D111c ă oîf'muirea a r fi cons id er at doa'r obieoLilv·eJ.e fa nlezi:s;te aJ,e complo tu lui şi
ar fii fO'ill: oonsecv>entă cu p rop r �a sa apreciere, ref.eni,toare la caracteru.l aces.tlllia, nu
a.r 1i in.Jt:at m ă S'lllf1i doe asemenea amploar e .
In toet.e dec lma tii l e sale, rmeori confuze ş'i c<m�tJradd'Ctorii, aşa cum am ar ă tat
şi m&i sus, I01J1'it ă Porpo vd<.1i a sublinjat conlli nuu că a.şa zisul compi.Oit nu a depăş:t
stadiu intenţiona! ; că el, deşJ p resa![ mereu, mei ales de Oawcali şi căJpitannili Cer
nea, nu voia să pornească o a5emenea .acţiune î n a in t e de a obţine i ncuvii n ta r e a du-
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hovlllliCtLud mitropobiltulu!, cănuăa wrmct să i SJe SlpOV'edeaocă. De aLSeme:nea, sus�inea că
a t mpărotă�i visu l nu ip€'Jl�m IB. st.ri111ge p rozeliti, ai !pei[)Jtru a obţi ne sd"aJtur.i 88• La (('\,
esfte COJI5rtantă preocrup.aD'ea de a demonstra că mtenţi•a lui era doar de a bOilerLJa pe
evre'i. To.tul se măJ"gilnea la ati t. A:timgere& normelor de cond'I.IJCiell'e Îlllltern ă nu intra
dtu';lli d•e puţin în cad�rul p reooo p ărlilor sale. Cu alte cuvintle, 1. Popovioi resp i n gea
cu hotărîre aJCI.IrLI!I•t h l•e oelor t rei d cn untM ooi polLr..vH cărora el M fii inlt•ent:o ruat să în
treprindă i&l u m i1e a.ct•iuni impO'tr.iva domni•lonu:'ll i sau a ocinm.lli111i·i im gea1eral. Mai
m u lt decî1 artit , d •îiroeaT·că să s:u:s rnă puriltarte a dnltenW lor SIB.lc, î n �raport cu cele re
p robabt le 81\e l u1i GazaiCail•i !?•i ak căp•i1lamulu1i Oernea, ; a•cesta d�n urmă, consemna el,
11 ade!Tia�. la mi�<:a•re
lncr·edinţa'L că acea.st� CISite fo1:osdoare
.leg ii creş t ineşti
?i
J>llll f i l'Î" 89•
Aces•t fanatism aJnrt 'semrirt, la epoca de ca.r e ne ocup ăm , pare de neinteles. De!i·J
coruc'llrcm.ta comNaială a determ inat , in unele oa;zuri mooMeSităni împotrilva eveoreli�or �i ea •tr·Cibui•e avu1tă in vedene - 90 de !lllll s•îrut însă, [Jâ•c:i pe dleiP(arte , rezulLatul unllli
( urent general. G reu1art�a ('.e.rcertărUo�r a căzu•t tocmai pe 6(.-eastă latură, rare a fost
îngroşat ă ş•i de c ătre i!llcu.:pa·t i. Oredem că IB.•titudilnea aoe'81S'L1a r•eprezi•ntă mai mu:rt o
malllle vră, ta'Ciilt a•c•ceptată şri de aur :.oru� ă·�i , pentru a abate atent;ilil. de la adevărate1e
d edes•ublur i ·a le m.işcări i , c aiJ'e pUitea să prlilejujas.că oomrplllioaJţii Î!IIIVerl!le sau chiar
cx-t·emc. Prea sdă:ru"i.tor, în desfă şurarea i·rus tTucrţile.i, se pune acciC'IIJt u l pe la.tu ni l e cel<:!
m a•i pu ti n veJ'IOS:mHe, p en�ru a nu sugera asemenea cons•tillt ări.
Tribunadu l mimma.:, în u�rma acrte.!or încheiate după ceu:etările făCUJt la agJe, la
j udecă>to r ira �inurLululi La•Şii .şi în urma prop:ri i lolr sa.le 00fll1SII: a•tăl!'i - raJCestea, în ultimă
i n stantă, se bazau tot pe declaratiilt: r;elo r treli denuntMorJ - forolulează serutinta,
i n rap.or•t cu m ăsiiJ[a în ca�re �ie oare din cei viz a t•i eoo imp lkalt în d'CIC&S•tă .aJ�acere. In
pre alab i l, lirusă, c 01n•f o r m recomandării verbale a domni �oru lui, p o tr iv i t căreia trebuie
.să să eli in băg are de samă Îln tot u l purtărHe şi Iă.prtwrile lui I. Popovid" 9 1 , <J�CeSta
os·te Lrim�s. la 2 mai 1 839, . in oeocertarea mili.tăflea&c ă " , spre a fii judeca•t penrtru fap
tele .săvîrş•:1te în .b�mpul îm .care a făcwt pante d:n Mi Litie 92.
La 2 mai 1 B39, prin or din d•e zi pe inlreag.a Militie, 1. Popov ic i caliJi,cat dr ept
.,injghebă tomol revo:utionarilo[' ", este pus la d:spoziţ:a com�siei mdi trare 93 care, la
t. m ai , hotără.şd•c oa acesta să fue deg r ada.t ş•i pedeps•i�, îna:in�ea froi!IJlu.!u i, cu 200 l o vi 
turi de b:l(li, li·ar apoi să Le pr>edart j udecălili p oliitkv�orimima 1e 94• La 6 mai 1839, şeful
MiJ.;t·iei corm'llinJoa Logofehei drept ă ţ i i executa�re•lll pedepsei ş.i trimi1ea pe 1. Popo v iCii
pervtm comp�e1a•rea instrucţiei 95,
La 30 mai 1 839, tTI:Ibun�C�Jlu.J cr: mlin al , in urrma c•ecr'lce�ării, foce urmMo.a�rele ap r e 
cieri cu p r i VIir e .ta cw:pab i llilta.beia comp lo1'iş�1i•lo1T : 1. Porpo'll id, făcind abs1raJCtlie de aJnrte
cederote, acum .. •i·arăşd s�au isplit:� une l1·i rud 81-•şi urz;i o bemtă de oa.meni răi, sp.re răz
v rM!i�o.a.re in�\f'ebUiinţări impotnrva ob lădu iiJ'iii şi a 5tguranţei obşlteş.t.i, vo�rbi111 d a să
rădio1 de l a sinC' cu putere î n arma tă prin ţară şi a boteza pe evrei. lgnart Nicolau,
bulg.a·ru l . este considerat colaboratorul pri n cip al , . orqan s p r e asămine înjghebue " .
C . Dim�.lriu, Oa.!ciu bulg aru� 96, 1 1Va nc iu Vutu1l 97, Gh. Carzac:ioc 98 , sînt c01n5iderati
• un•: ti
la alcătuiPP". Cu toatJe că vmovătri.a Lor pll'es·upunea arpllicall'era p a rag r aJ e lor 187,
188 ş.i 1 89 dtin cond ica cl!'timJinală, •tribUlllaluJ, consliderind că . scoposrul nu s-au adus şi
î n s1iv!ll'şillle", în conlfrormilbat•e ou dispozitiHe pr•ctgrafllJiluli 1 78, diLsrpune ca 1. Porpovdd,
să fde t�r:mtiG La g roarpa ocne·i pe lermen de opt arui, n'Cima.i arplioîndlll -'i-se băta:a, corec
�i'a corpo�rală ii fu�SeS�e aduntii!IJis�[ată de comis.:a. militară. Ceilalţi s:int C'O'Ildamna·ti toti - la c'i�-e 60 lovli:tuf'i biti, apHca�e ·la răspîn.triile u�•i•tel:or, pr�lej cu care urma să
l i se cH- easc ă şi f111ptJele de Cl(l[e se făcuse.ră vlinovati De asemenJe<a, S1În1 condamnat·i
la ocnă p e urmă toarele termene : 1gnat N koLau pa t ru ani, C. D imi•triu trei, iar cei·
l•a�ti :pe cHe un an 99_
Lui I lie Pertro:vki, c0111s ide ra1 că s-a fi'icut Vlinovat deoarece, deşi ştia de ex:s
t en ţa complotulu i , n u a î n ş t i inţ a t a u torrtătile, trebuiau să i se ap l ic e 60 lovituri
l Jr•e. AJ:eJDa�ndru Popovici
b id şi apoi - ·fiind s•trăin - ·wrma să f>ie expulzat peste Dllllă
( Răspopa) 1oo, socollilt nevinO'Velt, .netiind vi'edni·ce d'O'V'e'lli " , eu trillllis la m:urnC1ile pu·
bl1ilce pe timp de -şase lurnl. Ioan Oasiam, a că•flei nev inovătie este !n<ti'i•rHă de mărturli 

sirela lllli 1. Popovud, urma să �ie el-iberat rpe 'C'hrezăşie.

se

Ţolh' IXmi lriu. Neculai Sîrbu, Ciolacu, 1strate Grecu şi Teodor P î r v•an , . d e� i nu
d ov edesc amestecaţi, dec î t numai în p rc pu s că s i n t ar ă taţ i d e c ă t'Te donosnJCJ. . . .
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n1li1Tl�i p e asi:'imdiiiie<l temeiuri nu pot � i ÎillN�nov ă titi ,
Dar, fiiru:l sbrăâlll..i i n p ămî ntul
asest•a, 'VI€IIlţ
li i de peste Dwnăre, va să SIJiT·ghiwneasocă ilară aoolo, cu rn ă rqimre eLe a nu
�ă ma.i în�oiiJTce in ipT'indplllt " 10 1.
Amălllt'll:l Anton Gi'ililtalll 102, deşi a aVlUJt cUUlJOŞilmţă de ooi!TIIplot şi a ju.r�rt să nu
dliNulge secootuJ, deoa!'et."e , in cel•e diin IUII'm i:'i, a înş.tiint aJt pe căp&baawl Gh. Băir•aobarul,
nu este soootH VlÎillKl'VaJt. In ooa1Seailll.1ă, urmează să •fi.e eli1berat pe chezăşie.
loroiiiChe Durrn:wiu, ·T€0dor Chio!I'dod'l.l, C, Tuoanm, Memco Vas·ili.eV\id ş•i F.lorea
g.rădii!IIIIJr-tlll , •COilJSiiKJ.era.�i .In�r.u Dli.mic.a v.inovajli", de asemenea, ull'm&�. să f·ie elibenatJ
p•e chez ăş ie. !.;a rindul lor, c.el doi pTeoti, Ioalll doin Coporu şi v.a�sile de l a biserka
Sf. Ştefldlll., d4>oareoe n-au divll'lgaJt secretul măiTtiuDi9Îit de 1. PopOIVilai la spoved81Il.ie,
u rmlllll să �ie judecaţi de o .oornisie duhovnicească " .
Ce i caDe a u OOillltri:built Ia descoperirea �lOotUJlu.i, Stoi81Il CiJObiiJII.u.l, Gh. Ca!za
caWi., căpd.'baln.Ul Cerlll.ea, comÎJSI8rul P. Pa1oo logu şi căpi.Jt8!D.ul Gh. Băill'aot.arul , trebuiau
!iă •fJ.ie reoounallldlati ocîll'm'1.llirii, spr·e a li se acorda o recompens ă cooespuiiLZătoilld'e 1 03•
La -1 i.unJe 1 839, tJr�b'1.llla
l l.Ju.l cr.imi1116l imaiJrute.ază SleiJJot:nţa DiV181IJ.u1ui
doiDIIl essc,
împreună şi cu dosarul, pentru confirmare. D i\nan u l , prin .anaforaua cu n r . 2539, adu c e
semmta la ownO\Ş'tiilll.ta ooiTIIltlli; orului şi - în c e le diiil urm ă - C'1.l aprobare•a 810e5otu.ia,
la 23 iurue, oomuni.că sem:tmta defmiillivă. Aceasta, illl t<��poa-•t ru c e a dată de .tribwn<8ilu�
cr imi n al , este cu m uLt mai grea. De data aceasta, nu se mai Jacord ă nici un fel d e
"i'DC'l.lmsltant.e 'iiltenJUan1e.
Tonliti:'i Poqxw.ici, c ă rud.a -·- de darua EIJCeaSita-i se i au in COIII.Sid er ati e şi an teoeden 
tele, este condamnat l a oană p:e Vliia t ă . In pr.e al:abi:l , însă •, să se poarte pllin b ătaia
d arat.anelor, cu trup ul g ol pînă l·a b r îu , uns cu păcură (dup ă obicclul vechi) pe toillt e
u�i ţe!Je oeJ.e mai ins ămn a�e a oTiillŞU l ui i pe la medea!n1lll"i, bă.t înd.u- să de că l ău
cu
hoi!Jilapnicul, ll'illr , dmd şi cînd, oetdndu-să a l·u i fa!p tă şi osîndă ou gl a s mall'e in tome
răsp.inltii :e, spre puld.a şi voegherea ş i a!Jto:ra { făoîndu-să aceaS'tă pedeapsă in 2li de
tirg ) " .
L u i lgna:t N ico l a u, . c el mai d e ap r oap e unit", i s e va apl ica aceeaşi pedeapsă
corpor'illl ă . După oe-şâ. va execu![.a pedeapsa - <W�că d'1.11p ă opt alll i - va fii. ex;pulzat
peste D un ăll' e, dwpă ce, Îlll p!!1e alabil , i se va plllll e şi boUITull , .s'J)l'le cllllloaştere a nu să
IJlJ8i ÎI[)Jtollll'oe în pămtntuJ acesta•.
Oalloai'l.l bulg a rul şi Ivalll.Ciu Vi.Jtwl, supuşi Ia aceel!JŞ.i pedeapsă conporală, sÎIIlt con
daJJnnaţi 1a oinoi şi ş.illS e IIJilli , dup ă ca.re uDmează să fie . inbOIUII' aţ.i" şd e�ulzaţi �e
Du111 ăre . De !I'Semenea, CostJache Dimiu'u şi Gh. Gazad•01c, in aJfiiJI'a pedepsei coropo
ra.le, sin;t con.damn18Jtii la ş81Se şii t.re.i illn i , UII'ID în.d ca, după i·spăiŞiill'ea pedepsei, să fd e
eH:)'eraţi pe chezăşie . IJ:ie Pe� r ovi ci ş.i Alex•andru Răspopa, după oe li se va aplica
pedeapsa OOII'Ip or.ală, vor fi •trimişi 1a mwnci pub Lioe, ·pe •terceffilll de şase hmi, după oare
vor iii eLibell'aţi .supil: chezăşia ş.i supravegherea poliţiei " .
Tone Dumit.Diu ş i Sll. r aJt e Grecu� vou fi num�i smghiun;iţi p este Dwnă.re, iar 1. Ca
si81IJ., D. Cio lacu , T. Pi-rv81Il, C. TIUioan.u, M. Voasi li.ev·ici ş:i Plorea Grădlinarul VOII' f>i eJJi
beraţi pe chezăs:ie şd - de aseme!II!ea - puşi su·b sup.raVlegherea po1it.ei. In sfîr-şit,
cei doti preotU .tle
l' bu1iau să fie puşi la dispo!l i ţi a mi•tropo lieli 1 04.
Conform recoman.dăriloll' spoc&a:e ale domndomlud, t ran sportllll l a ocnă a celor
şa.se condlaunnaţi se efeatuearză sub o pază deosebit de puil:ernkă,
luind'l.l-Se măsuri
spec i ale de sigUII'81IJ.tă 1os.
Aphl.:oarea pedepsei maxime de către �V8Jlluol dOI!TlmJesc verifkă s eriozit.abe a cu
care ocirmufurea a p!liv4f!: complOftu[. Nu s-18u illCOId
I' aJt ci•roumSilillllţe at.en'lllil•ln te ; niai
rnăoM •aJoelle i nvocate rpll'i.n se:lllhn�a trihwna;IJUJ:ua Cll'iminal. OraV'irt�ea p ed:epse lor in1ă
reşobe apre eerea enunţată m a:i sus, cu privire la oa!' aot·eru l şi adevăratele ob iect ive
ale comp1otu.Iu�, care nu puteau fi numai illCeJ•ea asu.p-.Da că.rora ' s-;a stăruit in ·owrsul

mK:"hetei.

Comploot•iştii elioberat:i sint da�i pe chezăşie 106 • Alcel.illŞ i Jtr<llt amemlt i se ap.1ic ă şi
căpilbalnul'1.lli O:!ll'nea, poelllltru oall'e g<M<Iillltează .treti visbier!lllicul Teodor Olillrj i!JC 1 07•
Cell'ell' i le de gratliell'e şi eCiberare pe chez ăş ie incep să f•ie dMe illlS ă tn.a'inte
de
pron.un.ţarea 5'eiillt Ln ted def•ÎilllitlVle
l
. PIDima c er ere ÎIIl. aoest sens o face Igru��t Nioolcru, �e
08
aduce in sp1Di.j:Jlllu� ei a.lllbecede!llltele Slll le şi serviciile aduse ţării 1 •

La incep utul lunii ootombrte, in urma cererH sotueU sa·le şi a che zăşi ei t·r imise,
domlli.torul gna:ţioaz11 pe Gh. Cazaca 1 09. De:! asemene a,
la sUnşitul
lui deoernbr·ie,
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Alexandru Răspopa, oa.re-şi efec·tuase pedleapsa ÎD·gl1ij.ind bol:ruaVlii diin sp1talul temni 
tei, €1Sl!.e e li b erat pe chezăşie 1 10.
ln apri L e 1 840, es.te cl.ib ell'a:t lv1C111ci
1 u Viwl, In tmn<l solut·iOIIl ăJrii favMa·bi:e a
r.erer•iiÎ de gra\lioere d8i�oe de mama aoesbudlll �11 .
Deş'i, I'Il 8'plfli!de 1840, cu pdejul sărbăJtori,r ii p8Şitelwi, domnitorul iartă pedeapsa
unUJi !D.Ill măl!' doe 20 oondamnlllti , nu estoe eliberat IIllioi unul din oei limpHocaţi In comp:otu� cond·us de 1. Polpoviai 1 12_
In illLillie 1840, In uiima cererii so�iei ş1i a uiiliOna din negu'Sitol'i-i chiJn Păcuralrli, este
qraţÎIIlit şi IQDillt bUJ!gwui1 1 1 3• In CUif5JU'l l un;i i iu1ie, de asemenea, e �e e�iber&t şi Cos
•
t61Che Dimiwiu, c-are eSII:e stabtdo:� poe chez ăş ie 1 1 4
La lncepu�ul �IIIDIÎ. i decembnie 1843, ·în preajma să!J'bă1oni.!r: i zilei ţJarului
Rusiei,
m8ii sînt g r a�iat i un illiUm ă r de 12 oo:ndamruaţi , printre OOII'e figurează şi Calciu bulga
ml. ln cele din 1m11 ă, 18i0e51ta este •ier �art. , <llt ît de însemnarea Clll f-ierul { imbour Me ) , cit
şi de smghiun şi este s babiliot pe cheză şi{) 1 1 5.

1

',

�

Ionătă IPopoVIiai este ebiberart. abia la înoepUJtul lunii i'll!ll :e 1 849, UJrmînd ca, po
tri'VÎit uzan·te!OIJ', rpr·in rialtermed Îill l DeparOOme'llltulud d.'n �ău'l1ltru, să f� e 511Jabi1ilt pe che
zăşie 1 1 6• Nu peste mrultă v reme Î'Ilsă, este arestat dilll noiU, sub bănui,a.1a că M fi
amesoo clllt în inoeJeiilo&
ldii ea ·bllloolo;r
lll
Uil!Ui bolier. Şeful pobi.tioei OIJ'aşuJ.ui 'ilrusistă oa Po
povki să fie expui!ZICIII:, ca unw a căr.UJi .1ooooptare cu ane'Vo ie este de a să InJa.i aş
tepta• 1 17•

D:n oererea soţ,iei l'lliÎ 1. .Popo'Viai, se desp rinde ·că &esta -- dleşii .fără vd.novă�ie,
n um ali durpă o neadevălfart.ă pără s-au pedetpsrit şi s ohing iu:i.t " - după eliberarea din
oană, s-a biUIC'Uifal. de 11betr1labe doare vtreme de două sărp1ămîn�. Deollil"eoe po;J'IUa re
fuză să-i pl'imească obezăş Ele prezeattlllte Şli intenţionea:ză să-1 Rtabllească cu fo r ţa în
alt OIJ'aş, soHciJtă e bi be11a.rea paşapoarteror, pentru a �rec e peSlte Dună:r e 1 1B.

La rîndul său, I. Popovici, in dou ă jalbe, dilll 1 8 şi 23 iuLie 1849, diU!pă ce al181tă
condiţiwle grele 1n cllife şi -a 1ndepli.nit pedeap618, oere şi el, ·î n e'V€11lu
lt i8J1iltaotea în care
nu i se i111gădlllile Sll: lll.om i cM ea la Iaşi, să i se e libereze p&ş�apOII't 1 19. ln ciuda protes·
telor Slll le, î111 <"ele din urmă, este trimis sub p·arzi'i Ja iBortoşani, de unde, cru o raptidttate
care ni se p a<re sernn:f.ÎIC:aliiv ă, durpă ce i s -a aooroa� paşapOIJ'.tul, eete e�d'illl1 , din
ispr ăvruaie în is:pll'ă'VJllite, pi111 ă la Oa.la4i. De a1ci, pîrcăJăbia, la jum ă�ate a !urui au 

gust, pMJ.

că'J)Iiit ăD!illl pol'tul'UIÎ, îl brece ho.ta.rul

�

1 20•

Episodul dm 1 839 - Îlll ciudla ap arenţ elor - Me, credem noi, semnifi.catii m&J
larg i . Scara la c are trebui1a si'i se desfăşotalre miş.rere a , mulţimea pro.relitilor precum
şi Ulne�e dd.n obieotli'Vele rnărtUIIliJsite, pledeaz ă ferm î mpo�r i v a limităr-ii La o simpl ă ac
tiUille cu caracter tălhălresc. ObiÎleOtivele comploLiştilor til!l!teau, cu s:9'UJI'anţă, mubt m aJ ,
deplll·l'te . Este d rept - aş a cu m am mai �at - mater:iJalul n u ne îng ăduie să fOIJ'IJ'nu- 1
lăm COIIl&tlllt ări exlllC'be in leg ăt'Uir ă ru aceaSI!Ja. S·UipO'Z iţ.ji'le pot f� numeroasoe. Nu este,./
f:6Zlll însă să le !Mcem ; cel pu'\lin deocamdart.ă, ele ar �i uirpsrilte de fundarnen.t.
Am subliruiat mai sus, atunci cînd am rela�at depoziţia căpitanului Cerne3, că,
p.robtabil, în vederdle unOII' corrup lot işti , miŞ031fea t'rebu ia să soluţio:neze, p11intre altele
şli prob lem a fYllll!CII[ eBlle'i, pe care Il/eg.ustol'lii evrei o făcecru cOI!Nr·a�i�OIJ' lor de altă
naţiona l i t ate şi - m a i al es - b ulga rilor, sirbilor şi grec i lor - m ajori t aJtea acestora
e«"alll Îllll!p ăm.i�nteruiM - CJ1811'e se ocurpa:u cu comer� mărunt.

Am pu>!Jea presupUJD.e, OII'i ooti'llldu �n e Illla
llll1o i du!pă &ceas.tă mă;r.tuni.e s.imgllli ară, că
porn'Îirea oomp�dştoil&,-departe de a avea cara.cteruJ rill.5tic ostentativ am•şat, ell' a
generată de iiDJterese ecotnomice re�e. Deşli, aceste inJterese
nlll p:uJteau corutlfibui
f'd.e ct,iv la deslăntuJilrea ae\liuru.i , se po181l.e, �otuşd, ca e1e să fi aVUJt o ooll'ecare po111dere
în hotărî,rea mlll1lifestată de UJnH dintre complatlişti.

Din .felu,l in ca re urma să se desliăşoa.re mişcarea, la 0811' e trehwiau să fie �r�
destul d e largi, 51e polllt e coos1Jalta, cu uş1lli'Iillllt ă , că ohlec.Uv·ele aceste:a nu SI!
1iJmJ,tau la 51imple rMUJieli gel!lerat.e de 00111curen�a oom«<:i�ă S8IU oon�eSiiunea diferită,
r:i N.W cu mult mai piTOfl\lnde. Intentia d·e a. bOiteza pe wr·ei, obiectiv asupra c ă ruia
s - a &tăl1wit in oo!J'S'Uil 1Îlll5tluc1iei, nu a foS!t, credem, d eoî,t pa.r·awnul In sp�ele căruia
'ie ��5coodeau adevă:ril!tele soopuru a1e oomplO!bişbHor ; acestea, din neferki·re, nu n n

/

rruasf!

sînt exll!ct cunoscute 12 1.
10 - C er ce t ă ri i s t or i ce
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Este interesa•rut de obs e rva t a.semănarea frapillil. t ă î n tre planurile aJ:şate acum şi
c�le d·in 1 848. In timpu l revolutiei, prin m ij lo ace ascm ănă•toare, u:n i i reprezentanţi ll i
aripei r aJC! ical•e , intenţi·on au, să e xt i ndă m işc a r e a 122.
Pent.Jr u a ev ·la complioa•ti·i le, pc car e (e-& >1>: p•u•t:ult provo ca o mai ·!·o.,r g ă p ublici ·
la1e, au�o r i�ăţiJ,e , după o �nstru.cti•e sumară, î n aursuJ. cil•reia s - a pus a•:Jc.entu l - cre
dem - doa'l' pe •a151peatul ertenior a l ches•Li.ul l d , deşi nu exus t.au ·dov ez i condu.doeni c ,
a.u ap�:cat incu lpat i l or cele mai grave pedeps e .
Date�e de C'i!J�e ne-am foCoso:•t co'Illlull'ează doar a.::<pec•tele g -2 nera:e ale prob:emP i .
Nu es.t·e e:J:�ch:s c a, ce•rcetil.r i u l•toer;oare, s ă înliregca.scă •tah!o·ul p rin a.duc•e r•ea la lumină
a u>nor p-:es e no.i , m a i semai�ic•.:.,t•: ve, de n<Kură s il confi-rme conslt·o. lăr.Ue gen<>ra·"e f'nun
t ate rr a•i sus.

NOTE

1 V. P o p •O v d c ·i, Date nrn 1 11 legăltură cu con jurat ia confeder:;tivă a lui Leonte
Radu, .S tudii şi cer•cetări Şltliilll1 fk•e ", laşi, 1 950 (Lu•orările sesim11: i A cademi•c i R .P.R.),
Gh. U n g u r e a n u, Frămîntări social-polit ice premergătoare mişcării revoluţionare
cUn 1 848 în Moldova, . Studii", n r . 3 , 1 958, p. 5 1 -7u, Gh. Za n e, Le mouvement revo
lutionnaire de 1840. P11Hude de la revolution roumaine de 184:1, Buc. 1 964. Vezi ş i
Studii ş i materia!e d e ist orie modernă, voi. III. Buc., 1 963. G h . P 1 a 1 o n , C o ntribu t ioi!S

a la connaissance des mouvemen� s sociaux et polil iques anterieurs ci l'anmie revo!u
tidnnaire 1848 en Moldav ·e La "societe (association) philant ropique, . Rev u e RJOum a
iJl·e d'H�s�oi.re ", tome I V. nr. 5, Aoad. R.S.R., BuiC. 1 965.
2 1. J. V a oi l i a n 1t, La Romanie . . . , ·t. III, p. 401-402. Aces.la note ază că obiec
·
t·ivul C'()l:> ,p;o�ulwi ,;.llii 1. Popovici - pe ca.r·e, în mod {jr•eş•:�, î l numeşte V as i-l·e - e;-a
de a masa•::: ra .toţi marii boi·er•i d n Mol dova .

3

Gh. U n g •u •r e .a n u, op. cit.

4 Arh. St. !laşi, Tr. 1 052, 01p. 1 202, nr. 1 02 (Tr.;buna.!u.l c r::m:nal ).
5 Am •lmpă111lăşH .iJrnpreSiiH e noa&t�rc C.:nitiale tov. p-rolfesor C . Voe lichi, rem ar.cabil
5peci-a.tisl î n p ro b l e m e l e de a ce s t g en. Cu o b u năvo i n ţ ă căruia-i acordăm c e a mai
aLeasă preţuire, Domllllia sa, ceroe<tîm:l a;r g uur.elll' lel c care pledau în fav-oauea unei ase
menea or i cn•tări , a expmmat numeroase reZJewe, pe ceJ'•·z J.e-am C0[1s.)d e r a t întru1totul
ju51ld�ca�e. Pretwi'llJd , in eg.ală măSIUră, sugeSitiile fo::-mu;�illle, ne exp!'lim ă m - ş i pe
ac-eastă cale - :!11/Lrea·ga ruoas•t-ră I"OC'Uinoş•l!inţă.
6 Of. C.
N. V e l 1i c h i , Mişcările revoluţio n are de la Brăila d:n 184 1-1 8-13.
Buc., -1958. Soc•:oe•lilll·e.a de ş-tiin�e :SI:o1rke ş i fi; olog ice ddn R.P.R. ş i Gh. P 1 a t o n.
Documente privind ecoul în Moldova al miş=ărilor revoluţiona·re de Ia Brăila din
anii 1841-1843, . ROiffianoslavlica", lo:: m . XI, 1-stOII' _,e, illllc ., 1 965.
7 Arh. St laş;i, Tr. 1 052, op. 1 202, nr. 1 02, ·!. 45---5 3, 55-59, 60--74, 1 02-1 07,

232--233, 326-- 332.
8 Ibidem, f. 93-95 ( lnfo�rm aţia p.rimi•tă d e }a Mi k-t:e ).
9 Ibidem, f. 99-1 00, 438-441 . Dau măc;tuP:e î m potr.:·v a lu•i 1. Popov.: c.i junkerii :
C. Bon,:ăş, Alexandru ş� Costache R adiş. P. Ar •:o:1 u Ş•i Fe•od.os:·e A·f.endul•i, subol i·teru�
Alexandru Ba' aban ş� . riadovoi i " G r . Ma.riruici, V. O: b o t a ru , 1. Un-:; w�e-am.1 , 1. Ilorş
10 Junke'!'ul F. MenJCIU:,i deolara că a :rr a.; ·â•uz::1t acoelea.şli cuiV•:n,!·e şi de la alti
r i adovor. Ibidem, f. 438-4 4 1 .
11 PopoviCii dedall'a că junkeni.i 1- BJu î·n.tr>eb&t pc·ntru ce s•c •:scă!eş<te IQI:1iţă Zmău: :
. siCIIU g : n d�te să meargă la codru ? " . La acea!:ita, el a nipoos<ta t că ar fi wednic şi în
slu j bă şi la -codru. Mai �i rm ă că, fdnd bea•t, nu poa1:e pep-roduce, ou ex.acbtâ•t·e, t o l
ce a vorb·i<t. Ibidem, f. 438-44 1 .
12 Ibidem,
f. 99.
1 3 Ibidem, ,f. 6 1 -64
, 326-327 (�ntero.ga1or;:ul din 1 5 ap•l'li l.liie 1 839).
14 Ibidem, f. 93-95, 448-451 . Vezi f. 1 02--1 08, descr ie re a de1 al i a·t ă a drumului
parc-w-·s dl.llpă evadare.
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1 41

1 5 Ibidem, .f. 93-95. In declaJr.BJtiila Iăcută li! j udecă.t.Oflia ·tinnl tală, P op ov ici araltă
că. după o detent:rune de o •;ună, 11 fost ehberat. La 1 5 august 183 1 , Mlircov-ic<i oopelă
dispo:tJiţ:a în vtintutte a •căreia lru<i 1 . Popovi c i , .pellltru la·udele ce au făou� către al·ţi
W1·lerotite11i, . . . să i să ci c�llliUJl ş•i să să dei cu SIQld a�:i, dî111du -l supt giudecata cr!i
minal :cească spre a-1 tnimi�e Ja ocl!lă " . Ibidem, l. 444.
16 Ibidem, f. 2, 326--3 27, 61--64.
17 Ibidem, f. 327 v. etc.
18 Ibidem, f. 23 v. f. 26.
19 Ibidem, .f. 270. VeZJi t,aJbclele vol unt�·alfi lor in Arh. St.. Ia.o;;·i, T.r. 1 62, op. 1 80,
n r . 327, f. 1 3-14. Iqnatt bu.:gawl figme·ază l a rur. mt. 56. Of. 1. N e a c ş u, Citeva
da:e int erne cu privire la vo/intirii polcovnicului L ·prandi din războiul ruso- turc
(1828-1829), Studii şi rr.ateriale de islorie m7dernă , voi. III, Buc., 1 960, anexa Ve�i
ş: Gh. P 1 a ·l o n. U1nele mărturii privind voluntarii din războiul ruso-turc ( 1 8281829), .Analele ş H intit!i ce ale Untiverst'•t ă �ii .A1:. 1. OurLa" <klll la·ş i, se::: t . III (ş.t. so
da: c ), a. J.s.t onic, ttom. IX, 1 963.
2
0 Ar:·•. St. laş•i, Tr. 1 052, op. 1 202, nr. 1 02, f. 34-36, 3 1 2.
21 Ibidem, f. 3 1 . 308.
22 Ibidem, f. 36, v. f. 3 1 4.
23 Ibidem, f. 85-87, 270, 344.
24 Nu ·f'gu rează în llistele ce le-·aan ment :onatt.
25 Arh. St. laşi , Tr. 1 052, op. 1 202, nr. 1 02, f. 82 v. --84, 268-269, 342-343.
26 Ibidem, f. 2 1 -34.
27 Ib:d e m, f. 75-79, v., 334-335.
28 Ibidem, .f. 4 1 , 322.
29 Ibidem, f. 30, 306. Acesta es�e menţionat imjNeună ou un oarecarP. Costea
Lu ngul, asupra căru1:a, Îlll5ă, in dosal[', nu se rev.ine cu d.ate surplimentace.

30
31
32
33

34

35

36

37
38

Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

f. 38, 227, 3 1 6.
f. 8 1 -82, 250. 337.
f. 82, 25 1 , 338.

f. 79 v. --80.

f. 40--4 1 , 3 1 9.
f. 39, 3 1 8.
f. 41 v. -44.
f. 27-29, 304, 385.
t 232.

39 Acesta fligu.r ează ş i în l i s� a vo.luniJar i,lor dt'n detlaşamentul lui Lip r·and i . Arh
S t. l aşi, Tr. 1 62, cp. 1 80, ru . 372, t 1 3- 1 4 , nr. crt. 1 0. Ve�i şi l. Ne3cşu, op. cit.

40 In inlerogalor;iruU lui Ike Petwvici, e.st·e i nd.:�:at dl['ept căp��an doe arnăuţă la
ag.ic. De vreme c e atcum este arMat drep•t st:mp.:u s:uj'i;�or, presupunem c ă a fost rP.
trog r aJC!oat . Arh. S.t. laşi, Tlf . 1 052, op. 1 202, m. 1 02, f. 334.
41 Ibidem, I. 14 v. -21 , 298-300, 1. Neacşu, op. cit.

�2 Arh. S t. Iaşi, Tor . 70!}, op. 791 ,

n1r.

6 1 , passim.

Con.tactele bulgi!Jli l or din Poo.oipat•ele R omâne cu cei d e peste Dunăre au
fost co'llltinu!i. Mam arcev, de p i ld ă , unui d:n cei mati remarcabili comandoo�� de deta
şa.rr; en t in războ:rul din 1 828-·1829, după teil'mmarea iiJCestu a, nu a renunta•l la· �deea
de a realiza o răs•c':>al ă generală a bu::gatrilor împotrdva tumil.Oif. In acest SJ<:Oip, el
mentin•e l-egătura cu foştl·i·i volulll�ari şi supravegheatză cru a ten�:e des·făşurarea eve
nimentelor d i n sudul DunărJli. R i:is c oa l el'e din decen iu� al IV-lea al sem:uCui al XIX
lea, aşa cum M f� acea de la Tîrnovo, d 'n 1 835, oele dvuă răscoale dlin Bercov i·t � .
d'in 1 836 �IÎ 1 837, cea de la P�ro t, d:n 1 836 şi I!IIITl esteCIUI; sî•rboilo1r - de la care bulga
rii aşteptau a.j u:tor - au avut, cu SJ'guranţă, un p rofun d eoo:u şti In Prindpa�e. mai
ales, p,rin1re b u,lgatl['ii de ak�. Cf. C. N. V e 1 i c h i, op. c:t., p . 26--34.

43

44
45

Eni G1rama - şli el - a fost a.res.tat mai tirz�u. Vezi in coni.JinUJare.

Căpitanul Gh. Băintdarul declară că a fost inofOifllla
l t asupra existentei com
plo.tululi la o săptămiÎnă după Sf. Mar·i:a mică. Arh. Stt. laş�. Tr. ·1 052, op. 1 202, nr. 1 02
f. 387-388 ( depozittia din 26 aprJ! ie 1 839 ) .
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46 Stodan rnen\lionearză că Gh. BăJract a rul i-a cerut . ca să să UJlească făţămd
ceşte ou d.imul (cu 1. PopoJVjoi ) şi să v adă ce 1Va pute scoate ş i in toată V'r('mea să-i
TIIClO'f·luiasc ă <k! cele ce va pUJte de.scopel'li " . Ibidem. f. 2 v.
47 Ibidem, f. 387-388.
48 Căpctaruul şi-a preZiellltat raportul 1·re.i Zlile cLuipă
ce mmele agi:i, colonelul
D. Mavrooordat, fusese !InJocuJi,t cu Iancu Ralet. Ibidem, f. 355.
49 Ibidem, 1. 387-388.
so Ibidem, .f. 8.
s 1 Ibidem, f. 355-356.
s2 In allitudinea c ăpitalnulu i Gh. B ăi racta.rul pare oill.ldat un fapt , asu·pra căruda
l'!"cbuie să ne oprim. Acesta. ll.oşJ fu sese informat asupira existente i complotu:ni, 5ncli
de la jumMatea lundoi septembrie, nu a<iUICe fapte le la OUIIliOŞitin
i ta ocî1I11Illl.llilr ii decit
muJJt ma.i UrZJiJU. L-a DQII" m at pe marele agă Ian�cu R>aJei , dllllp ă oîlt se p are, abia
in cursul lunii martie. Pa.looJogu 4n!ormase illlltor·iltă�ile mai devreme (V'CZ'i raportul
ilffi'ial,llit, d.n 6 februar.ie ) , deşd CUIIIOscuse e llli s1Jelnta compllotuLui ou mulot in urma căpi
tllll ului. Deşă numet:e JUli Gh. Bădr actaruJ nu este pome!lli1 in depoZii �ia nici unuia diD
cei imrplkati tn comiplot, atitudin ea acestuia este cu a tît ma.i semnificativă, cu ctt,
prob abi l, el insuşi lill lost voluntar in detaşamentul lllli L'iprlllld
l i Şli, in ae'ea51ă cali
tate, cunoŞJtea, cu sigwr antă, pe mulţi din cei care pairtici!pau La (l()([l'l pil.ot. Nu este
exdus să fi .fost şj el amestecat, pîn ă la un puoc t. Numele său figureazli in Listele
vo1u.ntm lo r din detaşamentul lu i Lipirandli ·la .nr. cm. 1 O. Vez·i 1. N e a c ş u, op. cit.
anexa V.
Sl Ar h. St. laşi, T.r. 1 052, op. 1 202, m. 1 02, f. 55-59.
S4 JntereSIIIi!llt de '!"�i1l/Ult €6te faptul că ruu se faJCe nici o specif ic a·ţlie cu privire
la acei cMe unn au să f ie masa.craţi. Pasaj ul v&i�iJCă, se pare, aserliiWl ea l'llli Vaii
lant, potrivit, căreja intenţia .corn�plot,iş.td.,;or era de a masacra pe toţi marH boi�i
din MoldO'V a . Ibidem, f. 8-- 1 4.
ss Ib-idem, f. 1-7.
S6 Ibidem, f. 14 v. -2 1 , 298--300. Interesant de notat că, în .dopros'llli " său,
referindu-se la v:sul lui 1. Popovid, căp it anul Oemea îl rela,tează în tennendi urmll.
tollli : vedenia l-a amm.ţa[ că, a1unoi cînd va implW.i 30 ani, ,.are sd fie un om pre

mare şi prin a lui puteri are a-şi lua prifacire şi legile (td rii/ streine precum
jid ovl şi altW - cuvintul din pilil'ameză unghiu-lară este t ăiat în te:rt. Subli'Diierile
sint al e nOilSit!re.
S7 Ibidem, f. 5 v.
sa Ibidem.
S9 Alvoc&tul subli:nWa că .porllli.rlile luu Popol\l.ici sînt năsrocite numai dtin cuget
şi din :vUs, ia.r nu cu fapta". Pe Ungă aceasta, .pa.tima epiilepsiei " de cMe suleră,

impune IIIJU carea paTagrafel!oir
189. Ibidem, f. 489-490.
60 Ibidem, t 298--300.

·

1 72 şi 1 78 din condica cr[munală ş1i nu a p aragr afuluoi

61 Ibidem, passim.
62 Laltă cum a decurs o parte a mterogatOII'[ ului :
- .Dilil' cind Ve!Jl.ea/1.1 aces,te fe.ţă să înHlne oîtcoda·tă cu toţii în du ghean ă l�
!Jine şi dacă se înltîhne ce voroa!Ve ave ? Di să dosă de t1:ne cind vo;rbe sau nu ?
- Ndcioda.tă nu sll. in,t îinle aşa cu totti. Dar într-o zi au ven:t ChiOirdolul ru
P·îrvan arnăutul ş.i mai lii ind şi lvanc :u Viilu ci şa.de la mjne, şide la b ău�u r ă insă
fă.ră să �ă rere'il.scă şi ce vorbe ave eu nu ş.tliu.
- Ge nevoie îli si'le pe dînşii a VC'Illi tocmai pe la dughe ana ta cînd era ou
8Şa. d€iJălrt ar e, in IVr,eme oînd dacă era num ad penobru a. bea wn apoi de unde şăd
ei păr la dugh�·ana ·ta si nt indestule crîşme ; fi re ş t e intli.Jegîndu-să că v i ne pentru
vreun sU r ş i t pe c&c tu te Îrnipolriveşbi a-J da de faţă". La II!Ceste !llllro
l băiii, in.al' l·
pilltu l a .răspu.n.s că '!1/U ş bie :ru.imic, şi i!l'll a illu z:t ruimric de la dîii'IJŞii. Este interesaDJI
de noLa!t că, deşi II!Vea el ÎliS/UIŞi dro:'lllm ă, il•gnat .JJ.ul918Jful vene a să bea vin la Hie
P eir ov i c i . De a semen e a, l ocu i nţ.a lui 1. PO!povici er a tot pe S ă r ă r i e , în a.pwpi•ere
de aoeaslta. Ibidem, t 270-27 1 .
63 Asbfel, de p.i'ldă, î n a dwl. de aoozare, ill1Che:a1 la ag1ie. dUipă primul intero
glrtorli.u aJI aou za1UJ or. oot semn<llt de marele agă, in pr ivcnta căpili:&IIIU !Jud Cemea Şli
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a lui Cazacali se ment :onea ză \JJI1Il ăitoarele : Gemea sin Toader Şli. Gheorghe Carza
cati .·fiindcă �ceşt�a aCIU d e ·1a p:rinde'l"ea aceSllor t ă 1h a.Pi, cu dLev111 zi le flllainte, s - au
arMat ca do.no�ckli celor1loaJilţi, că adică şi ei ar fi fOSlt uruia c a Şli s.toian Siroo Stpre
a desoope r i prin un ire cu t ă'lh arH chipul alc ă1'l!tiri i b&lltei. . . însă fă;ră să dei sau să
infă toşoeze wellln fel de dovadă şd Clll a.U!I:a m ad m.ul1 p•repUtS dacă n'll cumva au fost
şi ei i n adevăr runiti cu cialanti tovarăşi a lui Ionită Popovici şi numa i impreqiură
rile i - B'll indemnalt a să face de un iţ i des•ooperHord celodan1Ji " . Ibidem, f. 277-279.·
'
64 Ibidem.
65 Ibidem, f. 65 (Subldnierea es1e a noas.�ră).
66 Ibidem, f. 8.
67 Corruisarul P. PaleOiloqu, in d��ia făcwtă la jude<:ăltorlie, arată că a fost
inştiinţ<ut de exis-tenta complotuiUii, de că1roe Carzaca·lJi, ·încă de la 20 i BIDIIJ a r ie. .Peste
c iteva �le", l-a adlllS şi � Cemea. Ibidem, f. 355.
68 Ibidem, f. 1 4 v. -21 .
69 Ibidem. Căp1i!l:mruil Cemea m a i m<ttă, prilll!br e a-Ltele, că tn izvod a inscrBI ll!D
singur nume real, acel 11.! aui lani {sw Erui) Graun a, dlin Săipeni - CoovurllliÎ, .carele
i-ar f-i SIJ>'liS că eSite .trimis de Cazacali că1re d-insul Şli că 1 � asămine CQJnplo.t merge
şi el ZJidru:I i'lliC ă că mBii are vreo trei oare vor mecge cu dtill51U J •. Grllll11a n-a fo-'1
arestat odaltă cu oeila),td COIIl1:pl:o1dşti. Es!l:e wlrruis in ce«."E!Et&e a Diviiiilubwi dO'Jllll�
abia la 5 septembrie 1 839. Ibidem, f. 1 97. Cernea a �u lM decll!lll" at:e scrU.li de la aces48
cu intenţi a, mărt, l<ni.;P.-4 că'Pi1anul, doe 11-I incerca. Ibidem, f. 2 1 0.
7a Ibidem, ,f, 360.
7 1 Ibidem, f. 359.
72 Ibidem (Subliruierea este a noasbră).
73 I 11tă COIJl\linwtul il!l5CrisuJUJÎ, semn'Bit de Ioa (l0'1l1Îţă) Popa (Popovtici ) : . tincre
d · n tăz in acest iru;cris al meiiJ , oe-1 d� l a mtn11 d-sai:e căpiltan Cerne sin Tollder,
ş l iu t să fie că pentru al că tiiJ.j r e a ce am avui!: n oi intre noi, să nu ne dărrn de zmm
tea l ă Şli să ne imbră��ăm şi să ne agiutăm umlll l pe al111lll , iM p re fratele rel m11i
mme să-I cunoaştem ca pre tat ă şi perutru ciiŞibiq il vom iffii)ă rti flrăte51te ". IhidP.m,
f.

14

'11 .

-21 .

74 Ibidem, .f. 373.
75 Ibidem. f. 372. Subliîilll e'rell> este a noastră.
76 o:n decla.I1atia aoes!I:Uiia re:ruCtă că atlllnci dnd
Cazacal1i, a luat leg ă lull"ll imedia1 cu 1. Popovkd. N'll

clliffi rezlllU ă din scrusoarea llll'i Cu,�i'C ;,

a fos1 chemat la IIIŞi de către
i s-11 dai!: \Jimp de gindire, aşa

77 la!l:ă OOIJlitJinu�ul răviiŞIUiui : • . . . vei Şlti că jl'e1Illtru tălhmi oe era, s-au pus la
c ale că s-au prins şi să S{)Ui lud C ănoiu şi ·la ,casă că perntr u mme nlll este D!Îmică şd
shrt 11 zăbO'vi. pînă oe-m� va d a ceva d'l.llp ă a lor făgăd'll'iltn
ll . . . Şli r ă m ltn al d-talţ
ca un lrate " . Ibidem, f. 375. Din ded11ra·td a liiJi Că'IIIOÎIU Peti"O'VIici, rudă cu Cernea, ş4
a 1uiÎ 1. BîZ'itiil:u, IJ"erul�ă că ed nu cunoŞJteau n':mic desq:Jre banda d:n IIIIŞ i . Este semo.i.
ficat'iv c ă in r ăv aş 1� se pomeneşte de ace asta ca de UIJl liiJcru Clllo
l!l scut.

78 �. PoiJ)'OIVioi , s-a Stpovedit preotului IOI!IIIl diJn Oopou şi preoil:ului Vasile de
la bisenica Sf. Şte�an, cărora le- a povestit v :S u l. Primul 1-a hroernnalt să se spove
de ască duhoiVJllicuCui m�twpold!l:uJn.J.i, •iar ce l ăll alt l-a S10CObilt s al.J .ispd!l:ito.r• sau nebun.
Ibidem, f. 87--88 şi passlm. PreoU<i au tfoSII. şi ei imrpliica1ă in coanplo!l:, sub IIICIU!Za\!illl
că au oonoscut existe-ruta aceSituda şi nu au inşltliin�a!l: au1ol'iltăţile.
79 As1fel,
S!l:odan, J- a r fi mă•Dtlll-IliS<irt că . ar m !rotit pesbe Prut cu un tălhar,
Tăb ultoc, trei ani de zile şi we şi bani d ng wpat i ftiOOlo". lmpDeun ă cu ş.���p te sau opt
oaanen:, ar :pu1e11 trec<'! gran'i�a. De asem enea, a m ai a'l'i'italt că . ş1ie Şli n iş.te locuri
boliereştd şd negustoreşti cu 11ve-ni şi dacă ar merge cimdva pelllitru &oei sfîrşit bine
ar fi " . Caza'c�J,i şi Cerne a., la rindul lor. 811" �i doo: a.raJt că � lăcut .iSiplrăvi mai însem
nate deci·t aoeast11. Asd.tfel, . 811" f!i fost in tara mulllJteneasc ă Ulllde s-au bătlll t cu <burdl
in mij lorul BrăHd, făci'IIICI asăm,me şd t.n Ga;latd, um:le Li IHW tnttmplat irlchidere
ink-un han . bătlndu-să dJÎI!l han cu poteriJ.e şd au st:iipa-t de acol o tereri". Ibidem.
f. 45-53, 328-333.
80 Aş a , de p ' ld ă , pe Cazac&i
acţ i une a pentru a pră da , deoarece

n

!nfi:it "şează

ca

. i- a aj'lln s cu�i!I:IU�

f·iind
la
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Cemea i l arati'! c a f i ind împ-ims la acţriun<e d e ideea fer-:cill'ii p atr ie i . Ibidem, f . 45-53, 233-234 etc.
8 1 Ibidem, f. 64. In alil.ă parte, Popov�e<i declară că Al ic az ac 1 - a ind::cat pe Cer 
nea ca �ntentionînd să -r ea lizeze asemenea planuri în.că cu doJ. sau trei ani mai i na ·
i'll t e. Ibidem, t 327 v. {Subl,iilllierea este a noastră).
82 Ibidem, f. 45-53, 232. Ţone Dimbtriu, care luora î n prăvă;;ia l u i lgnai, declara.
Ia l î nduJ său; că aceSJta, oînd se -îmbătta s� vedea pe s t r ad ă un cal b un, .zjcea ci'l-i
bun de volintinii". Nu cU!Iloaş·te însă s·emnificat·ia oces .t ei expresii. Ibidem , f. 34-36.
Ioniti'l PopoV'i.c•i acC'enhl a asupra lap�uJwi că el a îmrpăităşi� visul lui Carzacali.
căplit an u lu� Cernea s•i lui C. D�mi1triu numai dup ă ce a•oeş.ti a i-au spus că au strîns
oamen i pent-ru a merge la hotie. Ibidem, f. 45-53, 232 v.
83 T1rebllllie refnut fa'Ptu l că un obie ct: v important al cornplo.tulflil itr u:terio a r e .
d m Ga lat i şi Br ăd la , îl oons,t•:,tuia s-t r îngerea unor mtijloilliCe f!Lni111a
11 iaru c.<Jrespunză·
toare şi t re cer e.a peste Dunăre, în ve d e r e a inceperii l u ptei de elib erare. Nu n e îndoim
că, i n ev entualitatea în care complo ti'�ii n u ar îi fo s t arestati am de brusc, p lan u ril e
şi s•i s t ( · m u l lor de o rg an i z ar e ar fi fost mul t m :� i b i n e d efin it e.
84 Ar h . St. l'iiiiŞ i, Tr. 926, op. 1 066, nr. 1 68, f. 2, 1 3-14. Sînt elibcna,ti abi a î'll
urma ordffilului De!p-artarnerutu�ui din li'l unt ru, din 1 8 apnilie 1 839. In ordin se sp e 
c:fica expres ci'! pot fi eliberaţ,i pe chezăş�e, in e'l!entual�iatea în c&e . sînt n.equs
tO'Td cins1itJi, cu bun-e purt ăl'i ş1i n - ar da prepus că ar f:i av ut vreo î.ncLina�ie cu com
plotişh i " . Negus,to ri i din HlllSd daJu o asemenea che ză şie .
85 A·rh . St. Iaş.i, Tr. 1 052, op. 1 202, nr. 1 02, f. 3 1 2.
86 La 29 a pril e 1 839, pî rc ă.\ ă b i a înştcinţ,a isp r ăv.nki a de F ă l oiu că a aresta•!

la Gala·ti pe Iord an Ou•Dtoforu . .AJces�a v em1ise de la Hu";ii, cu răvaşul de drum al
isprăvn,:'Cied, pe oalfe e r a no�at c ă .t.re b ude să se prezinte Ia pîrcă,:ăbie pe>nt1'u a i se
d a au.toozaţ:ia să p lec e spre Bră1la. A fos·t a restat deoa-re-oe s-•a dovect;i,t c ă umblii
. făr ă vreo ·intrebudnţare". De asemenea, acesta fusese den un tat de un oareca-re Gh.
M.amora oare, 'la ri'!ldu l si'iu, a fl as e de la ,;upusul bri·tanic d:n Huşi, 91feC'll l Consi\JaJn
tin Muha:H, ci'! .şi a'C'e5ta ar fi unu l d·:n acei rău cuqetători descopeniţ,i in o-r a ş Eşu "
Ambii sînt trăim�ş,i, sub p az ă, Ia Huş1i. La interog.a�or :u, C . M.hail nu recun01aş.te
n:mdc şli este e.:�berat pe chez ăş�e , I sp r ăvnici a cere aulocr- i•t ă t-:!o r eLin Ga la.t i să tri 
m:.tă pe Gh . Mamo ra. Arh. St. laş i, T·r . 926, op. 1 066, nr. 1 68. I. 1 7-23.
87 I at ă alte cîteva f r agmente d•in or d1in u l Depar.tamen tulu·i din lăun�m : .Fiindcă
aicc in cap i1al ie s - au descoper;it un insă mn a.t complot de răi c u ge tă tor i cu s c o p os
de a p orn i spre 1ulbull'•a1Te 1·iniştll i o bşt eşti , d:n care s - au ş! p r ins o paDte, dar pentru
ca nu rumva a.ceşoli complotJşH să f:i aV'Ut î n t ălege r.e cu a.J.ţi de as ămline lor, c e s-ar
fi purtînd a co lo în tîrg şi tinut. . . ; de scoper ind vroo p ar•tid ă de complot, fie din
această hantă de aici, ·Ne df.n a: la. . . să să ri'idlice în cerc e t ă ri le ei. . . " . Ibidem, f. 1 .
VeZJi ş1i Documen t e privitoare la anul revoluţ 'onar 1848 in Moldova, Buc., 1 960
p. 20-2 1 .
88 Arh. St l aş i , Tr. 1 052. op. 1 202, nr. 1 02, f. 45-53, 232--233, 332- �38.
89 Popov�ci a r a t ă că l a c o n s f ă t u i r ea pe c a r e ·a avut-o în ·d ua de Horu cu C.
Dimit•r iu, Ign&, Cazaca}i, Cemea şli Ivanci.u V�ilul, le-a a-r ă-tat că .nioio d ată să cuge·
t ă m a ne at i ng e de m ă d u l a r e l e Moldovei �i a div anului precum n:ci măcar de cel
mad rău t ig an " . De ase me nea., au c ăz u,t de acotTd ca toti e vre i i care se vor b � ez il
să .f1ie CO'ThSiid-erat'i fra;ti. dreptL Ce1:orlalti, .oare vor Ii de pe rdut • , l.i se v o r lua a ve 
ride din car e, după ce vor fi plătiti slujitor.ii (oamen i adunati de ei), s-e vor face
b i s erdci preotutindeni u!Illde s înt lilllV:r e e weeştli . Ibidem, f. 45-53, 233. De as emen ea .
r-elata Porpovdci, le-a demonst-rat că p răd ăcdun i le ce le fă ouser ă ei mai [n.a,in.te put•e a
si'l-i dete·rffiline a uaide şi meşt•ÎJili. D&că însă se VlOr urui pentru ill1Jăp1udrea proioe c·
tu lu i său, "de o m şi peri pentru o aşa faptă, vom peri penlru lege, iar nu pentru
tdlhăr.'l şi prăddciuni". Ibidem, f. 234 v. { S u b liniere a este a noastră ). Cernea, de c l a 
ri.ndu-se de a;c:Q.Tld să a·cti oneze conform V'Csul u i . ar H a d ă uga� . poilll'iV'ill: re: ată rHOJ
JUli Popovdci : . ch:i illlf dac ă ş.i pier d:ntre nod �r-e o ciru:d ş as i'l, însă destu l oa p a� ria
sli rănuie slobodă de ace ast ă naţie, af-ar ă rmmni de aced ce să botează" . Dacă vor
fi intrebat·i de domniJto1r sau de .aHe căpete:nCi a p ămînilu l'llli Mo�dovei" in legătură
cu ·f�tptele lor, .no� să dăm !l' ă spu ns că ace851tă urm�e nu p:r�veşte mei pentru stă ·
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plnire, ndc� pentrru creşUni sau sti'irile lor, ndci mi'i.car a altor ;rva.ţi, ci numai lllSUrpra
jidovtlor•. Ibidem, f. 330.
90 In Iaş.i, mai a:es l a jumă1aotea secoiu:ui al X I X - lea, negll'S1oll1ii evrei dolllli 
r:a-.J
tota� com ertn.Jl mărunt, detininrl monopolul absolut In domeniul zaru.f:ei ş·i ad
:eala lîcului. S�tuaiti a eri! aceeaşi· şd in privinţ a meşteşugurrlor. Concurenţa ern a!d
mentati'i de rreg•imul j-wrddk ş·i fis-cal dnegal, pe OMe si&t•eanu� �·eudal il promova, in
1rirtu t e a căru·ia se adln-oeau d i �ens iiUllli !e şi. pe tă r•im conresionul. Deşi nu erau nici
decum priv·il·eg·iaL evre•:i e rau separaţi de p ă m iJllbenTi S lllll d.e sup'lllŞI.i·i Sltri'i.dnoi (cu ex

cept:a •a•ce�or Inc ad r ati in aceaSJtă categori e ), atit prin rregfun ul jurJdk, c!Jt şi prrit,
sis: e mu l de irrpunerre şi percepere a d ăr� lo r. Of. Gh. P 1 a t o n, Populaţia oraşulw
moldovenesc la mijlocul secolului <1/ XIX-lea, .Ca!1p.i c a " , tMuzeoul muori::ctpa•l d .lll
Ba c ă u ) . II 1 970.
9 1 Arh. S.l. Iaşi, Tr. 1 052 , op. 1 202, n r . 1 02, f. 398.
92 Ibidem, f. 399--403.
93 Ibidem, .f. 459.
94 Ibidem, f. 464.
95 Ibidem, f. 471 .
96 Acuzat c ă •arrme le sale (o ca.r a b in ă, un rpist<"l l � un cuţilt) •au foSil. gi'i.s·:•tP l o
1. PapoVJi·ci. El � dEX:ilarat că le -•a lăsat amane<t, i n sch:mbu l run e i canlt<ti'i.ti de seminte
Ibidem, f. 31-34.
97 A p art-Vc:paot la adUinarea din ziu1a de FJ.or·ii, �:nulă la casa :ui Popovid şi a
făcut j u r ă mlnl că nu va d eost ăJinu i nimănui secr·etu.l.
98 Acu za• t că ş i - a lăsat armele ( două p istoa le ) la I. Popov.Lc:i. A motJiv a t , de oltSI�
rrenea, că le-a lăsat aina.ne1t. In =:•chimbu l une:i ·sume de bani . In seara in c ar e com
p:otişotii au fost ares•ta�!, a .fug�t •iomrprerună cu I. Popovid. La sf.a•tul aoeest'llli&, a dooa
zi d i mi'lle at a , a declarat i!'l.l'torităti :or c ă P opov•ici a trecut Prlllt·lil. Constr-Ins, a m li r
lur:s :.t ad€'Vărllll şi a cond11s p e sluj :otor i la a ;;.cunză·toarea a ce stu,i a . Ibidem, f. 4 1 .
\'.

-44. 323-324.

99 Ibidem, f. 493-496, 497-500, 1 08-1 1 4.

1 0° Din deda.rat:ia lui Cazacali rezul,tă c ă , l•a i'rutreharea acestu:a, potrivit clirt!lll
. d a � ă ar fi n volin1i•r·ie ar merge in s lujb a ei ? " , Răsp·opa, rup lirat că •i se luase cJ.nu.J
preL•tiei, ar fi răspuns că . in surpărarea in caPe se gă:seşte acum, ar merge • . La inte
rog a �or iu a mentoiona t că afi rma�i;a a ·făcut-o mai mul't . ln şagă " . Ibidem, f. 40--4 1 .
1o1 Ibidem, f. 493-496.
102 La confrun1tar·e, Ignat Nko·: au deoc:Lara c ă Găi•tan a S'Jl'llS că va aduoe �t el
un număr de 20 oa meni . De asemene a, o dii!Jlă, hind beaJt, ar N spus că .opt o 111meni
au j urat l a bisă>r ică pentru J.uar·e In bandă" . Gă•i·tan, Ioa r in dul său, ară•ba că Iqnat
i-a spus că . în run >re i-i şi un bo:er de .a'ară". Fdind Îlllll rebat, a deda.llllft că s-a refe
ri·t la Popovoici . Ibidem, f. 301 v. Avocu·tul apărărH. la 29 mai 1 839, intr-o cererE
ad resată 'tnihUJna.:u l-ui crim:na l , not•c az ă că �lltCulpa�ii nu pot .fi oeondamnaţi .n'lllflil
fi ll
pe cuvîn�-ul lui A:lc:arzac " , făoră alte dovez i . Denuntă•torul, arată ctoe.Slta în conot 'nuar-e,
a V FLllt s ă -·ş i a.ra,te • vredni<J�a · . Numai pe baza acestor dovez i , oamen.ii nu ;pot !{ii oon
darr.nat·i deoarece" muHi {oameni ) a ud feluni de taine şi le tac " . AceiiJS•t a nu inseamnl!
că • .s - ,au akăotur�t cu oei ce le-au spus • . PenU'lu Plopovki , in'V'Ocînd boala de carE
sufel'ea acesti! , - epilep s i a - cere apllic ai"•ea paragrafului 1 72 şi 1 78 dr'·n oondica
criminală. De asemen>ea, hotărîrea p er.o�r u to�i ce.iJalti să se dea . după priiVi:i",
Ibidem, f. 489-490.
1o3 Ibidem, f. 493-496.
1 04 Ibidem, f. 1 29-130. Ce i doi preoti sînt }Uideaati şi, potrivit canoallle lor, l i
s e rid i"C"ă, pe t·ermen d-e un
an, dreptul .desprr·e 1!oMe l urcruroi:J.e preoţiei " . lhidP.m,
1. 1 83-184.

105 Ibirlem. f. 1 39 ş·i urm . După ce, la 4 iuM·e, illlCulpaţilor Li se ap!kă p edeaps11
corpora::ă, !Sînt trf.mliişi iCill ronvoi l•a ocnă, undoe ·Sînt pr·edati in CUI\Silll z ' lei de 8 iulie
Ibidem, f. 1 62, 1 79, 1 80, 1 87.
1 06 Ibidem, f. 421 , 474-476.
1o1 Ibidem, f. 4 1 4 v., 4 1 1 .
1 08 Ibidem, f . 424. E l note ază , i n cerer·ea sa, d in 6 mai 1 839 : .nid od ini a ră nu
m -am afLa.t In n:ICi un fel d e o111tegoi1ie sluj·i•nd şi pa<tt1ii Mo-b�ovei in
oşbiloo

?

vr�ffi�r
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rosi'ieneşN, precum p-erutru dO'Vada slujbei mele ce arrn intreb lllintart cu d-esi'iv·îrşiti'i
credintă, am ciştiga.t şi d oc o mentu l Divanultui impl•int.tor. . . rur. 1 2402 din an 1 830.
mali 28 zi·l€, hez atetele din p a.tlrie me•. TrebUJ.ie si'i mol)lntioni'im aici · ci'i Eni G rarna este
ju deca t sepa.r.at, mai tîrziu. Pîrcălătbia de Galati il trim it-e Departar!1'enrtu1ui la 20
apr i l ie, iar acesta il înaintl:Etazi'i judecăto ri ei ti.nuttBtle IBJŞi, la 17 mai 1839, PîPCi'ili'ibia,
scotind in evliden·ti'i BnJtecedelllJtel•e acestuia, se pronunti'i pentm erpul"MJre. In cursul
cerooeti'il'ilor, însă, nu se polllt-e • aduc-e n ici o doVtBtdi'i i n spiii jintrl m i'i iJtuniei căpitllllulUJ
l
Cern·ea. Grarnlll sustine ci'i n-a semnat tizvooul alcătui•t d-e Oern-ea şi oo •şttie nimic
de existe!l11a oomrp:otuluL Căpi•tanul voia să s-e ră zb une pe di'lliS'Ul deoarec-e, in tre
c ut, amăutii a.flati Sllllb com anda lui Grema, 1-au bătut în doui'i rind ur i. Din l i psi'! de
dOIVe?;i, -est-e a.ohi�at. Dar - aici este p a.rtea oe-a. ma·i i·nteresarută - tiind &cuza.t ci'i
detine ·un cal de fua1JJt, es•te pede.psillt cu 30 �·o•vutu·IIi dte bici şi ellipUJIZJOO. La 16 sep-ttem
bnie 1 839, arrnă ş ia comuli!ÎJCa exe.owta.rea oroinul1ui. Aa'h. St. laş<i, Tr. 1 09, op. 791
nr. 61 , f. 1---62.
1 09 Arh. St. laşi, Tr. 1 052, op. 1 202, nr. 1 02. f. 503-504, 509.
1 1o Ibidem, f. 523-524.
1 1 1 Ibidem, rf. 533--534. In oele din urmi'i, este ie.mlllt de expulzarP. ş·i �te � �� ·
h> iHrt pe chezi'işie. Ibidem, f . 547, 562 , 566-567.
1 1 2 Ibidem, f. 536.
1 13 Ibidem, f. 569, 573, 583.
114 Ibidem, f. 576-577.
1 1s Ibidem, f. 596---632.
1 16 Arh. St. laşi, Tr. tl 772, op. 2020, nr. 1 7. 1 70. f. 1-2.
'�7 ln ll'apomul dăn 30 iunie, şefu•l politiei mai ruot-ează că •
un om cu aUI
de ri:lu n um e, ()hiar ş1i bun de ar vo i si'i să ftBtCă, i'ILSuş nevoie, după oum se şi vede
umb: ind oa d-erbedeu, are să-1 săleasci'i de a să fntoal'ce căltri'i cele deprănse. . •
lbiedm, f. 4.

1 18 Ibidem, f. 9.
119 Ibidem, f. 1 0-1 1 .
120 Ibidem, f . 1 2-1 8.

t21 Este
m.t-eresant de mentionat că, potr.;vJ1 informatiiLor oonswlului france.t
Hwber, pl'mtr-e lxi-eq;i cirou.Ja.u d iverse �Tsiuni, cu pri'VIill' c la presup-usele O'biec.fivt
ale complotului. Zvonu r.i.Je au fost p r eluate de Vailla111t Cal!'•e, aşa cum am observat
in lucMPea .a.rn inHrti'i, nota c ă in<t·entiile cOIITIIp l otiştilor erau de a ucide toti bo ie rii
ma'I'i din Moldova . S-a impus, in cele din lllll'lll1 i'i , rpunct;UJI d-e vedere o flicial. Repmdu 
cern kagrnentul dJilll r<IIJ)OTitul .JIIlli Hube r , dlin 26 arpr.i.He 1 839, 1n CBI!'e coceSJta re lBJte azi'i
ilnJfoi'IIltlCio iil-e cunoscute as'UIJ)ra compl.otu[uli. Ace5tea pre 2lintă un deosebit[ inlle��es şi
oon.fi rmă , in ptaiTite, aprecderf.le noastr e cu pPivine la ori-enta.rea pe care autor:Dti'iţj.Le
au dat...a ·i!llstruotiei. De asernel!lea, ele �ă l!'amirocetiN.e complotru:Ju.j in t inUJtul
veoin, al Fălciului.
.Un eveniment plus grave. est V elllJU frap<per d-e s1rulpeur les hatb itants de lassi.
Un oomp•lO!t vient d'et·re decouvent, qui tend&t â fl:en mod!ns qu'a met<tre le reu au:1
qua.tre coillls de la vme. Une masse de rntBuva:s S1Ujets et de vagabonds moldtaV'E!s
et elTa.ngers s'btai-ent concemes, pOUII' pdcriel!' el[ voler au milieu de J'epouv anJte et
du desorrlr-e. Une cinqutalltLaiilllte d'indăVlidus , crue 1'01!1 a sucressivement BI11'6tes â
lassi et dans un dtis<tniot vo:Sin, on fa it SIUrpposer â beaucoll.IP de BoY'al!'ds, les uns
qu''il y aV'81i<t un tendence â J'ilnsuneotÎIO'Il et d'1autre qu'llllle i'llltrigue russe fomenta•itl
oe levain de malviteliLance. Auou.ne d-e ces oonjeotUII' es n'est v ertit ab :-e . Les indi vi due
etrntpl1i.Sonn es au f ait des revelatioru;, qui ontt f-aălt C'OIII<t
IIl<l.1 re que to'lllt leul!' projet
n'aboutis sot:<t qu'a expLod<ter ilJa <terreur tpub liq UJe, a tr·av.ers les f.J amme s et Ie trou·
ble. Une trenJteine d'aocuses sont Jivres 8JUIX tribunaux et l ' o n illlfo rme : le Hetman
et !'Aga ont rem.p.H leurs devoilrs, c'e51t â la justitce maint!.enant â sevlir aVteC toul
la rigueur des lois. Ainsi Vliennenrt de cesser les inq'Uii etuides des habi1a.nts. . . ",
H u r m u z a k d, Documente, XVII, IXJc DCCXXIV, p. 742-743.
122 llllt ă oe declară uniii dli.nt�e cei ai'eSitati :

.Făgăduintta md s-:aJU dat tBCeasta că daci'! inăJ.tlimea sa nu se v a und a iscă�J
nisd pum.tud oe 0/ll l;loi-efii.j uniţi prin şei.r-ea şd mi•tropolitulwi. apoi atunci Oll' e sil ni
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53 dei p orunc li ca uruii sli meal!"g li spre UJOid.ill"i, alti i spre t liere in j.ido'VIi şi prlidare.
alt ii <a> da foc la spitale " . {Din interoga<toriul lui M. Zisman).
Altui inculpat, lui Fr. Herml!lll , 1a interogo8JI.or-iu, i se spune eli M. ZÎ.SllNm. a
declara t că de la d!lliSu l ·a 111fila<t că, in even<tualiltatea in care domll1liiorul nu va .isdi:lă,
avea • . . .sli vi .sli dea poruncli oa sli mergeti unii spre ucidere, a ltli i spre tli iere in
jidovi şi prlidare şi alţii a da fioc c api1 al:ie ! . . . ". Boierii urmau sli aducl'i •.totn lăcui
tori i moş i i lor Im, ba şi tnganO:i ". Intreb at d·e rmde ştie aoes.ie Iuoruri, 81Cl1Mof.lli decll a.r!
cA B spus .ci am aul1'l�t IŞ'i eu de .la altlii eli :nisce oo:eri au să �acli un bocluc d111r oe
�urne nu sCiiu . Iar de La cme am awzilt 81Ceste nu sciu anume, clici t oti "in toate plir
We h ue d[spre 8JS�mi.n�·.
Fel4x Bodn ar declarli eli Z. Moddovanu i-a rela<to8!1. c ă .a'f fi unliţi weo 2 sute
şi eli la Sfint Spiridon, intr"'() pivll1liţ li ar avea o mult[me de arme şi eli mulţi şi din
miliţe '81r fi uniţi cu ei. Şi că ar ave şi o muLţlime de nemtn &Slimine un i ti şi eli
iud.ată ce vor incep e h0111�ul, sînt sig u:r.i eli vor slirJ toof. norod1.11l " . 1 s-a spus, de as e
menea, să găsească IŞ'i a lţ i oameiJJi necesari un>ei asemenea intll"eprinderi. Li s-a flig li 
duit .că duqlli IÎrzbindli I()IITl ave slujbe ş[ c ă fi.inJCI din cei m�a.i rn&I'Ii un·il\l.i ilrll avere dt:
un d e să ne multlimeascliu.
Le0111 Marosze'VIici la rtndul sl'iu, declera printre al<tele : D&:: li domnitmul nu va
semna hirtme, bOIÎlerii .au sli s li ridioe 81Supra sa ou to1i l ăcudt orii �iHor lor şi cu
tlg&nii, ,fiind eli şi meliltăia C'l.l dimşii. Şi lrt'lllllci i năltnmea sa :rl'imiind s�gur, noi l!lllll
alunga pe j ădai şi-i va r ă� ne ·tndestlll i b81ll i (lui Z. Moklovanu). Ş i aşa cu toti i stam
aşteptînd ,făgădflllilllt a că i1111t lii wean să mergem la 1Mli şi apoi sli ne irutoarcem cu
toate satele". Of. Anul revoluţionar 1 848 1n Moldova, 1, BUJC., Hl50, p. 1 31, 137, 139,

Şi

1 40,

1 46---1 47.

N. Şu�. la ll"indul sliu, descriind atmosfiere de la tntrunir.iJle oe aveau liOC in
zilele revoluţionare iJn 081pilt&a Moldovei, pomeneşte de rfiaptfiJil eli IIJJilul dm ceL ma:i
a ctivi agitlrtol'li - Zaharia Moldovean.u. desiguJT - prtianea mereu mesoagii verbale.
Pentru a sl!.imulla ctm"aju� oeliOir e2'liJt.81ltl i şi a trutretÎ!DJe sl!area de agiJtalţie, acesta de
clara oelor prezenţi eli mesageri!i i l pun la ouiOOilt ou pregăti l'li le oe se efeotuearzli
In vederea 'lllie
i i ridilcl!II'i armate : • . . . tel vie1111t de me rappor,ter - consemneazli N.
Sutu dedara.tii le l!'e.IS1peotlitVw1.lli perSOillaj - qru'il a sa diisposirtion b81llt de oer<taine
d'indi'VIidtus devoues a notre cause at ptr� a agdr ; tel a'Uitre que la oommUl118ftlte
ann flni.em.rue est. Wllllt a noi.·OO seN!ilce, Oll1 qu'llllllJe ltroupe de Serbe e<t de Bulga.res
d eg\l i ses 111' at<t·end que lll()We sigrual " . N, Soot:rou, Memoires. . . , V•ienme, 1899, p. 1 54--1 55

LE COMPLOT DE IONIŢA POPOVI CI DANS LA MOLDAVJE EN 1839
Resume
Le complot dlll.itie par �O'DJţli .Popovioi
i
ttierut une place â. paift dans le cadre dell
troubules polit iques et sociaux qui om agite les Principautes Roumaines dans l a
periode 1m ter ieure a la Revolution d e 1 848.

Les OOID.of.empoiradns O!llt cons:dere que ce mouvement av·a.it pour objectif le mM>·
s a c re de tous les grands b oyards de Mold av ie . On t rou v e cette assertion aus s i chez
V a.i ll ant d8i!JS son brav81ÎJ connu La Romanie . • .

Les autorites ayant effectue les recherches a tOUJte vitesse et s'etant o rientee s ,
d'nne ,fa<;olll evidente vers ul!l sens voulu d'avanoe, 0111.:1: falit resSIOrol'ir les aspeots !es
moins vrailsembl.:�bles de oe mouvement . N'.ay,a.rut pris en corusideration que les iruten

tions des CQ11151P ir ateun de bapt·iser, pM la force d·es 811"mes , 1es ju>ifs de Moldav>ie mteDJti01116 oSII.ensibiliemeii!Jt alffli.chees au coU!TS des trecherches - les dlllst ances judici>II!Tes
se sont efforcees de ra.nger de mouvement dans la c ad re des actions habi.tueUes de
brigand age.

L'ltllileur du pres ent travail, examjnamt av·ec a1JtJelrutio
i n le dossier de l'enquMe 
quOiiqu,e d81115 le Sltade aotruel des intforma.tiO!IlS il Ilie puU;se pas �a.ire des obs(![VaJ!oions
OOIIIlp letes e1 defirut iv es - exprdme pou:rt'8JIIlt 1' opinion qu'en rea16te les objeoHfs
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pours ua v :s palf Le mouvem ent ini!Lie pcm- Ionită Popov ic i etaient heauco.up p lu s vas-te8
�.t qu'ils avaJ.i€111Jt auss� des im plic a.t,:ons co!llJOern>ant la pa:litique int e r ieure .
A ,; • appu i de cette constaia.t ion on peut , en1tre Cllltl res, invoque.r les faits suiv a:nts
QUE' l'OIIl a ·e xt raillt s des donnees du dossi er de l'€nquet€ :
- La plupar•t des in cu.!Jpes dans ce mou'V'eme n,t, y compri-s le<UJr chef, sont bul

gares, grecs, serbes e t rournains qui entre tiennent d'elroites Ji,a!sons avec les m i l i eux
ou ils d eve!op p ent leur act ivite. Du deroulement de l' enqu e te on p e u t d e ta.cher cer
t ai ns dctaiJ.s qui ressemblent d'une manie re frapp ante a certains aspects p•ropres aux
mouv ements de G alati et de B:ra.i la, n�owv·ements q ui von.t se produ:re quelques
a:ruJ. ees p!.uJs t a1rd , en�re 1 84 1 et 1 843.
- La m ani (r e de recnuter les adeptes, les mo yens sur lesquels comptait 1. Pv
p ov i c i , l'intention de reunir un grand n om b r e d'hommes, la h a t e susp e c t e avec laquelle
les â;rui1l�es B�CCept<lâent des prop os ii i ons n'ayant apparemm ent aucu ne oontigence avec
J.a r e aJ i.t e, exdwent, des le d oou�. l'hypolhese d'unP. si.mr!e a'� t i o n de banditisme.
- Les OOillSpiJI18Jteull1S, une fo:,s leur camiP eLabli aux environs de Ioa cap�tale,
a.va:e:nt l'�nt ention de s'emp are r de qu e l ques minis-tres et meme du pr:nce regnanl,
d e . d esarmer l' a rm e e et de l'altirer de leur cote, de demander ra ison aux facteurs
responsables ip(JQI)r les maux dont SJOu.f.frail[ le pays. Or, ces fa·ills, abstraction faite de
l a dOtS e d'absurdite qu'on peut r·ernarque.r darns La man:.er·e d 'a.gir des O(),!l&p ir·ateurs,
prouvent q'lle le mou\f'e1!Tie1111t , conltirairement aux co rndusi oiliS auxqwelles abouUssent
les inSitan::es, poursill ivait aussi certa:lll5 o b jecti.f s concern31Ilt
l'administra t : on i n� 
r4eul!'e .

Enfin le f a H que L e Conseil princier - instance supreme - a i n fl i g e a u x c on s p i 
rateurs la p e : ne maxima d e mon� r e , sans c ont es t e , que les autori t�'s cn considerant le
miQIUve men.t comrr:e une simpl€ actăon d e brigandaq·e, m e.t.taienl !'accen t sur !'aspect
l e mo.!ns impor·tant e t voulaient eviter toutes les c o mplica t i on s d'ordre in terieur ou
ell'terie'Ur. L'acoent mis sur les i nt en l i ons de coMpi.r ateurs de barptiser et de pi l ie r les
juifs avait pour but la tendance de d e t<J u m er l'attention p ub l i que des s i g n ificmi on s
pl'lls profundes de ce mouvement.

Me!T'e a de�w t d e oondu s i ons p nkis €·s concem arn t !.a v r a ie or: entat io n du mou
V f' m e n t d e 1 839, les fails relates et les observations fcrmulees, quoique seulement
bauches ki, sont tou:efo:s de na turc a comp : e : e r le con tour d'un pr obl i:m e dont la
solution r�:ste reservee a l'avenir-
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ISTORIA ECONOMICA A J U D EŢULU I IAŞI I N PERIOADA I NTERBELICA
4/2 - rcl ( l ,
ELENA ZAHARIA

1 SI mc/ura economică şi socială generală

a

judeţului Iaşi

Dezvoltarea economică şi socială a judeţului laşi in perioada interbelică a
ttvut loc In condiţiile dezvoltării contradictorii a capitalismului, a modificării str uc
tur i i social<� şi a ascuţirii contradicţiilor de clasă.
După primul război mondial, România se prezintă ca o ţară a cărei unitate
de s t a t este desăvîrşită, dar cu m ulte probleme ce !şi cereau rezolvarea. Printre
aces t e a se găsea slaba dezvoltare industrială şi existenta rămăşi ţelor relaţiilor feu
dale ln agricultură. De asemenea, se intensifica dominatia capitalului s trăin, I n eco
nom i a românesacă.
Dezvol tarea accen tuată a capi talismului ce a urmat după război, Indeosebi
după efect uarea reformei agrare, a avut drep t urmare ascutirea contradicţiilor social
l' Conomice şi poli t ice.
f n 1 924-1 928, perioada corespunzătoare dezvol tării şi s t abilirii relative a capi
talis n m l ui , are loc accentuarea dezvol lării industriei şi a I n tregii economii. I n
acela�i timp se intensifică procesul de concentrare şi centralizare a productiei şi a
capitalului, creşte opoziţia marii burghezii autohtone îmoptriva capitalului străin.
Ascensiunea economică a ţării este insă în treruptă d e criza economică mon
dială din 1 929-1 933, care se resimte puternic şi In ţara noastră. După ieşirea din
criza economică, producţia

industrială

şi

agricolă

creşte

continuu

ating!nd

In

cel mai înalt nivel cunoscut în dezvoltarea capitaliS>tă a economiei româneşti.

1 933

I n general, se poate spune că tn anii vechiului regim, judeţul Iaşi s - a dezvoltat
incet I n ceea ce priveşte industria. Datele sta tistice ale anului 1 936 confirmă că in
judeţ existau c ea 1 00 de Intreprinderi industriale, cuprinzînd aproximativ 5400 d e
salraiaţi ş i 7500 C. P. forţă instalată 1 • Majoritatea acestor î n treprinderi s e caracte
rizau prin capacit3lea lor mică ş i slaba dotare cu u ti l aj u l necesar astfel că, mărimea
lor, abia depăşea dimensiunea unor a teliere.
I n ceea ce priveş t e s tructura industriei, aceasta cuprindea doar două ramuri
principale : industria alimentară reprezetantă prin 16 intreprinderi cu cea 1 000 de
salariati ş i industria uşoară cu 54 întreprinderi ş i 3500 salariaţi. Aceste dquă ramuri
industriale concentrau 80 % din numărul total de salariati industriali. Restul Intre
prinderilor t n număr de cea 30, formau o industrie diversă slab dezvoltată şi de
importantă mică.
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Răspîndirea in perimetrul judetului a industriei este caracteristică relatiilor
de productie capitalistă. ln această directie putem spune că intreprinderi de o
oarecare importantă se găseau concentrate numai in oraşul laşi. Cu toate acestea,
oraşul era slab dezvoltat din punct' de vedere industrial. Astfel, in 1 938 la cea
1 00.000 locuitori reveneau abia 5000 de salariati industriali 2•
Un alt aspect care reflectă nivelul redus al industriei in judetul laşi constă Iti
faptul că, deşi această regiune cuprindea 5,4 % din numărul total al populatiei
ţării 3, totuşi ponderea industriei in raport cu productia industrială a ţării era in
1 938 de 1 ,6 % 4,
!n perioada cotropirii hitleriste, judetul laşi, a suferit pierderi dintre cele mai
mari. Astfel, numai in timpul retragerii trupelor fasciste au fost avariale 1 8789 de
imob ile dintre care multe Îlljtreprinderi industriale şi institutii 5•
I n ceea ce priveşte agricultura, suprafata arabilă era de 1 99444 ha adică 61 ,80 %
din suprafata totală a judetului de 322700 ha şi 0,67 % din suprafata totală a ţării.
tn suprafata arabilă a judetului marea proprietate detinea 20263 ha adică 1 0, 16 % ,
iar mica proprietate 1 79181 h a adică 89,84 % . Nivelul la care s e făceau lucrările
agricole erau mul t sub cerintele unei agriculturi raţionale, consecinţă a insuficientei
sau neexistentei maşinilor şi uneltelor agricole şi a lipsei de cunoştinţe.
Celelalte ramuri de activitate n-au cunoscut o dezvoltare deosebită din cauza
neexistentei unei baze mat·eriale propice. Doar comertul a cunoscut o oarecare
dezvoltare.
Organizarea administrativ- terit orială a judetului Iaşi cuprindea : 2 oraşe la�i. municipiu şi caiptală de judet şi Tg. Frumos, precum şi 78 de comune şi 333
sate 6, grupate în şase plăşi : Bahlui cu 57 de sate, Cîrligătura cu 52 de s ate,
Codru cu 49 de sate, Copou cu 48 de sate, Turia cu 61 de sate, Ungheni cu 66 de sate.
ln ceea ce priveşte aşezările mai importante este de remarcat Iaşul, veche
capitală a Moldovei, aşezat pe un teren inclinat, format din două coline principale
(Copoul si Tătăraşii), în forma unui amfiteatru prelungit. Străzile sale, deşi nu sint
sistematizat-e după un plan modern, prezintă, totuşi, prin varietatea liniilor şi aşe
zarea diferitelor constructii şi monumente, un aspect plăcut.
ln timpul primului război mondial fn laşi s-au retras şi concentrat guvernul şi
autorităţile principale ale României, de unde apoi s-a condus oepra de apărare a
natiunei şi a ţării româneşti 7• Pe drept cuvint se spune că Iaşul se poate mindri
cu 1iUul de .leagăn al renar;; t erii şi unirei a
Îlllltoogului neam românesc" B, Rolul
străluci.[ <pe care oraşul l81Şi 1-t!IJ j uocat in formarea României contemporane, atestă
insuşirile deosebite ale mediului local. Nu e o intimplare că timp de un secol Iaşul
a fost in fruntea mişcărilor culturale, politice şi nationale, că in sinul său s-a
dezvoltat .Junimea•, că şcolile sale au fost mult timp cele mai bune şi mai căutate.
Alt oraş important din fostul judet, este Tg. Frumos situat pe piriul Bahluiet
la 45 km depărtare de laşi. ln 1 930, din intreaga populaţie 36 % adică 1 8 1 2 locuitori,
se ocupau cu agricultura şi creştE-rea vitelor. 1 6 % cu meseriile şi industria, 1 8 % cu
comertul, 7 o/o cu transporturile 9• Este de remarcat că locuitorii săi nu aveau pămînt
proprietate personală, pentru agricultură, ei luau pămînt in arendă pe moşia .Tncon
jurătoare tirgului • .
Industria In aces ting era formată din trei mori ce functionau pe bază de
benzină, o fabrică de olărie, citeva mici făbricute de ulei. Industria casnică, ce se
1Pra.olio011 in rmele gospodării, consta din t•esătmi : pîn-retouri, lăkere şi macaturi de
îmbrăcat mobila, cusuturi de prosoape, cămăşi nationale şi împletituri de horbotă 10.
Exista in oraş şi o cooperaţie a meseriaşilor, .cooperatia meseriaşilor din Tg. Fru·
mos• formală din trei bresle : a cojocarilor, a fierarilor şi a cizmarilor fiecare din
ele cuprinzind mai multe meserii .
Comertul se făcea cu vite, cereale, piei, brînză, Ună, păsări, ouă, fructe etc.
cdre erau aduse l a Urq
· de către locuitorii satelor vecine pentru a-şi procura in
schimb cele trebuitoare lor.
Comunicatia intre Tg. Frumos, oraşele şi comunele vecine este tnlesnită de
linia ferat-ă Iaşi-Paşcani, de şoselele naţionale Iaşi-Roman şi Tg. Frumos-Hirlău
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şi de alte şosele şi drumuri vecine. Pentru transportul persoanelor şi a
bagajelor erau folosite birje de cite doi <"ai, iar transportul cerealelor şi mărfurilor
se făcea cu cMul şi cotigariul trase de boi şi cai . ln oraş se afla şi un oficiu
telegrafic-poştal.
O comună dezvoltată cu un caracter de tirg era şi Podul-Iloaie, care, in 1 930,
avea 3789 de locuitori.· Dezvolt'a rea sa era oarecum facilitată de răscrucea feroviară
existentă şi de dezvoltarea agriculturii in cimpie.
Cotnari era o comună rurală care cuprindea satele Horodiştea, Lupărie şi
Zlodica. După cifrele statistice din 1 933, avea o intindere de 1 99 1 ha. din care 1 195
ha aparţineau numai satului Cotnari. Populaţia ajungea la numai 2012 locuitori 1 1•
Legătu:ra Cotnarilor cu Iaşii se făcea atit pe calea ferat'ă, cit şi cu autobuze cu
naveta zilnică Botoşani-Iaşi.
O altă locamate care are o imrporbantă istol!"ică veche este şi Cucuteni,
aşezată in apusul judeţului. Se mai poate mentiona şi Sculeni.
11.

INDUSTRIA ŞI PRINCIPALELE EI TRASATURI

Industria Jn general şi in special industria grea, baza progresului social, n-a
constituit o preocupare majoră a vechiului regim, fapt' ce a făcut ca să se dezvolte
fn judeţul Iaşi numai unele ramuri şi acelea apartinind grupei .B", in majoritatea
lor in funcţie de interesele inguste ale unor pături sociale. Prezentarea următorulUI
tabel, considerăm că este elocventă pentru a nE> da seama de structura industrială
a vechiului judeţ Iaşi. Datele privesc intreprinderi de la 5 H. P. sau de la 20 de
lucrători in sus.
Industria in judetul Iaşi (inclusiv municipiul laşi) in 1 935 12•

Industria

AlimentarA
Textill
Chimic:ă
Metalurgiei
Hirtie fi arte grafice
PielArie
Lemnului
Materiale de c:onstr.
Sticllrie
Ceramică

1

Total

1

1

Nr. fabric:ilor
Active
8
50
5
6
7
2

2
8

-

2

-

2

-

7

3
3
1

1

92

lnc:hise

16

Personalul
ocupat

1 458
3 1 03
141
241
96
191

3 897
328
157
21 1
82
77
211
93
61
11

277

-

1

Forţa
motrice
H. P.

586
73
12

1
1

1

Tabel nr. 1

6 186

1

5 128

Val.
productiei
in mii lei

1

138 128

551) 777

2 1 945
1 1 092
7 599
3 692
1 3 516
6 045
5 973

1

1

754

759 51 1

Cauzele care au favorizat aşezarea şi dezvoltarea industriilor in această parte
a Moldovei au fost diferite. Adesea ele au depins nu numai de voinţa intreprinză
torului, ci şi de avnatajele ce le oferea obtinerea materiilor prime, debuşeele sau
mina de lucru. In judet se găsesc tot felul de materii prime pentru industria ali
mentară, tutun pentru manufactura de tutun, piei crude, lemn de stejar şi frasin,
mină d·e luc.-u ieftină şi uşor de găsit. Toate aceste elemente nu numai că au
favorizat aşezarea industriilor, dar chiar le-a asigurat şi o oarecare prosperare.
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Industria alimentară cuprindea urmă toarele uni lăti economice : morile d i n care,
cde mai importante u n i tă ti sistematice erau î n oraşul l aş i ca . m oara Dac i a " , cu un
.:: a pitai de I l milioane lei, . m oara Fruchtman• cu un cap i t al d e 10 m i l ioane lei, moara
.l'v!oldov a • cu un capital de 6 m i lioane lei.
In judeţ se găseau două mori sis tematice, una l a Tg. Frumos şi una la Podul
tloaie şi 77 rr.ori ţărăneş ti răspîndite prin diverse comune. Morile s i s tema tice au
fo5t �J rup a te î n tr-un cartel local, reuşind să m enţină preţul ridicat la făină. Datori tă
prevederlor cartelului, . moara Moldova" nu a lucrat 4 ani, . m oara I'ruchtman • 3 ani,
iar moara Dacia a lucrat tot timpul cartelului cu maximum d e productie. Asemăni Hor
exista şi cartelul brutarilor din oraş, care a im pu!> pentru p î ine un pret d es t ul de
rioicat. i n 1 932 .pretul unei pîini era de 4 ori mai mare decî t pretul unui kg de
giÎu 1 3. î n oraşul laşi erau 28 d e brutării şi 37 în judet.
Iabricile de bere, două la număr, erau cuprinse ln carteluri generale, î n c î t.
v a loa : e a şi can t i t a tea productiei erau fixate de conducerea supremă a cartelu rilor.
Mai cuprindea o fabrică de gheaţă artifcială, o fabrică d e spirt' şi o fabrică d e ulei .
Cap 1 i.alul total inves t i t în aceste î n treprinderi cunoaşte o rerlucere fată de 1 829.
Astfel. î n anul 1 929 capitalul inves t i t era de 89.87 1 .000 lei, pe cînd în anul 1 936,
cifra coboară la 24.7 1 5.000 lei. Explicarea aces tui fenomen de reducere a capi talului
ar fi prin lichidarea a două industrii .valori ficarea nucilor" şi . crîşm ari asociati"
cît şi prin v înzarea unei bune părţi din inventarul fabricilor . G heata" ŞI . O l e a " .
P e n t r u a putea compara m a i u ş o r c u ajutorul d a te lor s t a tistice can t i t a tea dr�
materii prime fnlos ; tă şi V'aloarca ei, i ar pc de altă parte, volumul pr·oduc tiei şi valoa
rea, dăm urmă torul tabel 1 4 :

Tabel

Cantitatea
kg

1 929
1932

32 2 20 000
34 975 000
28 205 000
30 962 600
18 039 700

1933
1934
1 935

1936
TOTAL

1

2 1 652 800

1

166 053 100

1

Valoarea
lei

Cantitatea
kg

208 415 500
146 956 000
103 692 000
1 36 462 000
79 562 000
96 841 000
771 892 000

2

Producţiunea

Materii prime
Anul

nr.

26 1 54 000
32 647 000
27 166 000
32 513 600
1 7 682 000
23 542 000

1

159 704 600

1

Valoarea
lei

274 05 3 000
168 424 000
1 3 1 229 000
162 009 000
1 12 637 000

1 44 558 000

1

992 910 000

Se observă că valoarea m a teriei prime î n tre anii 1 929-1932 prezintă o d i fe
renţă de 6 1 .459.500, în timp ce canti tatea ei creşte cu 2.755 m i i kg. Aces t fapt S'3
e:x:plică pri!Il prăbUJŞirea preturilor la produsele a,gricoJ,e î n anii 1 93 1 -1 932.
Industria textilă ş i - a rezervat din cele mai îndepă rtate timpuri priorita tea sa
in a:1samblul economic al judeţulu i laşi. Un m are număr d i n întreprinderile apar
tinind acestei industrii aveau sediul în oraşul laşi. Astfel, fabrica • Textila laşi" a
fost înfiinţată in 1 886, mărindu-şi pe parcurs capacitatea de productie. I n 1 930 i s<�
m a i adaugă o sectie nouă pentru producerea pînzei de iută şi sad, în care scop s-au
adus maşini moderne d i n import pentru tors fire d e iută. Produsele finite ale acestei
fabrici in 1 930 erau : sfoară, frînghie, chingi, fitile de lampă şi lumînări ş i pentru
1căpărători, benzi de bumbac, pinză de sac ş i saci. Materia p r i m ă folosită era cînepa,
iu�a, bumb!lcul. FabriGa avea un oBipital invesiH de 75.000.000 m i lioane şi o forţă motrice
d e 650 H.P. 1 5•
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Despre înzestrarea tehnic1i, se poate arăta că fabrica era dotat1i cu 1 640 de
ru�uri ş i 60 războaie pentm pînză de iută, 23 războaie per.tru benzi de bumbac,
7 �ăzbota.ie pentru chingi ş i 43 diferite m aşini de filat, precum şi 285 m a�ini d e
l mplelilură mecanică 16• Forţa de rr.uncă folosită în 1 930 era formată d in 3 ingineri.
11 n•ai�tri, 1 60 lucrători c al i ficati ş i 684 de lucrători necalificati. Producţia anuală
1 n 1 938 a fost de 272 tone fire de dnepă, 1 573 tone fire d e iută, 333 tone sfoarCî
s i frîngh:e, 25 t one chingi, 9 tone f i t i l de !la m p ă şi l u mînări, 24 tone diferite benzi
rle bumbac şi şireturi capsulate, 1 266 tone pînză de i u tă. Era amplasată în 1 930 î n
• o•r.tma
Copou d e lîngă Iaşi.
.Tesătura-laşi" S.A., fabrică profilată pentru pînzeturi de bumbac, a fost . înfi
• u i a \ .1 î n I CJ I O. Cap i talul social era de 70 de m ilioane ş i cel de investitie de 1 83 de
<·> i l ioane, cn o forţă m o trice de 560 H.P. Materia p r i m ă folosită consta d in fire de
he rr. bac, pen tru a căror prelucrare era dotată cu 744 de războaie. Forta de muncCî
e r a !ormat'l din 53 specialişti ( m ecanici ş i aju toarele lor), 59 lucrători calificati şi
OC'I n Pcalificati . l n I D38 producţia totală e ste de 1 0.500.00 rr:etri, respectiv 1 2000
tone il. Fabrica dispunea de cî teva locuinte pl' ntru lucrători şi me�teri, băi, infirme
f l l' ;;i c an t ine.

de tricot:�je . M. I . Neustadt-Sm i lov k i " , inmn�ată în 1 92 1 avea, un oapital
in maşini şi imobile de 3.029.000 lei. Materia primă întrebuinţată era
fire de l i nă, bumbac ş i vigognc. PoSl!da 76 m aşini diferite, 2 Rachel,
rotundă, 2 a u tomate de tricotat., 22 m a5ini de i m p l e t i t , 2 m aşini pentru
scăn� 1 ă n a t lina, 1 4 maşini speciale pentru festonat, 12 m aş i n i pentru confectionat,
6 • r a� i n i pentru dep ă nat, egal cu I l O fuse, 4 m asin i pen lrLI jambiere, fulare, 2 maşini
p<'ntru manşete, 2 urzitoare şi 3 motoare electrice a 20 1-I.P. 1a . Numărul lucrătorilor

Fabri·oa
de investitii
fcrm ală din
_
una rna)in3

l'ra d e 22 muncitori calificaţi şi 46 necalificati. Lipsa specialiştilor a făcut c a l a
incep u t a c l i v i talea să se desfăşolire ma i greu. Produsele f init e ale acestei unităii
erau : flaneie de iarnă şi vară de diferite calităţi, veste, plovere, bonetării, jambiere,
ciimihi, fulare, i n can t i tate de : bumbac 28 de mii kg, vigogne 5300 kg, lînă 488 kg.
Industria • Texti l a ieşană • , a fost înfiinţată i n 1 930 ca firmă b1dividua!ă trans
formîndu-se apoi în societate anonimă. Avea un capital social de � m ilioane Ici şi
o Iartă motrice de 38 H.P. Ca m a terie primă folosea bumbac şi vîscoasă, p e caf'�
o prelucra cu aj utorul a 40 războaie mecanice cu ra liere şi revolvere, 2 urzitori,
D maşini de depănat bumbac, una m aşină de răsucit, 300 fuse şi un m o tor de
33 H.P. 19• Personalul eSite co'l"rpus din 2 t·ehnicieni şi 90 luocrMoori ca!i.ficaJti. In 1 938 a
avut o productie de ţesMuri de obu:mbac combinoa•t cu rnă t<aJse doe 520.000 rn <> t r i pînză
îngustă d e 70 cm.
Tesătoria • Victoria " - S.A., înfiinţată în 1 928 cu un capital d e 22 m i lioane
� i o forţă m otrice de 1 75 H.P. era profilată pentru prelucrarea de fire de bumbac
cu ajutorul celor 1 1 6 războaie mecanice, c u 2 tehnicieni ş i 257 lucrători calificati
ş i necalificaU. Producea diferite ţesături de bumbac în cantitate anuală de cea.
1 GO.Ou0 kg.
Fabricii .Perfecţiune a • , era profilată pentru fabricarea de ciorapi, tricotaje şi
alte produse textile. Este înfiinţată în 1 9 1 9, avind u n c ap i ta l de 5.200.000 lei, c u
o forţă motrice de 4 1 H.P. I n trel,uinta ca m aterie p r i m ă fire d e bumbac şi f i r e d e
vigognia pe car e l e transformă in productie-marfă cu 1 1 4 ma şini mecanice d e împletH
ciorapi, 4 războaie mecanice circulare de tricotat, 8 m aşini mecanice de bobinat cu
1 1 m aşini de cusut şi 20 maşini de !mpreunat, avînd u n personal administrativ d<>
6 per!>oane, 3 lucrători calificaţi şi 86 necalificati. Producea ciorapi pentru bărbati,
dame, copi i . flanele şi a l te articole in cantitate de circa 30.000 tone 20•
Fabrica .Dobrogea" - înfiintată în anul 1 923 de că tre Titus Pirvescu

care era

proprietar. Era dotată cu piuă de b ă tu t s u m ane, torcătorie şi vopsitorie chimică .
.AJceaSită unitate s-a de2Nollat reLa.ti·v, in.mul�indu-şi numărul mBIŞinilor şi Cllp11'JÎnd &
fi una din unităţile cu cea m a i bună dotare din toată Moldova. Poseda 4 maşini
pentru p ie p t ;I n a t lînă, o maşină pen tru tors cu 300 fuse, 4 pive cu ciocar.e, maşini
p e n tru l u s truit şi netezit sumanele, vopsitorie chimică pentru stofe, fire de lînă
•
şi bumbac. Toate maşinile erau conduse de un motor Diesel de 36 H.P. 2 1

şi
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Durpă prezellltarea suocinHI a dtorva unităţi l€X•til€, coll5iderăm că nu est�· hp�ită
de import.anţă şi analiza cornpa.J'Iativă rpe o rp€rioa.dă d€ 5 ani .( 1 929----- 1 936) I!IJ iru:l.��tri-ei
textile in ce priveşte producţia, materiile prime folosite şi capitalul. ln acest scop
dăm următorul tabel 22.

Tabel
Materie primi
Anul

1929
1932
1933
1 934
1935
1 936

Total

1

1

Capitalul

Cantitate
kg

384 628 000
329 317 000
35 1 191 000
369 2�9 000
384 722 000
403 276 000

1 723 200
3 078 700
3 988 900
5 188 750
3 790 557
3 633 869

2 223 023 000

1

2 1 403 976

1

1

2 021 564 000

3

Producţiunea

Valoare
lei
336 6 ,6 000
214 893 000
277 509 000
292 562000
396 859 000
403 045 000

nr.

