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CUVINTUL PROF. C. FLOREA, directorul Muzeului de istorie
Moldovei, la redeschiderea secţiei de istoric veche.

a

Mult stimate tovarăşe prim-secretar,
stimaţi şi distinşi oaspeţi

Repunem astăzi în circuitul constelaţiei muzeistice ieşene secţia de
istorie veche şi prefeudală, adică începînd cu epoca paleolitică şi pînă în
sec. al X-lea e. n. cînd se termină procesul de formare a limbii şi a popo
rului romdn.
Necesar întreruptă, pentru completarea cu noi exponate, a cercetării,
interpretării, etalării şi prezentării lor într-o formă ştiinţifică, noua orga
nizare a secţiei corespunde cerinţelor moderne ale muzeografiei şi a pres·
tigiului ţării noastre pe plan mondial.
Condiţiile create de partidul şi statul nostru, oamenilor de cercetare
pe baze de analize, comparaţii şi confruntări sincere de opinii, se concre
tizează şi în domeniul muzeografiei istorice româneşti în continuă dez
voltare şi, ca drept recunoştinţă, înscrim această realizare în cinstea celei
de a 50-a aniversări a Partidului Comunist Român.
Vechea capitală a Moldovei, cu bogate tradiţii istorice, înregistrează
multe nume de prestigiu care au stimulat mereu generaţiile pentru pre
luarea, păstrarea şi transmiterea valoroaselor ?Jestigii ale strămoşilor.
Merită să pomenesc cu acest prilej doar cîţiva cărturari printre care
Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu,
A. D. Xenopol, credincioşi unor idei şi comori ale neamului.
Mai tîrziu, laşul reţine în acest domeniu numele profesorilor Th. An
tonescu şi Orest Tafrali preocupaţi de organizarea unei instituţii muzeis
tice a Moldovei.
Preluînd tradiţiile acestei frumoase şi nobile activităţi, Institutul de
istorie şi arheologie "A. D. Xenopol" de la Filiala Academiei R. S. R. laşi,
organizează campanii de cercetări de aproape două decenii pe întreg teri
toriul Moldovei, colectînd şi valorificînd ştiinţific această importantă pe
rioadă istorică în care se remarcă, cu multă autoritate, cultura Cucuteni.
Colaborarea în continuare a muzeografilor cu cercetătorii de la Universi
tate şi Academie, a dus la crearea unui patrimoniu de bază mult îmbo-
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găţit în ultimii trei ani, scoţînd la iveală noi mărturii despre populaţia au
tohtonă dacică, imperativ necesar precizării actului nostru de naştere.
In acest scop au .fost reluate cercetările riiscutatei Piroboridave, la
Poiana-Tecuci, şi în alte noi aşezări descoperite cum sînt: Cozia, Cătă
lina-Cotnari, Leţcani şi Erbiceni.
In modul de prezentare am încercat ineditul în CPea ce priveşte va
lorificarea exponatelor în vitrine, de dimensiuni diferite, de forme tra
pezoidale ce sînt luminate din interior, permiţînd punerea în valoare a
fiecărui exponat.
Obiectele în întregime tridimensionale se pretează la variate moduri
de prezentare, care permit o realizare menită să stîrnească atenţia şi inte
resul vizitatorilor.
Pentru punerea în valoare a exponatelor am mers pe ideea prezen
tării lor într-o ambianţă intimă neutră şi uniformă creată de lumina arti-·
ficială folosită în exclusivitate pentru secţia de istorie veche, procedeu
care are avantajul de a pune obiectele mai bine în valoare, eliminînd tot
odată neajunsurile luminii naturale.
Pentru a evita monotonia şi a mări totodată posibilitatea de infor
mare a publicului vizitator, am recurs la soluţia de a amplasa deasupra
vitrinelor, diapozitive şi hărţi, în fiecare sală, precum şi spoturi lumi
noase ale căror fascicole sînt îndreptate asupra "in situ -rilor, pieselor
mari şi a elementelor de grafică. Textele necesare unor explicaţii le-am
folosit cu economie, evitîndu-se astfel încărcarea expoziţiei cu un mate
rial care nu o dată a constituit un balast.
Vitrinele moderne şi elegante, fixate printr-un sistem de montanţi şi
luminate de spoturi, găzduiesc cultura materială şi spirituală scoasă la
iveală din străvechi aşezări omeneşti, ele reprezentînd rodul cercetători
lor ieşeni din domeniul arheologiei şi muzeografiei.
Două mari "in situ.u-ri descoperite la Ceahlău şi anume: vatra de foc
din paleoliticul superior şi maxilarul inferior al unui mamut găsit la Hol
boca lîngă laşi, trezesc interesul vizitatorilor chiar din prima sală pentru
această epocă atît de îndepărtată. In una din săli se află macheta unui
sector al cetăţii traco-getice de pe dealul Cătălina-Cotnari, care măreşte
posibilitatea de înţelegere a sistemului de fortificaţie caracteristic epocii.
Sînt reprezentate prin culturi toate epocile, perioadele şi fazele în
mod cronologic şi ştiinţific începînd cu paleoliticul, neoliticul, epoca me
talelor, a bronzului şi a fierului în care se cristalizează etnosul tracic,
problemă de mare importanţă pentru istoria ţării noastre cît şi a Moldovei.
Fondul variat şi bogat al expoziţiei cu obiecte din silex, piatră, os, fier,
ceramică simplă sau pictată, idoli, morminte, monede dacice şi romane,
altare ridicate unor zei şi împăraţi, amfore, diferite obiecte de podoabă,
imprimă vizitatorilor o imagine clară asupra stadiului de dezvoltare. a
modului de gîndire şi preocupările avute de populaţiile de mult dis
părote.
Nici un efort n-a fost cruţat pentru a prezenta cît mai cu temei pe
rioada istorică a Moldovei în sec. 1 e- n. cînd se afla în cadrul statului
u
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c:clavagist dac începător a lui Burebista şi aceasta prin prezentarea ma 
terialelor de la Poiana-Tecuci, Bîtca Doamnei-Neamţ şi Barboşi-Galaţi,
care dovedesc unitatea culturii triburilor dace de pe teritoriul României,
precum şi influenţa romană în Moldova de sud.
In perioada de trecere la feudalism (sec. al IV-lea-al X-lea) are loc
procesul de formare a limbii şi poporului român.
In cadrul acestui proces este doveditii continuitatea populaţiei ln
cale daco-carpice, prin. obiectele expuse în muzeu, găsite la Spinoasa
Hlincea, Dancu, Fundul Herţei, Erbiceni şi Poieneşti.
Prezentarea
materialelor d'in această
ultimă
parte istorică est,.
făcută în aşa mod încît să permită realizarea legăturii istorice muzeis
tice cu epoca feudală în curs de realizare.
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MUZEOGRAFIE ISTORICA

O NOUA REALIZARE MUZEISTICA: SECŢIA DE ISTORIE VECHE
ŞI PREFEUDALA DIN CADRUL MUZEULUI DE ISTORIE
A MOLDOVEI
C. ICONOMU

Unul dintre recentele succese înregistrate
pe plan muzeistic, de
către colectivul de specialişti a Muzeului de istorie a Moldovei, o consti
tuie realizarea primei secţii, de istorie veche şi prefeudală din cadrul
expoziţiei de bază.
Recenta amenajare îşi propune să prezinte evoluţia societăţilor ome
neşti de pe teritoriul Moldovei, din cele mai vechi timpuri şi pînă la
sfîrşitul procesului de formare a poporului şi limbii române.
Noua tematică a avut in vedere ca prezentarea muzeistică, modernă
a obiectelor, să fie făcută in mod ştiinţific şi sistematic, scoţindu-se in
evidenţă particularităţile specifice Moldovei. Astfel s-a urmărit punerea
in valoare a culturii Cucuteni prin materialul său de o deosebită spec
taculozitate muzeistică.
Fondului autohton traco-getic i s-a acordat o deosebit de mare im
portanţă, fiind ilustrat cu precădere prin noile descoperiri de la Cotnari
şi Poiana.
Datorită faptului că stăpînirea romană nu s-a instalat efectiv în
Moldova decît numai la Barboşi, dadi liberi şi-au adus in mod substan
ţial contribuţia la, dezvoltarea culturii materiale de pe teritoriul Moldovei,
situaţie pe deplin argumentată printr-un mare număr de exponate. For
marea poporului român este prezentată prin obiecte evocatoare, sublini
indu-se elementele specifice regiunii.
Desigur, se poate reproşa absenţa din muzeu a materialelor din toate
zonele şi culturile care s-au dezvoltat pe teritoriul Moldovei, dar această
situaţie este determinată atît de lipsa exponatelor, cit şi a unui spaţiu
suficient de mare şi care în noua amenajare este de numai 450 m 2•
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Din punct .de vedere muzeistic arhitectul E. Strausser şi colectîvui
său de la 1. S. "Decorativa' Bucureşti, în colaborare cu muzeografii de
la Muzeul de istorie a Moldovei din Iaşi, .a,u conceput o expoziţie în care
lumina artificială constituie unica sursă de iluminare, noua secţie rezol
vînd astfel dezideratul major al oricărui muzeu modern : punerea în va
loare a materialului arheologic şi mai puţin a mediului înconjurător
Lămpile fluorescente din vitrine luminează numai obiectele, atenţia fiind
atrasă în exclusivitate de exponate ; astfel, este înlăturat dezavantajul
caracteristic luminii solare, variabilă în cursul zilei şi care luminează în
mod neselectiv atît exponatul cît şi celelalte obiecte aflate în expoziţie.
Mobilierul noii secţii este aşezat pe un schelet de stîlpi verticali, din
oţel, pe a căror parte superioară se află o reţea de grinzi transversale,
al căror rost este de a coborî a,parent tavanul prea înalt al încăperilor
din vechiul Palat al Culturii.
Vitrinele, din lemn furniruit, sînt de două tipuri : mici, aşezate la
perete şi de dimensiuni mari, dispuse pe centrul sălilor. Deasupra vitri
nelor mici, în cutii speciale sînt aşezate diapozitive cu hărţi şi elemente
de grafică care, aflate în legătură directă cu m.a.terialul expus, uşurează
înţelegerea unor probleme puse de exponate.
ln dreptul ferestrelor au fost montate şiruri verticale de lamele
din lemn care creează întunericul artificial din săli şi oferă o suprafaţă
suplimentară pe care se dispun diapozitive, texte şi alte materiale cu
caracter muzeistic.
Fasciculele luminoase, proiectate de spoturile suspendate de grin
zile transversale, scot în evidenţă piesele mai mari, machetele, textele,
precum şi cele cîteva. "in situ"-ri. Spaţiul dintre stîlpii de oţel şi cel
de deasupra vitrinelor este acoperit cu panouri mari de sticlă mată şi
transparentă care în plan vertical creează o suprafaţă egală ca înălţime
ce se desfăşoară de-a lungul tuturor sălilor din expoziţie.
Recentul succes a fost condiţionat într-o la.rgă măsură şi de cola
borarea dintre arhitecţii proiectanţi şi muzeografii care au lucrat la
realizarea acestui obiectiv. Astfel s-a renunţat la sistemul învechit de
a umple muzeul cu texte generale, texte explic,a,tive şi numeroase eti
chete, procedeu care încarcă expoziţia cu un material deosebit de greoi
şi obositor şi cel mai adesea inutil. Potrivit acestei concepţii s-a avut
în vedere dispunerea cu maximă economie a taxelor generale şi a eti
chetelor absolut necesa,rc pentru prezentarea adecvată a exponatelor.
Ambianţa, muzeistică a fost determinată în parte şi de piesele variate
alcătuite din ceramică, silex, bronz, fier, sticlă, inscripţii şi monede, la
care se adaugă cîteva "in situ"-ri şi macheta cetăţii de la Cotnari .
Toate aceste materiale se pretează la diferite moduri de expunere,
obţinute cu ajutorul unui sistem de mijloace de etalare format din poliţe
şi cuburi de plastic avînd diferite dimensiuni.
La începutul primei săli a expoziţiei a fost aşezată o hartă lumi
noasă de mari proporţii, prin care se va urmări popularizarea desco
peririlor arheologice, mai importante, din ultimele două decenii. S-au
·
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expus apoi materiale din epoca paleolitică - unelte de silex, aşchii
bucăţi de m aterie primă, resturi de faună, descoperite la Ceahlău, Ripi
ceni, Valea Lupului şi Mitoc prin care se prezintă evoluţia societăţii
omeneşti din paleolitic, pe teritoriul Moldovei.
Un tabel cu etapele şi cronologia paleoliticului, o hartă cu desco
peririle din această epocă vor uşura înţelegerea problemelor dintr-o
etapă istorică atît de îndepărtată şi încă atît de puţin cunoscută. Două
"in situ" -ri, o vatră şi un craniu de mamut vor mări interesul vizitato
rului, creind totodată variaţie în dispunerea volumelor în această parte
a săliiIn aceeaşi încăpere a fost apoi înfăţişat neoliticul timpuriu şi de
mijloc cu materiale aparţinînd culturilor Criş, ceramicii liniare, a cul
turii Precucuteni şi a aspectului Stoicani-Aldeni, descoperite la Glăvă
neştii Vechi, Pogorăşti, Perieni, Valea Lupului, Tra,ian, Dăneşti şi Do
deşti.
Neoliticului tîrziu, în special culturii Cucuteni, i-au fost rezervate
două săli, în care s-a expus o bogată colecţie de obiecte descoperite la
Truşeşti, Cucuteni-Băiceni şi Valea Lupului, prezentîndu-se toate fazele
acestei culturi cu splendida şi eleganta sa ceramică pictată. Alături de
vase se vor găsi idoli antropomorfi şi zoomorfi printre care şi piesele de
cult de la Truşeşti, unelte de piatră şi silex, rîşniţe, fusaiole etc.
Succedînd culturii Cucuteni-Tripolie se suprapun culturile mormin
telor cu ocru şi cultura amforelor sferice care contribuie la procesul de
indoeuropenizare şi de trecere la epoca bronzului. Acestea au fost ilus
trate prin ceramica şi uneltele descoperite la Dolheştii Mari, Slobozia,
Folteşti, Stoicani şi Valea Lupului.
Pentru epoca următoare, a bronzului, s-au expus depozite şi obiecte
�ăsite la Ulmi-Liteni, Bogdăneşti, Bucium-Iaşi, Cîndeşti, Negreşti şi
Ciorani. Perioada de sfîrşit a epocii, pentru care este tipică cultura Nouă,
a fost reprezentată prin descoperirea de unelte de os şi bronz, precum
şi de cerarnica din aşezările de la Truşeşti, Andrieşeni şi Gîrbovăţ.
Epoca fierului, etapă de mari restructurări istorice, în care se cris
talizează etnosul tracic, prezintă o deosebită importanţă pentru istoria
veche a patriei noastre, cît şi a Moldovei. Obiectele de ceramică şi de
metal de la Zăpodeni, Valea Lupului, Cozia, Trifeşti, Cotnari şi SUn
ceşti vor caracteriza prima epocă a fierului - Hallstattul.
O machetă a unei porţiuni a valului de &părare din cetatea de la
Cotnari măreşte posibilităţile de înţelegere a sistemului de fortificaţie
caracteristic epocii.
Cea de a doua epocă a fierului - Latene, în care are loc dezvoltarea
metalurgiei fierului, a meşteşugurilor şi intensificarea schimburilor, este
înfăţişată prin unelte, arme şi vase ceramice de la Lunea Ciurei, Cuco
răni, Poiana şi Piatra Neamţ.
Printre alte exponate, amforele găsite pe teritoriul Moldovei atestă
prezenţa şi intensitatea comerţului pe care populaţia locală aflată în plin
proces de dezvoltare îl desfăşoară cu cetăţile greceşti.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Influenţa bastarnilor, populaţie germanică răsăriteană, prezentă şi
în Moldova, este ilustrată prin ceramica neagră din necropola de inci
neratie de la Poieneşti.
In sec. I î.e.n., Moldova s-a aflat în cadrul statului sclavagist înce
pător a lui Burebista şi din această epocă materialul de la Poiana, Bîtca
Doamnei-Piatra Neamţ şi Barboşi expus în muzeu, dovedeşte unitatea
culturii materiale şi spirituale geto-dace de pe teritoriul României.
Cultura materială a daco-carpilor, sesizată prin descoperirile de la
Şcheia Văleni, Vîrtişcoi, Poieneşti este reprezentată prin descoperiri de
obiecte provenind din aceste localităţi. Alăturate lor, piesele de factură
sarmatică găsite la Pogorăşti, Probota, Truşeşti şi Holboca scot in evi
denţă influenţa pe care cultura materială a populaţiei autohtone a sufe
rit-o din partea acestei populaţii.
In epoca în care Dacia a fost transformată in provincie romană,
Moldova s-a aflat in afar.a hotarelor acestei provincii cu excepţia centru
lui militar de la Barboşi care făcea parte din sistemul de apărare al
Moesiei Inferior. Sint expuse cărămizi cu ştampile, căni, străchini, opaiţe,
vase de sticlă şi inscripţii provenind de la Barboşi.
In perioada de trecere la feudalism (sec. al IV-lea - al X-lea), are
loc procesul de formare a limbii şi a poporului român. In cadrul acestui
proces este dovedită continuitatea populaţiei locale daco-carpice prin
obiectele expuse in muzeu, găsite la Erbiceni şi Poieneşti. Evenimentele
şi dezvoltarea social-economică produsă pînă în momentul încheierii pro
cesului de formare a poporului român, inclusiv pătrunderea slavilor sînt
ilustrate prin descoperirile de la Botoşana, Suceava-Sipot, Nichiteni,
Hlincea, Spinoasa, Dancu, Iaşi-Crucea lui Ferenţ.
Materialele de la Dăneşti, Miroslava şi Băiceni care preced cultura
de tip Dridu din secolele al X-lea - al XI-lea incheie această nouă
c;ecţie.
Prezentarea exponatelor din ultima sală este făcută în aşa mod, încît
să permită realizarea legăturii istorice şi muzeistice cu secţia de istorie
feudală aflată actualmente în curs de realizare.
Incepind cu epoca paleolitică şi sfîrşind cu epoca prefeudală, noua
amenajare muzeistică va constitui, credem, un etalon şi o experienţă
interesantă pentru celelalte secţii aflate în lucru la Muzeul de istorie
a Moldovei.