Cantitate
kg

1

2 540 380
1 817 530
4 341 420
4 863 134
4 109 850
2 933 846

20 606 160

1

1

Valoare
lei
538 947 000
409 623 000
472 256 000
574 610 000
557 972 000
551 348 000

3 104 756 000

Se constată că in industria textilă s-au consumat materii prime în valoare de
2.021 .564.000 lei, dind o producţie de 3. 1 04.756.000. De asemeni, datele ne reliefează
că producţia maximă s-a obţinut in 1 934, an după care incepe să descrească pind.
ajunge la situatia din anul 1 938, cind este lovită mai mult ca oricare altă categorie
de industrie de semnele ce se făceau tot mai simţite ale crizei economice din
1 929--1 933. Criza de supraproducţie unită cu scăderea pretului la bumbac, a avut
pregnante repercusiuni asupra industriei textile inci t in anul 1 937 şi mai ales in
primele luni ale anului 1 938, nu numai că un număr de 18 fabrici şi-au inchis
definitiv portile, dar şi cele care mai functionau reduceau mereu productia. La
25 iunie 1 938 in oraşul laşi erau 18 fabrici de ţesătorie închise iar restul de 16
aveau o producţie extrem de redusă 23• Două fabrici mari mai rezistau acestor vre
muri
Ţeslitura"-Socola S.A. şi Textila" Copou S.A., care aveau asigurate debu
şeuri in toată tara.

:

•

•

O trăsătură pregnantă a industriei textile constă în dispersarea acesteia in
multe unităţi, avind capacităţi mici de producţie, multe dintre ele producind ace
leaşi sortimente.
Industria metalurgică, in oraşul şi judeţul laşi nu s-a bucurat de o importantă
prea mare fap t pentru care fabrici propriu-zise au fost două : fabrica de balamale
.N. Wachtel" şi fabrica de mobilă de fier
Vulcan•. Mai existau trei turnătorii,
4 ateliere mecanice, de lăcătuşerie şi reparatiuni. In 1 929, capitalul investit in
aoeastă indULStrie eiia de 1 9.7,14.000 lei, ca in 1 936 să ajtmgă la 13.853.000 lei. Sc;Jdf>
rea de 5.861 .000 se datorează unor instrăinări de inventar 24•
Industria chimică număra 6 fabrici şi 3 intreprinderi de boiangerie şi spălătorie
cbim1că. Capitalul investit in această ramură a fost in 1 929 de 28.763.000 lei şi ajunge
la sfî r şitul anului 1 936 la 3 1 .991 .000. Producţia maximă se obtine in 1 932, in valoare
totală de 37.642.000 lei. Sistemul de salarizare se făcea cu ziua, folosindu-se mai
mult femeile.
Industria lemnului era reprezentată de 2 fabrici : fabrica de mobilă .Moldova•
S. A . şi fabrica de cherestea .Solomon Weissman•. Se mai găseau şi cit€va ateliere
care, pe Ungă diverse reparaţii făceau la comandă diverse categorii de mobilă din
•
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lemn şi ob iecte casnice. Forta de muncă folosită era in 1 936 de 1 65 lucrători, şi la
31 decembrie 1 938 ajunge la 1 86.
Industria artelor grafice cuprindea in total 17 tipografii din care numai 7 pre
zen�a o im1p0rtantă mai mare, restu-l de 10 8'V1Înd un nwnăr de dte 2-3 luiCfători ;;i
lunctivnînd n uuniCI'i ocarziana,J, Mat·eriile prime rolosite er8'1l hiîrtia, cerneala, muoavau"
şi cartanul. Oapirtalul investit in aceste 'ÎfJ'I'lreprinderi intre anii 1 929--1 936, a f os t : 2�
ln
ln
ln
ln
ln
ln

anul
anul
anul
anul
anul
anul

de lei 23.675.000

1929
1932
1 933
1 934
1 935
1 936

d e lei 1 1 .955.000

de
de
de
de

lei
lei
lei
lei

1 1.626.000
1 1 .262.000
1 1 .832.000
1 1.802.000

După cum se vede, capitalul investit a fost in toti anii aproape constant. Sala
rizarea se făcea cu ziua, lucrătO'I'ii calificaţi erau plătiţi in medie cu 80 de Iei pe zi.
Două din llipografii Blpartinea.u ziarelor .Opinia", cu un tira1j zilnic de 16.000 exern
plar·e şi .Iaşul" cu un tir81j de 1 1 .000 exemp1are.
industria pielăriei era formattă din fabrka Viitorul" , profilată pe produ1cerea de
in căltăminte (bocanci in special pentru armată), fabricile .Concordia" şi .Moscu
Iosub " , profi!,a.t·e pen tru tăbăcirea rpieilor crude. Aceste unităţi aru foot cel mai crunt
lovite de efectele crizei economice din 1 929-1 933. Fabrica .Viitorul", a cărei pro
ductie in 1 929 este de 34.9JO.OOO lei, se inchide concediind lucrătorii şi influentind
negativ asupra fabricilor de tăbăcărie, care in majoritatea lor produceau pentru a-i
satisface cererile. In 1931 şi fabrica .Concordia" care avea un capital investit' de
4.600.000 lei, işi închide porţile. La 1 iulie 1 938 din ramura industrie pielăriei, ma1
functionau : fabrica .Fr. Iosub " , infiinţată in 1 933, cu un capital investit de 4.373.000 lei,
şi cu 26 lucrători ; şi fabrica .Weinstok-Sulimshon•, cu 23 lucrători. Capacitatea lor
de pmdu1::: ţ ie era foar1e redUJSă, prooudnd d10ar talpă şi towl de oaHtate inferioară.
Industria ceramică grupează următoarele intreprinderi mai importante : Socie
tatea anonÎ!mă pentru locuinte ieftine şi construcţiuni .Selec• cu un capital de
8.659.000 lei, 2 fabrici de cărămidă la Bucium, o fabrică de cărămidă şi ţigle Ia
Holboca - cu firma .Fratii &ameder" şi cu un oapvtal de Iei 4.900.000, �abrica .Ciu.rea
C.F.R." din comuna Ciurea, cu un capital de 13.1 73.000 lei. La finele anului 1 936,
oapita1ul investit est�e de 36.287.000 lei, din ·oare 24.597.000 lei reprezintă capital
românesc, 4.900.000 german. Forţa motrkă era de 683 H.P., iar valoare producţiei de
1 0.ol l8.000 lei. Aceas tă industrie a fulst singura oa,re, în�r-un fel, a beneficiat de pe
urma 'crizei economice din 1 929-1 933, ca urmare a înclina,ţiilor d-e pLasamente a
capitalurilor in obiective imobiliare.
•

lii. Agricultura, proprie t atea funciară a judeţului laşi avea următoarea structură

pe proprietăţi :
de la
la
de la
de la
de la
de

26

1 - 5 ha sint 32. 1 34
5 - 1 0 ha sînt 1 2 .245
1 0- 50 ha si n t 2.404
99-706 ha sint
1 86
50 în sus sînt
40

proprietăţi
proprietăli
proprietă ti
proprietă li
proprietăţi

După cum am mai arătat, suprafata arabilă a judeţului era de 1 99.444 ha din
ca1 e marea proprietate deţinea 1 0, 1 6 % , iar mica proprietate 80,84 % . Reforma agrară
din 1 82 1 , nu a imbunăl'ăţit prea mult viaţa ţăranilor din acest judeţ.
Inapoierea agriculturii pînă la eliberarea ţării in judeţul laşi se explică prin
caracterul contradictoriu al intregii dezvoltări economice şi sociale a satului. Sistemul
cxploa'lării capitalisl,e, îmbinat ou forme precapitaliste, a adiîiiiiC i t iiDalpOierea ocono1 1 - Cercetări istorice
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mică a lui. .Este cu �at:ul fir•esc - .arMa V. 1. Lenin - ca imbi !ll a rea unor si-steme
de gospodărie ati t de e terogene şi chiar opuse s ă ducă l n viata reală l a o seri·�
întreagă de conflicte şi contradictii dintre cele m a i. profunde şi m a i complexe, ca
sub presiunea acestor contradictii o serie fntreag ă de gospodării să decadă 27• Aces t
tablou plin de confli c te şi contradictii era cunoscut d i n p li n In satele şi comunele
judeţului.
O caracteristică a agriculturii constă în aceea că dezvoltarea capi talismului s-a
făcut p e calea reformelor, rămăşiţele feudale impletindu-se cu rela t i i l e capitaliste.
Sistemul d ij m e i a fost nu numai un factor de intirziere sau încetinire a introducerii
muncii salariale p e moşii, dar şi un factor de frlnare a procesului de diferentiere a
l!irănimii, moşier i i avind nevoie de ţărani sărăciti pen tru a-i obliga să ia p ă m l n t I n
dijmă de l a ei.

f-ormele de exploatare exercitate de către c�pi talul cămătăresc, erau multiple
ş i variate ; acorduri de Imprumuturi cu dobinzi care ajungeau la multiplul sumei
Imprumuta te ş i care s e terminau d e nenumărate ori cu vînzarea la licitati e a întregii
. averi " a ţăranului ; Imprumuturi cu conditia de a lua i n arendă pămîn turile ţără
neşti şi care se slirşeau prin fnstrăinarea acestor pămînturi p e zeci d e ani că tre
cămătari. De multe ori, capitalul cămătăresc se impletea cu capitalul comercial.
Astfel, ţăranii primeu imprumuturi d e la proprietarul de bani cu condiţia d e a - i
vinde produsele s u b pretul pietii ; alteori, ţăranul strimtorat c a r e a v e a nevoie d a
b a n i lşi vindea anticipat produsele cu preţuri ridicole. I n s a t e l e j udetului dobinda
care să plMoea de c ă tre sără·cime chiaburilor era de �60-300 % pe an. In oiiiZ că
s ă teanu l nu poate p l ă•ti suma împrumut·ată - aăta un .primar din jude·t - se
ad augă prooentul La capi•t·a l şi cfnd a ajruns de 4-5 ori ma•i mare de·cit suma impru
mll'lată, in ter-v ine între debi bor ş i cred 1 tor un act leg alizat d'ulj)li toa�e formele jude
clitoreşti, pentru a urmări şi ·a sooa te la V1înzare averea debitorului. De !pildă tn comu
neLe Bădeni, CirligMura· dobinda era de 260-520 % .
Darea şi luarea p ă mfnturilor f n arendă i n judet erau fenomene care existau
unul alături d e cellilalt, neavind o semnificatie opusă atunci cind era vorba de
ţăranul sărac.
Arendarea plimlntului tdrănesc nu era un fenomen izolat dimpotrivă era larg
răSJP:ndită fiind una din formel·e troecvente ale pi erd,eri i pămîn lul ui de către ţăranii
ruinati. Ţăranul sărac care-şi arenda p ă mîntul pentru că acesta nu-i asigura traiul,
accep t a orice conditii sub presiunea foamei, a datoriilor, a necesităţii de a plăti
impoo<:itele, e l !şi da pămtntul in arendă la preţuri care constituiau doar o mică parte
a arenzilor p l ă t i te in conditii normale pentru aceeaşi buca-tă d e pămînt. Astfel, ln
timp ce ţăranul sărac care fşi arenda pămîn tu l chiaburilor, primea o arendă anuală
de 4-5-G �eJ de pogon, a!tingînd î n cel mai bun ca": 1 0--- 1 2 lei de pogon, chiaburul
subarenda aoeeaşi bucată de pămînt cu 25--3 0 lei pogonul 28•

O ricum însă, privind lrumurile poe p l am istoric, se petrece o e:x:tindere, continuă
a sistemului muncii salariale in conditiile restringerii celui in d ij m ă . In acelaşi timp
însă, tocma1 ca urmare a procesului complicat· al î n a i n tării cap i-ta lismului i n agri
cultură In afară de muncitori agriColi salariati propriu-zis, in toată perioada capita
lismului se constată existenta f n satele ş i comunele judeţului, a unui nu m ă r insem n a t
de oameni c a r e munceau i n conditiile u n o r r elatii c a r e p r a c t i c exprimau trecerea
de I a sistemul m uncii l n d i j m ă la sistemul cap italist, neexistind lnsă posibil i t a tea de

a !.labili intr-un anum i t moment unde se sfîrşea p r i mul şi und e începea al doilea. In

prelungirea unor astfel d e s tă r i au avu t un rol insemnat atît legile invoielilor agri·cole
( l a t impul lor) cît ş i slaba dezvoHare industr!ală a ţăr i i .
C i t priveşte

structura

cultivată cu cereale,

restul

folosirii

pămîntului

cu plante

arabil,

industriale,

cea mai

alimen tare,

mare

suprafaţă

pomi fructiferi

era

şi

vita-de-vie. Pentru a evidenţia mai b ine care au fost suprafeţele cul tiva te cu dife
r i te cereale şi producţia m e d ie i n kg. obtinutli la ha. n e folosim de datele s tatistice
pe o perioadă de 5 ani, 1 933-1937, din tabelul de mai jos
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{ 1 918-1944)

Tabel
Felul
insăminţărilor
Cereale

4

Suprafeţe insăminţate ha în anii :

Producţia medie la ha kg in anii :

1 933

26 877
87 835
433
19 778
10 648
117
6

Griu
Porumb
Secară
Orz
Ovllz
Mei
Hrişcă

nr.

1 1 1 1
1 935

1936

1937

1933

20 815 38 461
79 095 12 367
490 21 351
1 5 527 1 0 1 78
380
1 0 531
5 1 18 8 1 4
22
5

43 465
10 24 1
1 633
1 9 234
17 !'115
1(19
22

37 206
95 8 1 7
2 098
16 294
11 437
1 02
15

1 375
730
1 26';
1 387
1 227
400
1 02

1 934

1

Din analiza datelor se constată că

cel m ai bun

1 1 1 1
1934

1935

1 936

1 937

857
1 1 21
785
7 06
928
716
85

�67
735
790
636
64Y
4 90
366

783
924
656
388
872
627
616

985
38 1
875
450
346
426
350

an pentru pawase a fos t anul

1 933 iar pentru porumb anul 1 934, an in care productiile me d ii la hectar au crescut'
comparativ cu ceilalti ani. La porumb s - a obtinut în 1 937 cea ma i !.căzută producHe
medie La ha ( 38 1 kg. ), fapt ce a det•ei1ln inat ca pr-e�ec1ura judetului ş ă aducă coa 90 de

vagoane porumb pentru a satisface nevoile stri cte ale să tenilor.

J n 1 938 suprafeţele cultivate cu cereale comparativ cu 1 937 n u r ă m în aceleaşi.
Cultura grîului ocupă 50.445 ha., a porumbu1ui 96.978 ha. arătînd o creştere a supra
fetelor ocupate d e aceste culturi, celelalte culturi de cereale rămînînd aproximativ
aceleaşi. C ultur a plantelor alimen tare (varză, ceapă m azăre, fasole, cartofi), ocupa
8.326 ha respedtiv 4 , 1 % din suprafata arab ilă de 202.870 ha. Cultura plantelor indus
triale ( l loarea-soarelui, cinepă, in, sfeclă de zahăr), ocupa 9.499 hectare ( 4,7 % ),
tîneţele cuLtivat•e 9.098 ha., ( 4, 1 Ofo , ), i ar , ogoarele 9.862 ·ha. (4,9 % ) 3�. Productia t o tală o b t i
n ută 'În 1 938 l a cer·eale�·e princi<pale era, l a grî-u, de 822.843 q., la porUilll b- 1 . 1 1 1 .075 q. 31.
Mergind mai departe in timp pe aceeaşi linie, datele statistice ale anului 1 943,
ne prezintă o situatie m a i t r i s tă a ti t in ceea ce priveşte suprafata ocupat ă de cereale
oit şi productiile obtinut�. AsMel, cuHura grîului ooup a 27.672 ha. ( cu 22.773 h a m a i

putin c.a i n 1 938), iar productia totală la grîu în 1 943 e r a d e 289.8 1 8 q. ( cu 533.025 q.
in
mai putin deait în 1 938): Porrtmr..bul ocup.a 8 1 .405 ha ( c u 1 5.573 ha ma i put:n ca
1 938), �a r producţia obţinută era d e 924.532 q. ( m a i p uţin c u 1 86.443 q. ca în 1 938 32).
A•cela•şi fenomen caracterizează ş i restul de culturi pPa.ctioBile !n judeţ.

Ca.uzel·e reducerii surprafetelor cultivate şi a prodru.cţiilor obtinu1e er.aru , pe de
a
o pai1te, Ji,pşa u tila�ului mecani·c, dar mai cu seamă de tr·acţiune necesar pentru
fa.ce în timrp util şi corespunzător arălturile necesare unei a·gr�cu l turi raţionale, şi pe

d e altă par t e lipsa de sămîntă de bună cal i t a te.
Pen'lm

v•a!ori·fic.area

oereaJ.elor

s-au

infiintat

•in

j udeţ

5 obo:�re,

s i•tu.ale

în :

Podul-Iloaie, Tg. Frumos, Bivolari, Ungheni şi Sculeni, cel d in oraşul laşi era si tuat
l a hala ora�ului.

Cullurile

de plante

alimentare

(zarzav a t urile)

se practicau

In

ce11

mai mare parte pe marginile riurilor Jijia ş i Prut. Productia acestor c u l tur i nu s a tis
lă•ceau ·c·eT'e Pea de pe pia·ta oraşului laşi , pentru care se adu,cealtl cant i tăţi î ns·em n at e

di n judetele Fiflciu şi Roman. Penlru industrializaree plantelor alimentare Jn
şi judetul laşi nu exi s t a nici

oraşul

o fabrică. Plantele industriale se cultivau p e o supra

fată de drc.a 7.500 ha. Cele mai principale era:1 : s�ecla de zahăr, (ce er.a cum pă r.ată

de călr·e .fabri·ca de z::�hăr de la Roman), floarea-soarelui, cînepa ( o p a r te era folositi'!

in

industria

casnică

a satelor, ilar a lta

cumparată

de Fabrica textilă- Copou ).
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IV. Transporturi şi telecomunicaţii .

.Aiceastă ramură de a•otivi tat•e a'V'ea, In urma recensăm.întului din 1930, un număr
ta<tal de 1 77 33 !ntreprinideri, d in care 70 au lua t fiintă -Intre a.nii 1 91 9-1930. Numărul
total de lucrători din aceste unităţi ajungea la 859 din care lucrători calificati cu
brevete 58, muncitori şi lucrători necalificati 59 34. Diferenta de personal o repre
zenta personalul de conducere, functionari sau comerciali, ucenici, elevi :;; i p1 actieanti.
Judetul era străbătut de o retea totală de drumuri de 1 .352 km şi 921 m. for
rrată din di1Inuri n.aţionale - 1 56 �m 223 m, din care o reţea pietruită şi pava.t ă de
1 25 km 9 1 3 m ( întreţinută de Direti·a genenală a drumurilor 1 0 km 850 m p avati
de oraşele Iaşi şi rrg. Fmmos. Drumuri judetene - 196 km 856 m, din mare o retea
pietruită şi rpavat.ă de 1 43 km 288 m ( întreţinută de administratia judeţului ). Drumuri
oom'Ulllale 999 km 842 m. Prin judet treceau patru drUJmuri naţionale ce legau urmă
toarele localităţi : Roman-Tg. Frumos-Botoşani ; Vaslui-laşi-Balti ; laşi-Ungheni
- Chişinău ; laşi-Tg. Frumos-Paşcani.
Calea ferată cuprindea o retea totală de 1 74 km din care 14 km linii principale
duble, 70 km linii principale simple şi 90 km linii secundare simple.
Reteaua P.T.T.R. era formată din 1 1 oficii de stat din care, 6 oficii în oraşul
laşi şi cîte unul la Tg. Frumos, Divolari, Podul-lloaie, Sculeni ş i Ungheni. De ase
menea, mai existau 10 gări C.F.R cu servicii poştale ca : Belceşti, Ciurea, Cotnari,
Cristeşti, Cucuteni, Mihail Kogălniceanu, Rediu, Sîrca, Şoldana şi Vlădeni. Oficii
telefonice se găseau : la laşi, Tg. Frumos, Bivolari, Podul-Iloaie.
Parcul de aht"O-vehicule dispunea I n 1 934-1 938 de un total de 527 din care
autoturisme 384, a'U'tobu'Zie 20, autoc·amioane şi oamionete 92, a-utocisterne 4, auto·
pompe, scări pentru incendii 1 , altele 3 3�.
Transporturile rutiere şi feroviare în Molrlova, au suferit mari pagube In urma
primului şi celui de al doilea război mondial. La Iaşi functionau numai 5 vagoane
de tramvaie 36, Statia C.F.R. - Paşcani care împreună cu Atelirele, depoul, triajul
din Vatra .Paşcani ocupau 42 km 2, d iJSpunea d'lllpă 23 AugU5'l 1944 de numai 8 km2 de
instalatii. Linia laşi-Crasna-Huşi era minată din 2 în 2 metri, calea ferată Iaşi-Cucu
teni-Larga Jijia împreună cu tunelul de la Movileni fuseseră de asemenea distruse.
I ntre laşi :;; i Vaslui nu exista nici o legătură fercviară 37. In oraşul laşi a fost dis
trusă complet legătura feroviară, telefonică, telegrafică :;; i poştală 38. Pe liniile ferate
Bacău-Adjud şi laşi-Paşcani sute de vagoane de mărfuri şi persoane au fost incen
diate, rămînînd din acestea doar scheletul me talic.
V. Sistemul şi baza materială a invăţăm!ntului

Regimul trecut a lăsat regiunii laşi un număr dl.' 137.31 1 analfabeti după datele
statistice din 1 938, fenomenul fiind localizat îndeosl'hi în mediul rural ; un !nvăţă
mlnt slab organizat, fără localuri, mobilier, material didactic. Şcolile existente erau
tn mare măsură concentrate în mediul urban, in special cele de cultură generală şi
profesională, la care, se pă trundea greu din cauza taxelor rr:ari impuse de politica
tnvăUimintuli din acea vreme. După rezultat-e le provizorii ale recensîmintului din
1 930, popul-atia de la 7 ani in sus a j uJCiet•u lui era de 220.786 locui•tori, din care numai
62, 2 % ştiutori de carte. După sex, proportia este de 74, 1 0 % bărbaţi ştiutori de carte
şi 50,80 % femei ştiutoare de carte. Gradul de instructie şcolară poate fi ilustrat de
următoarele cifre proce ntuale 39.
Total şliutori
de carle
extraşcolară
primară

I n mediul
urban
3,7
6'2,4
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rural
0,8
93,7
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3,2
1 ,9
0,3
0,1

1 8,7
9,3
4 ,5
1 ,4

secundar li
profesională
universitară
alte şcoli superioare

1 65

Reteaua invlltllmintului In 1 934 este formată din : şcoli superioare, Universitatea
Mihllileană cu facultlltile de drept, litere, filosofie, medicină , ştiinţe, agronomie şi
teologie 1 Academia de muzică şi arlll dramatică .George Enescu• ; Academia de
arle frumoase. Şcoli secund·are - ciru:: i licee de băieţi şi p llltru de fete, un. seminar
teologie ortodox, un seminar rabinic, un liceu comercial de bllieti şi unul de fete,
un liceu tehnic industrial de băieţi, o şcoală normală de fete, o şcoală normală de
educaloare de copii, două gimnazii de bll�eţi, trei şcoli profesionale de fete, o şcoală
de rmen.aj. Ş·coli prirma.re 3 1 1 , din care 270 �n mediul rural şi 41 în mediul urb81!l ( din
acestea 296 erau şcoli subvenţionate de stat şi 15 erau confesionale.
Baza materială p e care o avea lnvlltllmintul In general, era insuficientă chi ai
pentru proporţiile lnvlltllmlntului de atunci. Jn acest sens, de pildă, este semnifica
tivă remarca ce s-a făcut in 1 938--- 1 939, cu ocazia deschiderii cursurilor Universităţii
din laşi : .Universitlltile au fost lăsate in voia soartei, toale fondurile au fost treptat
reduse, iar In timpul din ur.mll s-au suprimat complet•, laboratoarele ş i clinicile au
rămas cu peretii, lnsll fără aparatură şi fllrll materiale, fără mobilier şi fără biblio
teci. ln asemenea condiţii nu se poate face progres 40.
Anii crizei economice din 1 929--1933 au deschis şcolii cele mai întunecoase
perspective. Un raport confidential din 1 O lanuarie 1 932, pe ling li faptul eli anunta
desfiintarea mai multor posturi de învăţători la
şcoalelor din judeţul Iaşi 4 1.

sate,

sublinia starea de mizerie

8

Raportul tarllta eli Şcoala din Mitoc era un focar de tuberculoză, i1811' la lacobeni,
tn sin,gura sală de clasă, se aflau 2 catedre şi 2 invlltători care tineau lectiile in
acela�i timp. Cele mai mul te şcoli aveau o singură sală de clasă, formînd corp comun
cu locuinta directorului 42.
O noul! etapă In lnrllutlltirea situatiei şcolii a inceput In anii in care se pre
gătea dictatura regalll şi In timpul acesteia. In 1 937 Prefectura-laşi comunica Minisle·
rului de instructie că 30 de localuri şcolare aveau ne·voie de reparatii radicale, care
nu putea fi executate din lipsă totală de fonduri 43, Şcoala din Corneşti-Secăreşti, de
pildă, funcUona de 33 de ani intr-un local inchiriat, strimt ca o cuşcă, cu lut
pe jos şi cu ferestrele ci� palma 44• Jn 1 938 şcoala nu mai avea local nici chiar în
aceste proaste conditii. l n satul Gllneşti elevii lnvlltau de ani de zile prin casei�:
pustii, acoperite cu stuf, unde plouă, ieşea fum şi lutul de pe jos ne grăbeşte sUi
birea sănătăţii 45,
In ceea ce priveşte mobilierul şcolar, situatia nu era mai bună. Multe şcoli riu
aveau mobilierul corespunzător 46, altele deloc 47• Directorul şcolii din Iazul Nou arăta
prefectului In t 937 că este o jale la această şcoală. Slau copiii pe Ungă pereti pe
burtă ca să scrie 48, Intr-o altă adresă, acelaşi director arăta că stau şcolarii pe jos
intr-un hal de mizerie de nedescris. S-au îmbolnăvit şi din ei au mur i t de răceală,
de boale 49•
In perioada pregătirilor de război şi In anii războiului
ocupate de unităţi militare sau au fost transformate In spitale.

multe

şcoli

au

fost

\'1. Populatia, st area materială, lupta de clasă
După rezultatele recensămlntului din 1930, j udetul Iaşi număra 276 . 250 locui
tori. La 1 iulie 1 937 cifra probabilă a populatiei ajunge l a 302.1 27 5D locuitori, avind
un sport natural faţă de 1930 de 25.892 locuitori, cE·ea ce corespunde unei creşten
de 9,4 % .
Analiza structurii profesionale a populatiei de judet i n 1 930, sublimază In plus
slaba dezvoltare a industriei in această par te a ţării. Din totalul populaţiei, 145023 � �
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e ocupă � u ex� loatarea
repre'lintă populatia activă, din care 94.1 73 adică 64,9 %. !
meta
solului, 54 adică 0,1 % cu exploatarea subsolului, 1 .504 ad1ca 1 ,0 % in mdustn �.
•
5.97l
lurgică, 1 .632 adică 1 , 1 % in industria lemnului, 1 080 ad1că . 0,7 % în con � tructu .
adică 4,1 % in industria textilă şi manufacturier ă, 2.094 ad1că _ 1 ,4 r;� în mdustna �!J
mentaţ,3. şi tutun, 706 adică 0,5 % In industria chimică, hîrt1e ŞI t1par, 384 ad1dl

0,2 % tn alte întreprinderi industriale.
Ziua de muncă lungă

(chiar

de

12 ore pe zi) şi lipsa concediului de odihnă

erau întotdeauna însoţite de o mare nesiguranţă în ceea ce priveşte continuitatea
muncii. La laşi, situaţia clasei muncitoare era ati t de grea, incit însuşi prefectul
politi·ei ( Intr-un rapor•t din 15 octombrie 1 920 către Min isterul de inteme referindu-se
la odolean:t·ele lUicrMorilor de La Meli er•ele FJ" umoasa - CF.R), ·era nevoi•t să aducă la
cunoştinţă că muncitorii .sint cu totul lipsiti de îmbrădimintea necesară pentru
dînşii şi familiile lor şi că nu au cu ce se aliment-:�, n-au carne, n-au pîine, nu l i se
dă lemne 52•

Despre nivelul de tr-ai scăzoUit al ţărănim i i din judet ·înaint·e de 23 August 1 944
vorbesc destul d e clar un arti-col din zi.a.r ul .Croni•c·a", ce subliniază, printre altele, că
bunurile civilizatiei şi culturii n-au p ă truns la nivelul gospodăr!ei ţărăneş ti, că
satul cunoaş�e . deop•arte v i a·�a qu·BJSiprimHivă, de alta civiliz·a•ti-a cea m ai înaintată
dusă p!nă la rafinament. Acelaşi ziar erată că ţăranii trăiau cite 5--6 inşi Intr-o
cameră " . di trebuiau să lucreze pămîntul .cu 2 gloabe", că în loc de doctor erau
nevoiti să recurgă l a l e acuri băbeşti. Toate acestea erau de fapt o urmare directă
a împărţirii inechitabile a pămîntului, lipsei de drepturi ale maselor ţărăneşti.
I n toate documentele vremii problema salarizării era mult discutată, dat fiind
scd.derea salariului real care in 1 91 8 reprezenta aproximativ l /4 fată de cel din 1 9 1 6.
In procesele verbale ale primei societăţi de economii din Urbea-Iaşi ( 1 87l-1948),
se recunoaşte printre altele că .salariile functionarilor sînt prea restrinse pentru a
le acoperi nevoile unei vieti modeste", dar cu toate acestea plata salariilor .să se
facă pînă la 80 % din volumul fixat•, căci altfel există pericolul de .pogorire• a
dividentului viitor ce s-ar mai împarte 53• Un alt exemplu in această d irectie este şi
mamoriul de protest al functionarilor in care se consemnează urmă toarele : . fată
de scumpe tea mereu in creştere şi care a atins limite fantastice, viata noastră a
devenit imposibiliă fată cu salariile ce primim astăzi şi care nici pe departe nu ajung
să acopere cele mai elementare nevoi zilnice 54. Majoritatea covirsitoare a muncito
rilor. primeau salarii inferioare şi numai o mică minori tate era încadrată î n grupa
max1mă de salariz·are. ElocvenLe pen1ru dinamica salariului J"eal 51Înt datele oficiale
'
privind evoluti-a salariilor şi a coS'tului vi•etii in or.aşul I.BIŞi : indi•cele
sa1ariului
nominal în 1934 era de 99, 1 în 1 93 7 era de -94,7 în 1 938 era de 95,6 · indiloele costului
vie ii _în 11:·cei 111Ş i ani era de 95,3 ; 1 1 3,0; 11 7,0, şi indi-cele s.a,].ar iulu Deal, era p•en tru
ace1•aş1 a'Ill de 1 04,0; 83,8; 81,7 35.

�

i

Concluzia

ce

se

desprinde

din

analiza

datelor

este

că,

deşi

in

cursul anilor
de urcare a
salariilor, preturile produselor alimentare, ale obiectelor de îmbrăcăminte, costul
chiriei, erau l a un nivel care depăşea substantiei p e cel al creşterii salariilor nomi

H l37 şi 1 938 sub presiunea muncitorilor se inregistrase un . curent"

nale. Inspectoratul muncii laşi, scria in tr-unul din rapoartele sale că : . in general
salariile sin t mici fată de costul articolelor de primă neces i tate, aceasta se datoreşte
şi migratiunii lucrătorilor din comunele rurale spre centrele industriale, ieftin ind
mtna de lucru• 5 6• Nivelul scăzut al salariului se răsfrîngea direct asupra tuturor

conditiilor de trai al muncitorilor ş i familiilor lor. ln 1 937, inseşi organele oficiale,
i n efectuarea unor anchete constatau că . d in cauza salariilor prea mici, hrana lucră
torilor ş i mai ales a celor necalificati este neîndestulătoare" 57 _
Jn perioada pregătirilor febrile pentru cel de al doilea război şi in timpul
a.cestui·a, cond itiile de trai şi muncă a rnCILSelor se agravaseJ"ă mu-11. ln muUe fabrici
ziua de lucru a fost mult redusă paralel cu salariile care şi aşa erau de mizerie. Un
manifest al organizatiei P.C.R. din Moldova descriind situaţia ceferiştilor arăta : .in
Atelierele C.F.R.-Iaşi lucrează peste 2.000 lucrători. E i sint tinuti sub călcîiul jan
dCirmilor bă 9 ati in at�liere, care exercită o teroar� sălbatică. Teroarea ş-a lnăsprit
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şi mai mult de cind dictatura regală face turbate pregătiri de război. Salariile stnt de

mizerie şi s e plătesc cu ora din care retin pentru taxe, pentru impozite şi alte anga
rale, apro!l'pe jumăta•te. Muncitorii C.F.R.-işti d8ilori1ă luptelor re'V'Olutiona.re pe care
le-au dus sint' tinuti sub baionete de burghezie, care crede c ă prin teroare ti va
îngenunchia şi impiedica de la luptă" 58. La cîteva sectii ale Alelierelor C.F.R. con
diţiile d e muncă nu s-au schimbat aproape deloc fată de 1 928 . • La sectiile de ajustaj
şi s trungărie toată ziua muncitorii lucrează tn frig, l a fierărie este u n fum innăbu
şitor, din cauză că, cuptoarele sînt defeote şi fac fum, i-ar cînd plouă ni meni nu
poate )u•cra, •că'Ci plouă ·oa .afară, la rotărie J.a fel, La cazangeri e slllf lă vintul ca aJfară59•
Cei aproape trei ani de război au provocat imense pagube mat·eriale şi umane.
Mutar·ea tea1.rului d•e oper.aj:iumi tn nordul Mold�i, •iiiisemn.a, in afară d e dis trugerile
cltll oz ate de lu�p te, retraJgere.a trUipeJ.or german•e in interiorul României. C a o caracte
ristică g-enerală es1e faptul că, pretutindeni UIIIde aipăreau, ofiterii ş i solda·tii hitlerişti
s e dădeau l a jafuri desăntate. E i scotoceau casele şi gospodăriile cetăţenilor distru
gind !?i arzînd tot ce nu puteau lua. Furau îmbrăcăminte, incăltăminte, ceasuri, haine,
rufărie ş i blănuri. Ei jefuiau magazine incărcind tot ce găseau i n camioane mili
tare 60, iar acolo unde tntlmipin.au rezhstentă recurge-au 1a .forurile de armă şi asasi
narea celor ce se opuneau. I n retragerea lor, trupele hitleriste, actionind potrivit
tactii ·pălmintului p•irj10lit, au pri·cinuit d i1SII: rugeri irrnen s e oraşelor ş i sa1telor din
Moldova.. O p ar;t•e din •îJJJlreprinderile induiSitri aJ.e care nu fuseseră evaJcuate au fost
aruncate in aer. Oraşe şi tîrguri ca laşi, Paşcani, Tg. Frumos, Podul-Iloaie, Băceşti.
11u suferit mari d ist.rugeri. Astfel, .300 de sa1·e ş i 1 7.000 de imobile din Moldova, au
fost· distruse, au fost incendiate recoltele şi depozitele de griu, numeroase sate au
fost deposedate de vitele de tractiune, peste 40.000 ha pă mînt arabil a fost minat 6 1.
Intr-o cerere adresată noului pref.ect al judetului laşi, locuitorii satului Tăneşti
arătau c ă .sintem distruşi definitiv, neavind nimeni nici o casă " , iar cei din Miroslava
spuneau c ă .in comună n u mai există decit' o pereche d e boi şi 14 per·echi d e cai •
din cele peste 200 perechi animale mari cite existau inainte de război " 62.

Aşa cum relatează un document al t i mpului, la societatea petrolieră .Distri
butia" din laşi, toate produsele depozitate în cisterne avind o capacitate totală de
200 vagoane, au fost lăsate de o m ină criminală să se piardă prin vărsare 63.
Urmările .s-au răstr1nt asupra p opl!II.atiei, care a slllf e ri•t o cucrn.plită mizerie
Oraş·e şi sate in•tr-egi aJU fost părăsHe tn mare paf\te de popull a t ie, f111 oraşul Iaşi din
cea. 1 00.000 de locu�•to'l'li au mai rămas 40.000, tn majorirti8Jl-e oameiiJi nevoiaşi 64. Arti
colele de primă necesi•t•BJte ca 1piinea, sar·ea, z·ahărul, pelrolul lampant, lipseau sau erau
of•erite de specuJ·anţj Ja preti\JJil i exorb itante.
Lirpswri lor ma t eri•a•le de tot ·felud ili s-au e.dău.gat ep�demi�l·e greu de combătut
in condiţiile lipsei de fillll' madi ş� de peif'S'Otll•llll s,an,Dt•ar. In jude�ul la·şi existBIU doat
1 7 ciocumscri.p�ii medicale cu numa� cite un singm medi·c. 0flaŞ11.1l şi j u detul laşi
du1pă greleJ.e ·În1cercări prin cafle trecus-eră se aH.a u ·într-o situatie precară. Oraşul er.a
.am-e<nlilll tat de e<p"idemdi din ca'l.lza murdărie1i şli gunoa•ie'!or d epozitate pe st:răzi Şli
in cu:rti, a cada'Vlrelor şi holturilo:r de Blll 'rnale care pe alocuri n'll ellBIU tngropat•e 65 .

Cla.sa mundtoare eLin judetul laşi tmpreul!lă cu aHatu,J ei de bază - ţărăni
mea muncHoare, sub cond'l.lcerea P.C.R. a dlll's o su�ţJinu�ă lupl\.ă impotriva orinduirii
vr·emdi, pentru Bipă:rarea illl1oe.resei!o.r oa•or C€ ffi'llllliCeSic. F•o:rmoe<le de luptă folosite d�
masele m unodt·oar-e .au fos t variate. După primul război mondial cea m a i mare actiune
de luptă munoci•t10 reas·că, a fost gr·eva generală d i·n ·1920,
oare
in
Moldova
�rpecHv şi 1111 j'lldetu l laş•i, a dur&t 8 2lile. După gr•eva g·en•erală treclm:l la r·epr.e
saJIH, bu rghez�·a a conced•i,CIIl ulll număr ma� de mumoito1ri. Aşa, de p >ldă , prcl-e<ctu:J
polit•iei d�l!l laşi TI��por1•ind Ioa 9 noi-embmie 1 920 , s :,Lula�i·a numărului de l•UICrăiori la
dmerHe fabrici din laş1i dup ă greva gelll era•lă j)Decirza că ],a A•teli€1I'ele Frumoasa C.F.R., dlin 807 mum::titorJ eXIistenti ina�;nte au f{)ISit reprim i t·i 262, la depou! laşi d•illl
40 au fos1 rep:rimHi 26, �a m<lln ufa'0tu:r>a de tu:tulll ddn 460 a•u fost r€'9r im i ţ.j 390, !111
fab:rka TeXILiina- Ţesăltu:ra d·in 98 au .fos•t reprimHi 40 66 • In fru nbea luptei . pentru apă
na:rea rev-e<lll dlicăr i'lo:r s•e g ă5ea'll mllli!ICii•to.rH cefe!Ilişill care cereau r•id'·carea preţurilm
d e 6100ird in fl!lport cu pret'll:rile de pe pia ţă, ridkar.ea tuturor .(:ategorii.!or � �a,larii
in raport cu s.c:umpetea de pe pi•ată , apoiViz-ionarea ou e��\limen,te şi ar'Licole>!!ll! "PTimă

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

RLI!NA ZAHARIA

168

14

nec:esWt.a1e, reducerea orelor de l'IJJCru, a cruiJii!or, imbunăltătd1'ela cooditii:OII" de mul!lc ă
ŞJi ig ien ă . In arnpk>Me·a oonf.lictelor de muncă şi a grev·elor decl��e. autortiltăl'i!e
in1erveneiiU CIU ajut01rul poliţi·ei ş•i a jandla.rmilor, oatre l!otlJJŞ>i nu puteau să opreasd'i
eJoouJ de lulpll ă pentru un .trai omEmesc. AstJfel, giC·eva din 1926 de la f&brJca Tex
tiaa - Jaş.i, la care 8IU pailtiioirpat 380 de grevişti, a Unillll: 3 s ăptăm�ru 67• Nemultu
mirile in rindurile muncitorilor textilişti se inmulteau ; as tfel 1a 28.1.1 938 la fabrica
texti•lă " din laş.i, s-a<U redus saJ.ariile m'llla
l1l i•torHor, i61f la .SiliooM" o
• .Jndust r. a
parte din mUI!lcitor1 au fost oorucedila ti ; l•a 1 5. II. fabrka .Bu.cxwimJa • din laşi a oon
cedli.at fără pre&VIiz mai mult de j UJmă·�ate din totall\lil mlllnoitor.Hor ; pes1e o sllp1ll
min ă fab'lica .N!Jthalll W<achtell " a făcut ace:,aşi lucru ; 1a 28. It • Ţesă•lltHa�Sooola "
a trecut �lll OOi!lcecheni, �ar Ia . IndustrLa teXJtilă" din laşd, s-a dat )Jife av i z tlli!Jurot
1111lo
lll1J iioflilo r . Pa·�rOIIl i i au roedUIS s ch.imbuili•l e de noaJ�Jte in �r:ici i mrpiUIIl ind mu!llCi
to:rHor să 1ucreze 2-3 :zJi.le p e săptămină. In mlllll hle 1 938 la F�&b r ica •Te:mtila ieşeanll "
a fost redusă sllptămina de lu:cru şi m voşor 111 tă ziua de lucru, il!liOiif. IDUJnJOÎJtori i nu
ciştigau dedi um sa:a ri u e:rtr•em de m k. Toate aoest·ea a'l! făout oa numllrua con
flioteror de muncă să se măre!IIS'C ă ,tzans(OII1ID �oou-se in grevă. A5tfeil, a avut Joc In
august 1 938 o grevă }a f abrioa .Tex<!ipret• . In BOeeaş.i lul!l ă Cllfe loc o aJ.tă grevll la
falbrioa . Scrit•e:X:.t " , a cărei pa,tJron r·efuza să Sl&tiJStacă memordul preze'lltJat. de lucrători.
Asemene11 COillf!iate Blll avut loc şi •!.a c ele!alte fabni<oi te XIU.le d�n laşi : .Spect0fll11 BID "
.OJ.ivenbaum" , . S ap irSit ein •, .Soerb " , .Polon ă " 68•

O si1u>atie simHară era şi in industrie piel ă[liei şi a illlc ăltămillltei 69•
In j udet'llll IBJŞi au fost f.or:marte oomMelle e·le FmntuJ.Illi UiliiLc Munc itoresc in
fabrici, ateliere, instiwtii care B'll făout posihnlă creşterea fortelo.r ant.i·fasoiste şi a
activităţii revoluţăonlatf'e .a maselor popUllare. De &Semenea, un rol [mportant 1-a avut
oomandamen•tuJ 1ooal al foom atiHor de luptll din Iaşi, care avea in subordine 3 for
matii de luptă ŞJi o grupă i!lllfOII"maHvă.
A•ctt i unile oamenilor mruiilJCii din judeţul laşi se inOIIId rau 1n lupt a generală
orgllll!lil ZIIIIt ă şi �usă de rătre PB/l'tlidiUil OomUlll ist Român pen<tru preg ătir ea şi vlic
toria insurec�iei !!161�i0'11a:e de la 23 August 1 944, rod a•l lupttei tn•t;reguwi popor
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1 938, f. 91.
69 ldem, rond 257, dos. 972, 1 939, f. 13.
HISTOJ.RE ECONOMIQUE DE LA REGION DE JASSY ( IAŞI ) DE 1 9 1 8 A 1944
R esume
Le d eve!oppen:.·e n t econom i que e l social de l a region d e J iiiSISy a eu lieu, pen
da.nt l'entTe-deux-guell"res, daJ!IJS loe3 cond'•t ions du d&veloppem em•t con•tradic�·O· re du
cap i•bBJiisme, de l'agg•ra'Vlat�orn des contradktuons des dasses en RIO'Umoanie.
Pend&"l•t l•es !IJ!lnees de l'8J!l1Clien reg•ime, la reg i o.n de Jassy s'est dev•e:oppee,
au poi:nt de vue industriei, tres lenl!•emen1. Les st.at>ist iques de 1 936 nous rooseig.
nenl q u' il y a v· a i l , dans cetle re g i o n, environ 100 e!:repr ises industrielles a 5.400
sitl&lies e•t 7 500 H.P.
L'lillldJustri·e se oaracler·isa·i·t par un.e di·spers ion, tres aooenl!w:!e, en un ites econo
m iq u es i.t c ap a ci te n:!du i te de produdion et a fa i ble equipement technique.
L' a gr i c ultur·e et a it pr ati qu ee p a r l a m ajori le des habi•t.an Ls de oette regio n . La
super.fic ie arablle eta.!it de 61.80 % de la super�kie .bo taJle de la reg ion et de 0,67 %
de la supemde tortJale du pays. F•!llllt
l e de machUnes et d'ouotHs agric o le s ne.oeşs•a ires.
faut·e de COIImahsslli!llces !1/UJSS·i, et vu le morceUemerut oon.Unu de la propriete !I{Jri
cole, le s t rav a ux agr icol es se m a :n�enaient a u n niveau de b eaucoup p l us infer.j eur a
celu i d'ull1e agricu� tu:re r at ionneHe
La crise economique de 1 929-1 933, les, p r ep•ar·Bit ifs de la secoll1de de guerre mon
dilale, onl ralenti encore d'avantage le developpement eco n om i q u e de l a region d e
Jassy. Ainsi, beauco1.11p d'en t r ep ris es o nt f erme leurs p or l e s en c on g ed i an t leurs

ouovPiers.

et soll1 I!Jllie pr incipal , la p aysanne r i e , ont
-sans treve, sous ),a diPection du P.C.R. contre l'e X!plo i t a tion c ap it al is te . Des
comdtes du Front Unlque Oluvfli e-r se so;n.t form e•s qUJi ont BJc:aru les foPc es an•N- fas
oistes e>t l'ad·iv i t e revolullion'lll!l !re des masses pop ula:res de tout le pays.
lutle

La Cllasse ouvriere de cet•te region
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CU PRIVI RE LA SITUAŢIA REFORMEI AGRARE iN J UDEŢU L IAŞI
i N AN I I 1 928- 1 930
C. BOTEZ

Aplicarea reformei agrare în j udetul laşi, ca !;ri în celelalte judeţe,
a fost o lucrare grea şi de durată, care nu s�a încheiat nici pînă la
cel de-al doilea război mondial. Dacă expropierea s-a terminat în linii
generale în 1 926, împroprietărirea definitivă a ţăranilor a fost împo
v ărată de practicile adesea ilegale ale autorităţilor şi de volumul mare
de lucrări ce trebuiau executate cu un aparat de specialitate insuficient.
Analiza modului de aplicare a reformei . agrare în j udeţul laşi a
preocupat şi pînă acum pe cercetători. Unii 1 au prezentat sumar această
problemă ; alţii 2, pe larg sau mai restrîns, au urmărit aplicarea ei în
întreaga perioadă interbelică. In articolul de faţă ne propunem să
rel iefăm, pe baza unor m ateriale de arhivă, noi aspecte ale acestei
probleme pentru o perioadă cînd România a fost guvernată de partidul
naţional-ţărănesc, care, prin doctrină şi program, se considera expo
nentul intereselor ţărănimii române. Mărturiile documentare inedite
pun în evidenţă paradoxul, antiteza, dintre politica agrară prevăzută
în program şi practica guvernamentală.
La v.enir·ea l11CIIţionail-ţă<rănişti'lor l'a quvern, în 1 928, totailuJ oelor
împroprietăriţi în j udeţul Iaşi era de 1 9.346, iar suprafaţa ce li s-a
repartizat de 69.432, 1 220 ha 3• Numărul celor împroprietăriti în mod
definitiv a atins abia cifra de 1 0.399 4• In afară de aceştia, existau 1 388
săteni care au primit pămînt în arendă 5, ca şi 43 1 colonizaţi în alte
regiuni. La aceeaşi dată, se mai aflau neîmproprietărite următoare_le
categorii de ţărani : a) 1 5 1 3 din subcategoriile I_:_:_1V şi 496 din stibca
tegoriile VII-IX, eliminati de la dreptul de folosinţă de serviCiile agri
cole pe oaza instrucţiunilor ; b) 1 903 din su:bcategoriile I:._:.:IV şi 2 020
din subcategoriile VII�IX din ca.tiza lipsei de teren ( fărărnumărul celor-'
.
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colonizaţi) '· tn unele lucrări găsim cu totul alte cifre. Adrian I. Miro
nescu, de pildă, arată că in judeţul Iaşi au fost improprietăriţi pe baza
-l•eg,ill or de reformă agr·ar ă .un număr de 22. 988 ţăr:an.i, expropriirudu-se
o suprafaţă de 98.281 ha de pe 2 1 7 moşii, deci in medie cîte 4,3 ha 7•
Comparind aceste cifre cu cele de mai
sus, extrase din Arhivele
Statului Iaşi, rezultă că numărul improprietăriţilor era mai mic cu
3 642, iar suprafaţa cu care au fost împroprietăriţi redusă cu
28.848,8780 ha. O dată cu aceasta a coborît şi media suprafeţei cu
care au fost improprietăriţi ţăranii, de la 4,3 ha la 3,5 ha. Cifrele, după
cum se vede, variază de Ia o sursă Ia alta. Aceste cifre au fost deseori
repetate în scopul de a preamări " opera" la care s-a lucrat din spiritul
de "intelegere" a situaţiei de după primul război m ondial 8• Cererile
ţăranilor adresate autorităţilor după 1 921 , pun în adevărata lumină
modul cum s-a făcut împroprietărirea in judeţul Iaşi. Numărul foarte
mare de petiţii, individuale sau colective, unanime tn prezentarea
nedreptăţii făcute, poartă pe marginea lor rezoluţii stereotipe anti
ţarăneşti.
Fkintr-o .ab�lă poll. itică demag.Oigli'c ă , n.a•ţionlall. -·ţ ărănwşti ,au Lansat
ideea de revizuire a aplicării reformei agrare. Această idee a rămas
fără un rezultat favorabil pentru ţărani. Guvernul naţional-ţărănesc a
fluturat-o numai pentru că însăşi
programul
dinaintea
alegerilor
anunţa ţării că opera reformei agrare era pe calea definitivării.
tn virtutea acestei idei, prefecţii judeţelor, tn baza ordinelor-cir
culare primite de la Ministerul Agriculturii şi Domeniilor, au pus " în
mişcare" ţăranii lipsiţi de pămînt şi neîndreptăţiţi, care in j albe indi
viduale sau colective au înşirat doleanţele lor îndreptăţite in pro
blema revizuirii tmproprietăririi. Această manevră
a
creat pentru
cîtva timp ţărănimii iluzia că guvernul se interesează de soarta ei.
Lansarea ideii de revizuire a reformei agrare a îngroşat şi reîmpros
pătat valul de cereri deja existent, adresate prefecturilor, consiliera
telor agricole, camerelor agricole, inspectoratelor generale adminis
trative.
In momentul cind s-a trecut la revizuirea aplicării reformei
agrare şi în judeţul Iaşi, a ieşit la lumină adevărata situaţie a ţără
nimii - rezultată din avalanşa de petiţii trimise organelor de resort
din oraşul Iaşi. Pe baza materialelor adunate, prefectul a trimis un
memoriu 9 ministrului domeniilor în care a expus situaţia împroprie
tăririi în judeţul Iaşi. Din acest memoriu rezultă că la sfîrşitul lunii
pentru a
februarie 1 929, prefectura judeţului a numit şase comisii
cerceta petiţiile ţăranilor şi un birou de control alcătuit din prefect,
�uprefectul şi consilierul agricol. Comisiile au stabilit de la început
două categorii de cereri : o categorie a ţăranilor cu drept de împro
-,trietărire, dar neîndreptăţiţi, şi a doua, a generatiei tinere de ţărani
rare în 1 92 1 nu avea dreptul la pămînt.
Comisiile au exclus criteriile care trebuiau să stabilească o a
treia categorie, a ţăranilor deposedaţi de pămînt� în intervalul de la
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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legiferarea reformei agrare pînă in momentul " acţiunii" de revizuire
a aplicării ei. Comisiile s-au deplasat în comune, unde au adunat pe
săteni şi au verificat cererile lor. In intervalul 1 O martie - 1 5 mai
1 929, timp dlt rau durat lUJCrăi1ile raicestor roomi,s ii, S-'aU ,cerceta1 7 861
cPreri, din care 4 557 10 cereri pentru prima categorie şi 3 304 cereri
din cea de a doua. In realitate, comisiile regionale n-au văzut toate
cererile ţăranilor, deoarece multe din ele au fost distruse sau ascunse.
Memoriul subliniază principalele cauze care au dus la nedreptă
tile săvîrşite cu ocazia aplicării reformei agrare în judeţ. Datorită
aparatului administrativ, mulţi săteni nu au putut să se intereseze de
drepturile lor, acordate prin legea agrară din 1 92 1 , iar alţii nici n-au
stiut cum trebu'ie să p11oc,edeze. Dîndu-'li"'Ste păm�Jlll: •La mare distwţă
de g ospod ărie runii ţărrami nru •s-au desJ,1pit de 'V'atr,a .satullud lor şi au
aşteptat să li se dea pămînt in acelaşi loc. In unele locuri măsură
toarea şi parcelarea au fost tărăgănate, creîndu-se astfel o stare de
provizorat şi o largă posibilitate ca organele agricole să săvîrşească
abuzuri fie strămutînd pe ţărani din loc in loc, fie săvîrşind abateri
dtc- la normele de împroprietărire.
Din acelaşi memoriu rezultă că mulţi ţărani au fost omişi la întoc
mirea tabelelor de împroprietărire din mai multe pricini şi anume :
a� aflaţi sub anne, minori sau lipsind din comună în acel moment ;
bj alţii au fost "pîrîţi pe nedrept ca dezertori sau că posedă pămînt
mai mult decît aveau în realitate " 11 1 c) omişi - voit sau fără voie
- la copierea tablourilor ; d) ,. li s-au mistificat cererile" 12 1 e) cei
care au primit c ertificate au socotit că pămîntul le-a fost dat defi
nitiv şi nu s-au interesat de revizuire. O altă categorie de ţărani, e
vorba de cei cu pămînt sub 5 ha. deşi erau trecuţi cu suprafaţa de
5 ha. in liste, au primit mai puţin pentru că pămîntul expropiat în
comuna lor era insuficient, şi aceştia, legaţi de gospodăria lor, s-au
mulţumit pentru un timp cu loturi mici. Prefectul recunoştea în ace
laşi timp că, în general, organele agricole chemate a lucra în această
direcţie .. n-au lucrat nici cu priceperea, nici cu stăruinţa . . . şi nici
cu lipsa de interes personal cum ar fi trebuit la o lucrare atît de
grea
ca aceea a improprietăririi" 13 , De asemenea, izlazurile
comu
nale n-au fost predate tuturor comunelor, iar pentru alte comune nu
s-au găsit listele de improprietărire şi nici procesele-verbale din
care să rezulte constituirea izlazurilor comunale. Dar cea mai clară
constatare care vine să dovedească că din primele zile reforma agrară
avea menirea să întărească burghezia sătească o constituie ideea că
"Aiurea sJnt sdtenii care, deşi posedau 5 ha sau mai mult chiar, au
luat pdmJnt şi la Jmproprietdrire şi tncd 1naintea celorlalţi. In genere
Jnsd locuitorii se tem sd denunţe asemenea cazuri, pentru că de
obicei cei care au abuzat stnt puternici la sate" 14• Pentru remediere,
in memoriu se propunea o lege c are să îngăduie revizuirea aplicării
reformei agrare, grăbirea operaţiilor de parcelare şi intocmirea pla
nurilor
definitive, determinarea perfectă a izlazurilor şi predarea
,
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lor conform legii. Memoriul nu cuprinde toate aspectele problemei
tărăneşti din j udeţul Iaşi, deşi aceste aspecte au fost aduse la cunoş
ti nţa comisiilor constituite în fiecare comună.
Comisiile alcătuite în cuprinsul judeţului Iaşi, după luna noiem
�Jrie 1 928, au funcţionat
defectuos, neglijînd multe din doleantele
legitime ale petiţionarilor. Din ordinul prefecturii s-au alcătuit în
cuprinsul fiecărei comune cîte o comisie de trei persoane,
pentru
adunarea tuturor plîngerilor făcute de sătenii neîndreptăţiţi la î m 
proprietărire. Trebuie subliniat c ă marea majoritate a ţărănimii din
j udeţ n-a avut încredere î n aceste comisii. Plîngerea fiecărui ţăran
trebuia să fie făcută în scris şi să fie însoţită de acte oficiale sau
leclaraţii scrise a 2-3 martori. Foarte multe din aceste cereri şi acte
au fost ascunse de notari, primari şi delegaţi, aşa încît cifrele prezen
tate mai sus în memoriul prefectului nu reprezintă decît o parte din
·l''O'evăr.atul num ă r de pHnJg-eri .făout·e de ţămrui. In v reme ce asemenea
abuzuri se săvîrşeau aproape în
fiecare
comună,
plata
diurnelor
pentru comisiile care " cercetau" modul cum s-a făcut împroprietărirea
şi care tolerau abuzurile în legătură cu această operaţie, s-a ridicat la
suma de 1 33 .600 lei 15•
Lucrările de adunarea cererilor ţăranilor privind nedreptăţile
făcute la împroprietărire au întîmpinat
şi ostilităţile funcţionarilor
autorităţilor locale. Astfel, în comuna Bogdăneşti " toate lucrările si
plîngerile locuitorilor au fost sustrase" 16 de notar. In alte comune
ordinul prefecturii nr. 25.773 din 28 noiembrie 1 928, prin care trebuiau
să se constituie aceste comisii a fost cunoscut foarte tîrziu. In comuna
Pocreaca, de pildă, acest ordin a fost cunoscut la 8 ianuarie 1 929 ,. cînd
s-a găsit înregistrat la această primărie şi scris de fostul secretar rezo
luţia " La dosar " 17 • Alegerea membrilor era întîrziată în unele locuri
din cauza unor " o ameni turbulenţi şi neagreaţi de popor" , 18 aşa cum
s-a întîmplat în comuna Ciurea. La aceste maşinaţiuni se adaugă s!
faptul că unii, dat tind faptul că era campanie electorală, s-au ocupat
" în primul rînd
de pregătirea localului de vot" 19, neglijînd şi intir
ziind strîngerea tuturor plîngerilor.
La presiunea ţăranilor care cereau rezolvarea imediată a cererilor
lor, prefectura răspundea că rezultatul li se v a trimite cînd comisi unea
va termina cercetarea tuturor petiţiilor. Şi această cercetare s-a tergi
versat, deşi iniţial s-a cerut grăbirea încheierii lucrărilor.
Pentru a reîmprospăta demagogia lor, naţional-ţărăniştii, cu orei
nul Ministerului de Agricultură nr. 2 1 4 1 /1 929, au dispus ca drumu:
petiţiilor să nu mai treacă pe la prefect şi consilierul agricol, ci �
la delegaţii judeţului desemnaţi cu cercetarea nedreptăţilor săvîrşite
la împroprietărire. Din punct de vedere oficial şi politic sistemU.:
acesta convenea naţional-ţărăniştilor, căci crea ţăranului impresia c�
rezolvarea situaţiei lui e în atenţia directă a guvernului. CaractellL
acestei politici era atît de obişnuit, încît formele de aparent inter�
în rezolvarea problemei ţărăneşti s-au repetat şi în luna august 19:.:
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cînd s-a cerut ca lucrările pentru reformă agrară să se desfăşoare cît
mai repede, şi ca " această mare reformă să intre cît mai repede în fa
za definitivă 20• Rezoluţiile autorităţilor locale - de cele mai multe
ori aceleaşi - explică de ce petiţionarul a fost omis de la împroprie
tărire sau de ce este şters de pe tablou la data revizuirii etc., fără a
preciza măsuri de îndreptare. Mai mult chiar, organele locale de
resort n-au luat atitudine faţă de abuzurile care se săvîrşeau la sate.
Jn acest sens, 1 8 săteni (mobilizaţi, orfani de război) din comuna
l.ungani arătau prefecturii, la 4 mai 1 929, că " am fost duşi în diferite
părţi în interes familiar, fără a şti că în acea zi vine comisia" 2 1• Pe
petiţie, prefectura s-a străduit să pună doar obişnuita rezoluţie : "La
dosar, fiind tardivă " . Din numărul acelor ţărani 4 n-au primit de loc
pămînt, unul avea 0,50 ha, 7 aveau cîte un ha, 2 cîte 1 ,5 ha, unul cu
2 ha şi 3 cu cîte 2,50 ha.
Cu toate că prin ordinul prefecturii din 28 noiembrie 1 928 toate
plîngerile trebuiau să se adune la comisiile special alcătuite, ţăranii,
neavînd încredere chiar în membrii acelor comisii, şi-au trimis cere
rile tot la prefectură, unde se găsesc înregistrate. Cum însă plîngerile
ţi'iranilor din j udeţ n-au primit satisfacţie nici la prefectură, aceştia,
trecînd peste competenta autorităţilor locale, au pornit la Bucureşti,
unde au cerut ca doleanţele lor să fie ascultate de însuşi ministrul
1. Mihalache.
Aceeaşi situaţie fiind şi în celelalte j udeţe, sute şi mii de ţărani din
toată ţara s-au prezentat la sediul Ministerului de Agricultură şi
Domenii, unde în cereri, "în maj oritatea c azurilor privitoare la ope
raţiile de expropiere şi împroprietărire" 22, au cerut rezolvarea pro
blemei lor.
Ministrul a socotit că actul deplasării la Bucureşti " ingreuia " , pe
de o parte, lucrările ministerului, iar pe de altă parte, punea pe ţăran
în situaţia de a cheltui importante sume de bani. In realitate, e vorba
de teama cercurilor guvernante că nemulţumirea ţăranilor va fi spri
jinită de actul de solidarizare al muncitorilor bucureşteni. Cum nu
rnărul ţăranilor era destul de mare pentru a dezvolta starea de spirit
în capitală, cercurile guvernante, pentru a evita acest fapt, au decis
înfiinţarea la 1 mai 1 929 a unui Birou Central de Petiţionare. Deci, la
numărul cererilor c ercetate de comisiile din j udeţul laşi, trebuie
adaugat un număr foarte mare de cereri care au ajuns la Bucureşti
fără a mai fi înregistrate la prefectura j udeţului. In numai un an de
la înfiinţarea Biroului Central de Petiţionare s-au primit şi înregistrat
1 9.881 23 petiţii , numărul care, raportat la 356 zile, presupunînd c ă
cererile a ufost înregistrate şi în zilele d e sărbătoare, dă în medie
54 petiţii pe zi. Dacă la această cifră, 1 9,88 1 , se adaugă faptul că o
mare parte dintre
cereri aveau caracterul unor petiţii colective,
numărul ţăranilor care cereau rezolvarea drepturilor lor legitime
intrece orice cifră înregistrată de funcţionarii statului.
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In toate cererile - ca un fapt caracteristic - se solicită pămînt.
Din acest punct de vedere, ele oglindesc modul defectuos in care s-a
făcut împroprietărirea, lipsind de pămînt mare parte de ţărani. Dintr-o
adresă a comunei Poeni, din ianuarie 1 929, rezultă că locuitorii acelei
comune .. n-au fost împroprietăriţi" 24, nefăcînduse improprietărirea din
lipsă de pămînt arabil, in acele părţi aflîndu-se pădurile
coroanei.
Sătenii din comuna Belceşti, într-o petiţie din aceeaşi lună, au cerut
ca locul de pe moşia Prigorenii Mici, pe care 1-au ţinut vreme de 2 ani
să fie lăsat tot lor ,.ca loc de împroprietărire, nefiind improprietăriţi
nici pe o moşie" 25• Cererea a rămas nesatisfăcută pe motivul că supra
faţa de teren solicitată era atribuită in 1 927 altui sat, fiind cadastrată
şi dată in primire în 1 928. Acest mijloc de a se da pămînt altui sat
decit celui in drept a servit claselor conducătoare ca formă de disen
siune intre ţărani, determinîndu-i să se incaiere intre ei. Nerezol
varea justă a problemelor ţărăneşti a lăsat liberă manifestarea unei
nemulţumiri între locuitori care doreau
acelaşi
lucru :
pămîntul.
Comunei Hărpăşeşti, de pildă, i s-a dat de Consilierat un izlaz
în
apropiere, care apoi in urma unor măsuri a trecut in folosinţa comu
nei BeltCJe-51ti. Hetrooedar.ea i'siLazurl-u:i ,apoi !primei �oomurue a s:tî.rnlit o
•
incăierare intre locuitorii celor două comune, soldată cu mulţi răniţi 26
Ţăranii lipsiţi de pămînt din judeţul laşi formau o categorie nume
roasă, care creştea pe măsura deposedării de pămînt a ţăranilor im
proprietăriţi. Dintr-o petiţie colectivă din 1 7 ianuarie 1 929 semnată de
26 săteni din satul şi comuna Popeşti, rezultă că cererile lor pentru
împrapr·�elt.ăJr,ire n'"'au primit rnlici .wn re,zrul'llat. Se ce11ea ca prefectul
să ţină seama de lotul demonstrativ al cooperativei, deoarece in
acea comună n-a fost făcută improprietărirea cu 5 ha Petiţionarii
combăteau interesul depus pentru
formarea
lotului
demonstrativ,
deoarece legea arăta că întîi se va face împroprietărirea de 5 ha şi
ce va fi disponibil să fie lot demonstrativ. Sătenii din Popeşti au
cerut ca pămîntul să le fie dat lor .. pînă ce se va lua alte măsuri,
căci sîntem muritori de foame" şi .. ca acest pămînt să fie distribuit
de comisia aleasă de noi" 27• Din aceste rinduri rezultă că in unele
părţi comisiile alese pentru
cercetarea
nedreptăţilor
săvîrşite cu
ocazia aplicării reformei agrare se bucurau de increderea ţăranilor.
Lipsa de pămînt era atît de mare în satul Sirca ( comuna Bălţaţi) , încît
locuitorii satului au cerut să li se dea pămînt din lotul zootehnic şi
1 0 ha lîngă izlazul comunal 28• Numărul mare de cereri sosite la sediul
prefecturii, dezvăluie lipsa de pămînt in mai toate comunele judeţului.
Astfel, locuitorii satului Cirpiţi ( comuna Stancu) arătau la 3 aprilie
1 929, că in vreme ce unii n-au primit pămînt de loc - alţii au primit
cîte 7...;_8 ha, săvîrşindu-se mari nereguli la improprietărire şi la îm
părţirea loturilor 29• Alţi 68 de săteni din comuna Coarnele Caprei n-au
primit pămint, aşa cum reiese din cererea lor înregistrată in februarie
1 929 la prefectura judeţului 30• O situaţie similară era in comuna
Brăieşti, unde locuitorii, nefiind improprietăriţi, cereau să li se dea
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lotul zootehnic de pe moşia Tg. Frumos pentru a-1 cultiva 3 1 ; în satul
'fotoeşti ( corn. Erbiceni) locuitorii solicitînd a li se da pămînt din
laturile demonstrative, care au fost date î n arendă l a persoane ce nu
aveau drept 32 ; în satul Cîrpiţi, unde locuitorii fiind lipsiţi de pămînt
cereau din lotul demonstrativ 33 ; î n comuna Golăeşti, unde locuitorii
cereau să fie împroprietăriţi pe moşia satului Chişerai, deoarece era
teren disponibil 34• In unele locuri, ţăranii au cerut să li se dea pămînt
din terenurile bisericeşti şi din laturile şcolare. In acest sens, locui
torii din comunele Golăeşti şi Holboca cereau să li se împartă lor
păm întul biserices·c sau să li se dea în arendă. Cîţiva locuitori din
satul Vulpeşti arătau că lotul şcolar din sat se dădea l a locuitori care
posedau pămînt, în vreme ce ei nu aveau.
In scopul de a întări burghezia satelor, cercurile guvernamentale
s-au folosit de toate mijlocele legale şi ilegale. Unul din acestea a
fost licitaţia aplicată asupra pămîntului. Această formă de v înzare a
pJmintului nu putea veni în ajutorul ţăranilor săraci, deoarece la
licitaţie nu putea face faţă concursul de preţuri decît pătura înzes
trată - burghezia sătească. Acesta este înţelesul cererii cîtorva săteni
din satul Ruseni, care faţă de întinderea de 1 2 ha pusă în licitaţie
publică pentru ziua de 2 1 aprilie 1 929, cereau, "fiind oameni lipsiţi
de pămînt de orişice calitate, a ni se da în arendă pămîntul bisericesc
al satului Ruseni" 35•
Situaţia din j udeţ era atit de îngrijorătoare î n cît prefectul a comu
n icat la 1 9 ianuarie 1 929 ministerului de agricultură şi domenii că în
multe comune din judeţ a rămas "un mare număr de săteni fără o
palmă de pămînt" 36 cu toate că în acele comune existau disponibili
tăţi : loturi demonstrative, rezerve etc., care nu puteau fi arendate
decît ţăranilor constituiti în asociaţii. Şi cum practic asemenea aso
ciaţii erau formate dintr-un număr restrîns de ţărani înstăriţi, pre
fectul ruga pe ministru ca pentru acest judeţ, "unde operaţia împro
prietăririi s-a făcut . . . într-un chip care a provocat numeroase ne
mulţumiri" 37, să se dea pămînturile disponibile direct ţăranilor lipsiţi
de pămînt fără să se impună constituirea lor în asociaţii.
Paralel cu această stare, guvernul şi autorităţile locale au tolerat
abuzurile săvîrşite în problema ţărărească. Lipsa de interes a orga
n elor agricole în grăbirea lucrărilor a fost secondată de atitudinea
inginerilor care au practicat oe scară mare mituirea. Parte din pre"'a
timpului a reliefat adevărul că mituirea, cu ravagiile sale, a fost ridi
cată la rangul de practică curentă în timpul fiecărui guvern ceea ce
înseamnă că acest flagel a servit ca o permanentă cale de a grăbi
actul de deposedare a ţărănimii de pămînt. Ziarul ieşean " Lumea"
sublinia faptul că " mita cea mai feroce se ia la ţară. Perceptorii şi-au
creat în această direcţie o faimă specifică . . . Cu ocazia încadastrării
- operaţie ce va dura desigur ani de zile - se c omit mari abuzuri. . .
L i se iau sătenilor sume precepute la discreţie pentru măsurătoarea
loturilor, pentru punerea în posesie, pentru plata pietrelor de hotar ...
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Li se percep sătenilor şi taxe mai mari - pentru a-i scuti de grij a
că lotul de pînă acum ar putea, prin eventuale modificări, reveni
î n total sau în p a r te a l tora " -". Acela ş i :t. i a r con semna că a pnmit a s e 
menea plî ngeri eli n satele S t i n c a , G ol ă e ş t i etc ., din care re:t.ultă, e l!
preţu l fix a t p en t r u cei ce vor să fie s tab i l i t i pe lotul lor se r i d i c ă l a l 000
lei. Cazuri de acestea n-au fost izolate, asemenea abuzuri mocnind " o
revoltă care poate f i foarte pernicioasă mai tîrziu" 39• Agronomi i
refuzau prestarea de serviciu pînă nu li se dădeau bani - aşa cum s-a
intimplat la Ungheni 40• In alte părţi, l a asemenea abuzuri s-au dedat
şi delegaţii sătenilor - ca o mărturie a faptului că în maj oritatea
cazurilor delegaţii sătenilor n-au fost decît oamenii exprimînd inte
resele moşierimii şi burgheziei săteşti. In comuna Belceşti, de pildă,
agronomii şi aşa-zişii delegaţi ai sătenilor, au incasat sume enorme,
iar sătenii neştiind că delegaţii abuzau, şi-au vîndut singurul lor avut,
achitînd delegaţilor pretenţiile lor băneşti. Orfanii, văduvele şi mobili
zaţii " se plîng pe toate căile de nedreptăţile ce sufăr şi nu pot primi
î ndreptare" 4 1 . Mai mult, ţăranii din comuna Belceşti - Iaşi au fost
escrocaţi de un fals agronom, care încasa sume importante promiţind
nnpropr1 etă rirea săten LIOr pe moşta Hăr[Jăşeşti '2• L h i ar n u m a i a c e -, . c
cîteva exemple sînt suficiente pentru a arăta cît de exploatată a fost
nevoia de pămînt a ţăranilor. La acestea se adaugă tot soiul de sama
volnicii iniţiate şi patronate de reprezentanţii aparatului de stat la
sate. Astfel, mulţi ţărani au fost debitaţi cu sume sau au fost impuşi
de percepţie pentru pămînt şi vetre de sat pe care nu le aveau în
posesie sau arendă 43• Un rol important în înăsprirea situaţiei ţă ranilor
1-a j ucat starea de provizorat cu care era investit dreptul de proprie
tate. Nesiguranta lotului determina pe ţăran să nu-şi poată cultiva
pămîntul, să nu-şi poată construi pe lotul său o gospodărie. La această
" acţiune" ţăranii au răspuns cu un puternic val de nemulţumiri şi
lupte. Neîntrerupt, ţăranii cereau a li se " face măsurătoarea defini
tivă" 4 4, combătînd activitatea funcţionarilor serviciului cadastral d e a
reduce întinderea loturilor prin dese măsurători. Micşorarea loturilor
prin măsurătoare era atît de frecventă încît ţăran ii împroprietăriti
cereau permanent definitivarea operatiunilor de punere în posesie.
Cele mai multe cereri - ca o c aracteristică a lor - sînt colective,
fiind semnate de zeci şi sute de ţărani - ca o dovadă că nemulţumi
rile aveau un caracter de masă. O jalbă a 50 săteni din comuna
Corneşti adresată prefectului în martie 1 929 arată că unii dintre ei
n-au fost completaţi cu laturile în drept, că alţii n-au nici o palmă de
pămînt deşi au avut dreptul la împroprietărire, că primăvara a venit
" şi noi n-avem unde pune plugul să arăm " 45 şi cereau măsurar&�
corectă pe c ategorii a pămîntului sau rămînerea pe laturile care le - au
avut înainte de parcelarea făcută de inginer. O cerere asemănătoare
a fost trimisă prefecturii cu un an înainte, dezvăluind modul defe(:
tuos tn care s-a făcut pietruirea l oturi lor de către ing i ne r. După ple
carea lui n noi am văzut că vetrele de sat . . . nu sînt de 5 ha după
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cum era inainte de a pietrui loturile date de serviciul agricol, iar acum
sînt numai 3 ha". Sătenii cereau să vie inginerul pentru a parcela
fiecăruia, ., căci cea mai mare parte din locuitori stau cu chirie pe
unde găsesc, ba alţii din cauza aceasta slujesc pe la boieri căci nu
au unde sta, iar acest sat este foarte lipsit de vetre de sat, căci nu
s-au improprietărit de la 1 864 pînă-n curent" 46• I n acelaşi scop locui
torii din Cogeasca ( comuna Leţcani) cereau la 8 aprilie acelaşi an să
li se facă măsurarea definitivă, neputînd face semănături 47• Locuitorii
oL1 Mironeas'a .aveau imperioasă nevoie să li se f�acă hotărnida lotu
rilor lor 48• Ţăranii din satul Munteni, cereau să stăpînească mai de
parte pămîntul cu care au fost împroprietăriţi 49, iar locuitorii
din
satul Buhăieni ( c omuna Andrieşeni) să fie puşi definitiv î n laturile
lor, deoarece punerea în posesia pămîntului s-a făcut in mod provi
zoriu 50•
Situaţia ţăranilor din j udet era atît de alarmantă încît prefectul
a fost nevoit ca la 5 mai să trimită o adresă Direcţiei Generale a
Cadastrului din Ministerul Agriculturii, expunîndu-i condiţiile nesa
tisfăcătoare în care s-a făcut împroprietărirea în j udetul laşi. Pre
fectul considera în adresă că pentru stăvilirea acelei stări de lucruri
erau absolut necesare două măsuri : să se activeze lucrarea de parce
lare şi să se elaboreze planurile definitive de parcelare în scopul
statornicirii fiecăruia dintre împroprietăriti pe lotul său. Din aceeaşi
Qdresă aflăm că pe întregul judeţ se aflau 1 3.000 ha rămase neparce
Iate.
Paralel cu abuzurile privind măsurarea pămîntului, s-a limitat
tot mai mult practica consolidării reformei agrare prin distribuirea
t:tlurilor şi a certificatelor de proprietate. Ca o nouă expresie a înşe
lării maselor de ţărani, Ministerul Agriculturii a hotărît distribuirea
titlurilor de proprietate celor cu drept de împroprietărire, care şi-au
achitat loturile, indiferent dacă acestea au fost sau nu parcelate 5 1•
Distribuirea titlurilor î n acest fel a avantajat î n primul rînd ţăranii
instăriti care şi-au putut achita loturile. Majoritatea ţăranilor împro
prietăriţi apăsaţi de enorme datorii n-a putut să-şi achite loturile
rămînînd fără titlu de proprietate.
PeLitru
a-şi menţine popularitatea în rîndul ţăranilor, P.N.T. a
aruncat nÎn exclusivitate" nedreptăţile făcute cu ocazia aplicării şi
revizuirii reformei agrare pe seama organelor agricole. Invinuirea
adusă organelor agricole avea menirea să .,dovedească" ţărănimii că
guvernul lua măsuri pentru îmbunătăţirea reală a vieţii ei, dar c ă
organele agricole erau acelea care nu le aplicau pe teren. Acesta e
sensul declaraţiilor rostite de ministrul M. Costăchescu la
şedinţa
Clubului naţional-ţărănesc din laşi, Ia 3 1 septembrie 1 929, cînd a
arătat că .,trebuie să desăvîrşim cu orice pret pînă î n decembrie
completa împroprietărire. Intilnim dificultăţi, în această actiune a
n oastră : sabotare, piedici personale, interese politice. Vom da afaril
pe toţi cei de la cadastrul din Iaşi care nu-şi fac datoria. In cele din
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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urmă, dacă dezinteresul va continua, vom desfiinţa complet servi ciul
cildastrului din localitate" 52• Pentru a înţelege falsitatea celor decla
rate, trebuie să precizăm, pe de o parte, că ele au fost rostite în
preajma alegerilor pentru camera agricolă, iar pe de altă parte, că
nici un izvor documentar nu indică scoaterea din funcţie a persona
lului care nu şi-a făcut datoria, deşi " desinteresarea" şi " acţiunea de
întîrziere" a lucrărilor a continuat. După aproape un an, deci nu pînă
în decembrie 1 929, cum a spus ministrul N. Costăchescu, problema
ţărănească era într-o situaţie critică. Ingrijorat de această stare, un
ziar i eşean consemna la 2 şi 6 septembrie 1 930 că au fost necesare zeci
de intervenţii pînă ce Ministerul Agriculturii a acordat fonduri pentru
continuarea lucrărilor cadastrale.
Legea agrară prin modul cum a fost aplicată nu numai că a ne
mulţumit maj oritatea ţărănimii, dar a deschis totodată căile de depo
sedare a unor categorii de împroprietăriti. O condiţie esenţială impusă
prin împroprietărire privea obligaţia ca cel împroprietărit să-şi con
struiască î n cel mult 8 ani o locuinţă pe locul acordat. Nerespectarea
acestei conditii ducea la deposedarea neîntirziată a împroprietăritului.
Cum la 1 O decembrie 1 929, în timpul guvernării na tional-ţărăniste ,
expira termenul de 8 ani, prevăzut de lege, serviciul parcelelor din
judeţul Iaşi, controlînd aplicarea acestei stipulaţii, a constatat că mai
bine de 1 00 de împroprietăriţi nu au ridicat nici o constructie pe par
celele lor 53• Acest fapt s-a datorat în primul rînd instabilităţii lotu
rilor, strămutărilor care aveau darul de a pierde urma dreptului de
proprietate, distanţei prea mari a gospodăriei propriu-zise de lotul
primit, neputinţa ţăranului de a construi datorită mizeriei şi dato
riilor. In cazul de mai sus, conform clauzelor din legea agrară, cei
peste 1 00 de împroprietăriti urmau să fie deposedaţi fără nici o for
malitate judiciară. Parte din împroprietăriti şi-au pierdut
pămîntul
prin vînzări forţate, datorită imenselor obligaţii băneşti contractate la
bilnci, cămătari şi chiaburi. De pe urma acestei situaţii cel mai mult
a beneficiat cheaburimea. Cunoscuta " lege Mihalache " care prevedea
Hbera circulaţie a bunurilor rurale, vînzarea şi cumpărarea loturilor
ţărăneşti, a lărgit politica de expropriere legală a ţărănimii de către
burghezia statelor.
La baza procesului de deposedare a ţărănimii de pămînt a stat şi
lipsa inventarului agricol şi a vitelor. Legea reformei agrare, dînd
pămînt unor ţărani lipsiti de inventar viu şi mort, fără a le veni în
aj utor şi în această direcţie, i-a lăsat în prada cămătarilor şi banche
rilor. Din cauza datoriilor pe care ţăranii le-au contractat, în special
în perioada 1 925-1 929 pentru a-şi cumpăra inventar s-a ajuns la în
străinarea p ămînturilor lor. Această perioadă " a fost fatală proprietăţii
rurale. Aproape toti ţăranii orbiti de continua creştere a valorii pro
duselor agricole, solicită şi obtin cu uşurinţă împrumuturi de consu 
ma tiune peste puterile lor de plată" 55• Este deosebit d e i m porta nt fa ptu l
d i datoriile ţăranilor au crescut intr-un ritm m ai rapid i n anii stabiliwww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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7ării relative a capitalismului, aşa încît în această perioadă s-au creat
premise considerabile pentru creşterea posibilităţilor de exploatare şi
jefuire a lor.
Scăderea preţurilor produselor agricole care a urmat după 1 929
a adus ţărănimii imense pagube, produsele agricole vînzîndu-se pe
preţuri neînsemnate. Acest fapt a determinat cea mai crîncenă reac
t i une a cămătarilor, bancherilor şi burgheziei săteşti care au trecut la
executările silite. ln acest fel banul împrumutat ţăranului a devenit
e:xpropriatorul lui. Executările silite au constituit o măsură eficace
in politica de lichidare parţială a reformei agrare. De remarcat că
numai în anii 1 929- 1 93 1 în judeţul laşi s-au făcut 6. 1 47 executări
silite 56• Reforma a lăsat dezarmat pe micul agricultor în faţa agenţilor
finantelor, astfel că în numai 1 O ani de la 1 9 1 9 s-a efectuat a doua
expropriere a agricultorului de către reprezentantii capitalului bancar
şi cămătăresc 57•
O cale des folosită pen tru deposedarea ţăranilor a constituit-o
s trămutările forţate care au uşurat procesul de lichidare parţială a
efectelor reformei agrare. De cele mai multe ori această cale a fost
folosită de serviciile agricole în mod arbitrar şi fără ştiinţa ţăranului.
Schimbările de loturi şi de locuitori aveau în primul rînd scopul ca
ţăranul să piardă urma dreptului lui de proprietate asupra pămîntului
obţinut prin împroprietărire, putînd reveni la cei care 1-au acordat
vremelnic prin reformă sau intrînd în patrimoniul burgheziei săteşti.
Atunci cînd strămutarea unui ţăran se făcea pe un alt teren, noul
pămînt era de proastă calitate, pămîntul fertil fiind atribuit chiabu
rilor. Este de remarcat că strămutările forţate se efectuau de mai
multe ori asupra aceluiaşi ţăran, provocînd în primul rînd o instabi
litate a gospodăriei ţărăneşti. Acţiunea de strămutare a locuitorilor
sau a loturilor face parte integrantă din politica de deposedare a
ţăranului de pămînt. Strămutările acestea se afectau în cadrul jude
ţului sau între judeţe, dar în ambele cazuri cu acelaşi scop. De data
aceasta, cererile ţăranilor pentru a împiedica strămutarea au caracter
strict individual 58• Din petitia unui sătean din comuna Boroaia, judeţul
Fălticeni, care în timpul împroprietăririi a fost î n comuna Brăieşti,
j udeţul laşi, aflăm că după mai multe strămutări de teren n ce s-au tot
făcut, m-am trezit fără pămînt". Un alt sătean din comuna Brăieşti,
răpindu-i-se pămîntul prin mai multe strămutări şi interesîndu-se la
cei în drept, toţi i-au promis pămînt "dar - spune săteanul - să le
dau mereu bani pentru mituială". 58
In acelaşi sens, un sătean din
comuna Lungani reclama, la 9 februarie 1 929, că i s-a schimbat lotul de
împroprietărire 59• Un alt sătean din comuna Vlădeni reclama, în mai
1 929, că a fost împroprietărit c u 4 ha pămînt, pentru care a plătit im
60•
pozite şi, cu toate acestea, terenul s-a dat arbitrar unui alt locuitor
O altă cale care a determinat întărirea procesului de deposedare
a ţărănimii de pămînt a fost politica fiscală. Guvernul naţional-ţără
n esc a mărit numărul şi asprimea impozitelor. Agenţi fiscali, care se
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loveau în permanenţă de opoziţia ţărănimii faţă de impozite, subliniau
cu ingrijorare că .,Noi nu putem încasa şi aşa impozitele, cum o să
încasăm dări mărite" 61• In acest sens şi din adresa din 7 martie 1 930 a
Ministerului de Finanţe către Ministerul de Interne rezultă că în unel e
locuri în ţară au fost " cazuri de evidente răzvrătiri chiar din partea
acelora care sînt chemaţi ca prin autoritatea funcţiei ce ei ocupă toC··
mai să contribuie ca respectul legilor ţării să fie păzit"62• Pentru a se
asigura strîngerea regulată a impozitelor au fost numiţi încasatori,
care ajutau pe notari şi răspundeau faţă de stat ca şi perceptorii
fiscali, putînd fi urmăriţi pentru debite neîncasate. Măsura de con
strîngere asupra î ncasatorilor comunali şi a perceptorilor fiscali tre
buia să determine o nouă constrîngere directă asupra ţăranilor.
In acest fel naţional-ţărăneştii şi-au trădat întrutotul politica lor
demagogică faţă de ţărani. In plus au dat cîştig de cauză totdeauna
marii proprietăţi in litigiile acesteia cu ţăranii.
La politica antiţărănească a guvernului şi a autorităţilor statului,
ţărănimea a răspuns prin luptă revoluţionară. In judeţul laşi lupta
ţărănimii pentru pămînt şi o viaţă mai bună a îmbrăcat diferite forme,
în conformitate cu împrejurările şi cauzele care au determinat-o. Con
ştiente de capacitatea revoluţionară a ţărănimii, autorităţile, după
cum rezultă din circulara secretă din 1 3 februarie 1 930 a Ministerului
de il'lterne către Directoratul ministerial Iaşi, au făcut deseori apel la
forţele armate pentru a menţine ordinea burgheză. 62
O formă foarte răspîndită a luptei ţăranilor din judeţ era ocuparea
cu forţa a pămînturilor moşiereşti. De remarcat că la aceste forme de
luptă ale ţărănimii nu participă ţărani izolaţi, ci grupe mari şi chiar
întreaga ţărănime săracă a satelor. Astfel, în raportul primăriei
comunei Vlădeni, trimis prefecturii în mai 1 929, se arată că locuitorii
din satul Perieni au arat cu forta rezervele din comuna Vlădeni 63• La
8 mai 1 929, M. Cantacuzino-Paşcanu, uzufructuară a moşiei Dumeşti ,
arăta că locuitorii din comuna Letcani au ocupat .,samavolniceşte"
55 ha din moşie şi că era ameninţată a i se lua încă 50 ha păşune 64• Se
întîlnesc însă şi acţiuni de unul singur. In comuna Ulmi Liteni, de
pildă, în mai 1 929, un sătean a intrat în izlazul comunal făcînd arătură
pe aproape 2 ha, semănînd orz şi ovăz 65•
O formă tot atît de răspîndită a luptei ţăranilor a constituit-o
punerea pe fugă a organelor agricole care săvîrşeau ilegalităţi pe
teren în timpul executării lucrărilor de cadastrare. Astfel, 50 de locui 
tori din comuna Ulmi Liteni n-au lăsat reprezentanţii autorităţilor şi
ai organelor agricole să facă lucrarea de defalcare a lotului expropriat
de pe moşia lui IJ'eodor Prisecaru, " rostind cuvinte ofensatoare proprie
tarului şi scoţîndu-ne aproape cu forţa de pe teren" , " după cum arată
primarul comunei Baltati. Această acţiune a ţăranilor a fost determi
nată de faptul că organele venite să execute lucrările de defalcare pe
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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teren săvîrşeau totdeauna abuzuri pe seama ţărănimii. După plecarea
organelor agricole, ţăranii, constatînd micşorarea loturilor, reveneau
pe teren şi-şi împărţeau singuri pămîntul. In satul Hălceni, de pildă,
locuitorii " au ocupat din nou un teren de 20 ha ce fusese predat pro
prietăţii in urma stabilirii liniei de defalcare a suprafeţelor expro
priate . . . " 67
Datorită luptei şi vigilenţei ţăranilor s-a combătut tendinţa orga
nelor agricole de a include în tablouri persoane care nu aveau dreptul
la improprietărire. In acest sens, locuitorii din comuna Coarnele
Caprei au cerut să se facă revizuirea tabloului " arătînd că sînt trecuţi
locuitori fără drept" 68•
Una din problemele nerezolvate de reforma agrară a fost aceea a
imaşului. Din această c auză, locuitorii . au adus vitele lor" 69 pe moşii,
aşa cum s-a întîmplat la Scobîlteni, a cărui proprietar era un inginer
cu domiciliul în oraşul Iaşi.
Alte nemulţumiri au fost provocate de creşterea impozitelor şi de
aparatul j andarmaresc. Dintr-o copie de pe adresa Inspectoratului
regional de poliţie laşi , din 27 noiembrie 1 930, apare clar că locuitorii
din comuna Schi tu Duca şi Dumitreştii Gălăţii ( Cîrpiţi) au fost viu
nemulţumiţi pe chestiunea impozitului, plîngîndu-se contra percepto
rului comunal că îi ameninţă cu sechestrul şi neavînd bani sînt nevoiti
a-şi vinde puţinele producte pe lucru de nimic şi chiar vitele de trac
ţiune pentru a-şi plăti dările" 70• Aceiaşi locuitori se mai plîngeau îm
potriva 1 andarmeriei pentru că erau aduşi la post şi bătuţi " fără
motiv" 71 .
Aceste exemple de luptă revoluţionară a ţărănimii adăugate la
m işcarea muncitorească, sporeau panica claselor dominante şi a auto
rităţilor chemate să păstreze ordinea burgheză. Lupta muncitorilor şi
ţăranilor din judeţul laşi era înregimentată în frontul larg al luptelor
maselor muncitoare din România din anii crizei economice. Apelul
autorităţilor_ la armată era solicitat pentru orice agitaţie sau mişcare
proiectată. In multe părţi din iu -J et s - a :erut arma tei să instituie preventiv gărzi de pază în instituţii şi autorităţii, la poduri de căi ferate
şi. şosele.
Bilanţul guvernării naţional-ţărăniste ( 1 928-1 930) în judeţul Iaşi,
ca de altfel în întreaga ţară, sintetizează o serie de măsuri care au
agravat situaţia ţărănimii. Reforma agrară promisă maselor de ţărani,
n-a fost desăvîrşită. Modul îngust în care s-a făcut cadastrarea a
d eterminat ca problema proprietăţii rurale să rămînă nedefinitivă şi
in anii următori. Legiferînd tranzacţiile de vînzare-cumpărare a pă
mînturilor făcute pînă atunci .,pe sub mînă" , guvernul naţional-ţără
nesc a facilitat întărirea burgheziei săteşti. Urmarea firească a acestPi
politici economice a fost ieşirea unor importante mase de ţărani de
sub influenţa partidelor burgheze şi simpatizarea lor cu mişcarea mun
citorească, cu partidele şi organizaţiile democratice.
•
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DLS DONN E ES CONCERNANT LA SITUATION DE LA REFORME AGRAIRE DANS

LE DISTRICT DE JASSY

PENDANT

1 928-1930

R e s u m e
En

s'appuyant sur le material d'archive, J'auteur se propose de montrer de
nr>llV<'UX aspecls de la s i tuat ion d ans laquelle se trouvait la reforme agraire dans
I P d i s trict d<' Jassy, d uran l la periode du gouvcrn<'mcnt Roumain conduit par le
parti n a tional --- paysan, qui par sa docrine e l son programme etait consid{'re le
n•l;res<'ntant dc's i n lerNs des paysans roumains. Lf:'s t(,moignag<'s dorumPntair<'s
m c-l l<' n l" <'n evid!'ncc la contrad iclion !'ntre la poli l iCJU<' agrairP fix(\c par le pro
gra mnw, c t la praliCJU<' gouv<'' rnamentalc.

L'auleur rl'levC' que dans le dis trict d<' Jassy, comme d'a.i llC'urs dans tout le
p a ys, le bilan du gouvern<'mcnt n a t i onal -- paysan cnglohail une s{'rie de mcsures,
q u i ont aggrav{! la situation des paysans. La promesse fai l c au:r; . !llasses de paysans de
l a r(•a.l isa tion de la rt>fo;mc agraire, n'a pas el(' rcspc-c lt�e. Sous dci d iverses fonnes, l<'s
pa ysans, avec l e droit d'avo i r en possession des tcrres, se sont rebelles, sollicilant
l ' â pplica t i on dC's pr(·voyanccs d e l a Joi agrair<'. Unc telle m anifeslalion a cu !ieu
dans le district de Jassy. La non realisation de la reforme agraire a eu comme
c onscquence sur le plan pol ilique la
relraile d'un important nomhre de paysans
d u parti national - paysan qui se sont d i riges vers le mouvemen t ouvrier e t vers le
partis el It·!> organisations democrates.
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A. D . XENOPOL
(NOTE ISTORIOG RAFICE)
AL ZUB

Personalitate complex�. activînd cu fervoare în diverse domenii,
A. D. Xenopol este înainte de toate istoric, autorul primei sinteze
comprehensive de istorie naţională. După M. Kogălniceanu şi N. Băl
cescu, care activaser� pe tărîm istoriografic în epoca revoluţiei de
la 1 848, îi era dat lui Xenopol să marcheze, cum s-a observat deja,
o nouă etapă, el fiind "primul mare istoric profesionist român". 1
Opera sa fundamentală, Istoria românilor din Dacia Traiand ( 6 voi.,
laşi 1 888-- 1 893) , s-a născut din necesitatea unei sinteze ample, înte
meiată pe cercetarea izvoarelor, care să umple golul de mult resim
tit. Căci fiecare epocă are datoria să fixeze, la acest nivel. înţelesul
pe care l-a dat, prin cercet�ri proprii, istoriei naţionale. Iar a pre
tinde ca ma1 întîi izvoarele istorice să fie în întregime adunate, este
un gest absurd, echivalînd cu condamnarea oricărei sinteze : " istoria
unui timp se clădeşte întotdeauna cu materialul adunat pin� atunci " . 2
Cu această convingere, înfruntînd sărăcia izvoarelor şi lipsa stu
diilor preparatorii, Xenopol a întreprins o oper� de mari proporti1, de
o claritate admirabilă, ale cărei nlineamente obşteşti " s-au dovedit
durabile pînă în vremea noastră. B. P. Hasdeu plănuise el însuşi o
Istorie critică a românilor, din care a publ1cat doar un volum { 1 873
--1 874) , dar planul său a eşuat. 3 Meritul lui Xenopol este de a fi
�tiut să-şi limiteze proiectele şi astfel să le facă realizabile. Hasdeu
n - a putut-o face şi de aceea a trebuit să le abandoneze pe rînd, lucru
observa t şi de confratele său mai tînăr care îl numea, în toiul unei
polem1ci, " omul-fragment" , reproşîn du-i tocmai această incapacitate
d e a-şi mărgi ni ambiţiile creatoare la măsura posibilului. 4
Născut la 23 martie 1 847, î n Iaşi, A. D. Xenopol şi-a făcut pri
mele studii în pensioa ne pa rticul a r e, trecîndu-şi bacalaureatul la
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Institutul Academ ic ( 1 867) . Trăind într-o .. atmosferă de inteţire inte
lectuală " , cum îşi v a aminti singur\ beneficiind de o îndrumare meto
rlică, tî,năruQ se înd'I"eaptă de 1•a început spre s•tudiuil istoriei, în ca.re
avea să recunoască .. tendinţa naturală a spiritului meu " , .. aplicarea
mea favorită "6• Pasiunea pentru cercetarea
trecutului, alimentată
prin lecturi alese din b1blioteca familiei o11i din acee a a prinţului
Grigore Sturdza (citeşte p e Volney şi pe Guizot ) . se remarcă de pe
acum şi într-un mod definitoriu. I n cadrul unei .. societăţi studioase"
pe care o prezida, ca elev, el preZJintă o dizertaţie despre Importanţa
şi utilitatea istoriei" ( 1 866) 7 , în care se regăsesc parţial ideile lui
Guizot cu privire la dinamica dezvoltării sociale. Ceea c e trebuie
observat din capul locului este larga concepţie a tînă rululi despre
menirea istoriei , care nu mai putea fi · privi tă ca o cronică dinastică
pur şi simplu, ci trebui a să se ocupe de ,. cercetarea stării societăţii
sub cutare şi cutare regim " 8 • Ca şi î n concepţia lui Kogălniceanu sau
Bălcescu, studiul trecutului era chemat să ofere prezentului " învă
ţătura trebuitoare pentru a realiza ( . . . ) 'ideile l ib ertăţii şi a egali
tăţii " 9,
Remarcat de profesori pentru inteligen ţa Şi hărnicia sa, tînărul
Xenopol participă de pe acum l a şedinţele societăţii Junimea, unde
spi ritul său critic a avut desigur de profitat. Mai cu seamă T. Maio
rescu i-a arătat .. o mare simpatie " , preţuindu-i sirguinta şi aptitudi-.
uile teoretice. La propunerea acestu ia, Societatea i-a acordat o bursă
p entru studiul filozofiei în Germania. Astfel t înărul . Xenopol, ajutat
si de municipalitatea ieşeană, luptînd cu lipsurile materiale şi biruin
du-le prin muncă şi cumpătare, a putut rămîne l a Berlin timp de patru
ani ( 1 867-1 871). Nu s-a mulţumit î nsă cu �ilozofia, c i a studiat î n
acelaşi t'imp dreptul ş i istoria, b eneficiind de cea mai aleasă îndru
mare. Di ntre istoricii cu faimă i-a audiat pe Th. M ommsen, Ernst
Curtius şi L. vom Rancke, iar dintre jurişti pe roma nistul Adolf Ru
dorff. A studiat apoi opera lui Georq Gervinus, istoric şi l'i terat ger
man care publicase cu cî teva decenii mai în ainte o lucrare despre
Principiile istoriei ( Leipzig, 1 837) , i ntercsîndu-se î n acelaşi timp de
estetică, istorie literară, muzee, pin acoteci e tc. Ori zontul l i vresc al
t i n ărului Xenopol e ele o v astitate 'i mpresio n a n tă. /\supra unor lu
crări întocmeşte clăr,i de seamă, iar opera lui P r . Guizot, H. T . Buckle,
\V. E. . Hartpole Lecky şi W. Draper î l conduce la u n stu diu c ompa
rativ asupra Istoriilor civi !izaţiu nii 1:, cu care îşi va tree<' - l a Gie
ssen - doctoratul în filozofie.
Ţinta princ'i pală a oste n eli lor sale rămînea î n să istoria , î n ţeleasă
ca o disciplină complexă, prezumînd o bu n ă cunoaş•tere a dom e n iilor
înved:n·a•t e. Is:toric:url , apreda Xenopol , pe urmele lui M ont·esquieu şi
J. O rtolan, trebuie să fie totodată şi jurist, pen tru a înţelege mai bine
structura i ntimă a vechilor 'i nstituţii. Fi lozoNa, dreptul şi celelalte
d iscipline conexe - veritabile ancillae historiae - erau chemate să
•
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puilă la îndemîna istoricului elementele necesare unei cercetări me
todi ce şi c uprinzătoare a trecutului. ln acelaşi scop, va mărtutisi mai

lirLiu,

•

trăsesem î n c împul studiilor mele şi economia politică de pe

cod eram la Berlin şi studiasem ma iales, cu mare osîrdie, pe eco
comiştii Carey, americanul şi pe germanul Liszt" 1 1 •

Neavînd la dispoziţie documentele necesare, nu se putea ocupa

totuşi, efectiv, de 'i storie. Nu-i rămînea decît să se pregătească sis

tematic, u rmărind d eocamdată "a căpăta o ştiinţă solidă despre izvoa

rele de unde ICUirg·e ist,or�,a şi mij[oac:eile de ,a le cencel!a " , rperutnu c rt
apoi, intorcîndu-se în ţară, să încerce a o aplica la istoria propriei
sale paltrii 12• Moblilllu:l esen:ţ i all al alceislei ho:tă,tîrli se de:sidfrează df.n

corespondenţa întreţinută asiduu cu I. Negruzzi, căruia îi scria la 5
februarie 1 869, indignat, sub impresia lecturii unor articole din
Y Neue Freie Presse " şi ,. Ueber Land u n d Meer" : ,. nu i nteleg cum nu
-,.e scoală nimen i in contra acestui s'i stem , cum nu ia unul de la noi
pana în mînă pentru a îndepărta calom niile care curg d i n toate par 
tile asupra noastră " . Era decis, de aceea, să î ntocmească el în suşi,
I a ră întîrziere, această orJCră, î n temeiată. pe ,. i z v oare cit se p oate �le
cun oscute " , pentru a n u fi bănuit de parţialitat� 13• N-a putut-o reali
za atunci, dar această măr turisire explică într-un anume sens i ntrea
ga lui operă �istoriografică. fiindcă in ·con,oepti'a 1lui Xenopol, ca şi în
aceea a înaintaşilor săi din epoca paşoptistă , istoria avea un înţeles
pragmatic, ea fHnd disciplina cu cea mai mare eficienţă în i n druma
rea societăţii româneşti. Funcţia ed ucativă prev alează deocamdatd
et5upra celorlalte, istoricul fiind î nai nte de toate, ca şi in concepţia
lui N. Iorga, u n învăţător al naţiunii sale. ,. Dacă istoria in genere
l (' face să iubeşti omenirea - mă rturisea Xenopol, afor�stic - isto
ria poporulu1 din care faci parte va d eschide i nima ta către d î nsul.
Nu este putere care să în vieze mal tare patriotismul decit istoria
propriului tău popor" 1�. Culti vînd-o cu asiduitate, întocmind pentru
<:ompatrioţii săi, dar şi pentru străini, prima s'i nteză raţională, cuprin
l'a toare, asupra trecutului nostru, el a rămas credincios acestei con
v ingeri.
Pornind de la opera lui Buckle, History of Civilization in England,
Xenopol lărgea conceptul de istorie, fixindu-i o ţintă mai înaltă, aceea
de a descifra n care sînt puterile ce împing pe popoare spre progres
sau spre decădere, care este direcţia m ersului lor şi aceea a mersului
omenirii... " . Istoria avea astfel o dublă finalitate : aceea de cunoaş
te,r,e ,a trecu1Lului in Jineamentele lui g en erale şi •aceea de 'a contribui
l a amendarea stă rilor prezente. Con tactul continuu cu realităţile din
j u r întreţine mil itantismul istoricului, dorinţa de a contribui la ame
liorarea lor. Ca şi î n legenda miticului Anteu care îşi redobîndea
pu terile de c ite ori a tingea păm î ntul. con tactul cu suferinţele şi bucu
r i i l e popor u l u i coHs t i t u ie sursa c e a 1 1 1 a i imporla i l lci <le r e g e n L• r are a
capacită�ii sale combati ve 1". ls lu ri c ul e prin definiţie u n luptător,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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ţinta lui este adevărul, 1ar adevărul nu poate decît să servească pro
gresului general16. Militînd aşa dar pentru descoperirea adevărului
so.u pentru restaurarea lui, atunci c înd considerente paraştiinţifice î l
întunecă voit, Xenopol e r a încredinţat c ă luptă pentru înălţarea pro
priului său popor : ,. căci, mai la urmă, eu nu sunt decît un val rid1cat
de vîntul vieţii pe intinsa masă a poporului românesc şi "ce e val ca
valul trece", iar ceea ce rămîne este poporul şi în folosul lui muncim
cu toţii, pe1111tru a-i 'Îmbogăţri fii111ţ.a şi ·a-i .asigure viiitorul " . 17
In prelegerea cu care îşi inaugura, în 1 883, cursul de istoria româ 
nilor la Universitatea din laşi, Xenopol condamna totuşi concepţia
care pretindea ca trecutul să indice . linia de purtare în timpul de faţă " ,
căci nu l a nivelul faptelor tale quale, care sînt unice ş i irepetabile,
trebui•a înţeiles rostu[ pragmaHIC ral isltor•iei, d ilra 1l1ÎVellull •c•oo!druziBor
generale ce se desprind din examinarea cribică a acestora 18 . Misiunea
istoricului era prin urmare aceea d e ,. a deduce din o serie de fapte
esenţa direcţi unii lor " , spre a înlesn·i evoluţia viitoare ,. în sensul pro
Xenopol prevedea încă atunci
p ă şirii omenirii " 19 • Procedînd astfel.
,, neînlăturabila dispariţiune a împărăţiei turceşti de pe carta Europei " ,
precum şi destrămarea imperiului habsburgic20. Examinarea chestiuni'i
sodale îl ducea l·a o •aHă. IConcluzie �mportarntă , .a.ceea a n ecesi-t ăţii de a
găsi ,. un mij loc mai echitabil de repartitie a c i ştiguluî " , spre a ev'ita
,. sîngele, flăcările şi blestemurile revoluţiunilor" 21. Nesocotirea ,. drep
telor cereri -a.l•e ill'lllll i timp " gener·ează convullsii reu coll'secinte păgubi
toare, fi"lndcă sodetatea nu-şi poate recăpăta echilibrul şi disponibili
tăţile creatoare decît anevoie. "Dacă istoria ar fi să aj ungă la rolu l ce
e menită a-l avea în viata omenirii - conchidea Xenopol, mărturisin
du-şi propriile aspiratii pacifice - atunci ea ar trebui să închidă era
revoluţiunilor şi să uşureze chi·ar i n lre popoare acele crize f•at•a le care ,
reinnoindu-se din cind î n c înd, m înjesc cu singe omenensc tablele
istoriei " "'2. Evident, tinta întrevăzută de istoricul român, ideală, era de
domeniul iluziei şi ea nu se putea naşte decît din optimismul său
incoruptibil.
Important e însă faptul c ă el concepea de pe acum istoria ca o
ştiinţă, prescriind istoricului obligaţia de a respecta integral dreptu
r i l e adevărului '1 23• Rostul acestuia era nu să reproducă trecutul, lucru
imposibil de a[tminteri, d să-1 înţeleagă, evi'denţi:imJd ideHe direrc
toare24. Istoria nu mai putea fi privită prin urmare ca un divertisment,
nici ca o ,. muză care inspiră pe scriitor " , ci ca însăşi ,.raţiunea ce ne
vorbeşte, îmbrăcată în fapte pozitive. Cl'io s-au coborit de pe pedesta
lu[ său şi .au aă•srat locu[ Sip�ritullrt.IIi lfeiCe şi scrutăt·or " 25• Sbruoturra ei
nu putea fi decît una raţională, funcţia de cunoaştere fiind dublată de
aceea emotivă26. Fiindcă ,. de nimica nu se leagă individualitatea om e
n ească ma1 tare decît de poporul său şi numai atîta timp trăieşte el ca

om, c a clement de cultură, cit timp îşi iubeşte poporul din care face

parte" 27•
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Patriotismul, definit ca o atitudine creatoare, menită să eviden
tif>ze aportul specific al fiecărui popor la cultura universală, să dis
tingă, c u alte cuvinte, sunetul său particular î n concertul lumii întregi,
era aşa dar un element constitutiv al gîndirii lui Xenopol. " In zilele
noastre, aprecia el î n 1 909, meritul popoarelor se măsoară mult şi cu
izbinzile lor pe tărîmul intelectual28• Cu a-c eastă convingere, Xenopol
şi-a i nvestit toate resursele spiritului în opera de creaţie ştiinţifică,
năzuind să r ecomande lumii, ,astfel. însuşirile de inteligenţă şi valoa
rea etică a poporului român. A făcut-o ca istoric, filozof, sociolog,
economist ş i literat, iar rezultatele obţinute aveau să-i ad11că cea mai
întinsă recunoaştere de care s-a bucura�t vreodată opera unui carturar
român : î n 1 90 1 el a fost ales membru corespondent al Institutului
F1 anţei, iar în 1 9 1 4 membru asociat.
A făcut parte din numeroase
societăţi savante şi a elaborat lucrări care au făcut înconj orul lumii.
După Dimitrie Cantemir, care dăduse opere de mare însemnătate în
d omeniul istoriei, filozofiei, logicii şi moralei, bucurindu-se de consa
crarea Academiei berlineze şi a altor instituţii de înalt cultură, Xe
nopol era cel dintîi român care se impunea în afara graniţelor ca
istoric şi gînditor de prestigiu mondial.
Evident, la această notorietate el n-a putut ajunge decit treptat,
manifestîndu-se deopotrivă în domeniul istoriei propriuzise cît şi în
accla al filozofiei i'Sito!l"iei. ln,atinte chi�ar de a-şi fi puhHcail oper'a cea
mai însemnată, Istoria românilor din Dacia Traiană, el se man1festa
se în această direcţie şi pe plan extern, publicînd o serie de studii
mai ales în . Revue historiq u e " . ln 1 885 el a publicat la Paris tra
ducerea criticii întreprinse î n anul precedent asupra Teoriei lui Răs
/cr cu privire la continuitatea poporului rom â n pe pămîntul vechii
Dacii, sub titlul Les Roumains au moyen-âge, iar î n 1 887, la Iaşi, vo
lumul Etudes historiques sur le peuple roumain, î n care reunea citeva
cercetări publicate anterior sub formă de articole. î n 1 896, aşa dar
după trei ani de la încheierea sintezei menţionate, el a publicat la
Pa11is, un compendiu �n două volume, punînd pentru prima oară l'n
îndemîna specialiştilor străini o expunere globală, cuprinzătoare,
asupra istoriei noastre : Histoire de Roumains de la Dacie Traiane.
Prefaţată de A. R�ambaud ea a fost încununa,tă l'a Academia Fr�an-ceză
ca o lucrare fundamentală pentru cercetările istorice. " Este o operă
serioasă şi sinceră " , observa prefaţatorul, .. prima încercare de sin
tez ă " asupra istoriei naţionale pe care un român o punea sub ochii
străinătăţii29 ., L'Histoire des Roumains
va mărtur"i si literatul fran
cez M-a llard in 1 906, �cu ocazi�a cong res ului d e la Bucureşti pentru
proprietatea literară şi artistică - nous a ouvert Ies portes de l a
Roumaine avant q u e nous venions nous meme. Il n ous a montre,
dans ccttc oeuvrc, la place quc les Roumains pcu t ct d o î t occupcr
dans le concert des nations civi11sces'1 30• Căci t inta supremă a ori 
că rui popor trebuia să Ne, în conceptia istoricului romiln, aceea de a
•

-
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revărsa în lume . comoara cuprinsului său sufletesc " , afirmînd . noi
armonii în sfera frumosuh.J.i. noi descoperiri în aceea a adevărului .
no1 tipuri de ca ractere . . . " 3 1• Di n acest punct de vedere aportul lui
Xenopol însuşi a fost considerabil. Un popor e cu atît ma.i mare.
aiirma el, cu cît îşi înfige mai adînc rădăcinile în , sufletul umani
tăţii " 32• Prezentarea sintetică şi obiectivă a istoriei .c;; a le era primul
pas important şi acesta este des"igur unul din marile rr.erite ale lui
Xenopol. Faţă de modestia mij loacelor de care dispunea istoricul.
gestul era temerar. Cu toate acestea opera, s-a dovedit durabilă, fijnd
utilizată cu folos şi in vremea noastră. . Această istorie - aprecia
N. Iorga - este cea dintîi c are îmbrăţişează întreaga dezvoltare a
s tatelor pe c are naţiunea le crease şi a condiţiilor î n care ea trăise ;
cea dintîi, de asemenea, care se preocupa de idei generale, sprij inită
pe analiza critică a izvoarelor " 33• ln multe privinţe, î ndeosebi la capi
tolele privind dt�zvoltarea social-economică a Ţă rilor Române, isto
ricul a trebuit să se pronun te el cel dintii. Opera se cuv enea deci
J Udeca tă î n ansamblu şi n u î n amănuntele ei Este n etăgăduH, afirma
a utorul însuşi, că eu sînt cel dintîi şi singurul pînă acuma, de la
Şincai î ncoace, care am î ntreprins a scrie o istorie d epl ină a poporu
l ui rom â n de la primele ei in cep utur i pînă la 1 86G, şi că si n g ura carte
d i n care se poate dobîndi o cuno�tinţă uni tară a întregi"i noastre
d ezvoltări este a mea "34• Periodizarea după criterii rationale, cerce ·
ta rea stării economice ( . ca u n u l din factori i ele căpetenie ai dezvol
tării noastre " 35) şi a diverselor aspecte ale vieţii social-politice şi
cul turale, viziunea amplă, sintetică etc. constituiau meritele indiscu
tabile ale lucrării, î n ciuda observaţiilor formulate ele Hasdeu ori
d e N. Densuşia nu. La a cest rezul tat Xenopol a ajuns pr"i ntr-o m u nca
metodică şi ten ace. Ca şi Miron Ce. ->tin, Ca·n temir sau corifeii �co:ii
ardelene, el pornise de la in vestigarea orig inilor, avînd i n centrul
preocupărilor ideea permanenţei noastre pe pămîntul vechii Dacii36•
O serie de studi1 preliminare t î ndeosebi asupra izv oarelor) , pu
blicate î n . Convorbiri literare" , . Re' i&La de istorie, arheologie şi filo
logi e " , , . Arhiva" etc., i -au î nlesnit, desigu r , această sinteză. , . Lucrarea
ce o înfăţişez naţiei mele - declara autorul --' este u n sistem întreg
care caută să-şi dee seama de succesiunea tuturor împrej urăr"i lor
prin care ·a treGut. A1c est sis�em j,nsă nu este impus de o ·concepţie
aprioristică a faptelor istorice, ci este rezultatu l firesc al înlănţuirii
lor ... " 37• Era convins, de aceea, că lucrarea sa marchează .o epocă
în dezvoltare istoriografie1 române" şi că de la d însa a început . era
monografiilor "38• In adevăr, de la Cronica românilor a lui Şincai şi
de la Istoria Daciei a lui Dionisie Fotino, nici o altă s·i nteză n u apă
ruse. Ea era cu atît mai necesară acum, după ce se tipăriseră Croni
cile României de către Kogălniceanu, diverse 'izvoare n arative şi di
plomatice el e către Bălcesc u , Laurian, Hasdeu, C ipariu , Codrescu etc. ,
1 1araţiuni străin e ele către Papiu-Ilarian, iar numeroase documente
•
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€rteme intraseră în fondările Academiei Române în urma călătoriilor
:..:rtreptinse de C. Esarcu, Al. Odobescu, N. Densuşianu, 1. Bianu,
::_ P. Hasdeu, Gr. Tocilescu ş.a.39• Xenopol însuşi făcuse cercetări în
crbive şi biblioteci, hotărît, încă din vremea studiilor, să se dedice
!storiei naţionale, din care îşi făcuse .,scopul vieţii " 40• Ca să-1 poată
rHI.iza, el a întreprins m ai întîi investigaţii parţiale, publicînd în
C..i\·erse reviste studii asupra vechilor inst:ituţii4\ asupra izvoarelor
a_:tice (Herodot, Strabon}42 etc. Darea de seamă privlitoare la Rumii
!"Jche Studied3 de Rosler i-a dat prilejul să se rostească asupra con
!i:J.uităţii românilor în spaţiul carpato-dunărean. Cu Bălcescu şi Teut
schlănder 44 şi Ţăranii sub Mihai Viteazul4 5, Xenopol aborda o altă
epocă însemna•tă din trecutul nostru. In ultimul studiu el respingea
i!:lelpretarea dată de Todlescu unui document din vremea lui Mihai
\ "iteazul ca fiind ideal"izantă şi formula concluzia că Mihai fusese şi
ei un spoliator al ţărănimii aşa cum cerea spiritul epocii46• Alte studii
:Jn!gătitoare se refereau la Războaiele dintre ruşi şi turci, publicate
i::. două volume ( laşi 1 880) , Politica franceză în orient ( 1 882) , Teoria
lui R.Osler ( 1 884) etc. Pe această bază, valorificînd resuresele docu
.entare disponibile, Xenopol a putut întreprinde elaborarea unei
5iicteze comprehensive care s-a bucurat de înalte aprecieri în toată
hmlea. Istoria românilor din Dacia Traiană nu este numai " una din
iucrările cele mai mari ale vieţii mele " , cum o considera autorul îfl
susi, ci şi opera de maturitate a istoriografiei naţionale, care se ridica
cstfel, prin viziunea largă asupra dezvoltqrii istorice şi prin rigoarea
metodologică, la nivelul istoriografiei europene47•

Se cuvine subliniată îndeosebi preocuparea lui Xenopol de - a
;.ilfăţişa tabloul ·complet al istoriei român!ilor, fără deosebdre de pro
,-incii, preluînd astfel o 'idee scumpă istoriografiei paşoptiste. Nimic
din ceea ce putea contribui la cunoaşterea tabloului social-politic, a
<!inamicii evenimentelor, înălţuite " pe firul cauzalităţii " , n-a rămas
!.r1 afara atenţiei sale . .. S înt cel dintîi - va nota el însuşi în retros
pectiva autobiografică din 1 9 1 3 - care am cercetat în tot lungul
istoriei românilor dezvoltarea boierimii, a producţiei şi a bogăţiei
ţărilor, starea ţăranilor, aşezămintele juridice şi sociale, ca breslele,
modul ocîrmuirei, starea financiară, moravur'ile şi deprinderile, lite
ratura lumească şi bisericească, căutînd totdeauna a forma şi legă
tura [ . ] cu mersul obştesc al poporului"48•
Partea privitoare la istoria veche, deşi beneficia de cele mai
putine izvoare, rămîne totuşi una din cele mai temeinice din întreaga
operă şi lucrul este explicabil, într-o măsură, plin îndrumarea de
care s-a bucurat autorul în timpul studiilor de la Berlin. Pe Mommsen
si-1 va aminti ş-i mai tîrziu oa pe .. unrul di-n 'creatorii ş-colii moderne de
investigaţi'i istorice, bazată pe o bogată, amănunţită şi pătrunzătoare
cunoşt'inţă a izvoar·elor " 49• In spir·itul ,a-cestei şooli , Xenopol aborda
viaţa mat-erirală " împreună cu -corolrarul ei firesc î n planul culturii,
..
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lntemeillt pe examenul aitic al ştirilor : texte narative, inscripţii, do
umente diplomatice etc. Sub acest raport el datora mult lui 1 !asdeu
a.e semlnase generos informatii bibliogi'Ece ion publicatiile sale,
lnlesnind sinteza IntreprinsA de istoricul ieşean50• Concluzia cea mai
importantA ce se desprindea din cercetarea istoriei vechi era ideea
or'iginii daco-romane a poporului romin, a Jalinitltii limbii acestuia
ti a continuitAtii lui în spatiul carpato-dunlrean, idee ce a ..:: ontribuit
In buni mlsurl la p6strarea fiintei nationale. Dedicind T�orla lui
IWJler . romAnilor de peste munţi", Xenopol flcea şi un act de optiu
ne politici, pe linia idealulut de unitate nationali.
Aceeaşi concepţie unitarA rezultA din prezentarea evului mediu.
Evenimentele din cele trei \Iri romineşti se intrepAtrund şi se inter
condl\loneaz6, ca manlfestlrl ale unei reanuu unice. Dezvoltarea
economici, organizarea societAtii, structura şi dinamica claselor so
cle.le, dreptul, puterea miiitarl, biserica, dregAtoriile, leglturile politice
şi economlce cu tArile vecine, cultura etc. stau ln atenţia sa. Accentul
care In mod firesc pe lupta pentru dobindirea, p6strarea sau recuce
rirea indepeJldentei, ln oare is".oricul ana un farmec deoeeblt pentru
simtAmintele noastre• ��. O anumiti idealizare a .epocii eroice•, ln
care intrau eforturile spre neatirnare ale lui Stefan cel Mare, Vlad
Tepet sau Mihai Viteazul, era in acest caz explicabilA, Xenopol incer
cind s6 prezinte o societate oarecum armonioasA, capabili si recond
lleze interesele div•gente ale diferitelor clase sociale. Cum s-a obser
vat deja, In tratarea evului mediu, el a utilizat intr-o largi mAsuri
cercet6rile lui Emile Picol care, retiplrind cronica lui Ureche, adunase
In note pretioase excerpte din cronicile occidentale !Q.
•

In genere IM«iC\Jl ee &Uea lo6 plltreze cea mai dep)inl obiecU.vt_
tate, proclamlnd pretutindeni primatul adevArului : .n-em indrlznil

nidodatl, mArturisea el, a sflşia acest adev6r, cind venea ln slujba
slm\lmintulul• u Si era fericit s6 constate el .aplrerea stlruintei
nelntrerupte a rominUor in vechea Dacie Traian� · izvora dintr-o
.adinci convingere ştllntificl• , Incit n-a avut niciodată in fatA . urt
doue dllem.6 de a pune ln cumplnl sau adevArul istoric sau interesul
poporului meu • ,., Admirabil era lns4 efortul de stabilire a adevlrului,
� ca f..-ti4ate liUp'l'eiD6 a Uitoriei. Nu s..a sfiit, de aceea , sa arate
şi laturile negative ale domniei lui Mihai Vil eazul, intensa exploatare a
\6r6nimii ln evul mediu şi mai ales in epoca destrlmlrii feudallsmului.
O Insemnatate deosebitA acorda, din acest punct de vedere, rAscoalei
traDStlvane condusi de Horia, Cloşca şi Crişan ( 1 784) şi celei muntene
.epocii
condusi de Tu dor Vladimirescu
( 1 82 1 ), cu care încheia
modernl • .
Conceptia profesaU asupra de-�:volUrii istorice î n genere, i - a dat
posibilitatea si abordeze şi istoria contemporani. Xenopol era convins
ci .Istoria tralla t6 In mod adevArat şliin\iflc, nu poate fi mal anevoie
de expus firi p6rtinire decît fizica, chimie aau economia politlc6, cu
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...... el • vorba de oameni lntr-tnsa• 15• Procedtnd astfel, btorlcul nu
...._ Il decit obiectiv, clei opera asupra faptelor trecutului nu dupl
praprllle capricii, ci potrlvlt ro logica lnllntulril cauzale a acestorL
.N41D apRJplet a1 � de domnie lui Cuza-Vodl, mlrtultBee

XeDopol, precum m-aş fi apropiat de acea a unul faraon egiptean • 16•
N-ar fi putul-o face, desigur. daci studiu l prealabil al Prlnclplllor lun
dalllenlale ole Istoriei ( 1 899) nu I-ar fi adus Importante clarlflclrl In
privinţa metodei, aslgurlndu-t . deplina llbertate de condei•. Sentimen
tal obiectlvilltll decurgea mal ales din atitudinea adaptati fa\1 de
fllptel e Istorice, in spiritul şcolll lui Ranke, din abţlnerea absolull de a
emite judeclţl asupra lor. .In felul meu de a trata istoria, martu.rtsee
Xeaopol, nici nu lnţeleg cwlnţa flcutl istoricului de a fi neplrllnltor.
Nu poU decit sa fU astfel, de Indata ce le hoUrl.ştl a nu apreţul eve
Dimentele" )7• Aceasll poziţie el avea si o teorellzeze, ln dezacord cu
H. Rickert, In studiul Der Wertbegrlll In der Geschlchle (Berlin, 1906).
Nu era Insa o atitudine deflnitivl şi Xenopol insuşl avea si observe
el şi atund cind nu existi nici o lndolall in privinţa inlenţlllor, obiec
tivitatea lstorlculul comporti un anumit coeficient de relallvltate. .SI
se bage de seama, avertiza el, el chiar atunci dnd credem el preţuim
cu neplrtlnlre, uitam adeseori el mlsura acestei judecAţi o lulm di.D
vremile şl dupl idelle noastre, spre a le aplica pe vremi şi ldel cu
lotul altele• •. Constatarea nu era de naturi s4 incurajeze sceplldsmul
Mu relativismul In fntaree istoriei, şi avea menirea dlmpotrtvl, si
stimuleze eforturile cercetltorulul de a restaura adevarul in toata plen
titudtnea.
Abordarea istoriei contemporane prezenta insi şi neajunsuri spe
cifice, In afara de . lmensltatea materialului de adunat şl varietatea
lnforntaţiunilor• st. Este vorba, mal htii . rlc subiectivitatea
ace5'lora,
deformantl. De aceea istoricul nu va recurge la mlrturllle directe ale
.actorilor ecelul timp" dedt Jn extremls.
M-am Intemeiat mei tot
•
deauna pe marturii contemporane cu evenimentele, pe mlrlurll eşlte
oarecum firi voie din mi.Dtea oamenllor sub Imboldirea tmprejurlrllor,
adiel pe mlrturll necon.ştlute care singure dau faptului Istoric garan
ţ;a adevarului" 60• O alti dlflrultate în tratarea istoriei contemporane

era llpsa actelor diplomatice, ţinute Inel sub
pecete. In parte ea a
putut fi suplinita prin recursul la presa strlln a şi autohtoni şl prln
cercetarea arhivelor private, ctte I-au fost acceslblle. In cazul Domniei
lui Cuza-Vodd, Xenopol a avut la tndeminl o parte din arhiva dom
nitorului, pAstrati de Teodor Rosetti ( 1 027 documente) ", corespondenta
lui C. Negri, agent diplomatic la (.. o m.tantlnopol, precum şi lnsem..DA ·
riie autobiografice ale lui A. Papadopol-Calimah, aflate la Academia
RomAni 62• Conştient de limitele cercetlrll prestate ln asemenea condi
ţii, era incredintat totuşi el metoda cu care opera putea si asigure
durabilitatea construcţiei. .In orice caz, conchlde a istoricul , temelia
expunerii va fi pusa, greul lucrului va fi facut, şi cei ce vor veni dupl
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mine nu vor avea decit de indreptat, de complectat, de rotunjit şi de
tm pl in W 61•
politice,
Cu Domnia lui Cuza V odd ( 1 903),
Istoria
parllde/or
( 191�191 1 ) şi monografia dedicată lui Nlculae Krctulescu ( 1 9 1 5),
i !loricul c are ambi tionase s ă elaboreze istoria întreaga a poporului
român aj ungea .. Ia pragul actualităţii", acolo . unde istoria se frămîntA
şi se produce din luptele contemporane" 64• Dacă a putut ajunge aici,
faptul se datora în bună mAsurA încrederii ce o conferea metodei sale
de cerce ta re. Lipsa de perspect i v ă istoricA asupra faptelor era supli
nitA in bună mAsura de întrevederea consecintelor acestora pe baza
serlilor cauzale. teoretizate mai inainte. Intr-un fel istoricul se po$
teazA In viitor, intr-un punct fictiv unde consecintele laJJtelor prezente
sau at;,ia consumate se conturcazia virtual. Si nu poate realiza acest
luau de..·•it urmArindu-le pe firul caurz.aU.W tit • .
Meritele şi deticlenţele lui A. D. Xenopol în tratarea istoriei con
temporane sînt cunoscu te u. RemarcAm doar, în treacăt, larga Intele
gere a perioadei istorice pe care o trăise el insuşl, In copilAria. sa .
.. Epoca unirii, aprecia istoricul, este fAră indoialA cea mei mare din
Intregul trecut al poporului român, p en tru că este i l u strata nu printr-o
marcantă individualitate, ci prin o inAUare a intregului popor la nive
lul unei mari idei " "·
lll timele lucrAri de istorie aveau şi menirea de a-l esemplifica
�M
teordică,
sistemul
s6u. r-iil10c6, trebllie 84 ll!lplliM!ID
A. D. Xenopol este unul dintre puţinii istorici, care şi-au teoretiz.at
domeniul. In 1 899 el publica U!J Prlnclpes londamentaux de l hlstolre,
operA tradusi in anul următor şi in limba român!, iar in 1 908 tipăre a
u noul editie sub tiUul Th�orle de J'hlstoire, in care c uprindea şi rezul
tatul noilor sale cercetAri, publicate anterior in . Revue de synthese
bistorique • , .Revue philosophique de France et de J 'etranger", .. Riv i sla
ltaaaaa di sociologia ", . Deutsche Literaturzeitung • etc. Constallnd el
$l i inlo nu este o pură creatie a spiritului nostru, el o reflectare a lumii
obiective, glnditorul incerca să fixeze locul istoriei in ansamblul ştiin
ţelor. Conceptul de serie, intemeiat pe ideea de cauzalitate, stă in
centrul sistemului său.. Fiindcă o istorie care nu urmăreşte stabilirea
raportului genetic intre fapte nil poate fi altceva dc:-il .. un am.alagam
de date şi evenimente, flră nici un principiu ordonator" ..,, Distingind
Intre fenomenele de repetitie şi cele de succesiune, Xenopol fAcea din
ultimele obiectul cercetlrll istorice. Definirea şi explicarea acestora
l11 raport cu timpul şi spaţi.ul ; formularea concluziei ca fenomenele
de succesiune nu pot fi generalizate şi cuprinse in leg i , ca In cazu l
celor de repetiţie, ct tn serii Is torice, menite să le explice geneza,
dezvoltarea ti disparitia ; redefinirea ştiinţei ca . un sistem de adevA
ruri dovedite, fle ele generale sau individuale • spre, a putea cuprinde
tl istoria In sînul el ; analiza functlllor îndeplinite de serie ; determi
n area metodei specifice a lsloriei-lnferenţa-constitule elemente pe baza
..

'

carora

Xenopol ccnsee �ei stabJt de .u ... •. w�
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.- '-' aelntrerupt de fapte• inserlate pe .firul cauzalili\W, istoria

dfMI ..Uel o structuri logici, fiecare fapt lstortc avindu-şl rldlctnlle
� � anterior şl stind totodata la sorgintea altora viitoare "· Este
• ot..Yat Insi el opunlnd legll•tll din domeniul faptelor repetltitlve
cwruUtalee, filozoful pierdea din vedere tocmai latura lor comuni,
enea care face dln cauzalitate nervul

lnsuşi al legill\ll ". Atribuind
prin intermediul seriei
cauzale
f.safletul Istoriei • ) , el realiza un însemnat pas inainte,
tinztnd la
coastitulrea unei noi plrU a loglcel, alAturi de logica deductlvl aristo
leUcl şl de cea lnductlvll baconianl 7 1• In domeniul fluctuant al fapte
lor istorice, prln excelenţi individuale, el incerca si surprinda genera
litatea. modul de integrare a pe.rticularului în univer!llil l n. Fiecare
IGpl serial rezuma şi condenseaza in el un proces, o tendinta sociali
geaerall, pe care filozoful o nullle$te uneori ,. ideea seriei ". Serllle
blleti au o tendin\1 convergenta, fiind solidare cu sensul general al
evolutiei n. lnvestlnd aşa dar seria cu proprletiU şl funcţiuni specifice
legilor 74, condlUonlnd definirea faptelor Istorice de .stablllrea nexulul
cazul", Xenopol glsea un priooi piu ordonator, menit s6 detenn f.ne
llructura logici e lstorlel, lnţeleesl ca un mod de a concepe lumea, ca
UD alt Weltanschaung, cu o logici particulari, opusa logicii lntllnil6
In ştllnţele de legi . Ridlkirra şi explicarea acestei duble concepţii a
•
lumii - explica el - se afla In dualltatea formelor in cere e turnat
universul : spaţiul şi timpul, forme reale şi €>Xistente în afarl de mintea
omeneasca şi nu numai forme ale alesteia, cum o vrea Kant• "· f)e
alei decurgea definirea. Istoriei ca " u n mod general de concepţie a
fenomenelor, atit ale naturii, clt şi ale spiritului• "·
Se vlldeşte astfel el A. D. Xenopol n-a fost numai un mare istork,
ci şi un ginditor de elitl, Theorle de l'hlstolre constituind, rum s-a
reiiNiroat deJa, .cea mai terneinkl 0e1•-::e tare filozofici e fundamente
lor istoriei pe care a dat-o vreodata un istoric" 77• cauttndu-i inrudi
rile, Boutroux o apropie de concepţia lui fustel de Coulanges, la c.are
sesizase acelaşi efort - dar mai puţin sistematizat - de determinare
genetici a faptelor istorice 71• Opera lui Xenopol reprezinti,
flra
indoialA, ,.una din ceJe mal mari sfortari ale spiritului românesc apll·
cat la ştiinţi • "'. Apreciind-o astfel, elevul şi emulul sau N. Iorga avea
in vedere deopotriva reallzlrlle sale din domeniul filozofiei, al lstorlel,
economiei politice, literaturii etc. Ca istoric, Xenopol lşi flcuse un
nume intre confraţii de peste graniţl inainte chia r de publicarea com
pendiului din 1 896. Solicitat de E. Laviss e şi A . Rambaud, in 1 892, e l
a colaborat la marea colecţie Hlstolre g�nerale de /'Europe, redactind
capitolele privitoare la istoria românilor. In 1 897, cind pregltea publi
carea Principiilor fundamentale, la Paris, Xenopol primea oferte simi
lare din Anglia şi din Italia 10• b i 9 1 3, pentru a da doar Lnd un exem
plu, el primea propunerea unui editor german de a colabora la o isto
rie universell 1 1• Evenim�ntele politice care s-au abatut peste Intregul
continent şi boala care 1-a lovit in anul urmato r pe istoricul roman,

'-1 Istoriei un sens şi

o structura,
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I-au Impiedicat si participe la realizarea proiectului. La acea
dati
numele slu era Insi binecunoscut pretutindeni 12• Colaborase la reviste
de mare prestigiu din diferite \Iri, \lnuse
prelegeri la Sorbona şi
College de France, participase la congrese Internaţionale, luind parte
activi. adesea polemici, la dezbaterile istorice şi filozofice. Opera sa,
devenitl ea lnsl.şl fapt Istoric, cum prevazuse Boutrou:�:, avea SI con
stituie obiect de studiu şi de medltaUe nu numai In RomAnia, unde a
dat loc la numeroeae exegeze, d şt pelllte hotere, aslgur1nd perenita
tea unul mesaj spiritual dintre cele mal robuste.

NOTE

' V811ile Medu, Unirea .Moldovei şi Tdrll Romtlnelfl Jn opera lstorlogrollcd a
lUI A. D. Xenopol, la Studii privind Unirea PrlnclpateiOI', �L EdMure A,mde.
mi• 1980, p. 199--200 1 ldem. L'Actlvlt4 cl'hl•torlen de A. D. Kenopol, .Revue Rou
tntiae d"liiltc*e• , IX. 1070, ar. 2. p. 20S-220.
2 A. D. Xeaopol, I•orla romdnllor din Dacia Traland, 1, ..... 1 888, p. 7.
J VMile Mectu, op. cit., p. 199.
• A. D. XeDopol, O ptelald a d·luJ IIGMUu, Vomt.e ••o-1••, IX. •· 23118, 28
•

odombne um. p. 13.
1 ldem, l.,orla Ideilor mele, ID 1. E. Toroutiu. Studii 11 docu.rnenle literare, IV,
p. 372.
• L E. Tornuttu, op. cit., 11, p. 9, 10 : Scrleo•e cltre 1. Negru:z:D , 1 aprHie 1 868
7 lblam. IV, p. 377. DiMrt._ • &o.t publicati m ei t lntu de -*"' la
.Mbiw
•
80detl"i fi'"*M.re .. literere din l.. i., XII, 1801, ar. 8-10. p.A2t CJt : CeG dln1J1
a mea lucrare lll orlcd, 1 866.
• Ibidem.
' Ibidem.

J CI.

La., A. D. Xenopol - orl110nt blbllologlc 11 documentollst (!MIItiiCN)

.<:oavorbirt uwere•, w. 1 889.
" 1. E. Toroutiu, op. cH. IV, p. 389-390.
• Ibidem, 11, p. 1 0 : S.••owe• cltre 1. Negruzzi, 1 IIPAIIe 1 888.
a Iblde111, p. 28--29.
u A. D. x.oopol, L«llunea de de�hldere a cur.ulul de l•torle. • •• .CoDvorbir•
Hter•e•, XVII, 1 883, ar. 8.
• ldan, Amlnllrl de cdldtorle, ._ 1801, p. 1.
11 Vea l.a., A. D. x.nDpol - adevdr f mllltantlnl. .Croa�ca •, lat!, V, ar. 8,
21 .....
... 1070. p. 1 1 .
f7 .Aaalele .Aceclene6 Romane•, Dezbtlled, '· U, t. 38, 1913-191 ... p. 188.
• A. D. "-apoi., L«llwtea de de.chJdere. . .. loc. elt., p. 300-301 .
• Ibidem, p . 301.

• Ibidem.
21 Ibidem.
D Ibidem. p. 302.
D Ibldea
• Ibidem, p. 303.

a lblâm. p. :JOC.
• Ibidem. p. 305.
17 Ibidem.
• Artllvele ......W. Buc:uretU, Faad Spiru H.-et, cb. 4. ar. 40, (Scri...-ea diD
27 mei 1909 cltre st». H.-et).
• A. a.n-.t. Pr41� le Hl•olre da IIDuiiJIIIJU de la DGcle TraJane, 1, Pene,

la. p. XXXIV.
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• • .A�trM·, XVI, 1 806, rw. 12, p. 569.
Jt A. D. X.,.ol. CuvJnlare le•tlvd tOIIUid la •tbarea ntJIIonaJd ". ,_,"",.,UI
." Şlelan ce IMtue In 15(Z7J C1UQUt1 1671, .... 1 87 1 , p. 8.
III w.n, us Roumalu_ H�oJre, ilat mtllitlel el ltlellectual, Pedl, 1101.
11 N. Iorva. Rou"..,., ID H�o4te el h&lorleftll, 1, P.n.. 192'7, p. 32.5--321.11
,. .ADUele A.caderrrtet RomiDe•, Dezblleri, •· U, t. XXVII, IBM-1905, p. 231.
IS Ibidem. p. 232.
• Pampatu Teodor, A. D. Xenopol - slnCfttJ &lotlc4, •Tl'tbuae•, XIV, •· 1,
28 februarie 1 970, p. 5.
17 A. D. "-opoo, l.,orla romdnllot din Dacia Ttaland, 1. .. 1•. PrefGid.
• • Aaalele Ac.S..... RomiDe •. Dezt ] Ii, e. Jl, t. XXVU, 1806-4., p. 232.
• a. N. Iorga. De."re adunarea 11 tlpdtlrea Izvoarelor relallve la lalotla �
nllot, 1D Prinos lui D. A. Sturdm, 8uc:uNfl( 1903, Ved ti �.._ �
Ceva despre un corpca al lzvoarelot Ulotlel romdnllor. E� diD .ArbiYe rorn&
DPe.cl • , t.LV, 1840.
• 1. E. TORJUttu, op. cii., 11, p. 1 1 7.
•1 A. D. X..apol, Studii tuUpra etdrll noo.t re actuale, . c.c:..worbln ����te�we•, VUI
1874, p. 1 37-1 47, 147-152.
o ldan, SttGbon Jn tapOit cu ,.,otla � td, ..OO.Worbtr i u..r. •, X. 1171, ar. IO,
p. 21�223.
a ldem, TecKla lui R6sler, .Revt.ta ptatJ\1 t.lorie, arheologie ti Miologie•, 1113,

voi. 1-3.
.. ldem, Doud eerletl Ulorlce UUpta lui Mihai VIteazul : B41ce.:u 11 TeUielallnder,
.Convorbiri JAkrwe•, XIV. 1 880, or. 14, p. 41 ---t&.
a ldem, Tdrll eub Mihai VIteazul, .convorbiri lllterare •, XXX,
1 869, a r. 20.
p. 695--702
.. Cf. 1. c. Fllltti, Istoria natlonald Jn .Convorbiri literere•, L LIX, 1 82'7, p. 88.
.., a. z. Omee, N. Gogooeall. Conttlbulll la CUitOQiterea operei letotlofltallu
a lui A. D. Xenopol, .ADIIWe lnâMutuW de •tudil a.torice .. .oâai1JOUUce de pw
lingi C. C. al P.C.R. •, XIII, Ul67, nr. 2. p. 87.
•

• 1. E. TOI'ouUu. op. cit., IV, p. 390.
• A. D. Xeaopal, Teodor .Momnuen. ( 1 8 1 7-1903), .Cultura romiDJ•, 1, •· 1, 1 5
DOietnbde 1903, p. IIJ.
» N. Iorga, Roumalne, la Hlltolre el h/tttorlens, 1. �ls, 1927, p. 'm.
SI A. D. Xeoopol, IMotla romdnllor, III, 1., 1869. p. '512 N. � op. ctt. p. m.
512 N. Iorga. op. cit., p. 3TI.
11 A. D. x.ez.,poJ, l.totltJ romdnllor, ed. III, vol VI, Bum.I ,..U 1 828, p. 21.
w ldem, Romdnll fi Awtro.UIJfiGIIIJ, �ati. 1914, p. 9.
" ldlln, Domnia lui Cum.Vodd, 1, ..... 1903, p. VI.
w Ibidem, p. V.
'11

lblam.
ldem, lilorla patllde/or po/lt:ce Jn Ronlnlo, 111 Bucur..U 1810. p. I-IL
» ldem, Domnla lui Cuza Vodd, 1, p. VL
•

• lblam.
" c. 1. Aadri60WICI,I L&la WIOI documente lt*ebulntate de A.
.Domnia lui Cum-Vodd •, ID • .Nb!va roma.-ct•, VIII, 19C2, p. 41.

G A. D.

a

Xalopol, Domnia

Ibidem.
" Ibidem.

1uJ Cuza·Vodd, 1,

p.

D.

X.nopol

In

VII.

V. Mllic*J, op. cii,. p. 1 99--224.
M A. D. Xenopdl, letotla romdnllor, ed. Ul, voi. XVD,
,., ldem, ThJolll de T/Wtorle, Perta, 1908, p. 395.

a

p.

230.

• a. Gheorghe Aleaadru, A. D. Xenopol dU! nou Jn tUenlla comentatorilor fi
a edllodlor. •Revilta de filolrJ:Jiie •, t. 1 5, 1988, •· 8, p. 978.
• A. D. Xenopol. DomniG lui Cuza·Vodd, 1, latroducwe.
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" CI. Athanuie Jo)ll , Fllozo/Ia lalorlel In Romdnla• •Steeua•, XVII, 1966, nr. 1 .
p. 91 ; ldem, l.Q lhiorle de la �elence dan Xenopol, .Revue Roum -'De des KieDcft
socialet", 1. Pbilolophie et Logique, 1965, or. 2 (Studiu reprodut ti In •The Roum•
mm Journal OII !IOdo&ogy", IV-V, p. �.
n CI. Gh. Tome, Logica ltlor:el la A. D. Xenopol (auloreferet), CluJ, 1 967, p. 8
Ibidem, p. 9.
Ibidem, p. 20--21 .
7t CI. VuUe Floor ee, Conceptul de Jllinfd Jn opera lui Xenopol, .Romt.nia lite·
rerll•, 11, nr. 40, 20 octombrie 1969, p. 23.
n A . D. Xenopol, Expunere pe .:ur1 a principiilor /undonwlnlale ale lalorlel, In:
Scrieri .aclole fi lllozollce, editie logrijitl de N. � ti Z. Omee, Bucurett •.
n

n

J967, p. 219.
" ldem, Thlor/e de fhl.,orle, p. 20.
" . N. �r. FIIOZIOIIq conlemporantJ a lalorlel, BualrettJ 1930, p. 1 1 0.
" .Arhiw", XIX. 1 908, m. 5. p. 239--240.
" N. Iorga, Oameni cori au iotl, 11, Bucw"eft i 1 967, p. 172.
• .Eveaimartul", a..; , VI, ar. 1 457, 14 febnwte 1898, p. 2-3.
" .La Revue Roumain e• , t. 2, 1913, nr. 4. p. 128.
11 Cf. J. Bendit.er et M. Jernoa, A. D. Xenopol repr4Mntanl de la IICience roumalne
au-delll des lrontlire•• • Rewe Romnallne d'H6ttoire• t. VIII, 1989. ar. 2, p. 297-311 .

A. D. XeNOPOL

(NOTfS HISTORIOGRAPHJQUES)
R '• u m '
Penone16W compleze et feconde. actiwnt evec ferveur � 1• domain• la
plus dinn, A. D. Xenopol ( 1 847-1920) ett avant tout un hittorlen. t•autM.!r de la
premike tyalWile oomprehelwive nr le � naUooe l . La paruMon de eon oeuvr..

Hl.,olre de• Roumalrw de la Dacie Tra}Gne (6 voi., 1888-1 893). marquelt
une � diiiHnde d... 1•wolution de l"h� rownll!ne, � eu m6nw.
ten11Je le moyea '* lequel la lcience eu� prenait �ICIO! du dfte�
p!IM8t UDMeir"e du peuple rounurin. L"Hiellorien etalt •lement un m....._ pour le
cauee nationele. Confh"ant 6 I"IMtolre un MOI pragrMUque, il conUnua lee efforu
de JCo9e1Dioe.u, Blla«u , H..teu e-tc. d•en felre un ialtiiUIIIellt 6 tueler pour le
progrM IOdal et nallionel.

capttale,

Apr• � faM ct. �uct. app rotond it ea phikwophle et ea droit 6 Herlin.
.Wvant lft couq de Rudmff, Slenhal. DtihriDg, Ranke. Mommlen, Curtiue etc.,
A. D. Xeaopol ,.ett d edi�. 6 J.. y. ruJ: recherch• hietoriquee, konomlque., phllo
tophlquet <>t IC'Clologlquet, den s un activitme ..n1 �ulvalent 6 1•epo.,ue. Son oeu
vre �krue eet fondee tur t•ecraunte ma)orite de. .,..-.,. et d• trevauz publie.
- 16, et aUHi IW l•interpr�ion ceueele dee evMerrlent. et IW l"emploi de
• technique hiltorique du tempe. De.ireuJ: de falre conneltre l"hietoire de eon peuple
eus � �·· il • publie une � c:omprRieM!ve de eon oeuwe
't:��ptt.le, Hlatolt� dea Roumolrw (Perit, 1896), avec une prefece d"Allred Ranbaud
Sem nom iUit deJ6 t!OJIIJU, c• 1"116.torten roume1n ava!.t oollllbore aurtout 6 ..
• Rewe hiet«ique• ds 1 881 . Deuz de eee tn1veu:1: (Le• Roumalrw au moyen-dge,
Perle 1885 ; Ftudea hlalorlqwa .ur le peuple roumaln, 1... 1887) �l 6 t•()cd.
deat la �bilite de connal tre les �..,_ prlncipalee de l"hietoire nationele. Un
autra (Lea Roumo/rw. Hltlolre, 41al mal�rlel el lnlellecluel, Perie 1908) ajoutere au
commencem eat de notre tik-le, de oouvellee oonaidkatioo.l.

I

UiqUe

AprM evoir eelbore une hittoire ample et compllote de eon peuple, �udlent

lee � � OOD«hU, X8lopol

.. djftgea w.. r� tWorlcrDe c1ee

di.edplinet de l"hlttol re . ConttalaDI que la tclence n•eet pM une pure creetiOD de
reeprlt. mele une retldioa du JnOI'Ide obj.t�f la plliloeophe tenteit de Hur le
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L�eu de l'his.ta!re diCIIll. s l>e canoert des sc:eaJ�oes. La not:O!ll d e serie historique, fondee
s ur ·l'1roee de caw;allitte lreSJUe au oerutr•e de sQI!l. systi.me. Glll' IIJillJe h:SI.JOi.re qu i ne chell'
' ll mixture de d st�
cbe pas .l'e,baJbhi5semenot du rappol'lt g€netique des faruts n'est qu lllle
eol even em ents , sans aucun principe ordonnateur.

Doue d'·ooe V1iJve rlmitelligen.ce et d'ooe prooig:et.Jse c8J)aeilte ciJe tnavail, Xem01pol
represente sans doute dans la p e ns ee noumajn e une et·ap e de matwrite. L'Histolfien
eSlt en meane t•emrp5 un philOISIOiphie, ocar iil s'est everotue a pemelirer a fond les pheno
menes pour et.ablir ce qui es.t gen&.aJ. et ce qllli est p ant ku 1ier eli). hisroire. Les prin
cipes iondamentaux de· l'histoire {Paris, 1899) et puis La TM orie de l'histoire (Plaris
1 908 ), COIIJSlt�uenot 1e resu1taot emiinent de Ses efrorls J\.heOII'i queos. Sia pnimcirpale .iiJmo
vabion Jiesroe jUSiternenot dans la thoonie des series hii511.oniques, par !Jaquelle il s'arppro
chait, a un ceril.am deg r e, de la these du maJteri&isme hLstm:que COIIJCelmB!!JJt les p.ro
cessms hi.storiques.

En s'appuyant sur l'analyse de ceilte o euvr e prodigieuse, l'au.teU'r a tenrte de
meN.re e.n evidelliCe quelques liignes a l'occasion du c :IIlquanter.ad.re de la mol'lt
d'A. D. Xenorpol.
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PROBLEMA REPARAŢ I I LOR ŞI RELAŢ I I LE I NTERNAŢIONALE
DE LA CON FERI NŢA PACII LA PLANUL DAWES
EM. BOLD

Nu mai constituie un secret pentru nimeni că discuţiile din cadrul confe
nint•�i de pace de la Paris din anii 1919-1920 au fost vli.olente, ele marcind, incli
de atunci, divergenţele dintre mMile puteri invdngătosre, perpetUJate şi, intr-o mă
sură, accentUia:te prin aplicarea conditiilor economice ale tratJatelor. Hotărinile cu
oaracter economic, in care un rol principal il aveau reparaţiile de război, au pre
cizat scopuril e de 1aoaparare a marilor puteri imper�ald.ste, intentiile de subordonare
şi limitare a suvei�a.nităţid statelor invinse şi a ţărilor mici aliate Antantei, luptB
pentru hegemonda europe18D.ă. Pe plian politic, aplicarea sanctiunilor economice sta
telor lnvd.nse s-a repercutat nega<tiv asupra alianţei Anbantei, cu aHt mai mult cu
cit două mari plllterJ ale acesteia
Franta şi Angl�a - s-au confruntat in punctele
esentiade �e modului de aplicare a tratatelor . COIIllt!1adictiile dintre aceste puteri,
desfăşurate illltr-un cadru poliitic şi economic nou, vor •antrell!ll altele ( dinttre învinşi
şi lnvingăt011i , dintre marile puterii şi ţllril e mici şi mijlocii) şi vor comribui la men
ţinerea unui climat de instabildllate, nesiguranţi'i şi de pmvizorat in relatiile inter
nationale 1•
O contributie lnsemDJată la sustinerea UIIOr relatii
1anormale dintre state a
avut, fi'iră indoJală, reparatiile de răzbOii. Acestea., ca sistem inedit 2 in reglemen
Larea relatiilor financiare postbeliic e, au deschis şirul unor interminab Je şi penibile
conferinţe 3, in oare conkuntările dintre toaJte sNttele interesate s-.au conturat intr-o
formi'i p asionanti'i.
In cadrul acestw confrunti'iri au api'irut scopuri politice şi economice diverse,
interese nationale şi particulare ail/tJagoniste, at!iJtuddni diferite fati'i de Germania şi
viitorul ei, tată de ţările mici il!Hate sau fată de statele revizioniste. Pe intreaga
peri()8dă de 13 ani, cit 1a.u durat discutiii le .asupra repMatiilor, divergentele nu s-au
atenuat ci, dimpotrivă, lumea capitalistii a fost domin.atli de '8.Cest aspeot p e care
lnsăşi conferinta de pace 1l inaugui1115e 4•
Rep811atiile de ri'izboi reprezentau . suma pe care . statul răspunzător pentru
deZilăntuirea unui ri'izboi de agresiune este obligat sli o pli'iteasci'i, in temeiul unui
tratat de p ace sau '8 altor acte internationale, pentru compensarea prejudiciilor cau
ZIIlte statului vdctimă a agresiunii" s. Termenul Cill <atare, 18111 turi de cel de despligu
biri, a aplimt In limbajul diplomatic la sfîrşitul răzbOiiului mond�al . di� 1 914-1918.
Conferinta de pace a făcut precizare<a că Intre termenul de repai111.ţll. ŞI cel al des-
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păgubirilor de război este o diferenţă de nuantă. In sfera primului termen intrau
num-ai pagubele provocate persoanelor civil e şi sta tului in teritociile invadate. pe
cind in sfema celui de 1!1.1 doilea irutilau şi cheltu!elil e marilor puteri pentru ducerea
ră7boiului 6• Cînd in şedinţa celor 1 0, din 22 ianuarie 1 9 1 9, David Llyod George
a vorbit de .reparaţi1i şi despăgubii1i" caJre trebuiau să cadă în sarcina 1nvinşilor,
preşedintele S.U.A. W. Wilson a optat şi impus numai termenul de .ITeparetii",
.avînd sensul expus mai sus 7 •
După cum era firesc, problema repailatillor, prin insemnătJatea, durata şi conse
cintele ei politice, a cons bHuit pentru numeroşi jurişLi, economişti sau istorici un
subiect de Sltudiu in care s-au dezbătut diversele ei aspecte din domeniul dreptului
international, din cel cconomico-financiar sau al ştiinţelor politice e. De <.SI'nw
nea, lucr;:;ril e de istorie univers,ală contemporană 9 au consemnat, în capitole
specia:le, evolutia acestei probleme, subliniindu-se, cu precădere, contradicţiile ge
nerate de ea intre s tatel e maJ!iÎ ale Antantei sau dintre a<:estea şi Germania . Am
bele Claltegorii de lucrări însă, ignorează, din lipsă de informatii SIClU in mod voit,
interesde ţărilor mici şi mijlocii, aliate Antantei, ca şi eforturile acestora de a de
termina, in spilritul echităţii şi a dreptului fiecănuia, o repartitie jud�ctoasă a repa
M�iilor, in funcţie de pagubele suferite.
Totalitatea publicatiilor referiÎ•t oare Ja reparoţi.Ji, consemnează cu insJ.Sl!entă, di
vergentele dintre ţări şi in mod special, acordi:i. iruteres celor dintre Anglia şi Franţa
In cunoscuta şi foarte răspindita lucDare a economistului englez, John M. Key
nes, U rmănle economice ale păcii autorul menţionează textual : .Nu pot descrie
aici (la Conferin�a păcii
E. B.) certlllr ile şi uneltirUe nesfîrşite dintre :aliati şi
Clillr e s-au ·terminat prin înfăţişarea oapitoluhui reparatililor Germaniei, in forma lui
finală. Au puturt fi in istorie putine negocieri aşa de incurcate, •aşa de ruşinoase şi,
.in acdaşi timp, 1aş:� de puţin multumitoare pentru toate păll"ţile" 1o.
De altfel, această atmosferă penibilă era derterminată, intr-o -anum ită măsură,
şi de flaptul că multi dlintre cei veniti la Paris cu misiunea infăp•t uirii păcii . avoou
putine cunoştinţe e<:onomice" . Ed credeau - după cum mărturiseşte un autor fran
cez - că el"a .suflicient să facă un tratat pentru 16 suprima dificultăţile ni:i.scute de
război" 1 1• Ignoranta şi naivitatea unora din cei patru mari a fost speculati:i. cu
abilitate de puternica ITiii!Ş i nărie economică a mlarilor monopoluri, aflate in culise,
care au impus adesea şi personagiilor principale atitudini corespun1.d.toa re 1 2•
La conferinta păcii şi ulterior 1 3, marile monopoluri au fost -acel€18 care şi-au impus
punotul de vedere sau au intervenit cu brutali\late ori de cite ori interesele lor
erou lerete. Ace51tea au intentionat să subordoneze vointei lor libertatea de acţi
une a statelor mici şi mijlocii, ceea ce l-a făcut pe
N. Titulescu să considere o
a\lare politică drept .un IIJtentat la suveranitlatea naţională" 14• Asaltul contr,a suve
. renHătii statelor era expreslia unor interese de hegemonie europeani:i., de expansiune
economică şi politică a marlilor monopoluri. O asemenea politică ducea, pe lîngă o
înăsprire 1a relaţiiloc internationale, la estomp1area dezvoltării economice ş i politdce
a statelor, intre care şi România, obligindu-le să rămînă in situa�i'a de p·iete de
desfacere şi surse de materii prime pentru marile putem. Conştiente de acest pericol
delegatiile statelor mici şi mijlocii s-1au opus cu perseverenţă, luptind pentru apă
M!fea suveranitătii ţă[iJor lor şi pentru recunoaşterea acestui atribut fundamental
pe plan international.
·
poziţdei diferite a
Redatiile interna�ionale au avu� de suferit şi de pe urma
ID18rHor pu•teri - respeotiv Franta, Anglia şi S.U.A. - �aţă d e ţările învinse şi in
specliJal fată de GeiTmania. FI1anta era preocupată de securit.atea sa şi voia o apli
care riguro!IIS ă a turturor gara.ntitiloc politice şi militare prevăzute de tra tate. Anglia,
dimpotrivă, se temea de veleităţile de hegemonie franceză pe coTht'inent şi, milit·înd
pentru un as!l zis echilibru european, era dispusă să favorizezc ref1a<:erea l·cnrwmică
a Germaniei 1 5• In afară de a.cesiea, Marea Bril.lanie, la care se adăogau S.U.A., con. sO.deNI, chiar din momentul incetării ostlilităţilor, că Gerrruania era o rentabilă piJaţă
pentru expans�unea lor economică 16• De �&Ceea, nu întîmplător guvernul englez, in
dauna Frantei, era din ce in ce mai dispus să îndulcească sis�emul de plăti a repa
ra�iilor şi să-I limiteze la un nivel compatibil cu oapaciJtialtea posibilă 111 Germaniei.
,

-
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Interesele deosebite ale cel01r două miCIIIi puteri a slăbit coeziunea Antantei
timpul războiului ; Nsurile din interiorul ei şi mai ales politica concesivă a An
gliei a permis Germaniei să se SU5tragă oblig•atiilor e i asurruate in tratate, să plă
tească reparatii c ar·e nu reprezentau deoî� 7% din bugetul e i 17 şi să rămînă, cu
toate clauzele financiare impuse, o mare ţară industrială şi o mare putere.
Sistemul reparatililorr a constituit partea cea mai dificilă a tratatelor de pace.
Aplicarea lui a contribuit la declanşarea unor divergenţe dintre tOialte s�atele inte
resate. Cele mai acute şi cu reperCilS'iuni grave pentru stabiliLatea politică a Euro
pei s-au dovedit a fi diiv ell'g enţele anglo-fNnceze. Vom urmări evoluţia acestor re
latii intre anii 1 919- 1 929, insistind asupra m omentelor mai importante ale istoriei
reparatililor de război : ocuparea Ruhr-ului şi planul Dawes cu consecintele lliiÎ. Un
alt studiu va fi consacrat planului Young, 1apli cat in condiţiile crizei economice
din 1 929-1933 18,

din

Discuţiile .asupra modului. cum trebuiau achitate reparatiile, ce sumă trebu:a
fixată, ce procell!t revenea fiecărei tări învingătoare, ce sanctiuni urmau a f·i apli
C1lle ţărilor învinse, in cazul cind ele refuzau aceste plăţi, au fost furtunoase şi de
cele mai muMe ori penibile. Ali.aţii, care c:redeau că vor putea face din problema
reparaţiilor .cheia de boltă •a reconstrucţiei Europei" 1 9, n-au reuşit să rezolve nici
ana d:n chestiunile puse in discuţie in timpul conferinţeă, în schimb, dezbinarea şi
scopurile dll v e\l'se manifestate 18u relevat că reparraţiile consti tuiau punctul cel mai
l!eVJ'algic al 1ratllllte lor de pace. Aşa se �ace că, după două luni d e dezbateri 20,
t ..uilie-mai 1919) conferinta de pace n-'a putut fixa nici suma toiLaJă a reparatiilor
şi nici posibilităţile de piLată ale învinşilor. In Tratatul d e pace de l a Versailles, ca
şi in celelalte tretate de altfel, s-a consemn,at numai vina Germaniei şi a aliaţilor
ei in declmşarea războiului ( art. 231 ) , obligaţila ei de a repara pagubele provocate
banurilor civHilor şi statului, victime 1aJle agresiunii ( art. 232) şi, în sfîrşit, cre.all' ea
Comi5iei reparaţiilor cu sarcinele ei (art. 233) 2 1 .
Comisia repamUilOII' , infiinţată la sugestilll lui John Foster Dulles 22, a intrat in
functiune la 10 liJanuarie 1 920. Ea işi ;avea sediul principal l a Ministerul de finanţe
din Paris, unde ţinea, de obicei şedinţe secrete 23. Ceea ce ra părut multora curios
- şi aceasta c a urmare a contradicţiilor dintre aliati - a fost caracterul ei dublu :
pe de o pante Comisia reparaţiilor ere un tribunal nelegat de nici o legislatie, d e
aici un c od par.ticul'llr, p rin IIJioi o regulă specială cuprinzind instrucţia sa u proce
dma, dar trebuia să fie călăuZlită de .justiţie, echit�ate şi bună credinţă" ; pe d e altă
parte, e a era un mandabar constituit de consiliul guvernelor aliate sau asociate, era
reprezentant exclusiv al lor, in vederea primirii şi repartizării plătii reparaţiilor ce
trebuiau efectuate de Germania, Ungaria, Bulg18ri.a, Austria şi Turcia.
Situatia ei
dublă - de judecător şi parte �n acelaşi timp - •a complicat de foarte multe ori
activibatea Comisiei reparaţiHor. Ea n-a fost călăuzită de principHle echităţii sau
justiţiei, de oarece în componenţa ei intrau intotdeauna
avooatii marilor puteri
inleresooe in reparaţili, in dauilla celor care nu er.au reprezentati decît parţial s au
deloc 24•
Sbatele mari - S.U.A., Anglia, FI18nţa, Italia şi Japonia - aveau fiecare in
Com.isia repara�iilor cite un delegoo, la care se adăogau delegaţii Belgi�i şi a rega
tului Sirbo-sloveno-croat. In cadrul comisiei, se păstra, ca şi la conferinta păcii,
deosebirea, in c e priveşte drepturile, irnre puterile cu . interese generale"
şi cele
cu . interese limitate". Astfel delegaţii S.U.A., Angliei,

Franţei

şi

1tal1iei

luau parte

la toate dezbaterile ; delegatul Japonliei participa numai la d:scutiile referitoare la
problemele

mBI'itime

sau

la

.acelea

interesind

In

mod

particular

această

�

tară.

In

sfirşit, delegatul sîrb, oare reprezerna şi interesele Români ei, Cehos ovaciei şi G� e
.
ciei, era prezent numai l a che�iunile referitoare la Austna . U� gana sau Bulg ana,
.
.
,
iar delegatul belglilaii. işi exercita votul numai dacă JaponLa ŞI Serbia ell' au mte
resate 25•
Comisia trebuia, printre altele, să fixeze, pe baza cererilor fi � căruia
dintre
aliaţi, suma totală a repi8Taţiil011' ca şi coba-parte a statelor îndreptăţite la desdău
nare, plnă l a 1 ma i 1 921. De asemenea, ea �rebuia să alcătuia�c ă un p�an al ': ărsă
.
mintelor prin care să se asigure plata sumei totale, impreuna cu dobinzile, m 30
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de oanli.. Ea mai .avea dreptul să primească, să admdnistJreze şi să 'impal!'tă tot ce va
primi de la Germania şi foştii ei aliaţi, in natură sau în bani 26•
Faptul că trlllba t ele de p ace lăsau problema repraratiilor a fi rezolVlată ulterior
semnării lm, 18. dus la convocarea a numeroase conferinţe In diferi.te oraşe din
Europa, conferinte oare au scos in relief deosebirile de vederi ale marilor pllll:er i
învingătoare şi, in mod special, dintre Anglia şi Franta 27•
Fără a •intll' a in amăn'lllllt e , menţionăm că la conferintele de Amsterdam ( toam
na 1anului 1 9 1 9), San Remo (20--27 aprilie 1 920), Hythe ( 1 9 iunie 1 920), Boulogne
( iunie 1 920), Bruxelles (2 iulie şi 1 6--22 decembrde 1 920) s-a recunoscut necesitatea
reglementării cit mai mpide a problemei reparaţiilor pentru restabili!rea echilibru
lui european dar nu s-a pllltut ajunge, din cau:zJa opiniilor deosebite, La fixarea su
mei :tQ!Jale a repar�atililor 28• De aceea, comisia reparaţiilor a procedat mai intii ha
fixarea cotelor părţi ce urmau să rev ină fiecărui st<llt învingător, cu ocazila confe
rinţed de ha Spa, din 16 iulie 1 920.

Fixarea cotelor-părti de lia Spa a creat m811'i nemulţumirii statelor mici, cărora
li s-a repmtizat un procent neechd\nalent pagubelor suferite şi n-au fost invitate la
această conferinţă. Unele dirutre ele, printre C8JI' e şi România, au refuzat să sem
neze acordul de La Spa 29.

După muLte dificultăţi, conferinta de la Londra ddn martie-mai 192 1 , a reuşit,
in sfîrşit, să fixeze totalul repl!U<lţililor la suma de 1 32.000.000.000 mărci aur. Tol
aici s-a intocmit şi statul de plăti cu prescrierea perioadelor şi mocLalitdţilor pentru
garantarea şi stingerea integrală a obligatiilor germane cu t i tlu de repanaţii 30• Des
criind a tmosfera conferinted de La Londra, un prarticipanf al delegaţiei fr>anceze men
ţionează că discutiil e pentru fixarea sumei totale au fost îndelungate şi furtunoase.
Aici s-au manifesbat cu pregruantă divergenţele anglo-franceze, guvernul englez,
propunind o sumă mult 11118i mică ( 1 04 miliarde mărci raur)
decît voia guvernul
francez. Tot el arată că decizia comisied a foSit .rezul·tatul unui compromis destul de
penibH (assez penible) intr e delegatul francez Louis Dubois şi cel englez Sir John
Brandbury u 3 1• • •

Odiatll. fi:mată suma totală şi cotele părţi, se considera că pla t a reparatiilor se
va efectua conform hotăririlor adoptate.
De data aceasta insă, dificultăţile în calea unei desfăşll[ări normale a siste
mului de r-eparaţid veneau din partea Germaniei. Profitind de divergentele anglo
franceze şi ştiind că Anglia şi S.U.A., se temeau de o eventuală hegemonie fi1BII1ceză in Europa, guvernul german, sub diferite pretexte, a inceput să se sust-ragă de
la obligaţilile impuse de tratate. Pentru 1a demonstna că Germania este incapabilă
să achite reparaţii, guvernul german, care contribuise el însuşi la accentuarea hao
sului postbelic, a solici.ltat expertize, a cerut imprumuturi, a dus negocieri intermi
nabile pentru amin8JI'ea p�ătilor, n-a incasat impozitele de la contribuabiLi şi a fa
vorizat inflatia. Incă din decembrie 1 92 1 , Germania 18 cerut un moratoriu, cerere re
înnoită un an mai .tirziu. Moratoriul a fost ·aprobat, in pr.incipiu, de guvernul englez
Bonar Law dar a fost respins categoric de către guvernul francez Podncare 32•
Fraptul că Gerrruania refu:zJa achib!llll' ea obligaţiilor sale şi era, intr- o măsură,
sprijinită in această atitudine de guvernul englez, a determinat inrăutăţirea rela
tiilor anglo-franceze la sfirşirtul anului 1 922 şi inceputul anului 1923. Cu oaazlia celm
două conferinte, tinute La un iruterval scurt - La Londna in decembrie 1 922 şi la
Paris, la 2-4 ianuarie 1 923 - guvernul Poincare, adept ,al aplicării unei p olitici
forte in relatiile cu Germania, a amenintrat că VIa ocupa regiunea Ruhr, in cazul
cind a<:eastă ţară nu-şi achiită obldgatii·le sale 33. Concomitent, comisia repall'-a tiilor
a cons!Jabat lll'efuzul Germaniei lin livrările in natură ( cărbune, lemn) şi a celorlalte
obligatii in II118t erie de reparatili. 34• Neindeplinirea obligaţiilor germane şi consta
tarile comisiei i-au oferit lui Podno811'e oca2lia j uridică de a ocupa Ruhr-ul, urmă
ermania la o �o.Lirt�
rind prin aceasta să-şi asigUII' e plata ll'eparatiilor şi � ă obli g_ e

�

��

in conformitate cu interesele capitalului francez, făcmd pres1um asupr>a ecnnonue1 e1 .
Politica franceză de a actiona singură in aplicarea unor sancţiuni mHitare şi
economice Germaniei a produs eşa numita
.ruptură cordială" 36 dintre Anglia şi
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Frantla ca şi criza reparatililor, prin lnlisprirea la maximum

a raporturilor franco
genn ane.
La 1 1 ianuari•e 1 923, geneMlul francez Degoutte, in fruntea
citorva divlzii
franceze ş i belgiene, sub pretextul protejlirii comisiei interaliate de control a uzine
lor şi minelor (M.I.C.U.M.) 37 chernatli sli supravegheze distribuirea clirbunelw, a
ocupat regiunea Ruhr 38. Ocupaţia a pa-ejudiciat serios stabilitatea financiarli şi eco
nomicli a Germaniei, deOi!Iece 8�5 % din clirbunele ger1Tll8il , 800/0 din otel şi fier
şi 70% din traficul comercial şi de minereuri pe oalea feratli depindea de Ruhr 39,
una dintre cele mai bogate şi mai indust'l'illllizate regiullli germane 40•
Cance�arul Cuno a rlispuns ocupatiei prin suspendarea livrlirilor in naturli şi
prin organi2lcuea .rezistentei pasive", la care 18 partioipat intreaga populatie, dar
care a avut consecintele cele ml8i grave asupra economiei germane. Mişoarea gre
vistli sustinutli de guvernul german prin ·insemnate eforturi blineşti 41, mlisurile res
trictive luate de armata de ocupaţie, inchiderea unor fabrici prin Lipsa clirbunelui,
paralizmea t11ansportull"ilor feroviare, dispariţia de pe piatli a bunurilor de Larg con
sum, evaziunea fisrelli a capitalului german in oare guvernul insuşi a fost com
plice 42, lll produs cea mai grav li inflatie cunoscutli pină in aceastli vreme in Ger
mania 43. Cu toate •acestea, industria germanli se credea oapabilli să reziste sancţiu
nilor f11anco-belgiene. Ea ş.tlia că Anglia şi S.U.A. se !temeau de hegemonia frencezli
a metalurgiei oare trebuia sli rezulte din unirea minereului din Lorena şi a cocsu
lui din Ruhr. De aceea, contind pe unele aredite anglo-ameriCIII.Il e , ea voia sli mobi
Hzeze peste tot optini111 publicli contl18i ocupaţiei, sli oblige Fl18nţa la intervenţii din
ce in ce mai brwtale, să agraveze lipsa de clirbune in Franta şi in fiiJJa l sli producli
scliderea fr:rancului 44.
Acţiunea unHaterală franco-belghanli p entru obtinerea plăţii rep•aratiilor, prin
ocuparea Ruhr-ului, a produs irirtare in sînul a numeroase oercuri politice euro
pene care, in unanimWtate considerau F�ranta drepd agresoare,
minatli in aceastli
politicli de ndşte p rofitori înverşunaţi 45 şi rere urmlireau hegemonia franceză fon
datli p e sinteze fierului !oren şi a clirbunelui westflalian 46.

Guvernul englez, de pildli, prin ministrul său de externe de atunci - Curzon,
a decla11a1t public că ocupaţia era neligitlimli 47, eli ea avea sli antreneze cele mai
grave perturbaţii prin creşterea şomajului Sl8u pnin declanşarea unei revolutii, eli.
va distruge rtOILal capacitatea de pLată 1a Germaniei şi, in felul acesta, plata repartll
ţiilor va suferi o aminare nedeflini-tli 48• Nemulţumirea guvernului englez nu prove
nea numai diin faptul eli inainte de ocupatie guvernele franceze s-au opus oricliror
mlisuri de concHiere, in problema ti"eparaţioilor, fată de Germania sau din faptul eli
Ruhr-ul ar fi adus Franţei hegemonila europeană . Tensiunea dintre cele douli gu
verne mai era agnavatli şi de faptul că in oadrul războiului greco-turc, Franta du
sese o polirticli contrarli intereselor engleze, sprijinind Turcia 49• Cu toate •acestea,
a'ia cum informa ministrul României la Londna, cercurile guvernamentale enqleze au
promoV!st, deooamdată, o politică de expectativli. Ele nu voiau sli forteze nota sepa
rindu-se complet de Franţa in cazllil unui succes al acesteia in Ruhr, dar nici sll. fie
complet de acord cu ea, temindu-se de reactia guvemululi american 50• Esrte adevli

rat că S.U.A. n-au formu�t V'l'eo opinie ofioilală in chestiunea Ruhr-ului. In schimb
- şi aceasta esrte semnificativ - guvernul ameriCI8n a decis retragerea trupelor
sale de ocupaţie in februarie şi concedierea delegatului său din Comisia interaliată
a Rhenandei 51 • De asemenea, el s-a pronunţat perutru un ajutor financiar acordat
Ger111.18IlÎ ei. Actiunile •americane au inrtăcit impresia guvernului englez eli S.U.A. se
desolidarizeazli de politica francezli 52.

Poziţiile adoptate de Anglia şi S.U.A. cu ocazLa .crizei diin Ruhr" au avut in
vedere I!IIIJ.umdte calcule in vederea estompării �endiinţei de hegemonie europeanli a
Rrlantei şi 18 discredirt.ării ei in fata opiniei publice. După unele informatii, Anglia şi
S.U.A. au m izat pe �aptul eli Franţa şi Germania se vor epuiza reciproc, creîndu-se
·asliel premizele ca ele să poată deveru arbitri în cadrul conflictului din Ruhr 53•
Mersul ·evenimentelor, rerultatele negative din punct de vedere economic al ocu
pa.ţ iei şi 1apoi aplicarea planului Dawes, ia oare rolul capitalului
devenit predominant, sinlt elemente semnificative in acesrt sens.
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O pozitie echivocă ,a avut, cu pl'ilejul ocup atiei, şi guvernul fascist italian.
comunicatul dat publicităţii se consemna că . Italia are iruteresul ca Franta să
fie plătită şi că Germania să-şi .re1a locul in Europa occidemală. Ea trebui e deci să
ajute Franţa să fia.că să i se plătească, prin toaJte mijloacele, reparatiile . . . in a�a·ra
fortei, oa:re ar guverna ura şi ar pregăti un nou război" s�.
Alte state însă, îngrlijorate de încordarea care s- a crea.t cu prilejul ocupării
Ruhr-ului, au luoat o atitudine hotăr î t ă împo�riv1a Frantei.
Tările scandinave,
de
pildă, au judecat cu severitate latitudinea Franţei fală
d e Germania, considerînd
ocupatia drept un act de brutalitate 55. De ldSemenea, Uniunea Sovietică, prin decla
ratii o�ioiale, a califioat gestul Fllantei dlrep t ag.r esiune iar politica e i a considerat-o
oa un 1act de forţă care ar putea duce la un pou război 56.
Impotriva ocupatiei s - a declarat şi V&ioanul. Intr-o scrisoare, continind ter
meni .tari la adresa F•r antei şi Belgiei, papa a trăgea atentia 1asupra complicatiilor
ivite şi considera legitimă politi c a de re2li.stentă p·asivă 57• Scrisoarea papei a pro
dus o impresie penibilă în Frant;;t şi ch1ar a arectat raporturile dintre ea şi Vati
can 58• In p arlamentul f,rancez s-au făcut interpelări speciale pe această temă, la
care Poinoare a răspuns că punctul de vedere francez in problema repaPatiilor ră
mîne neschrl.mblat şi că guvernul său nu admtite amestecul nici unei puteri • tempo
rale sau sp1rituale" in poldltica externă şi internă a fpantei 59, Este adevărat că ul
în majorilta te
catolică, a
terior p•apa, temîndu-se de reactia populatiei franceze,
In

trebuit să-şi r�racte:zJe decldi1atia făcută.
Ocuparea regiunii Ruhr a avut grave consecinte pe p lan economic şi politic
a tU pentru Franţa cît şi perutru Germarua. Francul francez 1a pierdut aproape 1/4
din valoarea s>a iar marca germană, depreci�ată la ultima limMă, şi-a pierdut practic
întrea,ga sa valo•are 60• Conjuga·rea dificultăţilor iruterne cu presiune•a exercitată de
către creditorii Fmmtei (S.U.A . şi Anglia), opinia g enera lă nefavorabilă ocupaţiei, a
l1 t-terminat e';iecul politicii de forţă conceput de Poincare . Acesta s- a văzut nevoil
să-şi reconsidere, in parte, conduii!Ja adopta.tă anterior, fie recurgînd l a trat ative
directe cu Germania, fie acceptînd unele propuneri americana-engleze referi lo:are la
un nou mod de p!Jată al reparaţiilor 6 1 .
Perioada ocupaţiei a determinat în , Germa.ruia declanşarea unor acţiuni revo
luţionare deosebit de puternice. Actiunile greviste se îndreptau nu numai împo
triva ocupanţilor ci şi împotriva marH burghezii germane 62. Cu muncitorii germani
s-oa solidarizat proletariatul din lumea irutreagă, Germania cunoscînd un moment de
mare efervescenţă socială.
Cea mai gravă consecinţă 1a ocupăa"ii Ruhr-ulud pentru Germania a fost naşte
rea şi activizarea nationalismului. In fata tragediei Odlfe mistuia German�a, organi
'llatiile de extremă dreaptă şi in special partidul national-socialist german au folo

sit momentul pen tru a se impune pentru prima oară, prin r·ebeliur.ea înarmat!!� de
la Mtinchen din 9 no!embrie 1 923, soldată cu un Jamenliab il eşec 63 • u l terior insel,
Hitler şi membrii partidului său, folosind o variată propagandă demagogică şi spe
culind nemultumirea manifestată faţă de Tratatul de la Versailles a opiniei publice
germane va reuşi, sprijinit şi de marea finanţă, să instaureze fascismul şi să ame
ninte lumea cu un nou război mondililll.

Odată cu ocupiB[ea Ruhr-ului, problema reparatillor intră irutr-o nouă fiază a
evoluţiei sale. Ea trece din atrdbutiile organismului creat prin Tratatul de la Ver
sailles, adică de fapt din mîinele francezdlor, in mîinile capitalului financiar •anglo
american. Planul Dawes confirmă întrutotul acest lucru.

!

re -: olu i�nar, .�
In conditiile agravării si<tuaţiei interne, a creşterii av intului .
nevoLt Sd p d rasease<l
'"secului politicii dE' rezistenţă pasivă, guvernul Cuno a fost
şe ful p �rtidului popu
puterea la 12 �august 1 923. Noul cancelar, Gustav Stres � mann,
_
au pubhoa
Re1chulm,
list (Deutsche Volksparte i), împreună cu Ebert, p r eşedmtele
etarea grevei
în
anuntind
,
septembrie
27
de
�
a
zLlei
sea111
.in
.
populatie,
. un a.p·el către
ordme1 64• La 23 ocpasive şi luind, totodată, măsuri exceptionale perutru păstrarea
este . ispus . să �xecut e
tombrie, guvernul german a tavizat Comisia reparat�ilor cd. .
lă 1-ar
obligatiile din tPatiit, i n lim�tele p e care o anchetă preal�b1lă ş1 1mJl:Mh �
de Anglia ŞI S . U.A . ,
capacitatea să plăteoască 65. Propunerea germană, impartăş1tă

�

�
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un presti-giu
� lost acceJ)tiată şi de Franţra, rămasă iz()lfttă in acţiunea sa 67 şi · cu
;..� Azut in faţa op:niei puMice eur()pene. In aceSit sens, se instituie, ba 30 noiembrie
� m. un comitet de experti care, pe baza unei an:lr!i'lle minutiaase asupra '!'esurselor
..:l..!enJ e germane oa şi asup11a capitalurilor eVIddate chln această ţară, a avut meni- .
� să formuleze o nouă modalitate de· plat!i . a rep-aratiilor · · p;rin cunoscu·t ul plan

:--es.

Comitetul de experţi, compus din 15 .persoane 68 şi pus sub conducerea· banche
::-Mui american Charles Dawes 69, şi-lll incepwt lucrările la 14 Januarie 1924. In comu- ·
:tic:atul Comisiei reparaţii!Oil' oare conţinea şi invi!Jaţia ofkilală pentru p articiparea•
lii:Dl'fi oanilor wa lucrările experţilor 70, se anunţ,a împărţirea comitetului in două sub
: -.-.:itele : p nmu: - şi cel mai ' important - avind in frunte p e Charles Dawes, tre

::-aia să cerceteze mli.jloacele de echilibrere a bugetului german şi să ba măsurile
:r.�re pentru stabilizarea măroii ; al doilea, condus de ba.ncherul englez Reginald

'Ma<:Kenna, avea r.o.isiunea să evalueze oapitalurile germane eVladate şi să facă · po
sibilă rein�oarcerea acestora. in ţară.
Spre sfirrşitul luDiii ianuari.e 1 924, comitetul de experţi s-1a deplasat la Berlin
:>entru a asculta propunerile germane in legătură cu posibildtătile de plată a rep ar.a
:illo r şi a cerce!Ja in ce măsură Germania era Siau nu oapabilă să le efectueze. In
:tiscutiile purtate cu oancela'l'ul Marks şi cu preşedintele Băncii Reichului, Hjalmar
Scbacht, acesta din wmă a •afirmat că .Germ ani-a era plină de resurse şi era gata
să plătească reparaţiile datorate. Pentru aceas!Ja - spunea el -- Germania trebuie
să-şi găsească pii' Ospeni!JaJ\e a trecută". In vederea refacenii economice •a Germaniei
Schacht afirma că sint necesare două condiţii principale : a) francezii .să părăsească
regiunea Ruhr şi b) finanta anglo-americană să investească in Germania capital uri
suficiente pentru a s e putea efectua o reformă monebară, a moderniza indus tria şi a
mări putewa ei de productie 71 . Deşi in cercetiBitea resurselor intern e ta şi a Vla
lorii capitalurilor evadllte comisia de experţi a observ.at unele inex-ac tităţi in docu
:nentafia pusă la dispoziţie de guvernul german, totuşi ea a manifes118t o 18litudine
binevoitoare faţă de Gerinan�a. Comisia s�a declarat de 11tcord cu refon'rua monetară
propusă de Hja�mar Schacht ca şi cu moderttizat,ea indu.Striei, pen:bru oa:re a p'!'omis
un subs �anţial ajutor financiar. F1B1ptul, avind importarute l1Tmări politice şi econo- ,
mice pentru Germani1a, a creat o anumită increde!'e in posibilit atea rezolvăfii pro•
blemei reparaţiilor, ;rămasă in SUSIJ)ensie prin ocuparea Ruhr-ului. . Sesizind ad!st
lucru, Gustav Stresemann, care ocup�a funcţia de ministru de externe in cabinetul ·
!-1arks, şi-a manifes bat opmmismul, decbarind irutr-un discurs ·in localitatea Eberfeld, ·
că pentru pll' ii'na oară vede .o lumină licărind la orizont" 72.
După constatătile din Germanba şi in urma unei activităţi de trei luni, preşe
dintele comJtetului de experţi, Ch. Dawes, a inminat Comisiei repanaţiilor un J:la
port detaliat, cuprinzind �a.t!t observatiile asupr-a · economiei germane c i t şi propu
nerile pentru soluţionarea problemei · reparatiilor intr-o nouă formulă .
Scopul esential · al ·ll'aportulUJi. Dawes oo a stabilitatea moned-ei şi a bugetului
german, găsirea Unor mijloace p r actice pentru obtinerea repa11aţiilor,
eşalonarea
acestora in �imp, stabilirea unm garantii de ol!'dJn economic care să permită Ger
maniei efectuarea plăţilor, fără 18-l.i p18Ializa sbtuaţia financiară. Pentru toate aceSitea,
Germania trebuia să dispună de toate resursele teritoriului său prevăzut de Tral!a
tul de ba Versailles, precum şi de un substanţial ajutor financi'ar obţinut "in stră
inătate. In vederea sistării inflaţiei, raportul preved·ea o reformă · monetară ca şi
reforma Băncii Reichului, prin crearea · unei bil.rlci de emi!siune cu un capital de

400.000.000 mărai aur, subscris in Germania şi in Slbrăinătate. Banca de emisiune
concepută de experţi tn;bui.a să joace un rol deosebit de impor�nt in tranzacţiile
finandare ca şi in distribufirea reparaţiHOII'. Ea făcea �eraţiuni de scont, fixa scon

tul oficial, efectua imprumuturi comerciale şi viramente, primea depozite şi prac
tica sistemul conturilor curente pentJru tnansferul credHdor bancare. Efectuînd deci
numai operaţiuni comerciale, se excludea posibii litatea Germaniei de a repet·a prac
tica sistemului inflaţionist. �anca de emisiune, independentă de controlul guvernului
german, avea şi misiunea să plătească repa.raţiHe, prin reuniunea. intr-un conf spe
dai, a tuturm sumelor vărsate. Transferarea acestor sume către statele credi.to81I'e

14

-

Cercetări is torice
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u r m a să tii e fă c u t ă de un c om H el de tr an s fer u r i n _ Comitetul era u n o rgani s m per
manent, d olegal c u p uteri largi de con tr o l şi i niţiativă. E l avea rol u l d e girant al
soldurilor cred i tori lor, re/ u i t a t e din v ă r s ă m i nt e l e în m ă rci a a n u i l ă ţ i lor rl' p a r a t i i lor
!; i era suveran î n a p r e ci er e a situatiei s c h i m b u r i lo r de mă r fu r i şi pos i b i l i t a t e a d e

transfer p e c a r e Germania o oferea, fără risc p e n t r u s t a h i l i la l.ea s a m o n e t a r ă 74•
1 'ără .a fixa tota l u l d a toriei germane şi nid dural•a s l. i n g e r i i ei î n t imp , rapor
t u l p re v ed ea p la t a re p a r a t i i l o r p e bază d e .anuităti, în functie de un i n d i ce d e pro s 
p e ri ta t e . Anui t ă t i l e urmau să f i e p rel ev at e asupr•a bug e tu l u i ord i n a r ·a căror s u m e
p rovenea u d i n v e n i l urHe v ă m i lor, d i n i m p o zi te l e a s u p r a .a lcool u l u i, t u t u n u l u i , berei,
:�:a h ă r u l ui , a tra nsp or tu r i lor . i ndustriei şi a că il or fera te . pen [lru care l re b u i a s ă se
75
înfiinţeze o socielate nouă • Avînd grija s t•a b i l i lăhi financiare, com i te t u l d e trans
feruri fixa l•a încep u t o perioadă de moral.oriu în care unele din re s u r s e l e enume
r a te mai sus nu e r a u afecta te. a p o i o p er.i o ad ă tranl'li lorie î n care s i t u a ti·a Germa
n i e i s-•ar fi a m e l i or a t şi p r e l evări le p u t e a u începe cu modor a ţ iu n e ş i , în sfîrşi�. pe
r ioada r•orr.uo!i, în L•arre s i l u a ti·a i n tern i\ s - a r fi c o n s o l ida t şi se pu teau face prele
v C'i ri ll' a!:upra t u t uror v en i turilor. In fe l u l acesta, Germania, conform
p r ev;�de r i l o>r
rap,>r t u l u i . •al h i t u a s tfel re p ara t iile : 76
Pl'f ioada m o ra l o r i u l u i
l ' e rioada tranzi tor i e

l'eriGada n o rn t a l a

·-

- - 1 000 milioane m ă rci
anul 1
- an u l I I - 1 220

aur

anul III
1 200 m i l ioane "1 ă r c i a u r
anul IV
1 750
d lc

2500

Tol in vedere '! p os i b i l i tătilor de p l a t ă , rapor t u l Dawes prevedea ohtinere,l de
c;i lr e C :l·nr·ania a unu i îm p r u m u t de 800 m ilioane mărci a u r pe ca r e se baza i n s li
t u i r�;a IlC'i n c i i d e e m i s iune. s t a b i li za rea monetară şi
e fec t u a t , c u
p r i m e le pluti de
c on d iţ i a L il L·le ( p l Ci ţil e ) s ă nu i m p l i c e u n transfer d e fond u r i i n stră i nă l a t e , î m pr<t
lllll 1 l1 1 c h d t u i n d u-se n u mai î n i n te r i o r u l G e r m a n iei.
In l L'L'a ce p ri v e ş t e
capilalurile evad•a le. c o m i t e t u l d e e x p ert i umdus el e
MaL!� P n n a n - d reu}i l să c u n o a s c ă c i fra d ec î t l u a p roxi m a t ie 7 7. Pentru reinto.'IJ (('rL'il
c a p i i. a l u r i l o r în t·aril ->i p e n tru ·a le crea o a t m os f e r ă de încredere, s - a
propus u n
s i s tem d o : I Lg i pen t r u î nu :tarea inf l atiei. s l ab i liLarea m onedei '?i ec h i l i iHdrea i l u �J e 
tului.

T o la l i i. .J lea c o n s l a lă rilor �i propunerilor c e l o r două c o m i le le d e e xperti il con
s t i t u i t l unosud u l p l•an Daw e s , baza t PL' ipote;.a cil u ni ta t e a fiscală �i ec on o : n i c iî a
Geru w n i e i va l i re s l. a h i l i t d com p l e t 78• P l a n u l Dawes a fost a p r o b a t în unan i m i l. 11 te
de C n m i s i,; H· p a r a tiilor. Ace a s t a , n eav î n d şi compelenţa necesară p e n t ru a p l i c d rt'il

l u i , 1 - a r c o n i s , la 1 7 a p r i l i e 1 924, princi palelor pu teri i n teresate c.a re trebuiau ::.ă d<'
cid.:i i n ccn secin t ă . In i u n i e 1 924, la Chequers. reşed inţa p rtmilor m i n i ştri b r i til n i l Î ,
s-au p u ta1. d i scuţii in tre Edouard Herr·iol � i l{ a m s e y MacDonald asupr.1 p u n er i i î n
exccutar,, a p l a nu l u i Dawes. D u p ă ce E d . Herriot a ac c epta t unele conditii i m 11 u s e
de yuvcrnul englez 79• s - a h o t ă rî t convocarea u n e i conferinte i n ter a l i a t e la Londra
pentnt 16 i u l:ie H l2-l. care să discute �i .:venlual sa aprobe a p licar"11 p l a n u l ui 80.

După n l u n d r:lt.; d e zb a teri ( 1 6 i u l i e - 1 6 a u g u s t ) în c•are con trad icţi i l e i n l.era l i a le
n - a u i n L e l at să se m a nifeste, p l a n u l D awe s , c u une le c om p l e t ă r i a fost aprobat 0 1 •
CotHplt'loii!e care, î n tr - o uareoare măs u ră, modificau u n e l e st·i p u l a ti i a l e Tra t a t u l u i

d e l a V Pr� ail l cs, se refcreau l a c rea rea u n u i c o m i tet a r b i l. r a l , compus d i n t r e i e x 
perti financiari • i m pa r ţ i a li " �i a c ă r u i pre ş e d in te trebuia s ă f i e u n a m e rioa n . Apelul
l a arh i t. r a j se fiicea î n even l u al i ta�ea iv irii unor neî nţelegeri î n tre a l iati şi guvernul
german. p r i r n e a L h t tarea normală a reparati ilor. Com itetul arbitraJ � l i r b � a din au to
r i t a tea Cn:Hi s i e t reparati ilor prin acee·a că pu tea r ezolv a. î m preună c u sectia finan
ciari.i it Societăţii N a t i u n ilor , majorita le•a co nt es t atii l o r şi dHic u l lă tilor care a r fi
inkr\' c n i t in c u r s u l functionării p l a n u l u i Dawes 82.
l · a p lu l că se i n t r od u s e s eră d i spozi tii noi i n a plicarea p l a n u l u i a necesita!. d n n J
acorduri s pe c i a l e . Pr•i mul, semnal l a 9 aug u s t 1 924 î n tre C o m i s i a r ep a Pa ti il o r şi g u -
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german, aproba planui şi principiul de 111rb ittaj 83. Al doilea; semrullt la 30 .
cuprinzind m�. multe aranj.amente intre guvernele ali•ate şi Germania, ca
are puterile rep.rezentlate in Comisia reparaţiilor 84 , făcea anumiJte recomandări
niei pentru ca planul să fie pus in aplic81fe : promulgarea legilor necesare
ai!DIIUir.ii lui, infiinţa:re·a noii Bănci de emisiune şi •a noii socie>tăţi de căi ferate,
ea obliga.ţ iilor indUJStriale, incheierea contractului pentru imprumutu� de 800
e mărci aur. . Totodată , se recomand•a guvernelor aliate să ia m ăsurile nece
pcntru IIIS iguflalf'Eia, unităţii economice ş i fisoale a Germaniei prin retragerea
r franceze din teritoriile ocupate . I n sfîrşit, aranj•amentul r·espectiv cupnndea
carea para.g rafului · 1 7, anexa a Il-ia, Plartea. a V�II-a •a Tratatului d e la Ver
cu privire la înfiinţarea comHetu�ui de ·arbitraj · şi completarea Comisied repa
cu un membru american, in toate cazurile cind ar •trebui să s e dezbialtă o
lllllllilll!laii relativ ă la pl•an as.
Aranjamentul a -avut, în primul rind, scopul d e a limita complet posibi'litatea.
i singure ţări credito:are de a constata l�psa de executare. . a rep•aratiilor din par
tea Germaniei şi de a lua măsuri d e s•ancţiona:re u n ilaterală 86. Principiul expus
obliga, aşadBir, Franta să-şi . retragă trupele din Ruhr şi să se concerteze c u cele
te puteri, în eventualitJa.tera că se constată neexecutare•a planului din partea
Germaniei.
In cursul luniloir septembrie-noiembrie, Germania a executa.t toate obligaţiile
inserate in aranjamentul din 30 •august 1 924 87 şi a primit împrumutul d e 800 mili
oane mă.rci 88 subscrJs la. 1 5 octombrie 1 924, in ll118i multe tranşe 89, cu o dobîndă
de 7 ');, . rambursabil la 15 octombrie 1 949.
In c ă din .timpul dezba.terilor . de la Londra. in urma propunerii delegaţiei fr3D
ceze, se hotărăşte îiJJt r unire•.a, într-o conferinţă, a · miniştrilor aldaţi de
finanţe, · Ja
Pans, în i a n u arie 1 925. Conferinţa, desfăşurată inl.!re 7-1 4 ianuarie, a avut drept
scop fixarea un eli noi r�·ar·l itii a cortelor-părti d<in suma reparatiHor .germane, oda.t ă
cu 1 sEoptcmbrie 1 924 90 • data aplkării planului Dawes, corectîndu-se in . plus sau în
mmus procen.te.le stabilite l•a Sp•a 9 1 .
•

Acordul de la Spa

Franţa
Anglia
Italia
Belgia ·
Jugo�lavia
România

52%
22%
10%
8%
5%
1%

1

Conferinţa

de la P!!ris

54,45 %
23,04 %
10,00 %
4.50 %
5.00 %
1 . 10 %

1

�------�-- ·
Aprobarea phanului Dawes în cadrul conferintei de la Londra şi modificarP.11
cotclor-părtJ la Paris au fost considerate oa evenimente
deosebit d e imporlkmte
pentru norrn aliza,rea rrelatidlor internationale postbeHce.
Primul
m inistru
francez
Hc�riot, In discursul său de închidere a conferintei de Ioa Londra, a vorbit despre
o aprop w t i:l
rezolvare a problemelor pacii. La rindul său Ma(:Donald a tinut să
suhlinie�e cil intelegerea privind planul Dawes ar fi . cel dintH tratat de pace "
iscăl i t · cu simtul că s�a intors sp•atele anilor grei ai războiului. Presa apuseană, ca
şi o pa11te a prresei româneşti, a saluta<t, de asemenea, cu satisfacţie succesul acor
dului incheiat, considerat ca factor fundamental în inlă tu11area incer.titudinelor c are

plan au asupra r•ezuhtatelor aplicării l.!ral!!a.telorr de pace 92•
O p timismul manifoesba.t a fos•t însă de foarte scurtă dur.ată dacă avem in ve
dere rczulta•tele com;rete •ale aplicări� planului Dawes. Frantei, de pildă, i-a fost
ştiri.u t prestigiul şi puterea ei în Comisia reparatiilor 93 organism a cărui a.tribuţii se
minimalizase:r/1 şi oare încăpuse pe mîna bancherilor americani, Owen Young şi
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Gilbert Parker. ESite adevăl'irt că procenttu l Frantei se mărise de la 52 % la 54,45%.
Cu toale acestea însă, impresia generală era că prin conferinta
de Ia Londra,
Franta primise mai mult promisiuni 94, iar prin obLigativitatea părăsirii Ruhr-ului SC'
recunoşte:ta eşecul politlicii fran.ceze in obtinerea hegemoniei europene. De aseme
nea, in Belgia conferinta de Ia Londra a fost considerată nes-a tisfăcătoare. Toate
comentariile asupna •aces-tui acord arătau că in ochii be!gienilor pLanul Dawes dă
rima tot complexul de •asigurări al Tratatului de J.a Versailles 95 .
Nici in Anglia planul D-awes nu s-1a bucunat de simpatia uruaruimă. După cum
telegrafia N. Titulescu de la Londira, unele cercuri politice engleze, ostile apropierii
anglo-franceze, declar·aJU că vor face tot posibiluJ aa acordul realizat pentru planul
Dawes, să devină in viitor, pe cale de interpretare, un izvor de neintelegeri ca bi
Tratatul de 13. Vewailles 96.
In German�a. aprobarea şi aplicarea planului Dawes a produs reactii diferite.
Instituirea unui conrtrol sever asuplla economiei şi, prin aceasta, subordonarea ţării
capitalului străd.n, sarcina de a plăti reparatii pe un timp nedefinit, atitudinea c!e
dictator al agentudui general al plăţilor, americanul Gilbert Parker 97, şi altele, a
produs, in sinu.l unor oategorii socruale o Blf: itudine ostilă planului Dawes, demon
strindu-se, pe bună dreptate, caracterul lui nepopular. Unele cercuri politice, intre
care şi natiorual-socialiştii, au reinceput ag�aţia antiversail!eză şi, odiată cu primd.·
vara ·anului 1 925, au solicitat revizuirea p!la.nului. Nation•aliştii germani însă denur. .
t !l u reperatiile doar ca un amestec străin în economic, dar s e abt•ineau să arate că,
totodată, ele reprezentau un teren de ar>anjamente subterane şi convergenţă de i n 
terese intre capitalismul puterilor occident•ale şi cap:1ta1ismul germen 9&. Pe de altă
parte, cercurile g uvernante şi indusllriale (Reichsverband der Deutschen Industrie)
s-au pronuntat In favoarea planului Dawes. O asemenea atitudine ave•a în vedere
avantajele politice şi economice preconizat e de plan pentru Germani•a : reslabLLirea
unilătii teritoriale, ajutOiul financiar, reforma monetară, posibili tatea de a intra in
arene intemaţioruală pe picior de egalill a te 99• Gusbav Stresemann declara, de altfel,
la 3 ianuarie 1 925, că Germania, datorită interventiei S.U.A., a pu.t ut participa la
conferinta de !ia Londra unde, după cum spunea el, .s-a lnce�;:.t să ne dicteze or
dine !, i unde S"'8 negociat cu noi " 100. Tocmai datorită aces-tei •at·:tudini binevoitoare,
Germaniei i s-a permis să participe ulterior la conferinta de La Locarno şi apoi să
in�rc In Liga Ntatiuruill o r.
Ajutorul financialf 1 0 1 a determinat. după afirmaţia lui Georges ilonne.t, o acti
vitate economică deosebită in Germaroa Ea a. pllltut suporta întreaga povlili!ă a pla
nului Dawes, fără ca stabili!tataa monedei sale să fie p �să, pînă la cri:l!a ecooomidl
din 1 929-- 1 933, In discutie 1 02• Din informaţi.ile •aflate In Arhiva Ministerului de ex
terne din Bucureşti reiese că după opt luni d e la punerea In ap!Jical!e a planului
Dawes şi gratie imprumwturdlor obţinute, eCU!ll QiJllia germană se redresase in mare
măsură. Situaţia căilor ei ferate era bu.nă, excedenlul de venituri pe primetLe luni
ale anului 1925 era de cea. 280.000.000 mărci, cu toale reducerile de tarife impuse ;
bugetul pe exerciţiul <IIIIlu lui 1 924-1925 s-a încheiat cu un excedcnt însemnat, veni
turile din dmpozite iooednd cu 40% prevederile. După infiintarea Băncii de emi
siune, s-au emis, p:înă !•a 30 aprilie 1 925, bilete în valoarr e de 4.516.000.000 mărci,
reprezelllt î nd o cifră apropiată de suma dinainte de război (5.741 milioane mărci).
In acelaşi tim p , preturile produselor de larg consum rămîneau, î n 'Jeneral, stabile
iar numărul muncitorilor şomeri, in conditiile normlaliZdlfii activităţii econom ice, a
scăzut de Ia 588.500 l•a 320.000, la 1 mali 1 925. După aceleaşi informatii, Germ 1nia
a ajuns să aibă un buget mai echilibrat decît cel al f'rentei, preţuri mai scăzute,
un număr d e muncitori făl!ă lucru mai mic decit Anglia şi o productie industrială
aproximahv mai mare decît ce<a dinairutea lfăzboiuiUJi 103.
Este .adevărat că aceste rezwltate au fos� obtinute într-o perioadă cînd buge
tul Reichului nu fusese Impovărat decît in mică măsură cu plăţile de efectuat in
contul reparatiilor. Dai! chiar cind ·iiiC este plăti au crescut, odată cu pe'!io3.cLa de
tram:itie şi normală, Germania a fost oapabilă să achlte corect sumele reparatiilor
in cei cinci ani de functionare 'a planului Dawes. Tl!ebuie să facem precizarea insă,
dl a
. ceastă pla1ă nu provenea din banii săi proprii, ci din imprumuturile obţinute
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: --"- 5 t.:..A.. ElveUa, Anglia ş i chiar din Fran�a 10�. Numai aşa s.e �xplică fap tllll că
>�-=..Ua. in timpul funcţionării planului Dawes, a cunoscut o perioadă de stabili

- r�

'-�-=

KOoomică şi politică. Odlată cu declanşarea crizei economice din

anul 1 929

ni! noi greutăţi in sistemul reparaţiilor. Trăind numai din imprumuturi, Ger

:-. ofl::.•

n-a mai fost capabilă să se ·a-chi�e de obligatiil e sale. In aceste conditii, s-a
:::�eces itatea discurtării din nou a problemei reparaţiilor şi a întocmirii unui nou
: ..m. pianul Young.
Pianul Dawes a provocat nemultumirea ţăirilor mici (România, Cehoslovacia,
q -o5lavia, Grecia) fie prin faptul că ele n-au fost lin vita te La dezbateri, fie prin
- , _-...! : atele concret e ·ale <aplicării lui. In afară de aceasta, planul Dawes nu şi-a pro
; ,_s să discute şi să rezolve replllr aţiile orientale
in care aceste ţări erau direct
:z:.enosate. Colllt radictiile dinHe marile puteri şi ţările mici, întreţinut e incă de la
=--ertnta păcid, •au cunoscut şi de această dată o seriO'asă intensibate, cu atit mai
-.LI! cu cit puterile occidentale au făcut 1ot posibilul de a ajuta Germania, ştirbind
� interesele foştilor lor aliaţi.
Politica d e concesii fată de Gel!"mllmia., intr-o perioadă cind guvernul german
!>.."'1.h· a pe Uirimul revizuirii tratatei.or de pace, ne duce 118 concluzia că AngLia, in
geclal miţiatoarea şi incurajatOIIlre\8 acestei atiJtudini, este tot a tit de vinovată ca
>oi in perioada 1 934-1939.
�

_ ...

...