UNE NOUVELLE REALJSATION CONCERNANT LES MUSEESLA SECTION D'HISTOIRE ANCIENNE ET PREFEODALE - DANS LE CADRE
DU MUSEE D'HISTOIRE DE LA MOLDAVIE
Resu m e
On presente, brievement, une nouvelle institution concernant les musees la section d'histoire ancienne et prefeodale, dans le cadre de l'exposition princi
pale du Musee d'histoire de la Moldavie de Jassy.
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Cette section est realisee selon !'un des plus modernes principes concernant l'or
ganisation des musees, c'est-a-dire l'illumination de tous les objets exposes, a l'aide
des sources de lumiere artificielle et des lampes fluorescentes.
Les vitrines, les moyens d'etalage sont realises d'apres les plus recentes concep
tions : l'etiquetage est succinct et suggestif. Des cartes, des diapositives, des pieces
graphiques, des maquettes et des "in situ", completent les objets originaux exposes.
Les materiaux archeologiques illustrent suggestivement toutes les periodes de
l"epoque ancienne et prefeodale. Une attention particuliere est accordee a la pre
sentation de la culture neolithique Cucuteni, de la culture materielle des geto·
daces et de la periode de formation du peuple roumain.
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In cuprinsul ţării noastre se găsesC: numeroase şi importante staţiuni
arheologice cu variate piese - idoli, vase şi olărie - din diferite cul
turi, apoi pietre cu inscripţii, vechi monede şi fo.arte valoroase monu
mente : cetăţi , mănăstiri, palate şi case vechi . In a:tiară de acestea, in
Moldova au fost domni şi boieri, care aveau importante fonduri de cărţi,
cum au fost Iacob Eraclide Despotul, Vasile Lupu, D. Cantemir. N. Ma
vrocorda.t, cronicarii Miron şi Neculai Costin, Enache Kogălniceanu, boieri
ca D. Ghica-Comăneşti, Sturza-Miclăuşeni, M. Sturza-Popeşti, Anton
Rosctti-Roznovanu la Stînca ş. a. In bibliotecile lor se găseau şi rarităţi
ale unor autori, care au scris despre poporul şi ţările române. Unii boieri
aveau cont deschis la librării în Paris, ca să le procure noutăţi apărute
în diverse domenii : li terare, de artă, ştiinţifice, medicale etc. Unii cro
nicari menţionează cetăţi moldoveneşti, în care se găseau interesante pie
tre cu inscripţii şi numeroase moncde.
Toate acestea nu constituiau însă măcar un început de muzeu, cac1
muzeul trebuie să fie o instituţie special organizată, cu scopul de a
colecta variate obiecte istorice dC' artă sau ştiinţifice, spre a fi expuse
public, accesibile vizitatorilor. Biserici de-ale noastre, înzestrate deosebit,
care atrăgeau pe vizitatori, nu constituiau totuşi un muzeu.
Oameni de cultură din Moldova menţionau în prima jumătate a sec.
al XIX-lea "Muzeul Academiei " , care era desigur Muzeul de istorie natu
rală, singurul din ţară, inaugurat la 1 834. Gh. Asachi a fost un om cu
activitate multilaterală şi foarte dinamic, în multe domenii, el a. scris
cerînd să fie valorificate piese vechi, ca cele găsite la Cetatea Gher
ghina şi in alte staţiuni arheologice şi care să fie trimise .,la MuzPu" .
Dar care "muzeu " ?
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lncercările ulterioare ale lui T. T. Burada şi chiar ale lui A. D .
Xenopol n-au avut nici o realizare, pînă ce nu s-au ivit oameni hotărîţi
şi cu iniţiativă, care să pună în aplicare un program muzeistic. Istori
cul ieşean er.a decanul Facultăţii de litere cînd, în 1 897, Teohari Anto
nescu a făcut propunerea de a se stărui ca să se înfiinţeze la Iaşi un
Muzeu de istorie şi etnografie, propunerea repetată de el în 1 905, dar
fără nici o urmare. La fel a :fiost fără succes propunerea făcută de Gri
gore C. Buţureanu de a se înfiinţa un muzeu, în cadrul societăţii
"Arhiv.a " , al cărei preşedinte era chiar A D. Xenopol, şi tot A. D. Xeno
pol a semnat ca vicepreşedinte intervenţiile inginerului Virgil Hălă
ceanu, cu scopul de a strînge obiecte de muzeu, iniţiatorul lor rămînînd
însă el singur să adune preţioase obiecte de la cine şi de unde a putut.
Aşa că, după înfiinţarea Muzeului de istorie naturală (1834) şi a
Pinacotecii de la noua Şcoală de Belle-Arte (1 860), abia în sec. al XX-lea
s-au văzut realizate unele muzee în capitala Moldovei.
Muzeul de istorie naturală. Oamenii de cultură din Iaşi, printre care
era activul Gh. Asachi şi mitropolitul Veniamin Costa,chi, intenţionau să
iniţieze înfiinţarea unui muzeu în capitala Moldovei. Dar iniţiativa a por
nit concret de la Cercul medical ieşean, constituit la 1 1 ianuarie 1 830,
în frunte cu d-rii M. Zotta şi Iacob Czihak, medic şef al oştirii moldo
vene. Acest cerc s-a transformat intr-o "Saţietate doftoricească Moldo
Romanikă " , propunîndu-şi să-şi extindă activitatea şi în Ţara Româ
nească. Dar cîrmuirea n-a convenit la o asemenea iniţiativă şi a supri
mat din titlu cuvintele "Moldo-Romanikă" .
Doctorul Iacob Czihak a devenit totuşi animatorul, care a stăruit să
se înfiinţeze un muzeu de istorie naturală, care s-a şi inaugurat pentru
public la 4 februarie 1 834, în casele inchiriate, ale lui AL Balş, din
strada Podul Verde - azi 23 August -. Muzeul cuprindea trei secţii :
mineraloghie, zoologhie şi bibliotecă, cu cărţi de medicină şi istorie natu
rală. Succedindu-se mai mulţi preşedinţi la conducere, numărul mem
brilor spori considerabil, printre ei Gh. Asachi era membru fondator, iar
mitropolitul Veniamin Costachi membru de onoare.
Muzeul a inceput a primi donaţii de diverse obiecte, cărţi şi monede
vechi de la domni şi boieri. Cumpărînd de la un circ un elefant, care
murise la Iaşi, in 1 8 58 a fost împăiat şi instalat intr-o sală, care s-a numit
de atunci, "Sala elefantului" iar muzeul însuşi s-a numit o vreme "Cabi
netul elefantului". Acest muzeu şi-a îmbogăţit fondul cu colecţii de
păsări, animale şi diverse alte obiecte. Cumpărindu-şi un local
propriu pe uliţa Hagioaei - azi Gh. Dimitrov -, muzeul s-a instalat
aici, unde in sala de şedinţe la 3.!. 1 859, deputaţii unionişti au hotărît
să susţină candidatura lui Al. I. Cuza la domnia Moldovei.
După 1 886 a urmat o perioadă de înflorire a acestui muzeu cu Petru
Poni, dr. I. Ciurea, Grigore Cobălcescu şi alţi oameni de ştiinţă din capi
tala Moldovei; tot atunci, în 1 887, au devenit membri ai acestei socie
tăţi V. Burlă, Aran Densuşianu, P. Rîşcanu, Al- B. Brandia, A. D. Xenowww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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pnl ş.a. care, cu alte preocupări, au încercat să-i schimbe caracterul şi
să o transforme într-o Academie ştiinţifică-literară, dar fără să reuşească.
Atunci ei s-au retras şi au pus bazele Societăţii istorico-literare "Arhiva"
(1889). Societatea şi muzeul au fost conduse numai de doctori, care erau
cei mai străluciţi profesori ai Facultăţii de medicină din Iaşi.
Acest muzeu şi-a îmbogăţit colecţiile nu numai cu diverse exponate
ştiinţifice, ci şi istorice ca monede vechi greceşti, romane, bizantine, de
aur, argint şi bronz, altele moderne franceze, germane, engleze, polone,
turP.eşti, româneşti, precum şi diverse medalii de aur şi argint. Apoi o
pecete de argint a Moldovei, un inel de aur cu pecetea ţării, alte peceţi
vechi, fragmente de inscripţii romane, figurine egiptene şi vase etrusce,
săbii vechi, un buzdugan, o lance moldovenească, o tunică de zale ş.a.
Toate acestea, afară de monede şi medalii, au fost transmise, încă acum
vreo 2 decenii, Muzeului de istorie local şi Muzeului Unirii.
Muzeul de istorie naturală a ajuns însă in posesia unor obiecte de
mare preţ. Astfel, de la Curtea domnească a primit o sabie turcească cu
miner de os alb, teaca fiind suflată cu aur; un buzdugan suflat cu aur,
o tolbă cu săgeţi, un arc de lemn, o marmoră cu o inscripţie din 1850.
Trei peceţi domneşti neîntrebuinţate. din vremea lui Cuza-Vodă, alături
cu haine ale lui. Apoi pecetea domnească din 1859, după alegerea lui
f;uza-Vodă la tronul Principatelor Unite. Colonelul Langa a oferit tot
acestui muzeu uniforma de colonel de lăncieri purtată de Al. 1. Cuza la
alegerea lui (5.1. 1859) ; portretul domnitorului executat cu artă de pic
torul C. D. Stahi, expus în sala de şedinţe cu inscripţia referitoare la ale 
gerea lui şi urna în care au fost depuse buletinele de vot. O sabie ofe
rită de sultan cind noul domn a mers la Constantinopole ca să fie confir
mat la tron. De asemenea jilţul de la prefectura de Covurlui, pe care l-3
folosit Al. 1. Cuza, cînd a fost în serviciul acelei prefecturiPrintre membrii acestei Societăţi au fost şi savanţi străini ca Alex.
von Humboldt, 1. Urban Iarnik, Em. de Martonne şi alţii precum şi speo
logul român Emil Racoviţă 1•
"Pinacoteca Naţională" din Iaşi. Tineri şi talentaţi pictori ca G. Pa
naiteanu-Bardasare, C. D. Sta.hi, Emanoil Bardasare, Gh. Popovici, Octav
Băncilă şi alţii, reîntorşi de la studii din străinătate, au simţit nevoia
să determine la Iaşi o mişcare de educaţie artistică printr-un muzeu, o
şcoală de Arte frumoase şi organizarea unor expoziţii. Dintre ei G . P.anai
teanu-Bardasare, reintors in 1 858 de la Munchen şi Berlin, a inceput să
activeze în acest sens. El a găsit sprijinul domnitorului Al. 1. Cuza, a
lui M. Kogălniceanu şi Gh. Asachi, care în 1 860 1-au qjutat să înfiinţeze
in capitala Moldovei o Pinacotecă şi apoi şi Şcoala de Belle-Arte. Adu�
narea legislativă a ţării a, aprobat la 30 iunie 1 860 înfiinţarea unui Mu
zeu de pictură şi apoi şi a Ş.-::olii de arte, cu personal retribuit din buge1 C. Motaş, Societatea de medici şi naturalişti, in "Boabe de grîu", an. IV,
8-1933 ; N. A. Bogdan, Societatea medico-naturalistă şi Muzeul istorico-natu
rai din Iaşi, Iaşi, 1919.