·
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B a d i a, Hisloire de L' Allemagne contempo!<line, Editions Socia

les, l>MIS, 1 962, p. 51.
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cînd d el egaţi a
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C h a r 1 e s S e y m o u r, op. c i t ., p. 437-438
v. şi H. W i cham S t e e d. Mes memoircs.
1 9 1 4 - 1 922. II, Paris, Pion, 1 927).
21 Trac t a t de pace inl re puterile aliate şi asociate şi Germania şi Proîoco/, s e m 
nate la Ve rsailles la 2 8 iunie 1 9 1 9 , I mprim er i ile s'tat u lu i . lluc., 1 920, p . 54.
2 2 C o 1 . H o u s e e t C h a r 1 e s S e y m o'u r. Ce qui se pas�n reelcmeu l i1
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Les deliberations du consei/ des quatre (24-III - 28 IV - 1 9 1 9 ) , Paris, voi. II.
p . 59 si 1 44.
2J M ,3 x A u b o i n. Les prestations en nature de /'A/le mag ne e t le probh�m�
des r{purations, Par is, 1 923. p. 8-9 şi 1 6.
24 In tr-o expunere făcu1ă de M. Djuvara la lns,ti l u t u l Soci•al Român, vorbi torul
rela t a că î n cadrul Comisi e i •reparaţ i i lor n u m a i a n u m i t e p u te r i aveau să holărascii
pentru toţi. . Primejdi•a - spunea M. Djuv ara - - cons l•a î n aceea că această com i 
sie avea sd hotărască imp usi1 d e nevoile zilei şi n u de trad i ţ i i l e p o lit i c e realiste ;
era vorba i ar de o conferinţă poli tică şi nu cip o i nst,antă de j u d e r a t j . AstteL s-il.
ajuns l a conce.p ţ j,a ext�aordina;ră a u nu.i control economic c are să apese asu pr a d u:;; 
m a nu l u i timp de decenii. S-a ajuns la concepti•a şi m a i ex,trao rd i n :trt\ a irleii că
aliatii cei mici, de m u l te o r i în Hps•a vrăşmaşu l u i . trebuiau sti plă tească despăgubiri
aliatilor celor m ari" ( v e7Ji Politica ext err.cl a României. 19 prelegeri publice orga
nizate de Institutul Social Român, p . 2:J).
2S M a X A u b o i n, op. cit., p. 1 6.
26 J . M. K e y n e s, op. cit ., p. 1 59.
27 In legătură cu relatiile anglo-lrancezc după semnarea trat,atelor de pace. o
sc r i s o an· a l u i Paul Cambon către fiul său menţiona : . Relaţiile fr·a nc o -engl ez e s i n t
ext rem de precare. David Lloyd George şi Millerand s î n t l a d o i p o l i . Noi lrăim î n
( vezi G e o r g c s
ec.hivoc. Lloyd George . . . Vlisează o re î m.p ă<Jar e cu Germ ania " .
B o n n e t Le QuCJi d'Orsay sous t rois republiques, Paris, Librairic Arth�me l ayard
1 96 1 , p. 51-52).
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vezi Arhiva Ministeru l u i
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A.M.A.E. ), fond 9, Conventii, S3, T e l e g nr. 1 1 09 4 i u l i e 1 920 ; A rhiv a Is torică Cen
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Tlp09Taliile Române Unile, S. A., Buc., 1 930, p.
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]\J j r o n f' s c v,

308 .
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p. 334.
Bonar Law era de acord cu aplioarea moralor4 u l u i pe patru ani
cerul. de
guvPrnul german în decem b r.ie 1 922. In p l u s . pc baza u nui plan în tocmi1 de el. prn·
pum·n r ev i z u i r e a TraLa l u l u·i d e la Versailles. reducerea d-a�oriei germane l a 50 de
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toriul c a şi pl,anul l u i Bonar Law, plan
ca·re era v ă d i t în defavoarea
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1 X a v i c r O u d i e t t e, op. ci/., p. 6--7).
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�� a n 1 o u x. op. cii . . 1, p. 27 ) .
3 4 M a u r i c e B a u m o n t, vp. cii ., 1, p. 275.
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38 AJ·. I.A.E., 1 ond 9, Conven tii, G1, V I I I , Ruhr,
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39 G-M. G 1a t h o r n e-H a r d y, op. cit., p. 47.
�o Regiunea Ruhr producea canli1ăti însemnate de
fontă. otel, !aminate. Sub
soia! s ă u detinea m a ri can lită ti de cărbune şi m inereuri ( P i e r r e N ii e 1, op. cii.,
p. 1 4\:f l Străbătu tă de o r e t e a feroviară d e a s ă , cu o populatie c a r e atingea î n unele
loc u r i 1 000 de locuitori p e krn 2 , regiu nea a cunoscut. o l·argă mişcare de concentrare
ori:ton l a l ă Ş I v e r t i c•ală dezvollată sub
forma unor concern e p u tern kl'. cqntro!înd
3�

37

-

banci . de asemenea, p u ternice.

(P

18

u 1 A r 1 i q . op. ci/ . .

p.

29

4 1 J ' iccare grevist costa guvernul german cca. :1 m ă rc i

fonei 9. Com entii, G 1 , V III. R u h r, Legati a
Sl'pl. 1 92:1).
4� P a u 1 A r 1 i q, op. cii . . p. 80.

43 Cîteva

exemple sînt

concludente

română

pentru

a

din

-:10).

aur p e zi. ( A .M.A.E.,
11erlin, Tekq. nr. I !J!J::/1 !1

ilus tra

grav i t a tea

inflatiei

din

CNmilHi a : In decembrie 1 92:1, un dolar Na egal cu 4 L r i \ ioane 200 de m i l 1ardl'
mărci (M. B a u m o n t. op. cii., 1, p. 1 4 : A n d r e-F r a n c; o i s P o n c e t, De Ver
sailles a Potsdam. Paris, F l a m arion, 1 948, p . 1 03 ; D. L. George. La v e rit e .�m les
r<·pma! io11:-. el les del te�; âe guerre, G a l l i mard, Paris. 1 932, p. 1 47). Un L i :nhru po�
lal cos : a în tre 1 4 ş i 40 m i l i a rde mărci (G. G. M i r o n e s c u , op . ci/ .. p. :1 1 4 ; f, . l'vl.
ş i imprll
D o h r o v 1 c L Istoricul dezvol/ării economice şi financiare o României
mutmile con/rac / n te, Buc., 1 9:14, p. 734) iar o p î i n e de :1.5 l i v re ( aproxima.t�v 1 , 5 kg ),
care m a i inainte de război costa 0,45 mărci , a j u nsese să coste 1 45 m iJioardp m ă rci.
( P a u 1 A r 1 i q , op. ci/., p. 75).
44 r r i e d e r i c k- W i 1 h e 1 m r ii r s t e r. L'Europe el In queslion a l le monc/e ,
Paris, Alcan. 1 937, p. 290.
4; M. B 'a u m o n t, op . cit., I. p. 276.
46 P. A r 1 i q, op. cii., p. 33. P r i n aceasta se i n f i r m a ideea după care ocup . • t i :t
Ruhr-ului se făcea în i n teresul F11antei de a obtine n u m a i reparatii şi secur i l a i.ca
ss, aş it cum decla11a p rese•i Poinca,re ( vezi C h a r . l e s M a u r r a s. Le mauvais 1 rai te.
De victoire a Locarno - Chronique d'une deccrdence, To m c II. Edi lions du Capitol,
�aris, 1 928, p. 2 1 9) .
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47 A.M.AE., Fond 9, Conventii, G1 , VIII, Rum, Legatia română din Londra,
Teleg. nr. 1 973/31 iulie 1 923.
48 p i e r r e N 6 e 1, op. cit., p, 70.
49 M. B a u m o n t, op. cit., 1, p. 276 şi P. A r l i q, op. cii., p. 31 .
50 A.M.A.E., Fond 9, Conventii, G1r VIII, Leg. rom. din Londra, Teleg. nr. 1 1 3/15
ianuarie 1 923.
5 1 P a u 1 T i r 1a r d, La France sur le Rhin. Douze annees d'occupalion rhencme.
Paris, Pion. 1930, p. 395.
52 A.M.A.E., Fond 9, Conventii, G 1 , VIII, Leg. rom.
din Londra, Teleg. nr.
295/19 noiembrie 1 923.
.:il L. Z s i g m o n d, Zur deutschen Frage.
1 918-l !l23,
Budapest, Akademiai
Kiado, 1 964, ·p. 281 .
54 P . A lT l i q , op. cit., c p . 33.
55 A.M.A.E.. Fond 9. Conventii , G,. VIII, Ruhr, lJe9. rom. din Stockholm, Teleg.
nr. 36/24 - ianuarie 1 923.
56 1. F. 1 v a � i n, Contributii la istoria politicii ·-externe a U.R.S.S., Edit. pol i
tică, Buc., 1 960, p. 120.
57 'A.I.C.B., Fond Casa regală, Dos. nr. 28/1 922; f. 3.
!18 Ibidem.
Ambasadorul FI1antei la Valtican, Jounart, ameninta cu părăsir�a
postului său -dacă -papa nu va reveni 1asupra p ozitiei lui.
·
�9 Ibidem, f. 4.
60 G-M. G a t h o r n e H a r d y, op. c i t . , p. 51 .
6 1 f ;r i e d e r i c k-W i l h e l m F o r s t e r, op. cit., p. 291 .
62 A.M.A.E., Fond 9 , Conventii, G 1 r VIII, Ruhr, Leg. rom.
nr. 595/27 ianu!Uie 1 923.

din

Berlin,

Teleg.

63 M. B ra u m o n t, op. cit., 1; p. 279 : vezi şi J. C. F e s t, Stdp1nii celui de ul
Ill-Iea Reich, Edit. politi că, Buc., 1 969, p. 51-52.
64 A.MA.E., Fond 9, Conventii, G1, VIII, Ruhr, Leg. rom. Berlin, Teleg. nr.
2122/28 septembrie 1 923 ; vezi şi G e o r g e s B o n n e t, op. cit., p. 72.
65 P. A r 1 i q, op. cit., p : 92.

66 PropUD.erea pentru o nouă formulă de plăti 1a . reparatiilor, prin crearea unui
j:Omitet de experti, a fost enuntillt.ă 1atit de secretarul de stat american, Hughes, la
22 decembrie 1 922 intr-un discurs thwt La New-Haven, cit şi de preşedin�ele S.U.A.
· Coolidge, un •an mai tirziu (vezi J. B. D u r o s e I l e, Histoire d•iplomatique . • . p. 77.
67 După citeva luni, in1revăzind. pericolul unmj eşec economic
şi politic, de.
. terminat de costul ridicat al ocupaţiei ca şi de reactia mondială , defavor·abhl.ă, . Bel
gia a tnceput să caute o retrager e diin această oper•aHe delicată. De lllltfel guvernul
belgian a trimis, la 24 mai 1 923, o notă Parisului în care, pe . Ungă- pă•rerile şi indo
ielii le sale 1�upra ocupaţiei, se mai mentio111a că Belgia .nu mai ena de acord să
sustina Franta in problema Ruhr-ulu i". (vezi L. Z s i g m o n d, op. cit., p . 295) .
d e experti era următoar� a : . Ch. .. ?awes, O.
. 68 Componenta noul!li .comitet
Young, H. Robinson . (S.U.A.) ; Sdr Robert Kinderley, Sir losiah Stamp, Mackenna
(Angjiaj ; PaTmelllt ier, E. Allix, uaurent-Athialin (Franta) ; Flora, Pirelli, Alberti (Ita
lia), Franqui, Houtl;lrd, JanssEm (Belgia) (v. E t i e n n e W e i 1 1-R .a yn a 1, op. cit.,
. Il, p. 526--527 ; S a v e 1 R ă d u 1 e s c u, op. ait., p. 32).
.
69 Charles Glltes Dawes ( 1 865--- 1 95l) a fost general in armata americană şi,
. . in acelaşi timp,_ expeat financiar.

70 F. A r l oi q, op. cit., p. 94-95.
7 1 G e o r g e s B o n n e t, op. cit., p. 77.
72 A.M.A.E., Fond 9, Conventii, G1, VIII, voi. 1, Leg. rom. Berlin; Raport · m.
399/18 februarie 1924.
13 S � v e l R l:!: d u l e s c u, op. cit., p. 38.
74 P. A r l i q, op. cit., p . 1 3 1 .
.75 X a v i e r
O u' d i e t ;te, op. cit., p . 12.
76 S a v ·e J R ă d u l e s' c u; op� cit., p . 46 ;
X. O u d i e t t e, op. cit., p . • 1 3 ;
O � v i d L 1 o y d G e o r 9 e, op. cit . , p. 52 ; E r n e s t E n e, Despăgubiriie şi re pa·
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Viaţa româratiilc cuvenite României dupd marele rdzboi din . 191 4-- 1 9 1 8, in
nească" XXII, nr. 9-10 (septembrie-octombrie 1 931 ),- p. 296 etc.
77 Cifrra probabilă a totalului oapitalurilor evadate ei'Ia de 6,75 mmarde mărci
aur. (S. R 11 d u 1 e s c u, op. c it . , pp. 53---5
-- 9).
n E t i e n n e W e d 1 1-R a y n a 1, . o p. · cit., II, p. 563.
n S-a cerut Frantei . să accef.l!le pLanul Dawes şi să-şi retnagă trupele din Rubr,
operatie considerată de Anglia in ama Tratilllului di! �a Versailles (vezi J e a n
P a u 1 D o n c o u r, Ent re deux gueues. Souvenires sur la Ili-e republique, Il, Les
lendemwns de J.a vi�toire. 1 9 1 9-1 934, Paris, Pion, MCMXLV, p. 99 ; v. şi E d o u
a r d I I e rr r i o t, op. cit p. 129.
e o A.M.AE., Fond 9, Conventii, G1 , Vlll, voi. 1 , Teleg. nr. 23921/24 iunie 1924.
e; P. A r 1 d q, op. cit., p. 97.
&2 Ibidem, p. 1 34.
DJ Ibidem, p. 97.
8 4 S. R ă d u 1 e s c u, op. cit., p. 58.
&s A.M.A.E., Fond 9, Conventii, G1 , VIII, voi . 1, Planul Dawes, Referat din 1
noi�mbrie 1 924.
66 Pentru executarea pltanulud Dawes, guvernele francez şi belgian s-au anga
j at, printr-o scrisoar•e din 16 iulie 1 924, să evacueze in timp de un •an Ruhr-ul, daci'i
Germania işi execută in mod loial obligaţiile sale (S. R ă d u 1 e s c u, op. cit., p. 59) .
Intr-adevăr, prin indepLinirea plăţilOII' prevăzu!le de plan, Ruhr-ul a fost evtacuat de
Lrupele franco-belgiene intre 1 iulie .şi I 7 · august 1 925 (J. B. D u r o s e l l e, Histoire
diplomatique . . . p. 81 ).
87 A.M.A.E., Fond 9, Conventii, G , VIII, , voi. II, Raport din 13 iulie 1 925, sem
1
nat Lahovary.
88 800.000.000 mărci a\111' ena egal cu 200.000.000 dol1ari (v. N. N. 1 " k o v 1 e v,
Istoria contemporand a S.U.A., Edit . politici'!, Buc., 1 963, p. 122).
e9 Tnmşa americană
1 10.000.000 dolari
Tranşa britanici'!
12.000.000 Hre sterl!ine
' Tranşa belgllarili
1 .500.000' ,IJire sterlin e
Tir1anşa olandezi!!
2.500.000 · lire sterline
Tranşa frmcezi'!
3.000.000 lire sterline
Tranşa italiană
1 00.000.000 llite �llene
Tr.an. şa suedeză
25.200.000 coroane suedeze
Tran� · elvetiană
1 5.000.000 franci elvetieni
TrMşa elveţÎdll ă
2.360.000 llire sterline
Tranşa germană
360.000 lire sterline (vezi S. R ă d u 1 e s c u, op. cit., p. 69).
90 Gh. M. D ob r o v i Ci; op. cit.
p. 774.
9 1 H a r o 1 d D. M o u 1 t o n and L e o P a s 1 o v s k y, o p . cit., p. 174 $i 1 94.
92 .Ţara noastri'!u, an. V, 24 .august 1924, p. 1 080 ; .Universul", 21 august 1 924,
.Gazeta Transihnaniei", 21 august 1 924 ; Chmnique politique in .Le Correspondantu,
·
23 august 1 924, p. 696.
93
Vdaţa românească •, XVI, 8 august 1 924, p. 235.
94 A.M.A.E., Fond 9, Convenţii, G" VIII, Teleg . nr. 601 6/1 9 aug.
1 924.
�s Ibidem, Teleg. nr. 1 87 1 / 1 9 august 1 924.
96 Ibidem, Teleg. nr. 1083/6 august 1 924 .
I n aceeaşi telegramă, N. Tiot ulescu
scria că unel e cerCUJTi industriale, inspirate de tmumite cercuri politice, protestau
contra imprumutului germoa.n şi corutra planului expertilor care, după cum af.rmau
ele, .vor ucide industria bnitanică".
91 G i 1 b e r t B .a d i a, La fin de la Republique A/Jemande, 1 929-1933, Editions
Sociales, Plaris, 1958, p. 28 .
98 E n z o C o I l o t t i, G ermania nazistd, Edit. ştiinţifică, Buc.,
1 969, p. 33
99 A.M.A.E., Fond 9, Conventili, G1 , Vlii, voi. 1, Raport nr. 1 702/11, 8 iuLie 1 924.
li, Locarno et Gew?vc,
100 H e n r y B e r n a r d, L�s papiers de Stresenwnn,
f>!aris, Pion, 1932, p. 2.
1o 1 Schacht mărturisea ulterior că Germania a primit, in baza pLanului Dawes,
tot oUtea imprumuturi cit a primit America in decursul celor patru decenii ce a
.,
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preced el i p r i m u l război mondial ( vezi A. N i r i, Isi oricui u n u i 1 ra ta/ inrobi to r , Ed i t .
;; L i i n l i l i d l . Buc., 1 965, p. 1 9 ). Afluxul C1apitalurilor stră ine, recunoil ';i le i s toricul fran 
cez .J. P1 renne. a permis guvernelor germane, i n d i ferent de n u a n t a lor, să măr�·as< [t
şi chd t u i e ! ile m i l i tare. P.i nă în 1 928- 1 929 German i•a, cunoscînd o s i tuati e econo
m ică in floritoare. a trecu t în•aintea Angliei din punct de vedcrl• al r i t m u lu i dezvo l 
t ă r i i �econ o mice. n o t a comerc ială germană • a ocupat locul a l IV - l e a î n l u m e , dup:i
Angliii, S.U.A, şi J aponia, i a r exportul a depăşit importul. ( vezi V. M o i s u c, ."'k
mfJriaîisl!ca burgheză occide ntală recentă despre unele momcnle ale istoriei diplo
matil'i dint re cele două războaie mondiale (Locarno-MUnchen). in .S·t u d i i , Revis tii
de i s i orie", nr. 6/1 96:1, p.
1 40 1 )101 G e o r g e s B o n n e ·l, op. cit .. p . 79. Au torul scri e că
în ci nci ani ( 1 924--1 929), Ger mani.a a cons tru i t u z ine, locuinte,
m agazine,
edifici i publice,
pen:.ru c
s u m i'i de m a i bine de 40 de m i l iarde mărci.
; oJ A.M.A.E., Fond 9. Conventi i . G1 , VIII. v o:L Il, Refera.[ d in
13 iulie 1 925_
1 Dl A . I . C . !I . , rond Casa reg·ală, dos., nr. 77/1 932. f. 3, N. Pelrescu - Co rn n c n ra
porta l a Bucureşti că ceea ce Gcrmaruia a p l ă t i t , .a p l ă t i t d i n b a n ii propriilor s il i
CT('d i lo r l , realizînd chiar u n beneficiu subst.a n t i a L pc care astăzi amen i n ţă s ă n u - l
m a i resti tuie n i c i pe .acesta" (Ibidem).

LE PR013U.MC DES REPARATIONS DANS LES RELATIONS
INTERNATIONALES APR�S LA

PREMI�RE

GUERRE

MONDIALE

(JUSQU'AU PLAN DA\VES)
R es u m e
Pend a n t l·a Conferencc de Vers a i lles, u n des plus compliques problem('S a {•t{�
cciui des r(·p aralions de guene. Il a compliquc Ies
relations en lre Ia Icr,ance e l
l'AI; g k lerrc, en lre celles-ci e t ·l es a u t rcs el. a ls allies. c n t r e I e s v ainq ueurs e l les
vaincus. Sans y etre solu lionne, le probleme des n�paralions a determine q u dCJ u es
m om cn : s de grande Lension i n ternalionales : l'occupalion du Ruhr, le p lan Dawes.
C'es l cel.le derniere queslion, dans s a preparalion. son a p p lic a t.ion e l scs conse
q u ences, qu·i preoccupe specialemen l I'auteur. Pour l'expHquer, i l a porte parlicu·l i
erc l l l e n t son a t tention sur Ie s relalions f·nanco-ang l•aises apres la g u e r r c e l sur l'lilt t.i
tude de la france e1 de l'A·n qlclerre vis-a-vis de l'AI Iemegne, en sou.J.ignant les oppo
s i lions qui en s!'· parent Ies deux a l l i es. E n u ti lisan l. u n riche m n t{•riel offerl p·ar )ps
archives roumaines, l'auteu.r analyse I a s i t u a.lion de I'Allemagne aprcs la g uerrc, la
recrudescence des forces nation alis l-chauvines ; les pn:•occup 11 lions de 1' Angleterre
<:> L des U.S.A. poor prevenir, par l'in{ermed i a ire d u plan Dawes, Ia hegc'•mol!lie fran
<:aise en Europe ; I'assislance f inanciere de I'Ailemgane ; l E' r e li·v!'ment <:·ronom iqu<'
de celle-ci <'l son in LE'n lion de prendrc sa rcvanche.
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MIŞCAREA MUNCITOREASCA $1 DEMOCRATICA

APORTUL SOCIALIŞTILOR I EŞENI LA RASPI N D I REA MARXISMULUI
I N ROMAN IA
G EORGETA TUDORAN

.\1işcarea muncitorească din ţa.ra noastră a apărut şi s-a dezvoltat
capitaliste şi a apariţiei
:; roletariatu l u i industrial, în strînsă legătură cu pă trunderea şi răspîn
.:: i re a idei lor so cialiste.
Ideile progresiste, democratice au preocupat pe gînditorii romam
_:tai ntati î ncă din fa.za utopică a socialismului. Faptul că m işcarea
re\· oluţionară de la noi s·-a dezvoltat în contact strins cu mişcarea
;;nuncitorească internaţiona.Iă, a creat un climat f avorabil răspîndirii
�c:ieilor socialiste. Crearea Inte-r naţionalei I - a şi activitatea sa precum
ideilor
si proclamarea Comunei din Paris, au înlesnit cunoaşterea
socialismului ştiinţific de către i ntelectuali români cu vederi înaintate.
Lnii dintre aceştia ca Mi rcea Rosetti, Zamfir Arbore, Gh. Panu , Vasile
Conta, a.u făcut parte din secţiile Internaţionalei I-a.
I n ·anul 1 868, la Timişoara a luat fiinţă prima asocia t ie muncito
rească din ţara noastră bazată pe principiul luptei de clasă, care s'-a
afiliat Internaţionalei 1 -a. Î n rî ndurile membrilor ei au început să fie
cunoscu te teori ile î ntemeietorilor socialismului ş tiinţific, :Marx şi
Engels. Încă în această perioadă, î n România au început să circule
lucrări de bază ale marxismului ca : " Manifestul Partidului Comunist " ,
. C ar i Lalul " , " 1 8 Brumar al lui Ludovic Bonaparte " , etc.
Un important rol în pregătirea terenului pentru pă trunderea şi
răsp înd irea în mase a socialismului ştiinţific au avut-o cercurile soc ia
liste premarxiste, create î n anii 1 875-1 876 la Buoureşti şi I aşi.
La Iaşi, mişcarea socialistă a găsit teren fertil în r îndurile inte
lectualilor progresişti, luminaţi asupra necesităţii transformării socie
tăţii româneşti. Aici activau în deceniile opt şi nouă ale secolului tre:a un rezultat firesc al formării relaţiilor
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cut, figuri luminoase ale mişcării socialiste din ţarn noastră ca : Nico
l·ae Codreanu, Dr. Rusell, C. Dobrogeanu-Gherea, Eugen Lupu, fraţii
Ion şi Gh. Nădej de, Constantin Mille şi alţii. Cerrcu l socialist din Iaşi
era dominat la început de concepţii lasalleaniste, prudhoniste, narodni
crea,t orilor
ciste. Paralel insă, ideile socialismului ştiinţific, ideile
ştiinţei despre lume şi viaţă, îşi creau drum mai intens şi mai sigur.
Membrii acestui cerc, studiind ope:rele lui Marx şi Engels, au înţeles
importanţa lo r pentru dezvoltarea gîndirii socialiste şi au depus efor
turi susţinute pentru a le fCllc e cunoscute maselor largi
muncitoare.
Dr. Rusell mărturisea într-o scrisoare personală c ă în anii 1 875-1 876
împreună cu N. Codreanu, }a I aşi, " studiam pe �arx pagină cu pagină ,
ca pe un fruct străin şi straniu " .
Zamfir Arbore în cartea sa " I n exil" menţiona c ă N. Codreanu
î mpărţea tinerilor care s•e strînseseră în jrurul lui, dornici să cunoască
socialismul , diverse lucrări, printre care şi " Capitalul u lui Marx. Tot
el, în anul 1 880, îi trimitea doctorului Russel mai multe lucrări p entru
popularizarea marxismului, recomandînd fraţilor Nădej de " s ă între
prindă traducerea unora din aceste broşuri u 1 , angaj îndu-se să procure
el banii pentru tipărirea lor într-un tiraj de 2.000 de exemplare. Toate
acestea sînt mărturii care atestă orientarea sigură a cercurilor revolu
ţionare către socialismul ştiinţific care îşi făcea loc în concepţ i ile
ideologice ale socialiştilor ieşeni.
Intr-unul din ziarele dl.re apărea la Iaşi în anul 1 879, se sublinia
în articolul său de fond, făcîndu-se referiri la modul cum burghezia
exploata pe muncitori, şi se aduceau argumente din opera lrui Marx,
" Capitalul " , în care se demonstra cum bogăţia se dezvoltă " alături cu
' mizeria ş i degeneraţiunea maselor muncitoareu 2• Este un indiciu sigur
că lucrarea lui . Marx fusese citită la Iaşi, ţinînd seama de faptul că
· ·mulţi fruntaşi socialişti · crunoşteau limbile occidentale de circulaţi e.
Pentru conţinutul
său înaintat,
revoluţionar, ziarul " Besarabia u îşi
· atrăse5'E: urmărirea autorităţilor poliţieneşti care cereau suspendarea
sa. In scrisoarea adresată Ministerului de interne de către acestea, se
menţiona că ziarul apărea în 600 de exemplare şi c ă pe lîngă colabo
ratori ca " Dr. Rus�el, Gh. Nădejde profesor la gimna.ziul " Ştefan cel
Mare " , Ion Nădejde, profesor la liceul statului şi d-nul Speranţa stu
deilt u . Ziarul are adepţi '"mulţi studenţi şi profesori atît de ai ce cît şi
din aJlte .}QIC:1aJ�tăţi 11 3, ra1 dJi.SICIUţ•itCl pe OCllrle pll'elfeoturr j'llldeţ'IJI}ru[ a la'Vlllt-10 CU
fraţii Nădej de, pentru încetarea apariţiei ziarrului , aceştia au protestat
âi:nintindu-i de libertatea presei în România 4 •
In memoriile sale publicate la Zti.rich în anul 1 92 1 , P. Axelrod nota
că la I�C�.Şi, 'ÎII11Că tnaJi1111te de l8illrull 1 881 , LSociaiLişt'iî r'Oimâmli ibredulceau şi
rnuilJtiiP[IiCIClJU .}1a h&ltogra!f texte din " Gapilta[u[ " :liuJi MaJnt 5• A:ceasltă tle
daMţie e5Jte c'O[}]firmall:ă de Sofia Nădejde oare scrlia �'ll oCIJDIUil. 1 936, refe
tjndli-se la activitatea cercului socialist din Iaşi, c ă în anul 1 880, după
te studiasetă ffia,i multe broşuri , · ajunseseră la " Capitalul
lui Marx
care a formal baza discuţiei propagandei 6 •
.

.

·

M
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t:n rol dosebit de important în răspîndirea marxrsmului în RoQlânia

an1 t publicaţiile socialist'e :
Contemporanul " , "Dada Viitoare",
�ciparea u şi în special "Revista socială u . Prin traducerile publi
: :e, prin prelucrările din operele fundamentale ale intemeietorilor .
:.:•:ialismului ştiinţific făcute de reprezentanţii mişcării socialiste din
�a noastră, aceste reviste au marcat etapa trecerii evidente a cer
::-..:.rt lor socialiste pe poziţiile teoretice ale marx�smului.
La Iaşi, a apărut în anul 1 88 1 , revista " Contemporanul " care grupa
�-:.:aboratori ca : C. Dobrogeanu Gherea, Sofia Nădej de, Ion Nădejde,
� oosta.""ltilll Miil.le, V.
G. Morţulll, 1. PăiUill-Pilllcio, 11h. Spere1nţă,
='"- St. Stîncă, Anton Balcabaşa, V. Beldiceanu, C. Z. Buzdugan, L Catina
�- mul ti alţi intelectuali şi oameni de cultură care se situau pe pozi- --�e teoretice cele mai înaintate 7 • Toţi oamenii luminaţi ai Iaşului,
�-.l mici
excepţii, au militat în paginile " Contemporanului"
pentru
:opularizarea ideilor înaintate. In acela,ş i timp, în j urul "Contempo
� =-nului u erau strînse grupurile socialiste, iar clarificarea ideologică
:in sînul acestora, apropierea lo r tot mai pregnantă de marxism, s-a
::!cut simţită şi în paginile revistei, mai ales după anul 1 883. Inceputul
:�sputei dintre socia}i;ştii de l a "Contemporanul" şi membrii societăţii
. Junimea u, a 'îns'emnat de fapt şi precizarea publică şi categorică a
:oziţiei ideologice a revistei. Referindu-se la încercarea lui P. Missir
:e a discuta în prelegerile sale la Universitatea ţeşeană dacă . socia
_:,ştii sînt proşti sau şarlatani " , Sofia Nădejde menţiona în amintirile
sale dezbaterile. care au pornit în cadrul redacţiei, pentru clarificarea
:ozitiei lor. " P rin discuţii de nopţi întregi între C. Dobrogeanu-Gherea
�i intelectualii socialişti, mişcarea a fost îndrumată în direcţia sodal
:iemocratic ă marxistă" 8• De la această dată, în paginile revistei aJU
::tceput să fie popularizate ideile socialismului ştiinţific, să fie publi
:ate traduceri din operele lui Marx şi Engels. Menţionăm fragmentele
traduse di.1 " Salarilu, preţ, profit " de K. Marx şi traducerea integrală a
lucrării lui Fr. Engels " Originea familiei, a proprietăţii private şi a
statu lui " , publicată în numerele 1 7-24 pe anii 1 885-1 886. Fr. Engels .
mentiona în anul 1 89 1 la publicare a ediţi'ei a IV-a a acestei lucrări că
ea a fost tradru.să mai întîi în limba italiană, . apoi în româneşte, în
revibta ieşeană Contemporanul " 9• 1. Nădej de, care a făcut traducerea,
i-a expediat cîte un exemplar şi lui Engels care în răspunsul
său,
mulţumea " pentru osteneal·a ce-aţi avut pentru a face înţeles'e- de citi
torii români aceste scrieri u .
Despre cunoaşterea operelor crea,t orilor socialismului ştiinţific de
in
către socialiştii ieşeni, ne conving desele referiri făcute la ele
paginile revistei. SusţinînJd diverse polemici sau combătînd teoriile
idealiste SIU!Sţinute în unele conferinţe la Universitatea din laşi, redac
ţia indica - pentru clarificare - să se studieze " Capitalul lui Marx,
Originea familiei, a proprietăţii individuale şi a s tatului a lui Engels şi,
mai în scurt, nişte
conferinţe ţinute la Paris de
Lafargue şi de.
Devilleu 10•
•

•

.·

.

·

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

G�ORGETA TUDORAN

Dar publicaţia care a desfăşumt a cţiunea cea mai prodigioasă pen
tru răspîndirea marxismului a fost ,.Revista socială" care a apărut tot
la Iaşi, în anul 1 884. Apariţia sa consfinţea de fapt adoptarea de către
mişcarea socialistă din tare noastră a teoriei sodaUSIOlrulluli ştiinţific, pc
care o răspîndea acum �n masa muncitorilor. Revista se socotea repre
zentantă a curentului socialist din ţara noastră bazat pe socialismul
ştiinţific. 1 1 Aceiaşi membri ai cercului socialist din Iaşi, foloseau pagi
nile revistei pentru clari ficarea ideologică în rîndurile membrilor săi.
Incă î n primul număr, î n arti colul " Către cititor i " se arăta c ă revista
va căuta să lămureas·că ce idei primesc socialiştii români ş i ce tac
"
tică voiesc să întrebui nţeze " . 12 In studiile lui C. Dobrogeanu Gherea
. ,Karl Marx şi economi ştii noştri ", una d intre cele mai importante lu
c rări de econom ie politică marxistă publicată la noi în ţară la sfîrşitul
secolului trecut, scrisă ca. răspuns la articolul lui Missir " Socialiştii
noştri şi Karl Marx " , precum şi "Ce vor socialiştii români ? " care, pe
l ingă o expunere a socialismului ştiinţific, cuprindea şi un scurt pro
gram teoretic şi practic al sociali ştilor din ţara noastră, erau expuse
i n tr-un stil accesibil maselor, tezele socialismului ştiinţific. Deosebit
d e interesantă şi în acelaşi timp importantă pentru evoluţia mişcării
socialiste din ţara noas tră pe făgaşul socialismului ştiin ţific este lucra
rea ,., Ce vor socialiştii români ?" . C . Dobrogeanu Gherea, figură proe
m inentă a mişcării socialiste din ţara noastră, a conceput acest stud iu,
ca u n program al cercurilor socialiste şi muncitoreşti î n a cărei primă
parte făcea o amplă expunere a socialismului ştiin ţific. El a adus o
contribuţie deosebită la răspîndirea marxismului in Romdnia public ind,
alături de studiile amintite : " Anarhia cugetări i " , "Concepţia m ateria
listă a istoriei " . ,. Robia şi socialismul " şi altele. Lucrare a sa " Ce vor
socialiştii români ? " aborda, în partea intitulată "Socialismul ştii nţi
fic european", probleme generale ale evoluţiei societăţii omeneşti de
la epoca sclavagistă pină la apariţia capitalismului ş i a luptei prole
tariatului. Folosind lucrări fundamentale ale marxismului ca , . Mani
festul comunist " , "Capitalul" lui K . Marx, precum şi "Dezvoltarea so
cialismului de l a utopie l a stiinţă " , autorul studiului arăta că
evoluţia societă ţii omeneşti mergea spre socialism. Această evoluţie
- sublinia el - nu era întîmplătoare, ci avea la bază legi obiective,
pe care reprezentanţii socialismului ştiinţific le-au studiat cu seriozi 
tate.
Enumerînd unele contradicţii ale societăţii capitaliste, in special
"contrazicerea între producţiunea colectivă şi apropierea individual ă " ,
Gherea, referindu-se l a Manifestul Comunist, arăta că soci etatea bur
gheză îşi pregăteşte singură toate condiţiile materiale pentru trecerea
la o nouă orînduire, dezlănţuind forţe cail'e î i pregăte.au pieirea : " Aşa
burghezimea -arăta el - a chemat din rîndul muncii sociale acele
"
pu<te·rti u.r.i•a şe <le producţie oarre rar� uma o sug.rumă . [n lu cr•ax�
era precizată
pentru prima
dată in
�ara noastră
ideei,l
inevi-
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tabilitătii revoluţiei sociale şi a necesităţii dictaturii proletariatului
:�ntru perioada de trecere de la capital.ism la socialism, ceea c e a
-� onstituit un pas serios î nainte în dezvoltarea g indirii cercurilor socia
:iste din România. " Poporul proletariatul, ajungînd la putere, după re
\ oluţia socială proletară, va
întrebuinţa dictatura de clasă ca mij loc
::.entru a-şi întări d omnia, pentru a organiza formele societăţii socia
Liste din Român,ia . .. Poporu[, pro'lerta•ri·atul, ajung î;nd 'l'a putere , după re
carea în ţara noastră a tezelor marxiste. In partea a II-a a lucrării,
i :1titulată . . Socialismul î n Români a " , el se referea la condi tiile concrete
::: i n tara noastră, la necesitatea răspîndirii socialismului ştiinţific şi
a organizării prdle'tariartului, răspunzînd prin ,a,cea;St·a advef!Sra'l1i1ioor mişcă·
rii revoluţionare c are susţineau că în România, ideile socialiste nu v or
găsi teren prielnic. El îşi i ntitula chiar un capitol al lucrării .. Este so
c ialismul la noi plantă exotică ?" pentru a demonstr a apoi " că socia
:ismul nu-i plantă exotică şi că poate să se prindă bine şi pe păm întul
�omânesc" 1\ Apli c înd învă ţătura marxistă în activitatea zilnică, Ghe
rea insista asupra necesită ţii ca ac·tivitatea socialiştilor să fie îndrep
:ată .. spre organizarea poporului munci tor, spre ridicarea puterilor lui
:norale şi i:ntetlecltua[e, pentru ·c·reşterea pulterii l•ui po1�Hke şi
economice
şi toate
acestea
în mij locul
lui
şi
printr-insul.
Cu cît poporul va fi mai luminat, mai organizat, mai tare, cu atîta
�iruinţa lui va fi mai apropiată " . . . Fiecare pas inainte al proletariatu
:ui, - menţiona el - fiecare grevă care face să crească solidarita
tea între proleta ri, scurtarea zilei de muncă pentru a avea şi proleta
rul vreme de a se lumina şi sfătui cu semenii săi î n privinţa intere
:.elor şi suferintelor comune, crearea de societăţi de muncitori etc,. sint
emancipare
toate paşi înainte spre a aj unge la ideal la completa
a proletariatului, prin urmare la realizarea socialismulu i " , 1 5
Pe măsura apariţiei şi dezvoltării proletari atului industrial d e fa
orică, a intensificării acţiunilor acestora pentru obţinerea u111or revcn
cicări economice, a avut loc o apropiere intre organizaţiile muncito
reşti profesionale şi membrii cercurilor socialist e , ceea ce a consli
tuit un pas i mportant inainte spre unirea mişcării muncitoreşti cu
socialismul ştiinţific.
A.u fost create astfel cercurile muncitorilor, organizatii muncito
reşti cu caracter politic. ln anul 1 887, a luat fiinţă şi la laşi un astfel
de cerc, care a editat ziarul .. Muncitorul " , subintitulat foarte suges
tiv , . . Organ al partidei muncitorilor " . Aceasta exprima de fapt idea
lul ca re frămînta viaţa socialistă din România acelor ani, lupta pen
tru crearea unui partid politic al proletariatului. I ncă cu ocazia vizi
tei regelui Carol I la Iaşi î n aprilie 1 887 Ion Nădej de şi V, G . Morţun
semnau u n manifest . . în numele partidei sodaliste ieşene " , care s-a
tipărit î n 1 4.000 de exemplare 16 , şi care chema pe muncitori să se de
solidarizeze de acţiunile întreprinse de partidele conservator şi libe
ral, şi să se constituie în organizaţii proprii de clasă. In ian uarie 1 888,
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sociali ştii ieşeni au fost aceia care · au iniţiat prezentarea unor candi
daţi în alegeri, în numele proletarilor din laşi.
Manifestul electoral editat cu acest pfiiej se intitula "Manifestul
Partidului Muncitorilor " şi s(! aăresa muncitorilor cu îndemnul de a
se organiza şi a porni lupta politică, în cadrul Partidei muncitorilnr
care ."cheamă pe muncitorii la luptă, la cîştigarea dreptlllrilor lor, la
dezrobire " . 17 In alegeri, socialişti ieşeni au· înregistrat un succes politic
deosebit de important, trimiţînd doi deputaţi ÎIIl cameră, pe Icm Nădej ·
de şi V.G. Moţun. Pentru prima dată în istoria politică a României, pă
şesc în parlament doi deputaţi socialişti r�prezentîmd partida muncitori
lor. Intr-o scrisoare pelfsonală, adresată unui tovarăş de idei, Ion Nădejde
îi cerea sprijin material deoarece, - scria el, au Cl'i�scut cheltuielile
pentru organizarea mişcării muncitoreşti şi a propagandei socialist�
"ce merge dezvoltîndu-se". 18
ln codrul activităţii ideologice a Cercului muncitorilor din laşi se
înscriau conferinţele săptămîna.le susţinute de membrii · cercului, pri- .
lej de popularizare · a ideilor marxiste'. Nu se · poate trec� · .c u vederea
faptul că mare1e istoric Nicolae Iorga _:. a ţîmut prima tonferinţă din
cariera sa la "laşi, la cercul s ocialist, str. Păcurari, despre "CapitalJ.ll"
lui Marx în anul 1 888. 19, De altfel, după propria sa mărturisire, în ti- .
nereţe, activînd în rîndurile socialiştilor la laşi, "citeam « Capi�alul» .
lui Marx, făceam conferinţe despre dînsul şi îinparţeam 'numere din
RevWsiba OOieli.'aiă . " 20 Despre corrwingerile marx'ilst•e alle, ISIOICQ�şt!hlor ieşeni.
î n această pericadă, stă mărturie şi . apreciereiji . făcut� )n broşura
"Sentinţa comisiei juridice a Universităţii de Jassy în procesul Jr·a ţi- .
lor Nădejde" , care conţinea aprecierea că "Marx cu cartea sa «Das
Kapital)> a pus bazele şocialismului ştiinţific " . 2 1
Printre intelectualii oare în tinereţe au fost animaţi de idei socia
liste s'e .afla şi G. Ibrăileanu, care încă în liceu studia socialismul. 22
Intr-o scrisoare adresată lui P. Muşoiu, în anul 1 890, el îşi rr: ărturisea
intenţia de a se incadra în mişcarea sodal1stă. "După ce voi pune
arăta ei.
mîna pe bacalaureat nădăjduiesc să intru în mişcare " 23
grll'
îndrumări
dădea
şi
legături
avea
laşi
din
Cercul muncitorilor
Vaslui.
Dorohoi,
Botoşani,
ca
moldovene
oraşe
alte
din
socialiste
purilor
Aceasta reiese din corespondenţa primită pe adresa cercului, din par
tea unor socialişti din aceste oraşe, corespondenţă care se află păs·
trată în arhive. Menţionăm · o telegramă 1:irimi.Jsă din Roman, . de către
V.G. Morţun lui C. Mille, cu prilejul aniversărH a 20 de ani de . l� Comuna diirrl iParis : n Pe IV·ec!i. •înfiemţi rămJî111ă ·căllării oalf'i ·aJOUJill 20 de aiilli aJU
roşit cu sîngele muncitorilor, stradelele Parisului u , scria el şi Îlncheia
cu : "Trăiască partidul munci-torilor 1 " . Telegrama nu a ajuns la desti
naţie. Pe versa, şeful gării nota că o refuză " fiind contra ordinei publi
ce şi dintre cele neadmise de legea telegrafică a . 24
· · ·

'

-

.
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GUre inceputul ultimului deceniu dl secolului al XIX-lea m i şca
ca
urmare a răspîndirii
-:-: �-Dsmului şi a creşterii co111 ş tiinţei de clasă a mundtorilor. In cadrul
- � :ei ce se desfăşura în vederea organizării
unui pa11tid politic al
:-: ..:...:ci
:. torilor, se proiectase la laşi un c ongres socialist pentru zilele de
� : I l şi 1 2 septembrie 1 890. După congresul studenţesc care era orga
�_zat la Botoşani în acelaşi an, Nădejde ii comunica lui Muşoiu că va
: -.-ea loc .,o Îll!trunire a tuturor socialiştilor" la Iaşi. Pentru aceasta,
-:-: sugera ca la Congresul studenţilor din Botoşani să vie studenţi so
��alişti din Bucureşti pentru ca apoi să p oată prartic:ipa şi ei la congres.
�ădejde îşi exprima părerea c ă ar fi bine dacă s-ar asigura cheltu
_-e:ile pentru a se depla:sa la I a şi şi
muncitori, ,.cîte un delegat de
: reaslă · . 25
-� socialistă la laşi făcuse mari progrese,

Paralel cu activitatea de răspîndire a marxismului î:n paginile pu
:- .icaţiilor sodaliste, un rol deosebLt 1-au avut traducerile integrale
= 'e unor opere aparţinînd creatorilor socialismului ştiinţific. Pe lîngă
Originea familiei, a proprietăţii private şi a srtatului " , publioată în
:aginile "Contempo11anului
la Iaşi, precum
şi a unor capitole din
Capitalul" publicat la Bucureşti, în revista .. Emanciparea
î n tradu
: ef'ea lui Anton Bacalbaşa, Panait Muşoiu a tradus şi publicat la Iaşi ,
_ :! anul
1 89 1 " Dezvolt,area s'ocialismului de la utopie la ştiinţă " sub
In prefaţă el men
�t.:.ul , .Socialismul utopic şi socialismul ştiinţific.
::c::Ia că temelia socialismului ştiinţific s-a aşezat " de un număr însem
::at de ani prin operele monumentale ale lui Marx, Engel s şi şcolarilor
•

• ,

•

ccestora " .

26

Lucrare·a era t�a:dusă după ediţi'a î n limba franceză a lui

?. Lafargue, şi era socotită de către traducător a fi deosebit de intere

santă căci face pe cititori să-şi dea seama ,. deplim despre menirea pro
:etariatului modern." 27

Un an mai tîrziu s-a publicat tot ·la Iaşi "ManifeS11:u l
PartiduLui
Comunist " , lucrare de căpetenie a socialiştilor de pretutindeni, care
a avut o importanţă deosebită în clarificarea ideologică a membrLlor
cluburilor muncitoreşti create la noi în ţară în aceşti ani. Traducerea
aparţinea tot lui Muşoiu, după un text în limba franceză. Subliniind
!mportanţa lui pentru mişcarea muncitorească din ţara no•astră, auto
rul traducerii menţiona în prefaţă : .. Manifestul vine cu atî t mai la vre

me cu c î t în timpul din urmă s - au încins discuţii serioase asupra socia
lismului şi cu cît o lume întreagă a şteaptă lămuriri... Manifestul arăta el
mai departe - cuprinde î n rezumat, întreg socialismul modern. P:rin
cipiile lui generale le-am găsit întărite în , .Mizeria filozofiei " , în ope
rele postume, în . 1 8 Brurnar" şi în .. Capitalul" lui Marx, în cărţile lui
Engels şi în toa·te scrierile socialiste de valoare care mi-au încăput
in mînă " . Dar ceea ce suprinde deosebit de plăcut este faptul c ă M�oiu
in mail1JUJS1Ciri1SIIJ.Il .:ucr€\5ted pr·erreţe, ISrubl!inJila adiapbahiH:tat,ea rperfe1c:tă a idei[or
manifestului la condiţile concrete din Români a , care, arăta el, îşi păs
28
trează ,.cu :totrul neştirbită valoarea lui de ob îrş ie " .
.

15

-

Cercetări istorice
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Amîndouă .aceste luorări t•r,aduse, au foSit trinliÎ.se 1lui Engels cu
rugămirutea de a smie drte un 1cuvînrt i:rutraductiv pentru reedi,tarea lor,
,.cuvînt care, făcut de către m eşterul lor alcătuitoriu, le va înveş
mîl11ta •CU aut•ori<taJte r ecenJtă, le w flace mad sugestive şi asrtfe!l ie va
iruesn'i lucr1area asupra spiTi<telor Îlnld.Oiielnice � 29• ln sornsoarea ad re 
sată lui EngeLs de cărtoo Muşoiu, ,acesta arăt'a : " Cetăţene, nu ştiu dacă
ai av.Uit idee despre tradUJcerea 'llllcrării 10-<tale ,.SIOcialismUJl utopic
şi sodahlsmul şltiÎlillţliifk "
şi de51pre
br·aduceflea " Manfuf.estu1ui
Co
munist" in româneşte. Cu toate astea, cum dovedesc exemplarele ce
ai de faţă, aceste lucrări, care sînt chintese:nţa socialismului şi care
au servit de bază •a!proape întregii IlJoastre Htera:t uri socialiste, cum
au servit şi altor literaturi, au fost tr,aduse. Ba încă prima ediţie e şi
d.islbrilbuliltă şi o a dO'UJa trelbulie să apară ,ffi cruii'iinld " 30• SCiflilsoall'ea a fost
expediată în februarie 1 894. In răspunsul său din 20 martie 1 894, En
gels mulţumea pentru primirea lucrărilor
trimise. "Din păcate arăta el - timpul nu-mi permite să vă satisfac dorinţa de a scrie o
pr efaţă la noua ediţie. Sînt ocupat cu terminarea volumului III al Ca
31
pitalului lui Marx
Legături directe cu Engels au mai avut şi alţi socialişti ieşeni
care căutau lămuriri asrupra unor probleme teoretice şi practice pri
vind mişcarea sociailistă din ţara noastră. In anul 1 889, Ion Nădejde i
se adresa din laşi lui Engels printr-o scrisoare în care îl recomanda
pe Ion Panaitescu, c are îl va vizita persooal. "El are de cerut mai
multe lămuriri de la Dvs. - arăta Nădejde - şi aceste lămuriri sint
foarte importante pentru dezvoltarea mişcării socialiste din România.
Cu salut socialist, Ioan Nădej de". 32
.

.

. M

De altfel, �în perioada de la sfi:rşitul secolului al XIX-lea, cît a
stat la Botoşaru, Panait Muşoiu a întreţinut legături permanente cu
diverse organizatii socialiste din Apusul Europei. Din corespondenta
pe!l'50lloaJl.ă a a.cestbuda, alfJIClltă [1!1 arhive[e di111 B'l.lX:rull1eŞitri, se :polalte c<001Sitatla
cu oomitudine aiCeSlt lUJOI'u. Scopul era de a <dbţine c ît mai mu[<te lUiCrări
de popularizare a marxismului. Astfel, într-o scrisoare din Paris, care
purta ştampila pantidul1ui mu111JCill:oresc din Fre.Tllta, Geof19es Crepini îi
cerea scuze de a nu fi putut expedia lucrările cerute deoarece erau
complet epuizate, promitîndu-i totuşi că i le va procura cu ajutorul
luli. Laffirgue (mai ales wLe materialisme de Karl Marx par Laf.argue� ) 33•
De asemenea , .Uniunea MO'Illd ială a Femeii, pentru concordia in
ternaţională", cu sediul la Geneva, îi mulţumea lui Muşoiu pentru
lucrările î n limba română trimise, din care au putut constata concep
ţiile ideologice înaintate, marxiste ale socialiştilor din România. "Cre
deţi c a �;i mine - sublinia secretara generală a organizatiei - în

starea viitoare a omenirii, care v a realiza şi materializa idealul " iar
cit priveşte .,concepţia lucrăJrilor D-stră, este de-o revoluţie foarte
inaintată p entru care vă fellicit din inimă". 34
Un alt amic .al lui Muşoiu, îi scria din Toulon în �anul 1 890 oeTîn
du-i cîteva nume�re din ziarul "Munc a " , iar în anul 1 892, îi sosea o
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�-coare de la K. Kantsky, o confi:rmare a faptului eli primise din Bo
·,-:s=::i apelU!l tipărit în oraş, prin care se protesta împotriva persecu
:±.:-. � mişcării soclia.lislte de către autoritliţille poliţieneşti locale. 35
b privjmţJa oonoapţdiil'OII' iliui Muşoiru d�n 1810eastă periJOiarlă, ne putem
::..:Ce o imagime al1ară diim leieltUII'.a UIIlJe:i broşuri, fSJOrisă în arrul 1 893 la
:Z....:xelles, cu titlul " Despi1e n'llişcarea sociJailiilsltă u 36• Cu vastele sale
::;c_oştinţe sodaiJ.iSibe căpălfl811Je prin stuidiJerea opeoolor liUJi Marx şi En

�.s. precum şi prin sruldierea •ailtor pre1ucrăori din operele •acestora
�e în .Âplll5ul EUTopeli, eil. î•şi expUIIla
le rpă/l'lelrea pel'ISOIIliailă fiaţă de
:!'Dblema lwpte:i ode dlaiSă a p110ilebarilattu/1u�. pre rum şd .fiaţă de ţ1elul
=.:al al :tupllei geneM}e a olasei mnnd.tloiare. "Pientru mine - arăta el
- toate mJi:jllioa'Celie, 11:Jot c-e pune şlliinţa l'a îndemînă , bolt ce rrue scoate
�ejurărd!l.Je n ocaile, ltotluil p0'8Ibe fi 'ÎIIllt l'lebuinţa,t d!upă vtemJe şi după
_":JJC . pentru ]nă!l�alfea, penJtrru chem�&�ea !La viaţă şti la �'lJiC.I'1al'le, p e111tru
�.:riicarea mooaluilrui dased pl'lolebare u şi lboaJbe a1oesbea, ·conltinua el,
�tru a ;}oe dez'VIoilta .aoestOII'Ia. cîrt mai m:u1t c0l1Ş'Iliinţa. de dlasă dez
=::IOŞtenit. ă şi •a-li împinge Îln făgaşul revoluţiei •SIOIOÎ.I8le" 37,
In perioada în ,oare, speril(l;ţi de pultei1Ilkeil.·e 'acţiuni rnundOO!reştl,
� reroluţi10IliCIJis
i mul ma�l.IOir m.rundroare, runii inteleobulailii diJl miş
.:area soa1aJ.l,Lstă se Î1111dioop taru spre re.formism, poziţda lui Muşoiu este
.:u atît mai dlemnă de �uart în seamă. oEI ·oondamna cu energ;i:e ÎlniCer
:-area de a propăvăJdJuii paoea înltr·e dllase , demorustrind .aJbsull"dlitartea
Lî<Jeroăr ii de ra .,strmge �ruptla. de i0l1ase u de a împăoa " prOilei:Jari.altU'l cu
=>urghezia . Susţinînd necesitatea ridicării conştiinţei de clasă a mun
citonilor, Ed .nega cu diE!5ăVîi1şire p!OISiJb:Hiitartela de a îmblîlliZi d.asele
stăptmotoare, de 'a ilie fuloe să accepte măsuri ICia.l1e să dlwcă la tmrusfor
m;uea societ ăţd i existente. Oillle şi-iCIII' maJi. p�&dle vremea "pellltrru a
înduioşa ol;asa sltăp ÎiniÎII:IOia!Ie
i , pen1tru a .deştlepita Îln aliCILSia asta simţiri
umamillta re, ori cu nădejdea de a aJrmoniZia saru die a împ ă ca interesele,
de a •stinge arînce111a 'luprtă de dasă, reg�mul 181Cftua� srtî:rud în picioare,
cine s-ar înd eletnic i cu a·semenea lucru în asemenea scop, cred c -ar
intrece maorgirrHe îngădulite cbilM celui mai optimist diinltre optimişti" 38•
-

•

"

El dem011Jstoo apoi •Că 'boh
og ezia va ţda're seamă numai de măsruri}le
.ce i se vor părea f.cwoiialbhle ei, de cele Ge ar conilmibui să-i :fiacă şi
maJi temeli.nocă ·SJtăpîndJI'Iela. u , dar pe 'OOl.lelailJbe le va refuza. Exprimîndu-şi
pnnootul dle Vledel"le ill1 problema organizăii'Iii poliJtice a dasei. muncdJI:Joare,
el se dedllaJI'Ia perutrill orgtand'MJ'Iela •umui partid, perutru c ă - sord.a el "e un fapt oare numai oumpărueall ă ISI8IU bună ahiibzru�IlJţă nu dOIV'edeşte,
faptm de a l(llduce miJŞ'Cia!1ea mullidÎ/tiOT�eaSC ă să facă ooadla pa!I'tideil'Or
da•sei stăpntoare in în că,eilaJI'ela Îl1l oare I8JCieSI:Jea, ele m de eil.e sî nt
primiSe u 39 .

Intreaga muncă .a sodaJ.i'Ştilloor ieşeni de răspîndire a marxisnrului
în lfîndUJii,Le munciiloni'l,or, 15-a mtegrell solild .iJn damlpaiilia desfăşura tă
in ÎIILtreaga �all' ă ,
pe111rtrru clialf ifilcarea �ooooogică , Ulilla din
condiţiile
p!f'incipale ş.i ·î n aoella!Ş i timp holtălfîlboare, -în J:upta pentru crearea parti
dullui polli.tic a[ dalSrei mllllilC�toare. A!Ceastă alcttlivli.tarte a Sbalt apoi, după
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ci"earea P.S.D.M.R, în crerutr.ul a:tenţi.ei conducerii paJrt. id tulu i . 1n ve d e
rea piiOpa·gării ideHor fundame:nrtla·le ale maJrx•iiSmu1ud, CongresUJl aU
III-,}ea al P .S.D.M.R. :a însăi"Ci.Jruat Comitetul Ex•eoult·iv rSă-şi tnt,ensdfke
llll1.lC
l1 a de 'tr,aJduoere î n .oontinuar.e a operre1or îrutelllllei.Jeii:JOI1Ho.r sod.�all i s 
muiui ştiinţifk. Acea,Sit'a era ICU :atît mai neoesar cu dt, în oad rul miş
cării soai,a:1iste din �ara l1JOia·Sitră co ntin'l.l!au să aiJroua e rteoriii străiine
marxismului. crare Îllls ă nu av1eaJU o limflruiEmţă domii1JCIIIlltă. BSite VIOT'ba
de ,o001Jcepţiile .anarhi:st·e care au fost serios şi oomrpetent combă1ute
de C. Dobrogeamu-Gheilea în lucrăriwe saJe de o mare V1al oar·e teore
tkă " Anarhia cug.etări i " ( 1 89 1 ) şi " A!IlarhiiSm şi sodaliSiill " ( 1 90 1 ) şi
de Opor tunismul IleformiiSit. Cl(l[le Î!ll'C:epuse ISă Se OOCă simţit mai al•eS
în rîndur.ile UI1101' linbeJ.eotw1i burghezi i Jtr.aJţ i în mişoa11ea muruoilto
rească, oare acum îşi p lie g ă1teau pUte oa.rea. ( Nădejde a reediitbat chiar
n

Mam:ifestul Goillluni st dell1Jamrindu-l şi schimbîndu-i titlul în "Man.ifes
tul soc1alist " pentru 'a d€'111:ol11St·ra că aplicarea sa în Rom â nia ar fi

dăumătoare).

Păltrundeooa şi ră spîllJ(:lirea sociaLi:smultUi � n ţara noas tră a avut
l oc aşa dair , în tc:orudiţHle Ul1Jei 1up�e :asooţ,ite 'UIU numai cu ideolo g i a
b u rg hez ă , ci şi cu diver•seLe curente eX!ÎJst:ente in mişoorea sociatl!i.stă.
Este cu .atît maă mare me11irtul sodaHşti'lor wmâni, în cadrul cărora
un Joc de :fruJnrte îl ociUipă LStOICIÎia[iştti'i rl.teiŞeill'Î. 1îm oriemba.r•ea m�şiCărli[ re:vo
luţi:onare, a cer ur.i1or rnu:ncitoiietŞti ş i .sooi.JaHSite pe po'ZliţiHe teoretke
a'1e cele i mad îoohllbate ştiiruţ•e dlesprte ll\.lli11e şi Stodetba,t:e, pe poz•i,�iile
marxismulUJi. R ăspîndlitr ea marxismului ;înfăptuittă cu prioepe:Ile şi con
v.in9ere de 'cătr-e mişoal'ea sodaliistă şi presa 5<3 , a itrufluenţat nu numai
eVioluţba faVloiialbilă .a mişcărH mUJncitlolieşti revol1Uţi10oore, Cii îrutrea-ga
luptă idleor.IQ9JOC·ă a V!l'ernii, a aJVrut ru1rmări 'JXYZ';.ItitV·e .as�pra vlie11i·i cuUru_
rare Ş'Î ştiiruţ itfi.oe din ţ.ara I1lOCIIS tră.
o
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partea 1-a, Buc. 1 954, p. 791 .
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4
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DIN ISTORICUL LEGISLAŢIEI MUNCII IN ROMANIA.
LEGEA DIN FEBRUARIE 1 906
O.

O.

RUSU

Leglisla�lia 'Im.I!IIIC!ii diin Româ111 ila modemli cupllilnde şi legea pen'lru reglemen·
tarea muii!(Ji i minOI'IÎlor şi femeilor din aşezlimintele industrilllle şi exploll'tlirîile mi·
aiere 1 , e.laboratli la sftrşiltn.ll. amdw 1 905 şi illl0elpu1:ul llllui
l.Ul
unnlitor. RliSIPunzfnd

:JDOr

neoesitlirlii

ade

epocii, pl1illl cOOJtin'lll·l ul larg şi sfera de ep�·ioare, legea ciW. febl'IU&o

rie 1906 oouopli 1llil loc dMei1lllli8Jt in evo lutia reglemetlllt !Wii rapo:rtunilor de mUill<: li dm
;Jer�Oad8 istonil<:li antenioarli primul'llli rlizboi mondial. l..4ipsa unei amailiirze mai deta·
liele a legH - llier'81!.m•8 ist·orioeli sau jruniJC!Woli CUip'I"ÎIIlz11!ld doaT suoointe reierin le
conţimutw Ş1i 8plkarea acesteia 2 - ne-a determiÎl!llalt sli �ezentlim u;ruele aspecte,
:nai sell1lllrutioativoe, pe c&!'e le ·imp!Jiocli oe oc etarea genezei, elaborlirii şi aoplddrii ac·
t:.tlui 1egis�@biv din 1906.
O trlisMtm'ă specifikli 8 indUJStxied di:n epoca e&pibahls.tli eme uti.JdZoall'ea Ullllllli
mare nu m ăr de ofemei ş.i minoni in p•wcesllll mtmcii. Demol1'81rea generalli a im.dus
!ried şi, m llli ales, creşte r e a •fortei motrice prin mrtrodi.IIC'efe a maşoinoilor tn toate renw
ri!e induiStriale, •8 debermilnat foloSiirea, din oe in ce m&i. loaJrg ă , a mllllilliO i minor•i.J OII
si femeilor, care constituiau o forţă de muocă mult ma.i ioeftină decit lucrilitOirH băr
bati şi, de multe ori, mai propice pentru anumite actiw�ăti. Karl Marx, an al iz in d
reperoUIS iurn ile �mediate ale extinderii prodluctiei mec8!111i�e MUip'I\a muncitonilor.
consta!Ja, In pPimul P!ru:i, că .·illl m�a in care faoe srupeillfluă forţ,a muscula:rli,
maşilll a devine mijloc perutru fol051iooa unor muncitor•i ilipSit[ de forţă rnusrularli,
adtică nedezvolbaH lfriziloeşte , dlac cu o mai rrua.re s-upllete a memibre!Jor. Prima devizli
a IolOSIÎII1i i capi1&liSJte •a ma�Ş�i'IIIilol' a fost decli mru'lliCa fumeia şi .a copiilOII" " 3•
Epoca de 00111So'liida.re şi extindere a i:ndlll5 mei m!IL';iilll•iiSte in RI()IJll amtia, 01.ll)l'J'IDsll
in1re r ăzboiul de independenJtă şi pnilrnw răzbOii rnondu8Jl, cul!lOiaŞte, de asemenea, o
CI'eŞII:ere CO'IlllJÎimlă 111 nrumliruliui de lumăto«"i femei Ş!i milnooi, 8111gajoa�i in ce1e mal
di'V1ei'Se ramuri industria;le. O im181g1Î1111E! de 81!15amblru asupra emn derH muncii femei·
lor ş.i milllmilor ne-o oferli a:nch�a i:ndJuSJtrrială d·Î!ll 1 901 -1902, după cue, In imdus
ld:a mi8JJ"e p re lucră tOiaa"e , dÎIIl .tOI!.ailul de 32.473 luJCrători , erau 6.617 de femei şi 2. 1 96
de copii 4 in1Jr•e 12-16 arui 5. Stllltf-B!JiiCI8 din 1 91 1-1 912 indii.JC ă p enrtru unitlitile illldlll5 ·
trÎJale, c ă·i ·fer8JI.e şi cariere 9.299 de femei 6, 2.797 de copii pină la 1 5 8IIIlÎ şi 1 0.034
de 1illle ri intre 1 6 şi 20 de am1P.
Folosi•r•ea rnun.cii femetilor şi cO!)liÎI!or In i.ndustd.e era deoisebirt de a!Vantajoasli
parutru patrorui şi stad, dOM imrpocvă.răto•8JI'Ie penJ!ru a:ngaj�ii din il'Cieastă categD'I"ie, li
căror situaţie era, deobicei, mai grea decit a lucrătorilor r:ruLturi , La o muncă aproape
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egală ca efort ou a J u,c ră• bor i lor bărbaţ1i şJ de aceeaşi dwl'a1ă, feJr.eiJe şi copi i i pri
rneau, d e re g ulă, un s·a�laitiu mult mai ml·c 8• Jn plus, ucenicii trebu iau să e1eou�e şi
a l1e mrulll!oi auxiLiar-e car1e le pDel wngea, ades•oo, Hmpul d e mul!liCă peste 12 oTe zdJ.
nic 9• Apoi, dlurat a mare a Ulcenidei, în t re 3-5 anJi, pel':o adă In ca1I1e v:nerii erau plă
H ti d oa.r SliJmbo1ioc, m ărea g.r.adul de e xp lolillbare a� weSile.i categorii, larg răsplndite

în dndus1r.ia noast ră.

Cons•ecintele a ce stei situatii n-au întî rziat să se facă simţite. lnceputwrile de
gradă•ri i f1iz:ce a forţei d e muncă, care afecta in�e<resele stat'l.lllui şi P'aJl r<mi lor şi
mai ales, cre-şter·oo acţii uni.:or de protes� din par�ea maJSelor murn,dt oa re împootr.iva
fol05i'Jrii abuzwe, arb i• tr are , a murrwii fem ei lor ş.i oopii lor, determină - In-că de J,a
snr-şntul secoliUI1ui tre•cru't - ÎiiiJC•ef'carea d e r·eglementare a reg i m ru lruri de munc ă al
acest()lf Jm:: rMori. Pe l îngă unele prevedcr1i, spor,ad ic e şi incomrp: ete, Pef•ef'itoaPe la
s ituaţ i a fc:·u eilor şi minorilor din industrie, cuprinse în d iferite acte cu ca11actcr nor
marl'iv 10 o pri m ă legifer&e mai prec,irsă a ac•estci prob leme o g ăsim in R!eg u laJmentul
prernt·ru lindus� riile in'Sd!rubre din aJ!I!Ul 1 894 11• P a 11te a cea ma.i înarinrtată a regu�arnen
tului, prrint re :alltele, prevedea că �timpul de mrmcă pent-ru corpiH in<t re 12-1 4 an.i nu
pwtea depăşi 6 o r-e pe :ti, femeiJe şti copiiJi srub 1 4 ani nu purt·eau fi fol051i�i la lucrul
de no ap te şi s ărb ălt.:or-ide, �6Jil" copiili suib 1 2 an.i nu puteau fii angaj ati ca sala·Piaţi
Legea mese:l'iilor drin 1 902, relruirrud prob.lerna muiiiJclii c
lor, st-ab i lera 6 ore de lucru
perrutru .e>:ev,iri" intre 1 2�14 illlll!i şti 8 ore p•entm oei d·e 1 4-1 6 anii 12 .
Dar, pc lîngă lipsa unor preocupări constante, din partea statului şi patronilor,
pentru so·arta lucrătorilor, ni c i un articol din legi.!e a mintiJt e nu .asigura aplicarea efec
tivă a prevederilor de ocrolire a muncii. După cum remarca Iosif N ă d e j d e , in 1 905,
înJceputur.i,Je ·peg1em ernt ări•i pro,lect,:eri munoitorilO!t, c:uprrJIIU5e în le gea meseflii:or şi
in ail.ie ac�e l eg Ls la trive, .au fOSil !IlŞa de pu�in aplucaMI·e inc it le pu1erm oons i defla
nee:x:lisbeJrut e " 1 3 . Astfel, ·La imJceputurl SJeCO!u�ui lliOlStm, femeri le şi OOipri,ii - nevo:.ţi să
lucreze in intr·epruruieri1e irnduSilrliiaJle pe111 tru a-Ş!i ct·şt•iga ex,is1entra 14 - e<rau srurpUIŞi,
potlliVlirt mă•rturr i i lor u:n'llli oon t·em poran , 1a . SrpeC!UJ a cea mi6Ji neomeno.as1i şi trr a ta
m'€111t'll l cel mai mizerabil! ( . . . )" 15• Adăugînd la aces1ea şi info:uenta directă a folo 
stirrii IDlen5e a munaii feoneiilor şi minorr i lor asupra creş-teruri nu m ăruJ'llli !UJCTă.torilol
bărbaţ.i rămaşi fărră lucru, ne pUitem eXlphlcra int•ernJSifli.c are;a �ctiuiiiJtil orr murnJCitroroş ti
:re<V'€111didnd imbllln ăltă1Jir·ea CO!Ilditii lor de munc ă şi !rimdtarea fullositr'ii aoestor oate
qor i i de lucră tOITi.
Ne :gnorirui ·starea de srp i.rnrt a muncitorrimii, dezirlerate�e eX'Pifim at e prin p res ă ,
m<llliLfeste sBIU aLte docu mernJt e cu oaiTlaJcter revenrlioatirv, programul P'aJil"l\riduluri Soci•al
DeiiilOICI"e1 din 1 893, 1rn praTite a -a dou a , mferrirto&e la .proteguirea clasei munciJtoa-re
induS'I.ri&e " , crurprindea şi lllmnă toarrele dO'Uă cerinte : .Copriii maJi mici de 1 4 an•i să
nu fie pnimi�i La rnrmcă " ş•i .Reg lemeiiiJ\ar-ea rnundi �emev:orr " 1 6• CIO'IlgJr€Sul al I l - l ea
ari P.S.D.M.R, diJn 1 894, atprobă ş1i o motiune in acest sens 17• La sHrşitua s.eco'lului
trecmrt, .IJumea nO'll ă " chem a şi femerile muncitoarre s ă se ală ture luptei bărbra�ilOII
in vederea ameEor ăil"ii sirtu.aţiei lor rr.�errirale şi po•lWice 18.
La mij�ocul :prumruluri deoen•iu din secolul! nros�ru. i:n corrudrilt i id'e consoUdărH orga
niz aţli iJor smdioaloe ş•i a creşterii .lrUJptei clasei muncioo are d iln Românlia pent ru dob!n
d:rea unor ·legiuiri de proteat.ia munci i 19, se v>a impune, C'll ma i rnulltă tărie, nerce
&il\atea r-eqlem ernJtălf·ii. printr-ro aege srpe<:i arl ă a muncii femeiillor ş·i milllorilor din
industrie. Urmărrind g e:nez,a aaesrtei leg:i , al c ă l'e i mobJ1l trr coosrti1ulie lup.t ele prole
ta'I1LaltUJ!u!, otreburie să ave m in vedere illll5 ă ş·i Jn1errese l e burghe7Jieli şi m oş ie r imi-i care,
conjugatP. cu infl1,1enta externă, au gr ăbi t el ab ora rea l eg•i i .
Deşi reprezenltanţii drmrtJJirei s-au st r ă durit să prezinrte l eg era ca. pe o măsură
meruit1i să aJmer1imeze s i,tuartia lucrătorilor •.cu forte neîrnders1ulărto are (rardrică femei
"Ş•i mrillloo - 'll. .!Il.)", c ărora J.i se dmpursese . o mwncă peste purteri�e lor• în srtabili·
men1e .cu altmosfe<ra vicrila� ă " 2o, rto truş i , împrej urările in care a rosrt e�borrat ă, con
ţinut'Url trUiiiJChilait şi arplli!oal!'ea limita1ă ·a leg ii , vădesc caJil"aderu� e� de clrasă, grija
peil!tru a o folosi in scopul ap ă r ă-ri i intereselor burghe'lliei şli moşri:err·imii.
Pe Ungă irruteiiiJ�La de a stăvilri aJcţiunide revendicaltive o.Je meJSelor muoclirtoa-re,
COIIIS errvatorlii - •aJ cl1rorr reprezootalll t i se a,flrau la guvern in timpul el abo·rării legid
- pretrinz1nd că si11111t călă uz.:tu de principii demoore1dce 2 1 , aru ull'l11 ări1 - prin dema>
gogia f1ioo�ă tn juxul probrlemei rnUillcirtoreŞti - să-şti as;gure o anumită .populari·
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�·. pentru a rev.italiZJa oceaSiti'i grupare retrognadi'i şJ, evea11tual, a- >i asigura un
� dle fortă pe.rut.ru IBltunci cind va trece in opo'Zli�ie. La inoeput'lll! anul'lrl 1 906, pri
� J::!inistru ş-i şe{ul pai1tlidu!Uii conservator, Gh. Gr'igore Cantacurz.ino, cu prErtentia
:�= a fi fost .adi'ip1111 l a lideille mai liberale d>im Fnancioa " , susţinea, cu �i'irie, in pM
� că, penJtru a SIIIJ.va pairtiduJ roru;.ervoator de la p·ieire trebuie aşezat .pe teme
r4 :!Otemidi şi si'ini'itoasi'i a dragos�ei ş� incredePii corpului cledtoool", • Nebuie si'i
·� rădăcinile sale ( ale Pan!Jidului conserV���<tor - s .lll . ) in sii!IIU .I n.athmei " 22. Desi
�=
elaborarea acestei Jegi cu contdnUJt ma'i inaintalt - pe oare regele a tin·wt s-o
!!t:Tedinteze cOIIlSell'vatoPi·l or, tot In scopu� de a le col!lSOlida soitua.�:a de guvernant i
:� putea asi!gq.Jtra, pent!lu moment, un plus de popularli�ate in fa�a alegi'itorilor.
In e:r.p!iCillll' ea genezei legi i trebuJe sl! avem tn V'Cdere el! mi'isurile rest.r.iotive
-=� pat.ron8't, ·cuprinse in 'ea, pe de o pante, <'hiail' daci'! s-ar fd aplicat, a·fe·ctl8u !10
�� m iisuri'i pătura cOI!lServatoare - aJ.e ci'i>rei inte.rese pflirncdpl!llle erau legate de
l!l;rialhu ri'i - &, pe de >8Jl11i p arte, puteau f>i foloS>i,te drept ctap de acuzare hnpo
� liberaolilor, .c&e nu se ingr.i 1eau" de S()arta lumi'itori[or diin induSitrie 23• De

aemenea, er8/U in joc Şii >i!lllterese legate de prosperitatea oconomki'i a claselOII' do
=--o te, fapt c!l!re ducea !•a prevedoeni legisiati>ve me:nJi>te .să impiedice o degradare
• =.mcitorimii printr-o eXtploatare neti'irmm>iti'i " 24.
Pornind de �a considerentele care au det•Nminat gii..IV'C·mul conservator să
.topte •legea de proteguire >a munc�i �eme'ilor ş•i cop:iiloll', P·wtem impi'i.rti'işli cornc.Iuzia
.=.:1ui rcprez•�n taM d e seami'i al mişci'irii socialiste, potrivit ci'ireia . cînd ( . . . ) burqhe
-:M (in serusul generaJ! de ocinmuitOII'i - s.n. ) Î!ll familie, patrondi de tot soJul intre
db:Jş:ii se gindesc La legife'l'i'i·ri ale muJliCii i, ei se inte>lege, vor 8/Vea tn vedere inte
::-esele lor pe c&I1e şi le vor pune la oat}e - ş>i nu acele ale munC!itonirlor• 25•
Pe >ltngi'i siltua.pa din ·taTi'i, oare a avu1 rolul hoti'i>rHOil' tn alci'ihll!raa legii, regle
�e!l muncit femeilor �i copiiilor In atte staJI.e e>U'I'OIJ)OOe şi luplta m aselor mUJD.
citoare diin d�ilte ti'irli p entru protectia munci·i, au inlfluenta>t favorabil e,Jaborarea
legiuiflii din 1 906. Fi'iri'i a negli j a realit1iti1e interne 26, luind ca modei legea francezi'!
asupra minori[OII' �i femeilor din 2 noioembll'>ie 1 892 27, legiuitorii romârrui au cercetllll
şi leg'ile ·&SemănMoare ru•n a>lt>e �alte europene 28, si 1ulrndu -se, in privinta v.irstei de
primire a mlinOII' i!or la lu(l!'IU şi a durat� millnoii, pe o linie de mijloc 29• Deşi RomA
Dia nu a ratifi·cat c-onventi•a i'llltern>a>tioil1'a>l1i referi>tomre la imerzicerea lucrw•ui de
noapte pentru femei, adoptllll i'i de Oongresul irn�·ematiiOtlal pentru pii'Otectwa muncii
de la Berna din I 905 30, totuşi, In spdniltul acest ci convemt.ii, va legifera, la llllC'ep U·
tul a.nillduli următor, interzi-cerea luCiflll l ui de no>ap1e p>entru rninocd.
Proi•octul de lege asupra muncii mlinoni�or ş>i femeilor, Intocmit de Miiillistrui
AC]1'iruJ.tutii. >Industil'liei, Oomertulu>i şi Domeniilor, Ion Lahovari, a f05l adus in ·faţa
Adu:ni'i'l'ii Deputatilor la 1 5 dec>embrie 1 905, >eu !intentia - m 1irturisi11i d·e au>torull
proiectului - de >a-1 vota inainte de sfirşitul anului 31• In aceeaşi zi, fi'iri'i nici o inter

ventie, ·proiectUJl este >adoptat 1n unanim�t>ate 32, .Jntaventua burgheziei .indusmiale,
prm intermediul • Uniunii industriaş.ilor" dirn România 33 , in scopul api'iri'irii unor pri
vile!)ii, lezate de dispozitiile proiectului, determini'i aminarea discutiei in Senat pen
tru !uil11!11 ianuarie 1 906. Dez·baterlile, pillrtate in şedinta Senatulu!i din 1 7 tanuanile
1 906 şri l!lliChe>i lllt·e prlin l!ldopt>cuea proiectu[ui in un,anim>itate 34, au avut oa mobil
ame>ndarnemtele Uniun i i industriaşilor, pre'l'e!Ilta.te de Ion Lahovati. Aooop>ta:rea aces
\or1a - oum •ei1a -şi de aştepta1 - a dus La mod�rfiki'iri ale pii'O iedului în defa!Voare�
lucri'i-tori>lor 35, R eadus in fata Aduni'irii , ·l a 21 ianuarie, p.roioctul es1·e votat - iari'işr
In d ep�ini'i 11icere - cu numai doui'i votur'i lmpo�rivi'i 36• Farp�ul el! legea .s-a vo.tat
-- aşa cum remarca ma.i �·i['Z iu unul dimre cei ma.i buni oonoocMor>i a>i leoisiat :ei
mun.aii din RomAnia - Intr-o stare de indiferenţă, si nonim i'! cu dnco!lliŞtienta" 37, con
mrmi'i , incli odl8>tă , dezdnteresul burgheziei ş>i moşlierimii fati'i de necesHatea imbu
nătăţirii reale a situatiei maselor muncdtoare .
&S�U�pna muncii miniOTil<>T ş,i femei4o'l' lrn aşezi'imi•nte!Je indUJSitri aJ.e şii ex
• Legea
p:ol!lti'ifli m�niere •, promulg·a ti'i pnin decretul regal dm 1 1 (ebrua.rie 1 906 38• Sltab Hea
vi>Ilsta mi:ruimi'i, de •la oare min'()l['ii pu�eau fii a..ng aj�i, la 1 2 ani ( ar.t. -1 ). Deşi nu se
fi'icea prec.ill'a>re e�i'i asupra limi�eloll' de vins11i &le m i!IlOrdlor, totuşi din contex
tul leqii de51J)I1i>ndem el! intrau in această oategol'ie, �etele sub 17 a!Illi şi b i'i ietii sub
1 5 oori, Potrivit preveder·i�lOil' legii, minordi nu ip'UIIJeau fi lntrebuintarti .la lucri'iri peri-
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cuJ-oaose şi insalubre, chiiar dacă aC'E!Ste l'OOI'ă[li nu se execută in aşezămUvte'le indus
·t niale, mme şi oariere" (IM't. 1 ), Le ere itnterzis lucrul de noapte (•art. 5), w, pe!Ditru
cei de vîii'Sită rpionă •la 15 .mi, duT·illta rnunoii era de 8 01re, puMmlu-se, ion ilill.uani.ote
iDdllS'tlrii, . aCIOrda 1 0 ()ll' e pentru oopi i i de la 1 3 La 1 5 anQ" (art. 7). Penltru a fii llmga.
jCIJti, mitnorii .trebudlau să aibă un J iv,ret, in SOOiplll t.iner·H e<VIiJdemlţai lor, ş.i un cer·td
fi<Jat meddoal , pailt·r:u a dovedti că sint �ţi de muncă (M't. 2). Pa'Lronii care rol.o5eau
ooplii sub ·15 ani uebui.a.u să dedall'e anwail n'llllll ăiiUI aoe51toroa (art. 3) şi mai III/V'eliiU
obtliigaţlia de a a LcăWi 1\liD. . Regu•larnenrt. IDII.erior•, care să f.i e .vdrzla4 dJe prima.rul co
munei şi afişat" ( a.rt. 1 8). Femeile, după naştere, obţineau un concediu d e 3---4 săp·
.tămini, fără saiJilr,ru, păst.riii1Jdru-şi doar loc:Uil de mUill.că (ar.t. 6). DU[atoa munc ii pentru
femei oscila intte 1 Q..-.. 1 1 ore (ldll1t . 7). Urmează disp<Yzlilţ·i·i ref«irtoare la rel.alţiile din
tre pllltronli şli eleV1i (art. g_..... 1 1 ), idellltioe cu a.cel}ea dilll legea mesertilor, I!IICJordJa.rea
tmei zi·le de repaus ope să,pt ămÎIIl ă (am. 1 6 ) şi măsuri privim apl!iCI!Irea legi i şi pedep
siJrea incălcărH dlispozittilor acesteia ( art. 1 7-23).
O priwe de ansamb lu •aswpre con�illlU tulll.l'i leglii ne relevă pri.ncipe.lele nea
jllllS'Il[
li i ale acesteia : legea stabillea condi�ii d estul de grr-ele pentru femeile mll.llllCi·
toare şi UJOenici - p!f'in unele st ipul a tlii maroioo chiar un r·egres fllltă de dispo7Jiţiile
sirn�lare din legiuirile anterioare 39 - excepţiile , prevăzuite in lege 40, făceaiU posi
blilă eludarea U!!lOr diisp07li1ii fmoo11a1biJe lucr ătordi:or, lipseau apod pll'evederi a&upra
selarizării, asd.gu.răr,iJlor soc i ale , sferei de •a.pil'icare 41 etc. ln ciuda oaoestor iilluioiente
ŞI carenţe, pll'in unele din prevedel!' i le cupll"inse in aele 24 de 18!I1Ucole aLe legH, re4u&te şi •ÎIIl requ181llleltJu
ll l de ap�tca.re, dlim lflllgtU
l
Sil aJOel.aşi o&n 42, J1lRllllciltorimea obţinea
totuşi o vJctorie pe koo.W! Luptei peoitru o .J.latie ooroti.ltoare a mUiii.C ii. După cum
au .precizat şd �mii fnmtaşi ai mllişcă·rii SIOCialist•e de la noi - �!IIJc ă dm peiiioarlia ela
borării leg ii - dştigu.l cel mai insenmlllt de pe urma aJOesteli ml§surJ era, in pll'irnul
r1nd , .recunoaşterea dim panrea staJtului, a necesd•tă�i .:protecţiei legale a ml\.lllc
l ito
l'illo r" şi 1apoi Uillele mlici imbună1ă�i oare putea fi aduse pr.iln ap•licarea l-egi i 43•
Inl!r-adevăr, aşa ourn V10fn v edea mai departe, tramspunerea m practică a legli.i sporadkă şi l.liMlaterală - nu va aduce o lmbulnă�ă�re simt'irtoa.re a condiltiilor de
muncă ale lucriHorilor recrutaţi din rindurile minorilor şi femeilor, după cum era

i!lecesiiJl'.

Pl'in apli.caa'ea le9di - iD.celp•ioo cu 15 deoernbrie 1906 44 - so�a urmărit, m mod
speciei, doalr indepLinirea colll.diM iaOII' de angajare a miÎillol'idor, 115igurarea evidenteo
a.cestora şi iiDitoc:mirea reguLameillltel or de fulllCţiona.ne a i'Illtre�priJlld erillor oare folo
se81U rndnori. Grăi1oare, tn a()e'St sens, este ·aimul an MiD!iosoterulUJi Agricultur ii , lndus1rieli, Coonerţul'llli şti Domen-iilor din februarie 1 907 45 - !lidiresată oprj,măriilor şi con
sacrart.ă aJpllică.rii legii - care iiiiSiistă ei!d!UJSiv 18S'UljJ'Ta aJpl icăiflii acestor dispoziildi.
Doar, in fined.ul ·circull arei se meruţiona că .Deşi lege a a ·intrat in ap�iCiall'e ( . . . ), pină
astă-m Mindsterul nu a pllimilt nici o inştiilllta.re pDim care să-� probeze că legea a
f051t adusă indeajllals la cunoş.tiiDI\a clasei mUillC irtoMe, reea ce ne face a orede că ea
nu s-a buru!l'at de publlioiti8Jt•e mai 1111Jare• 46.
Boga tul material docUI!lleDJtar refer itor la ap1loca rea legii, exiSilfflt in diferite
arhive, denotă, in 'Principal, grija •pe ntru ime61trarea millO«'ilOII' ou ac e•le Hvrete şi
t inerea evidentei lor. Deşi, controlul medical, elib erar ea livretelor pentru minori şi
imeglS'trarea a.ces�or a - ac;tiU!II·i cu carac ter geneil'al şti pen:n6111.ealll , lll!'1l1 ălf1ill.e de orga
nelle minlis1eriale oare supra:vegheau aplicare���� legH - p•msupuneau, cel puţin in
t;;pliritul. legii, şi luar ea unor măsuri o c:rotH08re, to�uşi, in il'•ealitJcrte, l ucrur i l e se rezu
mau la aspec�u l formaJ! 47, patronii SIU5trăgindu-se deseol'i şi de la in.d•epa.inirea ace$
tor
fOI'IJMlităţi 48.
·
Nid alcă tuir ea regulamentelor de fabrică, intocmilte conform arti co·l.iu l:ui 18 din
lege, nu a dll!S la lmbunăotă�illile aştep ta.t e de lucră toni. N'lllllleToasele reg'l.liJamente,
llllc ătuire in 1 907-1908 de pat roni i irutreprinderilor şi wpU5 e spre ap:robare primă
riilor, au cam acelaşi =tinut, r eferi nd u- s e la durat a mllilcii, sa.liarjza�re, asigu:ră·lli
şi dilfi&ilte PlfWederli srpecioale peiD.Jtru femei ş:i CO!pii, ouprmz1nd, \lalOOil'i, dispoziţii msl
aspre dedt lege a iru;ăşi 49• Alsupra ap l ic ă r i i acestor reg:uil amente nu IIIV em insă !Uc.i
un fel de m ărtulfi i. Din conwa, datele as�a s·i,tua.ţiei femeilor şi mimorHor dlin illldus 
tr•ie dezvă luie realităt.i tniste 50• După cum observa un oontemporlllll , intr-un amplu
sWdiu 86Upra leg4slalt·iei muncii, legea ddn 1 906 .rAI fii Slilllg·UI'oll lege care oonţ.imiJe
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� ...U princip:iu lbUIIl (iSe referli la stabHirea dlllratei mundi - s.n.), d.w oare
ncic11hiUI dia caU7lll fielul'lli ( avo'Clitesc) cum e red act18Jt li şi dlil!l oaJUZa lipsei Ui!Wi
� .nos• 51.
?::ia .-mare IIISJstlim, de la !Jn.cep'lllt , la o apltiJoa.re limliitatli a legii, In strfiDSll
-::.: :.:!
cu interesele proprietarilor industriali,
sprijiniti de guvernantii l ib eral i
� :latre timp, La af1[11I1Ja st81!Julud. Prevederile legi i, f8!VO«"•a.b i1e maselm' m'llid
il toan,
.� : i eau trecute C'll vederea, seu folosdnd excepţilile dilll 1extu1 oii.OeSitlie a, erau m!J
:::__,i
_ · � :: rin alte dispozitii guvernamentale.
Astfel, referitor 1a timpul de muncii al
:,,- -; � :-:- ln industrie, numai in 1908 glisim 1 1 decret e regale care aprobau deroga
._ :.: la lege pentru H mari i rutrepr·illlderi indll511.ri ale d.ial ţarrli, fn care lUIOI'W sute
:z :':::Jet sz.
�!Mturi.ile clocuanentare oooduc la OOI!lSlata r ea eli, dupll paitJru ani de 110 intra·
._ � vigoare a leg ii i!ISU<p·ra m'llallci i femeilorr ş i minorillor, situ� aoe51tor csbegoril
m=: =-:J!te lntrepr·indter·i rindusitJriale , nu se schimbase. Procese-verbale d·iln 1 909---41 910.
� lnspeotoraJtudn.l!i LndUISII.xli al - iru;li.rcinat de MinQSiterul in.diu51tl"iei şi <Xlilller
�. cu supravegherea apliclirrii l<eg ii �n diocuţile - rele!Vli !Il:ea.jUillwa-i ,!Jnsemnate in
� privintli la :n.umer0116 e intrepr.iJnderi industriale din difeTlilte olliiŞe 53, Cele
�• f!"ecvente ab uzuri se referearu. la pTel'lllllgirea timpul1ui de mUill<: li al femeilorr ŞI
- :: .-:0r
pînă l·a 1 0 1/2- · 12 h., primirea minorilor flirli respeabarea regulilor stabilite
jas.a regulamente1or dJe .fillllliC't ioo.a:re a illl!.reprmder.iJor, comporrtarea detes1albilli e
-=cailor etc. 54•
Intr-o lucrare pub1ilcatli ii!l 1910, juristul burrghez, N. P�-Comnen, surrp.l'illl·
- foarte exact nerespectarea sau ne&Jp1Jici8JI'e8 p.reveder.iJor legli.i din 1 90�, ca �
:::".�erabila inqi'iduint1! a .autoritlitilor fatli de aceastli st81l"e de lucruri : . In diferite
-r:zJte !Dtreprilise de noi, flirli III!ioi o oc.am ate ofioi.Wli, am oonsli8bBit d si\lllt rare sta·
::Jiimentele industrnale din tarli in oare sli nu intllneşoti oopii de ş.Bip'te, opt şi nou!l
a=. lucrînd de-a valma cu adultii 1 3 şi 1 4 ore . In ceea ce priveşt e m unoa femeilor
- conti!rwa au toru l - 8p0i, d.is;pozitdUI!lile legii mi rlimais cih1air de la iiii.C'e'Put
.roape tn tnt.!'E!gime lirerli moartli 1 şl ou toaAe a.c: e ste a, in zadar 1lllll1 cliutat sli glisim
= sinqur prooos -vei'bal de COilltr av etnJt ie inched.at de v:retlill& din aulloi'itlitile compe
A!Dte 1 nriei UID tribunlal dliJn tllllr li , dupli c:d'f.e ştim, o,. a judecat rptnli !n rprezoen.t vreun
u ss.
Un I'elplrezen.tra;rut aii au.torHlitilor, Dr. C.
Cll'oces de COIIIWaventie Ia legea d-e fa tli
:h.. Orleanu - medicul şef •al capitalei şi preşedintele consiliului de igienli :r.:.r-un raport dWn 1 9 1 0 aji!IDgea la .OOI!lSt8Jtarea unei stliri de luoruJri nenorooilte ( . . . )
oi murne d �ill majoritatea Nt,brWilor din orraşul nos'l.ru (Bucu�Teş'l.i - s.n.) se intre
:xililteii!Z li IIIU!I1leroşi ucenici, adicli copii in wrrstli de la 1 1 -<14 ani, ceea ce n-ar f·i
a.imic dacli ar t:i tlllltrebuillla
lt tu 1a o munc li tn rBiport cu etatea 1or, dar, din nenoro
cire, ei stl!l!t tnt·rebud.nt ati adeseo1'1i •l a s arrc i ni oare .trec pe�Ptc puterile lo r şi ceea ce
!Dcli tot .n...arr fi aşa de gnw dacli in plus nn i-•ar şi surme.na prin fa'J)Ilul eli le impune
'-�Il nu m lir de ore d e l ucru prea m are penrtru etatea 1or şi aoeasba ou .toate eli exiSit!l
In viqoare o lege şi un :r;egu�amerut asupra munc::i i minorllorr din fabr ici " 541•
In raport ru leg ile ·llllllerioare asupra repausu1ll'i dumdn ioal şli oi"g181lllizlirii mese
riilor, legea priv!ltoare la muill•Ca miiii.OIHI" or şi femeilor - mai puţin CUiliOISCUtli J)IIin
tre lu or litol"i $i cu o s1ierli de apllioare mult mai Nmd�atli - a prreocup lllt continun
mişca!'el8 mUillcit oreascli şi mase[e mui!IIC itoare din tara noastrli, fli.ră tnsli a se a;jungc
la actiuni de anvergura şi rlisunetul tntilnite in timpul lupltei pentru repausul dumi
nical sau imrpollriva co.11poratiilor. Oa:raotel"isol.1icli luli·r ilOT de po'Z'itili fatli de lriltuaţia
f�meilor şi minerilor este integrarea lor in actiunea generralli pentru dobîndirea
uuei adevlirate OCI"Oitiri a m aselor de lUJcrli.tori.
·Mişcarea mundtoreascli, caJTe mili1asB cu oonsecvenJtli pen�ru obţineTea UDe'�
a semen ea legi, a privit favorrabil dn�entia şi apoi activit.altea legiuitorilor pentru
ak�ruilrea acest•ei a 57• Man•ifestind o anumitli rezerv li fatli de elfticilelllta leqi.i, �i:reasc1!
in conditii-le ctnd puterea Ieqislativli apartinea cLaselor dominanll.e 58, reprezentantii
mişd�TJi mum: iJtorreşt i au oemt totuşi murnailtoll"lilmi•t ;11 a cţiorne ze in vederea apliclirii
ei tn toate sedloarele dle &ctivi1Jalte şi a hnbun�-tl!�i..rii OOII! pnu�ui!Jui . Un memoriu al
sindicatelor, adreslllt p arrl�aiT�€1Il!tu lui I.a inceputul anului 1 906, e:r.pi'imâoo a.c:eas111 o.pi
oie, ce re a .oa legea asurpra muncii femeilor şi copiilor sli fme imbu.nlitlioţitli si apli ·
oa.tli nu num181i I n lindUIStria m are, ci ş i in oe& micli , trarnsport, COIIIl«'t etc. u 59• Con-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

236

D. D. RUSU

6

.aJUgust 1 906, oare a den unt a� oa:raoterul f orm al ail. irut!regii legis
laţii de .ocrot·r·e a muiJJC i i", în V\igoare la acea d & ă , a cerUJt o reglemenwe ma:i
OOII" espunză toare a uW iz ăr i i mtilnoriilor în indus·ttrie, protpun�nd internicerea anga•j ăril
copi ilor pinii la 1 4 ani şi li m it a re a timpului de lucru l a 6 ore pentru tin�rii d e
1 4-- 1 fl .ani '0• Gr eve l c desfăşurate i n cursul anului 1 907 l a Bucureşti, Galaţi şi î n alte
centr� cu c coucentr.are muncitoreasc ă puternică, v-izau şi si t ua ti a lucreîtorilor recru··
tati din rindul femeilor şi minorilor.
In anii 1 908-- 1 910, a oon�inuat lupta m aselm mund�oare pelllltru apLicarea şi
cornplelan' a legii asu pr a muncii minorilor şi femeilor, manife�t!ndu-se sub cele m a i
diverse �otr'ITle. In partea econo:mdcă a PTograrnul'l.l'i P.adidunu i Sodai-Democ:rat din
România, vo·tat la Cong.resuil de reconstMuire din 1 91 0, p:rin.tre al�ele, se cere a : .1�
t erz icerea absolută a mu nci i cop�ilm mai m iJCi de 14 anL Legi ocro�drtoatre peJliWu uce
niJCi şi munairtofli minoiCi. lnvăţăm!nt profesion'illl. a r atu i t rprin 5coal'C sau rnTSuri libere
Lnter �ice rea deplină a munoH pen•tru femei şi minori în ilndu5lttri ile vătămătoare ( . . . )
La aceeaş� muncă salar eqal p ellltru munci1ori i de arrnb ele sexe• 6 1.
Deşi valabilitatea legii as upr a muncii femeilor şi minor:i lor a fost pusă i n dis
cutie 62 î•n·cepirud ·CU al!l'ul 1 91 2 - amJl promulgăr�i meserii!or şi Ji15•igurărilor mund
tOJ'e!Şiti - to�uşi, •situa�ia <JJcestm •c<JJ!egorii de o<IJffieni ai mun.cii ş.i p.revooerlile ocro
Utoare pentoru ei au •cominuat să fie in aten•tia mişcă·rii mUI!ld�oreşti. Sub impulsul
miJşcăT1il o;r g rev.ist e ale ucenidl<or din Ploi·eş.[li şi Bu�Cilltr eşti, a altor acti'll1li şi mani
festări mUI!lcitoreşti, Con gresul P.a.rtidului Sodta•lisrt şi al sindk�elor d.;n iunie 1912
a ll<loptart: o mo�iune referitoa•re la . legea d un 1 906" ; p·r in a c east a : . s e protes-tează
contra ne<JJp l icărH legii din ·1 906 penrl:tru reglement.a.Dea mruncii f.emeilor şi oap�iiOI
!10. if·abrici şi ateHere, lege c a re a căzut i-n deSIU•etuddne imedi•art după V'Ortall'ea ei, si
se oere a se pune in apli<car•e cît mai neînHrziat " 63 . Ax::eea1şi doloeantă este f·erm
S'UStinu1ă şJ 1n anul urrn ă• to r prin diferi·te m emo�ii oşi man i fes te 64. Aoelaş·i ta blou ne
e&"i! ruqră'Vit oşi de unele tr·<rpoarte, man ifeSite, a11t•i•cole din presa mundtoreasocă sau
d•emoc:rartică din <JJn:ii 1 91 4-1 91 5, care reflec t ă ineficienta acestor mli�l. prindpal
rezulta t al necrpHcăi1ii lor. Dr. Ecarterina Arbore, militantă s odalis tă cu pr·eocUtpări
speoiale pentru problemele si'tuatiei muncHorilru, în amp !ul Drupont .Ocm�'ioPea mun
cii ·feme ilor şi capdHor• 65, prezen•tat J,a CongPesul sin dical din i arma.r:.e 1 91 4, a făcu1
o temein i c ă <ll!laliză a evolu�i·ei p rob J.em ei pe plan mon d i a l ş.i a situati·ei din Rom â
nia, ajungîl!lld la concl'llz i a că .Ambele leqi, legea lui LahrNary şi acee•a a mese
riilor (se referă la legea din 1 9 1 2 - s.n.) sînt de�eotuoase şi incomplete fată d e
leqile az i in vioqoa:re î n tărtle s�trăi.noe. Dar nid II/Ces1·e dispo:Zlitiuni legale nu se apli
că" 66• Pornind de !.a cerintele formulate în raport, Congresul •a adopt at o r e zolu t ie
re<feri�oare la .MUtnca femeilor şi cap iHor " 67 • .Avînd in v·edere că o daU! cru d•ez
voltarea mereu crelSIC'Înd a imliuSitl'i•ei m ari J.a no i creşt·e şi eXiplo atar·ea copiilor ŞI
feme i lor tn fabr id şi at•eli·ere•, re� oluţd•a pPec iza că, . Oonqresul sindi.cal hotărăşte
ca pînă 1a modilficll!r ea l•eg:lor existelllt e mul!ll citorii orga!!llizati•ei să �alCă ppes·inmo
"'supra patronii-ar ca să se ap l ic e în mod riguros, cel putin dispozitiiJ.e exist.ente"
Totodată se cerea ca .!mpr-eU<nă cu p artidul socialoist" să se >actioneze în vederea
obtinerii utrmMoarelor Peverud<iicări : •inrt:erzi•cerea munci de noapte pen.tru femei .
publicarea dndustriilor p r i me jdioase în oall'e rm rpot •luc ra .femeile, ziua de muncă d e
8 ore. r.opiii să fie tpl'imiti la lucru de la 1 4 ani, iar între 1 4-1 8 aJ!l i să lucreze 6
ore pe zi, copiii să invete in ş.coli pînă l.a 1 4 ani si să s-e apli·ce rigums m � sm i le
dP. iqi•enă 1n a�e l i e r·e unde lucrează femei şi corpii 68• Din felul cum s-·a pus piroblema
ocrotir-ii femei!or ·şi m inorilor d•in iru:!Iu�ri e 1a oongr es , reiese că to&e pr ev eder ile
legii din 1 906 deven·isetră dez.idoerate.
Desi legea asiqnJ.ră.r ilor mund�oreşti d in 1 9 1 2 S·e referea i�tr-o serie de arti
cole {22 , 3 1 -52) şi la si !Ju.aţlia •femeilor şi •corpiilor din cîmpul muncii - oeea ce echi
vaLa cu abrogarea leg.iuil1ii din 1906 69 - �otUJŞi, in ani i 1 91 2-19 1 6 s-·au m ai purtaot
diSCIU'tii , l a nivelul Mi.nist-erulu i Indust�T:iei, referitoare la •V.a l ab iHl<lt·ea Iegii d in 1 906
Astfel, la f·notrebarea Minist-erului lllldusrt.riei ş•i Ooun er·tuJoui II!SOUpra sÎltuatiei legi i dill
1 906, Direoţj.a lndustti·ei Mari din li!JCest mi.lll!iste r ră�UIIld ea, Îill septembrie 1 9 1 5, eli
ar trebui să �rămînă in vigo•are doar al1tiicolul patru, cetrîndu-ISe irusă şi păr·el'ea Milnis·
terulwi 10. Nu Cllliloa
l' ştem trăspruillSIU l mdi!list,erului, dar, în sept€1111brie 1 91 6, Casa cenfer·inta sindicală din
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meseriilor, inrtr-o aldresă că.tre aJOelaş.i mil!lister, considera . că legea din 1 906
mai are r.a.ţirumea de a fi ap l ic ată " 7 1.
� şi ce)elabte l€9i r�er itoare la. situ a t ia muncitorHor indlllS �riali din perioada
c-=:n.i a istoriei Româ:niei, m ăsuri le legislative pl!".ivi.toare la condiţiile de mWl!Că
�i:or şi milnorilor 5'e iill5criu pLnrt.re cucertirHe obţinut•e de clasa munciltoare
- 1111 mare măsură, nefiilnd 'transpuse in v iiCI!tă - răm�n impomtante, mai a les, priD
�� lor îna:inltat, in unele priiViillte aprop ia-t de cerintele .irrn ed ia•te •ale masel01
o::a! ()Me.
:S.ci reprezentanţi ai burgheziei nu put·eau rtăgădui lilpsa unei reale ocrotiri 11
_ · c Jor
�i femeilor din intreprind eri l e industriale. Om cu vederi mai înaintate,
'-(adgearu, afirma c·u iă,r:ie, i!Il!tr-o luc rare publicart.ă Îi!l 1 91 5, că .in Ţara româ
::>eă in a nul 1 91 5 c oipHi şi Jeuneile, pe ca!I'e soarta v1tregă i-a impins in munca
�Tială, sint lăsati fără n.ici o ocroHre să muncească pes.t·e pui•er ile 1011' penrt·ru
: . ....:at ă de pîine" 72• Astfel, imbul!lărtătirea situatiei femeilor şi minDII'i loil', elabOil'area
:·_
legislatii !IV•ii!Il!t•ajo81Se penrtru a.ce6te cartegorii de bucrMOil'i, r ămînea, in conJti
K"e. un obieDtw al mişcării mul!ldrtoreşrti şi al luptelor clasei muncitQiali'e din Româ:iupă pr.imu l război mol!lidial 73• O nouă lege asup.ra .o.crortirii muncii mLDOil'ilor
� Jemeilor şi dura•te.i muncii", va n promulga· Lă abia la 13 opnilie 1 9l8.
::-.1

NOTE
1 .Mon irtorul of.iJcial", m. 258, de l a 22 februarie ( 7 martie), 1 906, p. 9050-9051 .
2 R eferi ri m ai 181lllp le asupra co tiJlJurtului ş i aplicării legii d.in 1 906 g ăs im i·n :
S. Madgearu, Ocrotirea mu!ncitorilor 1n Romdn 'a, Ed . • F lac ă r a • , Bucureşti, 1 9 1 5,
33--3 4 ; r R. Ioani,tesau, Istoricul legislaţiunii muncii 1n Romania, BuiCUieşti, 1 9 1 9,
19---30 şi 52-56 ; Gh. Brătescu, Istoria ocrotirii sănătăţii muncitorilor d-in Romd
� Ed. medic a l ă, Burureşt i , 1 957, p. 1 1 2-1 1 7 ; Ioan E. Bă bteanu, Ocrotirea lemeiloz
;:opiilor munc itori, BulCUII'eş!l: i, 1 927, n.n.

n

Karl Marx, Ca.p italul, vol . 1, il. Karl ivia.rx - Fr.
BIK.'ll l'eşlbi, 1 966, p. 403. Vezi ş:i V. 1. Lenin, Proiect
:ial-Democrat ( . . . ) , in Opere, voi. Il, Ed. pol., Buwreşli,
4 ln totalul de 2 1 96 copii sint illl c :use Şli 688 fe1e sub
7092 ferrne'i.
�

l

5 A nc het a
1 14-1 1 5.

indu.striuld

din

HW l -1902,

voi.

Engels, Opere, voi. 1, Ed.
de program al PartidulUI
1 960, p. 90.
16 ani cupll'inse şi in cifra

1 ( InduS!lr ia mare), Brucu.reşti,

1 903,

6 .Alllu arul s�artistic al Româ niei " , Bucureşti, 1 91 2, p. 384.

�

StaicoiVici, Statistica anuală a Rom
iei 191 1 , Bucureşti, 1 912, p. 22.
ln 1 91 2, ma1ori,tatea femei!Oil' lu•crăto are din industrJ.a mare primeau in�re 1 -2
;oe Zli, iar băll'batii p.rimeBIIl in !11JIIljori�a,t:e. 2-3 şi 4-5 lei pe zi ( .Anuarul statis
al R om âmei", Bu c ureşti. 1 9 1 2 , p. 385) .
' Amintiri ale lu! Iancu Zaharescu, Af'hiva, C.C. al P.C.R., fOIIlld nr. 5, doscu
:t , f. 1 .
10 P r·evederi asupra s.iW!aţi�i ,femeilor şi oopiJilOil' găslim in : . Regullllill e nt pellltm
IIUlizarea şJ adminisot.raJţinmea Imrprimeriibor srtatu1ui şi Mon itor ului ofiicial", decre
la 1 iunie 1 873 ( Ioan M. Bujoreanu, Colecţiune de legiuirile Romdnici ( . . . ) , voi.

7 C. D.

•

Ducure)ti, JB85, p. 748---753 ) : Ordonanta prim ă rie i DucureŞJti, din februari e 1 89 1 ,
meser iaşilOil', precru!pet i !Oil' şJ . alrto.r oornercialll'tl i" c&re ·folosesc ucenici
funca", nr. 1 , 24 februoanie 1 89 1 , p. 3 ) ; .Reg'Lllarnentul pe;rutru acordarea dreptului

res&tă

şi ex,ploarta p etrolul de pe moşii :e slatulw• din i•ii!Il/Uiaii e 1 893 ( . MOIIl it� :
oficial " , nr. 240, 29 ia.nu a.rie ( 1 0 febma.rie ) 1893, p. 6884 ) ; Reg u l ame ntu l legu
11.elor d i n 1 895 ( . Moni torul oficial " , nr. 3 1 , 1 0/22 mai 1 895, p. 1 030) ; !;ii altele.

a c ăut a

11 . Monitorul
Qlicial", nr.
1 38, 24 ieptem:brie (6 octombrie),
l'ticolele 1 4-20 din .R•egula mentul industriilor insalubre" ).

12

. Moni,toml oficial", nr. 266, 5 { 1 8) ma[;tie

1 894,

1902, f. 1 0488-1 0489.
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13 M. Ar m a ş u ( alias 1. N ă d ej d e - D.R.), Protecţia legală a muncit orilor, tn
.România muncitoare", Illl' . 39, 27 noiembrie 1905. ( \flezi ş.i . Meseriaşul Br ăi lei " , llll' . 1
şi nr . 3 din 1 şi 17 •ianuar1ie 1906 ; N. Pe11Pescu..I(Jonnnen, Studiu asupra interventiu
nli statului 1ntre capital şi muncă, Bucureşti, 1 91 0, p. 2 1 -22). Pentru IIJerespeatarea
Regulameilltu lui din 1894, vezi Arh. St. G alaţi, Plrimăria Gala.ti, dosm nr. 1 25 / 1 894,
f. 1 ş i dosllll' nr. 75l1899, f. 1 şi 8 ; .Lumea nou ă " , nr. 329, 20 oc�ombrie 1 895, p. 1
14 Of. Pa�ruzecl de aru de sdrăcie, de robie şi ruşi'rle ( . . . ), Editia a 2- a, Bucu
re?li, 1 906, p. 19 (după un text dactilografiat ) ; . E xp un e rea de motive" la legea
uupna muncH femeilox şi mi.n.Oirilor, in hh. Istoocă Ceillt rală, !forul Senatul Româ
niel, dosar 8820, f. 8 ; . Dezbaterile Ad un ării Dep u t a�ilor", nr . 1 6, şedinţa din 15 de
cembrie 1 905, p. 1 9 1 ; . De2lb aterhle Senatului "" şedinţa din 17 ilainruarie 1906, p. 235
15 1. Robu, Reglementarea muncii copiilor ş, femeilor, in . Rom ân i a mundttoare •,
rur. 38, 20 noiembrie 1 905, p. 1 (ReprodUJS Şti in Presa mr.Jncitorească ş i socialiis td din
Româwa, voi. II ( 1 900-- 1 92 1 ), partea 1 ( 1 900-Hl07), Ed. politică, i3ucurP.5ti, 19G6, p.
264) ; Vezi şi .Româll'ia mundotoare•, ru. 30, 25 septembrie 1 905 şi nr. 31, 2 octom
brie 1 905.
16 Doc umente din istorJa mişcării muncitoreşt i din România 1 893-1900, Ed
pol., BUJCUrreşti, 1 900, p. 58.
17 Ibidem, p. 238--239.
1
8 . Lume a nouă", nr. 1 6, 24 octombrie 1 899, p. 1 (Către femei) ; llll' . 1 7. 31 octom
br ie 1 899, p. 2 (Rolul iemeii 1n lupta noastră),
19 ·Pr im re p!'incilpalel•e m.ijloace de 81Cti.une se inscrie acti'lnitatea publicis-ticl!. Cl8IIf
a relev.at Soilbuaţia grea a fe mei lor şi oopiilor din intrepriruderi.le indust ri ale, cerind
să se ia ml!.suri pentru ocrot:i.rea lor. ( V ez i , .RO'ITlâniJ!I m'l.llliCi.toa.re• , n:r. 30, 25 sep
ternbrJe �1 905 ; nr. 3 1 , 2 octombrie 1 905 ; nr. 39, 27 noieiiilbrie 1 905 ; Dr. Eoate rÎ!NI
Allbore, lniluenţa industll'iilor asupra sănătăţii lucrătorilor, BlliOU reş ti , 1 907, 38 p. ş.a. )
20 .Expm!lell' ea de motive " la legea asupra muncii femeilor şi m ino ri l or, in Arh
Istorică Oe<ntrelă, fond. Sen a1t uJ Româ.ndei, dosar 8820, f. 8 ; .De2lba.terile Ad'L!!Illi'l'll
deputatilor " , n.r. 1 6, şedirnta din 1 5 decembr.ie 1 905, p. 1 9 1 ; .Dezblllt e rile Sen&tu1ui",
şed.i.n ţa din •1 7 �an-warie 1906, p . 235.
21 A se v ed ea răspu!1115U l primului minisbru Gh. Gr igore Can1acuzino la in'l.er
pelarea flicută de P. P. Carp :In . De zb at er i le Adlunării DeprurtaJt i lor ", şedinţa dtin 1 J
i811luarioe 1 906, p . 360-36 1 . Vezoi şi C . Gane, P. P . Ca.rp şi locuJ său ln istoria poli·
ticd a tdrii, vo.l. Il, Ed . • Uni ver sul " , BucUJr-eşti, 1 936, p. 326 ş.a.
22 . DezbaberHe Adună'I'H Deputaţilor", şedmţa din 13 ianuarie 1 906, p. 3o0.
23 SesiZJind caracterul demagog·ic al d isp ut e l or intre liberali ş i co:n.şervato['J J)l!
terna siW6ţiei maselorr mUili.JC itoare , Engels, referindu-se La sit<uaţ.ia din Anglia, con
st a tă că . oei din partidul libera.! caută ma•i to tdeanm;a să scoartă in evidenţă mizerl111
distnatelor agrico le şi s-o as cund ă pe aoeea a di.strictelor i !IIJCi'USit ri ale , pe dnd 001t·
se rvoatorii, dimpotr-ivă , r·ecun019C Jlizeda dm disotT'ictele illi.JCilllS !ff'·ia.Je şi o neagă pe
eceea din di!ill.rictele agricoll•e" (Fr'i edrich Enge ls , SMuaţia clasei muncitoare din An
glia, Bd. pol1iltică, Buc u reşti , 1 953, p. 1 0). In legătură ru si-t'llatia de la noi din ţarii a
se 1\fiedea Or. C. R acowsk i , Soc·lalismul şi partidele politice, m • Vi i torul social", nrr. 4,
noiembrie 11 907, ·P· 321 .
2 4 I . N . Armaşu, Protecţia legală a muncitorilor, in .Românila muncitoare• , nr . 39,
27 noiembrie 1 905, p. 1 ; .Dezba·terile Adună.rJi Depu !JaJ1U lo r " , nrr. 16, şedinţa din 1 5
decPmbrie 1 905, p. 1 9 1 .
25 M . Gh. BujOII', Burghezia legilerează, in . Rom âni a muncitoare•, nr. 4 1 , 1 1
decembrie 1 905, p. ,1 ,
26 V � .Expu!ll.erea de motiVle " 1a legea asUipfa m'l!ncll femeiJor ş.i minorHor , t11
Arh. Istorică Oenit ra lă , fond S en atul României, diOISIIII' 8820, f. 8.
27 D. R.
p. 52-53.

28 A

se

Ioan.itescu,

vedea

•

Istoricul

legislaţiunii muncii 1n

România

Buclll"eşti,

1 9 1 9,

Tablou de com1p ar81ţiie a.Ie legislatiunilOII' str �ine " , alăturat e�u

nerii de mot.iv e, t n Arh. Istoricii Centrală, Fo nd Senatul României, dosar 8820, f. 9--10.
29 Cf'
.nbralizaree datelor 851UptTa situBJţiei v�rstei de primire la lucru a copiilor
$'i duratei muncii, din 1 0 ţă ri ale Europei, dă ul!'măroru.l rezu�lllt : pentru vtrsta

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

23

Ll!GISLAl'!A MUNCII tN RoMANIA

g

!TIJillllilm ă , o �ad la 9 ani, 5 ţ ăr i la 1 0 ooi, 3 ţ ări la 12 an i şi o ţară la 14 Imi ; dull'ata
muncii varia !ntll'e 6-- 1 2 are, predornim.ând 6----8 ore . (Ibidem),
30 M arrco I. Barra.sch, Legislaţia internaţion ală a muncii, Bulcrureşti, 1 929, p. 33.
31 . Dezb 81!.•eri le Adunăll'id Deprutattlor " , nr. 16, ŞJedinta di111 1 5 d�brie 1 905,
p. 1 9 1 .
32 lb!dem, p . 1 95.
33 .Dezbrat•erile Sena·toubuli ",
şedlialta din 1 7 ianwuie 1906, p. 239 1 .Eoonoania
nation181lă ", n:r . 1 , i.anu811' ie 1 906, p. 53.
34 . Dezbateii'Î lie Senatului " , şedinţa din 17 ianuarie 1906, p. 239-245.
35 Dup ă vo�area proiectul'll!i legii din 1906 in Adum.are, la 1 5 deocembrJe 1905, la
cerere·a . Uni'll[l i i indusrtriJa,ş:ilor din România" se vor aduce ooe J.e modificări proiec·
tu lui p:rivitoare l a posibili!JatJea pr·e lll.ln gilri� du1!'181t·ei muncii p entru femei p'!nă la H
ore (art . 7), J..imit ar ea posibihl1ătilor d e oontrol asupra aplicării legii (art. 1 9 ) şi ext•i.n
dere a sanctiunilor pellltru !ncăloalrea legH ş i asupM. p ă!l"jn ţi lor (art. 20). ( . Dem8JI.er i le
Sen81!.ulu i " , nr. 1 8, şedinţa ditD. 1 7 ÎlflalUJIIfie 1906, pe. 241-244 ; .E•oonomia naţiona l ă " ,
nr. 1. 1ianual1ie 1 906, p. 53).
36 . De zb aterile Adună<r.ii Deputaţiloll'", şedin ţa din 21 ianuanLe 1 906, p. 417.
�7 D. R. Ioani·tescu, Op. cit., p. 30, .Adevărul " , ilron.iZiind diSOUJtiile purtate 1n
Senat in legătwă cu �C��Dum 1te fonnrulări , arMa că : l ege a a fost adoptată .după ce i
S-18 f�out puţină . . . op oz�tllie pe tema. . . liip.surHor g!18llll aticale". Loc. cit., nr. 5899, 19
i811JU II·I ie 1 906, p. 2).
3 8 .Moni1orul oficial " , nr. 258, 22 februarie ( 7 martie) 1906, p. 9050-9051 ; Legea
şi reguiLa.me.nJtul ei de llllp lÎICare s1int publk81!.e şi in .ROI!l1ânia muncitoare • , Illl" . 33--35
dLn oatombl1ie 1 906 ; C. I:-LaJrnaingliu, Codul general al RomdnieJ, voi. IU, Ed. librăried
Leotn Alc aly , Bucureşti (f.a.. ) , p. 3624 şi 4155.
39 Munca de n0111p.t e era interzisă băieţilor sUJb 15 ani �i fetelo r sub 17 ���ni ( an.
5), faţă doe JegisJ.atLa anroerro 811' ă care o p rea luCIIul noaptea p1entru femei. Plen.tru femei
şi c01pii, se dau 'Jllle
llilll diupă ce!l mllllt 6 ore d·e muncă IJJeîntlrei1Uip'tă, pe cind regula
mentul & 1 894 imp'lll!lel& pauza num&i dUJPă 4 ore.
40 Pentru 001piii !IIItre 1 2- 1 5 ani duraba m'll[l cii era limitată Ioa 8 ore, î ngăduin 
· du-se totuşi pe'Illtrlll anumite indlustr.ii 10 ore . La fel pentru femei erau fixate 1 0 ore.
put!nodu-soe prelungi .p!nă Ioa 1 1 ore pe �a une i aipro b ă r i spectale (.8f!t. 7), ş.a.
41 DitD. con llialutul leglii nu e.ste clar l a OIIJI'le aa�egmii de m1reprinde.ri se aplid i.
l nilocuill'ea d in rtitllu 111 toermenuhui de . atelier " ru cel de . �tŞeZ ămint• , dUipă OUill1 ş.i p.re.
ciza·rea lrui Al. LahoVlari a:supr.a f,aptului că l egea se aplica numai . industriei mari".
nu ·a u lăm'llll' it pe dep!Wn pină la ce IIIÎv el se ap1iJCă leg ea . ( .Dezbsteriloe Semrbuhui ",
nr. 1 8, şedin•ţa din 17 ia.rwarle 1906, p. 239). Uni i pro pr ietax·i se opun aJpHc ări i legii,
pr>etmzînod că aceasta ar pr.irvi doar intreprim.dell'ile ro�a.ri cu rorţă motrke de 50 H.P.
sau 50 lucr ătoui. Restul tiJJtr·ep7linderilor şe supu:�re au legii din 1 902. (Afhiva Minis
teru!Ju.i lllld u.sttiei GoonstrUJOt,iHor de MaşitD.j, fond Minist eru l lndllS'triei şi Goanerţului.
dos ar nr. 35 / 1 9 1 0, f. 1 9).
42 .Moniltorul of ilci a l " , nr. 1 09, 1 1 (24) august 1 906, p. 4295-4297.
43 I. N. Am'l'aşu, Protecţia lego.lă a muncJtorilor, In .Romântia munoHOIIlre ", nr.
39, 27 noiembr.i'e 1 905, p. 1 ; 1. Robu., Reglementarea muncii copiilor si femeilor. Ibi
dem, ru. 38, 20 noioembrJe 1905, p. 1 .
44 Dulp ă circul ara de apliaare { A rh. St. Galaţi,
9 )1907, .f. 1 ) şi după aTitl�oolul 22 dm Lege.

fond Plrim�ia Galati, dosar

DI.

45 All'h. St. Galaţi, foo.d iPrimăr.ia Giiilalţi , dOS>aor nr. 9 /·1 907, f. 1 . Vezi şi AI1h. St.
IIIIŞ i, ·fO!lld Pr.imăria Laşi, d"OS ar 257/1907, f. 3--4 ; All'h. St. Bră•i,Ja, foond. Prirnăl'ia Brăila,
dosar Doi'. 38} 1 9 1 0.

46 Ibidem.

47 In 1 907 Primă.ria GaLaţi eliiberează 1 04 1irvrate, iar in 1908 un numllr de 233
Livrebe, exact oilte cereri au f06t fi'iourte. Medkul scria ace l a şi lUJCru pe tOdlte cere
l'ile .este sănlltos ( ă ), b ine dezvoltat (ă) şi spt (ă) a lucra in f�tbrioa. . • . (Ar•h. St
Gai!JaJt,i, ifond Prilmăr.i a Galaţi, d06ar 9/1907 şi 9 / 1 908). In 1 9 1 1-·�1 9 1 2 formalismul mer
gea şi mai depart e, ne m ai ţi ntndu se cont d e situaţia şcol,mă. (Ibidem, dosar 1 6/ 1 9 1 1
şi ·18jl 91 2, C'OoDJt.inlind cerem aprobate pentru a aHbera liwete ). Asemene a uşu:rintll tn
.

-
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şi la l�&Şi. (Vezi, .Airh. St. La:ş.i, fond Prirrn ă r i a l aş i , do sar
257/1 907, f. 43---44 , dosar 281 /1908 etc.).
48 In dO'Uă r îndu r i , în 1 907 şi 1 908, M i n i•st•e rul a.gniJouLtuPi.i iJn�·e rv:ne l a PriJrnăria
laş.i oerîru:l ca duferi'tele fabrki c ar•e folosesc mi111o rii să le procure li w et e . (Arh. St.
laşi, fond P rim ări a Laşi, dos ar nr. 257/1907, f. 16 -- adreSJa d!.n oc tombri•e 1 907 pentru
3 lialbPÎJCii şi f. 39 - adresa din 30 ian.·IJJMi'e 1 908 p·entr:u 7 fahrici ) . O situatie s.i:mi l ar ă
o găsim şi la Galaţ i . ( Ar h . St. Ga�laţi, fond Primăria Galaţi, dosar nr. 9/1907).
12-15 ani trebuie s ă stea in fab r i c ă
49 Priv:�I�Jd dur>ata mruncJi, mino r.i i între
i'li/Lre orele 8--- 1 9, ou paurzJe : 9--9 1h , 1 2-14 şi 1 6-161h . Cei peste 1 5 ani şi f.emei l e
treb'll' ie să stea în f.abrică între 7-"1 9, ou p auze : 8---8 1h, 1 2-13, 4--4 1h. (In ac es t
sens vezi dilferilte r-e gulameilt<e : Arh. St. !!&Şi, f,Q[)J(). Prim ări'B Iaşi, dosar nr. 257/1907,
f. 1 4-- 1 5, 22, 27, 20, 9--1 0, 35 ; A rh . St. Ploieşti, f.ond Steaua Română (ooPesp.) , dosai
3/1 908, f. 7-12 ; Arh. S1. G ala.ţi, folll!d Pr.itrnăr;a Galaţi, dOS<a<r nr. 9/1 907.
50 Asup11a nerespe•ct ă r ii pauzelor p en tru o d i hnă avem date din rapo a rteJ e Pri
mănei laş•i, care coru;'bat ă in oct()IITJbrie 1 907, că în aniJJIDite f abrlc i copiii sub 1 5 ani
şi unii chiar sub 1 1 ani .mu ncesc de la 7 diminea.ţa pî nă la 7 seara, cu întreruperl€
de max:iiTIJUm o oră la ami!ll'Ză " . (Arh. S t. Laş[, fond Pr!imăr1a IB!Şi, dosar nr. 257/1907,
f. 1 7). O dOVIa.dă a nerespectării ce::or t r·e i ore de p ooză p r ev ărzJ�JJt·e ZJilnic este Î'll'S'IlŞi
fluxul .producţiei şi actilv·it atea , de ob:cei comună, o oorp ii lor, femei1or şi lucrătorilor
aidlul�i. In ac e ast ă pr>ivintă IB.'Vlem nu;mer·o a.se ştiri de arhivă care ar.ată că în tr eprJn 
ier.i industrila•le dim. Buoureş.ti, Gal aţ i, Cr a i ov.a, Bacău, P. Ne•am t, P lo : eş ti , Botoş•ani,
Buzău, S inai a foloseau f·emei 1e şi c.orp i i i Îillltre 1 0 1h-1 2 h. (Arh. Ministerului Indus
trei ?i Construc ţ i i l or de Maşini, fond Ministerul Industriei şi Comerţului, dosar nr.
33/ 1 9 1 0, f. 23. 26 ; nr. 34/1 910, f. 2, 3 ; nr. 35/ 1 910, f. 2 ; nr. 37/1 9 1 0, f. 2 :nr .
38/1910, f. � ; nr. 41/1 910, f. 2 ; Ilii . 43/ 1 9 1 0, f. 2 Şli nr. 45/ 1 91 0, f. 2). Vezi şi . R omâ
n i a munc itoa•r e " , nr. 58, 4 decembrie 1 908
nr. 57, 23 septembrie 1 9 1 0 ; nr . 67, 23
o c t omb r i e
1 9 1 0 ; nr. �l7, 15 iuli e 1 9 1 0 ; ş.a. Presa muncitorească şi �cialislă.
voi. II ( 1 900----- 1 92 1 ), !partea I { 1 900-----1 907). Ed. poli.Ucă, Bucureşti, 1 966, p. 308, 335---336.
51 Ion Mihu, Legislatia muncii. Reglementarea orelor de muncă, in . Ro m ân i a
muncitoare " , nr. 58 , 4 deoembrie 1908.
52 Prin.tre intrerprinder.�le caiJ'·e obţin in 1 908 de rogare de la r eg.ul am e111tu l din
1 906 gl'isim : Ind'UJSt•ria bumbacu lui, Ţ'esăllo r i a de l în ă Şli f i!atura de trioot&je d in
8\JJcu.l'e�·i, f abri c a .Dorobantul" din P!.oLeşti etc. ( Arh. itstorică centrală, fond Pre
şecLin:ţia Consiliu!Jui de Miniş1ri, dosar n:r. 1 2/1908, f. 34--37 ş•i dosar nr. 1 3/ 1 908,
f. 19 şi 33--37). Vezi şi Ion M i hu, Legislatia muncii. Reglementarea orelor de muncă .
in .România mundtoar>e", nr. 58, 4 decembrie 1 908.
53 Din1r·e i n.trepJiiile
ld r i .Je ca.re n:u respectau leg•ea din 1 906 cităm : Fabrica de
ciocol-at ă C. I. Zane, Fabrica de ma,şini Vu:: can•, Fabr·ica Tiltan" şi f abr ic a de con
Sierve de oanne Triumf.u l " din BI\JJcu'!leşt i . Fabriaa Imi W. Lupu şi fabr'·ca de ClUie şi
sirmă V e stfa l i a" din Galaţi, Ţes ător i a de J.înă D. Kasper şi cea a lui Ioh an Fleichex
din Cr ai ov a ; Fabr.i!ca de tricotaje . Doamna" şi cea de lînă a lui Mor:�z S1ich d.in
P. Neamt ; Fabri.ca de conservl€ .Coro.an a" din P loieş.ti ; fabTiica d·e tricot,aj e Radu
Purcel dm B=ău şi oea similară d;n BotoşailliÎ ; Fabrica de c'll't:i de lemn dm Sinaia
ş.a. (Arh. Ministerului industr.i ei construcţiile de maşini, fond Min�sterul industriei
comertului, d s a'!'e m. 33-49 din 1910).

<a•corda.rea livre<belor domnea
nr.

•

•

•

•

•

•

o

54 Ibidem.
55 N. J?leMesou•Cornm,en, Studiu asupra int ervenţiei statului intre capi.tal şi munca .
Bucumşti, 1 91 O, p. 23--24.
56 Dr. C. Gh. Orleanu, Raportul general asupra igienei, stărei sanitare precum
şi asupra mersului serviciului sanitar al ca.pitalei pe anul 1 9 1 0, Bucureş'li, 1 91 1 ,

p.

124-125.

57 1. Robu, Reglementarea muncii fel'�Wilor şi copiilor, în .Românila

f!!UD..c itoare",

nr. 38, 20 noiembnie 1 905, p. 1 ; 1. N. Arm aşu , Protectia legală a munc1t onlor, Ibi
dem, nr. 39, 27 noiembrie 1 905, p. 1 ; ş.a.
58 M. Gh. Bujor, Burghezia Iegiferează.
în .România mualJCi to are- , nr. 41, 1 1
decembrie 1 905, p. 1 .
5 9 Arhilva Insti.tuilului d·e stud1i istorke şi social -·po litilce , oo 1 a M. M., 1 91 0,
doc. 9, inv. 2063.
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• lfnolufia privitoare la legislatia muncii,
adoptată de către Colllfe11inta Sin
u d!n 1906, tn . România muncitoare " , n:r. 25---26, 20--2 7 august 1 900.
,- Programul Partidului Social-Democrat din România (votat la Cong.resul din
;r : . i:b..-ureşli, 1 91 0, p. 1 9-20.
Q Pentru discut - ile asutpra sHuati·ei leg ii d :n 1 906, diUipă 1 912, a Sie vedea Arhilva

- ·i::I5terolui

IndUSitri•ei

Constructiilor de m aşillii, fond Min:Sterul Industriei şi corneeşi textul COII" e spunzător

-- dosar 1 2/ 1 9 12, 1 6 f. Ve zi in continuare notele 69-71
a:.:...
"'-Xa_
t::

1910-1915, Ed.

Documente din istoria mişcdril muncitoreŞti din România,

: ·i... Bucureşti, 1 968, p. 371.

.. Apelul de la 1 mai 1 913 . Către muncitorii capitalei" cerea să se !Uipte Şli
. aplicarea legii prot•egui t-oa.re a muncii femeilor şi cop:i1or ". (Documente din
mşauea muncitorească 1872-1916, ed. 11 II-a, Bu•cureşti, 1 947, p. 525) ; .Memoriu
n �1\-:nta legii m eseniilor " , edres at parlamentu>:ui ocmtinea şi această revendi·care
,...l.ri
.: i! ă nia muncitoare " , nr. 1 , 3 �anu arie 1 91 3 ).
:�

i5

Documente din istoria mişcării muncitoreşti

01

Ibidem,
Ibidem.

Jcl... Bucureşti, 1 968, p. 621 ---638.
" Ibidem, p. 637.
611

p.

1 9 1 0- 1 9 1 5 ,

din România.

Ed.

663---664.

�9 Virgil Madgearu. Op. c:t., p. 34 ; D. R. IoanHescu, Op. cit., p. 56.
70 Arhiva Ministerului Industriei Constructiilor de Maşini, f-ond Minister ul

dust-ri-ei şi

Oomertululi,

7 1 Ibidem, f. 1 6.

dosar

12/1912, f. 1 3-14.

nr.

In

72

Virgil Madgearu, Op. cit., p. 34. Asupra neapHcă:rit prevederilor de ocrotire
muncii din legea din 1 906, vezi şi D. R. Ioaruitescu, Op. cit., p. 52-53 ; V18Si'!e D
V i espescu, Evoluţia regimului muncii industriale în !România, 1 929, p. 23.
a

73 Rezolutia pPiv;nd . Legislaţ.iJa munc ii"
adop-tată
g anizatiilor soci aJ.iiSite şi !iindi;ca1e dm Moldova d:n 1

istoria

mişcării

muncitoreşti

p. 95---96.

din

România,

la

Congresul reg.ional al
1 91 8, In Documente

Iulie

J ! H6-192J,

Ed.

p<ll.,

Boour��u.

or

dir,

1966,

SUR L'HISTORIQUE DE LA LEGISLATION DU TRAVAlL EN RO UMANIE.
LOI DU FEVRJIER 1 906.
Resume
L'.intensilfioat ion de l'uti1i5181tion du rlortarvelil des m.ilneurs et des femmes dans les

en treprises dndus lrielles de la Roumanie, a la fin du XIX siecle e t au debut d e notre
siecJ;�, suivie de c:onditions de plus en plus dures de travail, et la
oa-tegorie d'Oillvr�ers oollJSitit'llent les cause5 principailes qui

cett e

boralion de la !oi
indl.IIS l rielles

et

. sur le

dans

vie penible de

on·t oontr�bue a l'eLa

bravail des mineurs e.t des femmes dans les en.breprise.s

l'exploitation

mirnier e " ,

!oi

qui

fut

promu1guee

le

11

fevnier

1906. Cependan.t l'e!Jabo.ra.tion de la !oi a Slllb i l' iilifluenrce does cetrrtains Lruter�ts des
dasses di·nigean tes du poays ainsi que de la legi.slation similaire d'awtres pays, pa.r
triculieremeilit
Bien

que

quelque soote

vaii,

de

J.a

15\lX

comprcnnenl des

dispositions favocables

en

la dmee du t.ra.rv ail. le repos dominical, l'ial:terdiotion du tr·ava.il de nuit, la pro·

ses ou'V'I'Iieres.
�-·
-

franc;:aise.

ou'VTJ�&s , oonrcernra.rut l'âge auquel on pouvaurt les engager au tril·

tcction des femmes,

16

legislation,

les 24 .artides de la lOti

la

Cercetări istorice

Joi de

1 906 ne sahsfaisait pas p lusieurs desiderata des mas
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La Loi etablissait des coru:Liltio-ns ii5Sez difficiles pour les femmes ouvrieres et

J)O'Ur Ies appren1is, elle comprenait de nO«llbll"euses eJlCeptions
re!Jributio.n e<t de Ia securite SOICii ale n'y etaient pas speciifli ees .
Malgre l'aHi1liude
et arnender

la

ferrr,e

du

;

les

m1ere

de

J.a

mou<Vement ouvrli.er qu.i. lutta:rt porur fa"ire applique1

loi, les pailrons qui 8Nlalient l'���p.pui des cercles dil"igeants du pays, ne

se donnaient pas la peine d'•appliquer dans la vie h.:s dispositions de
arux ()ll[Vf iei\5.

b les

nonnes

la Joi f.avora

POUJrSu1vant la sHuation des fem mes et des mineurs ou<Vr.iers jlhSqu'a la pre
guerre mond;.ale, on co.nstaile qu'elle ne s'etait point arrn e :ioree d'Uine fa�on

reelle.
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GREVE ALE M U N CITORI LOR TEXTI LIŞTI D I N IAŞI
(FEBRUARI E-APRILIE 1940)
1. SAIZU

La începutul anului 1 940, i1ndustria textilă ieşeană .sufer•ea , în mare
oarte, de �ipsa maJbeirlii[otr pll1ite
tn (!fire de bumbac, de lînă şi ISuJbslbanţe
c:himice), ca •Şi de pe urma restlrîngerii posib:H..!i.tăţilotr de des�acere a
j)ro(iuselor. Dallorită irnstabVlităţii Îill oare se aflla u îrrlltJr eprinderHe indus
triale, băndi:le refuzau să aprobe c:redirbe, iar cînd acclept,au acest 1lucru,
acordau sume insufk\i1811Jbe. Faptul a avut greJVe consecinte asupra
procesului de prolduoţie dim. f.alblrki'le te�tile. O dlată ·cu folOISirea inoom
pletă a capaciltă�iior de p.roducţlie, înrtrepnnderi'le ŞJi-au concledila.Jt parte
din mWlcitori. .Alutorirtăţil.e oo.IliSelll11Ja u tot mai deiS în repoartetle lor
periodice
din lipsă de materii prime, pl(l.tron!ii au el,ibetl"at din f:ium:
tii numeroşi mnncil1Jolri. Puţmele fabrici rămase în .aotiV1iltiaJte funct·i o
nau cu un pl'logram redus ; &estea remUIIl erau pe !lucrători cu sal·arii
sc ă:zruJte proporţiiO!nial cu du[lala mun'Ciii 1•
Mase'le populare au avut de Sl.llpOrtat tOiaite greutăţiJe izVOI'îte din
această stare de bucrulli. E:le se .aprovd.ziO!lllall.l d:in oe in ce mad greu cu
articolle de primă oocesiJtalte. Produsele care se mai afiaiU pe piaţ ă
sufu:r;elau de la o zi .la alta UII1C ă11i bruşte la pootw'·i.
R!erluoerea capaJOiltăţii de producţie a f.albridlor lte:rtile ieşene, scă
derea saJliarli11or conoomli:t:erut cu a progremru'lui de 'lucru pe zi, c'Ollce
dieri'le, creşterea rapidă a ·i:ndkelui de scumpete, lipsa de ailimenlte şi
alte .articole de s1Jrictă nJeleesi.tate au determilna.Jt o putel111lic ă revoltă
in rtndul munciltor�l'OIJ' .texWişti, revoltă care s-a com.cretizat Î!Il dec'lan
şarea unor aooflicte de mnncă. Parte din aiCestea s-aru transformat
în greve.

că

Pentru învingerea greutăţilor, mrundtorii au cerut tot mai hotărit
procuroarea de ma;terii prime, în sp&ioal bumbac şi ·iută, ajwtoare pen-
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tru şomerd , măSUJr:i C'OIJ.11trre. ICO:rJ.IC'eldie!f•iQorr, ma1:or,a•!1ea Srarr a:I'iilor, rnrce
tarea .r.eţinerii di11.1 saJ,ar a rc:otei pe111rtru împrumutul de înzestrare a
amm.tei, modifioarea Îil1 favoarea muncitorilor a 'legii referito:are }a
coofliiotele de muncă 2• Prin urge'llle
lar a .so:luţionărH oonf.lirctelor se
avea în vedere ne.cesi1t·a:tea de a se îru:ătura practioa organe>lor bur
gheze, ca•r.e, Îln scopul de a dia dŞJtig de crauză p.atrro:ni•1or, ereu interre
sarte era acestea să ndureze ou ani i" 3•
In dădle de seamă întocmite per.iodk, .autorităţile înregistrau
c r eş te rea ·neîntr•eruptă a nemulţumirii munoitorilor, care 'acuzau orga
n e}e ·C·en. t r• a,le şi 1ooat.e pentru că nu î ndepărt.au
ace�e
cauze
oare
creau de la ·O zi la a'lt-a noi greutăţi în aprov i zionar ea cu artkoJele
necesare trariu:lui. S-'a ajuns la o siltua·ţie 'in.cornpar·abH mai grea pen
tru mJasele populare decît în timpul pri mulu i război mondial 4• In sînul
fami.iliilor de muncitori - se arată în una dii.rn ra:semenea d ă ri de srea.mă
- domnea n'O :adevărată mrizerie, dlaJtorită m i j lora.ICe[or de tra,i " 5 aprorape
h11existente. S �tua ţia muncitorilor din întreprinderile t.ext.He ieşern·e era
cu atî � mai grea cu cît î n suşi .ni vel,ul i·ndu•s•tri.a.l ,arr l()lr.aşulrui e:na scăzut.
ln aceste c.ondiţii, comuniştii ·au const i t uit singura forţă care a
luptat pernrtru s.artisfaoerea revendicărilor mundrtorreştd. T erenu:l oei mai
�avoraba · perutru drezvolt.arrea. ad ivi tăţi i lor i-a rcornsrtirtui;t breasla 6,
unde se -cu lti·Vra în primul r î nd spi r�tu l de revoltă î mp O'I:riva exploa
tării şi a nedreptăţii socirale 7, ideea soEda,ri,tăţii de clasă pe baza
căreia muncirtmii 1să poartă ieşi î nvirn.gărtor i 8•
C. C. al p. C. R. a ·c hemat mem:b l"'i i săi C'a în bresle să dezvolt e
lupt.a mar,s.e�or, " să dovedelaJScă muniCirtori:mi i că singurele bres[re care
susţ·in în mod eficace revendicările rei sînt aceiea conduSle de eli " 9•
lnrf:luenţa -comuniştilor îrn b r esle:e muncitoreşti e r a •a-:oen.tua,tă mai ales
în rîndul aoelor•a .provenite din fostele sind i·c a te , .oare •aveau în c omit etele
de .conducere oomuniŞI:� 1C'll '0 bog.artă ·experienţă în ·a•crtivirtartea revolu
tionrară . .In cadrul a•ce5t:or,a , oomuniştii -org.anizau .tort mai activ Lupta
revendioaJt.ivă a m'lllniCli.tordlor. Şe:dinţel·e de b re•as'l ă se ţineau tot mai
des, în oadrul ·cărora munroirtorii erau îndemnaţi LSă ceară patrotniloi
sa�arrii mai mari pentru motivuJ. că " în ·adualele împT!ejurări o sporire
este imperios r edamaJtă şi că •111U s e mai pOiate fra·ce f.a ţă 1cu sa1arHle d e
m izer ie ce l.e p r imreSic " 10•
AutorJtăţHe looale au relierfa1t în des•e -rh1duri creşterea însremnartă a ro
lului bH�JSl·elor, ·către .oarre

se îndr-eptau ,tot ma i mulţi mund �o ri . In unul din

r.apoarrt•ele lor se su:bl1nia c ă " î ng r i j o r,aţi de :nesigm•an\ a existenţei, mun
citorii merg la b resle , a.siLf,el rcă se observă �n Hecla.lie seară o afluenţă
ma•i mare de m u ncitor i la sediul b r eslelor, mai cu seamă lUic rători tex
tiLişti " 1 1 • Tex:tiliştii de la farb'ric i.le
TeXltH a " , " Ad r i ana " şi n F'faţii Sa
perSitein " ere.u perm�a�nent în stare de J1Jem'llll ţumire şi acrbiv.au tot mai
intens în •cradrul b11eslelor peJlltru orgarniZJarea •lUipt·ei lor .rev,endirc&ive 12
•
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I n faţa înteţirii lovitruri,lor oer·cUJrilor rea.cţioruar·e tnd rept·at e împo

l

triva ni ve ul ui de vi,aţ ă a�l lllla!Selm murucit01are, t·Oialte breslele din laşi,
c;ub condrucel'ea oornuniştilor, •adresează un memoriu Mionlisterului m u n 
cii î n ·C·a1te ·erau ·cup r i m�e . între al.t e:e, ur m ă toa rel•e revendi cări : prim i
rea la lucru a celor oo•ruc•edi•aţi, •aj utoTia're.a f,amHd i�or <:onc•enb·aţilor.
asigurarea unui minimum de existenţ ă peYllt ru toţi mundtorri.i, măsur i
pentru oombtaterea specu11'ei 13•
ln :af•ară de întocmtirea memofli i'l or de c ă>tre mWl!dt!tori, la îndemnul
comuniştHor din boos:le, aceşti>a au desfă:şuflat nwnCia penitru organiZ!a ·
rea unor g1r eve, pentru tl'an!Sf.ormarea conflicte or cdl•eotive de muncă

l

l

ca mijlO'c mai ef Îioaoe de sa- Hsfa•cer·e a r ev en d k ă r i l o r o r
Ef·ecltele prop agandei oomuniste în rîndul maselor de mu� itori or
ganizaţi în bra"ii.e n-au întîrzi•at să aptară. lJa laşi, tn luna februarie
1 940, s-aJU deolamşat mad mult•e tc•orufU.ote cdl.ective de mun'Că, unele din
e!e transform1ndu-se î n greve. A!semenea ·co nfl icte au avut
şi
în
cursul lun i· or m m Moare .

i:-t g rev e,

·

.

loc

l

Importanţa deolanşărdi confli.toOOlor oo}eoti've de mu nc ă, dar mai
.a gr·evellor �n ace'aJStă perioadă apare •cu ·aif:ît mai evideY!Ită cu
dt avem în vedere faptul c ă oryaniza'fe.a a'C'eiStOI1a, în condiţmle dic
tatmi i regale, era eJCtPem de goou de r•ea1hl zat1: şi d e rprirnejddos.

cu seamă

Cea ma:i impor t an t ă grevă a mun,dtoril:or textiHşti deşeni din pe
noada 1iebmari:e-•apnilde 1 940 o constitui·e g.reva de l1a Fatbrioca n Adri
ana " . La ace•astă fab ric ă , nem:ulţu m kile muncti>orilor, datorete cauze l or
aminti�e. au provooaJt un c ontf l i ot de murucă, în ur ma •căruia lucrătorii
au dec'laJrat grevă.

La 1 O febru1ar1ie 1 940 ,a fost î:l1Jalintat ă conducerii faibi1ÎJCili adresa
nr. 1 6 •a Breslei MundttorHor din Industrioa T•extilă şi .Jmbrăcămimtte, îm
preună cu Uo!f mem01riu de revendilcări aparţ-i n î nd muncitorilor fabricii .
Un m emor iu similar a fost î n1a i ntat in 'a·ceeaşi zi şi II11Speotomtului
M u n c i i laşi. Memoriul! •c u p r i.nd e a u r mă tOI:�Jr·el e r ev·end k ăr i : c reş te rea
gen erel ă a salardi.Jlor ou 60 % penttru mun'Cirtor.ii oare lucrau la ră zboai e
si La urzitor ; 'asigur.area unui saltar de bază de 600 lei s ăpt ăm î na l pen
tru l ucr ăt ori i de 'la !Selcţtia •răzb oJa i·e marti şi mici şi urZJitor ; asigurarea
săptăm în ii de lucru de 48 ore, neveditul, c rai ţu� şi spuhrl ; oaJSigurlaree
u nui sa,lar de bază de 450 1lei {acelaşi cu un salar de 30-45 lei pe zi)
- 500 [ei .săptămî,nal ·(la·celtaşi ;cu un sa:l,ar de lei 45-75 pe zi); respec. ·
tarea d emni1tăţii omeneşti ; din dOIUă î.n două luni să ISe oonvoa'C!e păr
ţi l e perutm ·a d isouif:a sa1J.1atr.iile în raport cu �nldlitcele de scumpete ; oon 
ventH de muncă pe 6 lunJ ; nimemd să ll1U fie conrceiditat altît în ·t impul
oonflkrtn.I[ui de mun'C ă , dt ·şi după t•erm iruarea rui, p1nă
1� - e}aJ)irtarea
- -•

•

14
de munc a
. .
. ,Ln urma .t;natativelor de l a 1 0 feb r uar i� ·UU s-a ··ajuns
nid un ',r e 
zultat, de oa r ec'e deleg·a,ţÎia paţro:nilor. ,a_ r€fuza.t să �ati SJf,a.că . doleantele
mund•tbrHor. In cons ecinţă , .
MIUllcii a ' încheiart U'll pr·oces
V·erbaJl îm ·care, •oonfo
di•
zd ţ ii[or
mu}K ii , •s -a prev&zut c& mun· _
�

oonv>enţiel

·

.

rmi

,

i.nspeOt�r.atul
spO
l·egH
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părăsi lUicrul, iar patr-onii aveau dreptul de 1a anga}a alti

F.aibrka " Adriana u l ucra obişnuit cu 39-40 .lucrători îrutr-un sin
gur schimb, .dte cind Zlile pe săptămÎ!llă, :zJiua lUiCTăOOare fiind de 8 ore.
ln fabrică se prod.ucea/U lllJUim:l.i pînz·eturti tnfulrlioare, .faptul determinind
obţi•nerea unor salarii ISCăZ'lllt e. Lnltrudt producţia desbinată apărării pa
triei 1asigu11a întreprinderi i o mai mare stabi'Illitat e şi îi111trud t exista o
mai bună aprovizionare ou mat·erii prime, patmnii Fabricii "Adria111.a u
<au cerut Ministerului Apă·rării Naţional·e •să o �ndudă î n rîndu[ furni
zo:nrui[IQif, �er:îmrd toilorlată să furulOIOUwaJSCă ['UICirătolrii QIJ1eviişiti cru a[ţili. dodit
In condiţiile izbuoni rii gr·evei, br·easla ,textiliştilor din laşi a des
făşurat o laJI"gă act!irvitate de sollidlar1ta.Jte, prin colectarea de bani şi ali
menite, perutru a susţli.ne 1lupta acestora. Greva d eclarată de toţi cei 40
de lucr ători ai fabricii, în ·UIIma. neacceptă.rui de cătlre part.romi a nid
unuia din punctele revendioalte, formulate îm memoriul redactat
de
texti:Hşti, s-.a brucwat de o ll.argă solidarizare din partea muncitorilor
di:n celeJ.alte fabrk i textile dLn or,aş.
Gr·ev'a de ta "Adrti.Jana u a fost i!lli �ilată de oomllll11işti , în con.formt
taJte ·cru cer.inţele [rucră•toTilor. Comuniştii - se aretă înJt.r-un docrumerut 
w S-<aiU OICUipaJI: îndeaiprola!pe de oonfliiCtul de munJcă de 1}1a " Adriana " 15 •
Tot 'comuniştii, la sediul bresl•elor, •ana.lizî.nd modul de desfăşurer e a
gr•evei , au pr.econizat şi .apli•ca;f; t oate mij,loa·cell.e posibile pentru a f,ilJ,:-e
CJa revendicările grevişrtliJlor să fie saJtisfăOO!te. Mai înltîd, •ei au adresat
un protest î mp ot11iva măsrurilor �uillte de oo tor it ăţ i fiaţă de aşa-zişii
insti ga.rtori u. In al doilea rînd, în timpul grevei s-a aplioat şi întărit
ideea SOilidaxit ăţM de dasă a muniCiitorilor.
La sediru.l bresle'lor s-a lUJat o s·erie de mă:suri c.alfe să ducă la dez
V1o'ltarea solidarităţii mnncti o rilor cu lucrători i Qifevişti 16• I:nltre altele,
!i-la organizat o largii acţiu ne de ajutorare a greviÎ.ştdll()[ cu bani pr i n
H�e de subsorJpţie. Gfleviştlii fără rnij.looce de existenţă au primit din
pa.rtea muncit0111iJlor din ]iaşi însemruate ajrurtoare. Oomuni·ştii au trimis
bam.i pentru ajutol'!area greVJiştilr01r, în sumă de 75 ·lei <ilie.:are. Tatdida1ta,
pr:in M.O.P.R., comuniştii au vîndu;t CJU 30 'lei bocalta mărţişoare reprE:!
zemtînd un trandafir roşu. In 'a•cel,a:şi scop a fost lansată lozdn<:a : . Re
nun�area l'a o masă în f·avoar·ea grevli.ştilor u .
Listelle d e subscriptie penJtr:u aj utorarea Qire'V'işiti1il or au circulat
priilltre luiCră·torii textiili'Ş'ti Îlnoclfi� în brleillS la munidiltori1lor din indtl6tl1� bextilă şi îmbrăcăminte. Penrtru a scăpa de urmărirea autorLtăţilm.
cei insăoc:inaţd mergeau pe la casele mlhlllC itorilo r , UIIll<le ii se adresau
în mod individual . ·In vederea co ntinu ă r ii grevei s-�a hotărît ca 1U1Crli
•

tarii de J.a secţia îmbrăiCăminte a breslei menţionate să facă o·e qarrlă
în apliOpier·ea fabrioii pentru a împiedica pă1runderea spărgătoril·or de
grevă şi ·a poliţdei să fac ă arestări î.n rînidul grev i:şti:lor 17• Măsur.a a
avut CJa rezultat :f•aptuil că în ziua de 1 9 februallie, dnd un număr de 8

hllorătol'li spărgători de grevă au inJOOTICICrt să intre în fabrică pentru a
reii11Cepe lucrul, garda mundtorească i-a impliedirclalt. Acelaşi 1a\Cit se
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la 21 februarie, cind 1 0 rnundtori au încercat să se aa1gaj eze la
·=::-nea amintiltă.
rrmărind să pună le adăpost condw
...Jerea fabricii de l upt'a mîr
--� a m unairtOTilor , autorităţi1le aJU i lllten<slificaJt U!IDlătoa.rele măsuri :
��J"ea acţiunii in for mativ'e în rîndul co muni,ş til or în vederea �ares
:.;:_: acelora cl(llr'e prin diferite acţirmi spriji!1elaJU pe grevdşti ; lUJarea de
� preventive de ordine în preajma f.ab ri ci i wAdriana" penltru im
: _-=riicarea inJCi.dente1or şi pentru wildenUfkarna." a�lor ce vor fact:
�e gard ă în j uru l f.abridi ; conrtimJu.a r.ea .rnz i ilor pe'Jiiooke in raZia iJrutr�
18•
:-�ui insp ecrto·rart , avînrl ca pr.inJCipall obiectiv p e comunişti
La 23 februade 1 940 au foSII: inJChe iate " definiti·v " tTI8JtiatJivele din
-�� patron i şi muncitori, grev·a fiind socot·ită de 'către autori t ăţi wca
...:cetată ". In re'a!li ta te, ea n-a fost încheiată la aceal'rt ă m, deoarece pa
=o:ili au păJSJtr,at sirtlwa�i'a de COIIlJcediere a mlllniCi1Vor1iJor, .amlg'a.1�ml. pe111tru
'-�ctionaT'ea în conttnUJaie a in treprinderii, noi lucrătort.
Revendicările mnncitorilor grevişti de la w Adriam " n-au fost sa
=:stăcute, deoamC'e aurtorităţHe locale au dat un Larg sprijin pat roni lot
....::. bdepărtlarea din fabrlică a mundtori[or grev1işti şi în amgajarea altor
=a"lcitori. Acest fapt se co l1!Stat ă şi din situa ţia creată [a 2 ap rilie 1 940,
:ind un lllliD
l ă'r de muncitori de la w A driana " , care erau în grev ă şi
:are n-au fost reprimi ţi la luoru, n -au primlit desp ăg ubirile ma
:eriale cerut e ·C onducerii fia'bridi. Situa,ti·a aoest011a ere ou i(i!tît mai grea
18,
:u cît orke rebrk ă textilă din oraş refuZJa angajarea lor
şi acestei
An ga}area economiei în t�nzestr.ar·ea alfmatei a creat
:abrici o situaţi e deosebit
de
grea.
Gonducerea fabricii solidta
:nai tîrziu ap robar•ea de a înce'ta luc rul , cu începere de La 23 ian'lJiai'Ii e
1 9-l l , din lipsă de mat eri i prime. Adresa Mare1lui S<tat Major m. 5 1 6678/
1 94 1 înştiinţa că la controlul exe"Cutat }a ţesătoria meiCiallk ă "Adriana "
'Hl constatat 1c ă nu se lucra din <lipsa materiilor prime . Totodată, Ma.
rele Stalt Major cereia referi1ri dlocă fiabrioa mla!i p!Uite'a fUillcţionta sau
1 941 ,
era oazul de a foi :r;adiail: ă d[n P lanul de Mobill i z are . La 22 mai
a,·înd au t orizaţ ia M1ntisterului Boonorn iei Naţiona[e, fl(lJbrica era Îlll li
chidare, urrrn înd să He sclQias ă dd:n categol'lia fubrioi'lor mob i l i zate pen
tru lucru.
Din t ablou l de mai sus rezruLtă că s-a ore at o s ituaţie grea munci
torilor din .fabrica " Adri,ana " pri n acea ICă li s-au ·impov ărat condiţiile
de vi·aţă şi de munc ă, •fiapt p ent ru oare s-a şi d ec:'lalfa t g.rev,a de care am
vorbi,t . Agravar'ea condiţiHor mat·eriale a terlilişti.IOIT, oa o parte a pro
cesului de inrăutăţire a si.tlll8ţi,ei rnaJSellm populare, se ITeflectă şi în
faptul ·că şi noii lucrători ·anga}aţ i 'aru '�ost .: oncediaţ i în urma lichidării
�

•

fabricii.
In 1CIICeastă peri·oodă şi t.extiliştii de l a F1abrioa nFraţii Saperş•teln"
duc lupta pentru îmbunătăţi.rela oondiţ H:lo r :lor de v.ia,ţ ă. tn ziua de
1 5 februa·ri•e 1 940, mu n:c itorii au cerut în primui rînd 20 % spor ·la salar
şi contr act c ol-ectiv pe 6 1luni. Patronii au acceptat ini ţ i,al un spor de
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saltar de numai 1 5 % 20• P.nin saUsfaoerea pa.r ţial ă a revemdkă11ilor, pa
tronii ;au �oce11cat să stăvil-ească nem ulţumir ea muniCltl()lrHor.
At1tudinea sollidară a mundltani.[or,
care au exercitat -corut iruuu
presiu·ni l(iJSupra paJtronHor, ca -şd faptul că în oraş eoou dec[anşate în
acel •timp mai mult:e conlfililcttJe ;ool•eative de rmmc ă, unel'e trailllS fonnat·e
in greve, au fost hdtă.rHoare ·În si'l'i•rea ip<I.IWo:n:illor de a ldlocepiba în între
gime doleanţel·e mundrtord·1or p ri vi nd maj-or,area saJl·a•riilor 2 1 • Ca ur
mar·e, •confliotul de muncă a încetat l.a
f.abrk•a
" F'raţ ii
S aperşt·ein
pr.i ntr�o î nţ el<egere di[lelotă î ntre lucrăltiofli şi rpa1tron<i, pr.i.n ca:re a·ceşt i a
din urmă <au mJa,j<ol1CIt
I ou 20 % Slailalfliile llllUJl1aiJtori'lor 22 •
DaJtorită oondiţ iillor gmle cr;eate în ami d!iiCtlatl\llrH regale, plllberni.:e
nemulţumiri aie rrulJl11CiJtorHor au [OIC şi <la alte fa:bTiilcti .
l.Ja 31 m:aJrtie
1 940, m u rucitoare1e de la S.e�Cţ.i.la Krei:tz-masohiine a :tiabridi Wexlell', au
hotărît ·Oa a doua zi, 1 Cllp riLi<e , să nu in•t re în fabrică pînă ce d i r e c ţia
nu Via aoolf!da •o m:ajor1alfle a salari•iaor, ma'}Oil'laJre 1C1a[le !Să ICIOil'espUlllldă
ou UTIC'ai'<eia i:rudioolui de soompete.
LUJCrî nd rpenilrlll arn1ată, fabnica 1a prllimit mldltlelrii pr.ime de oaditate
in.feriolară, :tiapt ca!Te îngreuiÎJa muncia lliUIOrăltOiarelm şi red.ucieia totodată
nu v1a acorda o major-are .a ·sal•ariilor, major.are care să <C o re sp und ă
decît nuffildJi 1 20-220 l;ei.
NemuUţum•irea muillciÎltloarelor pe aiCeldStă temă a •c l'esc ut a:tîif: de
mUI1t ÎillCÎt s-a 1ajui1JS l:a decLanşarea unuli. tOo:ruf-li.ct 100leotă.v de muncă,
oaJI"e s-a transformat apod î;n g.revă . La 1 a�pri.Ue 1 940 muncitoaife.le sec 
t iei Kre[tz oo r efuzati: să rei•a •l·ucrul pî•nă dnid nu VOil' fi asigurate că li
se va d<a spor.ud de sallar c'elruJt. Sub pfleiSii unea l'Or, chii·all' în oaceeaşi_zi,
c101ndm:erea ,ilaJbirki i a satisfăouJt cerell'ea formulată, după 10a:re 1lucrul a
11

reinceput 23•
Din cauzta mlaJflilor g reutăţi impuse munJC<ilbofli:lor, conflictele cole.:: 
tive de muncă tindealll să \Se generailizere· AsHel, ia 25 apri1ie 1 940 în

rîndu� t·extiliştHor de la ·:tiabrica ,. Victoria 11 , munrciwll'lii erau foarte ne
mu[ţumiţi de sa!llarlii , în spedaJ în secţila boirangerie. Bi cereau un spor
de 20 % l•a salarul fiecărui munci<tor 24•
Rezolvarea con�lictelor colective de muncă în favoarea mundto
riQo r Î•rutîmpiula mari greutăţi. AU'tolli.:tăţăle era:u chemraif:e să apere pozi
ţ iile patronilor, •ale burgheziei. Cer·curi<l<e rea1.:: ţiomar·e alll preg ăt it î n
ac€1Sit timp, dar mai c:u seamă î n am.:i i următori, <: ea miBli înJtune.:IB.if:ă pe
ri oadă di·n istor i•a p oporullui nostru. De ·acee::�, î n·ailllt•e de crunta te
roare, orke manifestJare a l uptei de clldlSă, îrutre oare declanşarea con
�lktel'Ol' CJOle::tive dJe munc ă şi 1a gr€1Veli01r, ch!i1a'r a ace!,or de mi•că am
plOia!Te, are o deo5Jebită imipiOifltant ă pe!l'llt:ru
isrto.flila mLşcării
munCi

toreşti.
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N O TE
dos. 429/1 940, f. 60-6L
1 Arh. St. Iaşi, Fond Prefectu11a ju.deţul'U'i Laşi,
2 Ibidem, f. 1 80.
3 Ibidem, f. 60----61 .
4 Idern , Fond Ches,tura politiei laşi, dos 94/1940, f. 46.
5 ldem, Fond Rezidenta, dos 1 748/ 1 940, f. 30-38.
6 Idem, Fond Prefectura judetului laş i , dos. 429/ 1 940, f. 54-55.
1 Tbidem, t. 98.
8 Ibidem, f. 72, 76--77.
G ldem Fond Rezidenta, dos. 1 748/1 940, f. 264-26b.
10 Idem, Fond Pirefectura judetului Iaşi, dos. 429/1940, f. 72.
11 ldem, Fond ReZiiden�a. d06. 2/1 940, f. 260.
1 2 . Revdsta arhi'Velor " , nr. 1 / 1 96 1 , p. :.!3 1 .
13 Arh. St. Iaş i , Fond Prefectura judeţului laşi, dos. 429/ 1 940, f . 7 1 -72.
14 Ibidem, f. 73.
16 Ibidem, f. 204.
16 Ibidem , ·f. 204.
t7 ld em, Fonrl R ezi de nţe, dos. 2/1 940, f. 265-266.
18 Idem, dos. 1 748/1 940, f. 264-266.
19 ldem, Fond Prefedun judetului laşi. dos. 455/1 940, f. 2.
20 Alrh. Sit. Lmşd, FOOJCI ReZ'identa, dos. 2/1940, f. 260 ; Fond Prereoture judetuJui

lr� i, doo. 429 / 1 940,

f. 74.

21 ldean, Fond lnspeotor,aiull p·OILiţdei laşd, diOs. 13/1940, f. 210.
22 Ibidem.
Arh. St.

23

laşi, FODd Rezidenta,

dos. 34/1940, f, 9.

24 ldem, Fond Pref·ect.ura judewilui l !IŞ·i, dos. 429/1940, f. 1 1 3-1 1 4 .

LE �; GR!�VES D E S OUVRIERS Q U I TRAVAILLAlENT DANS L'INDUSTRlE TEX TILE
JASSY (FEVRlER - AVRIL 1 9 40)

En u tilisant un materiei documelllta.r,i re inedit, l' auteur pr es ente un episode d'histo
ire locale : la lutte des ouvriers qud travaH!aieilit dans !'industrie textile de Jass)•
po•Jr J',amelio.raHon des condiltions de vie et de travail. La deuxierne guerre rnon ·
diale &tanl erlatee, mettait dans une situation difficile non seulement les relation s
economiques de Roumanic avec d'autres p ays, mais aussi sa propre economie.
p,ar consequence, l•a reduotion de la aap acite de produotion de la fabriqu e
l exilile de Jassy, ,J'aba�issement des s18ilaires c:oncomHent 81V e<: le pirods de trav<lli� pa.r
j our, les congediements, Ia croissance r,apide de !'indice de 1a hausse des p11ix, le
manq u e des a!iments et d'aUJtres articles de stricte necessite o n t de�ermine une
p u i ssante H;v olt c parmi les ouvriers, revolte qui a abouti au decl:anchement de
quelques con!lits collectifs des travaileur5. Oeriaines d;� ces revo1tes se sant trans
formees en grcves. A l'a tete de ces 1acl:lions olllt ete les 'cornmunistes. Le terrain le
plus favorablc pour le developpement de lcur action est cons1t.iltue par les coll'pora
tions au miltieu desqueiies on a cultive l'esprit de revolte contre l'exploitaUon e1
l'injustke sociale, idee de l a solidarite de classe.
Beaucoup de conflits collectifs ont pris �in par La s•atisfaotion des ll'evendica
trons fof11111Ulees.
L'auteur releve que, durant les annees de Lerreur, certJaines manifestab:ons d e
la lu tt e de classe, comrne le declenchement des conflits d e s collectifs d e travail et
les grevcs, m&me celles de rninil.rne arnpleur, comme celle que l'au,teur vient de

presen1er dans le present
ire du n,ouvement ouvrier.

artio1e,

ont eu

une

remarqu141ble
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PROBLEM E ALE TACTICII P.C.R. IN PERIOADA LUPTEI
PENTRU I N STAURAREA PUTERI I POPU LARE
A. KAREŢC H I

Perioada istorică, relativ scurtă, cuprinsă fntre 23 August 1 944,
Martie 1 945, este una dintre cele mai bogate perioade din istoria
poporului. I n aceste citeva luni masele populare trezite la creaţie
istorică conştientă, prin victoria insurecţiei naţionale din august 1 944,
.au conferit procesului istoric un dinamism nemaiîntîlnit, rezolvînd
problemele fundamentale ale dezvoltării României pe calea progre
sului social.
Valul luptelor revoluţionare a maselor populare, efervescenta
lor creatoare, nu-şi au asemuire în istoria contemporană a patriei.
Stăpîne pe străzi, în uzine şi fabrici, pe ogoare, poporul însuşi îşi
croia prezentul, prefigurînd un viitor lipsit de exploatare şi asuprire.
Forţele reactiunii, conştiente de pericolul ce-l prezenta valul
�resdnd al luptei m aselor, au făcut disperate încercări de stăvilire a
procesului revoluţionar, de consolidare a regimului burghezo-moşieresc,
de renunţare la cuceririle istorice obţinute prin victoria 'i.nsurecţiei.
Dar nimic nu putea opri poporul în avîntul lui creator. In încleştarea
cu forţele reactiunii, masele populare erau conştiente că numai printr- o
lPptă dîrză şi consecventă puteau să pună temelia unei Românii demo
cratice, libere şi independente.
Fa'Ctorul hotărîtor al dinamizării maselor, al creşterii conştiinţei
revoluţionare a acestuia l-a constituit Partidul Comunist Român, orga
nizatorul şi conducătorul insurecţiei naţionale de la 23 August 1 944,
purtătorul celor mai înalte idealuri de libertate, independentă şi pro
gres social. Ieşit din ilegalitate cu o autoritate şi un prestigiu recu
noscut, P.C.R. s-a situat în fruntea luptei pentru adîncirea cuceririlor
6
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revoluţionare,

pentru

transformarea

democratică

a

României.

In

vederea asigurării rolului său de conducător, partidul, în primele zile
de după vti.ctoria insurecţiei, şi-a reorganizat întreaga activitate pe
baze legale. A fost făurită noua structură organizatorică a partidului 
d e la organul central, pînă la celulele de partid - au fost editate
organele de presă centrale şi locale, au fost organizate sindicatele,
U.T.C., Frontul plugarilor etc. " Munca de organizare a partidului sublinia tovarăşul Nicolae Ceauşescu - a fost împletită cu o largă
activitate politică de masă, cu puternice acţiuni şi m ari demonstratii
desfăşurate în ţară Ia care participau oameni ai muncii de toate cate
goriile " 1 •
Perioada luptei maselor populare pentru instaurarea guvernului
demOICr<a.ti c 'a srt·:tt în atenţia istorioilor care, în valoaroase studii şi

artkole, au •reli·efat mu1tipJ.ele •aspecte ale a•cest-ed. complexe etape
istorice, au subl1niat avîntul crescînd revoluţionar al maselor încununat
cu instaurarea puterii populare.
tn multitudinea de articole şi studi'i publicate se remarcă per
severenţa istoricilor pentru a aduce î n c1rcuitul ştiinţific noi date şi
fapte care să confirme starea revoluţionară generală existentă în ţarii

în această perioadă. Cu toată bogata literatură istorică existentă,
elocventă prin conţinutul studiilor şi comunicărilor care au văzut
lumina tiparului, totuşi dăinu1e încă o rămînere în urmă în ce priveşte
elaborarea unor monografi i , studii ample de sinteză care să scoată în
evidenţă în toată complexitatea sa procesul istoric care a determinat
instaurarea guvernului democrat-popular. De altminteri, acest aspect
a fost subl<iniat în cuvîntarea rost1tă de secretarul general al partidului
nostru, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, la Adunarea festivă cu prilejul
celei de a 25-a ani versări a instaurării guvernului democrailic de la
care spunea : " Este o lipsă a istoricilor, a lucrătorilor

b martie 1 945,

noştri din domeniul ştiinţelor sociale, a scriitorilor că nu au scris pînă
acum epopeea acestor veacuri de neuitatu 2•
O problemă mai puţin abordată şi cercetată în istoriografia noastril

este cea a

tacticii partidului comunist,

a reliefării capacităţii P.C.R.

de a aplica în mod creator la condiţiile 1storice concrete
învăţătura marxist-leninistă despre revoluţie.
Perioada

cuprinsă

între 23 August

l·ează •cu deosebită preg.nanţă •.::.atraoterul
politki1 P.C. R.

ale

ţării

1 944 şi 6 Martie 1 945 relie
ştiinţific,

marxist-lenini,st al

ln studierea ta•cti·cii patrtidullui •fiaţă de guver.nele 'CU ma}orHate
reacţionară ce s-au perindat la cîrma ţării pînă la instaurarea puterii
(Jopulare trebuie avut în vedere
momentul istoric c oncret, care a
generat nuanţe tactice noi, a impus forme de luptă încă nefolos1te
menite să ducă la atingerea obiectivului prindipal : instaurarea unui
guvern democratic.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Aprecierea caracterului unui guvern nu poate fi făcută fără a
seama de condiţi1le social-economice şi politice în c are a fost
- xmat acesta, sarcinile pe care şi le-a propus spre a fi rezolvate, cît
;.-. compoziti•a lu:i socială , ·compoziţi•a de dasă. Prin prisma
.a,cestor
=-:e::nente defi:nitorii p entru enunţarea craderulrui
unui
grurvern
ne
:ropunem să urmărim etapele tactice ale luptei pentru 'instaurarea
: ecimului democratic.
l.n seara zilei de 23 August 1 944, după arestarea guvernului ant o 
:.escian a fost numit un nou Consiliu de miniştri, în frunte cu generalul
:_ Sănătescu.
Compoziţia guvernului reflecta un anum'it raport de forţe politice
:reat în perioada de pregătire şi înfăptuire a insurecţiei armate. Pre
zentindu-se ca un guvern " format din reprezentanţii a patru partide
:.. :te

:.olitice" 3, care alcătuiau Blocul Naţional Democrat şi fiind expresia
:oaliţiei de fiorţe antihitleriste grupată în B.N.D. , el era în fapt un
�vern de m"ilitari şi specialişti ; reprezentantii B .N.D. deţineau func
tiile de miniştri, secretari de stat fără portofoliu 4 • Această componentă
� guvernului era consecinţa faptului că în perioada de pregătire a
i.:isurecţiei, Partidul Comunist a desfăşura•t o intensă activitate pentru
realizarea un1rii tuturor forţelor antihitleriste. Tot·odată, trebuie de

tinut seama că partidul a desfăşurat o activitate intensă în rîndul
armatei, a întărit legăturile cu numeroase cadre de generali şi ofiţeri
patrioţi. Partidul comunist a participat în acest guvern cu un prestigiu
polltic recunoscut, cu o puternică bază de masă.

Victoria insurecţiei armate, care a dovedit marea capacitate orga
n i zatorică şi mobi lizatoare a Partidului Comunist, a silit reactiunea
să admită participarea reprezentanţilor P.C.R. şi P.S.D. în guvern. Prin
admHerea Partidului Comunist în guvern a fost dată o puternică
lovitmă rpo�;itkii antkomuni1st� dusă ltimp de partru deoenii de guver
nanţii burgheziei şi moşierimii, a însemnat recunoaŞterea forţei politice
a partidului comun·ist.
fmrmalt 1Î1n •oorud'i-ţiHe vilcrt•oll"iei �nom•eoţiei a!rmalte, gruv•elfi'l
ilii.Ll lli , getne
ralului C. Sănă�esou îi r·ev•enea.u sarcin:il·e pe oare le pUJnea .oa•raderull.
democratic şi naţional antifascist al insurecţiei armate victorioase. I n
declaraţia sa din august 1 944 se subl"inia că e l e constau în încetarea
războiului împotriva Naţiunilor Unite, participarea armatelor române
la lupta pentru eliberarea teritoriului cotropit, precum şi instaurarea
unui regim de largi drepturi şi l"ibertăţi democraJtice pentru toţi cetă
ţenii ţării

5•

Analiza acestor obiective ne permite să conchidem că pdncipalele
sarcini ale guvernului sînt de natură antifascistă, de unde şi carac
terul ant"ifascist al guvernului.
tnarmat cu perspectiva clară a dezvoltării revoluţiei, P.C.R. a
declarat că va sprij ini guvernul pentru îndeplinirea acestor sarcini.
In acelaşi timp P.C.R. avînd viziunea clară a realităţii istorice exis-
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tente concretizată în faptul că 'insurecţia armată a marcat începutul
revoluţiei populare, a subliniat încă din primele zile după victoria
insurecţiei armate necesitatea imperioasă a măsurilor pe care acesta
va trebui să le ia î n vederea curăţirii aparatului de stat, instituţiilor
publice şi întreprinderilor de elementele fasciste şi profasciste.
C. C. al P.C.R. în Apelul d in 30 august sublinia că " î nţelege să
în tăreaSJcă acţiunea guvernului prin mobilizarea tuturor organizaţi1lor
sale şi a întregului popor român împotriva pericolului intern, garda

de fier" 6 •
Imediat după constituire, guvernul a lua.t o serie de măsuri p e
linia democratizării vieţii p olitice şi a asigurării de libertăţi cetă 
leneşti. A fost declarat războiul drept împotriva cotropitorilor fasdşti,
armata română, alături d e întregul popor, a participat cu eroism la

marile bătălii, pentru înfrîngerea definitivă a trupelor h1tleris!l:e şi
hortiste. Alu fost 'abrogate o serie de legi şi decrete �emise în perioada
dictaturii antonesciene, pe baza Decretului Consti-t uţional din 2 sep 
tembrie 1 944 7 , decret prin care au fost puse în vigoare dispoziţiile con
stituţiei din 1 866 cu modificăr.ile din 1 923.
Au fost, de asemenea, abrogate legile cu caracter rasist, au fost
desfiinţate lagărele de concentrare, luptătorii antifascişti aruncati î n
inchisori au fost eliberaţi. Toate aceste măsurt au fost posibile numai
în condli.ţiile insurecţiei victorioase, fiind impuse de lupta maselor
dusă împotriva regimului dictatorial, pentru adîncirea reV'Oluţiei. Liber
tăţile consfinţ ite în actele fundamentale, emise 'imediat după 23 August,
constituiau în fapt un prim rezultat al luptei maselor şi o premisă în
vederea adîncirii şi consolidării lor. Cadrul istoric creat era favorabil
procesului revoluţionar,
tendintelor obioctive ale luptei maselor
populare pentru lărgirea cuceririlor obţinute.
tn ceea ce priveşte activitatea guvernului, trebuie remarcată par
ticiparea membrilor lui la rezolvarea la începutul lunii septembrie a
numeroaselor probleme impuse de dezvoltarea României. Astfel, pro
blemele participării României la războiul antihitlerist, ale politicii
externe, în contextul luptei generale pentru asigurarea independenţei
şi suveranităţii ţării, au creat o bază comună de colaborare in cadrul
guvernului.

p

Desfăşurarea revoluţiei
opulare, creşterea luptei maselor pentru
organizarea rîndurilor sale, activizarea politică rapidă a celor mai
largi clase şi grupuri sociale, creşterea rolului de conducător al clasei
muncitoare care grupa în jurul său masele largi populare a dus în
mod obiectiv la o nouă delimitare politică a forţelor sociale din ţară.
Pe de o parte, reactiunea reprezentată prin vîrfurile reacţionare ale
burgheziei şi m oşieri.mii urmărea salvarea regimului burghezo-mo
şieresc. Ea s-a postat pe poziţiile apărării intereselor de clasă, încercînd
să înăbuşe lupta maselor populare şi să instaureze un regim politic în
care să-i fie asigurată dominaţia. Pe de altă parte,
masele populare,
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:-:-�te in jurul partidului comunist şi al celorlalte partri.de şi orga
� :::i democratice, duceau lupta pentru adîncirea cuceririlor revolu
: ::are şi pentru instaurarea în ţară a unui regim p ol1rtic d e demo
�-:-atie rea,Iă, oare să asigur·e dezvol'tar.ea Români·ei pe oalea progr·esului
- · O : : al şi politic.
Prin urmare, ri nsurecţia armată ca inceput al revoluţiei populare
�
�reat condiţiile pentru o nouă evoluţie a raporturilor dintre clase.
: ,:- planul guvernului acest fenomen s-a caracterizat prin delimitarea
:c:ă. a miniştrilor în jurul 1celor două tendinţe : pe de o parte, reac- -..: !1ea reprezentată prin P.N.T., P.N.L . , precum şi o parte din miilii. ş trii
::-.uitari, strîns legaţi de interesele celor două partide şi care au des
- � surat o intensă activ.iiate obstrucţionistă, iar pe altă parte, repre
: -?::1tanţii P.C.R. şi P.S.D. precum şi o parte din miniştrii militari, care
_!":Ilăreau sprijinirea luptei revoluţionare a maselor.
Deci guvernul, cuprins de puternice contradicţii de clasă, nu era
_:: organism unitar. Condiţiile obiective au suferit ele însele o evoluţie
�:: direcţia necesităţii adîncirii revoluţiei. Masele populare voiau să
:<:>losească cucerir1le obţinute pentru a cîştiga noi poziţii in viaţa
.

-

_

-"'litică şi de stat, iar reprezentanţii regimului burghezo-miQşiereso
: ăutau să menţină situaţia creată după înlăturarea dictaturii militaro
:asciste.
Se poate spune că începînd din a doua decadă a lunii septembrie,
�up ta intre •cele două grupări din gurv·em i·a �orme deosebi1 de ascuţite.
Afirmînd acest lucru nu negăm că ea a existat încă din luna august ;
faptul că elementele reacţionare au încercat să dezarmeze F.L.P. încă
la 3 1 august 1 944 , că au refuzat să elaboreze o nouă lege a sindica
telor etc . , confirmă că lupta în cadrul guvernului a exisJtat, dar ea era
încă în faza de început.

Tergiv·ersa:r•ea de •Către majori:tat•e a reacţionară di111 guvern a. adop
tării şi aplicării unor măsuri democratice corespunzătoare 'intereselor
tării, a făcut să crească nemulţumirea în rîndul maselor populare, să
se intens1fice lupta pentru rezolvarea cerinţelor obiective ale proce
sului istoric.
In a doua j umătate a lunii septembrie 1 944 devenise evident c ă
guvernuil. instau�at la 23 August nu mai •corespundea �lJOIUllllli raport de
forţe, cerinţelor obiective ale dezvoltării sociale.
ln aceste condiţii istorice Partidul Comunist a lansat chemarea
luptei pentru instaurarea unui guvern politic, în componenţa căruia
să intre partidele şi organizatiile democrati-ce şi care să asigure demo
cratizarea reală a vieţii publice din România. Intr-un apel către întregul
popor semnat de Frontul Unic Muncitoresc, Sindicatele unirte, Uniunea
patrioţilor, se spunea : " Guvernul actual şi Blocul Naţional-Democrat
care şi-au încheiat rolul prin semnarea armistriţiului - nu mai sînt
expresia voinţei şi intereselor maselor largi ale poporului şi nu se
bucură de încrederea ţării. Lipsit de sprijinul întregului popor, acest
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guvern . . . nu este în stare să îndrumeze România spre democraţia
adevăra1ă, d ori•tă şi cerută de întregul popor " 8•
Intensificarea luptelor revoluţionare în întreaga ţară, octivitatea
poli1ică a maselor populare, creşterea rolului de conducător al clasei
munoitoare, participarea aotivă a ţărănimii la revolutie au creat con
diţiile necesare făuririi unui organism politic, capabil să grupeze în
jurul clasei muncitoare şi sub conducerea sa, toa1e partidele şi forţele
social-politke interesate în propăşirea
economică şi poHtică a ţării,
în desăvîrşirea sarcinilor revoluţiei burgheza-democratice.
Militînd cu consecvenţă pentru unirea <tutu11or forţelor democratice
într-un larg front de luptă, partidul comuni5t a elaborat şi dat publi
cităţii la 26 septembrie 1 944 un program de revendicări care exprimau
interesele fundamentale ale maselor populare cunoscut sub denumirea
de " P.11oiect de rpl-aformă al Front>u lui Naţio111a l�Democnat dLn România 9•
" C.C. al P.C.R. se adresează forţelor democratice ale ţării, con
ştiente de răspunderea ceasului de faţă şi tuturor partidelor şi gru
părHor, organizatiilor democratice, invitîndu-le să adere la această
platformă pentru alcătuirea unui Front naţional democratic din sînul
căruia să se formeze un guvern care să realizeze obiectivele stabiUte
în platforma F.N.D. " 10 •

Platforma F.N.D. reprezintă un document de însemnătate istorică
izvorît din analiza concretă a realităţii social-politice şi economke a
ţării .aloe cărei prev;ederi •CU u:n � onţimult .g.ener.al-demoor.a•tk erau ·cores
punzătoare caracterului agrar, antifeudal şi a111t iimperialist al revoluţiei.
La 29 septembrie 1 944 conducerea P.S.D. a adus la cunoştinţa
Partidului Comunislt că " punctul său de vedere este principial acelaşi
cu al partidului comunist" 1 1 •

La 2 octombrie 1 944 a avut loc şedinţa comună a Com1tetelor Cen
trale ale P.C.R. şi P.S .D. care au discutat şi aprobat cu unele m odificări
proiectul de platformă al Frontului Naţ {onal Democrat din România,
propus tuturor forţelor democralt ice de către Frontul unic muncitoresc 12 •

Un aspect al adeziunii depline a maselor la program a constitu'i t-o

aderarea, l a numai cîteva zile după publicarea lui, a pa11tidelor şi
organizaţiilor democratice : Frontul Plugarilor, Comisia de organizare
a mişcării sindicale unite,

U.T.C.,

Madosz,

Uniunea patrioţilor,

Apă

rarea patriotică, iar mai tîrziu partidul sooial-ţărănesc, Societa<tea scrii
torilor români, Asociaţia generală a inginerilor români, etc . "

13

•

Aderarea largă a maselor populare, a partidelor şi organizaţiilor
cltemocratke ·a impus o oontur•are org.aniz<atorkă •corespunzătoare prb
crearea instrumentului pol'ltic care să realizeze coalizarea tuturor for
ţelor democratice. La
�ocial-democrart;,

1 2 octombrie 1 944, Partidul Comunist, P artidul

Frontul

plugarilor

şi

înfi<inţarea Formtului Na·ţicmal Democr.at

U.T.C. ,

1

Sindicatele
4,

unite

au

hotărit

la catre .a aderat <apoi M.adosz.

Partidul social-ţărănesc, Uniunea patriotică etc.
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. � � :o::tul Naţional Democrat - arăta tovarăşul Ndoolae Ceauşescu 
··: · .;._: ,:,�_ta o largă coaliţie a tuturor forţelor interesate în democrati

� · =-=

�eală a ţării, în înfăptuirea reformelor economice şi sociale
nevoi.Jle dezvoltării societăţii .româneşti " .
� -= aceeaşi dată este creat şi Oonsiliul F.N.D. care î n pr1mul său

: �-� -= ce
-

- ::: --�cat anunţa desfiinţarea B.N.D. " c are devenise o stavilă în calea

...

- : :tării luptei poporului român şi a îndeplinirii sarcinilor istorice

=- � -= stau în faţa noastră"

1 5•

=rearea F.N.D. a marcart naşterea în România a unui organism
: : :.. c larg, care cuprindea muncitorii, ţăranii, intelectualii, pa:tun
- - : . aie mijlocii de la oraşe, mase de femei şi tineret, oameni ai munci1
:· �.in ind naţionalităţilor oonlocuitoare, într-un cuvînt, cele mai largi
--::: .=.."<? populare, cu ajutorul căruia ele slăbeau influenţa politică a bur
� : -=ziei şi moşier'l mii şi îşi exercitau puterea în defavoarea reactiunii.
O primă măsură de mare importanţă a fost hotărîrea luată la 1 8
:·::ombrie 1 944 d e către Consiliul F.N.D. priVJind demisia din guvern a
· :-:.rezentanţilor P.C.R. şi P.S.D.
ln acest fel guvemu� îm::eta de a mai repl"'ezenta B.N.D., i·ar criza
=-=- guvern ,a_ dlevenJiJt. pil1blllică.
Luînd în ,oonJSiideraţie raportul recl'l al
: xţelor politdiCe Consli.ll.iuJ F.N.D. la 1 9 ootombrie a propus alcătuire:a
..:::ui gurvei!1Il poH:U.: în dcure reparti. z�aooa minisltereil.or să oorespundă
�ealităţi!i tpdliirtilce din ţară. Preşedirut:Je all. Oonsli'liiUilu!i de Miniştrii
era
: ropus Drr. P. Grom, [ar locurile d!in guvem urmau a m repartizalte
: artidelor şi orgtamizaţi'il or 'În feUrul următor :
P.C.R. - 3 locuri ;
? .SD. - 3 l,ocuri ; S[ndlireltelle unite - 2 Loc:uri; FrronJt.ul plugari[or � loc ; Uruiunea pa1t11iorţlil011' - 1 �oc; P.N.T. - 3 locui1i; P.N.L. - 3
:ocuri; MJinli.,steruJ de eXJt•er•l1Je urma să He ocupat de rm diplomat de
6
:arieră , iar Ministerul de răzbcxi. de un gener.a.J. ; 1 •
Atlcătuirea guv.ernullllli propus de F.N.n. exprima nărui•nţeile mase
�or în ·lupta pe caile o duceau pentru instaurarea puJt.erii populall'e .
Ln luna octombrie, o dlaJtă cu crearea F .N .D. a fosJt. deschisă seria
marilor demon:sU,aţili. poo �eare mase•le popu[�are îşi marn.ăfeSII:e.u voinţa
de a aduce l'a cîrffi!B ţă-rli.i Ulll gllliVem democraJtic. Ma:ri[e demornstreţii
la care lu/a!U parte cffie mali d.Ji.ferWbe p ătulfli. soc[la.Jle, nemulţumite
de
politlllica pi1omOVIarl:ă de I'le!aJoţJiu.ne, ereu o formă col1.1CIOOt ă de manifesta!l'e
a puterii ma:selor Cla.II' e , cUJOOJ'Ii.nd pozii ţii !bolt mi3Ji. însemnJa.Jte în :falbriai,
uzine, tn Sla.lbe, •ieşelau în stre.dă şi acţionau împotriva reacrţtiuruii. Demon
stlrlaţiHe 'Oetăţeneştli ereu o folrmă eficace a lupltled împoltriVla reacţdunii,
pentru iruslt;aJI.llltrea
la
pil100rlii popuilare, formă a 1lruptci ce se în�eadre şi
completa. cele\lla.Jlte forme de luptă.
In perioada orized de 'QiUiV'etrn , care s-a desfăşUITalt pînă în primele
zli.le ale �urui.i noiembrie, IOOiae ţi;unea a fă·cut dli.feriJtle îrnoercă,ri pentru a
în[ătllifia forţel1e deiiliOClmtiJoe dâm guvernul ce tmbu La. ·Să se consti.t1.1..1i e .
Reg:ele impl"eună cu parUdel1e n ÎIS!tOil'liJce " in:tenţâonJau !Să formeze un nou
guv,wn de mHitari dlin caJTe să fli.e excJJUtse forţele demoombi.oe grupate
în F. N .O . De ,a[tmiJlJtmi, se�erreltarul LegaJţiei ElvetJia din Bucureştii , în__

·

17

-

Cercetări istorice

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

8

A. KAREŢCHI

tr�u:n l!laport informailliv că!tr·e Berna s.:r.i..a că " în aner un toaz M. S. Re
geile Mihai n.u via iaJCoerprtla forDliUil!ele dic1ta1te de sltir.ardă, nli.d. teoria gu
vern.ănii d'Uipă cOIJ.icepţăa reiV10J.uţio11Jall'iioii' din tiabni-ai 1 7•
In &:est mod el Sli.nJt:etire poziţia anltJi.ipopulltaii'ă şi a.rutidemocratidi
a ooacţ'i.uruii româneşti, grupartă în 1jruru� regeillllli şi a plall'llidel-or i.sttiOrilce.
Par.tidul Naţional Ţărănesc .a făocut o înoeware de diversiune, anun
ţînd publk că - îşi asumă s.ingur .răspunderea formă.rii guvernului, SJX! 
rînd că va T•eUIŞri. prlin diema.gogia-li. cra.radei1i.JStică să ICIIblaltă altenţia masP.
[or de la aupta pem.lt'l'U inJSIIJaUII'Iaii'ea UillUIÎ guVIeTI11. demotC\l'lall:i:c 18,
•

Po!litica flela!Ct•ionară promoViată de Manliu Şli Borătli18.1Ilu 1a ·trezi·t ne
mulţumiri j:uiSltificate în II'îndul membrri[or de rînd ai P.N.T. şi P.N.L. O
serie de orga!l1JiZiaţiri. ale ICIJOOStor pal1tli.de, aa de exempllu organizlaţiile
n1Cllţ ionia1-ţărănd.Sibe din jrurleţeQe A:rgeş şi Vîiloela 19 s-a desprims
dri�
P.N.T. raliin.du-se fofltel01' democraltii� .
Oamenii mundi d1n �ară, căMuz[ţă de un progrlam coocret de ac
tiune el·abof!at de F.N.D. nu s-·au lăiSat Îll1lşela•ti. V:al'U!l ·lupteLor reVIolu
ţil0111ta re nu putea H oprit. Pult:ernlidle dem.Ol1JStraţii populaJI'e au impus
demisia guvernruJui Săl!lălbescu 20 şi fonnarea �a 4 noiembr!i.e 1 944 t1
unui nou guvern 2 1•
Noul guvem, prezlidart tot de ge111.e'I'iaillllll Smălteslcu rpoa.rrtă pecetea
Lupb�l()l[' duse înrtre masele popware împreună ru 'f!ePrezerllbanJţii săi îm
potriva forţ�lor reactrionlare. Com1p10zitrua guvemuiud exprima ofensiva
coll1ltinuă a m'alse[or împoltri'Va :reat:ţăunii, rsuc\CieSiel:e obţirmt:e în lupta
pellltl ru linJSttaurel'leia lllillilll 'regim d:emJoiCII'IatiC.
Sp�e dleosebtire de prlimul gru'Vern, guvernul dtin noiJembrtie era
f.onnat d!in repreoon'ttanlţi i pa.I1tidiel.or po!lJiitJiJce, ere prin urmare, un gu

vern politic.
Deşi ere. constlirtuirt pe baza umei majortităţă roa�cţiOIIlr
la e, guvernul

in 111oua sa alcătuire relpflezeulltta un sucoes !al fo.rţellor democretdJce in
ooea ICe priveşte compo111te:nrţa Jui. Oa urml(l!['e 1a ap.ari�iei platformei si
a f,ormării F.N.D., :a avut loc o activitate politi-că cr·esdndă 1a maJselor

popuilJa•re în lupta pentru purtere, reflecrtartă în numă!W pooto-foliilor mi
nistell'tale cucerite de F.N.D.
As·tfel, vkepreşeld[ntia Consiliululi de Mlin.işt:rli, 6 mtinli.ISOOre din to
tarlul de 18 şi 3 subsecr.ettarooltie de s1:1at d1n •totlalul de 16 er1au deţinute
de rrepr�en:banţii Fr0ll1u
1t �uli 22• Lnsernrnă�tartea poztiţilillar aucerirte �n gu
vern i•ese şj mad mult în eiVidooţă d&ă ti•nem s1eama de fiapil:ul că în pre
oedenJtul gruv;ern ·organiza:ţiHe şi par.t idele democroat ke nu erau repre
zentate decît de doi mmştrt fără portofoliu. ln sfîll"şit, trebuie avut în
vedere şi faptul că tace·şlbi reprezentan�i Î•n guV1ernul diin •noliembliie ocu
pau minister:e importa..lllte pen!tru refacerea economică a ţării, partiei·
p&ea �a .ră7lboliul antdhitlelflist şi apăre.Tea ill1ll:ere.51eilor V1i1bail.e 1aJe oame
rui[OII' nrun oii . Reprezen.ltanţiri F.N.D. detil!1Jeau posltrurile tirtul1aJre 1la mi
ni!Siterele Juslbiţliei, Eduoat•ieri oorţionale, MuruCii.i , Mgurări1lor soc�1all.e şi
Gomunioaţiilor. Cei trei ISUbsecretari de stat r.epre:rerlltanţi ai F.N.D. îşi
er , ai căror titluri ereu
dleiSfăşrureu activirta·tea în cadru[ a�lror milll'i.Sitle
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paxrtidelor . ist•Dif'ke u ( lnteme, Economie Naţionrală, Agri
şi Domenii) , p ut î nd să rle cronrt:Ilacarez,e octinni1e ş� ISă sprijine
� revoluţio1nar ă a mraJSie\lor.
Gu..-ernJUl d�n no[embrie 1 944 a însemnat un pas imptO['tam!t fărcut dre
' :r.c�e demrooretke in b ăil:Miila pentru liiTIJSitaJuflarea puterii populare.
TI<î înd seamra de surccesele arrn.lintioo �n repaTII:i � ministerelor,
-= � .::>. a acceptat progremiUJl. minimail.
de gurvernăm înt, rezmvtnrlu-şi
�. dup ă cum sublinlia dec[raraţira Consiliului F.N.D. din noiembrie,
:-= a lupta mai departe perut::ru c1001ce!l1Jtr•arrea follierlor demool1albi.roe şi
: o:-� realizral'lea integmlă a Pla:tfo:rmreli F.N.D. Formarera nourlui gurvern
:- : ::stituia, pr Ln UTJnra re, o etrapă importarntă rîn b ă t ă l ia pentru putere.
:-:Eturile ocupate de F.N.D. îrn guvemu'l po'litirc prezitdat de generalul
�tescu re-p rezentau , nu o mirnocirbate oaoooatre, Slalll o simpl ă parrti
::Dare la un guv ern in oare rerprezent�a nţili. re-acţionari mai deţineau
_xă maj oritrarf:.ea, eli poziţli i ocup'alte de mrarse1re popuiDa!I'e îrn orgam.ele
:�trale în bătărllia lor pentru pllllere.
l
Constitrurirea guvemu lrui po'Ji,tic diin noiembrie 1 944 ra fost rezul
::tul luprtei pe rcrare au dresrfăşuret -o masele populare.
�obiliztaJte de organele F-N.D. mm;elle populare au zdrob i t încer
:ările reaJCţiunii de a fonna un guvenn fără reprezenrbalnţii F.N.D. şi
=� impus ['eacţiunii să accepte formarera runui guvern polirt.tirc, în crare
:ocţele democre.Uce deţinJearu imporltainte poziţii. In acest mod, apare
�"ident 1c ă rroocrţiu'l1Jera nu avea posibitliLtJatea de a forma srin91Ură gu
·.--ern.u l şi .a foslt obligată să accepte formarea unui gurvern p011itilc.
ln porUtirea sa, P.C.R. a ţinut SleiCI!ffia rCă artît guvernul din lunra no
_embrie cîrt şi ·cell oare i-a urmart în lmm decembrie au .fosrt guverrne cu
..L"l ca'l1aJcter die dublă coaliţie. O parrte a guvemuWi reprezenta o coa.
itie a f,orţ,elol' deiilOICtr:artice - F.N.D. avînd •la bază F.U.M. Această
:oaliţ�e e11a IConstituirtă dii.n grupări crare se dJOO'Sierbeau �atît prin com
:x>zitie de darsă cît şi în unele probieme de tactlic, dar reprezren1lau în
:>rimu[ rtrnrd dar.c:;e şri părtJu'l"i de oameni ai mundi şi nu ra!V'eau conJtirlaldicrţii
a."ltagoniste î.n1tre e�e. Guver:nu1l îrn aTiiSiamblul său Tepl1ez:enta ÎillS ă o
coaliţie ra fQ['ţeilor democre.tioe ·cu priniCipalelre paJrtide burgheze, care
partidpaJSer ă - în faza firnrail.ă - la acţiunre ranJtihiiUeristă şi s-au men
tinut pentru un timp poz:i,ţ iile pol1tke, dar �şi manifestau tot mai net
caracterul rearcţionar, inrcapacirtaJt�ea de a î:nralintJa spre t�ormări eco
nornioe, polit'ice, re.dioale, oprozii.ţ!i_ra faţă de aoeste transform ări . Deşi
prin oomponen,ţa_ lor raoesil:e guvenre ro0rl11t1nuau să fiie eterogene, în
probleme'l1e !'l1a ţ ironra l,e , oa�r e în m omentul istorirc dat înrsemnau pa:r:tki
parea cu toa·te forţe[e la înfrîrnger,ea Geii1llra.nied hii'tllerislte, e1l e ca ur 
IDoaJI'e :a p�e.s1innii �exrerrcirtail:e de mtnişmi democTaţ!i, se prezenitlau ca un
organ�sm unitar. Dar crontrad!iroţiile di!l1Jtrre r�eprezentrarnţri. i forţell or demo
creti'oe şi mrajo.rliJtaltea rreacţlio111a ră wau o manif,estcm;e diroctă ra unor
corutf\ardiiC'ţii de dasă anlbagomlice şi au dJus inJtr-un termen scurt �a nece
sitatea de ra ,schimba r�aJdica,l car.arote.ru� guvei1I1lll:l.ui, oorespunzător cu
sarcimJ.[e dezvoltărH llevo[uţieli, cu Taporturl de �orrte rrea1 dmtre C'lase·
--:..:-�
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==--------------------------�----------------------F'actorul hotărîtor în rezollvarea p11oblemei furuda:menJta[e a revo 
luţi'ei. - ,oea ,a purt·enii - în fav-oa11ea .coali ţ iei for�elor democraJtice
a fos�t luipt'a energJcă , ho:ărîrtă ta maselor popu�a;re, :miOib i ldz.:ttt'e de par.t i 
diUJl comunist, acţiunea lor rnemtij loci rtă î:n v-ederea SIO[uţion ă rii demo
cr,atioe a probh�me[or ICllSUipre c ărorra 1atv1ea loc conlfru;nrt,a.r·ea înverşu
nată dintre forţele progfiE�ISist'e şd cel e ale reat:ţJ.uruii, care a domiÎ'n'a�
.a:rel1!a vieţii p oli ti·ce dtn Româ:ni.a în perioa da de după 23 August.
Mit i.Jllgurile de mas.ă dii:n a'oeiCllSilă perioadă au aiVut W1 caracter
combativ o�ensliv ; er:e ·nu se reducearu la o .formă de ex primare a
rev·e.n!dicănilor m:CliSellor şi de Îil1lSuşilre de c ătr·e acestea 'a lozirucilor
r eVlol uţi ei , ci devellJealll , de !Cele mall. mrllllte or:i o metodă de rezo>lvare
nemij1oairtă a unor .f!evtendi.cărli.
Gonflidull. î ntre forrţe�e demoCXIalbi.ce şi reacţiroilJClre a ajuns la o
t ensi un e maxlimă în primele luni a[e ·anului 1 945.
Intre forţ,elte .democrartri.ICe şi cerle reacţionare se ascut p.utem k
corntradicţii[e a;supTa UillOT prob[e.ne de imrporrtam.ţă ma,joră : reforma
ag11ară, democratizarea apartClltului de stat etc
Colaborarea mai departe în cadrul guvernului împriedica însăşi
dezvoltarea ţ ă rii .
Linua taJOtică a partidului s-a concre:tiza:t în Î!l1L5!Uşirea ·tuturor mij
loaoelor de luptă, şi folosiirea l or în coUJ�ormirtate cu dezvo[rtarera pro
cesu lui istork
Dar even.imerutele nu a u evoJuaJt Îlil d!i.recţia urnrui lfăzboi dviL Pe
plan inter n raportul de forţe ere .co:vîrşirLor în favoa,rea dasei munci 
tiOare şi a •a l ia ţoi[o r eti. Măi[oane de oomelllÎ ai muncj e.rau organi zaţi
ş·i mobi l i za ţi la luptă, f01r ţele .lor înarmart:'e pr,egăitilte de aJc�iune. Nece 
s itatea şi inevitabilitJat.e a unor adîruc:i. prefu,oerJ menite să asigure dez
volta rea ţării pe ca[ea democmţieli şi progresuJui erau îl!llţelese de
ceflcuci dintre ceJe mai largi ale sodetă ţi i româneşrlli , indUJSiv de tJ
parte a burgheziei.
Oameni p olitici de frunt,e , pers.ona1lităţi mafloan�e tale viteţ ii ştiin
ţifice şi culturale, cu mare influ2nţă asupna opimiei publice, nnii repre
zen.t•a nţ i ai derurlui sprij i..rueau acţiunea înnoitoare .a f o rţelor democra
tfuce. Rea•cţiunea nu putea comita în mod sigur moi pe srpri}Lnul 1a.rmatei.
Grosull ei ere pe fronrt în �lurptă cu d.uşmarrrul. h itlleriSII: , iar u nităţile
aflate în ţară fuseseră puternic influenţ ate de mişoarea mi&Sleilor. Chiar
în �rîru:lul oorpului de IC'OilllClndă nn .num ă r de generali şi ofiţeri supe
riori au dteza'V'Uiat în mod pubHc înc erc ă r..Ule rea.cţirm i i de a reprima
lupta Illia5elor.
.

.

Pflin.cri.pHle ta.cltidi P.C.R. izvorîte din alllall im complexă a realit ă
ţii isto1rice şi e[aborete în contextul unor viguroase .oo.nf.mmtă.ni. de
c las ă , .au înarmat fo r tell·e progresiste româneşti, �care Îln perioada 23 Au
gust - 6 Martie ş i -<au extruis rpuJterea î:n d efia.'V,oarea r.ea.oţinnii.
Cuoeri·11ea t 11ep:La1t ă şi 'COlllSolida:rea poziţiilor in via �a p liblic ă aru
dus •la înirî·n9erea pOilri.tikă a reacţi'I.1I1H şi au impus cu necesitate Îlll'staru
rarea unui guvern dlemocrat.
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GuverlliU.l de la 6 Mailtie 1 945 reprezintă un rbloc al unor forţe de
::iasă direrilt·e concretirza.t în două feluri de arlianţe : proletariaJtul cu
celelalte pături de oameni ai mmmii ; oame·n ii muncti cu o parte a
burghezi-ei int•eresată, pînă •la un alllumit gred , în prefareriJe demo3'atice ş-i înfăptuirea sardm.li.lor atntifeurlatle.
Tadiroa pall'tildulru.li. ciODliUJI1'ist pollile
l a de ia premLre rcă aJHatniţa are
şi purta î111 rsine •ooillf.rladiJcţii a.ntagonilce , oare
nu s-au malllifeslt& ·încă oo ltoaltă purt;•el'ea în perli.oada !le!ZJOilvă.rJi unor
sarcini gene[la:l -demiOicr.atiiCe •Şi general Illat•ironalle, dar ·a'V'eau să t.ma.că
pe prim ploan pe măJSII.l•re dlezV'o�tării revoluţiei spre înfăptuirea sarci
nilor soda:ltste.
U."l caroc.ter V'rem�lmic

După 23 August deşi au •avut loc 1nsemnate sohimibăll'i in conţLnu
tul puter·ii, oa �ormă de LS11: a1t, RIQilll ânia a aorll1linua.t să rămînă în înil:reaga
etapă •a desă·vî:rŞiirl1ii revoluţiei burghe"Z!o-demOIC Nlitice o monarhle dre
tip parlrameilltar.
In situatia dnd r•egele .avrea tnrcă Î'Il!semnratre altribuţj.i în viaţra de

stat, i·ar o parte a poprUila·td ei ţărrii mai nrutooa irlu:zlii monarhice,

lrat115ia 

rea de către P.C.R. ra unor loz•ilnoi rrepub1i.Joanre arr fi împoirerlicalt co'lliC en
trarea · tutmor fort·el•or dremocrralt1ce în jurul darsei miUJ1JCdtorare în SJCropu'l
lichidă.rU •resturirloor ·�as:ci.Jsmullruii, .ar fii înilresnirt mranrev1rrerle î.rutreprinse
de prartide1e rearcţdonrarre peillt rru a dştirg a !i!nNuenţă ÎIIl ma.rs ă. In ace�.aşi
timp 11ozinroa desfii nţării monrii!rh!iei şi :a V'eohiulu� apa;rrat de stat ar fi
îngreuiat .atund parrrtiroi.parea ·armartei mmâme cu tiOia.lte !frorrrţerle ei la
războiul oollltr.a hiltleriSilliUlui.
ln ra•cei.Ste oond!iţJi.i P.C.R. rnu a pus rcra sa.rrc ină rimedOOrtă problema
dobo['îrii monarhirei. De • arsernenrea, nu •a fosrt neoesrară .arvind in verdere
şi SJaminrile pe ca.r•e 1e în deplinea revo1lruţia în acea poc-ioadă, nici 1111'1 0cuirea d:in:tr-ro dată ra vochiuiltJJ i apraralt de sil:a.t, eri democr.atizal"ea sa,
î•nglobarea unui conţinut nou in v•ochile forme şri transrormarea trep
tată •a acesrt0111a .
In C'Ondi tiHe îm oare fio.rţrele prorpu[.are folOISealll p111terea de Slt·alt in
SJoopul înfăptui-r ii pînă la crapărt ra tr.aniSfiormărdlOII' erconormdce şi soci.a•le
de trip buT'ghezo-d'emocratk şJ a pregătirrtii condiţii[or de tlrecere l•a
rev;o[uti·a rsodali•srtă , �ormele vochd ra•l·e aparaltul:uli de stai!:, menţinute

au î nceput să îndeplirnreal51Că frul!liCtH de c[.arsă noi. Tooodra tă, fo['ţele
democrra;tkre au ştiut rsă înifrîngă grerutăţi[·e izvorîte din ex:istentra unor
foii'me de stat v·echi, in speclia•l a momarhiei.