m.
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tul statului. Ca ministru de resort, M . Kogălniceanu l-a numit pe G.
Panaiteanu directorul acestor instituţii, urmînd să primească toate tablo
urile şi obiectele de artă de la Biblioteca şcolilor,
unde era director
I3. P. Haşdeu . Noul muzeu, de la inceput încă, avea un fond important
provenit din donaţia lui Sofronie Virnav. Acesta cumpărase la Paris
o colecţie foarte valoroasă de 16 tablouri, care aparţinuse marchizului
de Las Marismas, de autori ca Murillc-Madona, Carravagio, E. Lessueur,
un portret de Philippe de Champaigne, "Trecerea Berezinei " de Felix
Philippoteaux, "Sf. Familie" de Stella Francoeris, "Judita şi Holofern"
de Liberi Pietro, un gobelin cu �igura mareşalului de Villars ş.a. Incă
în 1 846 le dăruise guvernului Moldovei spre a se pune bazele unui muzeu
de pictură cu clauza ca aceste tablouri să rămînă totdeauna la Iaşi. Expe
diate de la Pa;ris la Galaţi , au stat aici 1 8 luni intr-o şură, unele dete
riorîndu-se, de unde chiar Sofronie Vîrnav, reintors în ţară la 1 848, le-a
adus la Iaşi, depunîndu-le la Academia Mihăileană, de unde le-a primit
G. Panaiteanu.
După Muzeul de ştiinţe naturale, acesta era al doilea muzeu care
lua fiinţă efectiv la laşi. Pinacoteca şi Şcoala de arte frumoase au fost
inaugurate o dată cu Universitatea la 26.X-1 860, instalate împreună în
casele hatman.ului Alecu Rosetti-Roznovan.u, fostă reşedinţă domnească,
unde acum e sediul Filialei Academiei R.S.R. Trei săli de la etaj au fost re
zervate pentru Pinacotecă iar pictorul G. Schiller a fost angajat ca restau
rator al tablourilor. D. Bolintineanu fiind ministru al Cultelor şi Instruc
ţiei publice a, cumpărat o pînză de T. Arnan - "Ţepeş-Vodă şi sulta
nul " , pe care a donat-o pinacotecii ieşene (15.X . 1 863), care a mai primit
alte două tablouri de T. Arnan : "Bătălia de la Plonin" 2 (24.X-1864) şi
"Unirea". Nu cunosc împrejurările în care pînza "Ţepeş-Vodă şi sulta
nul" a fost luată la Bucureşti, fără a mai fi restituită şi fără ca din
capitală să fie aduse la Iaşi numeroase obiecte moldovene de mare valoare
muzeistică datînd încă din sec. al XVII-lea. Colecţia acestui muzeu a
fost mult îmbogăţită apoi prin don.a.ţia avocatului C. Dassiade, prietenul
lui G. Panaiteanu (1 5.X1. 1 860), conţinînd tablouri, puţine originale, ci
mai mult copii după Fr. Boucher, Angelica Kaufman, Van Dyck, Guido
Reni, N. Poussin şi alţii, in total 30 de lucrări. De asemenea, in 1 8 7 3
Costache Negri a transferat l a muzeu importanta lui colecţie d e tablouri,
multe originale, de autori vestiţi ca Van Dyck, Carlo Dolci, Paolo Vero
nese, Tintoretto, Francois Alboni, Nicolas Poussin, Salvador Rosa, Jac
ques Courtois, Bourguignon, Giulio Romana, Antonio Zukki şi alţii, în
total 39 de pînze, care împodobesc, împreună cu celelalte, actualul
muzeu de artă ieşean.
In 1 895, "Pinacoteca naţională", cum se numea atunci, a fost insta
lată în localul Academiei Mihăilene, unde avea un spaţiu mai mare. Alţi
donatori a.u fost C. D. Stahi, care avea un salon întreg, 1. M. Codrescu,
principesa Adela Moruzi, Iordachi Beldiman, B. P. Haşdeu, Cornelia
2

Codrul Cosminului.
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Emilian, Al. Donici ş.a. Dintre pictorii mai vechi, C. Lecca are un por
tret a lui Ştefan cel Mare, G. Năstăseanu, 1. Balomir, Schiavoni, Verussi,
Tronescu, Eug. Voinescu, Sava Henţia, icoane de Schiavoni ş.a.
Dintre pictorii noştri, mai toţi marii artişti, indeosebi ieşeni, sint
reprezentaţi în muzeu cu valoroase opere de-ale lor: G. Panaiteanu-Bar
dilsare, T. Arnan, C. D. Stahi, N .Grigorescu, I. Andriescu, Em. Barda
stire, Gh. Popovici, fost mulţi a.ni director, Ştefan Şoldănescu, Octav
Băncilă, Ştefan Luchian, Ştefan Dumitrescu, C. Artachino, Kimon
Loghi, Aurel Băeşu, N. Tonitza, Roman Simionescu, Corneliu Baba,
I. L. Cosmovici şi mulţi alţii, care au constituit un fond preţios, îm
preună cu lucrările de sculptură de Carpeaux, I. Georgescu, Filip Ma
rin, D. Paciurea, O. Spaethe, D. Mirea, I. Iordănescu, precum şi cu
ale lui I. Mateescu şi R. Hette. Apoi lucrări ale unor pictori mai apro
piaţi de vremurile actuale : Otto Briese, C. Agafiţei, Dan Hatmanu,
M. Cămăruţ, Eugen Hîrtopeanu ş.a., cu toţii contribuind ·la îmbogăţi
rea patrimoniului artistic al Muzeului de artă din Iaşi.
Fondul din staţiunea paleolitică Cucuteni. In anul 1 884 Teodor T.
Burada a trecut pe lîngă înălţimea Cetăţuia de la Cucuteni, din jude
ţul Iaşi, de unde nişte lucrători scoteau piatră pentru construirea şcoa
lei Tg. Frumos - Hîrlău. Observînd că din pămînt se scoteau diferite
obiecte de piatră, olărie, unelte, idoli de lut ars, două brăţări din care
una de bronz şi alt,a. de argint, T. T. Burada a sesizat autorităţile, care
au dat dispoziţii ca să se sape cu multă atenţie privind obiectele vechi
aflate acolo.
La 29 mai 1885 N. Beldiceanu, care era profesor la Iaşi, a plecat
la, Cucuteni, împreună cu D. Butculescu din Bucureşti, şi acolo au găsit
diferite obiecte vechi, care le-au format convingerea că era vorba de
o staţiune preistorică importantă. N. Beldiceanu avea preocupări isto
rice şi arheologice, el cercetase unele mănăstiri din Moldova şi Buco
vina, interesîndu-1 pictura lor, cărţi rare şi manuscrise vechi. .El avea
o pregătire universitară cu studii făcute la Iaşi, şi în iunie 1 885 s-a
reintors la Cucuteni şi a început să facă săpături găsind numeroase
urme preistorice : oale cu capacele lor, cu desen in culorile roşu şi ne
gru, unele lucrate la roată, cupe, suveici, topo.are de piatră, o daltă de
piatră, un ac şi sule de os, un ciocan de corn, idoli, brăţări de bronz şi
de argint, coarne, de cerb, oase calcinate, mei etc. Pe înălţimea Cetă
ţuia au fost găsite şi urme de locuinţe, construite din nuiele, lipite cu
lut, in care erau vase sparte, pămînt ars, cărbuni, cenuşă, urme vădite
ale unei vechi populaţii autohtone, peste care s-a observat că
s-au
suprapus grupuri de năvălitori dinspre nord-est.
Cu toată situaţia lui materială foarte modestă, N. Beldiceanu a
continuat să lucreze pe cont propriu la Cucuteni, fără să-şi dea încă
seama că descoperise una din cele mai importante staţiuni preistorice
din Europa. Insoţit de prof. Grigore C. Buţureanu, N. Beldiceanu a
extins săpăturile şi la Rădăşeni, Preuteşti - satul său natal -, Dolwww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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hasca, Stroeşti, Rafaila ş.a. găsind un foarte bogat material de studiat,
clasificat şi completat prin alte lucrări.
In 1895 Ministerul Instrucţiunii le-a acordat un ajutor de 5.000 lei,
cu care au putut continua lucrările la Cucuteni. Ei erau cercetători bine
intenţionaţi, dar fără o pregătire specială, şi ma.i mult intuitiv şi prin
studii personale şi practică, au reuşit să folosească unele procedeuri
ştiinţifice de cercetare.
N. Beldiceanu a devenit un membru activ al Societăţii
ieşene
istorica-literare "Arhiva", care a luat fiinţă în 1 889, în organul căreia,
revista "Arhiva", apărută în 1 889-1 890, el a început să publice întîi
versuri, ca şi în "Convorbiri literare" şi "Contemporanul".
Profesorul ieşean, în săpăturile făcute la Rădăşeni, a găsit unele piese
asemănătoare cu cele de la Cucuteni, cum se poate constata din figurinele
a doi idoli. Sînt lucrate din pastă fină, în forme regulate, ornamentate
in brun sau roşu, pe fond ga,lben deschis sau roşietic, cu spirale trasate
artistic. S-au găsit însă şi vase din pastă mai puţin fină, cu :fiorme mai
rudimentare. Apoi unelte şi arme foarte variate din piatră, os, bronz
şi fier, securi, cuţite şi suliţi bine şlefuite. Bolduri şi fibule, numeroşi
idoli orientali omamentaţi, asemănători cu cei găsiţi de H. Schliemann.
N. Beldiceanu consider,a că era vorba de un amestec de cultură a po
poarelor năvălitoare cu elementul loca.l. Mai ales popoarele venite din
spre sud au adus aspecte noi de civilizaţie traco-greacă, mai avansată,
folosind instrumente de bronz şi fier, lucrînd idoli şi vase mai fine, la
roată.
Colecţia lui N. Beldiceanu, care cuprindea peste 600 de obiecte,
era cea mai însemnată din România, fără să aibă totuşi un muzeu in
care să le expună şi nici în perspectivă măcar, deşi erau unii profesori
care se gindeau la înfiinţarea unei asemenea instituţii. In vremea lui,
]a Universitate nici nu exista o catedră de arheologie. De aceea multe
din obiectele scoase din pămînt s-au pierdut pentru ştiinţă, datorită
lipsei de mijloace materiale şi mai ales neglijenţei celor ce ar fi tre
buit să aibă grijă de ele. Căci N. Beldiceanu a pus în lăzi preţioasele
obiecte găsite la Cucuteni şi le-a depus la Institutul de geologie, de
unde au ajuns in beciurile Universităţii, fără ca cineva să se intereseze
de conţinutul preţios al lor. Prof. Grigore Cobălcescu, directorul acelui
institut, era preocupat mai mult de fosilele şi constituţia solului de la
Cucuteni, decit de piesele arheologice, care interesau in mod deosebit
istoria şi etnologia poporului român.
Prof. Gdgore Buţureanu, care era secretarul general al noii so
cietăţi istorica-literare "Arhiva", a citit o notiţă cu privire la săpăturile
făcute la Cucuteni de către N. Beldiceanu, cu rezultate din cele mai
aprcciabile. Dar se constata atunci că la Iaşi nu erau decit cîţiva oameni
de cultură ca A .D. Xenopol, Grigore C. Buţureanu, N. Beldiceanu,
P. Rişcanu, T. T. Burada, ei nu aveau însă mijloace materiale spre a
crea instituţiile culturale dorite de ei.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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La 27 aprilie 1890 mai mulţi membri ai Societăţii "Arhiva" au
propus înfiinţarea unui "Muzeu de ştiinţe arheologice şi alte asemenea
lucruri vrednice de a fi păstrate". Această propunere a fost pusă la
ordinea zilei, dar în şedinţa din 5 mai 1 890, discuţia asupra ei a fost
amînată pentru. . . anul viitor. Spre a nu se mai reveni asupra ei. In
tenţii bune erau, dar fără a fi prea stăruitoare.
Totuşi în revista "Arhiva" din 1890 a apărut o înştiinţare semnată
de Grigore C. Buţureanu, prin care se solicitau donaţii de cărţi vechi
şi noi, manuscrise, monede, medalii vechi şi noi, hrisoave de orice fel,
colecţii minerale, geologice, botanice şi zoologice, instrumente de orice
natură, vase, inscripţii, pietre de morminte vechi şi orice alte obiecte,
vrednice de a fi păstrate. Colectarea unor asemenea obiecte era desigur
în vederea organizării unui muzeu, care n-a luat totuşi fiinţă. N. Beldi
ceanu a adunat el documente şi a copiat inscripţii, cu aceeaşi pasiune
de cercetător. In această privinţă a lucrat cu multă pricepere în ma
terie de paleografie şi epigrafie a Moldovei şi Bucovinei.
Donaţii modeste au început să se anunţe de la particulari, care
posedau, unii, fonduri importante : 30 de vechi monede şi 1 2 docu
:nente (5.X.1890), care urmau să fie studiate de N. Beldiceanu.
Intr-o şedinţă de la 24 ianuarie 1892 tot Gr. C. Buţureanu a propus
să se stăruie ca să se adune fonduri pentru construirea unui local pro
priu, foarte necesar acestei societăţi, cu săli pentru cursuri, bibliotecă
�?i spaţiul necesar unui muzeu, care totuşi n-a luat fiinţă 3•
Crezînd că va putea da un îndemn ca să se stăruie pentru înfiin
ţarea muzeului, N. Beldiceanu la 6 martie 1892 a donat societăţii
��Arhiva" toată colecţia lui de tablouri epigrafice şi paleografice colec
tate in Bucovina. Apoi a mai donat colecţia arheologică preistorică de
la, Cucuteni, Rădăşeni şi Tg. Siret din Bucovina, care putea constitui un
important nucleu al unui muzeu.
Grigore Buţureanu, antrenat şi el în cercetări arheologice de
N. Beldiceanu, a expus sumar viaţa acestuia de mucenic al ştiinţei, cu
activitatea lui, şi într-o notiţă asupra săpăturilor de la Cucuteni a ară
tat cum executa N. Beldiceanu lucrările cu toată priceperea şi atenţia
cuvenită. De altfel el însuşi a expus apoi rezultatele la care ajunsese
prin săpături şi prin cerceta,rea vechilor monumente şi a unor staţiuni
(Vaslui),
preistorice, îndeosebi cele de la Cucuteni, Rădăşeni, Rafaila
Schineni (Dorohoi) ş.a.
Au fost străini care s-au oferit să cumpere materialul arheologic
adunat, dar N. Beldiceanu a refuzat categoric o asemenea propunere,
trăind in sărăcia lui şi lăsînd posterităţii un nume corect, care totuşi
a fost repede uitat.
Grigore C. Buţureanu a elogiat, în şedinţele societăţii "Arhiva",
activitatea lui N. Beldiceanu, care corespundea în totul cu scopurile
acestei societăţi, cu atîta mai mult cu rît fondul arheologic din RoJ
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mânia nu era cunoscut
în cercurile ştiinţifice
din străinătate.
Cum
N. Beldiceanu nu
mai avea posibilităţi materiale, Grigore
Buţureanu
a propus ca să fie ajutat băneşte, căci astfel nu mai putea continua lu
crările, nefiind încurajat de nimeni. Plenul a aprobat să i se acorde
suma de 1 000 lei, ca să poată continua, după
posibilităţi,
săpăturile
iniţiate.
Nu se poate spune că nu erau unii membri ai societăţii, care să nu
fie preocupaţi de organizarea unui muzeu. Astfel, cu prilejul unor să
pături lîngă palatul administrativ se găsise o statuetă şi membrii socie
tăţii s-au deplasat spre a studia la faţa locului ceea ce se găsise. Prof
A. D. Xenopol a fost autorizat să depună frînturile de statui găsite in
"Muzeul" societăţii (29.IV. 1 8 94), care nu exista. Statueta găsită era însă
din vremea fanarioţilor. Totuşi A. D. Xenopol a propus ca N. Beldi-·
ceanu să facă cercetări in hrubele oraşului şi, tot la propunerea
lui,
s-a luat hotărîrea ca membri competenţi să pornească la intocmirea
unei monografii a oraşului Iaşi. In această privinţă de remarcat
este
faptul că N. Beldiceanu a intocmit un cuprinzător manuscris redactat
gata şi diverse notiţe cu privire la trecutul oraşului Iaşi . Dar o dată
cu dispariţia lui in 1 896, toate au fost date uitării, iar memoriul lui
zace uitat pe undeva.
In 1 894 se făcea un nou apel pentru donaţii de obiecte, însă mu
zeul tot nu era organizat, căci la 1 898, Rectorul Universităţii din Iaşi,
prof. dr. Gh. Bogdan, răspunzînd unei
adrese a lui
A. D.
Xenopol ,
care era preşedintele societăţii "Arhiva" , autoriza ca "piesele cu ir,
scripţiuni istorice " să fie
depuse spre păstrare
in localul Universi
tăţii 4 • In 1 900 se făcea un apel către persoanele care posedau portrete
ale primilor profesori ai Academiei Mihăilene să le doneze cu scopul
de a se înfiinţa la Universitate o galerie cu figurile membrilor învă
ţămîntului superior din Moldova 5•
Ceva ma,i mult, in 1 905 prof. A. D. Anastasiu a luat iniţiativa

să

se constituie "Un fond statornic (inalienabil)"
din
care să se poată
eterniza prin fotografii urmele de odoare preţioase,
portrete, odăjdii,
lucruri valoroase ale industriei naţionale, figuri de vechi
domni
şi
boieri, locuinţe orăşeneşti şi mai ales săteşti, vederi

de momun ente,

îmbrăcăminte, din trecut şi prezent, toate menite, altfel, să se schimbe
şi chia,r să dispară, ca să se păstreze măcar prin ilustraţii, publicate în
revista "Arhiva" 6•
Lăzile cu preţioasele

obiecte

găsite

la Cucuteni

continuau

să

se

afle in beciurile Universităţii. De ele s-ar fi putut ocupa noul profesor
de arheologie Teohari Antonescu, care era foarte bine pregătit in ma
cuterie. El inaugurase o eră nouă la Universitatea din la.şi pentru
4