NOTE
1 N:col.ae Cc·auşescu, Cuvintare la Adunarea fest ivă cu prilejul celei de-a 25-a
aniversări a instaurării guvernului democrat de la 6 Martie 1 945, Edit. Politică, Buc.,
1 970, p. 1 0.
2 Nicola e Ceauşescu, op. cit., p. 27.
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3 Blocul National Democrat a fost' creat in luna iunie 1 944 ca urmare a acor
dului incheiat intre P.C.R., P.S . D
Partidul National-Ţărănesc şi Partidul Liberal.
Platforma de actiune a celor patru partide prevedea scoaterea României din războiul
antisovietic, alăturarea ei Natiunilor Unite, eliberarea ţării de ocupaţia germană,
restabilirea independenţei şi suveranităţii naţionale, înlăturarea dictaturii fasciste şi
instaurarea unui regim democratic.
1 Guvernul era format din :
- preşedinte, 4 miniştri secretari de stat fără
portofoliu, care aveau rolul de vicepreşedinţi, 9 miniştri şi 5 subsecretari de stat, din
totalul de 9 departamente (ministere) 6 erau ocupate de generali activi i
Departamentele Afacerilor Străine şi Agriculturii erau deţinute de .specialişti".
Cei cinci subsecretari de Sltat erau, de asemenea militCIII'i . ( .Liberttatea" din 25 August
1 944).
Pînă în luna septembrie 1944 reprezentantul P.C.R. din guvern a deţinut şi interi
matul la justiţie.
5 Declaratia guvernului, în Arhiv·a S�atului popular al regiunii Hunedoara, fond
prefectura judetului Hunedoara 1 944. dos. nr. 1 5. 886/1944.
6 .România liberăM din 30 august 1 944.
7 .Monitorul oficial", nr. 202, din 2 sept-embrie 1 944
8 .Scinteia" din 7 oct. 1 944.
9 .Scinteia• din 26 septembrie 1 944.
10 . Scinteia" din 26 septembrie 1 944.
1 1 . Libertatea• din 29 septembr i e 1 944.
12 .Scînteia" din 7 octombrie 1 944.
13 .Scinteia" din 28, 03 septembrie.
14 . Scinteia" din 14 octombrie 1 944.
1 5 Ibidem.
16 Arhiva Centrală a C.C. el P.C.R. Fondul 49, dos. 9269, fila 84.
17 Loc citat, dos. 9279, fila 1 8.
18 In .Drept•atea• din 15 octombrie 1 944 a fost dat un cOI!Dunicat al P.N.Ţ. în
care se arăta că P.N.Ţ. işi asumă răspunderea formării guvernului.
19 .Scînteia" din 2 noiembrie 1 944.
20 .Libertatea" din 20 octombrie 1 944.
2 1 .România liberă• din 6 noiembrie 1 944.
22 Tbirl�m.
.,

DES PROBL�MES DE LA TACTIQUE DU PAR·TI COMMUNISTE
ROUMAIN DANS LES ANNEES DE LUTTE POUR L'INSTAURATION
DU POUVOIR POPULAIRE
Resume
Cet artoicle nous presente la ca,pactere du gouvemement du 23 A011t 1 944.
On souligne que dans l'em:>ooation du ca.Ilactere d'rm gouvemement oo doit
tenk compte de :
o!L) les COil!ditioru; soaiales-po!IÎltliques e4 eoolllOlTciq'UieiS
b ) les tâches du QlOitrvememen t
c) lJa comJPOsdit:Oill sooial·e du gouverneme:rut.
L'analyse des facteurs objectifs et subjectifs qui ont agi nous mene a La con
clusion que le gouvernement du 23 AoC.t, he,terogene par sa oompos�ti.on, a eu un
caractere llill tifasciste. Ce fait resulte de la recherche minutieuse des stenogrammes
du Conseil des Ministres ainsi que de la presentation des real<isllltions du gouver


n(!llll.eDJt,
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==. etudiet d'une IJliiiIi!J. iOre objective cet�e et�e historique, no'US obsell'V ons
13 rapports de classe qUii evoluaient en faveur de la classe ouvriere et de ses
... .. --. :ct agi d'une .telle manier.e, que dequis la deuxiem e moitie du m Oiis de sep:-=-� ie cbangement du goliiV ernemenrt es1 devenu absolurment nocessaiT�. Dallls
�
:-J:m�.xte est en.alysee l'a taJOtii q.ue du P.C.R. envers Le premier gouvemement
::.:- ·� pu C. Sl!i.nl'itescu, t1actique issue d'une profonde connaissance des realites
x� de a R'OUIDan'ie.
-

.•

.

:.'mstaun.tion du gouvernement du

4

novembre

est le resultat

de la

lutte

des

::..- et a represente une illliPOI1bante vJotorie des for·ces democratiques. 'f>Brut dans
�

:an.-erncmt!nt du novembre que dans celui du decembre quri ont surivi, la reac
M-ai! la majorite ct manifestait son inoap acite en ce qui concerne les trlllls

: .. ;,

' ""!'<CÎODS economiques et polirtiques radicales. L'instauration du gouvernement de
resultat de la lutte des masses - .a ele exigee p ar le developpement

:-• :C"3!ique ::�

de la revolution dans notre pays.
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CONTRIBUŢIA ORGAN IZAŢ I I LOR M U NCITOREŞTI I EŞ E N E LA CREAREA
PARTIDULUI U N I C Al C LASEI M U NCITOARE
A.

LOG H I N

Anii de îm.delrmgate lupte muil1JCti.1JC>Ifeşti au Ulllit pe comUill•iştli. şi
social democooţli în lf'flOIIllt comun de a<:ţiune împotriva capitalismului.
Rea'lizral"ea în apriJ.;i,�mali. 1 944, a Fmllltu[ui Unic Muncitoresc,
prim pas pe calea IÎnll ăturărlii de?!billlă rlii oe exista de peste d'Oillă dece
nii în rîlllrlurile daseli. muruciil:loall'e, a 'corustiwit un moment de mare
importanţă in istooia lupte[or pe111tllru doborîrea �ascismulUJi şi înlătu
rarea definJibivă a expl,01atănii Îill ţa.ra nola5tră. n •Ga!Sta. mu!l11cit·OOJre, subli
nia V. I. Lenin, .all'e nevoie de unitate. . . Muncdif:ollii dezbina-ţi nu în
seamnă nimk. Uniţi, ei sîlllt rotul" 1• Vall.oar•ea a'cestor precizări aJSupra
umâ:tăţii au fost V'erifli.cai!Je de predica vieţii.
InfăptUJiiPeta UIIlităţ:ii sdn.ddoole, realizar.ea unităţii oPgamămţiilor de
tineret, în 'septembrie 1 944, ·consttittuirea, ·la 2 odombrJe a aoeJluiaşi
an, a Comiltetului Oe1l11Wal al Frontu�ui Uruic Mtunoiooresc, aJU făcut
dova�da că .a'Ctiunea de unitate a mişcării muTIJCitoreşti cunoştea o nouă
etapă de dezvolta•re.
Even:imenJtele de J.a sfîrşitul .anu[u!i. 1 944 şi începutul anului 1 945,
Î'n rapida lor su•oc•e•siune, 1au ·comrib:uit la stlfîrugel"ea în şi mai mare
măsură a 1egăturilor între oe1le două pai11lide mundtoreşti, P.arllidul
COIII1'llft1ist Român şă Partidul Social DemocraJI:. Faptul a detenru.nat
suJocesu[ lupbeli împotniva celor două guverne Sănătescu şi a celui con
dus de Rădescu, a contribt.W.:t [a instauflarea, pentru prima oară Îill isto
ri·a ţării noastre, a unui n guvern f!evoluţionail'-dernocratic cu pronunţat
careoter rnuncitoil',esc-ţărănesc " 2•
lncă 1la Oonferinţa Naţională din octombrie 1 945, Partidul Comu
niSJt R:omâill ,a;rălta tCă înfăptUJi.rea Pta'Iltid'U!lui Unite Mum:::�·toresc nu poate
fi concepută •ca {) •corutiopill'e meoanică între ceile doruă parUde exis-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

266

2

A. LOGHIN

tente, d oa o urnifica.re po[itkă şi orga�niz•altorkă pe baze principiale,
in urma runei ,aobivităţ·i de lămurire i:deologiJcă şli a înfăptuirii unei
depli1ne unităţi de acţiune 3•
Ail.egerile sin.dioale din februai"Iie 1 946, Congr•esu[ extr·aordinar ai
P.S.D. din 1 0 martie al a'celrui,aşi an, au 'creat cond�ţ.ii din 'Ce in ce mai
faJVOraJbile pentru inllăturerea piedidlo.r ce mai stălteau în calea creă�
[IÎÎ partidruhlli unk a1 claJseti mrumoitoare . Elementele soizion�ste au fost
treptat in[ăturaJte atît cu prBejul al}egeri1or siillld.ti,.:a�le, cît şi cu a�c ela
al Con g resu[u i Consrenti111 Htel Petmscu, fostul preşedinte al P.S.D.,
care se impotr�'Vea colaborăr<ii cu oomunriştii şri nu voie să meargă
împreună cu f()ll'ţele democTJatice in •a[egerile pa!1larnenil:are ce urmau
să aibă loc Îin toamna alrlUJlru:i 1 946, a .răma's izolat. ·I ncen::ări:le ·l ui des�
perate de •a�şi coll1Sititrui nn parlt�d socriaHst, aşa zris lindependent, s�aJU
so'ldat cu eşec, lllllcru do:vedlit şi 'cu p rill ejul alegeri,lm din noi,embrie
1 946, oînd, partioipîm.ct pe liste separate, a ·dbtinrut abia un numă!r de
65.528 voturi din aproape 7 rni[ioan'e d e voturi ·exprrima:te 4 •
HIQită.ririle Gongresu[ui P.S.D. din mantie 1 946 cu privire La parti
Cii.parea in alegerHe parlarnelllltrare din noiembrie al a,.:elui,aşi an, "în
cartel eil.•ectoJlaJl. cu parrtidel·e şi organiZJatiile 'car·e 'a!U ICOnsil:iiJtu it la 6
martie 1 945 gu'Vemll.l[ dr. Petru Groza 5, au coil'Stituitt u�nu'l din mOIIIl en
tell'e impontaiillte oa'I'e au asigurat vtidorria fort·elor democratice·
Arlul 1 947 inscrie noi acţ�UiliÎ. oare venJeau in spi1ij1imul înlăturării
UJlrtimelor obstacole în oa[ea realizării unui parltlid iUIIliÎ.c a� dasei. mun
dl1l01are. In cadru l oomerrinţeilor ·regioruliJ.,e ale P.S.D., din [Uinile iru'l11i. e ,
iulie ş·i august 1 947, desfă şu rate srub .Ioztinoa n PI1iiil F.mTIJtu[ Unk Mun
ciJtoi1esc vom in.vinge 1 , s-a manifestat cu tot mali muM:ă pmgmanţă,
tenJdiinţa de ap['·opi ere a celw două part�de, de creare a. Unlll i singur
paiDtid mrundltoresc. I n &est sens, la conlfei1inţa judeţeană Iaşii 'a P.S.D.
eLim. 17 august 1 947, reprezell1Jtan.tul orga.ndza.ţiei juld.eţene P.C.R. subli
nia, in salutu'l iii ă u, că M 'aceas:tă conferinţă se tine tocrna.i in momerubuil
cînd democi1aţia românească 'trec·e hOitărî·t la înifărptui.I1iJle .c:a.;re vor
aduce nurnad bineile da,sei mrum.dtroa[,e " 6•
Pornind de [a această Sli.rtuaţie, în 'aiUJgust 1 947, BirOIUl Po1irtic ai
P.S.D. aprecia că Partidul Socia'l Democrart a devenrit u n partid de
stî:nga 7 şi că s-aJU cr·earl: condiţiile pe111ti1U a se diSICuta in amănunt, in
cadrul 'conduoeri[or celor două partide, mă:sur@e de înfăptuire a aJCetS
tei unlităţi.
Ul11itatrea -dlaseli. mnndrtoare ei1a cerută nlll numai ca o problemă
taotică, oi şi •ca o ga.ranti·e pentru dezvoltarea ullrterli.!Qa[ă a ţăi"Ii i, pen
tru 'con\Struirea socia[li smului.
Cele două BnrOll.III i Poli1tioe au hotărît, 'l'a 27 septembrie 1 947, n 5 ă
.

.

"

pn.mă în dLsoutia forurilor de conJdrucere respedive mij loa•ce!le prac
tice pentru grăbirea îrufăptui•rH unităţii politice, organiz·atorice şi ideo
l•ogice a mruşcării 11001Stre mUlllJC irtor•eşti

u

8,

Mll'Ilca interusă desfăŞII.l r:ată ÎIIl vede11ea apropierii punctelor de
vedere în problema Ulll.i rdi ceilor dolllă pai1tid.e i·n widrul unui partid
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;;_-_jc al clasei muncitoar•e a dus 'l a şed1nţ.a cornlUIIlă a p'lenumllllui
l
C.C.
?.c.R. şi P.S.D. d�n 1 2 noiembrie 1 947, cînld a foslt 'luată Îlll discuţie
:·.etfonna Pa11t:idului UIIlc
li.
al dcusei mUilJCitoare, dt şi propunerile Co
:-_ ��ei de organinare. Con1stitui1tă ,a,oum, .Gomi:sia oentral ă de o:rytani
:.:re arăta prin propU111erHe sa!>e că "uniif.a,tea de gîndiilfe şi acţiune,
: � şi r ezolva Pea în comun a t:UJW·Por p rob�enrel or de către murnci
:..: r:.i comunişti şi sooialiştli , trebuie să ev1doo�ieze că ei, fiind fiii ace
eo..csi clase mundtoal'e, devin cu toţii membri devotati a� 'LIDilli singur
9
:crtid al dasei rnuncdltoa,re, Partidu[ Unk Muncirto rese •
Se re comanda ca în al·egerea comi•siilor penrtru pregătirea Parti
: ..:.lui Unic Mum.cit:or•esc în într•epriooeri, iiil,stituţii, cir•cums•cripţii, să
--= \L
"lă seama de situa·ţia speoi.ală diin fiecare loc, adică de raportu�
0
::.:;meric, valoa;l'lea cadrelor, pregătirea 1l10:r, clic. 1 •
Comisia .centrală de orga'Ilii z a re prevedea situarea pe o pooiţie
. ::e:t:J ică a org.a�1or ce:ntral·e de presă l(l)l'e 'O�lor două partide mun
:îtoreşti, ca şi :a grup urnl<or lor parilamental'le. Se preV'eidea, totoid.attă ,
:a la sfîrşitul! perioadei de pregă1ti:re a ParttidJUlui Uruic Mnndtores{; ,
-.d se com.LSititui•e oom,i:sii de V1ell'lilfk:,are a tuturor rnemibPilor •Ca'l'le ur
:::Jea.Ză să facă pa.rte d�n partidu[ uruk în coruformitate cu staturtul ce
.-a fi e labore.t 1 1.
In ciJ1ou l ara conducerii P.S.D., nr. 77, din 20 !lliOiiembrle 1 947, se
.:.răta că "runi�karea l1a care păşim t rebu[e să găsească pe membrii
�mţiillor noasrtre pregătiţi pentru 'acesrt maTe ·E!fV'eiilliment, aportul
::.astru moTJall şi materia� unnînd a fi din cele mai bogatte. Es.te de dato
:ia orgam.•iZiatiilor noastre ca in perioada de timp c&e a mai ră'DllaiS
: mă la încheierea [ucrărilm Comli.siei mixrne de nniflicare, prevăzute
_::. propnne11il<e Comisi·ei centrale de olf"giClm.Ji.zare, eile să desifăş>oare o
.:divitalte intem.să pe <linie de p artid pentru popularizarea prim:ipiilor
acestei platfiorme, peTIJtru JNeilucrarea ei temeinică m faţa turtn.Iror mem
:.rilor n"'ştr�. pentru susţinerea acţiun�lor şi pelllu
ltr
îndepUnirea sar
:inilor care stta.;u în mornent.uJ de faţă . . . ,tn toate acest•e a cţiun[ , orga
::izatii�e noastre vor 1lu c ra în deplină Îlll!ţelegere cu org·anJi!ZJaţii[e P.C.R,
:Jefltru ca din 1aJcţiunea comrmă •oare se va f·ace, să l'ezulte o întărire
•
a F.U.M. şi perfeota unirtCllt e de gîndire a membrilor ambelor partJide " 12
b cursu!l perioadei de pregătire activlitClltea "celOII' două partide ale
:::oa stre va 'oonltiilJU!a în mod norm ali prinrtr-o coniduc ere IS'trînsă de F. U.M.
m toate sectoarele de adivitate u 13•
Irn corutinuare s·e suMini,a Tllecesdtail:•ea ca organizaţme celor două
partide muooHoreşti "să procedeze la o verificare a membrillor. . . , eli
::ninînd din proprie initi1ativă pe 'acei membri clare au a'V'I.lt o atirudine
a."lticomunlistă şi potrivnJi,că unităţii mUJnd.ttoreştli şi nu s-au înoadTat
:n ideorrog�a şi disciplina parti dul u i 14 •
Platforma pubHoClltă la 1 2 noi,embrie 1 947, re!ferti ndu- se l1a soopu1
final al Partidului Unic Muncitoresc arăta : .,căUrt in fOCIU!l luptelor
duse în fl'IOIIltl uruk de P·artidul Comunist Român şi de Par.t<idrul SooiClll
Democret din România, avînd 'allă:turi de ell Confederati·a Generală a
L
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Mumcii, Orga·niZJaţi a UnJit:ă a Femei'lor din o raşe şi sa te, un t in ereti:
muncitoresc şi demOICr.ail: u111iil:, eduoat :în 1spi-rit ma�rxi'Sit-l,err·lindst, o inte
lectucdiltail:e progresistă, consol idî nd alianta dasei rnunciroare cu ţă r ă
nlirnea m un cttoa re , f>iartidul Unk Muncit,oresc îşi va purt'ea îndeplini
cu suoeoes sarciru[e Sla�e ac tuale, cît şi rnăreaţa sa menire i,s,t ar ic ă, con
5
struirea socileltăţii �>odaliste în Român i-a u 1 •
Acţiund[e deosfăşuTail:e de �oele două partide m un cit o reşti, cu dife
rite pri�ej u rri , în cadrul F rontulu i Unic Mundtoresc, 1au netezit tot mai
mul}t calea sp're uruiltare. Mer�tă să ,fiie -sublini,ată în -acest sens, oontl"i
bu ţi'a Conf,ed eJ'Iaţiei Generale a Muncii , ca�e a 1nsistail: şi mai mult,
Îln �oadrul CorugreSJU:lui al 11-ilea din 1 1 noiembri e 1 947, asuplîa conso 
lidării umlill: ă�ii cllasei rnundtoar�e, a căJ'Iei premiză o oonstituia realiz:a
rea acesteia pe tărîm sindi:oaJ l'a 1 S€ip'l: embrie 1 944. Astfel, Lorthar
Rădăoeanu, membru 'a'l conducerii p.s.D., 1arăJta în ,oadrul Gongresulu i
al II-lea a� C.G.M. că acesta " se desfăşoa ră sub semnul concentrării
efo11buii'Hor d'asei munditoCIJir,e în lupta pem.tru crearea Ulnui partid u nic
mumdtoTesc, rpenltru dezv·Qiltarea regimului de democraţie popUilară,
pentru cJ'Iear:ea prernizelo r de rtl'lec ere a R!omâni'ei pe �calea soda'l ismu
lllli " 16• Partidu[ Uni c Muncirtoresc, corutinu a Lotha r Rădă ceanu , .. Via fi
instrumentJUl de făurire a democraţiei pop u1�a:re şi a Ro m ân ie i sod.a
Uste u

17,

Loui:s Sailtlamt, preşedintele F .S.M., care a luat par te Ja 1ucTări'le
celui de -al II-lea Congres a1l C.G.M . , îşi e:lOprima încrede!lea 1că dez;yol
tla'Tea U111iită ţii sirud.k,alle în R:omâl!l[,a este " po s ibilă g:raţi1e unirii şi uni
18
tăţii ee exisrtă în c�atdrul Confede,raţiei Generale a Muncii în Româini a u •
Munoa de realiz:afle a PartiduJlui unic al da,sei munoiif:oar�e s-�a des
făşu rat la Iaşi 1n :trei et'ape. Astfel, în prima etapă , după TJJU m i rea :eomi
smor miJCte judeţ.ea,n ă şi pe sectoare, s-alU format colective din mem
brii ambel:or partide, după oa'J.1e s-a p roc eda�t la a!legerea comisiilor
mixte pe imUtuţli.i , î illt1.1ep r i nJde ri ·şi piJăşi.
Comis1a mixtă juldeţeal!l ă a ţ illlut un număr de 24 �adunări rpe cen
tre 19 •
In oraşu[ l1a.Jşi s-�au ţi,nruil: 39 de adunări pe înlt!'eprinderi şi insti
tuţii 20 în oaTe s-a preluc11a1t PI1aHorma Partidului Unic Mundtores�c
addptată 'l'a 1 2 noiembr-ie 1 947 şi s_,au a l es 'comisiile mixte formate
din rep'I'eZieilltamţii P.C.R. şi P-S.D.

In 1Iuna decembri�e 1 947 au fost .alese comisiile mixte de pregă
tir-e a p,a J:tidului Unic Muncitoresc. Astfel, la 1 2 deoembrie, cefer iştii
din ·orgaruiz.aţiile P.C.R. şi P . S .D. de �Ia gara ma'l'e, t'eXItiiJiştii de la n Tex
,tiiLa u şi Vktorila " , muncito·rii de la apă, oal!l,al, sallllbrit,ate, sala ri,a ţi i
de 'l a S.A.R. de t e}efoane 2 \ şi-au a'les c omi siil e mixte. La 1 3 decem 
b rie au avut l'OC .aleg:erlile ICU 'acelaşi scop la n .A!tel:ierele C.F . R. " Ni·colina, seotoar--el'e studenţ.eşti, " Admilll.Jistr;aţia fina:ndară u , .. P.T.T. u
Şli. Pr:imăria 22, Ia 1 5 decembrie 1a n C.A.M. " , n R.A.T.A. " , "V:iscotext u ,
Indu:striiil e a�dmen�a!le, "Oamera de a-g riou�tură u , , .A.S.A.M. u , etc . 23 , l�a
1 6 decembrLe l'a f>iolirtehni.oa n Gh. Asachii " 2\ apoi la Universitatea n A'l.
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. Cuza • etc. tn rcadrul şedinţelor de consti-tuire a aoestor comisii au
�t cuvîntul
Ion Nkuli,
Emil Ma'ZJi lu, Dumitru Zrahada, Vasile
:ozma ş. a.
Cea de a doua •etapă a m'l1llcii de u.nifkare a pus e.ocerut: pe orga
izarea c oncretă 'a ·aoest•ei acţiuni. Astfel, •la sediul ·Comitetului jude
ea:t P.C.R., s-a constituiJt un bi'rou miXJt al Partidului Unk Mundto
esc cu mi·siunea de a V1erifti.oa şi selecţiona pe cei mai buni membri,
:are să �ie propuşi a fatoe parrte d:iJn conducerea orga·rui'Zlaţii1or şi oelu
elor. ln oraşul laşi s-au ţinnt 23 de adunări pentru aleg'e[lea comite
.�ior de org·aniz·a,ţie şi 1 49 de adunări perutru ral.eger:ea b1r<YUrill or de
�elulă 25 •
In c·adru[ radunărilor pentru a.Iegerea cornitete'lor de orgarui.Ziaţire
'-au a l es şi oei 1 50 de del·eg.aţi oare aveau să pa·rtidpe la confer1nţa
·..Jdeteană.
l n luna ianuarie 1 948 se al-eg c•omitetele mg.:vnizaţiilor Partidului

.;_-tic al clasei mundtoa:re. Astfel, rla 1 2 i'Cl!Thuade, •au loc alegeri de
, în
: omi tete de f·abrikă Q.a " Vic�orli.a " , " Arrt•e grofke " , la Prefecltlllr ă 26

::ua de 1 3 ri.an'l1a·rie Ira f·abrirca " Ţesărtur·a" , " P.T.T. " , " R.A.T.A. " , " Tex
:..: � a-Copou " , " Uzina de ·ele.ctridrtaJt.e " , Ia " Controlul economic " ş.a . 27•
:.. :� 21 i·anuari•e, wniversiltarii rireşeni îşi ·a'l·eg cromiJteltul PaTtridului Unic
' �uncitoresc 28 , din 'oare făceaJU part•e profresorii J eal!1 Livescu, Con
:'ta!ltin Mihul rdin parrt·ea P.C.R., Co...'1s�ranUn Calistru, Nkolae Oosti
- escu din parrt·ea P.S.D. şi �alţii.

La 25 i�arnuarri·e 1 948 în cadilll l unei mari adunări judeţene s-a ho

:ă.rit a1e9er·ea delega1Uor c are var partki:pa l·a Congresul de unificare

.: celor două partide ce urma să aibă loc î n februarie.
Adunarea judeţeană •S-a ţirnut în sala " Bragadiilll " din ,. Piaţa Uni
:-j 29• Din pa:rtea Oomisieri roentooil·e dre organiza:re a Partidului Unic
�luncitoresc .a lua't pa·rt·e Mih.aJ.rl M'o.(laru 30 , 'Ca<r:e ,a fost ales la Congres
:::tembru supleaJrut al Biroului PloNtk a1 C.C. al P.M.R.
•

In cadrul urnei motiuni ·adopt·ată la această adunare s e arăta că

:elegaţii Parrtidului CornUJnist Român şi ai Plartidululi Social Democrat
:i!l oraşul şi judeţul laoşi, intruniţi î n adunarea j udeţeană pentru desem

:-.area

dreleg.a:ţHor

?artidului

Unk

oarre

vor participa la

Muncitoresc,

îşi

Congresul

exprimă

dep!lina

de

consti-tuir·e

satisf.acţie

a

pentru

:ealizarea un�tăţii poLirtice, ideologioe şi organizatorice a c lasei mun
:itoare din România.
Pa rt:ioipanţ ii

la

•a·cea'stă

adunare

încheiau

31 :

" Ne

luăm

angaja

1 itoresc u n inS'I:rumerut puternk
::Jentul să facem dirn FI"onturl Urnk M1lll1c
:e luptă şi .apărrare a celor c e muncesc din ţara noastră ; ne 1uăm

duoem mai depart'e lupta hotărîrtă p enJtru desăvîrş:i
org·anizato.(lioe şi ideolog:ioe a da•Siei muncitoare
...:np otriv'a t'lllt uror duşmanHor oe une�t·esc dinăuntru sau dinafară. Vom
�opta din toat'e puterile p entru progresul Republicii Populare Române,

augajame111turl să

::-ea un1tăţii politice,
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paitri1a tutu11or ·cel<or ce muncesc cu braţele şi •cu miillt ea ; v.om lupta
pentru a cr·ea o vi.a·tă dreaptă şi bumă clasei muncitoare şi înbregului

po:por "

32 •

In oadrul adlllll ării judeţene a Pa11ti!dului Unic Mnncitoresc au fost
aJleşi 1 8 deleg a�ţi perutru Congresul de unMkaiie din februarh:� dintre
care •aJm1111tim : ConstamJt.in Nb�bor, Dumitru Zaharia, Ofelia Manole ş.a. 33
Cea de a tr:e�a •etapă s-a desfăşurat p11in acţiunii menite să orga
ll'.ireze •Oonlteiiinţa j udeţeană în oadml cărei.a a'V'e•a să se a:l.eagă Comi
tetul j u!deţean a:l Part�U!lui Unk Muncito·resc.
In ziua de 1 februar�e 1 948, în sal•a " Phoenix " din str. Gîndu, în
oadrull unei adunări •CU oaldTieil'e de bază ale ce1or două ·organliz·atii
judeţene, în numă r de peste 500, adunare l a care au partkipat din
partea Comisiei .oerutr·ale de organil.zare OfeU.a M.am:ol•e şi Oscar Moro
i•aJUU, s-1a ales comHetul judeţean compu.s d�n 31 de membri, din car.e
aJm1Jlltim pe Ion Motronea, V•irg�l I<Oll!escu, Eugen Niool·a•ev, Dumi•tru
Zahari,a, Aul1el Cal:imandric, Vkenţ·io :Aiu•că, Emil Mazilu, Constantin
Ni,stor, DiJmitrie Niţă ş;a. 34• Comitetul judeţean a•l P.ar<tidului Unic
Munclilto:r·esc 1er.a .oompus diim 23 de m!\.l.lll oitori, 3 ţăr•ani şi 5 irutelec
tuaU 35• Adunarea s-a desfăşur•ait sub loZJinca " Par!l:idul Unic Muncito
resc trebuie •să fie un ins ti1Uillllent putermk de luptă pentru .apărare•a
drepturilor ol.asei muncitoar·e •şi conse!l1dar•ea Republicii PopuJ.are Ro
mâ·n e" 36•
Ulteri·or noul oomitet j udeţean a pTOcedat la orgaJUizarea oomite
tellor de seotoare şi plăşi. In o!laşul laşi s au a�es 3 comitete de sec
toare 37•
S - au organiZiaJt apoi c10mlitetele de plaJSă, de o:rgamz·aţii în oraş,
birourile de •cel ulă . In componell'ţa comit•etului judeţean, a oomitetelor
de S>eoboiCllre, de plasă, 1n hiroi\.l'fl�le de ·Celulă au intrat un ,număr de
1 .482 de membri proveniţi din 'rîndu�ile P . C.R. şi P.S.D. 38 •
La oomiltetele de organizaţ ii şi ·celule din j udeţ nu s-a fă.cut unri.
fioarea în aoea•stă perioadă, urmînd a 1se co1J11sll:.itui, confoTm �m:struc
ţiunHor Comisiei 'oentr<aile de organli.zar<e, după Congres 39•
Al·egerea o11ganellor co>nducăltoa�e ·a1e P·artidu·lui Unk al da,sei
mundrt-oa:re se desfăşura �conoomitemrt cu prelucrarea " PJaUOil"me.i. pro
gram " , care •a devenit un .i.mpo'l'ltam.t mijloc de eduoare, Ll1JU numai a
membrilor oel<or două partide muncitoreşti, c i şi a. numeroşi funcţio
nari, ţăJ.1al11i , care-şi exprimau dorinţa de a participa la dezbaterea ei.
In ziarul " Fr.oTIJtul B1ug•arUor " se arăta, într-un artiool intitU'l•alt : "Plu
gări!mea şi P!latforma Par:tiduiui Unk MlllC itoresc " , că, " parttidu!l. ţără
nimdi munailt·oar·e urmăreşte cu mcne nădejde hJGărHe de unificare •a
clasei mundtoail"e. El ştie că alăturti. de Partidul Unk al da•sei munci
toare di:n R!omâinri.a, lupta s·a a·re sorţii cei mai s�guri de izbîndă 40•
In jurul datei de 1 O februari.e 1 948, î n întreaga ţară •se termin ase
acţ1W1Jea de col1SJtittui:re a organireţiHor PartidulUJi. Unlic Munoiltoresc.
Se creaseră 2 1 .854 de O'l"ganiza�ii de bază ·şi 4 1 4 comit·ete de plasă 4 1
....

•
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Atît pregărtirille pe rt ărîm org,anizator rc , drt şli ccle pe tăr îm laeo
.as iguilart posribil!irtartea deschiderii lrucră rHor CongTesului de
crear·e a Pa rtidului Uruk 'al dasei muncirtoare, parll:rid marx i srt-l ininist,
realizat, nu prlinii:T-'O conJtopi:r e meoookă a oelor dou ă partide , ci pe
fundamentul orga.niz.atorirc, i deolrog ic , pOilritk şi ·srtrailegdc al Îltlv ăţăturii
i

logic au

.

marxi,st-1eninisrte.
La Gnngl"esuJl

de unrifi'Oare, 'oar·e s-a de1schis în z iua de 21 fiebrua
în sala Art eneulh.lli Român, au pa rtic ipat 822 de}egaţi ou dreprt
de vOit d eliber.ati v şi 8 delegaţi cu drept de vot cronsrulrtartiv 4 2, prrecum
şi ruumeroşri delegaţi ai partide•lor ·comruTIJ�ste şi soc i ar1iste din. 1 4 ţări ,
Austri,a, Bulgraria, fr,anţa, ItarJ.ia, Pral:e srtinra, Poloni,a, Spania, Unga r i·a
ş. a. 43.

ri'e 1 948,

.

In rillpo:I1tul p011irtk al Comitetului GeJilltral al P .M.R., se arăta că
reallizra.rea 'lLillirtăţii prolre1al"iartului ·es,te 'r·ezullaltul unui proces indelun
graif:. n Nouă nu ne-ra .fost deloc indiferen t cum se va ajrunge Jra real i za
l"ea unHăţii, sublinria Gheroghe Gheor ghriu-Dej , sec fieta r gen er,al . Prin
cipia'Jitatea de clasă - irartă ce a stat lra baza ra.oţiJuruii de realizme a
Partidului Muruciltoresrc Român. . . Un p a rtid de avang ardă al claseli
muncitoare, pa rH d arlcărtuirt din rcele mai hotărîte, cele ma� gata de
sarcri!fidu şi ·oelre mai ·lumiinate elemenlte ale clasei mu.ndrtoare, ele
meltllte devotate cu trup şi suflert c auzei noastre - aşa rt.T'ebuie să fie

Mundtm·esc Român u 4 4•
Rema:rdrud impor tanţra inrterma.ţ iona'l ă a oonstitu:irii Pa!"tidului Unic
al clasei muncitroare în Rorm âilld,a, p entr:u ce}elaHre p a rrti de ·comUI11is:te
şi m uncitor eş ti , Eduard Obab, delegat al Partidului Mu nd.toresc ( co
mulllislt) Po[onez, rarăltra ICă "u'l11ifioa.Jr·era mişc.ă,fii mUinlc'irt!oreşti dli!n ROIID â 
nia va fi fără înrdroiaJlă ceroetartă şi ·aJnarlizartă şi în p,Oilon ia p opula r ă,
care cu a:dÎincă simpatie şi prietenie ur m ă re şte noua Republrkă Poplll 
la,i'ă Română " 4 5• Delergralbul frarr1e
1c z Ghrarlles Tirll'Oin sublinia : n unHaltea
v oastră, �ac�iunrea vo a•srtr ă, V'O! fi O IJ1rOUă armă preţioasă pentru c lasa
murrro.iltoare din Fral!1ţa. . . Azi noi 5 Îintem a�ceia rcare trebuie să ne
îndr eptăm pr tv.iri le cărtl e ex�ul vostr u H .
R'eailiZiar•ea Pa rtidul u i Unk al c'l.aseli. mumJCirt o are nu s-a făcUJt pe
baza u n e i hotărîri. El e8te :rezJUIUartuJ unei îrndreJlun gri şi stăruitoare
munci în rî nduri le crelorr ce mu,nrcresc. Uniilt artea org anizator ică îTIJfăptruJită în org anizaţ iile din fabrici, iillStrirtuţii, întreprinderi, a i zvmîrt în
mod firesc din ill1Î!ta:tera. de arcţiunre reralizartă şi dezvol1tartă în cadrui
Fronrt:ulu i Unic Mnnoirtomsc, d in ·arcţiunea rdUJSă pe tărîm ideologic, din
rellaţiile de c Oilaborare ce s-au creat în rîndu rd�e ceilor ce munceau şi
luptau î'n com:un.
Co ntinuînd trradiţii le dre luptă pentru unirt·arte, P.CR. a situat la
baza î n treg ii sale aot,1vHăţi princripii[e marxisrt-leruiruisrte ale consrtru.: 
ţtei par ti dul ui prolet ar. Crear�ea pa11tid urLui uruic a însemnat o nouă
vktorie a ol,as'ei nroaJStre mund toar�e în 'lupt a penrt:ru oon srtrui rea sociaBartidul

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

272

8

A. LOGHIN

lismului. " Unifiicar.ea la Cong:reSIUl din 1 948 .a Partidului Oomunist Ro
mân ou Partidul Sooi,al Democflat, rpe haz.a principiilor org,ani·z.atorke,
tadke, politi•ce şi ideologic-e
ail e
m:hl'xism-l•eninism.ului,
subH·nia
tov,ară:şul Ni·ool,a·e Oeauşesou, oa pus oapăt sciz.iunii de peste 20 de ani din
mişoaT,ea muncitorească din ţara noastră, a a1sigur.at cloC�JSei mundtoa:re,
în1:1r·eg:ului popar statul major de luptă capabil să rezolve cu succes
sardniile ope11ei 1storke de conSII:r uire a societăţii sooda1iste " 46 •
In întreag.a ţa-ră au avut loc numeroase adunări prin ,oare munci
torii, ţăranii, funcţioillJaTii îşi exprimau adeziunea perutru a-cest impar
tam aot istori•c cu profunde implicaţii nu numai pentru olasa munci
toare, d şi pentru întregul popor român.
Mundtor.imea dLn I1aşi s-a .alărtur.at în mari mitinguri, entuziasmu
lui generr.aJ.. La " Depoul C.F.R " , la "Uz'i'na de eled.riaita,te şi tramvaie " ,
l a " Art·eil.i·erele C.F.R. " şi în ailte Îlllitr eproinderi şi i!nsfli,tuţii ieşene, s-a
subliniat în 'cadru'l m11:Ji,n gurhlor important·a deosebită pe :oare o avea
făurire�a p.artidului unic, ma:rxist-lenin:ist, al clasei muncitoare din Ro
mânia. Mundtar!ii şi t·ehnicienLi ·de la " Ait.'elierele C. F. R. Nicolilna" ,
întrum..iţi, într-un milting în ziua de 2 1 februarie 1 948, adresau un s•a:lu:t
căld<UJTos lucrăl1Llor Congr,esului Pa:rtidu:lui M·wKHoresc Româ�n. "Ne
luăm angajoamenJtul, arătau ei îtn moţiunea trimisă, să pă.SIr
I: ăm ca ochii
din oop unitatea paT•ti·dUJlui nostru, !Să mundm neobosiţi pentru ridioa
l'lea nivelului politic şi cultural al maseilo:r mu:ncitoreşJti. Ne luăm anga
j amentul să ·Luptăm pentru mărirea producţiei şi pentru iTeo�onstrucţia
Iaşului, cOIIlti11buind prin aceasil:·a la croea:rea unei vie�i mai bune pen
tru toti cei ce muncesc în ţa;r.a noasJt.ră" '7•
AoeSII:e .angajamerute ale rnuiilJCitorilor ieşeni au fost îrucLeip1Linire şi
depăş1iil:e, c a şi toate 'angajamentele lua,te de clasa mundtoaJre din Ro
mânia, în oei peste 20 de ani care au lbrecut de la crearea parrtidului
său uni.JC. Gloasa mundtoa�r,e s-a dorvedii1t a,Slf:.fel la înălţimea misiunii
sale istorice de clasă conducătoare, devenănd fadorull prlirrwipa[ în
lupta pentru progresul economic şi social al !SOCietăţii român�ti.
C['earea rpa:l'l�idului unăc al clasei mul1JCitoare a consil:itulit prin�i
pal·a g.aranţie a coniSII:!ruirii în ţwa 11JOastră a socieltăţH socialiste. " Uni

tatea de voinţă şi acţiune a pa·rtidului - subl.Ji.nia toiVarăşuJ NicO'l ae
Ceauşescu l a Oong11esuil. a:l X-lea al P.C.R.
estle prindpalul c.at·aol i
zator al undtăţii clasei muncitoare, a1l tuturor oamenHor mul1JCii, al
coeziunlii mol"al-po1itice a poporului în lupJta penrl:iru apărarea cuceri
TIÎ'lor r,evoluţiJonare, pentru 1apălarea ISuverallltli. ăţii patriei, pentru fău
rir,ea societăţii soelialiste şi comuniste " 4 8•
T1oate ·suocesele obţinrurt'e de p01porul român se datoresc erokei
noastr·e da,se miiJJndJtoare, unităţii :sa;1e de nezdrundnaJt, unităţii Parti
du�ui Comunist Român, �oar•e, ÎillJVingînd gl"eutăţile ivite în drumul său,
asigură propăşirea patriei pe drumul civHizaţiei şi progresului.
-
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822, ddn 1 6 noiemb11�e 1 947.

4 1 Cf. Gh. Ţuţui, V. G. Ionescu, Făurirea Partidului Muncit oresc Român, victo

rie deplină şi definitivă a leninismului
Anale d e istorie nr. 1/1 963, p. 65.
p.

18

42

Congresul

S i -52.

43 .Sc!1llte:·a·

-

Partidului

Muncitoresc

1n

mişcarea

Român,

muncitoreasca

Edi·tura

nr. 1 .052, din 22 febmarie 1 948.
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44 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Articole şi cuvîntări, ed. IV, E.S.P.L.P ., Bucureşti,

p. 1 55, 1 58.
.Sctnt•eioa" dti:n 24 �ebru8il1ie 1 948.
46 Nicolae Ceauşescu, România pe drumul desdv1rşirii construcţiei socialiste,
voi. 1, Edi<t. poli�tică, Bucureşti, 1 968, p. 69.
47 .Lupta Moldovei ", nr. 50 1 , din 23 februarie 1 948.
1 955,

45

48 Nicolae Oeau1Şe601J, Raport la cel de-al X-lea Congres al Pa.r iidului Comu
nist Român, Editu�a poHtică, BiuiCUife>şlbi 1 969, p. 90.

LA

CONTRJBU'I'ION

DES

ORGAN ISATIONS

OUVRif'.RES

DE

JASSY

A LA CRBATION DU PARTI UNIQUE DE LA CLASSE OUVRif'.RE
R e

sum

e

En �oUJ!Iign&nt l'i!Inipor-l'<!Jllce d·e l'uru:•te de l•a da5se ou:vriell'•e, en presen,[.ant J.es
sUJOces obtenu\5 d!llnS ce prooessUIS en 1 944, daJns le cadre du Fron•t Un.i que et des
sindicats, l'·auteur mel en evidence l'achO'll d ep l oyee par les organisations de J·assy
des deux pcr lis ouvriers P.C.R. e t P.S.D., en vue de la creation du par·ti unique de
la o1asse ouwiePe. On analY15e les etapes menBJ;JJt â. la oons t i tUJLon de ce parti, oo
inSIÎ·SIIJBirut sur l'•aoi!Ivi·te organi·satrk·e et ideoQog!iq:ue de Jassy, des mo:s dec•e•'ll bre
1 947, ja:nvi•er et fevrier 1 948.
L'auteur releve egalement la larg e adhcsion des auvrihs de J•assy â. la creu
tion du Parti Ouvrier Roumain, Ieur cont·r ibution â. la rea!isation et â. la consolida
tion de l'unilt<; de La class e ouvriere.
·
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Printre intelectualii de mare prestigiu ai ţării noastre, care şi-au
consacrat întreaga lor activitate luptei revoluţionare a poporului, pen
tru libertate şi progres, pentru socialism,
Lucreţiu Pătrăşcanu s-a
situat în primele rînduri.
Născut la Bacău, la 4 noiembrie 1 900, descenderut dintr-o familie
de vechi intelectuali moldoveni, el a absolvit studiile liceale şi apoi
Facultatea de drept din Buoureşti, al cărui licenţiat ,.magna cum la
ude " a fost. Scurt timp după a·ceea a obţiimt doctoratul î n economie
la Leipzig.
Tinereţea sa şi apoi întreaga lui viaţă s-au legat indisolubil de
mişcarea revoluţionară şi democratică, de năzuinţele spre mai bine
ale oelor mai destoinici fii ai poporului român - luptătorii revoluţio
nari, comunişti. A intrat de ·timpuriu î n mişcar·ea revoluţionară. In 1 9 1 9
avea 1 9 ani ş i era student p e a�tunci - e11a deja membru a l Parti
dului Socialist. Doi ani mai tîrziu, cînd pe arena vieţii politice a ţării
îşi făcea apariţia cel mai viguros vlăstar al epocii contemporane a
Româ'Iliei, Partidul Comunist. Lucreţiu Pătrăşcanu s-a aflat printre mem
brii acestuia. Ca militant comunist, a îndeplinit o serie de funcţii de
răspundere. El a fost membru al C.C. al Ti·nere1u1ui Socialist şi mem
bru al C.C. al P. C.R. dio!l partea Tineretului Socialist, redactor al ziarului
"Socialismu l " , organul central de presă al P.C.R. , şi apoi al ziarului
"Deşteptarea " , Secretar al Biroului juridic al Ajutorului Roşu, membru
în conducerea organizaţiei democratice de masă Blocul muncitoresc
ţărănesc. El a participat la Congresele II, IV, şi V ale P.C.R.
Lucreţiu Pătrăşcanu s-a numărat printre apărătorii aotivi ai unor
revoluţionarilor, comuniştilor şi antifasciştilor jude
mari procese ale
caţi în perioada interbeEcă în diferite centre ale ţării.
-
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Participarea sa la lupta generală antifascistă a poporului român a
fost extrem de activă şi eficientă. In numele şi din Îlnsărcimarea P . C.R.
el a purtat nenumărate discuţii cu fruntaşi ai diferitelor partide şi gru
pări politice î n vederea creării unei largi coaliţii a forţelor antifas
ciste. El s-a număr;at î.n anii războiului hitlerist printre împuterniciţii
partidului comunist care au dus tratative cu cercurile Pala•bl.lll ui şi cu
diferiţi politicieni ai vremii în vederea creării
condiţiilor necesare
pentru răstumarea diotaturii militare-fasciste, scoaterea ţării din răz
boiul antisovietic şi întoacerea armelor împotriva Germaniei hiUeriste.
P·entru activitatea sa desfăşurată în •acei ani ai marilor încercări
a fost în mai multe rînduri arestat şi condamna.t, deţincut în lagăre sau
cu domiciliul forţat.
·In pregătirrea imsu:r•octiei armalte dill1 raJUJgllliSit 1 944 - mome!lllt memo
rabil in istoria Partidului Comunist şi a poporului român - Lucreţiu
Pătrăşcanu a avut un .rol de prim ordin.
După 23 August 1 944 a mdepii.Jill1at, d11l1 di:: 1să•rreirnrarrea PJC.R, o serrti e
de inralt
l e fUll1clţii pe •l1illlÎ·e de p:a1I11:ild şi de �It ;pe roa1re O.re ..,a oooralt au �n
·tfle•ag•a sa pregătire pdlHl·-:·ă şi ideologică marxb1:-lentinistă, ou .întreag•a

sa capacitate de muncă, cu abnegatia pe care în atîtea rînduri o dove
dis e pentru c auza partidului, a clasei mucitoare, a poporului.

Lumeţiu Pătrăşcanu, mmtant de seamă al partidului nostru, a fost
prin întreaga sa activi·tate o personalitate complexă, de prim rang.

m •îmipr:edru.rărJie IC'llll1101SCUite, e[ şi-ra p�erorut vira�a, iÎ!n •CIIPifli.!l.ie
în momente ·în care se aila în plină activitate creatoare 1•

1954,

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie 1968 privind reabili
tarerl .p os t moflt•em a lui Luareţiu Pătră şcamu ·constituie semnul pre
ţuirii activităţii lui revoluţionare şi al cinstirii memoriei miLit.a�ntului de
frunte comunist.
-

In scurta dar laborioasa lui viaţă 2, paralel cu activibatea politică
desfăşurată în organe şi organizaţii ale Partidului Comunist Român,
In funcţiile de onoare pe care le-a îndeplinit, LucJI"eţiu Pătrăşcanu s-a
remarcat permanent ca un gînditor social-politic profund, ca un publi

cist remarcabil 3 şi o perioadă de timp - ca un profesor universitar
desăvîrşit 4•
·

Fireşte, lucrul cel mai important în
activitatea desfăşurată de
Lucreţiu Pătraşcu ca gînditor social-polttic şi publicist Îlll acest domeniu
il ocupă lucrările sale cu caracter monografie 5 î n oare şi-a propus să
analizeze multilateral, cuprinzînd într-un tot organic, realităţile româ
neşti, dezvoltarea României sub toate aspectele - economic. social,
politic şi cultural. O trăsătură comună a acestor lucră!ri o constituie
preocuparea asiduă a lui Lucreţiu Pătraşcu pentru cnnoaşterrea veridi
că a realităţiloll" social-economice, politice şi culturale ale României,
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pentru formularea unor concluzii cît mai flllildamentate cu privire la
tactica şi strategia partidului comunist, în vederea desăvîrşirii revolu
ţiei burghezo-democrartice şi cuceririi puterii politice de către clasa
muncitoare.
El era călăuzit de idee-a valorificării critice a tradiţiilor gîndirii
progresiste româneşti în scopul stabilirii soluţiilor practice cele mai
adecvate specificului ţării noastre. "Pentru înţelegerea şi explicarea
atît a fenomenelor sociale şi politice trecute, ca şi pentru fiX'Cllre a dru
mului pe care are de mers poporul româlll în viHor - scria el - pro
blema determinării liniilor evoluţiei lui este de cea mai mare însem
nătate. Căci viitorul nu poate să constituie un salt în necunoscut, ci
se de·sprinde şi se î:ncheagă, în aoel•a<şi timp, din el·ementel•e şi materia
lul pe care îl oferă tocmai trecutul " . 6
Volumul "Un veac de frămîntări sociale ( 1 821-1907) " - reedi 
tat nu demult timp sub egida Institutului de studii istorice şi social
politice de pe lîngă C. C. al P.C.R. - a fost publicat
pentru prima
au fost făcute de Lucreţiu
dată ·in 1 945. Primele schiţe ale lucrării
Pătrăşcanu în 1 933. Arestarea şi condamnarea lui 1-au împiedicat să-şi
Finalizeze încă atunci munca. Abia în 1 937 a reuşit să publice în re
vista "Viaţa românescâ " un număr de opt studii care au şi constituit
osatura monografiei pe care avea s-o publice în 1 945.
Menţionăm că, nu demult, în revista "Analele Institutului de stu
dii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P . C. R. " , nr. 1 f1 970, dr.
Augustin Deac a prezentat pe larg cititori·lor bogăţia conţinutului de idei
desprinse din lectura acestei lucrări. Pe parcursul mai multor pagini
se înfăţişea'Ză în a'C'est f.el i(ilffip lru şi asgumenta,t v.a�oa.rea deosebită a
amintitei lucrări. Reţine atenţia faptul că această lucrare constituie

un v•al•oros studiu •sociologk in oare •autO'IUl
schiţ·ează
dezvolrbarea
României pe făgaşul capitalismului de la răscoal a populară din 1 821
ş i pînă în 1 907. Este c u totul remarcabilă abordarea î n această lucrare
a cauzelor care au împiedicat pe parcursul mai multor decenii desăvîr
şirea revoluţiei burgheza-democratice în România.

Analiza istorică profundă caracterizează şi volumul ,,Sub trei dic
tatUJI'i " , el·aborat de Lucreţiu Pătrăşc anu în anii grei ai războiului, in
condiţiHe în care a fost permanent hărţuit de agenţii siguranţei, urmă
rit, arestat şi internat în repetate rînduri în l•a găr. Cartea a fost tipă
rită in 1 944. In ea îşi găsesc reflectarea dintr-un rmghi realist facto
rii social-economici şi politici care au determinat instaurarea dicta
turii in cele trei forme cunoscute. Dezvăluind în profunzime fascis
mul şi expresia lui cea mai abj ectă cunoscută în ţaf!a noastră - legio
narismul, autorul relevă caracterul retrograd pe care îl sortea fascis
mul ţării şi poporului român.
In anii 1 942-1 943, ani în oare s-a aflat
cu domiciliul forţat la
Poiana Ţapului, Lucmţiu Pătrăşcanu a elaborat o altă lucrare funda
mentală a sa - "Problemele de bază ale României " - care a văzut
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lumina tiparului în 1 944. Intr-o ma•nieră
concretă şi explicită, el a
înfăţişat în această lucra•re evoluţia economică a României din ultimul
secol, oprindu-se cu analiza l1a momentul
eliberării patriei de sub
jugul fascist.
Excepţională

este contribuţia lui Lucreţiu PMrăşcanu în cea de a

pa.tra lucrare mare a sa şi anume în . ,Curente şi tendinţe în filozofia
românească u , ·t ipărită în 1 946. Aci el supnne unei analize critice prin
cipalele curenJte şi tendinJţe filozofice româm.eşti din ultimul secol, rele
vînd încadrarea lor
în gîndirea filozofică contemporană. Combă1înd
necruţător "tră1irismul u , "gîndirismul " , şi alte curente filozofice autoh 
tone, stigmatizînd conţinutul lor metafizic şi mistica-religios, Lucreţiu
Pătrăşcanu a înfăţişat detaliat influenta
nefastă pe care au avut-o
acestea pe plan politic prin încurajarea •ascensiunii fascismului spre
putere.
,
Sub semnătura sa, de multe ori sub pseudonimele .,Andrei Mol
doveanu", .,A.M. u, "V.M u , , .Ion C. Ion",, "N. Grigorescu' ' , "R. Bol dur"
"Victor Mălin u , ,.L.D.P.", alteori fără specificarea vreunui nume sau
initiale, Lucretiu Pătrăşcanu a publicat în presa vremii un mare riu
măr de studii, articole, conferinţe, cuvîntări, scrisori etc. 7• Trebuie
subliniat neapărat faptul că aria tematică a acestor scrieri a fos1t
extrem de cuprinzătoare, denotînd prin ea însăşi cum şi pri·n cOill ţ i
nutul de idei exprimate în fiecare caz în parte, preocupările varJaite
ş i profunzimea cunoştinţelor aceluia care a fost Lucreţiu Pătrăşcanu.
El a abordat problematica maj oră şi complexă a începuturilor capi
taLismului în tara noastră. - "Inceputuril e capitalismului în cele trei
Pri:nlci!pa!J:,e
Româ·ne "
( " Vi·a�a
['O'rnânea\slc:ă "
dilll
.allllgUIS:t-ISepltJeirnlbrie
1 937) , " D iv1anul Ad-hoc şi ches·tilllnea ţă<rănească" ( " V:i•aţJa româneas•că "
din iunie 1 938) , "Adevărata cauză a răsturnării lui Cuza " ( .,Viaţa ro
mâJneCI!Scă " din octombrie 1 938) , , . Epoca de
redeşteptare naţiooală a

Prindpatelor Române " ( " V·ila·ţ a r om â nea:s c ă
din decembrie 1 944) , s-�a
ocupat de evoluţia rînduielilor capitaliste în ţara noastră - "IUlceput
de criză în economia mondială" ( "Viaţa româneasc ă " din aprilie 1 938) ,
.

"

"Guvermul c e v a veni v a f i u n guvern de front unic burghez împo
triva mCI!Selor muncitoare " ( "Inainteu din 1 1 noiembrie 1 928) , "Iarăşi
tadioa opoziţiei. Imprumutul extenn şi sforţările guvermului " ( "Deş
tepitarea " din 1 5 ianuarie 1 928) , "Un nou 1împrumut " ( , .Deşteptarea"
din 1 februarie 1 93 1 ), a analizat feluritele aspecte ale luptei clasei
muncitoare pentru organizarea profesională şi politică - "Organiza
ţia şi organizaţiile de clasă" ( "Tineretul socialist " din 1 5 aprilie 1 920) ,
"Organizaţiile de clasă. Naşterea marelui capital industrial. Lămuri
rea şi separarea celor două clase. Sindicatele u ( "Tineretul socialist u
dim 1 5 mai 1 920), •• Organizaţiile de clasă. Partidul'' ( "Tineretul socia
list" din 1 5 mai 1 920) , "Unificarea tineretulu i " ( "Tineretul socialist"
dtn 1 8 mar:ti·e 1 92 2 ) , " CongreSII.ll sind1oarJ. Ce 1a ·fă·out -Gomisia Gene-
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rală pentru tineret ? " ( "Tineretul socialist • din 28 mai 1 922) , "Unifi
carea " ( .. ,Tineretul socialist " din 2 iulie 1 922).
Numeroase sînt titluril e sub care Lucreţiu Pătrăşcanu a scris des
pre rolul şi rlocul Partidului Comunist [n sistemul vieţii poliif.ice a
României, despre alianţele clasei muncitoare şi ale partidului ei de
avangardă - "Ce vor comnnişif.ii ?" ( "Cuvîntul liber" din 26 septem
brie 1 936) , "După alegeri• ( "Socialismul• din 1 6 martie 1 922) , "Acţiu
nea de masă şi partidul ţărănesc " ( "Facla• din 1 8 aprilie 1 926) , . ,lnvă
ţămintele alegerilor• ( "Inainte" din 30
decembrie 1 928) , "Condiţia
victolfiei. Front unic " ( "Deşteptarea"
din 22 apr-ilie 1 926),, . ,Ce fac
naţional-ţărăniştii ? • ( . ,Deşteptarea" din 18 decembri·e 1 927) ; in mai
multe materiale el a popularizat unele dintre problemele fundamen
tale ale marxism-leninismului - "Un fapt divetrs. Tnmormînltarea cen
trismului " ( "Socialismul" din 7 septembrie 1 922) . In alte matei"iale,
el a contribuit la mobilizarea opiniei publice îm vederea sprijin�rii
intemationaliste a luptei revoluţionare şi democratice a altor ţări şi
popoare - "Să aj utăm Rusia " ( "Tineretul
socialist" din 1 5 aprilie
1 922) , ,.,Ajutorarea Rusiei şi Comisia Generală " ( "Tineretul socialist•
din 1 6 mai 1 922) , "Războiul împotriva Abis.iniei " ( . ,Manifestu din 28
iulie 1 935) , "Cum l-am cunoscut p e Leninu ( "Revista Fundaţiilor u din
octombr·ie-noiembrie 1 947) .
Ou mru[tră t•ernactitat•e ra abrol!"dalt prrobleme[•e ·leyarte de rapar•iţ[a şi
evoluţia mişcărrii fasciste în România, a cauzelor care au fost hotă
toare pentru îmtîrzierea cu un număr important de ani a inSJtaurării
unei dictratrur i f•asdste •în ţar,a noastră - n Naţional..Jţă.răniştii şi fascis
mul român u (,"Deşteptarea " din 1 ianuarie 1 928) , "Lupta împotriva
fascismului" ( "Apărătorul proletar • din martie 1 930) , "Drumul Fron
tului populraru ( "Manifestu din 25 ianuarie 1 936").
In numeroase materiale publicate rs-a ocupat de oriootarea
opiniei publice în vederea apărării comuniştilor şi antifasciştilor, a
luptă•t orilor revoluţionari urmăriţi, arestaţi, judecaţi şi întemniţaţi de
către autorităţile respective ale burgheziei şi moşierimii - "Pentru
libertăţi cetăţeneşti şi muncitoreşti " ( "Inainte" din 2 1 octombrie
1 928) , ,,Pledoarie în procesul lui Alexandru Dobrogeanu-Ghera " ( "Ina
inte " din 1 7 februarie 1 929), "Pledoarii în procesul comuniştilor şi ami
fasciştilor de la Tribunalul militar Craiova" ( "Dimineaţa" drin 19 iunie
1 936) ,
.
Cu multă pasiune a scris el despre unele dintre cele mai semnifi
cative momente ale istoriei poporului român - "Adevăratul 1 848"
( "Viaţa românească" din februarie 1 938) , "0 pag•ină de ist<Xie· con
temporană. Cum a fost pregătită şi înfăptuită lovitura de la 23 August
1 944" ( "Jurnalul de dimineaţă" din 25 decembrie 1 944) .
Deosebite sînt şi pentlfu cititorul de azi abordările făcute asupra unor
teme de pronuntat caracter teoretic în care se regăsesc analize de
·
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teme cu pronunţat oaracter teoll"etic in care se regăsesc analize de
strÎlll gentă însemnătate p e probleme sociale, economice şi fi lozofice
fundamentale - "Curente şi tendinţe în filozofia românească" ( "Viaţa
românească " din martie-aprilie 1945) , "Sfîrşiturile de epoci istorice
( ., Revista Fundaţiilor Reg,a-le " din iamuarie
şi producţi.a lor fil.o.zodikă
1 946) , " Spll"e o jllliSit!iţie poprulară " , Bdliltura P.C.R., BuiCfllll'leş.t i, 1 948, ., De
ce demo011aţi,a burgheză este ill.eputinoLoa•să ? "
( .Deştepllairea" din
8
ianuarie 1 928) , "La apariţia "Capitalului
în româneşte " ( "Scînteia"
din 2 august 1 947) , "Existenţialismul şi precursorii lui" ( "Sdntei a " din
1 4 apllilie 1 947),, " Criza g·îndirii filozofice şi materialismul dialectic " ,
( "Scîntei a " din 7 octombrie 1 945).
•

•

Dup ă 23 August 1 944, mereu prezent în publicistica comunistă şi
democrată, aproape că nu este problemă importanrt:ă pe care Lucreţiu
Părtrăşoanu <Să :nu o fi •a:bor.dat ou competenţă d e pe poziţii<l•e marxist
leniniste ale partidului comunist - reforma agrară, consecinţele di
fer.enţi,erii !SOOi·ale 'Ln lumea satelor, politka eoonOinkă ,a guvernului

democra1-popular, reforma justiţiei şi reforma electorală, alegerHe par
lamentare din 1946 etc. In unele diltl scrieril e sale s-a ocupat pe larg
in acei ani de necesitatea întăririi organizaţi ilor de partid, de sindicat
si tineret, politica internaţionalistă a partidului comunist, d e populari
zarea r;ealizărilor Unirmii Sov·ietice.

După cum rezultă din aspectele mai sus înfăţişate, activitatea
social-politică, teoretică şi practică, a lui Lucreţiu Pătrăşcanu a fost per
manentă şi erlrem de bogată. Contribuţiile sale aru fost de certă valoa
re în abordarea unor probleme major e care au preocupat Partidul
Comunist, mişcarea revoluţionară şi democratică din România atît în
perioada interbelică cît şi în amii postbelici.
Rel·evînd meritele lui Lucreţiu Pătrăşcaoo în abordarea unor pro
bleme dintre cele mai importante ale gîndirii social-politice a vreiTIIii
lui nu putem să nu constatăm, totodartă, că în scrierile sale cititorul
poate întîlni uneori aprecieri pe care să le coosidere unilaterale, carac
terizării incomplete sau unele afirmaţii prea categorice, dar care sînt
explicabile dacă se ar•e în veder e epoca în care au fost scrise, unele
carenţe în documentare, precum şi faptul că orice operă de această
factură poartă, voit sau nevoit, atît amprenta unor concepţii. dim miş
carea muncitorească de atunci cît şi a unor trăsături subiective, proprii
autorului.
La toate aceste treburi în mod filfesc adăugat că cercetătorul de
azi şi de m îii.ne Via trebui să se •apJ.eoe <CU şi mai muHă ,atenti•e <asupra
scrierilor lui Lucretiu Pătrăşcanu spre a desluşi idei, c oncluzii şi apre
oi·eri noi şi importante, rpo.arte 11lll Î'lllt otdeaUIIla dintr-odată sesi:llalb me.
Dorim să exprimăm cu aceasta opinia potrivit căreia numai cercetarea
ateillt ă a fiecărei lucrălri in parte, înţelegerea profundă a bogatului lor
conţinut de idei poate constitui o garanţie sigură a înţelegerii va·lo-
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roasei opere social-politice a aceluia care a fOSlf: intelectualul comunist
Lucreţiu Pă.tr-ăşca.nu - gînditorul social-politic, publicistul, omul de la a cărui naştere se împlinesc şapte decenJii.
N O TE

1 P lena ra C.C. al P.C.R. din a prilie 1 968, Edi·tu ra pol<it-ică , Buour-eş ti, 1 968.
2 De<t alii despre vi�a şi achlvitaltea lui I.Juicreţ�u PătrăşclliiiU se găSie'Sc in urmă
toar-ele lucrăr.i : Ion Bib erd , Lumea de mlin-e, oul•egere de i!llJterviuri, Editura . Forum• ,
BUJcure.ş.ti, 1 945 ; Lucreţiu PătrăŞCQll U, Lui îi dăm votu l şi 1norederea n oastră, Bucu
reşt•i , 1 946 ; Un act de înalt umanism, l:n .Analele In.s.tirtll.l: tulUJi de S'trudii istorice ş.i
socirarl-rpob!rt.ioce de pe Hngă C.C. al P.-C .R." , m . 2-3/1 968, p. 18-26 ; M. Ştefan,
Luc.re tiu Pătrăşcanu, deput a t în P a rlament , in .Magazin istork " , m . 4/1968, p. 7276 ; Io111 Biheri, De v orb ă cu Lucretiu Pălrăşcanu, in .Magazin irs' or-ic " , 11!', 5/H)68,

p. 26--34.
3 �SUJPI"'B. aJcesrtor a:spocrt•e ne pr01punem să ne referilm in cele oe urmează.
4 Prof. unJiv . S:ian.ion 1. Pop a evocat in revi!Sta .Forrum " , nr. 5/1969, sub titlul
Lucreţiu Păl!ră.şcanu - p-rofesor de economie politică, rell1l8<l'cabhl·a act1v·iteote uni
ver;sit ară a aceellu:iJa.
5 Ne refertm la m01110gra.ha sa desrpre reforma agTară i.n RJomânia. T·eză de doc
torat in ştiinţe ecoii.OIIl1 ice s.usţinurUi in februra.rie 1 925 la Faou lta.tea de filozofie a
U!llliversHMii d•i111 LeJpzig. Te:JJt d81Ctiloglla.fiart ( H 1 p . ) depus tn 1 946 1a Facultatea de
drnept drin Buooreşti cu pril-ejul concruTSruilnJ•i perutru ocuparrea postului de profoesor
de economie poliitidi teoretică ; La lult te des cheminols roumoins, &Hte par la Clo
mi:te l:nrternra·tliO'IIIa.J des clleminots et le FeiCiei'ation Nat!onale des travailleuns d-es
chremins de fer de F!rranoe, PallÎS, 1 934 ; Probleme de bazd ale României, Edi1U!re
.Sooec " , B111oureşti, 1 944 ; Sub trei dictaturi, Tipografia "Forwn", Bucureşti, 1 944 ;
Un veac de frămîntări sociale 1821-1901. Editura .Cartea rus ă " , Bwcureştli, 1 945
(1reeditart.ă in Erdiltuna poilJi;t-ică, B'UC'I.lreşii , 1 969 ) ; Curen te şl tendin te ln IJlozolia
românească, Edilturra .Soooc", BuiOUJl1eŞiti , 1 946.
6 Lucre ti'll Pă.trăşamu, Un veac de lrămlntări socia.le 1821-1901), Editura . car
bea rus ă " . Bucureşti, 1 945, p. 9.
7 ln revista . Forum" n.r. 5/1 969, p. 75--80 , prrof. unriv. Pop Simion de la Uni
versirtatea B'I.IJcureşti la oapăotul unei meritorii ImlliiiCli de ceroetii'I'e şrtiirntitid a publi
c-Bot sub k>rmă conduzirvă IIJUrnărul t-itlurilor de lUIC!I"ări aparţinlnid liUJi Lucreţiu Pl!.
trăşoanu. Este vorba de 6 lucră rJ cu oamroter monogl'ati.c, 1 5 studii, 3 cursun uni
V1ersi1•are, 77 de ertiroo le şi src!1isori ş i 32 OO!ll!flerinte, CUJV1illl-tă.ri, piledoardi la procese
poHtioe ooonUJnis:te, i1111oervim� ş!i anohete soci a le . Soco�ilm de dator11a noastră a ne
iruruşi părei'ea erpr-dlln ată de pwf. ullliv . Porp Simion, po�l["i'V·i•t căre�a .-e&te netlndoios
că cercetl!.Iii ulter•iO'IIII'e vor srt•!llbilli şi alte studii şi al'tirole semnate cu a.!te pseu
cloinime SoaJU fără S�emnătu.r ă" (Loc. oit.. p. 75). Este cu aC'e8Sta eX'J)rilm·atl!. o lnidato
rire 115U!pra dooumen1relor wemii spre a completa, prim iii/VI6Stigu!Wţie şbiilll1il·lficl!., rezul
tllltele obtinut€ plnă i:n pre"ZJent.
LUCREŢIU

PĂTRĂŞCANU

-

PENSEUR

SOCIAL-POLITIQUE

Resum e
La presente etude passe en revue l'activite deployee dans la domaine de la pen
see social-politique par Lucreţju Pătrăşcanu, intellectuel de grand prestige de notre
pays. qui oa c onsacr e son act.ivHe â La lutte revolUJtionnaire du peuple rO'I.Imain pour
la liberle, le p rogres, et le socia!iSIIll e.
L'auteur se p r01po.se, en premi er beu , d'offri•r au J.ecteur, d&liS La mes-ure d'l.l
possible, u n e image complete des p roblemes abordes par Lucretiu Pă t ră ş canu dans
ses oeuvres.
Seule l'etude attentive de chaque ouvrage, la comprehension de leur contenu
d'idPcs -- souligne l'auteur - peuvent �tre l a garantie de la m i se en valeur de
l'ocuvre de Lucreţiu Pătrăşoanu.
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MĂNĂSTIREA HLINCEA
La o distantă de cir•ca trei km. sud-vest de mănăstirea Cetăţuia,
î:llltir.e două dealuri a'coperi<te în trecutrul nu prea îndepărtat cu pădUJl'i
seculare s-a const:ruit, în penultimul deceniu a[ secollu1ui ·al XVI-lea,
mănăstirea tnumită HlJi..ruce·a . Ptelllil:ru că pisania origQnară a bisericii a
fiost înll ocuită cu una din ·a doua jumătate a. veacu:lu'i al XVU-·lea, asu
pra datei cî.n:d a fost z.idiltă 'acea•sl:ă mă,nă1stitre, precum 1şi asupra ctito
I1Hor •ei, ·s-aru dus di:sou�ii viii între speda.l iştii noştri mai 'VIechi.

P!iiSiaJllila aJCtuală a bisendi mănăsltir·ii H[i111Cea , 1În10asltre1tă deaslllpre.
Ulşii de im.tflare în pliotruao.s, reda·otată în Umba grea•că , 1alfe urmăfu
rU!l cUJPrin.s : " S-a înMţalt din l!ernehl.e dumnezei•asca şi prea respectata
a'ceastă biseri·că a sfîntului şi mărilbului ma·re muncenk GheO!Tghe, pUII' 
tăltOirul de biruill'llţ ă, ·cu cheltuiala prea credi nd.osu1lui şi prea stră[ud
tulUJi. fiu a•l său domnul Ion Şt,efan voievod, stăpîn a toaltă Moldo-Vlahia,
pentru a lor m întuire •sufileteasc ă şi v•eşnica 'pomeni:re a părinţi�or lor,
aii1hipăsoorli.-rud pre sf.inţitul mitr·opolitt a-l Moldo-V•lahiei Sa:va, fiind egu
mem prea 'ouviosul 1chir Dosoft.ei. tn anu[ de ia fia·cerea lumii 7 1 69 , ia•r
î n anul de la reailiz;area întwpă:rii 1660, indi.cţionuil 1 3, ihma noiembri·e 20 u .
Ded, după datele aotualei pisanii, biserioa mănăiStkii Hlineea ar
fi fost construHă, "din ,temelie" , de căltre domnitorul Vasile Lupu
( 1634- 1 653) 'şi pi·ctată de fiul său Ştefăniţă ( 1 659-1 661 ) . Totuşi, un
bogat mate'I'i.al document.ar ;ar.ată că Vasilloe Lupu şi ·tiiul său au făcull:
numai .lucrălri de r.estaur•area unei mănă•stird care exista cu mult îna
inte de anul 1 660.
·
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Un documenrt: di•n 1 8 deoembrie 1 6 1 6 ne informează că Maria, fiica
domnHorului Petru Şchiopul ( 1 574-1 579 şi 1 582-1 59 1 ) şi fosta sotie
a spătarului Zatu Tzigara, a zidit " o mănăstire l a tîrg la laşi lîngă
saltul Hhlncea u, cu hramul Sf. Gheorghe, pe care a închinat-o unei mă
năJstiri de la Muntele .Mhos. Fiind în ţa!Tă la data •amillltirtă şi cercetîn
du-şi ctitoria, Doamna Maria a găJsi·t-o "pUJStieu, deci fără -că!lugări şi
cu toate proprJetăţitle şi bunrurile ri<sipirte, deoarece mănăsti'rea căreia
i-o închi na se nru s-•a îngriji•t de ea, •lăsî,rud -�o în părăsire.
Doamllla Maria, fiind vară cu domn1torul R•adru Mihnea ( 1 61 61 6 1 9 şi 1 623- 1 626) şi ajutată probabil de acesta, a luat măsuri d e res
tauTare a mănăstirilorr HH,noea şi Galata, ul>tima. fiind ati·toria tatMui
său. Poate d î�ruaănte de termin&ea lucrări'lor de restaurare ea a pus
mănăs.ti.rea Hlincea sub ascUil•t•ar ea Galartei care, la Tîndul ei, e ra ÎlliChi
nată la Sf. Mormî-nrt di.n Ierwsa.lim. In actlll l de închinax·e Doamna Maria
a cerul!: călugări.lor de la Ga:lat.a să-� îndrume pe cei de 'la ffii.Jncea
" spre lucruri bune şi 51pre aldaooul ·şi fdlosul" cttitorriei sail.e.
La 1 7 �anuarie 1 626, voieV'odul Mir'on B arnovschi ştia că mănăs
ti'J1ea Hlincea fusese c-ohS't!ruită de Zotu Tziigara şi de •aceea o numea
" Mănăstirea Zotii de la H��noea u .
I n mai 1 653, V.asi•lJe Lupu sprij inÎit de gilllerele său Timuş Hmel
nJ.ţchi a reuşit •să-1 sooată dirn J.aşi pe Gheof9he Ştefian. O par·te d in
trupel•e lui Timuş au rstaţioncrt un timp în jurul Iaşi.lQr, "subt codru u ,
lîngă mănăst1rea HUMea. Unii dkllltre cazaci au intre,t î n rnănă·srl:ire,
" au prins' pe călugări şi i-au muncit ( torturat, n.n.) şi le-au l u at toate
av&He ·şi bucat•eLe, lăs rndu -i numai cu trupurill.e " , iaJT "toate documen
tele de propri,et•at�e " l•e-au .rupt şi l·e-au că!Lc·at în glod" . După pleca
rea cazacHor din mă1năstire, ·s-�a găsirt: numai rm " ispi.soc u de .} a Vasile
L'l.llpu , "dar şi a ce lra rupt şi stricat, fără pecete şi fără mătasă " .
Documentul amin1irt n e infOTill ează că VasiJle Lupu începuse res
taur:area mănăsll:irii Hlincrea î na �n te de 1 5 raprHie 1 639, pe oa:re 'o denu
meşte " sfînta " sa "rugă şi mănăstireu , fără a aminti însă pe vechii
ei ctiil-ori, adică pe Maria şi pe Zotu T�zigara. Este de dbservat şi fap 
tul că V1asiloe LUipU, deşi a dispus de mij �oace ma1terira:J.e sufkiente, nu
a putut �termina lucrările de restaurare de la Hlin;:ea n id în 1 653 , �le
fiind c-ontinua/te şi .terrni.nat·e de fiul său între anii 1 659 şi 1 66 1 .
La - 1 1 mai 1 660 Ştefăniţă Lupu a dărui·t mănăstirii Hlincea satu1
cu aoel.aşi nume. Cei 1 5 locui1tori din acest sa1 au fost scut iţi de toate
dările şi munctle 'Pe car•e le plăteau şi le presrta.u pînă atunci. Nici Şte
făniţă Lupu nu menţionează ·că mănăsUr·ea Hll.inoea ar tii ·fost ctitoria
vreunuia d�n înaintaşii ·s ăi. S-a păst:r.at însă depal'te de ţara noastTă, î n .
arhiv.a Sf. Monnînrt di•n Oonstantinopol, unde a fost dUIS de călugări
străini, un document cu data de 20 noiembrie 1 662, care se referă direct
la ctitorii şi restaura.torii mănăstă:rii Hlincea. Citim iJn •aces t document
că mănăstirea Hlincea "dintru în.ooput a foSJt zidiită de Z·ota vistierni
cul " ( Zotu Tziga.r·a, soţul Mariei, �Hca lui Petru Şchioprul, nm. ) , care
.,n-a apucat să o :săvîrşească $i de aceea a rămas . pustie cîtă.va
u
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vreme" şi că, î:nain.te ca VaJSUe Lup.u să H început lruoorările de restau
il'ar·e, ea p r�nse a se str1oa, iiar "pi•etwle îi c ă zu seră 11 • Văzînd-o în
ac ea·S'tă stare VasHe LUipU "'a î· noeplllt s-o drea.'9ă " , .a înz·estrat-o cu
"'tur n şi chim şi trapeză1Jiii şi pirvniţă de p iatr ă şi vii mai d:i.n sus de
mănăstire\ precum şi ou " tot oe a trebuiif: 11 •
Ştefăni'ţă LUipu, C·Qllsiderîndu-se C<Htor d epl tn , a .anulat actul Mariei,
fiica lui P�rn ŞoMopul, şi a ÎThchinJa,t HHnoea unei m ănăstiTi g receşti
din Rumelia. Voievodul Gheorghe Duca, durpă terminaT"ea construirii
măn ă.>Stiri i Cetăţuia a dat sub ascUJ�tar·e acestei•a , oa metoh , mănăstirea
Hlincea, i'ar oelei rumeliot:e J-a încMnat mănăstirea Sf. Ioan Zilataust
din laşi. lnoerpînd d in 1-682 H l incea a rămas pennanent sub asculttarea
mănăstirii Cetăţui a " cu roate odn el,e " , b u c a•tele, vecinii, morile, Vliile
ek. Egumenu.l de la Getăţui·a a fOISt îrnrputernkit să numească la HHn
cea un "·epitrop 11 •
Din cauză că în mănăstirea H�ince a nu a fo st o oom u ndt a te mona
hailă cu tradi ţie , 'numele vechilor oUtoi1i. şi .chiar al lu i Ştefă:n iţă Lupu
au fost curînd uitalbe. La Hlincea nu s -a păstra•t niai un po meln k , nici
o oa.I'It•e şi :nid unu:! din odoa.rele s au obiectele de cul t ·CU ca re a fo st
dăruită de căltre di!l.ori.
Cu toate •Că a 1a'Vllllt veniitw-i arpr•eciabHe de la moşJi.He, mo rile , viHe
şi pr ărv ă hl ile ·CU care a fost dotată, în secolul al XIX-lea Hlincea a
a}UilliS o ad ev ă i1a,tă ruină, •oa .ap mape !toate mănăs1irile î-nchinate din

Il!oastră. Ln tirrupul războiu:lui ruso-turco-austl1itac d i n tre 1 78�
şi a� oolui ruso-tt ur·c din 1 806-- 1 8 1 2 m ăn ăst irea a fost trail!Sfor
ma:tă în spita•l mmtar. O descriere din ·anul 1 835 ne î-rufăţişeaiZă astfel
co mplexul mănăstiresc de la Hlincea : " Una munastire de piatră zidită,
cu zid de pia'kă împrejur şi portiţă bumă şi deas up ra p orţ ii un cerdac
mare, bun şi zidit. Glopotnliţa de pi,atră. O •casă pentru preoţi, de cără ·
midă, cu odae, o cămaiTă şi tindă ·.:u ci nc i uşi. . . , o odae de pi;aJtră şin
ţara

1 792

driHtă p entru sp ital uri , cu 1 2 uŞii . . . , o c rîşm ă de 111U1ele, şindrHită, pe
1
temel 1e de pi,atră . . . , o pivniţ ă şi o m îşm ă acoperită ·CU stuh 1 •

Potrivit r elată r ii epilscopul'llli Melohised:ec, ,car·e a vizi,tat mănăs
t irea în anul 1 854, bi'Seric a a'Vea a..:operişu[ spa•rt, pereţii cr ăp aţi în
dou ă locuf'i, iar chiliile de deasupra inJtrării de vest se ruinaseră . Cam
în aceeaşi star·e s•e află şi aiSJtăzi. Mekhisede.c susţine că în 'timpul cit
a srtat sub administr aţi a c ă lugăril o r greci, lincinta acestei mănăstiri a
fO!St " pr efă cut ă în oool de vite u .
v,echiul "hotar u a l mănăstirii H'lin·cea - adică terenurile din ime
diata ei •apr op i ere , pe care 'le avea în pr oprietalte - se intindea pîn ă
la Bîmova, I·ezerenJ , Ciumeşti, Că polteşt i şi p îrîul N1colinei. H.lincea
ma1i avea în pwpri e ta te şase fălci de vie rra Ş oroga r i, satele Hlincea,
Frăţilen'Î şi lll'fi1eşt'i , un sfert din satu l Midăuşeni, vadul de moară de
pe Nicolina, pr.i,săc i , cîteva fălci de v ie �a Cotnari, un număr de pr ă
vălii în Iaşi şi un pod umb:lător.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

N G R IG O RA S
28 6
_��-------------------------_
._______

4

__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__
__

Deşi aceste bunu:ri. îi aduceau venitu ri însemna•te, totuşi adminis
traţia mă,năstirii nu găsea , în a�nii 1 754 şi 1 755 banii necesari ou car e
să poată r·epara acope rişul bis·e ridi.
*
Biserica mănăstirii HHncea se impune de la prima vedere prin
p1roporţiile ei a•rmonioase, graţ[oase. Incinta ei are forma unui patru
lart·er, cu la•t ura de circa 60 m şi este înoonjur,ată de ziduri înalte de
piatr ă , sprij inHe, în partea de apus de pa!l:ru conrtr.aforţi putemid. I n
exteri01r, cam la mij loc , zidul nordic ·al incin1tei este apăra't de un turn

..

Biserica Mănăstlrei H l incea

păltra>t
astăzi la înălţime a zidului - cu metereze, ailipit zidulu� de
incintă, în care se in t ra , din interior, prli ntr-o portiţă. Părţile de vest
şi es t ale zidului de incintă a'Veau drum de straj ă, a•le cărrui u rme se

păstrează încă. Zidul sudic aJ indnt.ei este st r ăpuns de o poartă.
In .ind;111ta măn ăsti r ii ·se poa,te pMrunde pe 'la vesti:, pe sub o poartă
cu o boltă d e piatră , cu trei arcuri puternice, profilate. D easup r a b ol 
ţii, la înăHimea zidului de incintă s-au construit, probabil în secolul

ai XIX-lea, dte'Va încăperi, •în .oalfe s-ar pă rea c ă a fost mu t a,tă stăre
ţia. Se mai poate intra în indnrtă si pe sub bcl•ta unui masiv turn-do
port.niţă, cu etaj, plasat în ·apropi.e[ea c<>ll tului nord-vestic aJ zidului.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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La eta j , :in camera clopotelor, se ajunge pe o scară in teri oar ă cu tr ep te
de l e mn. In pardoseala încăperii de 'la etaj se găseş>te o g au r ă, c:u ch e 
nar pătra.t di1n bloc u r i de p i atr ă .c ioplită , ·care c orespunde deasupra
porţăi de intrare şi prin care puteau f� lovit\ cei ce aJI fi î noerc aJt să
pătrundă ou ,fmţ-a în mănăstire. Camera cJopote�or are patru mari des
ch i deri pentru >sunet.
Dacă biserica ·este un edificiu din pen ultim llll deceniu âl s ecol u 
lui al XVI - l' ea , tumUJl -dlopotn i ţă este sigur o oo nstr ucţli.e de la j u m ă 
tatea secolulu i a·l xvn ...lea, însă cu pafltea superioară şi în special
acoperu·ş'llll mult mod iHcat , probabi1l î n prima j um ăta,te a secolu 1u i al
XIX-lea.
Biseri·c a este coll's'i!ru�tă din piall: r ă -şi c ă•r ămid ă , în plan. trHoblat.
In linii ge n e ra le e a se aseamănă cu biserioa mănăstirH Aroneanu,
ceea ce ne fa·oe să presup u nem că meşterii care ·au înărlţalt Hl incea cel p u ţ in unii - au fos·t folosiţi şi la cea d!intîi, deoarece mă·năstirile
au fost construi,te Ia un mk inte rv a1l de >timp una de alila.
Biserica mănăstirii Hlincea are un p ri dv or deschis, de o concep
ţi e nouă, î n,tnn i t aici, în Mo·ldova, pentru prima oară, în această formă.
Cele şapte a1roade ale pridvorului sint susţinute de două coloane Ilo
tunde in faţă, de doi >stî.lpi de secţiune pătr aU la colţuri şi de dte o
ooloa nă pe feţele later.a1le. Coloa:ne!<e, stîlpii şi ,a'fcadele !SÎnt constru
ite n umai din cărămidă. Pridvorul este boltit cu dou ă >calote sprij inite
pe un a.rc medi·an.
In pmna.o s se pă,tr unde p rinrllr�o uşă scundă şi strîmtă, încadra·t ă
de o mulu ră cu două .oaneluri, care se termină în a r c frî,nrt. Interiorul
bisericii p ri me şte lumină prin dnci fer,estre înguste 'şi înalte, plaLSoaJte,
două cîte do u ă, în pereţii pronao sului , în absideJ.e n aos'Uilui � ultima
la absida altarulu i .
Prona·o sul, boltit semisferic, este despărţi>t de na'Os prin trei arcade
sprij i-nite pe două ooloane >CU bl(l,zele circulare şi c apitelele pătrate.
La bo.Jtirea naosului s-a folosi·t obişnu�tul procedeu daiSic moldove
n esc , •adică pornind de la planu[ pătrat ·al •oeil or patru arce ma.ri şi tre
c înd , CU aju1torul a patru pandanftli,vi, la pla:nJUl dr<:uJar, apoi, pr.�n i!n
tArme di U!l a .patru ·arce diagonale , la un plan p ătrat, de dimensiu ni mai
11etduse, se trece �la un n'Ou p:lan cir-cular, î•nsoris în ultimul pătrat, pe
oare se înalţă o tUJrJă al 'Cărei dlindru eSite lumlina·t de p atr u fereSifre
îna�te şi înguste.
·

·

Proscomidia şi diacon�cul s î nt tăliate în grosimea zidurHor şi pri
mesc lumilna, fieca·re, pri•n cite o rfereSJtruică strîmtă , dreptunghiulară
şi eva1zată spre illltef!i.()ll'.
In int,erior , ·toate compa'l"tlime nte:le bisericii s înt parrloSiite cu les
pezi de pi a•tr ă . Pereţii, .înalţi şi susţâ niUţi în exter io r , rpină l'a dma dou�
trei mi din înălţime, de patru ·contraforţi în trepte, amplasaţi, doi cîte

doi, la o oarecare distanţă d e absidele laterale.
Absidele IIla'OsUJlui au ca el,emen1te d ecorat irve teîfl.e cinci fifride
ailungite , iar absid a al,tarului nouă fi.flide . In locui brîu lu i obişnuit ·La
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biseridle din secolud al xvn }ea, Clare le înoonjoară la cir.:a două
...

treimi din înălţime, la HLinoea, deasupra cont'faiO«"ţi:lo:r, pereţii au o
adÎnoi'l:ură dreptungh!iulară, lată de d.r·ca o jllllll ăttat•e de me'l:ru, fără
elemenrt·e decorative. Nu este exdus ca în .a-c easrtă adîncitUTă să fi
fost fir:idele ·car•e se observă 1a bis&i·c a di:n tabloul V'O'tiv şi oare au
putut fi dis truse cu ooazia vreunei repa.raţii, sau poate o friză de ele
mente ceramice decorative, la f el c a la biserica Aroneanu, unde există
aceeaşi adîncitură deasupra brîului.
Sub acoperişul bisericii se observă ·o oorn1i•Şă .cu două mulurL
In exterior, ferest[·e:le bisericii au forma unor d'f•eplj;unghiuri alun
girte, cu chenare simpl·e din pi•atră ciopl.Jirtă, terminate in arc frînt. Tu!l'la,
zv,eltă , proporţionaJtă, de forma unei prisme cu oprt feţe, se sprij ină
pe o bază p ăttra1tă, •că·reia i rse suprapune una Sltelată, de o factură
neîl1!t1lnită i•ncă. Totoda•tă, rui se p•a,re destul de interesant, f:iind şi un!k
pî•nă 'la această dată, siSitemul decor·ativ 1al ce�or două baze. Astfel,
prim a a['e , numai pe lalturHe l1!ordic ă şi sudică o decoraţie în .fmma
dinţilor de ferăstrău. Baa:a stelată are feţele de la apus• şi răsărit în
formă de segment de oerc, fără fLI'Iide, ia.r ·cele de la •nord •Şi sud cu
cîte cinci colţwi ifiecare, sînt decorate cu firide retrase, succesiv în
două :rîndur.i şi termina•te în oacolald.ă.
Cele patru f•eţe din ax ale tlJI',lei, s'l:răpunse de ferestre de forma
unOII' dreptunghiuri, ca şi celela,lte patru prevăzurte cu comtraforţi apa
renţi sînt deoor.ate cu două rîoouri însc�ise de a:rcaturi îngemănate.
Sub c orni·ş ă, fiecare faJţ ă a turlei este împodobită cu cîte trei ocniţe.
Aooperi,şul turJ�i .şi cel al bisericii au fosrt modifioate după cum
se ·constată din t'8!bloul votiov in care apar 'repreze111tate în vechi·l e fonne.
Pe lîngă linformaţi•a documenil.a'l'ă, deci şi elemootel·e arhiteotu
r.ale principal·e conti'Illl ă că bis•erioa mănă,S'tiirii Hlincea este un momu
melllt de la sfîrşitul seoolului al XVI-1lea.
*

Pictura ·originară a bisericii a arvut de suferit în decursul vremu
rilor din · cau:u. plodlor ICaii'e aJU pătr·uns prin a·cope['işu� s:pa:r•t . Totuşi,
din ce s-a păstrat se poalte constata, cum scfiia N. Iorga, că a fost n exe
cutată cu o mare îngrij ire de amănunte, cu un realism, un pitoresc,
un simţ dramatic deosebit în scenele de mucenicie, cu o iubire rară
pentru decor.a•ţia veşmFntului, pent·ru împodobirea S'tîlpHor :rug.răviţi
cu pseudo-oapitele în ca�p�ete de ·leu, CIU hemvimi sburînd deasupr:a" .
Cînd s ...a executat această pictură ? Fiindcă î n biserică nu se con
stată exist·enţa nid umei urme sigu'l'e d e piotură d'i!n u:l!timele decenii
ale secolu�U!i al XVI-lea se poat•e a.Jfi:rma că Ma•flila, fiica .lui Petru
Şchiopul şi soţul ei Zotu Tzigara n -au avut timpul s-o picteze. Pic
tura .actuală a foSit r•ea:liZiată în a doua jumătate a se.:oLului .al XVII-lea,
mai precis , cum vom vedea în în.semm.ă rile păstrate ·Şi oore se pdt des
oi•fra, înke anii 1 659-1 661 . Astăzi cunoaşt·em numele unuia dinil.re cei
c a'l'e au luarei! Ja piotarea .acestei bi•serici. Pe percl•ele 1n0rdic al naosu-
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lui, în f,aţa coloanei din stînga, la picioarele a·rhang helului Mihail, se
află o inscripţia in limba greacă, lucrată î n frescă, cu litere ..:UII'·s ive,
cu următorul cupT!ins : " Tremură o suflete al meu privind cele ce văd � ,
ia'r îndreptul picioar·elor demonului, pe care arh anghel ul se pregă
t eşte să-1 loveaLScă cu sabia, următoarele : n Rugădnnea r obului lui
Qumnezeu Ioan. Pomeneşrt'e Doamne şi pe sufletul său. Amin � . A·cest
Ioan ar putea fii una şi aceeaşi persoană cu Ioan Matei care a pictat,
tort în aceşti ani, interi·orul bisericii mănăsrt irii Golia. Dar, în timp ce
picrtma de l·a Golia a avut foarte mult de suferit din cauza incendiilor,
cutremur·e'lor şi a r·es1,aurărilor, cea de la Hlincea s-a păstr·at cu mult
mai bine.
Pe icoana hramu'lui, în colţul din dreap ta, jos, s e află următoarea
inscripţ1ie Îlll Hmba greacă lll'C[Iartă tolt în fr·escă : n R1ug ădrunea prea
iubitorului de Dumnez•eu şi robului său Nichifor arhiereu. 1 659 " . Nu
ştim cine este acest arhiereu Nichifor şi nici cu ce a contribuit la pic
tarea bisericii. lnsemnarea sa ne dă însă data începerii lucrărilor de
pictare a bisericii, adică 'anul 1 659, iar luna nu poate fi decît decem
br·ie, lună în care Ştefăniţă Vodă a devenit domn al Moldovei.
Ca şi în celelalte monumente religioase şi piC'tura din biserica
mănăstirii H Ji.ncea s e împarte în două grupe : istorică şi sacră. Din
prima grupă f,ace parte t;abloul votiv şi emblem a imperială bizantină,
adică vulturul bicefal
altarului.

încoronat,

pictat

într-o

nişă

de

sub

fereastra

H l incea, Pa nou! ctitorilor : Vasile Lupu, Ştefo nito Lupu şi doamna Ecateri na,
19

-

Cercetări istorice
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Tabolul vo•tiv pictat pe perete•le sudic al naosului, între absidă
si aroadă, ouprinde pe Vasile Lupu, pe f,iul său Ştefăniţă şi pe Doamna
Ecaterina, i·ndkaţi prin inscr.ipţii lucr.ate î n frescă. Cu toţii sînt repre
zentati în costume de ceremoni·a l. Vasile şi Ştefăniţă Lupu poar:tă că
ciuli c u penaj e, iar doamna Ecaterina o pălărie cu boruri foarte mici
şi cu penaj . Vasile Lupu ţine în mîna dreaptă un pergament lung şi
biserica, cu ·turlă, ·cu acoperişul fragmentat şi cu un r î nd de ocniţe
sub cornişă, care astăzi nu se mai văd. Figura lui Vasi•le Lupu este
c ea mai bine păsilrată. El ne este înfăţişat ca un om extrem de sever,
cu o bărbuţă mult a j us•tată. P·e tîşi•a de perg.ament pe care o ţine este
o i•ns cripţie în limb a grea·că cu data 1 661 , care poate fi anul terminării
picturii bisericii. Anul 1 66 1 de pe acest pergament ar indi·ca deci fini
sarea tabloului votiv, cu oare poate că s-a încheiat întreaga luc•r are
de pictură.
Ştefăniţă Lupu, îmbră•cat î ntr-un costum similar cu a l t·atălui său,
ţine în m îna dreaptă o fîşie de pergament cu o inscripţie în limba
greacă, iar în m in a stîngă o pungă, semnul ctitorului. Doamna Eca
terina are o figură bine proporţiona-lă şi cu trăsături frumoase, ener
gice, cee a ce arată talentul artistului. Ea ţine în ambele mîini, impreu
nate î n faţă, o pungă, ceea ce ara·tă că a susţinut cu bani proprii lucră
rile de restaurare de la mănăstirea Hlincea. Fres·ca panoului, spre
deosebire de c eea ce s-a scris antell'ior, este bine păstrată.
I n �r-o nişă săpată sub fereastra absidei altarului a fost pictat vul
tmul bi.ccfal bizantin încoronat. Culorile picturii sint discret dozate.
Nu se ştie ce semnificaţie a avut aici această stemă şi nici cînd a fos t
pida:tă. Vulturul bicefal încoronat este sculpta·t pe două sfeşnice de
lemn - din care astăzi se mai păstrează doar unul - ale mănăstirii
Gala•ta, cHtoria voievodului P•etru Şchiopul. l nsă coroa·n a vulturului
bkef.al . s·cu·Iptat pe a1oeste sfeşnice est·e simila•ră cu cele cu •oare er•au
incorona·ţi împMatii bizantini. S-ar putea oare deduce din a c easta că
vulturul bicefal din nişa .alt•awlui bis·eridi Hlincea a fost p ida•t îna
inte de anul 1 59 1 ? După relatarea lui P•aul din Alep, tronul voievo
dului Petru Şchiopul din biserica mănăstirii Galoa•ta av·ea dea•supra
vuHurul bkefal. Da.r, .acelaşi vuUur, luarat î n metal aurit, se afla fixat
pe tronul lui Va·sHe Lupu din biserka Trei Ierarhi şi în acel•aşi Hmp
făcea parte din element·ele decorative, împreurnă cu stema ţării, de la
candelabrele turnate în bronz ale a•c•elei•a şi biser.id, ca şi în •ale celei
de la Golia.
Pktura din nişa altawlui bisericii Hlinca pare a fi însă mai veche
decît c ea din restul bisericii, d eosebindu-se mu}lt de a.:easta.
Din g-rupa sacră a picturitlm de la Hlioncea f·a'c parte s cenele din
viaţa lui Isus Hristos ş i a MaieU Dom1wlui, din vieţile pr:ofeţilor, evan
gheliş.tilor, apostolilor, sfinţilor prindp"a.H., muoeni•@ or, as.:eţHor, dtev·a
şedinţe ale conciliBo( ech menk·e etc. I n pridvor, o eas'l:I pf,jo.:ij_şJi. d e in
roponi:
trare s-a piotat scen a Deisis, iar dea.supra, într-o nişă de
reduse, Sf. Gh eorghe;· . patronul biseric:ii. Figura sfintului, b ine păs-

p
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arată c alit ă ţile de b.un portr,etist al·e pktorului. p,er,eţi i pronao
sului sînt a•coperiţi în întreg ime cu piJCII:uiti oare nu au fost retuşate
�au restaurate. In oalot ă 'este pictat Isus Hri stos, încadrat de o aureol ă
stel.a1tă , înco njurat de î n geri şi serafimi, ·i,ar în arcuri pa:tr:u condlii
ecumenke, care î ns ă nu se mai păs1trează d ec ît parţial.
Pe peretel e vestk, •ca şi pre cel sudic şi no11dirc 'S -au p icta•t di:feriţi
sfinţi, sfinte, asoeţi, marrtireje etc., iar pe cel sudk sînt ilustrate cinci
momente principale din viaţa Sf. Nioolae.
Deasu p r•a aitoadelor c are despailt pronaosul de naos este pictat
Arborele lui !eseu. P en:tru a ne da seama de adevărata v•a:loare a aces
tei pi•crturi ,ar trebui spălail:ă sau cel puţin şteaTsă de prarful şi fumul
depus pe ea. Totuşi se poate observa că artistul er•a dota•t cu muiltă
im aginaţie deoarece a reuşit să indivli.dualizeze zecile de figuri ale

t'ra:tă,

compoziţi·ei.

Din picturra pronaosului .atrage .atenţia în mod deosebirt fi g uTile
arhanghclilor Mihail şi Gavril, primul pictat pe peretele nordic, în
,keptu l
coloanei şi •ail doile a p e peret•ele opus, in aoeeaşi d irec ţ ie .
A rh a· nr g hrel u l Mihail ·are o :figură hotă•Iiîtă. El tine în mîna dreap tă
sabia rid ica·t ă , iar î n stîug.a u n demon - cu figură de om - pe care
se p regă t eşte să-1 l o veasc ă . A:rhanghelul GavrH ne este prezentat,

Hlincea. Pictură din bol ta naosului. Pa ntocratorul.
'
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neobişnui:t, am putea spune, dacă îl comparăm cu picturile cunos.:ute,
deoarece are o aHtudine timidă şi o privire neliniştiltă.
În cupola naosului este pictat Pantocratorul, în bust, înconjurat
de serafimi, îngeri, profeţi, apostoli şi sfinţi, i ar în pa·n dantivi evan
gheliştii şi simboluri1e lor. Şi această piotură a suferit, ca şi cea din
calot'a pronaosului, intervenţii ulterioCllre, poate din prima jumă•tatte a
secolului ·al XIX-lea.
P icturile de pe peretele sudic al naosului se disting, ca realizare,
desen, colorit ş i drama,tism. Scenele principale r eprezintă Adormirea
Maicii Domnului, Patimile lui Isus Hristos, Cina cea de taină, figu
rile sfinţilor medici Cosma şi Dami·an, iar pe cel ·nordic figurile î mpă
raţHor Constantin şi Elena, ale sfinţilor militari Gheorghe, Dimitrie,
Theodor Tiran, Theodor Stratilat, Mercurie şi Nichit•a.
Dintre scenele picta·te în absida sudică atrag atenţia Schimbarea
la faţă, grupuri de îng·eri , i ar în cea nordică Isus şi Samarineanca,
alungarea n e g us to rilor din templu şi î nălţarea. Pe peretele sudic l îngă
catapeteasmă, unde obişnuit se a.flă icoana hram u lui, este pictat Sf.
Gheorghe. Lu crarea reprezintă un adevărat portret care, ca realizare
satisface exigenţel e O[ică mi c riti c de artă.
P ictura de pe arcurile care despart n aosul de a Har , ca şi cea din
altar, este cea mai reuşită şi mai bine conservată. Nu este exclus ca

Hlincea, pictură interioară. Sfintii militari Theodor Stratilat, M<Ncurie şi Nichita
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ea să fie opera meşterului prindpal, a celui care a condus şi supra
vegheat întrea�Ja lucrare. Pe arcul al doilea s-a pictat Isus Emanuel
încadrat de doi prooroci, naşterea Fecioarei Maria, Bunavestire, Rusa
liile şi Sf. Treime. I n absida altarului s-a picta1t Maica Domnului cu
lsus copil în braţe, adorartă de numeroşi îngeri şi sfinţi, care se în
dreaptă spre templu. Cîteva compoziţii, care reprezintă ceremonia
prohodului şi a îrnpărtăşirii �apostolilor, au fost picta.te în partea stîngă
a absidei alta'T Ului. Tot aici este picta<t Isus Hristos cu un grup de
îngeri, între ·care se află şi un serafim, o scenă foarte r�ar reprezen
tată în piotura biseri·c ilor noa,stre.
Cadrul ferestrei altarului este pictat cu serafimi care-1 înconjoară
pe Isus copil, iar la proscomidie masa, crucea, l ancea, buretele, un
diacon şi vedeni·a lui Petru din Alex·andria, de asemenea, rar repre
zentată în pictura bisericilor noastre. I n cupola altarului este pictat
Isus Emanuel, cinci scene din viaţ a Sf. Fecioare, precum şi un număr
de arhierei care-1 înconjoară pe Sf. Ioan Boteză<torul.
Pidura bi�seridi mănăstirii Hlincea, în care predomină tonurile
cu i o:rilor verde-pal, roşu-brun şi roşul de minium este o operă de
reală valoare artistică.

H l incea , pictură interioară. l m părtăşi rea a postolilor şi prohodul lui lşuş,
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Hlincea, pictură interioară. Adorarea

Maicii

Domnului.

bisericii m ănă•stirii HHn c ea au lucf!at şi meşter i looal
ceea ce explic ă mdl:ivele populafle origina,le cu care sînt împo
dobite chenarele şi arourill•e din ntaos.
In coniCluzie, bis eri c a mănăstirii H1incea e ste u n inrteresaont mo
nument de artă de la sfîr şi tul secolului ·al XVI-le·a, care se impune
prin propor-ţiile ei s imetrice , armonioas�. P ic tura d�n in te ri6rul ei a
fosrt executată cu mult simţ a rt isti c , r:emarcîndu-'se pri n reuşita indi
vidual.Ji.zare � per;sonajel?r, prin rea1Hsmul şi d ramatUsmu l scenelor de
rnlicen1cie şi a:l 'Celorlalte compo Zi ţ ii , pi'Iecum şi prin decoraţiile cu
mot ive popu la:r e .

nici,

La piiotarea

·

n
'ti;

'

,.arrtea

BISERICA MĂNĂSTIRII ARONEANU
�·�

-

•

'

.

•

qr�

de r ă s ă ri t a I'a ş i l or , pe dealul _ opu� Qal•atei,
face
P§te\,ţl.in a doua ce nrtură de forti�ioaţi i naţţJ.rale· .ş municipiului, •în
fd!ia " ţ a ri nă u a vechiutlui oraş, s-a constTl.cit c ă:t re sfîrşirtul secolului
al XVI- l ea unul dintre celoe mai interesal1Jte şi mai remar;cabile monu-

. "111_·
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mente de arhHectură feudală din Moldova, cunoscut astăzi sub denu
mirea de "biserica Aroneanu " . Biserica ·este singurul edificiu care a
rămas din ·complexul mănăstiresc zidit aioi în uHimul deceniu al seco
lUilui al XVI-lea. Zidurile de pi1a,tră şi turnurile de colţ s-au dărîmat
cu încetul. odată cu chiline şi celelaltf:e clădir·i anexe.
Nu s-a păstrat nici pisani·a ditorului. deşi deasupra uşii prin care
se intră în pronaosul bisericii se mai observa în anul 1 885 locul unde
fusese înca'Strată. I n acest an, un preot din laşi relata că " în copHă
ria" sa văzuse "deasupra u şii o inscripţie auri·tă" .
O mănăstire c u hramul Sf. Ni·colae, l îngă Iaşi, în apropierea ac
tualei biserici Aroneanu, eS'te menţionată d ocument.a r, pentru prima
oară la 20 februarie 1 581 . La această da•tă voievodul Iancu Sasul
( 1 579-1 582) i-a donat satul Selicicani, cu loc de moară, confirmîn
du-i stăpînirea şi ·asupra satului Ni.:: oreşti din ţinutul Neamţului, cu
morHe de pe Cra·c ău, dăruite de Petru Şchiopul , precum şi a treia
parte din sa•t ul Onchiteşt.i, pe care o avea în S'tăpînire din perioada
1 575-1 579.
Un document din 25 mai 1 606 ne I nformează că înainte de sep
tembrie 1 591 ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanu, construită probabil
între anii 1 564-1 568, se ana în ruină şi că Petru Şchiopul a luat hotă
rîrea de a o reconstrui, adunînd chiar pi·atlr·a şi materialul lemnos.
Totuşi, înainte de a începe lucrările, Petru Şchiopul a închinat mănăs
til'ea lui Alexandru Lăpuşneanu mănăstf:•i rii Zograf de la Athos. Călu
gării de aici nu s-au interesat însă de mănăsti'rea lui Lăpuşneanu care,
neîngriji•tă, s-a ruinatf: total. De a·ceea Aron Vodă, fiu natural al lui
Alexandru Lăpuşneanu, a porunct·t să fie reconstruită, folosind şi ma
t�rl&lele ·adunate de Petru Şchiopul. I n pomelnioul biseri::ii din anul
1 829, evident copi·at după umi[ mai vechi, sînt înscrişi : A•r on voie
vad� Stanca Doamna, Petru voie·vod (Şchiopul) , Radu voievod (Mih
ne{l) , Iancu voievodul ( Sasul) şi de-abia după alte trei nume, primul
ctioor - Alexandru Lăpuşneanu. Acest f·apt .ara;tă că cei ::are au refă
cut pomelnicul v echi au schimba·t succesiunea numelor ctitorilor.
Ctitorul mănăstirii Aroneanu. Potrivit unei legende Aron Vodă
ar fi fost nepotul mitropoHtului Nicanor ( 1 592-1 594). " ctitOT la Mă
nă·stirea Agapi·a cea veche din deal " . Potrivit a.celei·aşi legende, din
cauză • că primea de la unchi corecţi i prea dese, Aron Vodă ar fi
fugit la Constantinopol. După ce a ajuns domn al Moldovei, ArQn
Vodă a lua1t măsuri pentru terminarea lucrărilor de restaurare şi rep�c
tare a bisericii Sf. Nkolae din Şcheii Braşovului. otitorie a domnitorului Ţării Româneşti, Vlad Călugărul.
\
Ca să ajungă domn al Moldovei, Aron Vodă a plătit sultanului,
vizirului şi altor demnitori turci, colosale sume de bani. Contempo 
ranii se întrebau, pe bună dr·eptate, de unde v•a scoate el banii pc
care-i împrumutase ca să cumpere tronul. Dar, îndată ce a sosit i n
ţară, Aron Vodă a introdus cele mai aspre şi inumane metode de per
cepere a dăriloT pe care le-;a şi majorat. Din cauza a•c·estei •t erori fiswww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Biserica Aroneanu.
Fereastră şi elemente decorative exterioare.

cale, o parte d i n populaţia ţării s-a răsculat, în mai 1 592. Voind să
dovedească populaţ iei că nu este el d ·e vi nii ci tu rcii, Ara n Vodă s-a
aUat împotriva l or c u Mihai Viteazul şi cu Sigismund Ba thori, voie
vadul Transilvan iei. Totuşi, Sigismu nd Bathori, oare-l susţinea pe Şte
fan Răzvan, l-a detronat pe A ran Vodă şi l-a ţinu•t închis în Castelul
Vintul de Jos - jud. Alba - unde, după doi ani de captivitate, a fost
otrăvit. Aron Vodă a fost înmormîntat la Alba Iulia, în biserica zidită
cu cheltuiala lui Mihai Viteazul. Nu se ştie da.::: ă rămăşiţele sale pă
mînteşti au fost aduse şi reînhuma'te în biseric•a de lîngă laşi. .
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Cronicarul Grigore Ureche afirmă că Aron Vodă, .după atîtea
răutăţi cîte făcuse " , s-·a gîndit să facă şi vreun lucru bun, ca să nu-i
vie osîndă " şi de ·aceea a construit, în anul 1 593, mănăstirea Sf. Nicolae,
în " ţarina ·tîrgului Iaşi " . Potrivit documentUJlui din 7 aprilie 1 6 1 8, Ara-n
Vodă a zidit mănăsti.rea sa în alt loc, nu . sub dealur i " , unde fusese î năl
ta•tă ctitoria tatălui său, care se ri sipise. _ Totodată el a întărit ctitoriei
sale foste:e proprietăţi •ale mănăstirii tatălui său;
·
.Aron Vodă nu şi-a supus ctitoria vreunei mănăstiri străine şi a
anulat actul de închinare a lui Petru Şchiopul. Dar, la 26 mai 1 606,
voievodul Ieremia Movilă, motivînd că Aron Vodă şi-a construit mă
năstirea cu materi·alele achiziţionate de Petru Şchiopul a pus-o din
nou sub ascultarea mănăstirii Zograf. Călugării Tomâni de Ia Aro
neanu s-au plîns voievodului Radu Mihnea ·care, la 7 aprHie 1 6 1 8 le-a
dat cîştig de oauză. Totuşi, peste şase ani, deci în 1 624, el� a închinat-o
unei alte mănăstiri greceşti cu hramul Naşterea SL Ioan Botezătorul
din Sozopole.
Călugării de la cti·toria lui Aron Vodă, obligO'ti din nou s-o pără
sească, au cerut voievodului Miron HamO'Vschi să le . facă dreptate,
dar acesta le-a poruncit să se stabilească la mănăstirea Hlincea. Deşi
în favoarea lor a intervenit c hiar do•amna Stanca, soţia lui Aron Vodă,
ei nu au mai putut cîştiga procesul, fiind nevoiţi să ajungă la o înţe
lgere cu călugării greci de la Aroneanu (1 8 mai 1 627).
Mănăstirea din Sozopole fiind distrusă de tura.i, Alexandru Mih
nea la 20 martie 1 630 a închinat mănăstirea Aroneânu , n1 4năstirii Sf.
Ioan din Ha'lchi. Inainte de 20 octombrie 1 81'0 mănăstireâ lui Aron
Vodă a trecut sub adminiistraţia unei alte mănăstiri Qi'r eceşti şi după
aceea sub ascultarea Partri·arhiei din Constanltii'iop01l.
•

...

*

:ţ)

Ctitor.i i mănăstirii Sf. Nicolae din ţitrlna . ··I·�1 Qţ" , tJ·k epînd cu
Alexandru Lăpuşneanu, i-au făcut numeroa•s e danii, cum"'ar fi sate,
moşii, vii, mori, iazuri ş.:a. Astfel, în proprietatea ei au fost satele :
Rînzeşti, Avereşti, Lăslăoani, Nicoreşti, Silicani, Girov, Mirăeşti şi
altele.
Mănăstirea lui Aron Vodă a fost de mai mu:te ori la un pas de
ruină totală, de risipire. Astfel, într-un document din 24 august 1 727
se menţiona că mănăstirea era scăpăla·tă " , iar în altul din 20 ianua
rie 1 734 că era căzută u şi la mare lipsă şi slăbiciune, din tîmpla rea
vremilor". Zidurile de incintă ale mănăstirii Aroneanu · fiind distruse,
s-a hotărH a•cum să fie înconjura'tă cu gard de lemn şi să se repare
toate . cele stricate şi pustiite u . Totuşi, nu peste mul<t. timp, se ştia că
mănăstirea era neîngrijită şi pe multe locuri oborîtă, fără ogradă " ,
cu chiliile, casele ş i turnul desooperite.
La 1 6 .august 1 784 domnitorul Alexandru Mavrocordat făcea cu
noscut că mănăS>tirea Sf. Nicolae .din ţarina Iaşului. . . era ·stricată şi
aproape de cea de istov cădere " , şi dacă nu s·-a,r fi intervenit grabnic
•

•

•

•

•
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se pu�ea " surp'a " . Dar, rep·a raţiile radicale de care avea n evoie î n 
trea9a mănăstire a u î nceput abia î n 1 787. S e ştie c ă Î'll a�cest a n mănăs
ti rea era "pusti e " . că n u ave a uşi, nici un obied de cult şi nici o carte.
Reparaţii.,le din 1 7ffl au fos1t necorespunzătoare şi de aceea, în a nul
1 81 1 , " •t oa,te ale biseori c i i " erau " stricate şi rupt e" , iar în casele egu
meneşti er a imposibil să se i-erneze.

In anul 1 907, înai,nte de a se începe lucrările de restaura�e de
către Comisiunea monumentelor istorice, mănăstirea se prezenta ca o
adevil r ată ruină. P�entru a o salva i s-a refăcut imediat acoperişul şi
apoi tencuH ş.i r�eparat pereţii, completat elementele decor,a>tive de
ceramică smălţuită distrus�e, dă;rîmat z'id ăria di111tre arcadele, ·COiloa
nele şi ·stîlpii pridvorului ; da:r }:a insistenţele 1ocu!1torHor din sat au
fost umplute din nou golurile cu un perete mai subţire, care scoate
totuşi în evidenţă f<orma veche a pridvorului.
Djn nenorocire, în august 1 944 biserica a fost incendia,t ă. I-a ars
mobilirerul şi toa1e obiec,tele de cult ca·re se afLau în ea. Restaurată
din nou, biserica se a.flă astăzi într-o stare a·coeptabHă.

*
In 1una aprilie a anului 1 653, patriarhul Mac-arie al Antiohiei î.nso
tit de secretarul său , �arhidiaeonul P.aul de Alep, a sosiot la Iaşi. V'oie
vodul Viasi1le Lupu l - a rug,at pe patr,i arh să of�cieze un serv.iciu divin

la mănăstirea Aroneanu, înştiinţîndu-1 că va partidpa şi el. Dar, chiar
în dimineaţ<a .aceleiaşi z ile domn:i,torul a fost informat de cătr•e egu

menul Ioasaf de la ArollJearn.u, car·e " er.a pe aoele v.remur.i pe la toţi
boi,erH duhavnic " , despre trădarea logofă1t ului Gheorghe Ştefan. Din
cauza aceast•a nici Vasile Lupu şi nici patriarhUJl Macari�e nu s-au mai
deplasat la Aroneanu şi astfel Paul de Alep nu a avu t posibilitatea să
facă o d escriere a mănăstkii.
Biserica mănăstirii Aroneanu, singurul edificiu care a r ămas din
vechiul complex mănăstiresc de aici, are o siluetă elegantă şi proporţii
clare, căutate cu multă grij ă. Este construită în plan trilobat, cu o

s'ingură turlă, ca Hlincea,
dar nu are pereţii sprijiniţi de contra
Corturi. Pridvorul mic, de o factură frumoasă , boltit cu două c alote
semisferice, are arcadele sprij inite pe patru coloane cilindrice, cîte
una la nord şi sud şi două în faţă, iar la colturi pe doi stîlpi de secţi
une pătrată c a la bisericile mănăstirilor Hlincea şi Iţcani. Uşa prin
care se p ătrunde î n pronaos se pare c ă a fost ul terior lărgită , totuşi
din chen arul ei au mai rămas două muluri şi cavetele lor care se
termină în arc frînt. Pronaosul , de formă pătrată, boltit semisferic
şi luminat de patru ferestre înalte şi î nguste, terminate în arc uşor
frînt, este despărţit' de naos prin trei arcade, care au coarde de lemn
l a înălţimea naşterii arcurilor, sprijinite pe două coloane puternice, cu
capitele. Asemenea arcade şi coloane, plasate la delimitarea spaţiului
dintre pronaos şi naos au fost folosite mai întii la Hlincea şi Galata .
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Biserica Aronea nu, numele meşteri lor zidari Ghiorghi şi Gligori
săpate pe peretele nordic al a b sidei altarului.

Naosul bisericii mănăstirii lui Aron Vodă are două abside semi
circulare şi o turlă care se înaltă pe sistemul moldovenesc bine
cunoscut al celor dou ă rînduri de arce suprapuse, rîndul de sus fiind
aşezat pe cheile celui dintii. Interiorul corpului turlei este decorat, în
mod neobişnuit, cu două rînduri suprapuse d e arcaturi formate d i n
ciubuce reliefate, care corespu n d celor de p e laturile exterioare.
Absida altarului, semi circulară, primeşte lumină de la o singură
fereastră, similară cu cele ale pronaosului şi naosulu i .
Vechea pictură a bisericii n u s-a păstrat. Deasupra uşii d e intrare
în pronaos, în ocnita în care se pictează în mod obişnuit icoana hra
mului se observ ă , cu qreu , fii n d foarte şters. chipul Sf. Nicolae. Nu
e s te excl u s c a a ceasta să fie si n�Jura urmd. din pictura originaril .
Pereţ i i biserici i , pină la n ivelul naşterii bol ţilor, sînt constru i ţ i
d i n cărămidă ş i rîndur i d e piatră ciopl iUi. Deasupra soclului de j ur

împrejur,. ed ificiul este decorat cu u n rînd de caneluri v erticale, înalte
d e aproape un metru, formate din cărămizi aşezate piez i ş. A cest motiv
decorativ se întîlneşte aici pentru prima oară. f-aţadele sînt împodobite
cu un ş i r de arcaturi cu partea interioară adîncită în zid, î ncadrate
de muluri rotunj ite în semicerc. Faţa exterioară a peretelui pronaosului,
de o parte şi de alta a uşii de intrare, are cite patru asemenea firide,
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primele două de la colţuri in formă d e dreptunghi, iar celelalte, similare
cu cele din exterior.
Spre deosebire de Hlincea , pereţii bisericii lui Aron Vodă sînt
înconjuraţi, cam la două treimi din înălţime, de un brîu-mulură , care
subliniază în exterior nivelul de plan al naşterii bolţilor.
Ferestrele, înalte şi înguste. se termină î ntr-un arc de cerc uşor
frînt. Cornişa are trei muluri bine profilate. Turla se sprijină pe două
socluri, primul pătrat şi al doilea stelat, cu 1 2 vîrfuri. Cele patru feţe
din ax ale turlei străpunse de c îte o fereastră Î'ngustă, împreună cu
celelalte opt au, ca elemente decorative, două arcaturi, fiecare din ele
încadrate de un ciubuc în relief, prelungit în sus pînă la cornişă.
Dar, partea cea mai interesantă a faţadelor este formată dintr-o
originală decoraţie de teracote smăltuite, de culoare verde, cu reflexe
albăstrui, de forma unor stele cu şas'e colţuri, a florilor de crin şi a
discurilor circulare cu marginile puţin ridicate şi cu butoni la mijloc.
Astfe l , de j u r împrej ur, sub cornişă, s înt fixate, în rînd , tera cotele
care au forma frunzelor de crin, deasupra brîului, o friză de teracotc
c are au formă de discuri şi stele. I ntre arcaturilc firiclelor, la locul
unde acestea se î ntîlnesc, sint fixate c îte o teraco tă î n formă d e disc,
urmată de o alt a în formă de stea. De asemenea, în interiorul fiecărei

Biserica Aronea nu, elemente decorative pe peretele sudic.
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firide s-au fixat, vertical, cîte patru asemenea terecote, două în formă
de stele şi două în forrmă de discuri. Un rînd continuu de teracote
in formă de stele şi discuri este plasat şi deasupra soclului.
Fetele turlei, sub cornişă, sînt decorate cu trei rînduri de aseme
nea teracote, un rînd fiind format din trei stele, cu culoare verzuie,
al doilea din ·trei discm'i de rcu[Oia'l'e brrlUină şti a[ !Lre-i\lea din trei ste1le de
culoare albăstruie. Asemenea elemente decorative au avu t şi firidele
feţelor bazei stelate a turlei, ceea ce subliniază gustul original pentru
policromie al ctitorului şi constructorilor.
Cercetătorii care au studiat cu atentie decoratia exterioară a mo
numentului au COllista•tat că decorul de ceramică smălţuită era combinat
cu o "alternantă de ornamente zgîriate pe tencuială şi vopsite. Orna
mentele de pe zonele mai late se compuneau din împletHuri geometrice,
cele de pe zonele î nguste reproducind forme diverse colorate de cără
mizi drepte, obişnuite ; pe colonetele dintre arcaturi şi brîu desenele
şi petele de culoare erau curbe spre a acuza forma semicircular ă a
elementelor respective ; pe canelurile care formează brîul de dea
asupra soclului cărămizile e-rau reprezentate înclinat spre a pune
î n evidenţă profilul lor pieziş. Toată fatada era astfel subliniată de un
mare număr de benzi orizontale, variate ca desen şi culoare " \
•

Din vechile obiecte de cult şi cărţi cu care a fost dotată biserica
Nicolae - Aroneanu - nu s-a păstrat nimic. Au dispăru t chi�r şi
cele cu c are a fost înzestrată in a doua jumăta{e a secolului al XVII-lea.
Insemnările făcute pe unele . din . cărţile de cult, copiate şi publicate
la începu tul secolului nostru, se referă la circula.ţia unora din aceste
cărţi, la preturile cu care au fost cumpărate sau ră,s cumpărate precum
şi la unele evenimente istorice sau catacl1sme naturale. De exemplu,
pe un ceaslov, mitropolitul Veniamin Costachi a: făcut următoarea
Î11semnare : "Să se ştie cînd s-au cutremurat pămîntul în ziua de Vine
rea Mare, foarte tare, la anul 1 802, octombrie 14 zile " . !Je o psaltire
din anul 1 724 se află următoarea însemnare în !legătură cu războiul
ruso-turc dintre anii 1 787-1 792 ( în februarie 1 788' ruşilor li s-au ali-at
şi austriecii) : "Să se ştie c înd au venit nemţii · în Moldova şi au luat
pe Alexandru Vodă Ipsilanti la veleat 1 788 aprilie 8, iar la iunie 20 au
fugit nemţii din Iaşi şi hanul şi împreună cu paşii au tăbărît cu oştile
împrejurul Iaşilor " .
Călugării greci a u fost nevoiţi să fugă in iunie 1 82 1 şi d i n mănăsti
rea Aroneanu, deoarece armatele turceşti trimise împotriva eteriştilor
au ocupat Iaşul. Cu această ocazie, mănăstirea a fost prădată de tot
ce mai avea. Pînă în august 1 827, c înd turcii au dispus să se restţtuie
călugărilor greci mănăstirile închinate, nu se ştie dacă la ctitoria lui
Aran Vod ti a mai stat vreun călugăr. Totuşi, deş i autorităţile româneşti
au luat oarecari măsuri împotriva corupţiei şi delăsării administratoriSf.
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şedeau închise, vechile pomelnic e

mănăstirile se ruinau, bisericile

. ::>ietre de mormmt ale ctitorilor se distrugeau sau li se dau alte

- :rebuintări , obiectele de cult, cărţile şi documentele se vindeau, erau
...::.prăstiate sau se trimiteau peste graniţă.
Foştii egumeni ş i călugări străini, potrivit prevederii legii secula
�..zării bunurilor mănăstireşti au fost înlocuiţi cu autohto111 i . Astfel,
..a Aroneanu, ca egumen, după 1 863, a fost numit Isaia Teodorescu
Ju.hu), cunoscutul dascăl al lui Ion Creangă. In anul 1 866 mănăstirea
\roneanu a fost transformată în parohie sătească .
•

Meşterii lui Aron Vodă, prelucrînd cu multă pricepere şi artă
au realizat
::: rincipii constructive si elemente decorative autohtone,
un moment de o remarcabilă originalitate. In special c·a înfăţişare şi
plastică decorativă, o interesantă sinteză de ,.arhitectură cultă cu ele
mente de artă populară " 2•
•

In concluzie, bisericile fostelor mănăstiri Hlincea şi Aroneanu sint
două interesante şi originale monumente de artă de la sfîrşitul sec1 ·
lului al XVI-lea, ambele impunîndu-se prin proporţiile lor simetrice
şi prin noile elemente arhitectonice. Astfel , se ştie că prid voarele d i n
secolul al XVI-lea de la bisericile mănăstirilor Moldov iţa ş i Humor
<' U deschizăturile tăiate în ziduri pline şi nu arcade spriji nite pe coloane
cu capitele şi pe stîlpi, ca la Hlincea şi A roneanu. Pridvoarele acestor
două monumente ieşene sînt o creaţie a meşterilor moldoveni. Pictura
din biserica mănăstirii Hlincea este o operă de reală valoare artistică ,
iar decoraţia atît d e originală a faţadelor bisericii Sf. Nicolae d i n Aro
neanu a inspirat pe cei care au construit biserica Trei Ierarhi. Mai
subliniem că bisericile mănăstirilor Hlincea şi Aroneanu , împreună cu
Galata, "marchează cu strălucire începutul unei noi orientări a arhitec
turii moldoveneşti" 3,

llWLIOC · H A l· U:: : Balş Gh., Bisericile molduve neşli rlin veacurile al XV Il-lea şi
al X V III-/C'U, Bucureşti, l 9:J:l ; Bianu 1 . . Document e româneşti, 1. Bucureşti, 1 907 ;
J : ogdan N. A., Oraşul Iaşi ed. a II�a. l•aşi, MCMXIII ; Codrcscu Th eodo r , Uricuriul,
voi. X I, Ia�i. 1 338 ; Constantinescu-Iaş i P., Decoratia bisericilor moldoveneşti, 1 929 ;
idc•m. E\ · o/uţiu s l i/ u lui moldovenesc, I a ş i , 1 929 ; idcm,
Originalitatea pridvoruhll
descl!i.� î n arhilecluru românească, Iaşi, 1 927 ; Costin Mi r on. Lel opisetul tării .'1ol·
dovei, i n Opere complet e, ed. P. P. Panailcscu, E.S.P.L.A., Bucureşti, 1 958 ; Docu
ment e puvin<l i�>l o l ia României. A. Moldova, sec. a l XVI-lea, voi. I I I ş i I V ; sec. al
X VI I - le-a. voi. 1, I I , III, IV, V ; Documenta Romaniae Hislorica, voi. X I X ; Dossios
N. C. , 8/urlii yrcco-ro mâne, fasc. II-I I I , Ia�i. 1 902 ; Dr;îghicc•anu Virq i l , Nole rlcs
prc mri mht iicc r .� i. Ioan din 1/a/ki, în . llulc l i n u l Comi siuni i m o n u m e n l l'l o r istoril l' " ,
an V II ( 1 9 1 4 ) ; Ghib;înescu G h . , Surc t c şi izvoade, v o i . X X I I , la�i. 1 929 ; Ghica-Uu-
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deşti N., Măr;ăslirea lui Aran Vodă II. Descrierea arhitect onică, in .Buletinul Comi 
siunii monum('ntelor i s to rice " , an I l ( 1 902) ; Gon�a I . Al., Mănăstirea de la Greci
din ţalina Iaşilor O c l il orie dispărută a lui Alexandru Lăpuşneanu, in .Mi tropolia
Moldovei şi Su cevei " , an XXXV ( 1 959), nr. 1-2 ; Ionescu Grigore, Istoria arhitec
turii J n România, voi. Il, Editura Aoademiei R. S. România, Bucureşti, 1 965 ; Iorga
N., Descrien de călătorie. Mănăstirea Aran Vodă (lîngă Iaşi), in .Floarea Daruri
lor " , an Il, 1 907 ; idem, Inscripţii din bisericile României, voi. Il, Bucureşti, 1 907 ;
idem, 1 n toorc e J e cr unei pribege : Doamna Maria Minia, in . Analele Ac-ademiei Ro
m â n e " . Mem . seci. ist., seria a III-a, tom. Xll ; idem, Neamul lui Petru Şchiopul şi
vechi documente de limbă mai nouă, î n .Analele Academiei Române". Mem. sect.
is t., seri·a a II I - a , tom. XVIII ; Lapedatu Al., Mănăstirea Aron Vodă din ţarina laşi
lor, in .Bule tinul Comisiunii monumentelor istorice", an II ( 1 909) ; Melchisedec, ep is 
cop, N o t iţe is t or ice şi arheologice adunate de pe la 48 monastiri şi biserici ant ice,
Bucureşti, 1 8H5 : M ih ai l ov ic i Paul, Documente moldoveneşti găsit e la Constantinopol,
î n . C t>rcctări i s toric e " , an. VIII-IX ( 1 932-1 933), nr. 3 ; Minea 1., Aran Vodă şi
vremeu sa, în . Cerceli:î.ri i st oric e " , an. VIII-IX ( 1 932-1 933), nr. 1 ; Neculce Ion,
Letopisetul ţării Mo iclovei, ed. a 11-a, publ. de lorgu Iordan, E.S.P.L.A., Bucureşti,
1 959 ; Ş end re a N . , Evenimente interne din domnia lui A ron Vodă ( 1 591-1595), in
. Cer c etă ri istorice " , an. IV ( 1 928), v oi. IV2 ; Ştefănescu D. 1 ., L'Evolution de la
pein t u re re!igieuse e n Bucovine et e n Moldavie , Paris, 1 928 ; idem, L'Evolutior1 de

la pcinture rdigieuse en Bucovinc c t c n Moldavic dequis les origines jusqu'au XIX-c
siecle. Noun:lle� rcchcrches, Pa ris , 1 929 ; T•afr•al i O . , Mănăstirea Hlincea, i n . l nscm
nări ic�!'n e " , a n . 1, nr. 1 0 ; i d cm , Există la mănăstirea Hlineea portretele lui Pet ru
Şcl!ioplll şi ale familiei sale ?, în .Arta ş i arheolog i a " ,
fasc. 9-1 0 ( 1 933-1934 ) ;
ide m , O pecet�:: interesantă a lui Zol y de Cigara , ginerele lui Petru Şchiopul ( s ec .
XVI), in .Art a şi arheolog i a " , fasc. 7-8 ( 1 93 1 - 1 932) ) ; Ureche Gr., Letopisetul t ă ril
Moldovei, e i. a 11-a, publ. de P. P. P an ai t escu, E.S.P.L.A. , Bucureşti, 1 958.

N O T I::

1
2
J

Gr. Ionescu, Ist ona arhitecturii în România, voi. 11,
JlJidcm.
Jbiclcm.
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U N NOU Ş I VALOROS OBI ECTN M UZEISTIC I EŞEAN :
.. CASA DOSOFTEI"
D. VACARIU

Stingherli, coboritoare din străvechile zidiri medievale ce consti
tuiau cînvda un întreg ansamblu arhitectonic anexat Curtii Domneşti
şi B isericii Sf. Nicolae din centrul bătrînei cetăţi a Iaşilor, Casa Dosof
tei adăposteşte astăzi "voroava " înţeleaptă a w SCTipturilor române " .
Stilul ·construcţiei, d e o excepţională frumuseţe, îmbinînd intr-un tot
unitar coloane, scări, pereti şi bolţi cu ecouri ale altor vremuri, poartă
peste veacuri mărturia vestiţilor constructori moldavi de altădată,.
Menirea ei iniţială pare a fi fost legată tot de slove, de file albe
de hirtie pe care meşteri tipo!lrafi aşezau cu mare osîrdie litere, che
nare şi miniaturL toate . dupre" voia lumina1tului cărturar Dosof�ei,
mitropolit al Moldovei în Vremea DucăJi -Vodă " , a lui Petriceicu-Vodă,
a lui Dumitraşco-Cantacuzino-VodA, a lui Antonie-Vodă şi a lui Cons
tantln Cantemir-Vodă...
Purtător demn al torţei aprinse de strălucitul său înaintaş în ale
arhipăSitoriei Moldovei şi " cărţii româneşti de învăţătură", Mitropolitul
Varlaam, Dosoftei va relua activitatea acestuia atit in domeniul aşe
ztirii lălcaşurilor de închinădune şi cultură, cit mai ales în cel al orga
nizării tiparului
După apariţia la Uniew, în Polonia, în 1 673, a Vialorosului monu
ment al literaturii noastre vechi, " Psaltirea în versuri " , Dosoftei încearcă
toate posibilităţile în vederea reluălrii la laşi a activi,t ăţii tipografice
părăsite de Varlaam. Noua tiparniţă adusă în urma intervenţiilor din
anul 1 679 pe lîngă patriarhul Ioachim al Rusiei, prin mijlocirea cărtu
rarului moldovean Nicolae Milescu, a fos,t �nstalată, după cum spune
tradiţia, in această casă. Aici au văzut lumina tiparului mai multe cărţi
deosebit de valoroase în proaesul formării limbii şi literaturii noastre.
•

20

-

Cercc lări is loricc

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

300

Î>. VACARilJ

Casa Dosoftei din laşi.

Dar "cumplitele vremi " de mai apoi, cum avea să le definească cu
'
amărăciune cronicarul Ion Necuke, au făcut ca glasul de · lemn
şi plumb al tiparniţei să amuţească pentru multă vreme, iar cărţile pur
tătoare ale blîndului şi dulcelui grai moldovenesc să fie prădate, arun
cate, arse şi risipite peste mări şi ţări. Totuşi multe dintre ele s-au
păstrat şi o dată cu ele au păstrat şi amintirea acelor vremi de cum
pănă şi năpastă.
Cuvine-se dară ca a1c eastă casă care poar tă. între zidurile ei şi pe
pie:tr�le din jurul ei urmele paşilor lui Dosoftei, Milescu, Cantemir,
Costin, Neculce, Iacob Putneanul, Veniamin Costachi, Alecsandri, Ko
gălniceanu, Creangă, Eminescu, Sadoveanu . Labiş şi atîţia alţi mari
cîntăreţi ai slavei, frumuseţii şi durerii acestui păm înt să se deschidă
în faţa drumeţilor din toate colţurile ţ ării şi lumii înrtregi pentru a le
drăta, măcar simbolic uneori, filele cărţilor noastre vechi îngă.lbenite
de l unga petrecere a veacurilor.
mare

Cu deschiderea acestui prim obiectiv - secţia de literatură romana
vecl:.e - din cadrul Muzeului de literatură a Moldovei, se îm,p lineşte
un vechi deziderat al moldovenilor, de a avea în centrul cultural al
Iaşilor un muZJeu cu asemenea profil în care să se păstreze memoria
tuturor scriitorilor noştri reprezentativi pentru toate vremurile.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Astfel .,Casa Dosoftei" adăposteşte comorile literaturii noastre
vechi începînd cu . primele manifestări a testate pe teritoriul Moldovei
şi p înă la 1 830.
Ştiut este însă faptul că fenomenul literar românesc nu a fost spe
cific numai uneia sau alteia dintre provinciile locuite de români, ci ori
în •ce ţinut a apămt el s-a generalizat căpătînd specificul naţional. Căii'
ţile în limba slavonă şi mai tîrziu cele în limba română ( manuscrise şi
tipărituri) au căpătat o largă răspîndire în toate ţinuturile româneşti.
De aceea exponatele din ., Casa Dosoftei " reflectă dezvoHarea literaturii
noastre nu numai pe teritoriul Moldovei ( deşi preponderenţă au ope
rele S'crii torilor din Moldova) ci din toate provincii1e locuite de români.
Işi dau întîlnire ai ci manuscrise şi tipărituri .ilustrative pentru toate
epocile şi provinciile.
Vechea artă caligrafică şi miniaturistică, atît de stră,l ucit repre
zentată de un Gavriil Urie, Nicodim, Palade, Teodor Mărişescul, Anas
tastie Crimca şi atîţia alţii care au creat devălr,ate capodopere în acest
sens în mînăstiri ca : Neamţ, Humor, Putna, Bistriţa, Dragomirna, încu
nunind epocile domniilor lui Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare cu
opere caligrafice şi mini•aturistke de o excepţională valoare ( .,Evan
gheliaru l " copiat şi împodobit de Gavriil Urie în 1 429, află<tor astăzi
la Biblioteca Bodleiană din Oxford, .,Evangheliarul de la Humor " , copiat
şi 'Îmrpodobiil: de i•elf'Omanaihul Ni•oodlilll , în 1 473, a,fil.ătur •aiSII:ăzi la Măinăs
tirea Putna ş.a.) nu este prezentă deocamdată în muzeu decît prin cîteva
facsimile şi fragmente de manuscrise din perioada respectivă. Accentul
principal este pus pe manuscrise şi tipărituri care repreziilită praguri în
dezvoltarea limbii şi literaturii noastre rlin secolele XVI-XVII-XVIII.
Dintre acestea menţionăm : Cel mai vechi manuscris românesc datat.
Este vorba de ,.Apostolul " scris de popa Bratu din Braşov în anul
1 .559-1 560, o carte de 474 de pagini, cu text în limbile slavonă şi
română, un imens material inedit ; ., Psaltire " s'lavonă tipărită de Coresi
sau Lorinţ, în perioada 1 577-1 580, probabil la Braşov, se pare singurul
exemplar existent în ţară! ; "Evanghelia cu învăţătură" sau .,Caz.ania " ,
tipărită de Coresi în anul 1 580, l a Braşov ; ., Carte românească d e înv ă
ţătură" sau ., Cazania" lui Varlaam prima tipăritură în limba română
pe teritoriul Moldovei şi un renumit monument de limbă v�che româr
nească, laşi, 1 643 ; .,Seapte taine a besearicii " , o altă .tlpări:t ură a lui
Varlaam, apărută la Iaşi în anul 1 644 ; " Pravila lui Vasile Lupu " , tra
dusă. şi tipărită de cărturarul Eustatie Logofătul l a laşi, în 1 646 ; .,Noul ,
testament de la Băl grad " , tipărit de Simeon Ştefan la 1 648 ; ., Indrepta
rea l egii " . apărută la Tîrgovişte în anul 1 652, tipări tură care are la bază
" Pravila lui Vasile Lupu " ; "Psaltirea în versuri " şi ., Acatistul Preces
tei " , primele tipărituri ale Mitropolitului Dosoftei, apărute la Uniew, în
1 673 ; t ot din tipăriturile acestui luminat cărturar se vor expune :
.,Dumnezăiasca liturghie " , prima tipări tură. după reorganizarea tiparului
la laşi, probabil cu elementele vechii tiparniţe din timpul lui Varlaam,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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"Psaltire de-nţăles . u 1 680, "Molitvenic de-nţă.Jes" , 1 68 1 , "Octoih sau
osmoglasnk ", 1 683, "Viiaţa şi petrecerea svinţilor" , în patru tomuri,
1 682-1 686.
Din cărţile apărute în perioada mitropolitului Dosoftei în celelalte
provincii româneşti şi care au jucat 1m rol deosebit în cul!tura noastră
sînt expuse : "Sfînta şi dumnezeiasca evanghelie" , apărută la Bucu
reşti, în 1 682, exemplar dăruit de mitrapolitu l Teodosie al Ţării Româ
neşti mitropolitului Moldovei, Dosoftei. Pe două file aLe cărţii se poate
citi o însemnare a mitropolitului Dosoftei cu semnătura sa, din anul
1 682 ; " Biblia de la Bucureştiu, t ipărită dA fraţii Radu şi Şerban Gre
ceanu, în 1 688. A cest exemplar a fost dăruit de Constantin Brîncoveanu.
domnul Ţării Româneşti, renumitului istoric: din acea perioadă, stolnicul
Constantin Cantacuzino, după cum reiese dintr-o însemnare a acestuia
din urmă din anul 1 694 pe o filă a cărţii.
Din secolul al XVITI-lea sînt expuse numeroase tipărituri şi manus
crise âpartinînd cărturarilor : lacob Putneanul , Vartolomeu Măzăreanu,
Iacob Stamati, Mihail Strilbiţchi ş.a. Un lcc aparte 1este rezervat tipă
riturilor de la începutul secolului al XIX-lea, atît de călduros susţinute
de mitropolitul Veniamin Costachi . De asemenea mai sînt expuse cărţi
didactice, manuscrise de că·rţi populare, cărţi ştiintifke etc.
Camera de la etajul "Casei Dosoftei u este destinată i storiografiei
din Moldova. Aici sînt expuse cronici, letopiseţe, cronografe, docu
mente şi manuscrise aparţimînd marilor noştri cronicari şi umanişti :
Grigore Ureche, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Ion Necu.llce pre
cum şi continuatorilor acestora : Nix:olae Costin, Al. Amiras, En . Ko
gălniceanu şi alţii.
Retin în mod deosebit atenţia vizi1tatorilor : c:ea mai veche copie
a cronicii lui Grigore Ureche, din anul 1 6b5, cu îmsemnari de la Miron
Costin, Lupu Bogdan şi alti cărturari ; documente originale scrise şi
semnate de Miron Costin, Grigore Ureche, documente din perioada lui
Duca-Vodă, Antioh şi Constantin Cantemir, manuscrise de la Nicolae
Costin, Al. Amiras etc. Un exponat iarăşi de mare valoare este un " Cro
nograf" s.:-ris pe la mijlocul secolului &1 X VJl J-lea, care a aparţinut ma
relui nostru poet M. Eminescu, apoi lui T. Maiorescu, Radulescu-Pogo 
neanu, G. T. Kirileanu, iar acum face parte din zestrea muzeului.
Jn orice c az, colectivul acestui muzeu se va strădui sd: adune mereu
noi materiale valoroase care să grăiască prin slove, miniaturi, peceti
şi stampe despre cultura acestui 111e am de-a lungul veacurilcr tuturor
celor care vor trece pragul noului obiectiv muzeistic ieşean.
..

·
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UN EDIFICIU AL MIŞCĂRII MUNCITOREŞTI :
CASA D I N STRADA MAX VEXLER
K. MIRIAM

Oraşul laşi , vechi centru cnltural şi ştiinţific al ţării a înscris de-a
lungul istoriei sale o bogată şi frumoasă tradiţie revoluţionară. Chier
de la inceputurile dezvoltării mişcării muncitoreşti şi socialiste din
România, laşul a devenit foarte apreciat pentru aportul deosebit pe
care il aducea la răspîndirea ideilor înaintate ale epocii. Crearea P.C R. ,
continuator al celor mai bune idealuri de libertate şi progres ale popo
rului român, a ridicat la un nivel calitativ superior lupta maselor mun
citoare din România impotriva regimului burghezo-moşieresc.
Generaţia actuală, generaţia R omâniei socialiste vede in istoria
luptei clasei muncitoare din patria noastră, un nesecat izvor de patrio
tism, flacăra mereu vie a devotamentului nemărginit pus in serviciul
poporului român şi a idealurilor sale înaintate.
In dorinta de a face cunoscute cele mai importante locuri legate
nemijlocit de istoria luptei revoluţionare şi democratice a Iaşului,
prezentăm în rîndurile care urmează casa din strada Max Vexler nr. 77,
care o cupă { după cum vom vedea în continuare) un loc înr;emnat în
minunatele tradiţii ale oraşului nostru.
Incepind cu anul 1 9 1 2 mişcarea muncitorească din laşi a căpătat
un sediu permanent şi acest fapt s-a dovedit deosebit de important
pentru dezvol,tarea ulterioară a mişcării. In acest an .Max Vexler a
inchiriat două. camere din imobilul situat în Strada Locot. Colonel Langa
nr. 7 de la Episcopia Catolică a cămi proprietate era . Destina ţia iniţială
dată clădirii a constituit-o desfăşurarea adivităţii unor sindicate mun
citoreşti ca şi cele ale funcţionarilor din bănci, birouri şi magazine pe
care Max Vexler dorea să le unifice într-o organizaţie sindicală puter
nică 2•

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3 10

K

M I R IAM

------------_
._
_
_
_
_
__
__
__
__
__
__

2

Clădire in ca re a funcţiona.t Sedi u l Comisiei locale a sind icatelor din laşi.

Din acest imobil - menţi0111 e ază academicianul Petre Constan
tinescu-laşi - "pornea peste Prut literatură! ilegală în limbile rusă,
poloneză, venită din Elv•eţia., alte ori tipărită chiar la laşi. De aici s-a
ţinut multi ani legătura cu cercurile revoluţionare ruse" 3•
fn această casă au fost puse chiar de la începutul secolului nostru
bazele reluării activităţii cercului de studii sociale care a avut o con
tribuţie importantă la formarea unor elemente bine pregătite, devenite
ulterior cadre de nă dejde pentru mişcarea noastră muncitorească.
Cînd într-o seară din primăvara anului 1 903, la şedinţele cercului 4
a venit pentru prima dată! un elev de liceu în vîrstă de 1 7 ani, Ottoi
Călin, care va deveni ulterior o remn.rcabilăJ figură . a socialismului
român, aici activau printre alţii : M. Gh. Buj or, Max Vexler, I. Sion,
doctor L. Ghelerter, L . Gheller, Em. Socor, şi un număr de muncitori , în
special tipografi 5•
ln cadrul cercului de la laşi care a avut o contribuţie importantă,
ma1 ales pe plan teoretic, de răspîndire a ideilor socialismului ştiinţific
şi-a început Ottoi Călin ucenicia în cadrul mişcării socialiste căreia
îi va rămîne devotat în tot cursul scurtei sale vieţi.
Printre cei care au conferenţiat deseori în cadrul cercului despre
problemele de bază aflate în atenţia mişcării noastre muncitoreşti
am1ntim pe Max Vexler, Leonte Filipescu, P. Tcacenco, dr. L. Ghe
lerter şi alţii 6• La cercul de studii sociale şi-a expus Max Vexler con
cepţilile sale privitoare la rolul şi sarcinile sindicatelor precum şi a
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cu

partidul clasei muncitoare. El va dezvolta ulterior
paginile " României muncitoare" şi în alte publicaţii

conferinţele susţinute aici , Leonte 'Fiilipescu atrăgea
�=:ci.itorilor ca evenimentele să nu-i găsească nepregătiţi.
e - arăt a el - va trebui să fie dusă pentru schim
c.:::b:fni·irii·· burgheze cu orinduirea socialistă. Viitorul ne dă
ş.a:::��
ari şi frumoase, prin transformarea societăţii de azi în
·alistă" 8•
"""'""""...
"'
cu intrarea României în război, in anul 1 9 1 6, l10calul din
s::::::�
a a fost sigilat şi activitatea muncitorimii ieşene interzisă.
6.!:1esl:ea au fost de fapt lintenţiile organelor represive dar realitatea
c;o�Vea•ea cu totul alta fiindcă mişcarea revoluţionară nu putea fi
prin asemenea măsuri brutale.
dosarul cu nr. 3 1 29/1 9 1 7 provenind de la Arhivele Statului
(fond Tribunalul Militar Iaşi) aflat acum la Arhiva C.C. al
că în august 1 9 1 7 comandamentul militar al oraşului a
rezultă
�'--,..
,
pe Al. Dobrogeanu-Gh erea şi făcînd o percheZJiţie la sediul
strada Langa 9 au fost ridicate o serie de materiale ale secţiunii
Iaşi a partidului socialist.
Pe aici au trecut, printre alţii, în afară de numele amintite deja ,
c:UJitanU· d e frunte ali mişcării mundtoreşti d i n ţara noastră c a C . Ra
c:uvsc:bi· , Al. Nicolau, I. C. Frimu 10 şi alţii.
După terminarea primului război mondial, procesul refacerii pe
nai a mişcării muncitoreşti devine o coordonată pr&noipală a
t.ei proletariatul ui român. Iaşul va .fi mult timp pe primul plalll al eve
:nimentelor care se s·uccedau vertiginos, iar a cţiunile sale vor polariza
atenţia maselor muncitoare . .din întreaga Moldovă. In aceşti ani cînd
masele muncitoare din România asaltau orîndwrea capitalistă, ele
mentele revoluţionare au transformat casa din strada Langa îll'tr-un
adevărat stat major de unde se organizau grevele şi demonstraţiile
proletar'i atului ieşean. Elementele revoluţionare ale mişcării munci
toreşti din Iaşi mergeau din fabrJcă în fabrkă şi stăteau de vorbă cu
muncitorii cu privire la lupta ce trebuia să înceapă. Militantii din
fruntea mişcării luau parte la editarea şi răspîndirea literaturii revo
luţionare în care erau anală.zate problemele pregătirii maselor mun
citoare pentru ciocnirea cu statul burghez. Puternicul curent de stînga
care anima muncitorimea ieşeană ca şi cea din în!treaga ţară de altfel,
făcea ca în permanenţă · şi pretutindeni să fie cu insistenţă cerută
transformarea Partidului socialist în Partid comunist.
Acum în popularul sediu din strada Langa 11 a fost restabilit sediul
organizaţiei locale a P.S.R. şi al "Tineretului Socialist" .
Dintre numeroasele dest'inaţii pe care le-a avurt această casă,
martor statbrnic al unci întregi epoci de dezvoltare a mişcării munci-
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toreşti revoluţionare ieşene, s-au detaşat în mod deosebit activităţile
desfăşurate aici pe linie sindicală şi cele ale şcoli"i soci aliste din Iaşi.
In anii 1 9 1 8- 1 9 1 9, casa din Langa a adăpostit activitatea Comisiei
locale a sindicatelor care a avut o însemnătate deosebită în refacerea
mişcării s'l ndicale a maselor muncitoare după primul război mondial.
Tot aici au avut loc adunări şi şedinţe de organizare a sindicatelor
muncitorilor ceferişti, textilişti, tipografi ale celor din Industria ali 
mentară, de la R.M.S. şi altele. De acelaşi local s înt legate nume
roasele acţiuni întreprinse de muncitorimea ieşeană î n anii avintului
revoluţionar de după primul război mondial. Printre alte adunări, aici
a avut loc întrunirea din decembrie 1 9 1 8 la care a participat şi un
delegat din partea muncitorilor tipografi din Bucureşti, la care mun
citorii ieşeni au hotărît în semn de solidar'i zare cu eroicul pmletariat
bucureştean să dea salariul lor pe o zi pentru ajutorarea familiilor
celor ucişi cu ocazia represiunii de la 1 3 decembrie 1 9 1 8 din Piaţa
Teatrului N aţional din Capitală 12•
lncepînd cu pr1măvara anului 1 9 1 9, odată ,cu dezvoltarea impe
tuoasă şi cu intensificarea luptei proletariatului ieşean, sala din strada
Colonel Langa a devenit neîncăpătoare pentru noile condiţii de des
făşurare ale mişcării muncitoreşti ieşene. Din aceste motive sed'lul
Secţiei locale a Partidului socialist, organizaţia Tineretului socialist
şi o parte a sindicatelor s-a mutat în casa din strada Gh1ca Vodă nr. 32 13 •
Revenind la casa din strada Langa, menţionăm că î n acest l ocal
s-au desfăşurat majoritatea acţiunilor întreprinse de Comisia locală a
Sindicatelor pentru apărarea drepturilor economice şi politice ale
membrilor lor din difer'i tele ramuri de activitate, iar după ilegalizarea
P.C.R. din anul 1 924, multe din acţiunile sale au fost îndeplinite prin
intermediul membrilor de partid care activau în sindicate.
Şcoala socialistă din laşi, a căre1 prodigioasă activitate este legată
de sediul din strada Langa, a înscris o p agină frumoasă în istoria miş··
cării democratice ieşene, contribuind din plin la răspîndirea cunoştin
ţelor cultural-ştiinţifice, la propagarea ideilor revoluţionare în rîndul
celor mai diverse categorii ale Iaşului în anii care au urmat după
primul război mondial. Fără a ne propune acum o tratare mai amă
nunţită a problemelor le·gate de istoricul şcolii socialiste din laşi, nu
putem să nu amintim totuşi că ecoul
acesteia a fost deosebit de
putern1c în epocă. Deschiderea şcolii socialiste ( sau mai corect spus
redeschiderea ei) 14 s-a făcut pe data de 20 martie 1921 la sediul din
strada Langa şi în prezenţa a peste 400 de persoane cu care ocazie a
fost sărbătorită şi împlinirea a 50 de ani de la Comuna din Paris 15, Ctr
această ocazie au luat cuvîntul C. 1. Parhon, care a prezidat adunarea,
Constantin Vornicescu, Eugen Relgis directorul revistei " Umanitatea"
şi doctorul L. Ghelerter sosit de la Bucureşti 16, Iniţial cursurile s e
ţineau de trei ori pe săptămînă printre primii profesori fiind C. 1.
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Parhon, F. Relgis, C. R. Ghiulea, Alex. Triandaf, Zoe Frunză, G. Spina
�i alţii.
Din informaţiile documentare de care dispunem şi din mărturiile
unor tovarăşi ilegalişti rezultă că în decursul anilor au mai susţinut
cursuri şi •confer�inţe în cadrul şcolii socialiste şi a celei sindicale Eca 
terina Arbore, Timotei Marin, Sandu Lieblicht, Dr. Ghelerter, prof.
P. Constantinescu-laşi, Dr. V. Mârza, L. Gheller, ş.a. Temele tratate în
cadrul şcolii erau alese din cele mai diverse domenii : literatură,
istorie, medicină-populară, biologie, geografie, istoria culturii, istoria
socialismului etc., etc.
De-a lungul anilor şcoala socialistă din Iaşi care a purtat numele
lui Max Vexler 17 şi-a format un auditoriu constant compus din mun
citori, studenţi şi diverse categor�i de funcţionari 18• Printre temele pre
date cele legate de problemele sociale aveau o deosebită audienţă ceea
ce producea o vizibilă şi continuă îngrijorare în rîndurile autorită
ţilor 19•
Şcoala socialistă a avut în principal menirea de a face educaţie
ideologică şi pol1tică cursanţilor săi. Programul şcolii a cons·tituit o
autentică revelaţie caracterizîndu-se printr-un spirit novator şi modern ,
care ni-i relevă pe reprezentanţii mişcării muncitoreşti şi a celor atraşi
de idealul socialist şi comunist ca pionier'i în propagarea organizată a
ştiinţelor sociale.
fn concluzia acestor scurte consideraţiuni privitoare la şcoala
socialistă " Max Vexler" din laşi, subliniem că aceasta a avut u n deo
sebit rol în formarea unor cadre cu un orizont politic şi cultural-şti
inţific coresrpumător. ŞcoaJ•a soda�istă a însemna·t foarte mult penJt:ru
laşull de drurpă rprirnrul :război momd'i,a�, p[irn rpe:r.sromrall.irtăţile ma['oante oare
au aotiv•a.t în cadru:l ei, prim. ra.Jtmo!Sf·e!lla oare domnera 1<nrtre proifeiSori şi
cursanţi, prin rezu[rtarteJe obţiil11Ut·e - toa•te ilaoQ•altă .oonrtribuirnd muJt la
popu[•Cl!l1iza:rea srediiUJlui dirn str.adta L<mga.
In acest local s-au aflat de-a lungul an ilor Comitetul de ajutorare
a Rusiei " Maxim Gorki" 20, Comitetul de amnistie pentru deţinuţii
politici, Şcoala sindicatelor 2\ Comitetul de autoapărare împotriva
mişcării cuziste şi legionare, Comitetul de acţiune pentru unitatea
m i şcării muncitoreşti etc., etc .
Casa din strada Langa evocă şi alte nenumărate momente şi epi
soade ale istoriei mişcării revoluţionare ale oraşului nostru. Aici au
avut loc consfătuiri pe linia activităţii politice a Blocului Muncitoresc
lărănesc, cu desemnarea candidaţilor ce urmau să figureze în alegeri
pe listele Blocului. Din acest loc se organizau echipe care colectau
bani, alimente şi alte ajutoare pentru deţinuţii politici. De altfel, în
acest local a funcţionat între anii 1 929-1931 Co m"itetul din Iaşi al
i\jutorului Muncitoresc Român - organizaţie legală condusă de P.C.R.
- care avea menirea de a mobiliza masele muncitoare în sprijinul
deţinuţilor politici 22•
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Printre acţiunile frecvente pornite în aceşti ani din populara şi
cunoscuta clădire a străzii Langa amintim organizarea întrunirilor de
protest împotriva organelor statului burghezo -moşieresc şi a arestărilor,
percheZ'iţiilor şi a altor măsuri represive îndreptate contra mişcării
muncitoreşti, împotriva concedierilor delegaţilor din fabrici şi ateliere,
a confiscării ziarelor muncitoreşti 23 etc.
Apărarea intereselor de zi cu zi ale oamenilor muncii se făcea prin
organizarea de delegaţii care impuneau patronilor capitalişti înche
ierea de contracte colective, respectarea revendicărilor obţinute pri n
lupta necontenită a maselor muncitoare.
Nota dominantă a întregii activităţi desfăşurate în cas'a din strada
Langa nr. 7 o constituie lupta consecventă, hotărîtă dusă de elemen
tele înaintate ale mişcării muncitoreşti din oraşul laşi pentru triumful
idealurilor înaintate ale clasei
muncitoare şi ale partidului s ău
După luptele din ianuaJ'Iie-februarie 1 933, accentuîndu-se prigoana
îndreptată împotriva P .C.R. şi a organizaţiilor sale, odată cu dizol
varea Comisiei locale a sindicatelo r şi a majorităţii sindicatelor mun
citoreşti din întreaga ţară, prin sentinţa Secţie i I-a a Curţii de Apel
Iaşi, localul din strada Langa a fost închis şi sigilat. A fost astfel lichi
dată prin mij loace brutale, rodnica act'i vitate desfăşurată timp de
decenii în acest sediu care simboHza unul din cele mai populare şi
prestigioase locuri ale Iaşului revoluţionar.
In anii socialismului a devenit o sarcină de onoare a noii noastre
istoriografii de a scoate la lumină numeroase fapte şi amintiri ale celor
care au luptat şi s-au sacrificat pentru triumful socialismului din patria
noastră. Flacăra luminoasă a vieţii şi activităţii militantilor revolu
tionari trebuie evocată în contextul general al perioadei istorice în
care s-a afirmat personalitatea lor. Odată cu aceasta avem datoria de
a reconstitui cu migală şi pasiune locurile unde s-a desfăşurat activi
tatea lor pusă în sluj ba unui scop măreţ. Depistarea izvoarelor docu
m entare care oferă date şi fapte noi, culegerea amintirilor celo r care
au participat la eroica luptă dusă de partid în anii ilegalităţii, conju
garea tuturor eforturilor în acest important sector al muncii ideologice
pe care-I reprezintă educaţia patriotică a tinereii generaţii, va con
tribui la o cît mai veridică prezentare a bogatei şi glorioasei istorii a
mişcării revoluţionare şi democratice din România.
In zilele noastre, clădirea din actuala stradă Max Vexler nr. 7,
flancată de copacii care o străjuiesc şi care îi dau un aspect deosebit
de pitoresc, locul care aminteşte atîtea momente importante din tumul
tuoasa istorie a mişcării revoluţionare şi democratice a oraşului nostru,
este sediul Şcolii comerciale profesionale. Placa memorială fixată pe
clădire ( chiar dacă se referă numai la o parte a activităţii desfăşurate
aici de-<a iungull a•noHor) 2\ •a1r e menir·ea să •a,milnlbeaJSlcă gene1r•aţiilor d:e
a,z i, celor care trăim în România socialistă, lupta necurmată a înain
taşilor noştri purtată timp de decenii împotriva regimului burgheza ·
tnoşieresc, pentru dreptate, libertate şi o viaţă mai bună.
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NOTE
este ca inceputul pe care il
��=�noastrăorezent area altor case şi locuri

farem acum la această rubrică
istorice din la�i.
a ·M ax Vexler, luptdtor şi martir datorată lui M Gh. Bujor (lucrare
publicată anul acesta in �olectia .Evocări" cu ocazia centenarului naş•
Vexler), se arăta : .Activitatea socialistă din anif tinereţii lui Max
W
in orgaruiz•atiile 1aflătC1are pe atunci la laşi
s-.a desfăşurat pe de o parte,
Salil!lalea muncitorilor şi SoCietatea funcţionarilor comerciali -, iar pe de altă
pe cal a scrisului. Această dublă activitate a depus-o in tot cursul vieţii sale".
I.S.I.SP.", nr. 5/1 968, p. - 1 35).
3
I.I.P.", nr. 4/1957, p. 227.
• CBcul de studii sociale din laşi şi-a reluat activitatea in anul 1 902.
� .,Analele I.S.I.S.P.", nr. 5/1 967, p. 1 1 6. Evocarea Olloi Călin semnată de
G. Munteanu ; N. Copoiu, Refacerea P.S.D. d i n -România 1 900- 1 9 1 0, Editura ŞtiBucureşti, 1 966, p. 96.
6 .. Iaşul socialist•, din 22 şi 29 februarie 1 920.
7 .. Analele I.S.I.S.P.", nr. 5/1 968, p. 1 35.
1 Ideile esenţiale ale conferinţei au fost redate in articolul Trecut, prezent şi
or, publicat de Leonte Filipescu mai tirziu, în ziarul .Federatia" din iulie 1 9 1 9.
' Aici locuiau acum în aripa alăturată în afară de Max Vexler şi dr. Ghelerter,
are erau locatari mai vechi şi Al. Dobrogeanu-Gherea.
1C Sosirea lui 1. C. Frimu la laşi in octombrie 1 91 8, şi revederea cu Gh. Nicu
lesc::u Mizil, fraţii Tănase, Dr. Ghelertcr şi cu . alţi prieteni şi tovarăşi de luptă socia
lisGi a fost emoţionantă.
11 . l n scurt timp casa din strada Langa nr. 7 unde se intUneau socialiştii a
neincăpătoare. Printre primii sosiţi se aflau membri Comisiei locale ... Frimu
a insistat asupra necesităţii reorganizării sindicatelor şi a luptei revoluţionare•.
12 A. Kareţchi, L. Eşanu, G. Tudoran, Iaşi - mdrturii ale luptei revoluţionare,
c

cu

·

e
ele
.,Analele

devenit

laşi 1 969, p. 1 1 -1 2.

13 Ne propunem ca într-o viitoare prezentare să reliefăm bogata activitate ce

a fost desfăşurată in acest loc de asemni memorabil pentru istoria mişcării munci

toreşti a oraşului Iaşi.
1 4 Vechea şcoală socialistă existînd pe lîngă Clubul P.S.D. din oraş şi-a încetat
activitatea o dată cu greva generală din octombri.e 1 920.
1 5 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, dosar 9324, fila 295.
16 Ibidem, dosar 9325, filele 8, 39-40.
17 .Spre
a exemplifica cinstea şi martirajul socialist, şcoala poartă numele
neuitatului :Max Vexler• ( .Iaşul socialist" din 24 iunie 1 92 1 ).
1 B Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, dosar 9325, fila 94. Este neîndoielnic faptul
că numărul mare de studenti care frecventau cursurile şcolii ( iar unii din ei vor con
tribui la buna sa funcţionare) se explică şi prin acţiunea agitatorică desfăşurată in
cadrul Universităţii din laşi de că't;re Timotei Marin. Cînd a fost arestat în cursul
anului 1 92"1 , organ ele anchetJato·are au consemnat : . In caHtatea sa d e preşedinte al
cercului studentesc a desfăşurat o deosebită activitate in mişcările socialiste locale
(din laşi - n.n.) la întrunirile cărora lua parte cu multi studenţi, lucrînd in acelaşi
timp şi în mod clandestin în legătură cu organiza.tiile comuniste cu care voia să
facă legătura socialiştilor locali" (Arhiva Universităţii .AL 1. Cuza• Iaşi, Condica
Senatului universitar pe ânii 1 92 1 - 1 922 ; Analele I.S.I.S.P., nr. 5/1 967, p. 1 1 2).
1 9 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, dosar 9325, filele 34, 96. De exemplu subiecte
ca : Socialism şi comunism, Viaţa şi activitatea lui J Jaures, etc.
20
Acest comitet s-a format la Iaşi din iniţiativa mai multor intelectuali şi mun
citori. prima şedinţă publică fiind ţinută la 23 aprilie 1 922. Preşedinte de onoare a
fost ales savantul C. 1. Parhon, iar ca membri de onoare au aderat prof. Traian Bratu,
rectorul Universităţii ieşene, prof. dr. Răşcanu, prof. dr. P. Bogdan, prof. dr. Eugen
Herovanu, preşedintele Comisiei interimare şi decanul Baroului din laşi, C. R. Ghiulea
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avocat şi publicist, Zoe şi Axsinte Frunză profesori, Leon GheBer industriaş. La prima
şedinţă au luat parte un număr foarte mare de muncitori şi intelectuali ieşeni.
(Scopul şi mijloacele de actiune al Comitetului au fost· prezentate opiniei publice
prin comunicatul publicat in ziarul . Socialismul" din 27 aprilie 1 922).
21 Arhtvele Statului laşi, fond Parchet general al Curtii de Apel Iaşi, u.p./1 929,
filele 44-45.
<2 In II.Jnintirile sale tovarăşul 1. Niculi arată că in această casă a fost şi unul
din sediile Ajutorului Roşu.
23 Sediul din str. Langa era şi unul din centrele de răspîndire a presei muncito
reşti (Arh. C.C. al P.C.R., fond 8, mapa 5/1923, p. 209).
24 Textul plăcii este următmul : . In această clădire, Intre anii 1 91 8-1933 a fost
St'diul Comisiei locale a Sindicatelor".
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U N PRESTIG IOS LACAŞ D E CULTURA :
"ATEN E U L POPULAR TATARAŞI " {1 919- 1 940)

1

C. CLOŞCA

Printre instituţiile culturale de prestigiu aare au activat c u succes

in perioada dintre cele două războaie mondiale, un loc de seamă îl
ocupă Ateneul 2 Popula r Tătăraşi din laşi. Numeroasele manifestări

cultural-educative, organizate de către membrii săi, au făcut oa acest
aşezămînt cultural ieşean să capete în acea perioadă .o însemnătate
naţională
după cum apredază fostul preşedinte al Academiei române I. Simiones'Cu - şi să se bucure de aprecierea unanimă a celor
care i -au cunoscut realizările.
Pe această cale încercăm să aducem un modest omagiu trecutului
plin de realizări ale Ateneului din Tătăraşi şi să facem cunoscut mai
pe la,rg bogata sa activitate, desfăşurată de- a lungul a peste douăzeci
de ani pe tărîmul culturii.
Terminarea ostilităţilor primului război mondial însemna pentru
România inceputul unui nou aapitol din zbuciumata sa istorie. A ur
mat o perioadă plină de mari evenimente şi transformări radicale în
toate domeniile de activitate. Intregită prin voinţa şi lupta plină de
sacrificii a întregului popor, �ara noastră se a.f la în faţa unor dificile
probleme de organizare a economiei, administraţiei, culturii, etc. Dar
toate acestea erau dominate de entuziasmul declanşat de înfăptuirea
actului de la 1 Decembrie 1 9 1 8. Viaţa culturală, după primul război
mondial, destul de frămîntată şi ea ca şi cea politică, avea să înscrie
totuşi multe pagini frumoase pe răbojul anilor ce i-a parcurs. Se ob
servă o aderenţă deosebită a mulţimii la CIICţ iuni culturale, rnanifestin
du-şi totodiată o nemărginită sete d� cunoa·ştere. Tudor Arghezi, refe·
rindu-se la acest asped, arăta în 1 928 că .,există în mulţime tendinta
nouă de a se informa şi .şti. . . toate adunările sînt căutate . " 3•
M

-

.
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Pe fondul unei atare situatii generale a apărut necesitatea unor
preocupări cultural-educative organizate, care izvorîte dintr-un ad lnc
spirit progres'i st, patriotic, aveau menirea să contribuie la consolida
rea prin cultură a unităţii noastre naţionale. Ateneul Tătămşi a fost
un p rodus al acestor stări de lucruri, o creaţie a entuziasmului şi do
rintei de a forma un climat prielnic promovării cultu rii şi educa ţiei
cetăteneşti pa,t riotice.
Inceputurile au fost modeste şi puţin promiţătoare. Astfel , l a 1 9
iunie 1 9 1 9 , cîţiva entuziaşti au convenit să formeze o " Societate în
nume colectiv" pref•a ţată de emblema " Ateneul Popular - Teatru şi
cinematograf" 4• Obiectivul Societăţii s-a limitat iniţial la " exploatarea
de spectacole de teatru şi cinematograf " . In actul constitlll t iv se sta
bilesc o serie de condiţii ca : durata ( 10 ani ) , s·ediul ( str. Ion Creangă
57) , capita,} social, etc . 5• Această Societate a luat fiinţă - după cum
ne informează G. Răcoare - "din iniţiativa şi îndemnul actualului
preşedinte C. N. Ifrim, un suflet cald şi nobil , înzestrat cu energie
aleasă şi o perseverentă uimitoare. . . " 6 •
Pornind d e la interese şi idealuri imedia,te, membrii Ateneului au
conceput această mişcare în legătură cu lupta pentru satisfacerea ne
voilor economice şi culturale ale populaţiei locale, în care scop au or
ganizat trei unităţi şi anume : o cooperativă, o bancă populară şi o
" casă de sfat şi cetire " , toate purtind simbolic numele marelui luptă
to r român Simion Bărnuţiu. In casa de sfat şi cetire s'-au tinut primele
reuniuni ale inteiectualilor ie,şeni şi cu acest prilej " s-a constatat se
tea de oultură a. poporaţiei de muncitori şi funcţionari din pitoreasca
şi romaneasca suburbie a Tătăraşilor, ceea ce a sugerat idee·a constru
irii unui lăcaş propriu" 7 •
La 25 aprilie 1 920 s-a inaugurat, într-un cadru festiv, clădirea Ate
neului e, dată care avea să marcheze începutul unei activităţi cultural
educative deosebit de fructuoase. Punînd la îndemîna. " poporului, a
păturilor lui adînci " acest monument cultural, întemeietorii urmăreau
să facă din el un loc " care s'ă lumineze mintea şi să înnobileze suEe
tele celor mulţi şi harnici. . . " . In această acţiune, ctitorii plecau de la
ideea mărturisită că
numai prin cultură naţiollla lă cît mai larg rtis
p îndită, un popor îşi făru reşte un viito r trainic şi îşi păstrează un loc
de cinste în rîndul popoarele r civilizate ale lumii. . . " 9•
Numărul membrilor fonda tori a crescut între timp pînă la 54, iar
la 30 ianuarie 1 92 1 " Societatea în nume colectiv" este transformaUi î n
" Societate anonimă pe acţiuni " . Această trecere s e făcea cu s•copul de
a putea antrena la viitoarele a cţiuni cultural-educative un număr cît
mai mare de asociaţi care să participe la, activitatea Ateneului, atît
material cît şi spiritual. Dovadă, mîndria manifestată de toţi " actio
nar i i ·' de a se fi numărat printre " fericiţii " participanţi " posesori " ai
multora dintre cele mai frumoase şi mai răstfnătoare activităţi cultu
ral-educative ale timpului. Aceştia erau de fapt şi realizatorii multora
dintre programele artistice şi diverse alte manifestări ale Ateneului.
• .

.

.
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Noile statute, prevedeau întemeierea a două societăţii : o Socie 
tate anonimă au c aracter comercial, care exploatînd sala şi îndeosebi
cinematograful ( instalat în incinta Ateneului) , precum şi alte asemenea
unităţi era menită să asigure din punct de vedere financiar pe cea de
a doua şi anume Asociaţia culturală. Această organizare înlătura sis
temul :iniţial în care orice iniţiativă sau activitate culturală erau spri
j ini te cu bani adunati din " mila publică " 10• Imediat după inaugurare,
posibilităţile economice· ale Ateneului au sporit adăugîndu-se, l a cele
amintite, o grădină cu scenă pentru teatrul de vară, un teren de cea.
25.000 m.p. destinat exerciţiilor sportive, precum şi altele. Valoarea
avu �iilor Ateneului se ridica. în 1 924 la 500.000 lei. Acest capital era
împărţit în 1 .000 de acţiuni a cîte 500 lei fiecare şi care însuma o în
semnată contribuţie a actionarilor.
Realizarea acţiunilor cultural-e duca.t ive ce şi le propunea condu
că torii Ateneului reclama s'ubvenţii băneşti substanţiale.
Sprijinul
material din partea statului era extrem de redus în c azul uno r asHel
de activităţi şi inexistent pentru Ateneu în primii ani de la înfiinţarea
lu i. Aşa se explică preocuparea întemeietorilor acestui a.şezămînt de
a recurge l a modalităţi ca Societate pe acUuni, exploatarea. sălii de
cinematograf, bancă populară, contribuţii publice, etc. prin intermediul
cărora să poată asigura cheltuielile destul de mari ale Ateneului.
Apelul celor mai entuziaşti dintre membri (C. N. I frim, V. Car
pus, Leon Popovici ş.a. ) n-a găsit totdeauna înţelegerea. necesară la
cei solicitaţi să contribuie. Mai mult, " acei cu dare de mînă au răspuns
in mai mică măsură, pe cînd cei lips'lţi de mij loace s-au grăbit să - şi
aducă obolul lor, deşi perspectiva beneficirului de 5 % nu putea în
semna. o ademenire " 1 1 • Faptul acesta dovedeşte adeziunea la opera
de c ultură a elementului de masă între care întîlnim funcţionari, inte
lectuali, meseriaşi, etc. 12•
Cu toate acestea, neaj ummri materiale pun la grele înc•ercări Ate
neul încă de la început, obligîndu-1 ca. în 1 922 să ce·ară "protecţia
Fundaţiei culturale " Principele Carol " , motivînd printre altele că cu
toa te stăruinţele abia s-a acoperit bunul funcţionarilor şi muncitorilor
iar asupra ateneului apasă o datorie de 1 50.000 . . " 1 3• Cu toate că for
m a l Fundaţia se angaj ase să acorde sprij in material, în re,a litate lip
surile băneşti pers'islaill, conducătorii Ateneului fiind nevoiţi să conti
n ule în " cerşirea subvenţiilor " crum ne mărturiseşte însuşi C. N. Ifrim,
plîng înduse de "neînţelegerea Fundaţiei şi autorităţilor de sus u 14 •
Alte neajunsuri vin să se adauge la cele de mai sus şi anume :
unele disensiuni între c îţiva dintre membrii Ateneului şi conducere,
reprezentată prin C. N. I frim, ameninţa cu destrămarea. a tot ce se
clădise cu atîta trudă pînă atunci. Conflictul a aj uns pînă l a a se anu
la, din punct de vedere j uridic ( în 1 929) actul constitutiv iniţial. Da.r
asta nu însemna încetarea activităţii ateneiştilor, dimpotrivă. In ace
laşi an a fost conceput un nou act constitutiv cuprinzînd aceleaşi stipu
laiii şi păstrînd totodată vechea titulatură : Societatea anonimă pe acu
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ţiuni - Ateneul Popular Tabaraşi 15• Membrii devotaţi acestei mişcan
au contillluat să desfăşoare o activitate susţinută în deosebi pe tărîm
cultural-educativ.
Multitudinea şi complexitatea sarcinilor asumate de către Ateneu
impunea, încă de la început, o organizare riguroasă a activităţii sale.
Astfel, î n componenţa a cestuia întîlnim şase secţiuni şi anume : Cul
tural-ecillcativă, Artistică, Educaţie-fizică, Economică-edilitară, Filan
tropică, Cercul româncelor. Secţiunile erau c onduse de cîte un comitet

şi se subordonau conducerii generale a Ateneului .
C e a m ai importantă, prin activitatea şi scopurile c e le urmărea, a
fost secţiunea Cultural-educativă, oare se confunda de fapt cu însuş i
Ateneul. Locul şi importanţa ei deosebită în cadrul Societăţii, rezultă,
în primul flînd, din faptul că era condusă direct de către Comitetul ge
neral. Scopul declarat al acestei Sectiuni era " formarea temeinică a
conştiinţei naţionale, prin luminarea minţii şi întărirea caracterului " 17•
Implinirea acestui deziderat s-a realizat printr-o seamă de acţiuni
foarte diferite şi atrăgătoare cum a r fi : organizarea de şezători, con
ferinţe, . şcoli de adulţi şi cursuri libere de instruire " , cursuri de ini
ţiere în domeniul mecanicii agricole, medicinei, meşteşugurilor utile
gospodăriei etc.
Printre primele acţiuni mai însemnate ale Ateneului Tătăraşi, no
tăm comemorarea lui M. Kogălniceanu în iunie 1 92 1 cu care prilej
s-a ridicat marelui patriot un monument (bustul din faţa clădirii Ate
neului) 16, iar la 1 1 noiembrie 1 923 s'-a comemorat 200 de ani de la
moartea lui Dimitrie Gantemir c ăruia. i s-a închinat cea de a o suta
şezătoare. Cu această ocazie s-a inaugurat şi biblioteca publică a Ate
neului dotată în acel moment cu cea. 4.000 lucrări vaJoroase ale şti
inţei şi literaturii româneşti. Biblioteca s-a bucurat de sprijinul cîtorva
donaţii deosebite, printre care Pimen - mitropolitul Moldovei, Casa
şcoalelor, Liga cultuf1ală, Gr. T. Popa ş.a. Pe parcurs, aceasta şi-a î m
bogăţit necontenit activitatea devenind un puternic nucleu de cultu
ralizare ce urmărea " dezvoltarea gustului pentru citit".
La 13 iunie 1 920 a avut loc prima şezătoare cultural-artistică. De
la acea d ată şi pînă în 1 94 1 , cînd vitregia celui de al doilea război
mondial a sugrumat temporar activitatea Ateneului, s-au ţinut peste
cinci sute de asemenea acţiuni. Documentele vremii ne mărturises1c că
şezătorile aveau un " conţinut artistic şi instructiv variat şi ales" care
cuprindeau recitări şi lecturi din operele celor mai de se·amă autori ro
mâni, programe artistice, etc. În majoritatea lor aceste şezători erau
prefaţa.te de c îte o conferinţă a unui distins reprezentant al culturii
româneşti.
Referindu-ne la tematica unor astfel de expuneri, putem preciza
că era axată mai ales pe teme cu conţinut educativ patriotic. In acest
sens menţionăm : "Anul 1 848 în Transilvania " evocat de Ilie Minea,
ani de şcoală românească ( 1 828-- 1 928) " de Gh. Ghibănescu,
n 1 00
. Arta şi literatura în sluj ba culturii poporului" de Eugen Herovanu,
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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" Humorul românesc " prezentat de G. Topîrceanu, . Rolul oamenilor
mari" de Gr. T. Popa, etc.
I n marea lor maj oritate, şezătorile erau închinate celor mai im
portante momente din istoria poporului nostru sau erau dedicate unor
activităţi filantropice cum ar fi aj utorarea orfanilor de război, a inva
liz ilor, a copiilor săraci, etc. Iată, de exemplu, programul unei astfel
de acţiuni în ca.re ni se face cunoscut că
obişnuita şezătoare a
avut loc de data aceasta în folosul văduvelor de război. Din program :
conferinţa Despre personalitatea lui M. Eminescu în cultura româ
nească, ţinută de prof. univ. P apacostea, G. Topîrceanu a citit din
operele sale. Partea muzicală : dl. Jeanu şi d-ra Burada. Versuri şi
dansuri naţionale " 18•
Meritul deosebit al Ateneulu i din Tătăraşi este a.c ela că prin
idealurile promovate şi prin acţiunile întreprinse a atras de parte a sa
pe cei mai reprezentativi oameni de cultură românească. N. Iorga, 1 .
Sim ionescu, C . I . Pa rhon, M. Sad oveanu , G. Topi rceanu, T . T . Burada,
Dimitrie Gusti, Gr. T. Popa, N. i\. Bog d a n , Antonin Ciolan şi mulţi
altii şi-au adus o i n e s t i m a b i l ă contributie la promovarea cultur i i şi
educaţiei maselor prin c o n feri n te l e ţ i n u t e in cadrul şezătorilor orga
nizate de c ătre J\ teneu.
Multe d in aceste fer m e c ă t o ilf e şezd.lur i au Iosl cons·acrate u nor
zile memorabile din istoria patriei noa�tre cum ar fi : 1 Decembrie şi
24 Ianuarie, sau au fost evocati oameni de seamă ca : Titu Maiorescu
şi Mihail Kogălniceanu precum şi comemorările D. Cantemir, Gh. Coş
buc, Avram I ancu, A. D. Xenopol ş.a. Au fost organizate, de asemenea,
pelerinagii la mormintele lui Ştefan cel Mare, Al. I. Cuza, V. Alecsandri.
Membrii Ateneului au organizat o serie de şezători culturale in
alte localităţi ca : Vaslui, Birlad, Ploeşti, Sinaia, Vălenii de MuntG,
Botoşani, Bacău, Focşani etc.
Tot în cadrul activităţii Sec t iei Cultural-educati ve, s-a intreprins
o altă iniţiativă preţioasă şi anume aceea de a fi organizat mai multe
excursii de propagandă culturală " prin ţară. Prima de acest fel şi cea
mai deos'ebită a avut loc în iulie 1 924 cînd 600 de moldoveni au ţinut
să v iziteze oraşele şi satele transilvănene în numele culturii şi înfră
ţiril româneşti " 19• Această excursie avea o semnificaţie deosebită, ea
a confi rmat încă odată că moldovenii şi transilvănenii, despărţiţi, 5e
cole, ele vitregia soartei, _ erau nu numai ,. un singur trup dar şi un
suflet " - după cum se exprima în acele împrejurări prof. N. Bogdan ,
preşedintele despărţămîntului Clu j al ,. Astrei " . Prilejul a fost d eose
bit pentru exprimarea vie a unor sentimente reale de patriotism, a
hotărîrii dirze ce au manifestat-o mii de oameni, de a lupta pentru
întărirea unităţii, realizată la 1 Decembrie 1 9 1 8.
Misiunea moldovenilor nu s-a limitat la o s implă vizită în Tra n 
si lvania, ci au fost întreprinse o seamă de ac tiuni menite s ă contri
buie la intărired uniUi \ii morale d poporului nostru. La Cluj , Alba
iulia , Uraşuv, Sibiu, Arad, Timişoara, Blaj , Turcia etc. s-au rostit d is• .

.
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cursuri de către cei mai de seamă reprezentanti ai ştiinţei şi culturii
din Transilvania ; s -au organizat şezători şi spectacole comune, întîl
niri etc. A fost vizitată Cîmpia Turdei, unde la mormîntul lui Mihai
Viteazul a. vorbit prof. univ. Bogdan Duică. I n sala Naţionalului clu
j ean a fost organ izată o şezătoare la care a conferenţiat Gala Galac
tion. Oprindu-se în Blaj . excursioniştii " vizitează Cîmpia Libertăţii şi
depun coroane de flori pe monumentul locului unde a vorbit Simion
Bărnuţiu la 1 848. I n Sibiu, membr i i Ateneului sînt primiţi de . Astra"
apoi au mers la Avrig pentru a depune coroane de flori la mormîntul
marelui luptător pentru unitatea neamului - Gh. La.zăr. I n mitropolia
Sibiului a fost sfinţit " steagul Ateneului care purta deviza Unire prin
cultură 20•
Presa transilvăneană din acea perioadă ne transmite ample repor
ta j e din care rezultă entuziasmul ce a stîrnit prima vizită a moldo
venilor în Arde a l " 2 1• Ziarul Cultura poporului" din Cluj a tipărit un
număr special închinat acestui eveniment în care a tinut să s'u blinieze
că . Ardealul i-a primit cu braţele deschise (pe moldoveni n.n . ) , ca o
dovadă că dincoace şi dincolo de Carpaţi. . . inimile româneşti bat
2
l a fel " 2•
I n acele î mprejurări prof. univ. Bogdan Duiciî amintea că d e fapt
., contactul istoric şi tradiţiile î ntre noi au fost neîntrerupt întreli
nute . . . " 23• Directorul Palatului cultural din Arad oferind o coroană de
!auri Ateneului ieşean, simbol al frăţiei veşnice, ruga pe oaspeti să
transmită tuturor . fraţilor moldoveni, frăţia şi iubirea noastră şi să le
spuneţi că aici domneşte aceeaşi conştiintă romilnea.s că" 24• La Turcia ,
1 . Boeru - deputat - salutînd . strălucita reprezentantă culturală a
Moldovei " , elogia uni tate a cu moldovenii
încheind cu cuvintele :
. avem aceeaşi structură sufletea.s că" . . . 25•
l n excursiile prin ţară, ateneiştii au fost întovărăşiţi adesea de 1 .
Simionescu, M . Sadoveanu, prof. univ. Gabriel Socor, Gh. Ghibănescu,
P. Pogonat, M. Negruzzi şi alţi oameni de seamă reprezentînd cultura
românească.
Î n activitatea sa, A teneul a iniţiat zece acţiuni ele acest fel ( la
care au participat peste 6.000 de moldoveni) , l a adresa c ărora mulţi
mînuitori ai condeiului au făcut referiri elogioase. I. Simionescu nota
spre exemplu, despre excursia organizată în Transilvania ( 1 924) că
.,pretutindeni a lăs'at o impresie adîncă . . . a stîrnit entuziasm . . . a adus
o contribuţie însemnată la acea apropiere sufletească , dorită de toată
lumea spre binele României prea î mpărţite " 26 • Apreciind în mod deo
sebit această formă educa.t iv-culturală, promovată cu atîta succes do
către Ateneu, T. Arghezi, îşi intitula unul din articolele sale
Atene
iştii din Tătăraşi " , în care elogia acţiunile întreprinse de aceştia şi
chema . ateneiştii şi tinerii însufleţiţi din toată ţara. să meargă să ia
contact r înd pe rînd cu frumuseţile fericite ale pămîntului românesc . . . " 27 •
O energică acţiune au desfăşurat membrii Ateneului pentru . re in
vierea şi cinstirea datinilor strămoşeşti " . I n acest scop se iniţiau a nu•

•

•

•

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

AiENEUL

POPULAR TĂTĂRA$1

323

al concursuri pentru premierea celor mai frumoase şi mai originale
datini (colinde, irozi, stea, pluguşor, capră, etc.) precum şi organiza
rea unei serbări d e amploare a datinilor în sala Teatrului Naţional 23 •
Ziarul " Evenimentul " referindu -s e la reuşita primului festival dL
acest fel ( d ecembrie 1 920) elogia datinile străbune care " caracterizează
rostul şi măreţia vieţii noastre spirituale" 29, iar eminentul om de cul
tură T. T. Burada exprimîndu-şi regretul că nu putea să participe la
festivalul datinilor din anul 1 922/23 preamărea aceste minunate obi
ceiuri şi arăta că ele " au înveselit moşii şi strămoşii noştri ş i că :
" d atorită lor vedem o bună pa.rte din trecutul nostru istoric " 30•
Despre amploarea ce o luase astfel de manifestări, reţinem fap tul
că la concursul organizat în 1 927 s-au prezentat 87 de echipe din ţinu
turile V•a slui, Dorohoi, Neamţ, Botoşani etc., şi că exigenta intrecerii
era exprimată de valoarea j uriului, format din " cei mai de seamă pro
fesori de muzică " 3\ printre care şi Antonin Ci olan.
Pentru intensificarea acţiunii cultural-educative, Ateneul a înfiin
ţat o universitate populară a cărei inaugurare are loc în noiembrie
1 924. Î n faţa numeroşilor " studenţi " au vorbit, de la pupitrul rezervat
acestei universităţi , distinşi profes'o ri ca : I . Simionescu , ( ştiinţele n a
turi i ) , M. Sadoveanu ( istoria literaturii) , C. Stamboliu ( istoria neamu
lui) , Al. Slătineanu (medicină şi igienă) şi mul ţi alţii 32•
A doua Secţiune, în ordinea d ată de " statute " , dar şi ca merite
în a.ctivitatea desfăşurată, a fost Secţiunea artistică. Parte integrantă
a Ateneului , aceasta era " pusă în sluj ba dezvoltării şi în tăririi în po
por a gustului a.rtistic în general şi cel naţional în special " 33• A con
lucrat îndeaproape cu cea culturală, aducî ndu-şi o contribuţie merito
rie la reuşita acţiunilor organizate de Ateneu. Mindria Secţiunii ar
tistice a fost Societa.tea corală " Gavriil Musicescu "
întemeiată in
scopul " cultivării cîntecului românesc " .
Repertoriul ş i calitatea artistică a. execuţiilor corale a răspîndit
faima Societăţii în toată ţara. I n 1 927 corul a participat la concursul
pc ţară al ateneelor, unde, după cum ne informează presa vremii, " ie
şenii au recoltat un succes frumos, reuşind să se claseze primii pe
ţa.ră " , iar ca o răsplată bine meritată, membrii ansamblului coral şi
dirij orul An tonin Ciolan au fost distinşi cu ordine şi medalii 34• La un
alt concurs din 1 939, premiul I pe ţară a re venit tot Ateneului ieşean
,. cu regretul că nu poaL� primi o notă mai mare de zece" 35•
De asemenea merită menţionată şi Orchestra simfonică care s-a re
marcat prin execuţia ireproşabilă a unor concerte din operele marilor
compozitori străini şi români, cît şi a uno r prelucrări ale folclorului
nostru, iar ca solişti au onorat scena acestui Ateneu Eduard Caudela,
Th. Burada, d-ra Burada, ş.a.
Secţiunea a organizat minunate reprezentaţii teatrale cu propria-i
echipă, în sprij inul căreia au venit distinşi a1rtişti ai Naţionalului i e
şean : soţii Profir, Vlad Cuzinschi, Ştefan Braborescu , Sanctu Teleaj ăn,
C. Ramadan, B. Braieschi şi mulţi alţii. Din repertoriul promovat aminu
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tim doar că Secţiunea era preocupată de popularizarea pieselor d e
teatru româneşti şi î n deosebi a acelora cu caracter moral şi social.
Din celelalte activităţi ale Secţiunii artistice , reţine atenţia înfiin
t·a·rea une-i ş•co[i de ţesături şi cusături româneşti, fwcventată de apw
ximativ 60 eleve, anual.
I n ansamblul acţiunilor iniţiate de Ateneu, o fructuoasă activitate
a d epus-o " Secţiunea româncelor " 36 , constituită la 7 aprilie 1 92 1 37•
Scopul mărturisit al acestei Secţiuni era " unirea şi educarea femeilor
tătărăşence pentru a le face v rednice de înaltele lor datorii ca gos·
pod ine, soţii şi mame " 38•
I ntrunind peste o sută de gospodine din această parte a Iaşului ,
" cercul - cum i se mai spunea - şi-a adus o contribuţie meritorie
la educarea femeilor din cartier, antrenîndu-le la importante acţiuni
de ordin patriotic - obştesc cum ar fi : aj utorarea femeilor nevoiaşe
la creşterea copiilor, asistenţă gratuită la naşteri, medicamente gra
tuit, sfaturi necesare ingrij irii copiilor, noţiuni de igienă etc. Acest
" cerc" şi-a propus de la in c e pu t s ă contribuie la intretinerea unei at
mosfere p rielnice .. ideii de c i ns te ord i n e �i demnitate omenească ·• 3?.
I n t:ad r u l preoc upărilor d e educare a t i n e re t u l u i " cercul femei 1 or "
<1 pus in dezbatere aceastd. problemă, alarmate fiind ele faptul că ti n e
r e t u l era " d eficitar d i n punct el e vedere etic " , la care Henriette Mun
teanu, conclucătoarea acestui " cerc " , considera că răspunsul trebuie
căutat cercetînd familia, şcoala şi viaţa publică" . . . subliniind că vi
novaţi de prob l e m a ti ner etu l u i
erau - şi conducătorii politici " 40•
l mpreună cu Secţia ., filantropic ă " , " Cercul femeilor " a depus efor
turi susl inute pentru a aj u tora elin p u n c t de veclere material persoanele
lipsite de posibilităţi (mame cu m u l ţi copii, invalizi , v ăduve, orfani
etc.) dar care prin comportarea lor morală făceau dovada că merită
aceasta. ca ritate. De asemenea, "bunele gospodine tătărăşene " 4 1 şi-au
canalizat preocupările spre cele mai strigente probleme ale timpului,
organizind adevărate campanii i mpotriva creşterii mortalităţi i infan
tile, împotriva bolilor de tot felul ce bintuiau mai ales în r înd ul co
p iilor. Astfel în 1 938 sînt întreprinse acţiuni de combatere a bolilor
de ochi la. copii, a tifosului exantematic etc.
Prin stăruinţa Ateneului şi sub directa acţiune a " Cercului femeilor "
au fost date în folosinţă în Tătăraşi o grădiniţă de copii şi un dispensar
de sugaci ( întemeiate de direcţia sanitară) 42, care au fost întreţinute
şi gospodărite de acesta. Cercul şi-a înscris în realizările sale şi meritul
de a se fi ocupa de îngriji rea în cimitirul "Eternitate " a mormintelor
.. oamenilo r iluştri " şi eroilor neamului ( M. Kogălniceanu , Ion Creangă,
D. Anghel, Gr. Cobălcescu, V. Conta, ş.a.).
In v asta sa activitate Ateneul nu a urmărit exclusiv probleme de
ordin cultural-edu cativ, ci s-a preocupat în aceeaşi măsură ş i de eman
ciparea materială a cartier ului, în care îşi desfăşura activitatea. Pen
tru acest fapt, uneia din secliile amintite i s-a î ncredinţat misiunea de
" ridicare economică şi edilitară a Tătăraşului" . Comitetul acestei sec,
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tiuni a lucrat la întemeierea şi sprijinirea cooperativelor de credit,
consum, productie şi a altor întreprinderi comercial-industriale. Astfel.
în efară de cooperativa si banca .. Simion Bărnuţiu", amintite mai sus,
s-a mai iniţiat în acest cartier oficiul poştal telegrafic, o brutărie,
cooperativa " Furnica " , o farmacie, coopera ti ve de construcţii, Piaţa
de aHmente, etc.
De asemenea, în dorinţa de a face din Tătăraşi o suburbie model.
membrii Ateneului şi-au îndreptat atenţi a şi spre probleme de înfru
museţare a cartierului prin construcţii de case în stil românesc, pre
ocupîndu-se în acelaşi timp de îmbunătăţirea stării străzilor, a cana
lizării, iluminatului, de igiena gospodăriilor , etc. Acest deziderat nu
s-a putut realiza decît în mică măsură ; starea m aterială precară 1n
acele vremuri a maj orităţii locuitorilor din Tătăraşi nu permitea ac
ţiuni costisitoare ca cele ce şi le propuneau entuziaştii ateneişti.
Merită subliniată totuşi această frumoasă intenţie, precum şi faptul
că celor mai îngrij ite gospodării cu posibilităţi modeste, celor mai
frumoase şi curate grădini li se acordau premii, căutînd ca pe această
cale să stimuleze frumosul, bunul gust, civilizaţia.
Opera iniţiată de Ateneul din Tătăraşi a stat în centrul atenţiei
şi activităţii culturale a timpului. După exemplul şi îndemnul acestuia
s-au înfăptuit aJte numeroase acţiuni valoroase pe tărîmul culturii şi
educaţiei. I n I aşi au mai activat, sub d irecta sa ocrotire şi alte ate
nee de mai mică importanţă, cum a fost : .Asociaţia. culturală, Ate
neul popular din Păcurari-Toma Cazma " , existent încă în 1 924 şi
căruia îi datorăm recunoştinţă pentru eforturile depuse în acţiunea de
ridicare a statuiei marelui n ostru poet M. Eminescu 43 • Tot în 1 924
începe să se contureze Ateneul popular din Nicolina " V. Cont a " , al
cărui scop era " răspîndirea culturii în mase ale poporului prin toate
mij loacele ; conferinţe, produse teatrale şi muzicale, recitări, j ocuri
naţionale, cinematograf, radio etc . " 44• Celelalte atenee ; " Sf. Hara
lambie " - Sărărie, . Sf. Neculai " Socola şi " Gr. Ghica Vodă" - Co
pou. apărute mai tîrziu a u avut o activitate mai restrînsă. Toate a
cestea erau " sub controlul. . . Ateneului popular Tătăraşi. . . care era
şi cămin cultural orăşenesc central " 45• Alte atenee populare s-au mai
înfiinţat la Hu şi, Tecuci, Botoşani etc.
Ateneul a întreprins numeroase acţiu ni de organizare a unor
sectii la sate, reuşind ca încă din 1 924 să contureze două din ele în
comunele Voineşti ( casa de ci tire " V. Alecsandri " ) şi Coarnele Ca 
prei ( c ămin cultural " N . Iorga " ) 46• Ul terio r u c \ i unea s-a. extins sub
auspicii le " Fundaţiei culturale " .
La răspî ndirea �i propa�Jarea acţi unilor întreprinse de A teneu o
contribu tie utilă şi-a adus-o propria-i publica ţie " Soli a Moldovei " foaie de propagandă cu l tu rală - care apărea de două ori pc l u n ă .
( sînt cunoscute numere d ispersate î n perioada ianu arie 1927 - iu n i �
1 929) . Documentele vremii ne atestă c ă "a,ceastă foaie scrisă c u cola
borare·a celor mai d e seamă că rtu rari ieşeni, se răspîndeşte î n zece
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mii de exemplare . . . " 47 • Printre s'emna tari i multor materiale valoroase,
apărute în coloanele " Soliei Moldove i " , rema.rcăm pe N. Iorga, I. Si
mionescu, Pimen - mitropolitul Moldovei , Gh. Ghibănescu, C. Fedeleş,
Sever Zotta, C. N. Ifrim, ş.a. Publicaţia aborda o tematică cuprinză
toare şi utilă cititorilor săi. Astfel, u n spaţiu apreciabil îl ocupa arti
colele şi materialele care evocau trecutul istoric al poporului nostru.
De asemenea, întîlnim fragmente din cele mai reprezentative lucrări
ale lui M. Sadoveanu .şi N. Iorga, ştiri şi reportaj e, rubrica cu sfaturi
pentru agricultori, etc.
Din cele relatate pînă aici, desprindem faptul că membrii activi
ai acestui Ateneu, deşi făceau parte din categorii sociale şi ocupaţii
diferite 48, totuşi fiecare a fost atras de ideile propagate de Ateneu şi
acţiunile întreprinse pe linia consolidării unităţii tuturor românilor, a
promovării culturii în rîndul unor mase largi de oameni.
Des'p re Ateneu şi realizările sale s-a scris mult în publicaţiile vre
mii. Activitatea sa a fost remarcată de personalităţi ale ştiinţei şi cul
turii româneşti. M. Sadoveanu, referindu-se l a menirea acestui lăcaş ie
şean, scria în 1 927 că " singura acţiune pozitivă în Iaşi după marele
război, este aceea a Ateneului Popular din Tătăraşi " 49• La rîndul său,
Tudor Arghezi numea acţiunile acestuia drept "un act de cultură mol
dovenesc " , precizînd că "e Ateneul care s-a remarcat dintre toate
Ateneele . . . " 50• Naturelistul I. Simionescu nota î n prefata unei cărţi ,
dedicată Ateneului, următoarele : " e un exemplu de energie demnă de
imita,t şi cuvinte de laudă sinceră s e cuvine de adus oricînd acelora
care ca, dl. Ifrim, subordonează interesele personale ridicării morale
şi culturale a obştei " 5 1 •
F1aptul c ă din rîndul membrilor de onoare au consimţit să facă
parte P. Poni, N. Iorga, I . Simionescu, M. Sadoveanu, Eduard Cau
dela ş.a. ne îndreptăţeşte să afirmăm că Ateneul, prin natura şi scopul
actiunilor sale s-a situat pe linia acelor mişcări cultura.le meni te să
imprime un caracter progresist dezvoltării societăţii în ţar a noastră
la baza căreia să stea ataşamentul faţă de patrie şi popor, educarea
qeneraţiilo r tinere în spiritul dragostei faţă ele muncă, a cinstei, corec
titudinii şi unei cond uite morale civilizate.
Unul din cei care au s'l uj it cu deosebit devotament cauza şi a.c ţiu
nile Ateneului, ajunqînd nu de puţine ori l a însemnate sacrificii ma
teriale personale, a fost fără îndoială iniţiatorul şi animatorul ·a cestui
aşezămînt cultural, Constantin N. Ifrim, apreciat organizator şi om de
cultură, căruia trebuie să-i cinstim memoria la valoarea realizări lor
pentru care şi-a închinat mai bine de j umătate din viaţă.
Munca şi bogatele înfăptuiri ale membrilor Ateneului elin Tătă
raşi merită a fi cunoscute şi studiate ele către a.ctiviştii noştri cultu
rali în scopul valorificării p e o treaptă nouă a acestor frumoase tradi
ţii, să valorifice din plin acele dovezi grăitoare, a talentului şi spiri
tului de crea.ţie ce caracterizează fiinţa neamului nostru,
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După 1 945, Ateneul din Tătăraşi a fost transformat în Cas'ă de
. !tură orăşenească, păstrîndu-şi denumirea de Ateneu popular şi con
�:J indu-şi activitatea cultural-educativă într-un spirit nou , socialist,
-: care masele de oameni ai muncii se bucură de sprij inul material
�ebit al statului nostru precum şi de îndrumarea şi grij a permanen
� a Partidului, graţie cărora cultura în ţara noastră a. căpătat dimensi 
Ji noi, ce răspund realizărilor tot mai mari ale poporului nostru pe
: ru mul desăvîrşirii construcţiei socialismului .
Dezvoltarea a.c tivităţii Ateneului în noua perioadă va constitui
.:;!:>iectul unei dezbateri ulterioare.

N O T E
1 Tălăraşi este un ca·rticr m ărg-inB.? al Iaşului oare in acea perioadă •avea u n
aspect aproape ru11al şi in care locuiau funcţionari, intelectuali, meser�aşi. lucrr.
:ori de pămînt ele. Prin pozitia sa periferică era oarecum •izolat de cent•rul Iaşului.
2 D enu mire datil unor institutii de cullură sau unor clădiri car e •adăposteau
ec1 ivi tăti culturale şi artistice .
3 .Bilete de papagal", 28 august 1 928.
4 Alrh. St. laşi, fond Trib. jud. Iaşi, sectila ·a III-a, registru Autentice, iunie
1 9 1 9, f. 50.
5

Ibidem.

7

Ibidem, p. 9.

6 Gh. Răcoare,

Istoricul şi activitatea Ateneului Popular Tătăraşi, Iaşi, 1 925. p. 8.

8 Clădirea, situată in str. Ion Creangă nr. 57, a fost constru ită prin transfor
marea uneia mai vechi , m enţionată in documente ca exis tind de la 1 884 şi in care
a functionat o fabrică mecanică de oiorapi şi tricotaje pînă i n 1 904. transformată
apoi in �abrică de vată, după care distrusă fiind de u n incendiu a fost cumpărată
de Ateneu şi reconstruită in forma cunoscută astăzi. I n prezen t : Casă de cu\lură
a Munioipiu;luoi laşi - Aleneu Popular Tă lă•raşi.
9 Arh. St. laşi, Mss. nr. 1 608, p. 1 .
o Gh. Răcoare, op. cit., p . 1 1 .
1
" Ibidem, p. 1 3 .
12 I n s tabilirea •acestei ordini s - a avu t in vedNe elementul s ta•listic.
13 Arh. ist. centr., fond Fundatii cullurale - căm ine. d o s . 1 924, 1 922. f. 1 .
1 4 C. N . Urim, mss., col. �amilia lfr i m , BucureşU, str. Şipotul fîn tîni lor nr. 3.
1 5 Arh. Sl. laşi, fond Camera comert laşi, dos. 1 98, 1 929, f. 1 08.
16 Referire la bustul existent şi in prezent in fata A•LC'neului.
17 Arh . St. laşi. fond Camera de comerţ Iaş i , dos. 1 98, 1 929, f. 1 03 - 1 07.
18 . O pinia", Iaşi, 1 0 apriLie 1 924.
19 . nanalul românesc " , Timişoara, 3 august 1 924.
20 Ateneul Tătăraşi a avu t un frumos s LC'ag, purtat dC' călrC' aLPnC'işH in toale
pelerinajele prin ţară. I n 1 946 mai figura în invPnlarul AtenC'u\u i . In prezent nu se
şliP nimic despre el.
2 1 . Carpati " , Br-aşov, 27 iulie 1 924.
22 . Cul lura poporului " , Cluj , 20 i u lie 1 924.
23 . Opini•a" . Iaşi, 9 •august 1 924.
24 Ibidem, 13 august 1 924.
25 Ibidem. 9 augu s t 1 924.
26 G h. Răcoare, op. cit., p. 6.
27 .Bilele de papagal ", 28 iuli e 1 928.
28 . Soli a Moldov ei " , 24 ianuarie 1 927.
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�-------------------------29 .Evenimentul• , 2 februarie 1 92 1 .