Idem, Mpa ,.Arhiva".
"Arhiva" XI-1900, p. 388.
6 ,.Arhiva" XVI-1905, p. 572-:>73.
s
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noaşterea lumii vechi, făcînd şi un curs de arheologie naţională cu no
ţiuni de preistor ie, rt>ea ce în acea vreme se făcea la puţine alte uni
versităţi. Suplinir.du-1 cîtva timp pe prof. Petru Rîşcanu, el trata uni
tar studiile de arheologie şi istorie. Aşa că pentru prima oară studenţii
puteau audia prelegeri , expuse magistral, de preistorie privind lumea
oril'ntală şi greco-romană, cu cele mai însemnate şi prestigioase monu
mente prezentate cu planşe şi diapozitive, ceea ce era o atractivă ino
vaţie. In expunerile lui, făcute cu mult talt>nt, se preocupa î n mod deo
sebit de tre.:utul îndepărtat al poporului şi al ţării sale. Cu firea lui
poetică şi visătoare prezcnta pe oameni şi cursul vieţii lor cu pasiunea
pe care i -o imprirnau, mai cald şi mai armonios, or i mai aspru şi mai
mohorît. Astfel, în descrierea monumentelor vechi se reflectă
toată
firea lui, de aceea prelegerile erau atractive şi urmărite cu un intere-.
deosebit.
Teohari Antonescu n - a a,vut însă nici o susţinere materială şi mc1
măcar o înţelegere binevoitoare în cadrele universitare, ca să se poată
ocupa de depozitul lui N. Beldiceanu. Propunerea lui făcută in 1897 de
a înfiinţa un muzeu de arheologie şi etnografie, in care să fie aranjate
şi obiectele
de la, Cucuteni, n-a avut nici o urmare şi nu poartă nici
o soluţie a autorităţii universitare. In 1 905 Teohari Antonescu a revenit
asupra ideii unui muzeu, adresîndu-se decanatului Facultăţii de litere
ca să intervină la minister spre a-i aloca suma necesară ca să cumpere
un aparat dC' proiecţie necesar pentru cursuri, apoi un aparat fotografic
spre a putea face fotocopii pentru
proiecţii şi eventual
fotografierea
monumentelor naţionale şi a, ruinelor din cuprinsul
ţării.
Mai
cerea
suma de 200.000 lei spre a procura mulaje după sculpturile mai carac
teristice şi mai importan te din plastica orientală, greacă şi romană, sprE'
a completa colecţia de mulaje aduse deja de el la Iaşi. Aceste mulaje,
adăuga el, puteau constitui un început de muzeu la Iaşi, fără care nu
e cu putinţă cunoaşterea artei vechi, neces.a.ră să completeze
educaţia
estetică a studenţilor ca şi pentru publicul amator.
Dar, ca şi prima, nici această propunere a lui Teohari Antonescu
n-a fost măcar î nregistrată şi nici n-a fost pusă in discuţia consiliului
profesoral, deşi decan era prof. A. D.
Xenopol 7 • Reiese
din această
cerere a lui Teohari Antonescu că un muzeu

de istorie şi

arheologie

ieşean, momentan, nu se putea înfăptui. A făcut şi el săpături de teren
spre a găsi alte piese arheologice pentru muzeul rămas numai în pro
iec:i.ul său. De aceea nici n -a răscolit lăzile cu obiectele arheologice co
lectate de

N. Beldiceanu. Acesta ca şi Teohari Antonescu şi alţii erau nişte

entuziaşti, care au descoperit şi lăsa,t piese muzeistice

de mare

preţ,

împreună cu mulaje, iar urmaşul lui la catedra de arheologie, care

a

aflat sprijin material să organizeze muzeul visat de predecesorul său,
n-a găsit necesar să menţioneze măcar numele înaintaşilor lui .
7

Arh. St. Iaşi, Fac. de litere, Dos. 906, pe 1905-1906, vol. 1, f. 156.
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Insemnăm a1c1 contribuţia valoroasă a celor doi pionieri, N. Beldi
ceanu şi Teohari Antonescu, unul cu intuiţia lui clară, altul cu aleasa
lui pregătire academică, care au înţeles necesitatea unui muzeu, pe
care nu 1-au putut înfăptui cu toată stăruinţa lor. Un bust la cimitirul
Eternitatea a etcrnizat în bronz figura lui N. Beldiceanu, iar Teohari
Antonescu a rămas uitat cu desăvîrşire.
După cercetările făcute de N. Beldiceanu, care a descoperit im 
portanta staţiune preistorică de la Cucuteni-Băiceni, un învăţat ar
heolog de la Muzeul din Berlin, Hubert Schmidt, a făcut şi el săpături
sistematice la Cucuteni, în două campanii de lucru în 1 909 şi 1 9 10.
El a găsit piese foarte importante, dovedind o dată mai mult vechimea
mare a acestei staţiuni. Materialul aflat l-a împărţit între Universitatea
din laşi, unde a stat în lăzi în decurs de mai mulţi ani, iar o parte a
dus-o la Berlin unde obiectele arheologice de mare importanţă fac po
doaba unui muzeu etnologic berlinez. El a aflat atunci la Cucuteni şi
o casă preistorică. Neinteresîndu-se nimeni de obiectele lăsate la Uni
ver:;itatea ieşeană, H. Schmidt le-a luat la Berlin "ca să le studieze",
bineinţeles fără nici un inventar. La 24 iunie 1 9 1 2 le-a restituit prin
consulatul german de la Iaşi "curăţite şi restaurate, puse in stare de
a fi expuse în muzeu". Dar nimeni n-a ştiut dacă erau toate piesele
"împrumutate" 8• El a publicat, la 1 932, o importantă lucrare, Cucuteni,
în care a arătat diversele pendulaţii de populaţie, care mergea dinspre
nord-est spre sud, dar din sec. al XII-lea i.e.n. a început să se resimtă
o influenţă, mult mai avansată ca civilizaţie, dinspre sud.
Fapt este că vechiul oraş, cetate de scaun domnesc din Moldova,
nu avea un muzeu istoric în care să se poată expune materialul ar
heologic găsit prin săpături, ca. şi obiecte de preţ aflate la diferite fa
milii moldoveneşti. Muzeul de istorie naturală avea un profil cu totul
special şi nu putea incadra şi un material arheologic-istoric mai bo
gat. Era şi o lipsă de înţelegere chiar a unor intelectuali ieşeni şi lip
seatJ fondurile necesare unei asemenea iniţiative.
Profesorul Ion Andrieşescu, devenit in 1 9 1 8 suplinitor la catedra
de istorie veche şi epigrafie, a arătat in ce stare găsise obiectele strînse
cu multă trudă de N. Beldiceanu. Un timp fuseseră aşezate in nişte
dulapuri convenabile, dar cînd le-a cercetat el, în 1 9 1 1 , dulapurile erau
stricate iar obiectele aruncate la întîmplare :liără ca să fi fost măcar
catalogate sau eventual fotografiate spre a fi folosite in cercetări ştiin
ţifice cu privire la cultura cucuteniană. N. Beldiceanu, din lipsă de
mijloace materiale, se mărginise să depoziteze la Universitate, cum
era şi natural, materialul găsit de el la Cucuteni, iar iniţiativa stărui
toare a lui Teohari Antonescu, de a organiza un muzeu, a fost primită 
cu destulă indiferenţă.
In 1 9 1 3 catedra de arheologie, după Teohari Antonescu, a fos!
ocupată de praf. O. Tafrali. Preocupat de a organiza un muzeu, în 1 9 1 6
a

Arh. St. Iaşi, Fac. de litere, Dos. 913-1912, f. 1 16 şi 1 24.
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el a primit un fond de 3000 lei de la Ministerul Instrucţiunii publice,
cu care a putut inchiria in str. Paladi un local, cu totul impropriu, in
care a fost depozitat o mare parte din materialul muzeistic aflat in sub
solul Universităţii şi la Biblioteca Centrală.
Intervenind războiul, această iniţiativă a stagnat şi abia in 1 9 1 8
s-a putut cumpăra u n imobil i n strada Carol nr. 1 6 - azi Calea
23 August -, suma necesară fiind pusă la dispoziţie de ministrul Const.
Banu. Imobilul era compus din trei corpuri de casă şi o suprafaţă
mare de teren de aproximativ 6000 m2• După unele reparaţii şi ame
najarea şi a "grajdurilor" clădirii, au fost aduse colecţiile de monede
vechi şi cele din diverse donaţii şi achiziţii cu bani, de scoarţe şi bro
derii naţionale, colecţii de ouă incondeiate, vase pictate, sculpturi
antice şi moderne, mulaje şi alte opere de artă. Aşa că douăsprezece
încăperi din noul local, inclusiv grajdurile, ajunseseră să fie pline de
obiecte.
Se plănuia, chiar construcţia unei noi clădiri cu săli speciale pentru
muzeu, dar care nu s-a putut realiza. Sarcinile materiale ale noului stat
romc:ln reintregit erau atunci într-adevăr foarte mari.
Director al acestui muzeu a devenit prof. O. Tafrali, care a folosit
unele din obiectele de la Cucuteni colectate de N. Beldiceanu, ca şi din
cele găsite de H. Schmidt. Intre timp, unele vase găsite la Cucuteni au fost
duse la Bucureşti, fără să mai fie restituite.
Amenajindu-se vitrine in sălile noului local, obiectele au fost expuse
pe epoci. Idoli, uneltele de silex şi de os, olării, vase intregi, unele de
o ra,ră frumuseţă, găsite de N. Beldiceanu şi Teohari Antonescu, securi
şi ciocane de piatră, şlefuite, ori ciocane din coarne de bou sau cerb,
urme de animale fosilizate, unele chiar exemplare unice. Intr-o sală au
fost expuse patru schelete ale omului preistoric, dezgropate de N. Beldi
c eanu la Cucuteni. Apoi numeroase cioburi caracteristic-e din diferite
localităţi moldoveneşti din epoca de bronz şi cea de fier. Vase funerare
cu oase calcinate, un vas de bronz, foarte bine păstrat găsit la Cotnari.
lnsuşi O. Tafrali a făcut săpături la Cucu teni şi Coşeşti-Vaslui şi în unele
vechi localităţi din Dobrogea, la Tomis-Constanţa şi Callatis - Mangalia.
Au mai fost colectate urne funerare la Virteşcoi - Putna, sculpturi
de la Mangalia şi Urluchioi - Constanţa, figuri de om, de animale şi
păsări, datate din timpuri mai tirzii; care constituiau o colecţie aproape
unică.
In secţia artei antice s-au adunat inscripţii latine găsite la Isaccea
şi Tulcea, un alta.r cu inscripţie dedicat zeului Bacchus - Liber Pater
- din zona viticolă din acea regiune. Apoi alte scurte inscripţii şi ştam
pile pe toarte de vase greceşti, o statuetă de marmură a zeiţei Fortuna
din epoca romană, găsită în Dobrogea, şi o stelă funerară din Tomis.
Patru statuete rlin argilă şi două de bronz, egiptene ş, a. Din ceramică :
statuete greceşti, un vas întreg cu basoreliefuri găsite la Tulcea şi altt'
vase mai mici greceşti şi romane şi cioburi multe de la Callatis. Citeva
monede dace de argint, altele greceşti şi romane şi multe de ale lui Trawww.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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ian. O mare monedă, unicat, în greutate d e aproape 500 gr. a fost găsită
la Mangalia.
Numeroase mulaje după vechile sculptmi greceşti, unele lucrate în
atelierul Muzeului Louvre din Paris. Grecia a donat numeroase aseme 
nea mulaje reproducind statui celebre şi basoreliefuri din muzeele de la
Atena - de la Parthenon -, Delfi şi Olimpia, şi după statuile de pe
Acropole. Apoi ornamente de acant de la templul din Epidaur, stele şi
scene funerare şi alte mulaje ale unor statui şi basoreliefuri egiptene,
chaldeene şi asiriene. O scenă de suovetaurilia 9 şi busturi de împăraţi şi
împărătese din Italia, sciitori greci şi latini după seria de la Louvre.
Predecesorul lui O. Tafrali la catedră, Teohari Antonescu, adusese şi el
mulaje după sculpturi celebre din Grecia, dar aceste sculpturi sînt inven
tariate toate pe numele lui O. Tafrali, iar numele lui Teohari Antonescu,
C'a miţialor, nu este nicăieri menţionat. Aceasta ca moravuri academice
Unele copii după vase antice, greceşti, din muzeele europene, au fost
lucrate în ţară de studente şi studenţi şi îndeosebi de talenţatul pictor
dero;·ator V. Hudici .
1n ceea ce priveşte arta n aţwnală, muzeul a colectat numeroase 1coant:
de preţ, cu legende, între care o icoană a Maicii Domnului cu Isus, gă
sită în laşi, cu un cadru de argint aurit şi o inscripţie în greceşte, din
1 589 ; porţi de altar din sec. al XVIII-lea, sfeşnice, cruci sculpţate şi
ferec ate în argint, triptice şi inele vechi ţărăneşti, de bronz. Scoarţe
specifice colorate, din Bucovina şi una oltenească. De asemenea fine ţe
sături artistice din Banat în culori bine aplicate şi armonios îmbinate.
Numeroase ouă încondeiate, lucrate cu o tehnică remarcabilă, care au
servit de model arhitecţilor, pictorilor şi elevilor de la şcoala de belle 
arte şi de la şcoli secundare, realizînd, prin
reproducerea desenelor,
adevărate opere de artă.
Bijuterii şi diverse obiecte din Lezaurele de la Bogdăneşti şi Voineşt1
- Iaşi, podoabe, cercei, brăţări , lucrate din argint. Numeroase monedc
vechi moldoveneşti şi străine de bronz, citeva de argint şi 12 de aur.
Discuri smălţuite de la bisericile lui Ştefan cel Mare, pomelnice de
lemn, vadra domnească din vremea lui Cuza-Vodă şi alte diverse obiecte.
Pietre sculptate, o baie de marmură din sec. al XVIII-lea cîntărind 2000
kg. donată de Epitropia Aşezămin telor Sf. Spiridon, împodobi tă cu sculp
turi imitînd arta clasică, avînd pe o faţă figura lui Poseidon, pc cealaltă
ornamente florale.
In staţiunea romană de la Barboşi, s-a găsit un altar votiv de calcar,
ridicat în cinstea zeului Mithras, cu o inscripţie în latineşte, datînd din
sec. al II-lea e. n. în care se face menţiune despre lungimea V Macedonica,
un stilp de piatră cu inscriptie latină din primele timpuri creştine din
Dacia. Urne funerare ceramice, lucrate la roată din pastă fină, un meda
lion de metal în aliaj, alt medalion de metal cu salbă de corali şi pietre,
9 Suovetaurilia era un sacrifici u , care consta din trei
un berbec şi un taur -, închinat zeului Marte.
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provenind din import, un fragment de bronz provenit de la o brăţară
lucrată cu multă fineţe artistică în Italia.
Inele de bronz
omate cu
perle şi alte obiecte şi urne funerare lucrate din pastă sau metal
din
sec. al III-lea şi al IV-lea e. n. cind locuitorii obişnui.a,u încă să-şi inci
nereze morţii.
Apoi vase omate cu basoreliefuri cu grupuri de personaje şi ra
muri de butuci de vie, care figurează destul de des în reprezentări ba
chice, găsite în regiunea Tulcea.
O statuetă feminină de marmură, elegantă, drapată cu măiestrie,
probabil de la Tomis din sec. al II-lea sau I î .e.n.
Inscripţii latine din zidul castrului de la Noviodunum - Isaccea.
In secţia modernă au fost expuse haine purtate de seniori francezi
din sec. al XVIII-lea. Statuete în miniatură dăruite de sculptorii I. Di
mitriu-Bârlad şi R. Hette. Tablouri în ulei de Băeşu, Kimon Loghi,
Marin Georgescu. Medalii franceze din primul război mqndial şi medalii
de bronz române şi străine.
Fotografii ale unor monumente istorice din ţară. Acvarele repro
Jucind arta decorativă din orient, romană, bizantină şi arabă. Desena
torul muzeului, V. Hudici, a reprodus fresce de la Bistriţa, Moldoviţa,
Voroneţ, Suceviţa, Golia, Hlincea, Cetăţuia, Hurez, Curtea de Argeş, fi
gurile lui Vasile Lupu şi a doamnei Ecaterina din biserica Golia, fresce
de la Torcello din
Veneţia şi de la Sf. Dumitru
din Salonic. De la
Humor au fost reproduse figurile
ctitorilor
Teodor şi Anastasia
Bubuiug.
Desigur că activitatea prof. O. Tafrali a fost lăudabilă privind orga
nizarea muzeului de antichităţi din Iaşi şi la vremea lui ar fi fost una
nim apreciată, dacă ar fi considerat
şi activitatea
laborioasă a unor
predecesori ai săi 10•
l � nele piese preţioase din Moldova au fost duse şi la muzeele din
Capitală. Astfel, prof. Grigore Tocilescu a găsit la Cotnari cîteva obiecte
de preţ, pe care le-a menţionat într-un mic studiu al său : patru brăţări
şi două inele de argint, salbe şi alte j uvaeruri din vechiul port românesc.
Toate acestea, datînd din sec. al XIII-lea se aflau la Muzeul de antichităţi
din Bucureşti şi ele arată rafinamentul vieţii familiale a localnicilor,
1
încă din acele vremuri, precum şi poziţia de tîrg a localităţii 1 •
Un tezaur de artă ceramică ţărănească şi de lux a fost găsit tot la
Cotnari, din sec. al XII-lea -- al XV -lea ca şi de mai tîrziu, subliniind
gustul rafinat al domnilor, boierilor şi a localnicilor . Unii dintre ei ajun
seseră să folosească şi ceramică străină, vase smălţuite ori vase de sticlă
aduse de la Veneţia sau de la Constantinopol. Aceste piese se găseau în
12•
Capitală, la Muzeul de artă religioasă, care, nu de mult, s-a risipit
1o