12

30 Th. Bu11ada, Mss., scrisoare d'itTe C. N. Urim, col. filmiliei Urim, llucurcşt i,
str. Şipotul fintinilor nr. :1.
31 .Opinia•, 22 decembrie 1 927.
32 Au mai ţinu t c u rs u r·i �a aceas t li. Universilate populară : M. David - prof.
univ. Iaşi, fost membru al Academiei român<.', Th. Ionescu - J)II' O f. u n iv., Gh. Ci:i
derc, ş.a.
3l Arh. St. laşi, fond C a mer a de com er t laşi, dos. 1 98, 1 929, f. 1 03--107.
34 .Op i n ila u , laşi, 1 3 ·i unie 1 937.
35 Ibidem, 1 1 iunie 1 939.
36 Una din cele ş as e sectiuni ale Ateneului .
37 Arh. St. laşi, fond Aleneul Tătăraşi, dos. 2, 1 92 1 , ncnu merotat.
38 Ibidem.
39 Arh. St. laşi. fond 9LC'neul Tli.tăraşi, dns. 3, 1 9:18, nenumNotat.
40 Ibidem.
4 1 Referire tot l a . cercul fenwilor• .
42 Gh. Rli.coare, op. cii., p. 1 7.
«1 Arh. St. laşi, fond Prli mă r i a laş i , dos. 1 2. 1 928, f. 2.
44 Arh. St. laşi, fond Prefeclul'a jud. Iaşi, dos. 28, 1 928, r. 37.
45 .Opinia", 21 mai 1 939.
46 Gh. Răcoare, op. cii., p. 33.
47 Arh. SL I�i, fond Prlmărda Iaşi, dos. 12, 1 929, f. 1 3.
48 Din cei 2 1 8 membri fondlatori e:lti s t e nt i tn 1 924-1 925, 80 erau functionari, 76
intelectuali ( profe s ori , avocati, medici, artişti, ş.a.) 44 diverse ocupatii (·institutori,
comercilll n ti, lllli l itari), 42 fli.ră identHalte profesională, 13 meseriaşi şi 3 ins ti t u t i i .
49 .Solia Moldovei " , laşi. 24 illlll u arie 1 927.
so .Bilele de p ap aga l • , 28 iuli e 1 928.
51 Gb. R licoare, op. ci/., p. 7.
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VI LA SONET .. MIHAI CO DREANU"
AGURIŢA VICOVEANU

Păstriitoare ale tezaurelor spirituale ale neamului, adevărate temple
l!e aducere aminte şi recunoştinţă faţă de generaţiile care au lăsat în
strălucirea zilei de azi iscodirile minţii şi minunile m îinii, muzeele
ieşene împodobesc chipul nou al acestui vechi oraş moldovenesc.
Poate nicăieri ca aici nu se învăluie mai armonios şi mai sugestiv bal
samul anilor spulberaţi î::i eterul văzduhului cu prezentul făurit prin
muncă şi entuziasm.
In vara acestui an s-a integra·t în peisajul muzeistic al Iaşului un
nou obiectiv, "Vila Sonet - M. Codreanu" .
Edificiile d in apropiere vorbesc şi ele de timpuri trecute, de oameni
�i fapte care au înscris pagini de glorie în istoria Moldovei şi a acestui
oraş. Vechea clădire a primei universităţi din ţară mai păstrează încă
ecoul festivităţilor inaugurale din 26 octombrie 1860, onorate prin pre
ren\a domnitorului Al. I. Cuza, a ministrului său de externe M. Kogăl
=iceanu, intîmpinindu-ne şi astăzi cu sobrietate academică.
Aflată în imediata apropiere, Bolta Rece, cunoscută nouă mai ales
tiin biografiile celor doi mari scriitori ai l i teraturii româneşti Eminescu şi Creangă -, innobilează "nectarul" pămîntului cu gîndu
rilE> şi idealurile celor doi prieteni, cu şoapta domoală a lui Sadoveanu
In această ambianţă ne tntimpină, blindă şi primitoare, casa carE>
a aparţinut poetului M. Codreanu.
După ce tn 1 933 primăria oraşului Iaşi donase terenul de construc
: ie în semn de recunoaştere şi preţuire a activităţii literare şi cultu
rale a poetului, in toamna anului următor, vila nouă şi cochetă îşi
:eschide uşile în faţa stăpînului ei şi mai apoi î n faţa prietenilor săi
.;aiitori : M. Sadoveanu, G. Topîrceanu, Ionel şi Păstorel Teodoreanu,
ltilia Cazimir şi Demostene Botez.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Vila Sonet ,.Mihai Codrea.n u " d i n str. Rece.

Construită într-un stil românesc, . cu stîlpi, balcoane, şi un început
de turn, cu intrarea păzită de doi buldogi de bronz casa ne întîmpină
cu o · inşcriptie aflată pe mozaicul de la. intrare " Vila Sonet " , <;are con 
chide lapidar înclinaţia şi preferinta poetului . pentru sonete.
Reamenajarea edificiului, destinaţia c amerelor şi dispoz iţia obiec
telor, interiorul în ansamblul său a rămas. acelaşi,. ca pe vremea sone-·
Listului, actiune facilitată şi prin donatia făcută de soţia poetului, Eca
terina Codreanu, căt;eia îi multumim încă o data pentru gestul cu
ad inci rezonante civice şi patriotice. ·
.
îmbogă ţind zestrea Mu zeu l u i de · li teratura a Moldovei, acea,stă
donaţie. este deosebit de valoroasă deoarece ea include parteru i Vilei
Sonet, destinat circuitului muzeistic, alături de m;muscrise, cărti, mobi
lier şi obiecte de artă, creîndu-se astfel toate condiţiile respectă rii
principiului memorialistic.
Din nota inventar a acestei donatii retin atenţia, prin importanta
lor, cele cîteva pagini manuscrise ale poetului, manuscrise aparţinînd
lui Victor Eftimiu precum şi două scrisori. ale lui V. Eftimiu şi M. Sa
doveanu către M; Codreartu. Alături de �cestea se află ediţiile prin
ceps ale . operei poetului cu autograful său, dintre care cităm volu
mele "Statui'�· pentru care a primit premiul " Nasture! Herescu" şi tra
ducer:ea " Cyrano de Bergerac", premiată d e către Direcţia generală a
teatrelor.
• .

·

.

. ,

,

.

·

·
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Un larg orizont intelectual şi o nestăvilită dorintă de informare
dovedeşte colecţia completă a celor două dictionare de competenţă
universală "Larousse" şi .,Grand Encyclopedie " , cu legătorie de lux.
Bun cunoscător al literaturii franceze, M. Codreanu preţuia indeosebi
opera lui Baudelaire, Heredia, Malarme şi Alfred de Vigny, ale căror
v ersuri le găsim in volume din biblioteca poetului, alături de o fru
mo asă colecţie de lux .,Liliput", i n limba franceză.

In donaţia Ecateri nei Codreanu este i nclusă şi colecţia de obiecte
de artă care pledează pentru rafinamentul preferinţelor artistice ale
poetului. In acest sens me nţi onăm : Venus din Milo" copie micşorată
la scara 1 /4, d in marmoră, "Moise" după Michelangelo, bustul lui
Voltaire, Dante - statuietă din bronz, "Fata cu cup a " , . He rcu le î n
luptă cu leul" ş i basorelieful " Cina cea d e taină " .
Din piesele d e m ob il ier, intrate i n patrimoniul muzeului d e lite
ratură, reţin atenţia : biroul poetului, cele două corpuri de bibliotecă ,
dormitorul şi multe altele.
Semnificative pentru cunoaşterea unor momente importante din
v iata poetului sint ordinele şi medaliile primite de M. Codreanu pen
tru prestigioasa activitate literar-culturală : Cavaler al
Academiei
Franceze 1 92 1 , ordinul national al Legiunii de onoare din Franţa 1 929, decret p r ivind alegerea lui ca membru corespondent al Acade
miei - 1 942, Ordinul Muncii clasa 1-a - 1 957, care încununează
cariera literară a poetului octogenar.
Considerăm că este un mare cîştig pentru mişcarea muzeistică
ieşeană , intrarea in circuit a acestui obiectiv memorial, organizat astfel
i ncit să ilustreze concludent momente din viaţa şi activitatea celui
care a fost sonetistul M. Codreanu.
•
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DOCUMENTE

U N M ESAJ ITALIAN D E SIMPATI E FAŢA D E POPORUL ROMAN
Din multitudinea colectiilor documentare de l a Muzeul U n ir i i d i n
l aşi atrag atentia celor referitoare la v i a t a ş i activitatea ilustrei per
wnalită ti a istoriei moderne româneşti, domnitorul Alexa ndru Ioa n
Cuza. Cu ani in urmă, s-au achizitionat c îteva dintre ca rtile ce a k ă
Luiau biblioteca domnitorului. U n a dintre cărti, legată în piele, poarta
pe copertă o dedicaţie cu litere aurii : " A Sua Altezza Serenissima
.:\lessandro C.iovani I Principe Regnante di Romenia " . Pe pr ima pagină
a cti r \ i i , sub titlul Baba Dochia, este tipărită o a l t ă dedica tie : . A.S.A.S.
l .a P r i n cipessa regnante clei Principali ruma n i " .
Autoarea acestui volum, Ida Vegezzi
Ruscal l a ,
face
c u n o s c ute
cititorilor italieni c iteva episoade din istoria zbuciumată a poporului
nostru, văzute mai mult sub aspectul de legende, traditii orale româ 
neşti ( Baba Dochia, Ştefan c e l Mare şi mama s a , lupta de l a Valea
Alba, etc . ) . Este sem n ificativ faptul că autoarea a utilizat o bog ată
bibliografie, literară ş i istorică, apărută î ntre anii 1 836- 1 862, care se
referă l a ţările române, la problemele sud-estulu i european. Astfel,
s i n t ci ta.ti autori şi lucrări ca : M. Kogălniceanu, Hi�toire de la V alachie
et de la Moldavie, Berlin, 1 837 � J.H.A. Ubicini, L' Univers ou Histolre
Pt descriplion de tous les peuples ; J . A. V ailla n t , La Roumanie, Paris,
1 844 ; G. Asaky, l\i ouvelles historiques de la Moldo-Roumanie, Jassy,
1 859 � culegerea lui V. Alecsandri , Ballades e t chants populaires de la
Roumanie, Paris, 1 855 � D. Bolintineanu, Canti e lagrime ( in ruma n o ) ,
Iassi, 1852 c u notaţia că Ştefan ce} }dare ş i mama sa este " una bellis
sima ballata ", etc.
Valoarea documentară a acestui volum este sporită prin f a p t ul că
este insotit de o scrisoare autografă a Idei Vcgezzi Ruscalla către
El ena Curza, scrisoare expediată din Torino, 16 decembrie 1 862, l a
s c u r t t i mp d up ă apariţia c ă r ţ i i i n l i mb a i t a l i a n ă i n "Riv ista contem

pura .n ·c a " cli'll noiembrie 1 862.
A utoarea era

fiica

marelui

R uscalla. Cunoscător profund

al

patriot
limbii,

italian ,
literaturii
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G, · v: Ruscalla intreprinde, în publicaţiile italiene, ample acţiuni de
sprijinire a aspiraţiilor seculare ale poporului român de unire într-un
singur stat. Vasile Alecsandri aprecia că n noi românii îi sîntem mult
datori, fiind că el e nu numai unul din cei mai fierbinţi patrioţi ai
Italiei, dar şi unul din cei mai devotaţi prieteni ai României . . . Cer
cetează toate gazetele, toate publicaţiile moderne din Italia şi ori în
care vei găsi un articol politic sau filologic asupra principatelor
noastre fii încredinţat că e scris de Ruscalla" \
Dacă mai amintim că G. V. Ruscalla a îndrumat activitatea studen 
tilor români c e studiau la Torino, că este cel care a întemeiat î nvăţă
mîntul limbii, literaturii şi istoriei româneşti la Universitatea torineză
( 1 5 decembrie 1 863) , că in 1 863 i se acordă titlul de c etătea,n. de onoare
al României şi în 1 869 titlul de membru de onoare al Societăţii Aca
demice române 2, atunci vom cunoaşte cîteva din coordonatele esen 
ţiale ale atmosferei în care a crescut Ida Vegezzi Ruscalla.

Puternic influenţată de opiniile progresiste ale tatălui fată de
ridicarea politică a tinerei naţiuni române pe arenă europeană, faţă
de afirmarea latinitătii noastre şi a afinităţilor spirituale cu poporul
italian, Ida Vegezzi Ruscalla va manifesta public simpatia ce o resimtca
faţă de patria şi poporul nostru. O mărturie elocventă o constituie
volumul mai sus citat şi, m ai ales, scrisoarea autografă 3 - un ade
v ărat mesaj de simpatie faţă de români.
Autoarea scrisorii îşi exprimă încrederea în acea mare zi din
,.cronicile rasei latine" cînd cele două naţiuni surori, română şi ita
liană, libere şi independente, îşi vor întinde mîinile, vor strînge rela
tiile de prietenie în folosul amîndorura.
Semnalarea existenţei acestei piese documentare o facem porn ind
de la convingerea că orice mărturie despre noi, românii, face parte
din tezaurul spiritual al culturii noastre . Nu trebuie să omitem nimic
din ceea ce se referă la evenimente şi personalităţi care pot defini
trăsături ale epocii de formare şi consolidare a statului naţional român .

,.

M. H.

AN EXA
A l l elil SNcn i s i m il .
l m pilrtii -;ind s i mp a t i a pc care t a tii l m e u o a r e pentru natiunca romând, a m ales
pentru a doua oard ca !Pmă d e c i l c•va pa�J i n i un fapt e xt r as din analele nob il d
dvs. p a t ri i .
A m i n d r(lzn i l , d-n ;J p r i n les('i, s i! v i le dl'cli<', i n r reză loiHP 6î l m niî l. a lc' a dvs. va
ierta cu tc•zanta mea, luind In consideratic scnl imenlclc c e mtî însufletcsc.
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UN MESAj ITALIAN

zi frumoasă, o mare zi în cronicile rasei latine, aceea in core doua

rta li an ă şi română, nu vor mai fi impărlile de suverani străini, ci complet
.:� si independente işi vor putea intinde mîna şi vor s trînge lqJă l urile de singe
•·� :. unesc, in ciuda distantei care le separă.

n.au.....,

- ,�

Cu profund respect,
Doamnă Printesa
faţă de Alteta v o astr ă Serenisimă
um ila dvs. servil,
lda V e gezzi R uscalla

16 decembrie 1 862

:� in limba franceză 1,
'·� Unirii laşi, cota 1 85
1 ) Allesse Serenissinw,

Par lageant la sympalhie que m o n pere a pour la n a l ion ro um a i n e , j'ai i>lu une
...� fois pour theme de quelques pagcs d'!�cri lt:re un fa i t lire des annales de
··�

noble patrie.

J'ai os�-. Madamc la Pr in c css e , vous les dedier, confiant que votre bonte auraH

- hardicsse en considcration des senlhncns qui m animent.
( ·e sNa un beau jour, un grand jour dans les chrouiques de la r<Jce l•aLine celui
,,. I.."S deux nalions ilalitmne el roum aine, non pl u s morcelces e n rrc des souverail's
�ers, mais complctemcnl libres e l ind{·pcndan tcs, pou:rr o nt s e Lendre la main
·t resscrrcr les liens de sang qui les unissent en depit de la dislance qui les separe.

I•nn 1 6 dcccmbre 1 U62

Je !UiS !IVCC UD pro fu n d respec t
Madame la Princesse
de volre Allcsse S(renissime
Sa lres hublc S c rv a n l e
lda Vcgezzi Huscalla

N O T I:
1 Vasile Alecsandri, Ext ras elin istori(l misiilor mele politice, in . Convorbiri
literare" , 1 U77-1878.
2 D. Rosenzweig, Dale noi clcspre Giovenale Vcgczzl Ruscalla, in .Analele 6ni
wcrsi lălii llucurcşli, s eri a Ştiinţe soc i ale - istorie", extras, anul XIV, 1 965.
l Reprodusă in Anexă.
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DOCUM ENTE PRIVITOARE LA APLI CAREA LEG I I ASIGURARILOR
M U N CITOREŞTI DIN 1 9 1 2 LUCRATORILOR DIN PORTU RI
Progresele navigaţiei maritime şi fluviale de la inceputul secolului nostru,
fnsotite de intensificarea actiunilor revendicative ale p ersonalului de pe vase �i din
porturi, de termină organizarea mai temeinici'! a acestui sector cu rol crescind in
activitatea economică din tara noastră. Dintre măsurile legislative de după 1 900
menţionăm legea şi cele două regulamente privitoare la administrarea ş1 exploatarea
. s erviciului maritim român" din anii 1 906-1907 1 , date sub egida Ministerului Lucra

rilor Publice de care aparţinea serviciul navigaţiei, incepind cu data de 10 ianu
arie 1 906 2• Pe lingă stabilirea. indatoririlor personalului navigant. legile enuntatt
cuprindeau şi unele dispozitii referitoare la ocrotirea acestei categorii de lucr;:aon.
Legiuirile amintite nu contineau insă nici o prevedere directă asupra situatiei lucrCi
torilor din porturi. Astfel, in cursul primului deceniu din secolul nostru, raporturile
dintre lucrl'ltorii portuari şi patroni continuau � il facă obiectul unor intelegeri cu
caracter particular 3.
După 1 9 1 0, pe lingă tendinta de a generaliza aplicarea unor regulamente pri
vitoare la lucrătorii din porturi 4, aceştia vor intra şi sub prevederile legiuirilor
munci toreşti cu caracter general. ln această privinti'i un loc aparte v a reveni legii
asigurărilor muncitoreşti promulgată la 25 i an uar i e 1 9 1 2 5• Pe ansamblu, legea stabi lea
un sistem complet şi unitar de asigurări in caz de boală, accidente, invaliditate ş i
bătrinete. Fără a satisface intreaga g a m ă de rcvendidlri muncitoreşti i n această
directie. legea a constituit, totuşi, o cucerire pentru masele muncitoare care au
luptat pentru îmbunătăţirea şi aplicarea e 1 .
Incepind c u 1 aprilie 1 9 1 2 se va trece la aplicarea dispozitiilor legii asigu
rllrilor, cu preci'!dere in sectorul industrial şi apoi in alte compartimente ale acti
vităţii economice. Pornindu-se de la caracterul specific al activităţii lucrătorilor din
portur i şi datorită lipsei unor precizări asupra aplicării legii in acest sector de
mundi, la cererea Casei centrale a asigurărilor muncitoreşti - organul central al
administratiei asigurllrilor - se va intreprinde o actiune de cercetare a legii penll u
a stabili modul in care putea fi aplicatll lucrătorilor portuari 6•
f'rin circulara din 3 aprilie 1 91 2 7, adresată tuturor cllpilllniilor porturilor,
Inspectoratul general al navigatiei şi porturilor cu sediul l a Galaţi, cerea ca, pînă
in octombrie acelaşi an, să se studieze .partea practic1i din această lege (adicC1 pre
vederile asupra asigurărilor muncitoreşti - D. R.) relativ la aplicarea e1 asupra
muncitorilor din port• şi să comunice observaţiile . asupra avantajelor şi lacunelor•
legii in raport cu specificul muncii din porturi. Răspunsurile primite de la ctipi tă

niile porturilor s - dintre care publicllm pe cele mai semnificative - evidenţ1az;:i o
atitudine rezervată din partea acestora fată de utilitatea şi chiar posibilitatea aplică
rii legii lucri:i torilor de •aici. Dacă memoriile d e la Constanta 9 şi Cetalte 10, asupra

22 - Cercetllri istorice
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felului cum 1egea asigurărilor putea fi aplicată in porturi, contineau observatii care
vizau completMea şi adaptarea legii lia conditiile activităţii de aici, cele mai multe
din rapo�rt«:>le primite d e la celelalte p orturi tăgăduiau sau puneau sub semn de
Intrebare posib i matea aplidirii legii 11• Desigur, aceasUi poziţie reflec:tă tendinta fă
ţişă a pa lronilor �i antreprenorilor dii n porturi, care urmăreau să se sustragă de La
plata cotelor pl•ntru fondul de asigurare 12•
In general, documentele reliefează existenta unor lacune in textul legii şi ca
atare necesitatea de a fi completat·ă, reflectă tendinta patronilor de a ocoli obliga
tiile care le-ar fi revenit in urma aplicării legii, precum şi aminarea transpunerii in
practică a acestei măsuri, care ar fi dus la ameliorarea si tuaţiei lucrărilor din por
turi. In sfirşit, subliniem informatiile interesante, referilOlll" e lia regimul de muncă
din porturi, cuprinse in unele dintre documentele de mai jos 13.

D. D. Rusu

Nr.

1 21 0 din 3 aprJ !ie 1 9 1 2
CJrculard 14
Căpitănia portului...

ln aprilie curent urmind a se pune in aplicare legea asupra organizării mese
riilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti vll. rugăm a studia plnă i n octombrie
1 9 1 2 partea practică din această lege, relativ la aplicarea ei asupra muncitorilor
din port, şi a ne comunica observatiunile dumneavoastră asupra avantajelor şi lacu
nelor ce veti glisi in aplicarea legii fată de uzul muncii In acel port.
Inspector general al porturilor
Contra-amiral de rezervC'i
(s.n.) Barbieri

2
Constanta, nr.

474, 20 iulie 1 912

Memoriu 1 5
asupra modulul cum legea meseriilor poate f i aplical d ş i muncitorilor d e prin porluri
Legea organizării m eseriilor, creditului şi asigurărilor muncitoreşti, face foarte
mare onoare ţării şi aruncă asupra muncitorimei aceeaşi ocrotire cum legi de
această n11tură au aruncat in celelalte ţări civilizate, In anii aceştia din urmă, asu
pra uvrierilor şi muncitorilor de orice fel.
Legea meseriilor se poate aplioa cu oareoare
modificări raproape,
in toatP
dispo7itiwtile ei şi muncitorilor din porturi.
Că această lege cuprinde şi
lndoială clici art. 1 40 al. b. sună :

pe

muncitorii

de

prin

porturi,

nu

mai

Incape

Art. 1 40 al. b . • Intreprinderile de constructii, săpături de pămint, mine, cariere,
cherestele, exploatările prin masini agricole, exploatările de păduri, de mori, exploa
tările de tramvai şi clii ferate de tot felul, de ncrvigatie fluviald şi maritlmd, precum
şi Jnt reprlnderile de t ransport 1n ceea ce priveşte pe lncdrcdtorl şi descdrcd lorl

de mdrfurJ•.
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Citeva nuct discuţiuni tnsă par a fi necesare.
Prin art. 1 48 se vorbeşte despre asociaţia patronalll, şi eli aceasta-şi are sediul
la Casa Centralll.
Tot in acest articol se spune : .Patronii intreprinderilor prevlizute la art. 140
sint obligaţ i a participa la Asociaţia patronală, in scopul de a asigura lmpreună pe
lu c ră tor ii lor in co ntr a riscurilor provenite ... etc.•.
Cum la art. 1 40 i n tre alte in treprinderi sînt prevăzute şi cele de navi gaţi e flu
vială şi maritimă, de ţransporturi şi descărcări se i nţ el ege foat:te clar că in acest
art. - 1 40 -- intră şi muncitorii din por t uri .
Atunci vine intrebarea : care ar fi oare patronii acestor muncitori de port ?
Poate fi oare suma tuturor exportatorilor, im po r tat ori lo r, exp ed i t orilor , directorii
societi'lţilor de petrol şi ch eres t e le , directori de bănci comerciale şi agricole, agen
ţ i ile de na v i gaţi e etc. sau suma tuturor stivatorilor şi vătafilor ?
Prin patron in ţele g indu - se In sens mai apropiat acea persoană care dirijează
direct cu experienţă şi practică, mai muHi uvrieri, atunci cei din clasa inllia de mai
sus sint departe de a H considere.ţi oa p a tron i ; III.Ş a c ă rămîne clasa s.t ivatorilor
şi vătafilor care cu drept cuvint pot fi consideraţi ca patroni la munc-itorimea de port.
O dificultate însă se prezintă dacă tratăm astfel chestiunea anume că, conform
a rt . 1 4 1 al. 3, art. 1 48 al. 5, art. 1 49 al. 3 şi 7, patron ii şi asociaţia patronală stnt
chemaU in multe cazuri a d a ajutoare care cer sume de bani destul de insemnate,
apoi colizaţii mari pentru acoperirea cheltuielilcr de ajutoare i mpă rţ i te, aşa că un
slivator sau vlitaf care şi el munceşte aproape ca un hamal, cu diferenţa că ia 1-2
lei maximum mai mult• de c!t un hamal, de unde şi cum vor putea suporta aceste
condi ţi uni 1
Pe c ! t de uşor le-ar veni să suporte aceste obli gaţi uni exportatorii caselor
de comerţ, directorii caselor de comNţ etc. care-şi înmulţesc avoerea prin braţele
muncitorilor, pe atit de greu chiar impozitul le vine stivatorilor şi vătafilor.

Dificultatea a ce as ta poate să dispară dacă s-ar admite două categorii de
pa troni - vorbind de por.t ; oategorilll I patroni titulari şi oare illr cuprinde pe toţi
exporta·tor.ii, imp ortatorii, expeditorii, directorii casel01r de comerţ de petrol, che
restele, agenţii de navigaţie ale statului şi pa rticul are nationale şi străine etc.
care actionez in port.

Categoria a Il-a pa tron ii onorifici şi car e ar cuprinde pe toti stivatorii şi
v� tafii in scrişi i n regis trele căpităniei portulu i . Categoria I ar suporta cotizatiile şi
orice obliga t i un i materiale impuse de legea meseriilor, iar categoria a II-a percepe
colizaţiile de la muncitori prin lipirea de timbre, impuse de lege, dirijează munci
torii şi au In fine toale obligaţiunile morale, tehnic e şi de control al muncitorilor [ ... ) 1 6.

Conform art. 1 4 1 al. 3 un patron este obl i g at a ing r i j i pe socoteala sa două.
săp t ă min i pe un muncitor de sub ordinele sale, căruia i s - a i n timplat un accident'.
Dacă presupunem ca zu l - foarte posibil - ci:\ acest patron este un e xp or ta t or m ic,
apoi eli accidentul a cuprins in aceeaşi clipli nu unul ci pe mai mulţi lucrători (o
rupere: de s che lă , căderea unei greutliţi di n flancul sau gura de manevră a vaporului),
In fine că dacă acest mic exportator are neşansa de a inregistra astfel de accidente
de mai multe ori p e an, tn t im p ul ce unui al t exportator mare, n u i s-a in ti mplat a
I nr e gis tra decit un s i n g ur accident sau chiar nici unul, mii Intreb ar fi oare echi
tabil ca cel mic să p lătească egal cu cel mare, ba in cazuri, cum spusei, că dacă
inregistreaza. mai multe accidente, să. plătească de zece şi o sută de ori mai mult
ca exportatorul mare, care lnvărtind afaceri pe scară mare, are şi beneficii mari ?
Obl ig aţiunea de a repartiza cheltuielile de ajutor (conform al. 3 art. 1 49) asupra
membrilor Asociatiei p a tron ate după. clasa de riscuri, nu este de loc echitabilă ; ş i
aceasta pe motivul c ă sint unele exploat!iri care prin felul lucrului ş i maşinelor de
care se servesc n u sint expuse la n ici un risc de accidente de oameni sau foarte
rar de tot, dar această exploatare raportează ben efic i i foarte mari, din contra, altele
raportează beneficii minime şi sint expuse la riscuri de accidente de oameni foarte
dese şi, de foarte mare gravi t ate.
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După cum s - a spus la Inceput, Legea meseriilor se poate aplica muncitorimei de
prin porturi, dar dîndu-se o redactare şi dezvoltare articolelor ei potrivită acestei
clase de o :�meni şi mai cu seamă felului lor de muncă. ln clasa muncitorilor de port
trebuie să se cuprindă şi cărutaşii, căci nu cred să fie un căruţaş intr-un oraş de
Dunăre sau Mare care să nu aibă de lucru şi in port.
Luind in depănare articolele Legii meseriilor, părerea m e a asupra continutului
lor es te cea următoare :
Arl'. 5, 6 şi 7 ( lnlocuidu-se cuvintele de meserii prin munca In port).
Art. 8 al. 1 (Cu vin tul meşteri - vătafi şi stivatori).
Art. 9 Se inlocuieşte cu : nimeni nu poate actiona ca muncilor i n por t dacii
nu are un permis de lucru in port eliberat de căpitănia portului. Aoei ce nu se vor
confonna vor fi amendati conform regulamentului porturilor.
Liberarca permisului de lucru In port va fi gratuită.
Art. 2 1 -30 inclusiv. Se pot inlocui cu :
Lucru in port este permis atit bărbaţilor cit şi femeilor, dar numai avind virsta
de lo ani impliniti şi avind permisul de lucrător liberat de căpitănia portului. Ei
po t luCfla la 01ricare d in specialilătil e de lucrări in p ort şi p o t trece de la una la
alla dar sub supravegherea şi răspunderea vătafului sau stivatorului sub ordinele
cătuia lucrează [ ...) .
Arl'. 53-60 inclusiv s e p o t Inlocui cu :
Stivatorii şi vătafii nu vor sili şi chiar vor opri ca lucrătorii să ridice greutăti
mai mari de cit fortele lor şi ca normă vor avea : ca lemei şi bărbaţi pînă l a virs t a
de 213 ani să nu ridice greutăţi mai m a r i de 25 şi 4 0 kilograme, i a r de la 2 8 an i in
sus greutăU mai mari de 50 kilograme .
Stivatorul sau vătaful care ar primi la lucru un muncitor care n-ar avea c ar tea
de muncitor şi permisul de lucru al căpităniei portului v a cădea sub penalitalea arl.
58 al. 3 din legea meseriilor.
Muncitorul nu poate părăsi lucru angajat cu stivatorul sau vătaful sub nici un
motiv decit i n caz de boală, accident personal sau in familia sa. Contravenirea la
aceasta va fi amendată de căpitănie in folosul casei centrale.
Arl'. 6 1 şi 62. Se pot aplica in totul munci torilor din porturi.
Art. 64-1 J2. Se pot aplica in complet muncitorilor din porturi, dacă şi ei ar
forma o corporatie numindu-se .Corporatia muncitorilor de por t • . Vor exista atunci
ati tea corporatii cite porturi mari sint ( ... ].
Art. 1 1 4-139 (Asigurări contra boalei) sint aplicabile in totul muncitorilor d0
pqrt:, afară de arl. 1 31 prin faptul că ar fi foarte greu dacă nu chiar imp osi bil ca
stivatorii şi vătafii să tină registre şi foi de pla tă, c i n d se arc i n vedere schimbarea
frecventă a muncitorilor In fiecare zi, şi chiar in aceeaşi zi de 2-3 ori.
Art. 1 4(}--162 (Asigurări contra acciden tdor ), p o t Ii aplicabile munci torilor d·�
port in totul cu observatiunile de la punctul nr. 1 d i n memoriu, relativ la patroni,
A�ociatia palronală ş i coti:tatiunile p atron i lo r (membri Asociatiei patronale).
Art. 1 63- 1 92 (Asigurarea pens i e i de bă trinetc şi asigur a r ea in contra i nv al i di 
tătii din boală), sinl aplicabile In lotul muncitori lor de port.
Arl. 1 93-239. Sin t chestiuni de organizare şi admin istratie la care nu este nimic
de observat [ .. .].
Căpitanul portului Constanta
L. S. Cpt. Comandor,
(ss) Indesci frab i l

3
Cetate, nr. 97, 21 septembrie 1 9 1 2

Memoriu 1 7

Pentru studierea p e e l i posibll a legii pentru organizarea meseriilor, creditulUI
şi asigurarilor muncitoreşti, asupra avantajelor şi lacunelor ln aplicarea acestei legi,
faja de uzul muncii ln portul Cetate.
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ln textul acestei legi, nevorbindu-se despre muncitorii porturilor, de agentiilE
de navigaţie şi de casele comerciale, care fac operatiuni la bastlmente cu lncArcliri
şi desclircl'lri de mllrfuri şi cereale, cred el'! ar fi necesar a se fa.ce. ci teva adliogiri
unor articole jos semnalate.
La art. 2 al. II si'! se adaoge : agentiile de navigatie fluviale, maritime şi case
romerciale, care fa.c operatiuni in porturi cu muncitori angajaţi cu ziua sau In aLtfel,
(va trimite căpitl'lniei tabloul cu numele lor) iar dlpitl'lnia portului va da corporatiei
din localitate, un tablou de agentii, case comerciale şi muncitorii ce-i are inscrişi
spre a putea libera dlrti de muncitori şi acele cl'lrti sli fie prezentate la Clipitl'lnie
de lucrători ca, control de inscriere la corporatia local!!.
La art. 8 alin. Il se va adăoga : agentii de navigaUe fluvialli, maritiml'l şi case
comerciale, care, Incarci'! şi dcscarc11 in porturi din baslimente diverse m!irfuri şi
cereale.
La art. 1 27 se va adlioga : muncitori lnscrlşi la Cl'lpitlinlia pol'tului, să plliteascli
direct la corporatia local!!, cotizatia săptl'lmlnală, chiar dadl n-ar avea de lucru,
Intrucit' suma la clasa V este de 60 bani sl'lptăJininal.
La art. 1 29 se va adăoga : Corporatia locală va libera direct muncitorului din
port c&r te-chitant!i In care se vor trece cotizatiile săptămlnale.
La art. 1 40 alin. II se va adăoga : muncitorii care luareazli In port, la aqentii
şi c:a sele comerciale, pentru lncl'lrcări şi dcscărcări de ml'lrfuri şi cereale la basti
mente, să poată beneficia de dispozitiunile art. 141 din aceeaşi lege.
Uzul muncii In portul Cetate este că, muncitorii sint locuitori din localitate şi
lucreaz11 la diferite case comerciale, In cete de cite 12 oameni pll'ltitl cu 50-60 baDI
la chila de cereale lnclircatl'l in şlep şi cind termini'! vasul l i se face plata complet;:!
şi le revine la fiecare 6--7 lei pe zi - cu ziua se lucrează foarte rar şi atunci se
pll'lteşte dupli lnvoială 3 plnă la 4 lei pe zi.
DesdlrcMea şi l ncărcarea d e mlirfurii , sosite cu vapoarele socletliUlor de n�avi
gatie, se face de clitre echipajele acestor vase.
Prezentul memoriu se va Inainta Inspectoratului general al navigatiei şi portu
rilor �pre cele legale.
Căpitanul portului Cetate
L. S. Drag. aj. 1. Gira�e
(ss) Jean Pascu

Clipit!inia portului Olteniţa
Nr. 1 26, 29 septembrie 1 9 1 2
DOMNULE INSPECTOR

18,

La ordinul Domniei voastre circular nr. 1 2 1 0 din 3 aprilie 1912, am onoarea a vă
raporta eli, Legea pentru organizarea meseriaşilor şi creditului asigurlirei muncitorilor
dupli mine, aşa cum se prezintli, este greu a se aplica şi lucrătorilor de inclircări şi
dcscărcări de cereale In port. Deoarece după cum se obişnuieşte aici, aceşti lucrli
tori lucreazli la un incărclltor 1 /4, 1/2, 3/4 d i n zi, sau 1 zi, cind trec la a,]ţii, aşa fel
'
eli aplicarea taxei pe carnete de cei la care se angajeaz!i, va fi foarte anevoioasă,
dacă nu imposibil� ; exemplu :

. I n port soseşte o zi 30--40 vagoane care apartin la 5--6 lnc!rcători. Hamalii
se rep11rtizează in echipe la toate şi pe măsur! ce o echipli ,termirtli s:e Impart la
celelalte, lucrind aşa In comun ptnli termină cele 30-40 vagoane, pentru care ar
urma ca fiecare din cei ce au avut vagoane sli le aplice · timbru care ar fi o ta:tli IQ
'
plus şi care ar da loc la cont·esUiri.
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După părerea mea, găsesc domnule inspector ca pentru putinta şi lucrătorilor
dln port să l i se poată aplica taxa asigurănlor, ar urma ca, Casa centrală a mese
riilor să infiinteze In port - după importantl:i - unu sau doi agenti, care să libereze
carnete după registru hamalilor ce este la Căpitl:inie şi oare cu concursul g ardianului
Ci'ipităniei tn fiecare dimineată cum şi la 12 in timpul repausului să aplice taxele Ia
toli hamalii ce se găsesc lucrind in port -indiferent" de persoanele la care lucreaz<l.
Şi pentru bunul mers al servi ciului agentului insărcinat cu aplicarea taxelor,
casa meseriilor să-i construiască ln port, pe locul cel mai potrivit pentru acest scop,
o baracă m i că sistem S.H. in acest. port'.
Căpitanul portului,
LS. (ss) Dragoman Ap. el. II.

5
CMpitănia portului Bechet

Nr. 1 14, 26 septembrie 1912
Domnule Inspector General
Conform ordinului domniei voastre nr.

tc.arcle :
1. La

1 2 1 0/1912,

1P,

am

onoare a

raporta urmli·

. acest port nu avem muncitori fără pregătire de meşte�:mg adică hamali
cum se găsesc prin alle portm i. Comercianti!, fn operatiunile care
au, se servesc cu cărăuşi sau chirigii, care transporttnd cerealele cu car ele din comu
nele limitrofe, aceştia slnt angajati a le descărca direct ln şlepuri. Nu tot aşa au uzul
de a încărca cereale din vatra Bechetului, pe care come:rciantii adunindu-le de Ia
obor, le depun in magazii şi apoi de aici locuitorii le transport!! la port, de unde
carele se c.lescarctl de oameni angajati cu ziua ; afară de aceasta mlirfur\\e sosite
la diferite agentii se ridică de căr1iuşi, la care operatiune nu au hamali [ ... J.
2. Opiniez ca, corporatia meseriaşilor din locali tate, sli ţinll cercuri şi araU!
locuitorilor, care se indeletnicesc cu munca bratelor şi acelora care cu carele trans
port/� diferite m1irfuri, explicîndu-le avantajele ce ar av ea tn caz de boallt, rănire
seu accidente şi a-i face a se inscrie ca membri ai corporaţi ei, asigudndu-v1i domnule
inspeclor general, c1i nimeni pfnll ast1izi, la aceşti muncitori care fşi dştigli banul
cu sudoarea fetei sale, nu s-a găsit a le ari'i t a c1i, se g1iseşte o casli p entru muncitori
unde la nevoie să poat1i găsi alinarea suferintelor sufleteşti. S-a v�·z.ut 1n localitate
muncitori care )n urma unui accident mortal au r1imas copii şi văduve şi care de la
nimeni nu au avu t nici un ajutor, lucru ce nu s-ar fi intimplat dac!S. acel mort ar fi
fost Inscris fn viati!, la casa corporatiei.
Din cele ar1itate mai sus, se poate v edea di aplicarea acestei legi p entru mun
citorii din aceast1i localitate, nu are nici o tnsemn1itate, rlimtntnd ca domnia voastrl!,
dacă vederile subscrisului le găsiţi bune a se interveni locului competinte spre cele
legale.
Căpitanul portului Bechet
Gir an te,
L.S. (ss) Dragoman aj. II.

propriu-zişi, după

6
Clipit1inia portului Zimnicea
Nr. 109, 3 octombrie 1 9 1 2
Domnule Inspector General

20,

La ordinul Domniei voastre circular nr. 1 21 0 din 3 aprilie a.c., am onoarea a
raporta eli studiind partea practică din Lege relativ Ia organizarea meseriaşilor, cre
ditului şi Asigurării muncitoreşti nu am putul obser1;a nimic asupra avantajelor sau
locunelor, pentru dl 11ici unul nu este inscris la .corporatie ; hamaUi core lucreaza ln

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

LI!GI!A ASIGURARILOR MUNCITOREŞTI DIN 1912
:�r-� Zimnicea stnt romAni, U!rani agricoli şi locuitori din oraş şi satele din prejur,
:aici unul, aşa cii ei fiind şi muncitori agricoli nu au meseria numai de hamali

-�r tJ...U.
b

�.I:liiCftC

In port atunci cind nu au lucru la cimp, sint multi muncitori şi fiind mulţi

a : � Intre ei In linişte, fării vii tafi şi dacli au cit e un viitaf apoi acesta munceşte
!: ::r.ct e cu hamalii.
:n.si>i

chirigii

care

transportă

cereale

de

la tarii

descard!

el singuri

sacii

cn

-,.;:e dirl'ct tn şlepuri, Uirl!. hamali iar hamalii de care se vorbeşte mai sus des·
r:: :! d i n şlep cerealele sosite de la Garii.
Ciipilanul Portului,
( ss) Indescifrabil

7
�itănia portului Hlrşova
" · 542, 9 octombrie

1912
Domnule Inspector General 21,

La ordinul Domniei voastre nr. 1 2 1 0 din 3 aprilie 1912, am onoarea a raport·a
c�. in acest port nu sint hamali de meserie ei sint agricullori şi atunci cind lşi ter

mină munca cimpului lucreaza şi la port, după cum au dispoziţie, adicii dacil vrea
SCi lucreze vin In port, dacă nu stau acasă.
Comercianţii sint siliti edeseori a angaja locuitori din comunele lnvecinate,
ptontru inc!rcarea cerealelor din magazii i cerealele ce ei cumpl!lril. zilnic de la obor
atunci cind au şlepuri In port, o inca.rcă direct In şlepuri cu bratele vJnzil.torilor.
De regulă plătesc 5 lei pe zi de hamal, la vasul care vine in prima linie 11e pun
5 hamali la poştll, la vasul din a doua linie se pune 6 hamali, iar l a vasul din a
3-a linie 8 hamali, li se considerll o zi de muncii pe�ru incllrcarea a 5 vagoane de
ovăz, 7 vagoane de orz sau 8 vagoane de porumb.
Adeseori toamna cind este furie de lucru preturile se majoreazl!. de comercianti
in scop de-a putea găsi lucrători spre a-şi pu tea face treburile.
Agentiile pll!.tesc 10 lei de vagon pentru mărfurile colete attt pentru lnci!rcare
cll şi pentru descarcare. Pentru cherestea se majorează pretul de la 10-14 lei de
vagon şi adesea ori se lucreazA cu marinarii vaselor din lipsA de hamali.
Muncitori pentru loplltat nu se gl!.sesc, aceste operatiuni se fac de personalul
şlepurilor.
CApitanul portului,

L.S. (ss) Indesci frabil.

N OTE
,. Regulamentul de administratia şi exploatarea serviciului maritim român" din

31 martie 1906, in .Monitorul oficial", nr. 1 9, 25 aprilie (8 mai) 1906, p. 656--673 ,
.Legea pentru organizarea marinei comerciale" din 12 februarie 1 907, Ibidem, nr. 260,
21 februarie (6 martie) 1907, p, 9996-10002 şi .Regulament pentru punerea In apli·
care a legii marinei comerciale" din 5 mai 1907, Ibidem, nr. 32, 12 (25) mai 1 907,
p. 1 228-1229.
2 Articolul 1 din regulamentul asupra serviciului maritim din 31
martie 1906,
prevedea că Serviciul Navigatiei Române, infiintat prin legea di n 3 mai 1896, con
form legii din 10 ianuarie 1 906, va fi condus de o direcţie din Ministerul Lucr;lrilor
publice (Ibidem, nr. 1 9, 25 aprilie (8 mai) 1906 p. 65q).
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3 Pentru invoiala intre
antrepenori şi muncitorii .tncărcli tori şi descărcători"
din portul Galati, din anul ! 902 şi anii anteriori a se vedea .Raportul Căpitlinici
portului Galaţi către Inspectoratul general al navigatiei ş i porturilor" din 13 1unie
1 902 (Arhiva C. C. al P.C.R., fond nr. 5, dosar nr. 1 048, f. 1 8---2 0) şi raporkal similar
din 15 iunie 1 902 (Ibidem, f. 24-26).
4 In octombrie 1 9 1 2 Căpitănia portului Brăila trimitea Inspectoratului general al
navigaliei şi porturilor un număr de 30 de broşuri cuprinzind proiectul de regulament
alcătuit aici, . Reguli şi uzul muncii in port" (Arh. St. Galati, fond Inspectoratul
general al navigatiei şi porturilor, dosar nr. 8/1 912, f. 1 54). Se trimitea apoi cite un
exemplar la toate porturile cu rugămintea de a-1 studia şi a comunica rezultatele
(lb1d�>m, f. 1 56).
5 .Monitorul oficial" , nr. 236, 27 ianu arie (9 februarie) 1 9 1 2, p. 1 0754-10i74 şi
C. Hamangiu, Codul general al României, voi. VII (suplimentul IV 1 9 1 1-1913), edi
tia a 11-a, Bucureşti, (f. d.), p. 740-7 1 1 .
6 Documentele referitoare la activitatea de cercetare a felului în care legea
asigurărilor din 1 9 1 2 putea fi aplicată şi in porturi se află la Arhivele Statului Galati,
fondul Inspectoratului general al navigatiei şi porturilor, dosar nr. 8/1 9 1 2 şi 9/1 9 1 3.
7 Arhivele Statului Galaţi, fondul Inspectoratul general al navigatiei şi portu
rilor, dosar nr. 8/1 9 1 2, f. 39. (Vezi document nr. 1 ).
8 La circulara privitoare la aplicarea legii asigurărilor in porturi s-au primit
răspunsuri de la porturile : Bechet, Constanta, Cetate, CăUiraşi, Calafat, Cerna-Vodă,
Chilia-Veche, Gura lalomitei, Gruia, Hîrşova, Măcin, Mangalia, Oltenita, Oltina,
Ostrov, Turnu Severin, Turnu Măgurele şi Zimnicea (Ibidem, dosar nr. 8/1912).
9.Vezi documentul nr. 2.
1 o Vezi documentul nr. 3.
11 Vezi documentel e nr. 4, 5.
�2 Tendinta patronilor de a se sustrage de la plata cotelor de asigurare s-a
evidentiat şi cu prilejul lucrărilor efectuate tn t'Oamna anului 1 9 1 2, pentru stabilirea
numărului antrepren orilo r şi pa tronilor din ii.ecare port, in vederea impunerii la
contributiile clitre Asociaţia patronală (Arh. St. Galati, fond Inspectoratul general al
navigatiei şi porturilor, dosare nr. 8/1 9 1 2 şi nr. 9/1 9 1 3).
13 Vezi documentele nr. 4, 5, 7.
1 4 Arh. St. Galati, fond Inspectoratul general al navigaţie! şi p ortuxilor, dosar
nr. 8/1 912, f. 39.
15 Arh. St. Galati, fond lnspeotoratul general al navigatiei şi porturilor, dosar
nr. 8/1 912, f. 60-63.
16 Din motive de spaţiu s�a renun�at la unele paragrafe mai puţin importante (n.r.).
1 7 Arh. St . Galati, fond Inspectoratul general al navigaţie! şi porturilor, dosar
nr. 8/1912, f. 1 27.
18 Arll. S t. Galati, fond Inspectoratul general al navigatiei şi porturilor, dosar
nr. 8/1912, f. 1 43.
1 � Arh. St Galati, fond Inspectoratul general al navigatiei şi porturilor, dosar
.
nr. 8/1 912, f. 1 43-144.
ro Arh. S t. Calaii, fond Inspectoratul general al navigatiei şi porturilor, dosar
nr. 8/1912, f. 1 53.
2 1 Ibidem, f. 1 82.
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M UZEISTICA I EŞEANA IN DOCU M ENTE
P!I"erzentălm, in extenso, lllaparlbul din 1 3 nOiiemiblri·e 1 697 a profe 
sorului universitar Teohari Antonescu către deLanul Facultăţii de
litere din laşi ,prin c are demonstrează - cu solide argumente şti
inţifice şi cu o fierbinte dragoste faţă de poporul nostru şi creatiile
lui - că înfiinţarea unui muzeu cu caracter istori c şi etnografic pe
['îngă Ulllli.vensirtatea deşeană se imp1Ull1e ca o .o0011d!iţie sine qua non
pentru dezvoltarea învăţămîntului nostru superior. El însuşi poseda
o interesanti colecţie de copii după unele sculpturi celebre ale anti
chităţii greco-romane, pe care le punea cu generozitate la dispoziţia
viitorului muzeu.
Pentru noi, documentul are semnificaţia unei valoroase contri
buţii la istoricul muzeisticii ieşene.
EM. O.

Domnule Decan

Un curs universila·r nu poate fi socotit c�-şi tmplineşte rolul sllu decit numai
dacll, expunerile teoretice de ordine mal inaltă, pe care profesorul le face de pr!
catedrll, stnt tnsotite de lucrări practice tn aceaşi directie, lucrări cari nu numai dl
pun In lumin!i mai vie cele susţinute de profesor, dar mai cu seamă au darul să
precizeze şi s!i fixeze ideile tn m\ntea studentului. Alcătuirea de laboratorii şi muzee:
deci, este prima conditie ce •e impune Universilătii noastre, dacii vroeşte să devie
un adevărat focar de cultură pentru tinuturile in care ne aflăm. Pentru aceasta mll
voi Incerca, domnule Decan, să vll tnflitişez pe scurt, motivele cari m !i oblig!i s!i cer
Interventia d-voastr/!1 pentru a face să se alclituiao;că un muzeu etnografic pe lingi:!
Universitatea noestrli.
ln studiul arheologiei şi antichit!itilor clasice, ocup!i, după cum d-voastr!i ştiti
foarte bine, un rol important expunerea diferitelor manifestări artistice ale popoa
relor vechi. Sculptura egiptean!! şi chaldeă, sculptura poporului helen şi roman, iatli
o tntreag!i fată a vieţii neamurilor vechi şi nu cea mai putin interesant!!. Expunerea
acesta tns!i nu se poate face, decit numai prezentind in copii cit mai exacte statucle
şi sculpturile rămase, numai in acest chip se poate vedea şi pricepe diferentele nuan
ţate de stil de la popor la popor şi mai cu seamă de la şcoală la şcoal!i. Orice altll

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

346

EM.

D.,

MUZEISTICA

IEŞEANĂ

tN DOCUMENTE

2

tnfăţişare este imperfectt! şi prin urmare lipsită de caracterul său ştiinţific.
Dar mai cu seamă colecţia de ghipsuri după s tatuile vechi ar putea să aibă un
rol �i mai larg pentru cultura noastră, rolul unei şcoale cu tnvăţămlnt estetic. Fru
museţea statuilor remase de la popoarele ca-ri au precedat tn t imp civilisatiunea
noastră modernă, mai cu seamă fr,Jmuseţea neintrecută a sculpturii helcne, ar putea,
dacă nu să atlte gNmenii de talente artistice ale t ineretului nostru, in orice caz
să deştepte gustul mai delicat pentru nişte m an i festări intelectuale de fineţea ope
rilor statuarice helene. Pretu tindeni In Europa, fie pe Ungă Universitate, fie chiar
In afarl'i de aceste insti tuţiuni de cnllură, mai in fiecare oraş mai de seamt!, din
Germania, din llal i a şi din Anglia, există cîte un asemeni muzeu de gliptică, cite o
colectie aldltuită in parte de copii şi de multe ori din originale dobindite cu multă
trudă. Este curios insă, cum tocmai această poreclită capitală intelectualii a ţl'lrii si1
fie lipsită de un asemenea Instrument de cultură, cind Universitatea din Bucureşti
posedii deja o colectir de ghipsuri, odinioară foarte frumoasă, In parte distrusă astlizi,
şi care a costat p e Minister mai multe zecimi de mii de franci.
Eu cred, domnule Decan, că in vederea acestui scop tnall, ar trebui pus o
stăruinţă cit m ai serioasă pe lfngă cei ce sint in stare a aduce la fapte o asemeni
nevoe.
Dar p� Ungă acest interes, mai este un altul ceva mai ridicat şi, lipsit de carac
terul sl'iu local, care cere neapărat. aldHuirea acestui muzeu etnografic. Pretutindeni
unde ne-am Intoarce privirile noastre, ne isbim de rămăşiţele bogate istorice şi pre
istorice ale popoarelor care au locuit aceste _ţinuturi ale Moldovei. Descoperiri tnsem
nate s-au flcut in ultimul timp, mai ales pc terenul preistoric la noi, şi nu cu prea
mare trudă şi nici cu mari sume de bani s-ar desveli acele comori ascunse astăzi
In pămtnt. Sint cetăţi numeroase şi bine tntărite cu ziduri de piatră şi cu ziduri de
pămlnl', sint valuri uriase, cari brăzdează solul nostru pe alocurea, sint movile şi
curgane de mărimi diferite şi d i n timpuri diferite, stnt peşteri pline de oseminte şi
de resturi de viaţă omenească din trecut, sint morminte, In fine, cari nu aşteapUi
decit o cercetflfi amănunţită ca să-şi spue taina lor asupra popoarelor, strămoşii
noştri din vremuri vech i . Acestor descoperiri existind un muzeu etnografic, li s-ar
da un asil şi ar fi scăpate astfel de inevitab i la ruinli la care sint expu se. Poate chiar
prin existenta acestui locaş, s-ar da putinţa şi rivna muHora din cei ce poscdll unel t e
şi obiecte de cultură preistorică, să aducă şi s ă contribue prin aceasta l a păstrarea
unor produse nl'iscu te din felurile imprejurări ale v ietii noastre roonâneşti, aşa de
tulburate, ş i din felul de a fi al rasei noastre.
Ş i chiar afarl'l de această menire, de a salva antichităH]e noastre preistorice
descopc"dite şi risipite de cl Hre particulari, muzeul etnografic ar avea poat·e ş i o
alta mai interesantă, intrînsul s-ar ia un asi! produselor noastre naţionale moderne.
Sint doar atitea obiecte de us casnic, sint atitea unelte cunoase ca forme, interesante
pentru foloasele ce aduc ţăranuLui, sint atitea produse născute din nevoile neamului
nostru, unelte şi produse cari d ispar cu vremea. lnHiturat.e de influenta aprigă a mlir
furilor din apus ş i din cari s-ar putea forma o icoană instructivă de formele vietii
noastre d i n trecut şi din present. In acest muzeu s-ar d a scăpare unui Intreg ram
de activitate nationalll, sculpturii in lemn şi picturii murale din trecut şi mad nouă
Clici, in adevăr, cine dintre noi, Domnule Decan, vizitind satele mai in lături de
influentele oraşelor şi prin aceasta d e influentele spiritului apusan, n-a admirat
sculpturile frumos sllpate tn lemn pe portalurile de intrare ale curtilor tărlineşU mai
bogate ? Cine n-a rămas Incintat de măestria 5i finetca daltei acelor meşteri pietrari
necunoscuti. cari au săpat, cu rlibdare ingerească pe pervazurile de piatră sau pe
uşile de lemn ale bisericilor, o lume tn treagă d� flori şi de animale, curioase
prin formele lor şi mal curioase prin croiala a tiludinilor lor 1 Orice necunoscuti,
minte sănătoasl'l stil surprinsă de bogl'itia şi fantasia stranie a zugravilor naţionali
cari au Impodobit peretii locaşurilor sfinte cu scene din mintea lor plăsmuitc,
adeseori cu scene d in lumea Dibliei ş i nu arareori luate chiar din lumea reali
UlUi. Intelege oricine importanta cu adevllrat is torică a portretelor de personagii
cti.toriceşti sau politice de altădatl'i, zugrăvite cu attta realism măsurat pe peretii
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templ e l or vechi. S-ar putea din aceste plcturi mure.le intrevedea uşor caracterele
morale ale acelor persoane cu rol i st o r i c şi asupra cărora cronicile noastre ne lasli
In nedumerire : In orice caz s-ar putee reconstitui f elul de tmbrlicllminte şi portul
oamenilor noştri de pe vremuri. Dupli toate aceste manifestări de sculpturli şi picturli.
s...a r putea face, de clitre cei competenti, copii ex acte sau, dac11 greutll.til e ar fi p rea
mari, foto gr afii cft mai amllnuntite, crt mai complete de pe aceste obiecte. Sint In
line m ul le icoenele vechi, sint multe odăjdiile sfinte şi candelabrele şi clirfile sfinte
frumos lucrate şi ferecate, cari In lo c de a fi părăsite !n diferite locaşuri şi llisate
sll. se piar d� sau si!l se strice, s-ar pu1ea aduna şi salva cu chipul acesat·, de o ruinli
sigură. Nu mai zic nimic despre alcsi Hurile fine tllrlineşli ş i des pre toată industri e.
tex\illl de l a tarl!, care lnlocui te pe fiece zi de mărfurile din Apus, sint mel'.ile să
dispară şi cu aceasta să facă uitată pentru totdeauna, unul din cele m a i frumoa s e
produse intelectuale ale neamului nostru - căci produs intelectual este orinduirea
cu gust a culorilor. - produse de aceiaşi valoare cu cele mai alese creaţiuni poetice populare ale rasei noas tre
Vedeţi, dar domnule Decan, ce importanţli extraord in ară ar putea sll aibli pentru
Universi tatea noastră in special, pentru România In general, crearea acestui muzeu
etnografic. Eu cred, eli, punind 1n v ederea d omn ul l! i Minis.tru aceste nevoi şi cerind
prin consiliul pro fesoral al Facultăţii de litere de aici, să ni se acorde o sumă cu
care să se pue b112ele unei asemeni institutii, ati flicut nu numai o operă de folos
universitar, dar şi un aşe:zlimint de nepretuită importanta naţională.
Primiti, vli rog, domnule Decan, exprcsiunea sentimentelor mele de stimă şi
,

.

·

.

consideratiune.

Nr. 1 24, 1 897 noembrie 1 3, Iaşi

Teohari Antonescu

Domniei sale
Domnului Decan al Facultăţii de litere din laşi
Arh. St.

laşi,

Facultatea de Litere Iaşi, dos. 892, f, 4 1 , 51.
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MARTURII NOI DESPRE UN CONCURS UNIVERSITAR LA I AŞI
IN ANUL 1 894
GH. BUZATU

Viaţa şi opera lui Nicolae Iorga, reprezentant eminent al spiri
tualiJtăţii româneşti din prima j umătate a acestui veac, au format
obiectul unor investigaţii mai vechi ori mai noi. Un fapt care a
retinut atenţia cercetătorilor e legat de începuturile profeS'Oratului lui
u niversitar. Este vorba de primul concurs - ţinut la laşi, in toam n a
anului 1 894
pentru ocuparea ca,tedrei de Istorie universală medie,
modernă şi contemporană a Facultăţii de litere de la Universitatea
din Bucureşti. In lucrările care se referă la acest moment din v1aţa
marelui istoric 1
şi dintre care se remarcă cea datorată prof. Barbu
Theodorescu 2 , excelentul bibliograf al operei lui N. Iorga - se resimto
ecoul aprigei dispute universitare din 1 894.
Netăgădu1t, un deosebit interes prezintă opiniile exprimate de
N. Iorga pe marginea concursului la care a candidat şi de pe urma
căruia, ·fiind în cîştig de cauză, a desfăşurat o prodigioasă activitate
un iversitară de peste patru d ecenii, pînă chiar în ajunul intervenirii
groaznicului său sfîrşit. Istoricul însu�i a consacrat episodului la care
ne referim mai multe pagini intr-o binecunoscută lucrare cu caracter
a u tobiografic 3 • Pînă astăzi a rămas, însă, necunoscută corespondenţa
lu i N. Iorga din vremea concursului. !n fondul Corespondenţa N. Iorga
de la Biblioteca Academiei R. S. România am descoperit m ai multe
documente conţinînd informaţii noi despre împrejurările în care s-a
desfăşurat concursul universitar de la Iaşi. Dintre ele, scrisorile trimise
de către N. Iorga la Bucureşti primei sale soţii, Maria Iorga ( născută
Tassu) , prezintă cea mai mare valoare, atît pentru faptul că vin să
îmbogăţească fondul actelor rămase de la istoric, cît şi prin aceea
că permit cunoaşterea mai îndeaproape a omului N. Iorga. Datînd din
perioada de formare a tînărului istoric, scrisorile respective prefigu
rează multe dintre trăsăturile contradictorii cunoscute ale unei excep
ţionale personalităţi, oscilînd între acte de mare generozitate şi pro
fundă subiectivitate în aprecierea
adversarilor, momentani sau
-

-
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permanenţi. Alte documente descoperite l a Biblioteca Academiei furni
zează elemente interesante pentru surprinderea atmosferei în care s-a
desfăşurat concursul ori oferă detalii în legătură cu unii dintre adversarii
de moment ai tînărului istoric. In anexa prezentei note tipărim toate
aceste acte inedite. Menţionăm că, în unele cazuri, am omis acele părţi
care privesc alte aspecte decit cele relative la concursul universitar
din anul 1 894.
Perspectiva candidaturii lu1 N. Iorga la ocuparea unei catedre
urâversitare s-a ivit în 1 892, c înd c atedra de istoria universală de la
Ur,iversitatea din Bucureşti a devenit vacantă în urma morţii titu
larului ei P. Cernătescu. La scurt t1mp, Iorga a primit o scrisoare la
Paris din partea socrului său, Vasile Tassu, în care a fost slfătuit să
se prezinte la concursul ce avea să se organizeze pentru ocuparea
catedrei libere. Tassu a insistat în ma1 multe rînduri în acest sens.
Indemnuri similare nu a întîrziat să pr'imească Iorga şi de la fostul
lui profesor la Universitatea din laşi, A. D. Xenopol. In cele din urmă,
I orga a dat curs acestor sfaturi. Printr-o cerere din 7 matrie 1 894
ad resată lui Take Ionescu,
ministrul Instrucţiei Publice din acel
moment, el a solicitat scoaterea la concu rs a catedrei ocupată anterior de
P. Cernătescu. Cererea a fost aprobată şi, la 19 august 1 894, tînărul
istoric s-a inscris primul la concurs. In curînd s-au mai prezentat alţi
trei candidaţi : Ion C. Georgian, M. B. Calloianu şi G. 1. Capitonovici.
G. 1. Capitonovici, deşi doctor în filozofie, era slab pregătit. M. B.
Callo1anu nu avea o pregătire specială pentru studiile istorice. Absol
vent al cursurilor de limbi clasice, a fost profesor secundar la Craiova
şi Bucureşti. In timpul concursului, el l-a defăimat pe J orga prin notite
nesemnate trimise ziarului " Românul" din Bucureşti.
Dintre toti adversarii lu'i N. Iorga 4, Ion C. Georgian era negreşit
cel mai redutabil. Urmase cursuri la Hautes Etudes şi funcţiona atunci
ca profesor secundar la liceul Sf. Sava din Bucureşti. Prin 1 885, Iorga
insuşi l-a avut dascăl la Botoşani. ln 1 894, Georgian a tipărit lucrarea
O pagină din viata marelui Ştefan, în care, combătind deschis pe
Xenopol, a încercat să dovedească că marele vo'ievod ar fi domnit 1 6
ani şi î n Muntenia.
Deşi mult mai tînăr, N. Iorga le era superior tuturor celor
amintiţi. După studii strălucite la Universitatea din Iaşi, el şi-a desă
vîrşit pregătirea în Apus sub directa influenţă şi îndrumare a unor
somităţi ale istoriografiei europene de la sfîrşitul secolului trecut Gabriel Monod, Charles Bemont, K. Lamprecht. In 1 893 absolvise
Şcoala practică de Inalte Studii din Paris, prezentind lucrarea de mare
ill tindere şi largă concepţie Philippe de Meziires (1327-1405) et la
croisade au XN . e siecle. Peste puţin timp, Iorga. şi-a trecut doctoratul
la Leipzig cu o teză consacrată lui Thomas III, Marquis de Saluces
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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( Paris, 1 893) . I ntre 1 892-1 894 a efectuat paralel intense cercetări in
arhivele europene, adunînd un extrem de bogat material privind istoria
poporului român. Străduinţele istoricului în această direcţie au fost
mult apreciate de Hasdeu şi Xenopol. Acesta din urmă consemna in
. Arhiva" d'in laşi că N. Iorga desfăşurase în străinătate o activitate
,. care face onoare neamului românesc şi pentru care ţara noastră tre
buie să-i fie recunoscătoare" 5•
Concursul universitar - fixat pentru data de 1 octombrie 1 894 a început intr-o atmosferă propice unei aprige dispute. Adversarii lui
larga nu erau de neglijat. Cum s-a arătat, Georgian, un bun profesor
de istorie şi posedînd un apreciat talent de expunere, se remarca prin
tr-o pregătire temeinică. El se bucura de o frumoasă reputaţie în rîn
dul opiniei publice ieşene, care a urmărit cu pasiune toate fazele în
trecerii. Ceilalţi doi conourenţi - Calloianu şi Capitanovici - aveau
sa. se retragă înainte de ultima probă. Un alt fapt, care explică i nte
resul stîrnit de concurs, l-a constituit componenţa comisiei examina
toare. Ea cuprindea numai personalităţi de prestigiu : Al. Odobescu preşedinte, A. D. Xenopol, Petre Răşcanu, Aran Densuşianu, C. Leo
nardescu, 1. Caragiani şi A. Vizanti - membri.
In atari împrejurări se inţelege c ă sarcina lui Iorga nu a fost de
loc lesnicioasă. Pe lîngă faptul că se prezenta în faţa unei comisii din
cele mai exigente, el a intimpinat serioase greutăţi
intre care cele
materiale nu se aflau nicidecum pe ul timul plan. Pe deasupra, el a
trebuit să se învingă, în primul rind, pe sine însuşi. El era ţinta unor
atacuri în presă ori avea de îndurat aroganta celorlalţi candidaţi. Des
pre toate acestea Iorga a informat pe soţia sa printr-o carte poştală
din 1 octombrie 1 894 (1) . Concursul a inceput cu întîrziere, l a 4 oc
tombrie 1 894. Primele patru zile au fost ocupate cu probele scrise, la
t:: are Iorga s-a dovedit net superior. Subiectele tratate nu i-au fost to
tuşi agreabile, iar comportare a lui Georgian l-a iritat profund pe tină
rul istoric (Il).
Din corespondenţa lui Iorga se poate desprinde că el a bănuit
sprij inul sincer ce i-a fost acordat de Odobescu, Xenopol şi Răşcanu
( III). Totodată, tînărul istoric nu-şi poate stăpîni mînia atunci cind
vorbeşte despre adversarii săi care, ce-i drept, au recurs' adesea la
procedee reprobabile numai pentru a-l discredita. Intre 8-1 1 octom
brie 1 894 s-au ţinut probeie· orale. Georgian l - a insultat şi cu acel
prilej ( I V ) .
Comisia examinatoare s-a întrunit a d o u a zi după terminarea pro
belor orale. Procesul-verbal •încheiat la 12 octombrie 1 894 consta.t a că
ul timii doi cand i d aţi r � m aşl în concurs .. - Targa şi Georgian - pese
dau unele calităţi de mari merite" , cum şi unele defecte şi lipsur i " ,
fapt pentru care comisi a a hotărît s ă nu recomande pe niciunul din
tre ei pentru ocuparea catedrei. Iorga avea toate motivele s ă nu fie
optimist, după cum rezultă din rîndurile transmis'e sotiei ( V) . Cu toate
acestea, N. Iorga avea să obţină in 1 894 catedra. Acest lucru s - a data•

•
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rat intervenţiei lui Al. Odobescu, care, la sugestia com1s1e1 examina
toare de la laşi, a propus într-un raport înaintat Ministerului Instruc
ţiunii ca să se aleagă unul din cei doi concurenţi pentru a suplini
pentru run an de zile catedra vacantă. In acest răstimp, s'cria Odobescu,
persoana aleasă va .,putea dobîndi prin practică calităţile necesare
unui perfect profesor universitaru 5• Barzîndu-se pe această încheiere a
preşedintelui juriului examinator, Ministerul Instrucţiunii l-a desem
nat, la 1 1 octombrie 1 894, ca profesor suplinitor pe Iorga 7 , care obţi
nuse la concurs o medie generală mai mare ·cu cinci zecimi decît Ion
C. Georgian. In anul următor a aVlllt loc la laşi un nou concurs pentru
ocuparea aceleeaşi catedre. De acea dată succesul lui N. Iorga a fost
deplin, el fiind recomandat profesor provizor de istorie universală la
Universitatea din Bucureşti. Nu peste mult timp a fost confirmat pro
fesor titular al catedrei respective. Astfel s-a încheiat un concurs uni
versitar, menit să devină " celebru" , datorită participării lui Nicolae
Iorga.
Despre atmosfera care a domnit la Iaşi în urma concursului date
interesante aflăm dintr-o s'crisoare trimisă de I. Fîntînaru fostului lui
coleg, N. Iorga ( VI ) . În s•f îrşit, subliniem că ni s-a părut extrem de
semnificativă o scrisoare de-a lui Ion C. Georgian trimisă lui Iorga in
anul 1 9 1 1 ( VII). Fostul profesor şi adversa r al marelui istoric, căzut
atunci pradă unui mistuitor zbucium sufletesc, a crezut că era momen
tul prielnic să solicite iertare lui N. Iorga pentru toate "necazurile u
ce-i pricinuise anterior. Sîntem convinşi că este vorba despre faptele
petrecute în vremea concursului de Ia 1 894. Aşa cum rezultă dintr-o
altă scrisoare - pe care nu o tipărim - N. Iorga a răspuns fostului
său da.scăl la precedenta 8• Pradă aceloraşi nelinişti şi cuprins de ma
nie religoasă, Georgian a revenit asupra .. grozavelor raporturi dintre
noi de altă dată" . De asemenea i-a cerut lui Iorga să obţină de la
Xenopol .,să mă ierte de toate greşelile ce i-am făcut" ?. O altă scri
soare, din 8 aprilie 1 9 1 8 , ni-l înfăţişează pe Georgian copleşit ireme
diabil de mania religioasă 10• Drept care ne apare explicabilă pretentia
trans'Dlisă de el fostului său e·lev ca, să-şi .arunce în foc " întreaga lui
operă pentru . singurul scop : mîntuirea sufletului D-tale de chinurile
focului veşnic " ( 1 ? ) 1 1 • Nu am găsit util s ă reproducem această scri
soare în anexă.
ANEXA
- 1 -

1 oct. 1 894

( . . . ) Ţi-am primit •aotcle la limp, dar nu mi-au folosdt. Cei doi dedeg•ati din
Bucureşti n-au venit şi nu vor vcrui poate pin11 la 1 0 : ieu am tocmai 22 de lei. Pe
urmă rămfne cheltuiala pe timpul concursului ( 2 odaia, 4, m incarea). Oandidatii :
Caloianu, G�orgi•a.n şi dobitocul de care se vorbtia c11 nu vine 12• Foarte aroganti
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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:.Oti : G[eorgian] inlrli In cancel!a.rie ca la iel acasă şi a declar.at tn fata dasdllilor
că .pe iei nu-l suplirl! concurenti�". Mi-a ��m�intit tot de fata lor, c-am fost exclus
diD liceu. Dobitocul nr. 3 m-a mlnjiot, tot de fa\la dascli!.ilor, de cite ord s-a vorbiL
de Berlln. Doar e doftor 111.colo 1 leu stm foarte necl!jit [ . . . ]
(Bibl ioLece Acredemiei, Cowspondenta
vol . V, nr. 99).

N.

- 11 -

Iorga,

S oct. 1894

(. . . ] Concursul a lnceplllt, dar Odob(escu] a revenit la Bucureşti (de-ar veni
loepoi 1 ). Am dat 2 teze, cam pipăr�te ca sublioct. Mii suplirli m ai mult -It toll'te
impertinenta, In aflară de orice închipuire, a onorabilului Georgian. Tr�uie să . J
\"eZI ca sll vezi c e lns�nă un om obnaznic şi fanfaron [ . . . ]
(Biblioteoa Aoademiei, Corespondenta N. Iorga,
vol. V, nr. 1 01 ).
- III -

7

oct.

1894

[ . . . ] Am dat azi ultima teză şi, In astă searli, lta opt, Incep orllll ele, adecă trag
on!lul pe m1ne. Od(obescu) ie foterte regulat şi foarte gentlil ; tot aşa şi restul ju
riuiui. Chiar şi Dens[uşianu) cu cere am vorb it de la lntăia Intilnire. In schimb
concurentii continuă a se purta cum ti�am scris : Geor[gian) ie de o indolent! fabu
loasă : azi ne-111. invi'bll t să protestlim Inainte corut:ra rezulbatulud concursului.
Xen[opol] ie ctt se poate de treabă : a dus la societate documentele mele şi
le-a lăudat peste măsurli. La Răşcanu am prlnzit, cind nu era lncă In juriu [ . . . ]
(Bibli0teoa Aoademiei, Corespondenţa N. Iorga,
vol. V, nr. 1 04).
- IV [Nedatată]

[ . . .] MI duc să trag ezi al 2-lea oral. lntălul a mers bine. Cap[itonovici] 18 vot
bit cu Lotul Insuficient ; Ge[orglian] a 1insult81t comisiunea şi pe mine, ln oralul lui,
a făcut profesie de credintl!, a spus anecdote : n-a dezvoltat nimic, 18 supărat juriul,
dar a fost aplaudat cu dildură de public (da). AmbÎii au cerut deja casarea.
N-am weme si'! scriu mrai mult, clici plec ta Od[obescu) p[entru] tragerea ora
lului [. . . J
('Biblioteca Aoademiei, Corespondenta N. Iorga,
vol. V, nr. 105).
- V [Nedlalată)
w
[ . . . ] Nu-ti scriu nmuc de concurs, fiindcă nefiind nimic sigur, te-aş Incurca şi
poate supăra şi pe tine [ . . . ]
(Biblioteca Academiei, Corespondenta N. Iorga,
vol. V, nr. 1 06).
-

Dr·agă Iorga,

VI -

laşi,

18

oct.

1894.

Iti scriu lncă sub impresia bolilrlrei juriul\lii tău examinator. Tu cel putin
n-auzi, pe cind urechile mele nu-s scuti.tc o zi măcar de a 18Sculta păcătoasele, lip-
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silele de temei şi murăa.rele aprediel'li ale aUtor scapeţi intelec:tuali ce oautil •a Ulrgi
mereu cercul admirato11ilar de emfasil şi de talente problematice. Nu ştiu cum nu
mii pot stll.plni ori de cite Oll" i i-<aud deşi ar trebui despretuiti cind oameni cu o pri
cepere şi dreptate netiigll.dttitll. lti loau totdeauna apilrarea. Pll.irerea serioasll. emis<'!
Intr-un mic grup la clubul liberal de un fost ministru al lnstrucţjei revoltat de re
zultatul aiJt de neaşteptat şi saandalos, datol'lit unei pii.rti din juriu, o poţi considera
ca r!isbunarea cea mai puternicii. Impotriva
neadevirurilor debiltate de nevolnicl.
Iti voi povesti amilnuntilt spusele lui precum şi al e altor oameni remaraabili In
zu.a cind voi veni la Buc111re şli, zi pe care-ti voi arăta-o In curind.
Sll.rutilirli.
FAntânaru.
('Biblioteca Academiei, Corespondenta N. Iorga,
voi. V, nr. 121-122).
- VII Domnului profesor N. Iorga - Joaşi
Vomiceni ( distr. Dorohoi)
20 sept. 1 9 1 7
Domnule Iorga,
Privind iscll.litura ce ·termin!i accestii saris6re, <llli putea zice : .Scrisoarea unui
nebun• şi a o arunca.
Dac!i Insii vei avea tngilduinta oa celii cite-va rindurli te vei lncredin� eli eu,
scriitorul, care sllllt In ghiarele mortili şi In gura Îlll.d ului, vin umilitor 111 - ti cece ier·
tare pentru tâte neajunsurile, nedreptlitile şi necazurile ce ti-am pricinuit. Ţi fac
aceastil rug!hnli.nt e cu nildejdea eli te vei gindi la cuvintele Mintuitorului care 11
zis : .De veti ierta greşelile oamenilor, şi baUH nostru cel ceresc va �erta greşelile
v<>are", şi eli-mi vei dilrui iertarea O-tale din t6t!i inima [ . . . ]
Nu aş fi lndrăsnit, iubitul meu flrate In Hristos, a-ţi adresa 111cest Indemn, dacii
nu lllli. fi fost ctt de puţin elevul meu, şi dacii nu aş fi •avut a-ti cere iertare pentru
picatele mele fat! de D-ta [ . . .] Eu sint Intr-o &:tare cil abi.a pot ţinea condeiul In
mtn!i. Altfel m-<aş Uri plnil la laşi U aş vorbi din viu grai cu nildejdea eli ile slu
jesc, şi cil m-ai putea asculta. Aşa cum sunt, tnsil, trebuie s ă mii milrginesc la
acestli scris6re.
ŞI 6re cum al refusa, iubite elev şi frate Intru Hristos, dacil le-<aş conjura In
genunche sil vii D-ta la mine 1 Ai jertfii dou!i zile, iar nepotul meu t•e 111r clil!uzi [ . . . ]
Termin rugind pe bunul Dumnezeu sil v!i dea mila şi �ajutorul seu D- talo şi fa.
miliei D-llale ; iM pe D-ilale te rog s!i primeşti sincerele mele doriri de bine.
Ion C. Georgian
fost profesor de Istoric.
('Biblioteca Aaademiei, Corespondenţa N. Iorga,
voi. 273, f. 3 1 3-314).

NOTE
1

Vezl A. D. Xenopol, l1toria ideilor mele, In I. E. Toroutiu,

St udii

şi docu

mente literare, IV, Buc\lil'e şti, 1 933, p. 399-400 ; Ion Petrovlci, De-a lungul unei
vieti. Amint irl, Bucureşti, Editura pentru Literaturii; 1966, pp. 395-402 ; C. Cernli-
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1

lanu, N. Iorga. Idolul neamului romdnesc, Bucureşti, 1 932, p. 105 1 Barbu Tbeodo
rescu, Nicolae Iorga, Bucureşti, Ed itura Tineretului, 1968, pp. 1 1 8---1 2 1 .
2 Cf . Barbu Theodorescu, U n concurs universitar celebru (Nicolae Iorga), Bu
cureşti, Casa Şcoalelor, 1 944, 148 p. + Anexe.
3 Cf. N. Iorga, Orizonturile mele. O vlaţd de om aşa cum a lost , 1, Bucureşti,
1934, pp. 260-262.
4 Informatille care-d privesc au fost exla'ase din Ba.rbu Theodorescu, Un concurs universitar celebru (Nicolae Iorga), pp. V-XV.
5

6

Cf

.

•

Arhiv a•,

an.

IV, nr. 7--8/1 893, p. 453.

Barbu Theodorescu, op. cit., p. 1 33 (Anexe ).
7 Ibidem.
a Vezi Bib lio teca Academiei, Corespondenta N.
C. Georglla.n ditre N. Iorg a. Vornloeni, 7.III. 191 8).
' Ibidem.
10 Ibidem,
f. 569-571 (Ion C. Georgdian dltre
1 1 Ibidem.
12

Iorga voi. 273, f. 508---509 (Ion
,

N.

Iorga.

Este vorba de G. 1. Cepitonovlci.
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Vol'D4cenl, 8.IV. 1 918).

NOTE

PROBLEMATICA ISTORICA LOCALA IN ATENŢIA CERCETATORILOR
I EŞENI

Notăm cu satisfacţie elaborarea, î c. ultima vreme, a unor lucrăr!
de certă valoare ştiinţifică şi documen tară., a căror confruntare cu
publicul (cititori şi specialişti) era mai mult decît dorită. Preocuparea
unor cercetători ieşeni în domeniul istoriei , de valorifkare a imensului
material documeOJtar existent în diverse arhive locale, s-a clovcdit
inspirată prin rezultatele mulţimitoare ccue le-a dat.
Mai multe cărţi tipărite la laşi, din iniţiativă şi resurse locale,
fac obiectivul dezbaterii unor probleme istorice, concepute fitt f:nb
forma un o r monografii, fie syb forma unor antologii, lucrări bibliografice,
ghiduri istorice etc. In acest sens, redăm lucrările la care vrem să n e
referim :
- Georgeta Tudor an, Ştefan Gheorgl1iu, monografie
1 969, t 60
pag.
- A. Kareţchi şi C'. Cloşcă,, Publicatii antifasciste ieşem: 1 969,
2 1 0 pag.
- A. Kareţchi. Georgeta Tudoran, L. Eşanu, laşi - Mărturii ale
luptei revoluţionare , 1 969, 60 pag.
- A. Loghin, Em. Bold, 1. Agrigoroaie, laşu/ contemporan, editura
"Junimea"., 1 969, 2 1 3 pag.
- Biblioteca munidpală " Gh. Asachi " laşi, Monumente din muni
cipiul şi j11deţul laşi, ghid bibliografic, 1 969, 1 43 pag.
- D. Berlescu, C. Botez, 1. Saizu, File din istoricul fabricii de celu
loză şi hîrtie " Letea " Bacău, monografie tipărită cu fondurile intre
prinderii băcăoane, 1 969, 285 pag.
-- C. B otez şi L. Eşanu, Uzina mecanică de material rulant Paşcani,
monogrnfie, tipărită cu fondurile întreprinderii respecti ve, 1 970,
236 pag.
Apariţia acestor lucrări a fost consemnată la vreme de către= publi
ciSitica locală, precum şi de revistele de specialitate centrale. Intentia
noastră este de a relua, într-o formă unitar� restrînsă, comeulariile
,
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stîrnite de apariţia cărţilor citate şi de a fructifica concluziile ce se
desprind din aceste opinii. Necesitatea acestei dezbateri rezulta, după
piirerea noastră, tocmai din felul aparte in care a fost soluţionatc1 pro
blema editorială a lucrărilor amintite şi sirguinta cu care au fost fruc
tificate probleme de istorie locală.
Prezentînd cititorilor săi lucrările : Publicatii antifasciste ieşene ;
Ştefan Gteorghiu şi laşi - Mărturii ale luptei revoluţionar e, prestigi
oasa revistă bucureşteană "Anale de istorie" consemna în nr. S/ 1 970
că "cele trei cărţi prezentate reprezintă contribuţii la cunoaşterea mai
detaliată a unor aspecte din istoria mişcării muncitoreşti. Ele fac do
vada existenţei multor direcţii de cercetare şi valorificare a istoriei. .. "
Apreciind ca deosebit de utilă existenţa unor preocupări fn direc
ţia valorificării tezaurului istoric local, Ion Babici semnează în "Lupta
de clasă" nr. 2/1 970 un material al cărui titlu este destul de semnifi
cativ şi anume : La Iaşi, un bun exemplu editorial. Acest "bun exemplu
se referă la acelaşi fapt şi anume ci!i " in ultimul timp au apărut o serie
de lucrări consacrate tradiţiilor Juptei revoluţionare a proletariatului
român, a partidului său comunist.
La aprofundarea şi popularizarea
unor aspe"ate importante ale acestor traditi i - precizează autorul - au adus o contribuţie meritorie lucrărilor elaborate de cercetători
din diferite judeţe ale ţării. Pe a ceastă linie se înscrie aparHia r ecen t.1
a lucrărilor Publica(ii anti/asciste ieşene şi ltlşi - Mtirturii ale lupte}
revoluţionare• .
Revista ieşeană " Cronica" din 30 august 1 969, însera în legătură
cu lucrarea, Publicatii antifasciste ieşene că " este pentru prima datu
cind se întreprinde o astfel de cercetare . . . pentru prima dată se aratd
concret aportul Iaşului la lupta antifascistii . . . "
In acelaşi context, ziarul local " Flacăra Iaşulu i " , c-nnsemna; intre
altele, că : " tn ansamblul ei, lucrarea constituie şi un preţios indreJJtar
bibliografi c pentru studiul presPi româneşti dinainte de 23 August 1 944,
alcătuit cu uşurinţă şi eficienţă. O astfel de carte, trăind prin nou tatea
viziu ni i de redactare şi prin suflul de viată ce o străbate, este o oper�
constructivă de mare utiUtate . . . • ( Val. C. Neştian).
Intr-un spirit elogios au făcut referiri la adresa acestei lucrări şi
alte publicaţii, precum şi unele corespondenţe adresate autorilor din
partea unor distinşi oameni de ştiinţă ca Petre Constantinescu - laşi,
Vasile Maciu, ş.a.
M

Interesul manifestat faţă. de această lucrare, precum şi sugestiiie
aduse cu privire la r!sptndirea ei mai largă, ne îndreptăţeşte să. opinam
pentru o nouă ediţie a lucrării, cu un spaţiu mai mare, tn care să fie
cuprinse şi alte materiale - pe nedrept rămase nefru.ctificate in pre
zentul vol um , din lipsă de spatiu - impunîndu-se şi asi gurarea UDei
de către o editură (menţionti.m cd.
ctrculatii mai largi, prin librării,
maj oritatea acestor lucrări au fost destinate numai pentru biblioteci,
motiv pentru care nu au putut fi valorificate prin librării).
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Aprecierile publicisticii şi rev istelor de specialitate s-au adresat şi
celorlalte lucrări amintite mai sus, aprecieri care au fos t prezentate pe
larg in coloanele diferitelor ziare şi reviste. Revista "Anale de tstorie"
recomanda Iaşi - Mdrturii ale luptei revolutionare ca o lucrare vale
roasă, utilă, în care autorii "urmăresc activitatea multiplă şi plină rl.r
sacrificii desfă.5urată la Iaşi de partidul comunist, de la creare !>i p ină
in August 1 944. . Cartea ne înfăţişează laşul ca pe un oraş tn care
comuniştii, antifasciştii şi democraţii au triiit şi au luptat cu tenacitate
şi dirzenie în toate momentele perioadei interbelice " (Marln t'. Stă
nescu).
De asemenea, revista " Anale de is'lorie " semnala ca o apariţie
reuşită şi monografia Ştefan Gheorghiu, la adresa căreia stnt filcute
ar,recieri elogioase.
O lucrare mult aşteptată, Iaşul contemporan, a fost primită de
critică cu aceeaşi căldură. Este suficient să amintim un fregment din
prezentarea cărţii făcută de A. Kareţchi ,
în "FlacMa Iaşului ", care
subliniază că este "o valoroasă lucrare" şi căi aparitia acesteia vine să
completeze un gol in istoriografia noastrA şi să răspundă unor necesi
tati stringente ale cercetării istoriei contemporane a României. Ca o
concluzie, semnatarul arată că, deşi
prezintă adevarate calităţi de
lucrare ştiinţifică.!, totuşi volumul " Iaşul contemporan• nu poate fi privit
dedt ca un inceput, ca o etapă pe calea scrierii unei monnqrafii mult
mai ample, care s ă analizeze exhaustiv istoria oraşului laşi . . . şi că
prin bogatul conţinut de idei Iaşul contemporan constituie o realizare
valoroasă, dovedind strădania autorilor de a ·contribui la cunoaştereA
unor pagini importante din istoria oraşului Iaşi ".
.

Colectivul Bibliotecii municipale " Gh. Asachi" Iaşi, în preocupă
rile sale susţinute de a pune la îndemînă cititorilor lucrări de sinteză (.U
caracter informaţional, şi-a înscris in rea li zările sale şi ghidul biblio
grafic Monumente din municipiul şi judeţul Iaşi, considerat de noi ca
stringent necesar şi a cărui aparitie nu poate fi decît salutată. Prezen
tarea făcută de Ion Stoica în Revista bibliotecilor nr. 2/1 970 scoate in
evidenţă faptul că : "Intr-un oraş ale cărui vestigii şi realită.ţi culturale
trezesc un atit de susţinut şi permanent interes, abordarea bibliogra
fic! a acestui domeniu este deosebi·t de util& . . Ghidul bibliografic susţine semnatarul prezentării amintite - editat de Biblioteca munici
pală din laşi, arată cit de multe domenii, realmente interesante, r ămîn
deschise activităţii bibliografice, oe forme diverse poate îmbrăca biblio
grafia locală, constituie o invitaţie pentru dezvoltarea acestui tip de
bibliografie atit de necesară pentru toate bibliotecile publice impor
tante din tara noastră.
Volumul File din istoricul fabricii de celulozd şi hlrtie Letea - BaccJu
tntruneşte reale calităţi de lucrare ştiinţifică şi de popularizare, inmă
nunchiate într-o reuşită monografie. Susţinînd oportunitatea şi calită
ţile remarcabile ale acestei lucrări, revista w Ateneu M, din aprilie
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1 970, consemnează căJ : ntrei istorici i'eşeni - D. Berlescu, C. Botez şi
1. Saizu - au redactat şi încredinţat tiparului, după o documentare
indelungată şi minuţioasă, monografia Intreprinderii "Letea" din Bacău,
prima societate de fabricare a hîrtiei în România. Lucrarea. . . consti
tuie o reuşită a genului u
subliniază Teodor Timaru, semnatarul rîn
durilor dtate.
Ultimul volum din seria celor pe ct�are ne-am propus să le prezentăm
în lucrarea de faţă, Uzina mecanică de reparat material rulant Paşcani,
1869- 1 969, se înscrie pe linia acelora,şi realizări meritorii ale cercetă
torilor ieşeni. Apariţia acestei cărţi vine să confirme o dată. în plus că
este pe deplin posibil a se elabora lucrări valoroase în diverse centre
ale ţării, lucrări în care să se concretizeze în mod corespunzător acti
vitatea de cercetare istorică, baza.t ă pe aprofundarea investigatiilor
ştiinţifice locale. Inedită, atît prin realizare cit şi prin bogăţia de date
noi, lu·crarea aduce un aport major la punerea în valoare a unui bogat
material documentar, existent în diferite fonduri arhivistice locale.
Pdrcurgînrl un volum mare de documente şi lucrări referitoare la viaţa
şi lupta de un veac a ceferiştilor păşcăneni, autorii, printr-o selecţie
minuţioasă a celor mai reprezentative aspecte ale problemei, au con
ceput o lucrare unitară, judicios redactată.
Lucrările enumerate pînă acum sînt nu numai rodul unei migăloase
munci de cercetare, ci şi a sprijinului acordat cu multă înţelegere , de
către Comitetul judeţean laşi al P.C.R .. cu ajutorul căruia au fost tlpă
rite trei din cărţile amintite : Ştefan Gheorghiu, Publicatii antifasciste
ieşene şi Iaşi - Mărturii ale luptei revoluţionare. Aceas'tă comunitate
de acţiune realizată pe plan local s-a dovedit pe deplin posibilă şi
fructu.:>asă . Ea a contribuit în primul rînd la valorificarea cu un ceas
mai devreme a unor valori documentare, care se cereau exploatate ş i
cunoscute.
Merită ami:ntită aici şi sustinuta activitate desfăşurată în această
direcţie de către Sectorul din Iaşi al Institutului de studii istorice si
social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., care, de altfel, a constituit
nervul animator al acestei laborioase activitălţi. Sub directa sa egidă
au fost tipărite patru din cele şase lucrări. Referindu-se tocmai la o
asemenea iniţiativă şi susţinută activitate, revista ,. Anale de istorie"
in nr. 5/1970 apreciază că : "Aceasta este o muncă de importanţă ce se
cere continuată atît la laşi, extinsă mai ales în alte centne ale ţ!rii . . . "
Considerăm acest îndemn ·ca o certă posibilitate şi noi subscriem întru
toul la realizarea ei pe un plan dt mai larg.
-

C. OARGA
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COORDONATE PREZENTE Ş I VI ITOARE ALE CERCETARI I ŞTI I NŢIFICE
IN M UZEUL D E ISTORI E A MOLDOVEI

Convingerea că muzeul consUtuie un mod de exprimare .concretil
a gin dirii ştiinţifice are, astăzi, dreptul de adevăr logic. In cadrul insti
tutiilor ştiinţifice de prestigiu, muzeele de istorie ocupă un loc aparte
nu numai prin numărul lor şi prin bogăţia colecţiilor, dar - credem
noi - şi prin răspunsurile ce trebuie date intrebă�rilor capitale : ce am
fost. ce sintem, ce vom ti.
Jn laconismul documentelor şi a celorlalte piese expoziţionale vizi
tatorii găsesc .sinteze, fie ale unor momente-cheie din dezvoltarea
istoricii� a poporului nostru (Muzeul Vnirii din Iaşi, fie a unei 'Părţi
mai mari a ţării -- in trecutul feudal avind organizare de sine stătă
toare - ( Muzeul de istorie a Moldovei) . Aceste sinteze, în limba.j mu
zeistic : expozitii de bază, nu sînt altceva decit rodul muncii de cer
cetare ştiinţifică a tuturor izvoarelor istorice de către muzeografi.
Cercetarea, fie a propriilor colecţii, fie prin săpături arheologice,
fii·e tn bliblioteci şi aJrihive, rewlta·tua fiinld �reoda:crtaTea in extenso a tema
ticilor pentru diferite secţii, prezintă în muzee o notă specifică prin
aceea că are aplicabilitate practică : expoziţia de bază pentru public.
Aceasta este o operă colectivă de creaţie ştiinţifică, o parte integrantă
din activitatea vie de cercet·are. Coordonatele eforturilor colectivului
de muzeografi istorid ieşeni cunosc, în prezent, tocmai această efer
vescenţă creatoare a elaborării şi punerii în practică a unei largi şi
bogate tematict privind dezvoltarea istorică a Moldovei, din cele mai
vechi timpuri pînă astăzi. Tematica - rodul unei profunde analize a
istoriei, redată printr-o sinteză în care-şi dau mîna selecţionarea
momentelor tipice cu selecţionarea tipicului din exponate - constituie
dovada prezentă, oea mai elocventă, a cercetării ştiinţi fice din muzeis
tic.a istorică ieşeană.
In acelaşi timp, activitatea 'Permanentă de informare asupra pro
blemelor din profilul muzeului şi activitatea de valorificare a pieselor
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de cultură materială şi spirituală au favorizat apari tia unor interesante
şi documentate comunicări, note, lucrări, studii 1 .
O publicaţie periodică este o carte de vizită obligatorie pentru un
murzeu de ist01r:ie, o condiţie sine qua non ftL:nalil.zăr'ii ceroeltă'l"i� sti�nţi
fice. Dat fiind faptul că publicaţiile muzeografice siillt incă - la ora
actuală - cu totul insuficiente faţă de numărul mare al valorificărilor
cercetării noastre ştiinţifice, o serie de muzeografi ieşeni şi-au publicat
lucrările, în anii trecuţ i , sub egida altor instituţii ştiinţifice 2 •
Dar, apariţia primei culegeri " Cercetări istorice" înseamnă un pas
făcut in aria largă a publicisticii muzeis1ice nationale. Prin rezultatele
scrise ale laboratorului nostru intern de muncă 3 ne legăm organic de
cercetarea ştiinţific ă activă: a ţării. Grupaţi şi îndrumaţi in j urul acestei
publicaţii, muzeografii ieşeni urcă, in formarea lor de specialitate, o
treaptă calitativ superioară.
Dorim ca din Muzeul de istorie a Moldovei, din publicaţiile aiCes
tuia, să facem un nucleu viu, un centru activ al cercetării ştiinţifice.
Un rol deosebit de important 1-ar avea organizarea unor simpo7ioane
şi sesiuni de comunicări, la scară interjudeţeană. în colaborare cu cele
lalte muzee de istorie di:n Moldova. Tematica propusă spre dezbateri
va cuprinde capitolele fnndamentale ale muncii noastre : muzeologie.
muzeogra!ie, muzeotehnică, pr01pagandă , activităţi d esfăşurate de toate
cadrele ştiinţifice, întrucît - în forma actuală de organizare a muzee
lor - nu există servicii specializate în aceste directii . O sesiune sau
un simpozion cu tematici bine definite constituie nu numai un prilej
de contacte pentru muzeografi. nu numai cunoaşterea amănunţită a
rezultatelor noilor cercetări, dar, contribuie prin discuţii, mai ales, la
elucidarea unor importante probleme de cercetare actuală.
Ceroetarea ştiinţifică este o parte esenţială a activităţii în muzee,
necesitatea ei avînd caracter de lege pentru muzeografi. Operind cu
piese autentice, prelucrînd colecţiile muzeului, un muzeograf realizează
o cunoaştere aprofundată asupra unui domeniu, fenomen , epoci, cunoaş
tere care este transmisă prin elaborarea conduziilor, fie teoretic (o
lucrare publicată), fie practic, în expoziţia de bază a muzeului. Clari
ficare, teoretizare, valorificare - iată
trepte ale activităţii noastre,
sau, cum atît de plastic se exprima prof. univ. dr. doc. Const. Ciopraga:
wO mulţime de lucruri care nu sînt cunoscute, elemente de biografie,
pagini necunoscwte, comunicări de manuscrise, de documente - toa,te
astea servesc cu fapte prin fapte la dezvoltarea culturii . . . Orice cul
tură porneşte de la fapte, este primul pas în ştiinţă. Ştiinţa începe c u
clasificarea faptelor, cu sistematizarea lor, ducînd in sfîrşit la interpre
tarea lor • 4•
Fructificarea maximă a valorilor spirituale din muzee este sarcina
esenţială a noastră, convinşi fiind, că orice efort se aliniază în frontul
comun al dezvoltări i ştiinţei in ţara noastră..
ALEC RAM
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CERCETARBA ŞTJINTJfiCA IN MUZEU

NOTE
1 . Citli m citeva dintxe comun idi r ile prezenbate la sesiunile organiZIItte de Direc·
muzeelor şi monu me nt elor din C.S.CA. : Formarea ideologiei unioniste Jn ŢtJrile
române de Const. Florea, CJieva consideratii asupra .Istoriei patriei" ca obiect de
JnvtJtamint Jntre anii 1859 şi 1866 de Maria Humlnic, Problema principelui strtJfn şi
mişcarea unionistd de G eorge t a Crliciun, G Jndirea t�ocial-politic(J a lui N. Bdlcescu
despre Unire de Mihai Croitoru, Precizdri cu privire la activitatea revolutionar(J a
lui Vasile Mdllnescu de Elena Petri şo r , Castrul roman de la BarboşJ - Galati de
Seiva Sani.c tn colab or are cu cercetlltorl de la F i l i al a laşi a Academiei R.S.R. ; de la
O comedie inedltd a lui G.
sectia Istoria lite rat urii tn Moldova citlim l u crlir i le :
TopJrceanu - .Omul din lundM - de Ion Arhip, Date noi privitoare la Ion Creangd
de Flaviu S ab li u .
2. C(Jlfltori strdini despre laşi Jn sec. al XN -lea - al XIX-lea de Georg e ta
Crliclun tn culegerea .Studii şi ar t i cole de istorieM , vol. VIII, 1 966, Societat ea de
ş tiinte istorice şi filologice din R.S.R. 1 Doud mici depozite de am/ore romane din
Moldova d� Şeiva Sanie in .Studii şi oercet!l.ri de istorie veche" nr. 2/1968.
3. Mcntionlim eli a aplirut un Catalog numjsmalic h:rtocmit de G eorg et a Crli
ciun şi Elena Pe trişor.
4. In Ist o rie , actualitate şi perspective muzeistice la Iaşi, tn .Revdsba muzeelor•
DI. 4/1 969

Ua

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 10

AN I D E LA I N F I INTAREA M UZEULUI D E ARTA D I N IAŞI

La 26 octombrie
viaţă.

1 970

muzeul ·nostru va împlini

11

decenii de

Cu 1 1 0 ani în urmă, in climatul revoluţionar al Unirii Principatelor
Române, domnitorul Cuza împreună cu eminentul patriot Mihail Kogăl
niceanu emit decretul de fondare a Pinacotecii din laşi care se înscrie
astfel ca una din cele mai vechi institutii de acest profil în tara noastră.
Infruntind consecven t perioadele de vitregie ale istoriei , fosta Pina
cotecă n-a încetat să fiinţeze in decursul aTlli lor, dimpotrivă cu trece
rea vremi i şi-a îmbogăţit tezaurul artistic, reuşind, in etapa avintului
cu ltural contemporan, să devină urnul din marile muzee de artă· din
ţară, cu o valoroasă colecţie de lucrări şi cu un excelent spatiu de
ex punere.
Aniversarea din acest an va fi marcată prin o serie de acţiuni
menite să evo·ce pe de-o parte memoria vajnicilor înaintaşi iar pe de
altă parte săi reliefeze evoluţia net ascendentă pe care a irnregistrat-o
muzeul nostru în ultimele decenii .
In acest scop se va organiza o expoziţie festivă cu cele mai repre
zentative lucrări de pictură şi grafică ale artiştilor români clasici, achi
ziţionate de către muzeu in ultimii 1 5 ani. Insumind peste 300 piese
expoziţia va fi însoţită de un catalog documentar, bogat ilustrat, pre
faţat de UJn text evocator al momentului precum şi a valorii pieselor
expuse.
Se va amenaja un " colţ memorial Panaiteanu " , omagiind pe iniţia
torul şi ·conducătorul neobosit al Pinacotecii din Laşi.
Se vor organiza vitrine cu documente de arhivă şi publicaţii ale
muzeului.
Se va da în circuitul expozitiei de bază un nou spaţiu, compus din
care va permite o justi:i
existent în depozite.

6 săli,

valorificare a materialului muzeistic
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Totodatâ se va lârgi eria de expunere a artiştilor contemporani,
mai cu seamă moldoveni.
ln cursul aceluiaşi trimestru va avea loc vernisajul expoziţiei Const.

D. Stahi, exponent de seamă al şcolii ieşene de artă. Această mani

festare se inscrie fericit alături de retrospectivele Em. P. Bardasare şi
Gh. Popovid, seria lor urmind să se continuie cu expoziţiile omagia ! P.
Gh. Panaiteanu şi G h . Asachi.

nostru va găzdui, în luna
Ca o aoreolare a aniversării muzeul
octombrie, sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de artă pe
anul 1 970.
VIRGINIA VASILOVICI
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DONAŢII ŞI DONATOR!
In anii luminoşi ai socialismului,
muzeele au devenit adevărate
şcoli de educaţie patriotică a maselor. Pentru a prezenta vizitatorilor
cît mai multe piese autentice, muzeograful trebuie să depună o muncă
intenSă de depistare şi achiziţionare a acestora. Nu rare sînt cazuri.le
cind in ajutorul cercetătorului din muzeu vin anumite persoane care,
dind dovadă de un cald patriotism, donează
diferite documente,
obiecte, manuscrise etc. ·ce pot ilustra trecutul istoric şi cultural al popo
rului nostru. Dintre aceştia notăm :
1 ) Ecaterina COdreanu (laşi) a donat statului parterul vilei Sonet
" M. Codreanu" şi toate piesele, obiectele şi documentele ce au apar
ţinut poetului Mihai Codreanu.
2) Maria Andriescu ( Iaşi), a donat muzeelor de istorie şi literaturii
din Iaşi, peste 200 de volume şi reviste.
3) 1. C. Antonovici (Bîrlad) a dona.t 20 de tipărituri din sec. al
XVII-lea şi al XVIII-lea.
-1) C. Săcăleanu ( Iaşi) a donat Muzeului de istorie mai multe doru
mente legate de mişcarea muncitorilor tipografi din Iaşi şi din alte
centre ale ţării, precum şi o colecţie de reviste din secolul trecut
S) Corneliu Sturzu ( Iaşi ) , a donat o colecţie de reviste din sec. al
XIX-lea.
6) 1. Saizu ( Iaşi) a donat cîteva ediţii de cărţi rare.

7) 1. Gheorghiţă ( laşi) a donat cîteva documente din sec. al XIX
lea şi al XX-lea.
De asemenea, au mai donat muzeului nostru, numeroase obiecte,
cărţi, reviste etc. : Sidonia Hogaş (Piatra Neamţ), V. Constantinescu
(Tg. Neamţ) , Corina Ciurea ( Iaşi) , Elena Popovici (Piatra Neamt) , Gh.
Băileanu ( I aşi) Gh. Ungureanu ( Iaşi) , C. Turcu ( laşi}, Gh. Bulgaru ( Iaşi),
Em. Marinescu ( elev-Iaşi ) , M. Kerembach ( Iaşi) . P. Panaintescu (Ia$i).
Ca un semn de modestă recunoştinţ ă şi preţuire, colectivul Muzeu
lui de istorie a Moldovei, le adresează pe aceastăv cale cele mai căldu
roase şi sincere mulţumiri, dorind. ca asemenea gesturi să fie un exem
plu şi pentru alţii.
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