••

Arta şi arheologiu", fasc. 9-10, 1933-1934, Iaşi, 1 933.
Grigore C. Toci lescu, Catalogul Muzeului de antichităţi din Bucureşti, Bu
C lin.'şti, 1 906, p. 155.
12 Barbu Slătineanu, Cercetări de la Cotnari, in "Revista Fundaţiilor Regale",
a r. V , nr. 1 0, p. 1 00-1 1 8.
1•
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Acţiunea inginerului Virgil Hălăceanu. Pe alt plan, în 1 9 1 2 , Virgil
Hălăceanu, inginerul oraşului Iaşi, adresa către diferite autorităţi şi
persoane, un apel prin care-şi arăta intenţia de a înfiinţa în capitala
Moldovei "un muzeu etnografic retrospectiv al Moldovei " . El ruga unele
autorităţi, îndeosebi cele universitare şi diferite persoane binevoitoare,
să-i dea concurs spre a înfiinţa cît mai curînd acest muzeu "oglindă vie
a vieţii vechi şi noi a poporului şi ţării, cu cara,cter naţional " . Ing. V.
Hălăceanu solicita diverse obiecte : costume, obiecte casnice, arme,
tablouri vechi, instrumente, bijuterii, ornamente, pietre comemorative,
fotografii, piese arheologice, costume naţionale, monede, medalii, icoane,
podoabe religioase de artă, mărci vechi, trofee de război, diverse obiecte
de valoare artistică, stampe, manuscrise, cărţi vechi, şi noi . Obiectele
acestea, aşa de variate, urmau să fie colectate la locuinţa lui din Iaşi,
strada Vasile Alecsandri, nr. 3 13•
Inginerul v. Hălăceanu a şi constituit un comitet alcătuit din A. D.
Xenopol ca vicepre�;edinte, el secretar general şi A. D. Atanasiu secretar.
Foarte bune intenţii, dar fără urmări mai însemnate . Urmînd în 1 9 1 2
s ă s e facă dezvelirea statuii lui Cuza-Vodă, e l a iniţiat organizarea unei
expoziţii ad-hoc.
Confecţionase chiar şi o ştampilă specială : "Muzeul naţional etno
grafic al Moldovei " . In scopul de mai sus, s-a adresat la 20.IV. 1 9 1 2 Fa
cultăţii de litere din Iaşi, ca să-i încredinţeze spre păstrare obiecte arhe
ologice din cele provenite din săpăturile .de la Cucuteni, dacă nu defi
nitiv , cel puţin provizoriu, spre a le aranja "in sala de expoziţie din
cetatea Golia, in care aranjăm toate obiectele ce vor figura în viitor în
muzeul nostru", pe care el il şi credea realizat. După serbările cu dez
velirea statuii lui Cuza-Vodă, urma ca toate piesele să fie înapoia te
Facultăţii de litere. Ing. Hălăceanu, prof. A D. Atanasiu şi prof. Octav
Erbiceanu, suplinitorul Catedrei de arheologie, urmau să !;elecţioneze
materialul respectiv.
Dar după ce I. Caragiani a aprobat să se satisfacă cererea "Muzeu
lui naţional etnografic", consiliul facui tăţii a respins-o, fără nici o moti
van·. de faţă fiind şi prof. Ociav Erbiceanu ca şi A. D. Xcnopol 1 4• Pro
babil că nu se considera încă constituit acest muzeu, cu toate bunele
intenţii ale iniţiatorului, deşi intervenţia era semnată chiar de A. D .
Xenopol.
Ing. Virgil Hălăceanu s-a adresat şi Epitropiei Sfintului Spiridon, la
26 .III. 1 9 13, să-i împrumute vechi documente, incepind de la Iuga-Vodă
şi Alexandru cel Bun, "necesare Aşezămintului naţional ce am înte
meiat" , spre a fi expuse publicului ca acte vechi, originale, pentru·
desăvîrşirea acestei opere patriotice cu caracter special moldovenesc 15 •
n

Arh. St. Ia�i. Fac:. de litere, Dos. 9 1 3- 1 91 2, f. 2'->7.

15

Ibidem.

14 Arh. St. Iaşi, Fac. de li tere, Dos. 91 3-1912, voi. Il, f. 144 bis.
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Dar nici Epitropia nu i-a aprobat cererea, motivînd că avea nevoie de
acele documente, iar păstrarea lor nocesită anumite modalităţi, pe care
muzeul nu le-ar fi putut îndeplini. Ing. V. Hălăceanu, susţinut şi de
data asta de A .D. Xenopol, ceruse Epitropiei 47 documente.
Numai Ministerul de Război, a.rătîndu-se mai generos şi mai înţe
legător, i-a trimis armament şi unele trofee moldoveneşti.
Inginerul Virgil Hălăceanu, de care nu-şi mai adl:lce aminte nimeni,
a fost foarte ataşat de oraşul său de al cărui trecut se interesa de
aproape, urmărind ideea stăruitoare, permanentă, ca să dea oraşului
Iaşi un muzeu al Moldovei. Cu toate dificultăţile începutului, el a stă
ruit să adune, cum a putut şi de unde a putut, diverse obiecte mai
vechi şi mai noi, pe care le-a depozitat la el acasă, dar înmulţidu-se şi
nemaiavind spaţiul necesar, le-a dus într-o încăpere din curtea mănăs
tirii Golia, de unde au fost apoi evacuate şi depozitate, fără nici o pază
şi nici o atenţie, în turnul mănăstirii. Un "maniac " spuneau unii neîn
ţelegători. "Aş muri dacă mi s-ar pierde muzeu l " , declara el, de care
era legată toată existenţa, lui. Şi aşa a şi fost, căci în 1 9 1 7 şi-a sfîrşit
viaţa, iar multe din obiectele adunate de el cu multă stăruinţă : săbii
vechi, ofiţereşti şi de trupă, arme diferite, iatagane, lănci, revolvere,
suliţe, tesace, carabine, scuturi de piept, platoşe turceşti, puşti vechi,
un valtrap turcesc, un tun turcesc cu ţeava de bronz şi alte multe obiecte
au început a se părădui, încît în 1 920, cînd a luat fiinţă Muzeul muni
cipal al Moldovei, lipseau multe obiecte şi cărţi, din cele adunate de
acest "maniac".
Muzeul municipal. Ideea unui muzeu istoric la laşi a fost reluată
şi infăptuită în 1 920 de către prof. Gh. Ghibănescu, împreună cu cole
gul său prof. Mihai Costăchescu, harnic şi iscusit paleograf, Sever Zotta,
directorul Arhivelor Statului, N. A. Bogdan, asociindu-şi şi pe prof.
O. Tafrali, acesta fiind interesat însă atunci mai mult de muzeul lui de
antichltăţi, cum era şi natural.
Gh. Ghibănescu s-a adresat preşedintelui Comisiei interimare a ora_
şului Iaşi, care era Mihai Negruzzi, . un nepot a scriitorului Costachi
Negruzzi . Acesta a primit propunerea ce i s-a prezentat de a se înfiinţa
o "societate de istorie şi arheologie", care să adune material istoric, cit
mai mult şi mai variat, privitor la Moldova şi in special la oraşul laşi,
să organizeze un muzeu municipal şi să publice şi o revistă cu caracter
istoric şi arheologic.
Mihai Negruzzi a cerut o propunere scrisă, care fusese, de altfel,
formulată de persoanele citate mai sus şi care fu prezentată primarului
la 15 sept. 1 920.
In şedinţa de la 24 septembrie 1 920 Consiliul comunal a aprobat
in principiu propunerea iniţiatorilor şi a numit o comisie, alcătuită din
aceleaşi persoane în frunte cu Gh. Ghibăncscu, care să întocmească un
statut de organizare şi să facă propuneri concrete pentru înfăptuiroo
muzeului. Statutele, întocmite deja şi ele, au fost prezentate consiliu
lui încă la l .X . 1 920, prevăzînd înfiinţarea societăţii numită, de atunci
3

-
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încă "Muzeul oraşului Iaşi". Această societate trebuia să adune obiecte
felurite cu caracter istoric, care intresau trecutul Moldovei şi al oraşu
lui Iaşi. Apoi să organizeze o bibliotecă, să publice un buletin şi să înfi
inţPze o şcoală de paleografie şi epigrafie.
Consiliul oraşului s-a interesat de organizarea acestui muzeu, a
aprobat statutele şi un credit de 100.000 lei subvenţie, care ulterior a
fost redus, de următorul preşedinte al Comisiei interimare, la 20.000 lei .
In prima şedinţă s-a constituit Comitetul cu Gh . Ghibănescu ca preşe
dinte şi director al buletinului, M. Costăchescu secretar, N. A. Bogdan
casit::r , O. Tafrali, directorul şcolii de epigrafie şi pa' eografie, iar Sever
Zotta, conservatorul muzeului, arhivei şi bibliotecii. O. Tafrali, din mo
tive personale, s-a retras din acest comitet şi în locul său a fost cooptat
A. O. Atanasiu, cunoscut şi activ profesor la Şcoala de belle-arte.
Societatea muzeulw municipal s-a insta,lat într-o clădire din curtea
mănăstirii Golia şi îr. mai 1 92 1 şi-a început activitatea adunînd diverse
obiecte, cărţi şi primind donaţii importante .
Pentru fondul muzeului Virgil Hălăceanu, soţia acestuia instituise u n
comitet în frunte cu T. Burada, care să-1 administreze. Acest comitet
a aLribuit Muzeului municipal tot ce era în fiinţă din "Muzeul" Hălă
ceanu, cu condiţia ca o secţie a noului muzeu să poarte numele : "Sec
ţia inginer Virgil Hălăceanu " (3 iunie 1 921). Obiectele, cîte mai erau,
au fost aduse din turnul Goliei şi instalate în etajul II al localului Muze
ului municipal, urmind să se facă inventarierea lor de către N. A .
Bogdan.
ln acelaşi timp însă comandantul Regimentului 13 "Ştefan cel
Mart>" a intervenit la primărie spre a i se da ajutorul necesar c.a să
înfiinţeze un muzeu istoric, mai mult cu caracter militar. Comandantul
Rcg. 13 Infanterie cerea în acelaşi timp şi un fond de susţinere şi pri
măria i-a acordat 5000 lei 16• Cererea a fost îndrumată Muzeului muni
cipal şi atunci un mare număr de obiecte militare, aflate în acest mu
zeu, au fost împrumutate Reg. 13 "Ştefan cel Mare" în scopul ce-şi pro
pusese comandantul acestei unităţi militare "în vederea educaţiei patrio
ti:e a tinerilor ostaşi " . C a urmare la 1 3 noiembrie 1 920 s-a întocmit un
proces verbal de împrumut, provizoriu, pe termen de 3 luni, intre Teo
dor Burada şi Sever Zotta, din partea Muzeului istoric şi de artă din laşi şi
maiorul Grigore Ionescu, delegatul Reg. 1 3 infanterie, a următoarelor
ol>ierte : 26 diverse arme vechi, 5 iatagane, din care unul cu mînerul de
os, 4 lănci, 6 platoşe turceşti, 2 revolvere, un baltag-toporaş, 4 săbii.
2 suliţe, 2 tesace, 5 cara.b ine, un scut de piept. S-au mai predat în ace
leaşi condiţiuni : 9 săbii de trupă, 3 ofiţereşti, opt tesace, 26 carabine,
13 puşti vechi, un valtrap de şea, uniforme de ofiţeri şi elevi de şcoală.
militară. De asemenea un tun turcesc cu ţeava de bronz cu afet, o ţeavă
de tun, de bronz, fără afet, patru lănci, 3 arme, 6 pistoale, 4 revolvere,
20 proiectile, un tun mare 17 •
16 Arh. St. Iaşi, Fond Primăria Iaşi, dos. nr. 293-1920, f. 1 şi 2.
17 "Ioan Neculce", fasc. 2-1922, p. 378-379.
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Cele mai multe din aceste obiecte erau din fondul Hălăceanu, care
numai prin stăruinţa şi tenacitatea lui reuşise să-şi îmbogăţească colec
ţia. Prezenţa lui Teodor T. Burada în comisia de împrumut a acestor
obiecte face dovada că cele mai multe proveneau din colecţia ing. V. Hă
;ăceanu.
Stăruinţa comitetului Muzeului municipal de a i se restitui aceste
obiecte, a rămas fără urmare. In prezent multe din aceste obiecte se află
in colecţiile Muzeului militar central.
,
Numeroase documente de importanţă au fost donate apoi muzeului
ieşean de Lucia O. Erbiceanu, soţia elenistului Octav Erbiceanu, de fos
tul ministru Mişu Săulescu, proprietarul moşiei Cozia-Fălciu, N. Drosu
din Iaşi a donat 1 8 5 documente slava-române, Pavel Michiu, proprietar
din jud . Vaslui, a donat 265 doc. şi cărţi vechi de la Schitul Crăsniţa,
care era pe moşia lui. Muzeul ajunsese deja în posesia a peste 1000 de
documente vechi, unele chiar de la Iuga-Vodă (1399) şi Alexandru cel
Bun (1400).
La intervenţia
comitetului
muzeului,
Mitropolia
Moldovei i-a
atribuit trei trăsuri domneşti de la Cuza-Vodă, o sanie veche
sculptată în lemn şi o butcă a mitropolitului Meletie Istrati cu emblema
M(eletie), M(itropolitul) M(oldovei). Aceste trăsuri aflate la
mănăs
tirea Cetăţuia au fost aduse la sediul muzeului, la Golia. Muzeul
a
mai căpătat autorizaţie să colecteze pietrele cu inscripţii de la biseri
cile din Iaşi.
De la Dolheni - Idrici din jud. Fălciu, a fost adus un jug vechi,
cu care se înjugau sătenii, care cădeau în vină, în acele triste
vre
muri. Era un obiect de tortură care se afla în pridvorul bisericii din
acea localitate.
Gheorghe Sion din Tg. Ocna a donat muzeului şase hărţi vechi din
sec. al XVIII-lea, de autori străini, care priveau ţările române. Mu
zeul a mai primit un iatagan turcesc lucrat din argint cu inscripţii
turceşti suflate cu aur, apoi o sabie turcească, o icoană veche şi pecetea
veche a oraşului Botoşani.
A. D. Atanasiu a lucrat o planşă cu singura biserică de lemn din
Iaşi, Rufeni, astăzi dărîmată.
Gheorghe Racoviţă din Şurăneşti vechi.
Vaslui, din familie voievodală, a donat numeroase documente
Avocatul I. Bogdan, domiciliat la Viena, a trimis o mare colecţie de
monede antice de argint şi de cupru şi 1 0 1 0 copii din colecţia mone
tară a Muzeului din Viena, efectuate în galvanoplastie în aur sau
argint, unele din ele cu inscripţia de Siebenbi.irgen-Transilvania.
Muzeul a mai primit medalii , decoraţii, fotografii
cu figuri de
domnitori, oameni de cultură şi oameni politici ai României, profesori
ieşeni ş.a. De la casa Pescky din Leipzig şi-a procurat o stampă veche
cu vederea oraşului Iaşi. S-au mai primit medalii, monede greceşti şi
romane, atestate de şcoală eliberate de seminarul Socola dintre
anii
1 8 1 8-1820 cu menţionarea obiectelor care se invăţau în acea vreme.
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Prof. Const. Climescu a donat un manuscris de aritmetică, după care
se preda acest obiect la seminarul de la Socola (1 820).
S-a primit un exemplar din Biblia tipărită la Petersburg în 1 8 1 7
ş i s-au adus patru pietre mormintale d e marmură, una c u text în
limba georgiană din 1 795, alta a unui negustor armean din 1 800 şi
două din 1 806 şi 1 8 10.
De la anticarul Elias Şaraga s-a cumpărat o sabie turcească cu
miner de os negru, iar ministrul AL Lapedatu a donat o sabie cu mîner
de argint, care fusese a unui paşă turc in războiul din 1 87 7-1 878.
La sugestiA lui AL Lapedatu se proiecta publicarea unui Corpus
inscriptionum slavo-graeco-romanicarum, cu colaborarea şi a membri
lor muzeului, dar care nu s-a realizat.
A. D . Atanasiu a don.at in colecţia muzeului hărţile - · etnografice
lucrate de el cu prilejul Conferinţei de pace de la Paris din 1 9 1 9.
Comitetul muzeului nu scăpa prilejul să sărbătorească figurile
mari ale culturii româneşti : Eudoxiu Hurmuzaki, V. Alecsandri, Mihai
Eminescu, Ion Creangă, Teodor Codrescu ş.a. In şedinţa de la 14 iulie
1 93 1 s-a făcut un apel ca familiile celor care au jucat un rol politic ·
sau cultural in oraşul Iaşi şi in Moldova să doneze muzeului obiecte de
artă, mobilă veche, costume, obiecte uzuale şi orice interesa trecutul,
spre a fi expuse in standurile şi sala muzeului.
Muzeul ajunsese să posede olărie, vase, stofe, costume, arme,
hărţi, tablouri, cărţi vechi şi noi . in diferite domenii : istorie, politică,
literatură, artă militară, arte frumoase, etnografie, religie, filozofie, ca
lenda,re, care-i împodobeau sălile şi biblioteca, plus fondul de 4000 do
cumente.
Muzeul municipal ieşean îşi făcuse un nume şi in afară de comi
tet, ajunsese să aibă membri cu nume cunoscute în cultura româ
nească : N. Iorga, D. Onciul, Al. Lapedatu, Gh. I. Brătianu, .Paul Gorc,
Ilie Bărbulescu, mitropolitul Pimen şi mai toţi profesorii de istoric de
la şcolile din Iaşi .
·

Muzeul din Palatul Cuza-Vodă. In palatul lui , Al. I . Cuza, din care
se strămutase administraţia creditului urban, la parter a fost instalată
librăria şi tipografia Ligii culturale, Jar la ·etaj Rudolf Şuţu . a iniţiat
·
organizarea unui muzeu . de artă. In acest scop a primit mai multe
tablouri de la primăria oraşului, achiziţionate din . expoziţiile . _de pictură
de la Iaşi ; totodată şi Şt. Duin�trescu, directorul şcolii de 13elle-artc,
i-a pus la· dispoziţie tin număr de piese din pinacoteca - şcoHi. Iniţiato
rul acestui unic muzeu âe artă a aranjat; în sălile _ din palat, pînzele
primite, in modul cel mai estetic şi vizitatorii nu _ lipseau în zilele cind
era deschis. R. Şuţu a cerut şi sprijinul prof. N. Iorga, care iniţiasc
instalarea tipografiei Ligii cultur.ale; pentru muzeul său. Istoricul ro
mân a însărcinat pe prof. Victor Brătulescu, care era secretarul Comi
siei monumentelor istorice să pună la dispoziţia muzeului ieşean şi
unele piese istorice. In felul acesta instituţia iniţiată de R. Şuţu s-a
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

_

19

TRADIŢII ALE MUZEIST!Cil IEŞENE

37

amplificat, devenind un muzeu de istCJrie şi de artă. Dar datori tă prof.
N. Iorga profilul acestui muzeu a căpătat un caracter mai mult istoric
şi atunci Şt. Dumitrescu a retras pînzele, pe care i le împrumutase de
la pinacotecă. Cel de al doilea război mondial a pus capăt acestei inL
ţiative şi unele pînze se vor fi aflînd la Muzeul de artă.
Muzeul Teatrului Naţional. După al doilea război mondial, artistul
ieşean Remus Ion aşcu a iniţiat organizarea unui muzeu al Teatrului
Naţional, în care să expună busturi, portrete în ulei şi :liotografii ale
marilor artişti moldoveni precum şi a autorilor de piese de teatru. El
adăuga şi vechi afişe şi texte în chirilică, figuri de oameni de cultură
şi artişti, care s-au ocupat de progresul ideii de teatru, ca Gh. Asachi,
mitropolitul Veniamin Costachi, V. Alecsandri, Costachi Negruzzi,
M. Kogălniceanu precum şi marele artist Matei Millo, de al căror nume
se leagă începutul teatrului moldovenesc. Apoi figuri ale directorilor
mai de seamă, afişe teatrale rn,a.i noi, costume purtate de artişti in dife
rite roluri, unele aşezate pe manechine. Fotografii de artişti în rolu
rile lor, apoi diferite scene şi decoruri din piese, precum şi o bogată
galerie de artişti mai vechi şi mai hoi. Aşezat în foaieru,l teatrului,
publicul, în pauze, avea prilejul să observe artiştii vechi şi pe cei noi,
in rolurile din piesele care se reprezentau. Era un mijloc de completare
a educaţiei teatrale.
Toa,te aceste obiecte au fost împachetate şi duse la Palatul culturii,
aşteptînd să fie aranjate într-o s�ţie . de teatru , în casa memorială
V. Alecsandri, ce urmează să se deschidă la Iaşi.
Muzeul de artă religioasă. In vechile monumente din Iaşi se mai
păstrau multe şi preţioase obiecte, îndeosebi cu caracter bisericesc.
Dintre domnii moldoveni, Vasile Lupu şi-a înzestrat ctitoriile lui
cu
odoare foarte fine, el însuşi era foarte luxos purtînd haine scumpe, el
şi familia lui, avind şi un interior mobilat mai deosebit decit alţi domni.
Doamna Tudosca, prima lui soţie a brodat în mărime naturală figura
lui Vasile Lupu, a ei şi a fiului lor Ion, dintre care cea a lui Vasile
Lupu s-a pierdut. De la el ca şi de la alţi domni şi mitropoliţi ai Mol
dovei au rămas multe obiecte de cult, argintării, ico.ane, îmbrăcăminte
de mare preţ. Multe din aceste obiecte foarte preţioase, în timpul pri
mului război mondial au fost împachetate in lăzi şi evacuate la Mos
cova. Cînd au fost restituite, au ajuns in Capitală, de unde n-au mai
fost trimise la laşi, folosindu-se apoi cele mai multe în secţia de
artă religioasă a Muzeului de artă din Bucureşti. Capitala Moldovei a
ră� cu destul de puţine obiecte, putindu-şi îmbogăţi colecţia doar
cu frescele desfăcute de la biserica Trei Ierarhi, cu icoane de preţ şi
alte obiecte pe care le-a mai putut aduna. Cu acestea Scarlat Porcescu,
cu grijă şi pricepere deosebită, a putut organiza un muzeu de artă reli
gioasă in Sala gotică de la mănăstirea Trei Ierarhi şi în biserica
Sf. Gheorghe din curtea Mitropoliei. Aceste două expoziţii şi îndeosebi
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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cea din Sala gotică constituie o atracţie pentru ieşeni şi pentru toţi vi
zitatorii.

TRADITIONS SUR LES MUS�ES DE JASSY
Resume

On trouvait en Moldavie beaucoup d'institutions historiques possedant des
objets de grande valeur qu'on pourrait rassambler dans des musees historiques
tres bien dotes.
Et pourtant ce n'est qu'au XIX-eme siecle qu'on a organise ă Jassy, capitale
de la Moldavie, un musee d'histoire naturelle par des medecins vivant ă cette
epoque-lă dans cette viile.
En 1860 une autre initiative a conduit ă l'organisatlon d'une Pinacotheque
nationale par le peintre G. Panaiteanu qui a eu l'occasion de rassambler plusieurs
tableaux, donation de S. Vimav, avocat, de C. Dassiade, C. Negri et d'autres encore,
qui ont bien voulu contribuer ă l'organisation de cette institution.
Les professeurs N. Beldiceanu et Teohari Antonescu ont mis les bases d'un
musee d'histoire. Le premier s'est occupe des fouilles archeologiques en trouvant
des pieces tres interessantes ; le second a apporte des reproductions faites d'apres
des celebres statues de Rome et de Ia Grece. Mais leurs efforts n'ont ete soutenus
par personne.
Apres 1916, le professeur O. Tafrali a organise un musee d'archeologie, d'his
toire et d'ethnographle avec un grand nombre d'objets trouves par N. Beldiceanu
et Teohari Antonescu. En meme temps, une partie des objets historiques de Mol
davie ont ete transferes ă Bucarest.
Une initiative de la part de l'ingenieur Virgil Halaceanu en vue d'organiser
un musee a echoue. Plus tard les professeurs Gh. Ghibănescu, M. Costăchescu,
A. D. Atanasiu, ainsi que Sever Zotta et N. A. Bogdan, ont reussi ă organiser un
musee municipal qui possedait d'interessants objets et documents historiques.
Un interessant musee, organise par l'acteur Remus Ionaşcu, au Theâtre Naţio
nal, sera transfere ă la maison memoriale du grand poete Vasile Alecsandri.
Bien que, pendant la deuxieme guerre mondiale, beaU(!OUp d'objets religieux
de grande valeur aient ete transferes ă Bucarest, par les soins de S. Porcescu,
on a organise un interessant musee religieux dans la salle gothique ă l'eglise
Trois Ierarques et ă l'ancienne eglise St. Georges.
A present, on deploie a Jassy un activite intense pour organiser, ă l'echelle
nationale, des musees dans beaucoup de domaines.
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CASA .,VASILE POGOR"

TRADIŢIE, AUTENTICITATE ŞI MODERN
(Proiect)
1. ARHIP

Mai sus de Biblioteca centrală universitară ce poartă numele Lu
ceafărului poeziei româneşti, pe strada I. C. Frimu,
ascunsă
printre
arbori seculari, se află "o casă in două rinduri, cuprinzătoare in rindul
de jos opt odăi, un gherghir şi un antret, in rindul de sus opt odăi,
iarăşi cu un antret, păreţii de cărămidă, pe temelie de piatră, acope
rită cu tiniche, cu trei balco.a.ne cu grilajuri de fier, unul mare despre
ogradă, unul iarăşi mare despre grădină şi unul mic in dosul căsălor
la antretul de sus . . . toate cercevelele la ferestrele odăilor de sus
de
fier, iar acele de jos de lemn" 1 • Această casă, aşezată in unul din fru
moasele locuri ale Iaşului, i-a aparţinut lui Vasile Pogor ; aici s-au ţinut
multe din şedinţele Societăţii literare "Junimea" , aici au citit din ope
rele lor mari scriitori ai poporului român .
Construcţia aceasta, cunoscută azi sub numele
de Casa
"Vasile
Pogor" , a fost ridicată intre anii 1 855-1 858. "Actul de preţăluire" din
1858, care se află in Arhivele Statului din Iaşi, consemnează că "zisălf'
case sint toate din nou zidite" de tînărul V. Pogor, care întorcîndu-se
de la studii din străinătate, nu-l mai mulţumeau casele vechi părin
teşti şi, ca urmare, pe locul moştenit de la tatăl său, comisul
Vasile
Pogor, cunoscut in literatura noastră prin faptul că a lăsat
��stihuri
a ridicat
o casă
de modă veche scrise in epoca
Beldiman-Conachi 2
aspectuoasă, cu saloane de primire, bibliotecă ş.a. unde avea să-şi găz
duiască prietenii.
1 Arhivele Statului Iaşi, Act de preţlfluire, dosar 202/2, p. 2
G. Clflinescu, Istoria literaturii române de la origini pinA
reşti, 1941, p. 95.

2
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La terminarea lucrării, delegatul primăriei din urbea Iaşi constată
că "făcînd dosare anumite zisălor case din capitala Eşii,
mahalaua
Muntenimii de mijloc, a dumnealui agăi Vasile Pogor, care sînt toate
din nou zidite, le-am preţăluit în cuget curat fără vreo părtinire la
suma de 1 2.568 galbeni" 3•
In acest act sînt date toate detaliile casei , printre care se arată că
drumurile de acces erau pavate cu piatră, că in curte se afla "o cişmea
zidită cu piatră şi în sus cu cărămidă, acoperită cu tinichea, . . . două
pivniţe cîte cu două hrube, . . . o gheţărie zidită cu piatră, o odaie pen
tru portari, trei odăi pentru slugi" 4•
De-a lungul anilor, cît aceasta casă i-a aparţinut, v. Pogor n-a
făcut modificări esenţiale. La 19 martie şi 13 mai 1 889, proprietarul
solicita primăria urbei Iaşi "a dispune să se elibereze autorisaţie pentru
prefacerea atenaselor în condiţiunile cerute de serviciul tehnic" 5•
In anul 1 9 0 1 , junimistul V. Pogor vinde casa principesei Maria
Moruzi şi în contract se prezintă din nou o descriere a casei arătîn
du-se : "Eu Vasile Pogor, vînd doamnei principese Maria Moruzi care
cumpără cac;ele mele cele mari cu dependinţele : grădina, fîntîna, piv
niţa şi terenul" 6•
Imediat după cumpărare, noua proprietară face unele reparaţii
printre care "preface intrarea la casele principale, schimbă faţadele " 7,
aşezind deasupra balconului din faţă blazonul familiei ce reprezintă un
scut cu stema Moldovei, alături de vulturul moruzesc. De la principesa
Moruzi, casa a fost moştenită de fiul ei Gh. Brătianu, fost profesor de
istorie la UniversitAtea din Iaşi, care a adus de la proprietatea sa din
Ruginoasa mobilierul, documentele, biblioteca şi alte obiecte de mare
preţ ce aparţinuseră domnitorului Al. 1. Cuza. In fosta Casă Pogor, la
etaj, profesorul ieşean organizează un adevărat muzeu de istorie, dar
c..a,re nu avea un caracter public. Mutîndu-se la Bucureşti în anul 1 938,
Gh. Brătianu închiriază casa rezidenţei regale din Iaşi, care se obligă
să păstreze mobilierul, biblioteca, documentele
ce erau evaluate
la
acela vreme la suma de 3 milioane de lei. E interesant faptul că în
contractul de închiriere se află o descriere a interiorului, arătîndu-se
că pereţii sînt tapiţaţi, ferestrele au geamuri de cristal, uşile sînt cu
clanţe de alamă în stil de epocă, iar plafoanele sînt din lemn de ste
jar natural. De asemenea, în acest act se găseşte confirmat un aspect
important : salonul mare de la etaj e denumit "Biblioteca Junimii " .
Norii negri ai războiului ce s-au abătut asupra oraşului de pe şapte
coline au lăsat multe răni. Şi casa unde ferestrele erau luminate în fie
care seară, pe timpul cind pe alei, se auzea.u încet paşii lui Eminescu,
Creangă, Maiorescu, a avut de suferit. Ea a fost restaurată în aceşti
Arhivele Statului Iaşi, dosar 335/1, p. 23.
Idem
s Idem, dosar 302/2, p. 2.
6 Tribunalul Iaşi, Secţia III autentice, nr.
7 Arhivele Statului Iaşi, dosar 302/4, p. 3.

J
4

620,

act nr.
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ani ai socialismului, dîndu-i-se menirea de a adăposti un muzeu de lite

ratură.
Aici, în Ca<>a Pogor, s-au plămădit multe idei nobile, s-au citit şi
discutat; cu aprindere.a. şi verva caracteristică junimiştilor, multe lu
cruri pe care timpul le-a înscris cu litere de aur in patrimoniul naţional
şi universal.
In această casă "se făcuse obiceiul ca duminica după sfîrşitul pre
legerii, Maiorescu, Rosetti, Carp, eu şi Pogor să ne adunăm la acesta
se ţinuse.
din urmă pentru a discuta asupra obiectului prelegerii ce
Era o mare plăcere pentru noi orele acestea petrecute în discuţii filo
zofice şi literare " 6 •
In această casă a fost găzduit, cînd a venit la. Iaşi, tînărul Mihai
Eminescu care, la prima poezie trimisă "Convorbirilor literare" a
stirnit mult entuziasm în rîndurile junimiştilor, iar Vasile Pogor, cu
,.spiritul său eminamente estetic, aprobînd tot ceea ce era frumos
şi
simţit" 9 a rămas încîntat de acest poet necunoscut.
E o certitudine că cel care la "Junimea" era poreclit "biblioteca
contemporană " l-a primit pe Eminescu în casa cu ferestre
luminate,
l-a ajutat să capete postul de director al Bibliotecii centrale, l-a spri
j init oiicînd la nevoie. Sus, în holul de la intrarea · in salonul "Junimii"
G. Panu l-a întîlnit pe Eminescu, care pe atunci "era bine făcut, fru
mos, cu mustaţă mică, subţire şi cu plete mari" 10 , aici l-a văzut şi pe
"Bardul de la Mirceşti" , care venea rar la şedinţe
şi "citea
foarte
11•
frumos "
După mutarea lui Maiorescu la Bucureşti, întrunirile junimiştilor
care rămăseseră credincioşi Iaşului "se făceau tot la Vasile
Pogor" 12 ,
cu timpul însă unii s-au călătorit spre acea "lume a umbrelor" şi prin
parc, prin saloane, nu s-au mai auzit încet, încet, sunînd paşii acelor
de
oameni cu suflete alese. Au rămas doar amintirile ce ne sint atit
scum�.

Transformarca Casei Pogor intr-un
m uzeu al scrisului românesc
constituie un omagiu de preţ adus IT! arilor înaintaşi. .
. Jn . cele patrusprezece camere vor fi pt�zentat� epocile modernă şi
contemporană, la bază stind criteriul autenticului, .. urmărindu-se
în
deaproape împletirea dintre principiile cronolbgic şi mcmotalistic. Ţi
nindu-se cont de spaţiul ce nt-1 oferă acest monument de prestigiu, de
materialele originale. ce s-au adunat în fondul - Muzeului de literatură a
Moldovei, se va evita,- pe cît posibil, expunerea unor fotocopii,
facsi
mile, panouri, deoarece nu se urmăreşte să se ilustreze pînă la amă..

.

8 Iacob Negruzzi, A m i n liri din J uni mea, Ed.

! 943, p. 18.
1!.

Cartea

_

rorndnească,

Bucureşti,

9 Gh. Panu, Amin liri de la Junimea din Iaşi, Ed. H. Cioflec, Bucureşti,
l., p. 184
10 Idem, p. 47.
11 /dem, p. 82.
12 Comoara Jun i rni i la Iaşi, Iaşi, 1937, p. 1 70.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1945,

46

1. ARHIP

nunt, cu orice fel de mijloace, istoria literaturii române, ci transpune
rea vizitatorului în atmosfera epocilor respective .

Casa .,Vasile Pogor� din Iaşi, fostul sediu al Societăţii literare "Junimea"

De altfel, chiar dacă .ar exista un
spaţiu mai
mare, oricit
s-ar
strădui colectivul muzeului nu va reuşi ca să redea în totalitate diver
literară şi să
le ilustreze
muzeistic.
sele aspecte din istoria noastră
Dacă s-ar urmări acest criteriu de expunere, ar insemna să se renunţe
la tradiţie, autentic, s-ar încărca cu vitrine, panouri cu citate spaţiul
muzeului, ceea ce e sigur că ar duce la o suprasolicitare a vizitatoru
lui, care n-ar mai trăi clipe de emoţie, nu şi-ar mai aminti la fiecare
pas că in această casă au citit cindva din operele lor Eminescu, Creangă,
Alecsandri, Caragiale Maiorescu şi alţi mari scriitori ai acestui neam.
Ţinindu-se seama de aceste considerente,
tematiGQ pentru "Casa
Pogor" a fost întocmită atît in funcţie de spaţiu cît şi de documentele
şi obiectele originale existente in muzeu, de posibilităţile completării
in viitor a spaţiului expoziţional cu noi piese ce vor
fi achiziţionate.
In acest fel se va urmări, pe cît posibil, imbinarea cît mai armonioasă
dintre piesa document
şi piesa
obiect, eliminîndu-se
monotonia
in
expunere, creindu-se cadrul specific
fiecărei
epoci,
fiecărui
mare
scriitor. De exemplu, ,,epoca Conachi" , cum o numeşte cel ce a
fost
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.,spiritus rector" al revistei "Viaţa românească" ,
"intelectualul
subtil
care trăia într-o cetate de cărţi " 13, va fi prezentată cronologic, punc
tindu-se cu grijă aspectele cele mai importante din creaţia unor scri
itori.
In spaţiul rezervat "întîiului poet al Moldovei, cel mai talentat din
Hemea sa" cum îl caracterizează pe Conachi, cel care în destinele cri
ticii române . . . e dintre acei care au deţinut un pontificat" 1\ vor fi
expuse pe lîngă acte, manuscrise, ediţii rare, un costum
din
primul
sfert al veacului al XIX-lea, prin care se va urmări să se sugereze "lu
vor
minismul în anteriu şi giubea" al scriitorului . La masa de lucru
mai fi prezentate trusa de scris, un b.a,c;ten stilet, precum şi alte obiecte
ce i-au aparţinut lui C. Conachi, în acest fel creîndu-se, pe cit posibil,
cadrul de epocă. In acest interior vor fi expuse şi operele
pionierilor
literaturii moderne din Moldova ca Al. Beldiman, Matei Milu,
Ionică
Tăutu ş.a.

Un loc principal v.a fi rezervat lui Gh. Asachi, urmărindu-se a s e
ilustra, în primul rind, activitatea acelui bărbat despre care M. Kogăl
niceanu scria că în "vremuri grele s-a străduit pentru luminarea nea
mului său, care a fundat în Moldova cea dintîi tipografie
sistematică
şi cea dintîi foaie periodică, care a povăţuit ani întregi şcoalele noastre
naţionale. . . campion neobosit al inteligenţei în timp de jumătate de
secol " .
Sub portretul scriitorului, executat de Stahi, se vor
găsi expuse
publicaţiile scoase de marele cărturar, iar activitatea ca scriitor a lui
Gh. Asachi va fi ilustrată prin manuscrise, volume de versuri (ediţiile
din 1 834; 1 854, 1 862} , un volum de "Fabule" (ediţie princeps cu auto
graful autorului}, urmărindu-se a se evidenţia totodată că "Gh. Asachi
e înt.iiu l sonetist român. Este uimitor cum nostalgia lui Petrarca tran
spusă pe terioriul danubian capătă rezonanţe eminesciene" 15•
Un loc important va fi acordat momentului "Dacia literară '',
cu
rentului naţional popular unde vor fi grupaţi marii luptători pentru
emanciparea patriei, scriitori care au fost profund legaţi de mediul ro
mânesc, de tradiţiile spirituale ale poporului român .
Pentru cel care "este un nume scump României şi va rămîne 'in
pleiada pionierilor intelectuali ai neamului " , cum scria despre C. Ne
gruzzi, "acel rege al poeziei, veşnic tînăr şi ferice" se va crea un ca
dru specific : intr-o bibliotecă de epocă vor fi expuse "hronici bătrîne" ,
unele exemplare c e i-au aparţinut tatălui său, acte originale privitoare
la moşia de la
Trifeşti, piese tridimensionale (mesuţă, scrin,
oglindă,
condei}, afişe de teatru, ediţii princeps din opera marelui prozator înso
ţite de următorul text explicativ : "Numele lui C. Negruzzi este legat
de obicei de nuvela Alexandru Lăpuşneanu care ar fi devenit celebră
1 l F.

Aderca, Mărturia unei generaţii, Buc., 1 929, p. 1 56.
Pompiliu Constantinescu, Scrieri, v. 3, 1969, E.P.I.., p. 178
15 G. Călinescu, op. cit., p. 99
14
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ca şi Hamlet dacă literatura română ar fi avut in ajutor prestigiul unei
16•
limbi universale "
In dispunerea materialului expoziţional care va ilustra activitatea
acelui mare patriot, creator al României moderne, se va urmări a se
prezenta citeva momente biografice, activitatea desfăşurată de Kogăl
niceanu ca îndrumător cultural, profesor, istoric, scriitor şi orator.

,,Dacia literară", foaie de tillu ; (ed. a I I-a). Colec\iilc Muzeu l u i de l i te
t·<\Lut·ă a Moldo vei.

ln spaţi u l ce va fi rczcrvaJ pen lru pre zen tarea vieţii şi activităţii
lui M. Kogălniceanu se .vor găsi covoare cu motive naţionale, sfeşnice

de epocă, diplome şi acte cu semnătura aulografă,
numere
originale
din "Dacia literară " , " Stea u a Dunării " , "Lctopiseţele
Ţării Moldovei " ,
fotografia înrămată. Tot i n aceLaşi cadru vor f i prezentate operele
lui
Al. Russo şi Costachi Negri, un loc mai larg atribuindu-se lui
V. Alecsandri. Prezentarea in muzeu a vieţii şi activităţii scriitorului
deschizător de drummi in literatura noastră,
se va face
ţinindu-se
seama de faptul că pc meleagurile ju d eţu l ui se află o casă memorială.
că intr-un viitor apropiat, in casa ce-i poartă numele, se va deschide
16 G. Călinescu, op. cit., p. 99.
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un muzeu al teatrului moldovenesc. Pentru a se evita

repetarea
in
expunere se va insista in mod deosebit asupra unor momente
impor
tante din creaţia scriitorului, relieiindu-se cu pregna.:1ţă prestigiul na
ţional şi universal de care s-a bucurat, in vremea sa, autorul "Paste
lurilor"..
De la parterul casei V. Pogor, vizitatorul va urca incet, spre locul
unde se intilneau scriitorii junimişti. O clipă se vor opri in holul
de

,>

Scri;;oare a l ui Titu Maiorescu, către 1. Al. Brăte>scu-Voineşti (origi
·t. ·nalul in colecţiile Muzeului de literatură a Moldovei din Iaşi)
.

la. intraf-ţ!a JO: salon, unde in seri bliride de toamnă, sau in liniştea nap.
ţilor de ptirJlăvară, cind se auzeau cum mugurii se desfac in copacii din
parc, ceţ doi' buni prieteni, Eminescu şi Creangă stăteau şi discutau ore
in şir.
Cind, la ' intrebarea junimiştilor "care sint membrii Junimii ", lot
P ogor, duşmanul formelor, găsi şi un răspuns : "Entre qui veut, ţeste
qui peut" ·17 .Sint ' cuvinte ce vor fi aşezate la intrarea in salonul unde
se ţineau intrunirile. Aici, pe la inc eputul lui ianuarie 1 867, a fost bo
tezat ac_�l copi ,� � �,Jun;imii" , revista "Convorbiri l iterar e
•

"'f , -t'-"{)1-J ,
Pr�...\-----•.

17

4

Iacob

--�--

Negruzzi,

- CercetAri

istorice

.::·-� .

"

.

op. cit., p.

164.
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Biroul de lucru al lui Vasile Pogor

Masă ce i-a aparţir.ut lui Iacob NesruzzJ
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"Nu ştiu dacă toate persoanele însemnate mai sus erau
prezente
la o şedinţă ce se ţinea în casa lui Pogor pe la începutu l lui ianuarie
1 867 . . . De aceea cînd Maiorescu îşi arată părerea că ar fi hine să des
chidem un mic jurnal liter.a.r în care s-ar tipări scrierile cetite şi apro
disc1 1ti ile
ba J H de societate, şi in care să putem rezuma o parte din
noastre, ce prezentau· un interes general, toată lumea primi fără lungi
dezbateri propunerea s.a. Pogor, entuziast la orice inovaţie, proclamă
absoluta necesitate a unei reviste şi îşi freca miinile de plăcere gîndind
la polemicile literare la care viitoarea noastră publicaţie ar putea da
loc " .
Oameni, locuri, amintiri, scumpe amintiri ...
În această "lume a umbrelor" , ochii vizitatorului vor căuta urmele pe
unde cu decenii în urmă a trecut geniul Eminescu, marele Creangă, şi
Maiorescu, şi Alecsandri, şi Conta, şi Caragiale. De la prima cameră li
se va deschide o uşă. I n prim plan, va fi un birou, cu manuscrise, foto
grafii, scrisori, unde cindva au stat cei doi buni prieteni. Cu atenţie se va
reda acea atmosferă de epocă încît se va crea impresia, că cei doi titani
stau de vorbă sau că citesc nişte lucrări tare frumoase şi în suflet le picură
stropi de bucurie. Deasupra biroului se va găsi tabloul lui Eminescu, cu
un text scris cu litere de aur : "Dumnezeul geniului m-a sorbit din po
por cum soarele soarbe un nour de aur din marea de amar " . Cadrul
va fi completat cu diferite piese, cărţi, cronografe, manuscrise cu poezii
populare, ziare, reviste ale vremii, unele av�nd însemnările celor doi scri
itori.
Din salonul "Junimii' se va auzi uşor un glas, care subliniază plă
cut nuanţele, sau pune acea melancolie în lectură. Oare cine citeşte . . ?
.

Căci "La Junimea erau numai doi cititori care citeau bine : Maiorescu
şi .Eminescu"

19•

Şi iar se va deschide o uşă. Salonul "Junimii". Peste

tot mobilier de epocă : scaune, un birou, canapele, og:inzi, vase şi bihe
louri, tăvi cu pahare, tablouri, un pian, perne .aruncate la întîmplare .
•

E un semn că în acea seară Pogor e pus iar pe glume. De undeva, un
magnetofon va reda în înterpr�tarea unor actori ai Naţicnalului ieşean
un fragment dintr-o întrunire a junimiştilor. "După iniţiativa lui Pogor,
adeseori fraze din liturghii, se întrebuinţau în Junimea la oarecare oca
ziuni. Cînd era să se înceapă vreo lectură care promitea a fi interesantă,
Pogor se punea să cînte ca un preot : "Acum să ascultăm Sf. Evanghe
lie, de exemplu a lui Schopenhauer sau a lui Conta, citire" !

Creangă răspundea din colţul lui cu gl as de bas admirabil : "Să

luăm aminte" şi Pogor replica : "Pace ţie cetitorule" ! . . . după care se
începea lectura şi ţinea pînă feciorul deschidea uşa aducînd ceaiul. I n
acel moment se striga din toate părţile :
13

Iacob Negruzzi,

op.

"Uşile, uşile . ! " şi lectura

cit., p. 87.

19 G. Panu, op. cit., p. 49

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

.

.

I. ARHIP

52

10

er& întreruptă. Aşa se petreceau şedinţele Junimii şi socot că rare ori s-a
0•
putut vedea făcîndu-se lucruri serioase intr-o formă aşa de veselă ' 2
Mobilierul din salon va fi dispus după un inventar din casa V. Pogor,
găsit. recent, avîndu-se în vedere existenţa grupurilor ce se formaseră la
"Junimea." : conducătorii societăţii, T. Maiorescu, P. P. Carp, V. Pogor şi
I. Negruzzi, grupul "celor trei români" - G. Panu, Al. Lambrior şi V.
Cont a ; cei doi buni prieteni - Eminescu şi
Creangă ;
"grupul celor
nouu " , care aveau ca p1 ezident pe Nicu Gane şi ca membrii pe Papa Culi
anu, St. Virgolici, A. Naum ş. a. şi "Caracuda", prezidată de Miron Pom
piliu.
Pe mese şi birou vor fi expuse manuscrise,
cărţi, reviste ce au
aparţinut scriitorilor junimişti, incit vizitatorului i se va oferi minunatul
pri���J de a găsi locurile unde au stat acei oameni ce au durat literaturii
romane un monument de bronz.

Ilustrarea muzeistică a activităţii scriitorilor grupaţi in jurul revis
t.ei ,�Contemporanul" se va face printr-o prezentare succintă a unor pub
iicaţii importante care preced acest curent, urmind ca apoi să fie expuse
lucrcirile unor critici, poeţi şi prozatori.
Un alt punct de atracţie pentru vizitatori il va constitui redacţia
"Vieţii româneşti " . Pentru a se evita orice exagerare
in reconstituire
s-a ales o încăpere care să fie asemănătoare cu acea a redacţiei : "Sala
avea vreo 1 0 paşi lungime şi mai puţin de 5 lăţime . . . de la un capăt la
altul al sălii se întindea "masa redacţiomcă " , ocupată pe
jumătate de
•
condicile şi scriptele administrative" 2 1
La "masa umbr elor" vor fi grupaţi acei scriitori care "au fost ascul
•
taţi de o ţară şi de un timp" 22 In interior vor fi aşezate cit mai aproape
de autentic scaune, canapele, un cuier unde vor atirna pelerini, pălării
cu borul mare, bastoane, serviete, şi alte obiecte ce au aparţinut scri
itorilor din jurul revistei care era numită "mica enciclopedie lunară de
literatură şi ştiinţă 23•

Deoarece majoritatea scriitorilor din cercul "vieţist" vor fi repre
zentanţi muzeistic numai la "masa umbrelor ", pentru cel ce era numit
"sph itus rector " al revistei, cel care a lăsat "în urma lui un cult tot atît
de fanatic, de global ca şi cultul maiorescian" 24 • • • se va organiza în mu
zeu un cadru aparte, unde, pe cit posibil, se va urmări a se prezenta, un
interior din Casa Ibrăileanu. Pe biroul
marelui critic
vor fi expuse
alături de reviste, manuscrise, spalturi, diferite obiecte ce i-au aparţinut,
20 Iacob Negruzzi, op. cit., p. 181
M. Sevastos, Amintiri de la Viaţa românească, E.P.L., 1966, p. lb
2 2 Ionc>l Teodoreonu, Masa umbrelor, E.P.L., 1957, p. 27
3
2 C. Săteanu, Un sociabil despre starea noastră socială, in "Cuvfntul liber,"
anul 1, nr. 35. iulie 1920.
24 Pompiliu Constantinescu, op. cit., p. 205
21
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iar !n bibliotecă se vor găsi o parte din cărţile indrăgite de profesorul
Ibrăileanu.
Pentru literatura de după 23 August 1 944 se vor u-mări, pe de o
parte, legăturile dintre fenomenul literar contemporan şi tradiţiile ina;n
taşilor (in acest sens se va ţine seama de etapele distincte de creaţie a' e
unor scriitori ca M. Sadoveanu, Otilia Cazimir, Dcmostene Botez, AL
Philippide, G. Lesnea ş.a.) iar pe de altă parte se va reliefa continuita
tea fenomenului literar din Moldova zilelor noastre prin tot ce are mai
reprezentativ. Avind un caracter temporal,
expoziţia ce va prezenta
literatura după 23 August, va putea fi mereu îmbogăţită cu noi lucrări
de valoare din poezia românească, c:u publicaţiile re apar în Moldov�o�.
O surpriză plăcută le va fi oferită vizitatorilor de rarităţile ce vor fi
expuse intr-o cameră specială. Cu prezentarea unor diapozitive cu aju 
torul cărora se va putea pătrunde î n laboratorul de creaţie a unor scri
itori, cu o vizită pe aleele parcului unde teii îşi vor legăna incet crengile,
vizitatorul va pleca din acest muzeu cu sufletul troienit de frumuseţi
rare.

LA MAISON "VASILE POGOR"-TRADITION, AUTHENTICIT:f:, MODERNE
R�sum�
L'article pr�sente un essai de reconstitution mus�istique de deux epoques de la
litt�rature roumaine, �poques qui seront illustr�es par le prestigieux monument, la
maison " V. Pogor", siege de la soci�t� litt�raire "Junimea".
La th�matique a �� �tablie tenant compte des traditions de ce monument, de
l'espace, des documents et des objets du patrimoine museistique, et premiere
ment de l'ambiance de l'�poque ou ont vecu et cree les �crivains.
Pour realiser ce but on a poursuivi, dans la limite du posible, la liaison
harmonieuse entre la piece - objet et la piece - document. De plus, on essaiera
la plus authentique reconstitution des deux courants litteraires "Junimea" et
"Viaţa românească".
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(Casa memorială "Ilie Pintilie"}
CONST. CLOŞCA

Aşezată intr-o margine a

Iaşului, in

prea_ima fostelor

ateUere

C . F.R. Nicolina (in prezent Uzina mecar ică ,.Nicolina "), o casă modestA,

dar impunătoare prin actuala sa menire, aminteşte cu vădite emoţii că
aici a locuit Ilie Pintilie, fiu preţios al Iaşului r evoluţi onar, conducător
d� mase, mil itant de seamă al mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
!nchirtată sărbătoririi celei de a 50-a aniversări de la crearea Par1 idului Comunist Român, reorganizarea Casei m�:: m oriale ,.Ilie Pintilie "
se înscr ie pe linia u n o r realizări muzeistice remarcabile consemnate in
u " tima vreme pe plan naţional. Deschisă pentru prima oară in 1 959, re
amenajarC'a acesteia devenise o necesitate mai ales că la un moment dat
fusese scoasă din circuitul muzeal tocmai in această icee. Atit tematica
i n iţi al ă , cît şi a<;pectul muzeotehnic erau depăşite şi ca atare se impu
neau mi!stiri de " ad ucere la zi " din toate punctele de vedere.
In cadrul rr. ă s uri ' or de reamena�are muze1stică a Casei memoriale
"Ilie Pintilie " , a fost renovată clădirea, s-a confecţionat mobilier nou,
adecvat, pen tr u partea muzeală, precum şi etalarea nunui material do
cumentar în mare parte ir. edit.
Această casâ memorială se numără, deocamdată, printre puţinele
obiective destinate să redea muzeistic momente din viaţa unor condu
cători aparţinînd mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
In legătură cu acest fapt se impune fixarea citorva considerente din
punctul de vedere al celui care concepe şi realizează muzeul sau casa
memorială. Este ştiut că organizare.a unui obiectiv memo: ial şi al unuia
muzeistic sint două părţi componente care urmăresc acelaşi scop, opuse
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una celeilalte prin forma de ilustrare, dar care în anumite situaţii se
conjugă in mod fericit. Mai a· es în cazul de faţă.
O casă memorială închinată unui scriitor, om de ştiinţă sau cultură
prezintă oarecare avantaje in organizare. Viaţa şi activitatea unuia din-

Casa mcm01·ială "Ilie Pintilie", vedere de ansamblu

tre aceştia, oricît de vastă ar fi ea, se manifestă in mod unitar şi poate
fi cuprinsă intr-un reuşit memorial.
In ceea, ce ne priveşte opiniem ca orice casă memorială să fie orga
nizată in limitele noţiunii de memorial, fără adăugiri şi intervenţii "spec
tacu� oase", fără expoziţii complimentare. In susţinerea acestei idei se
poate lua ca exemplu Casa memo ială "Mihai Codreanu " din Iaşi, des
chisă in august 1 970. Cei ce au vizitat acest obiectiv (specialişti sau nu)
s-au declarat de acord că este o realizare meritorie din punct de vedere
muzeografic.
Cu toate că imensitatca materialului muzeistic existent a pus in difi
culate pe realizatori, in ceea ce priveşte selectarea, s-a reuşit ca opera
scrii torului, per sonalitatea sa marcantă, mediul familial şi extrafamilial
să fie etalate cu multă chibzuinţă muzeistică numai în camerele in care
a vieţuit maestrul. Ilustrarea multiplelor aspecte din viaţa şi activitatea
sa nu a necesitat nici expoziţie aparte, nici spaţiu suplimentar.
Momentele importante din viaţa artistului sint "prezente" fără ca
ceva să fi fost inventat. Intervenţia muzeografului a constat (in mod feri-
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cit pentru reuşita memorialului) numai in prelucrarea tematică a incA
perilor - lucru esenţial in muzeografie. Adesea prea multe intervenţii
dovedesc nu pricepere, ci dimpotrivă.
Vizitatorul Casei memoriale "Mihai Codreanu" , oricare ar fi el, tşi
poate face o imagine completă asupra marelui sonetist român.
Sint însă şi cazuri cind unei case memoriale trebuie să i se adauge
in mod obligatoriu expoziţie-muzeu.
Prezentarea muzeistiră a vieţii şi activităţii unui conducător comu
nist din perioada ilegalităţii Partid�ui Comunist Român comportă tră
sături cu totul aparte, specifice. In asemenea situaţii completarea sau
continuarea compartimentului memorial cu expoziţie-muzeu devine impe
rioasă, bineinţeles acolo unde condiţiile de spaţiu permit. In acest sens
Casa memorială "Ille Pintilie" poate fi un exemplu edificator.
Lupta ilegală a comuniştilor nu poate fi prezentată din punct de
vedere muzeistic totdeauna cu valori autentice. De cele mai multe ori
muzeograful este nevoit să recurgă la elemente ajutătoare ca : texte,
grafică, machete, schiţe etc. Toate acestea nu pot fi etalate in spaţiul
destinat memorialului. Materialele referitoare la activitatea ilegală a lui
ilie Pintilie care necesită text, fotografii ale caselor conspirative in care
a lucrat, localităţi unde a desfăşurat activitate ilegală, detenţia in dife
rite inchisori ca inculpat politic, precum şi alte asemenea activităţi ale
unui comunist in acele condiţii nu-şi au rostul şi locul in camerele me
moriale.
Ilie Pintilie, comunistul, conducător in genere, nu şi-a aparţinut
nici lui nici familiei sale, el a fost reprezentantul unei clase ce trebuia
să-şi revendice drepturile prin luptă. Activitatea sa se deosebeşte şi
prin aceasta de ceea a unui savant sau scriitor. Era omul a cărei viaţă
a fost divizată : pe de o parte cetăţean obişnuit, lucrător, familist etc.,
iar pe de altă parte omul de acţiune, comunistul cu munci de răspun
dere care acţiona clandestin pentru organizarea luptei cl�ei muncitoare.
Este ştiut că cei ce făceau parte din partidul comUnist nu aveau
rarnet de membru. Inseamnă oare că nu trebuie oglindit in muzeu acest
aspect ? Trebuie găsită fm ma, elementul artificial, dar muzeistic totuşi,
care să oglindească aspectul ca atare, incadrat intr-un context adecvat,
lucru care se poate face cel mai bine in condiţiile existenţei părţii
muzeale.
Expoziţia-muv.eu se impune in asemenea situaţii de la sine, fiindcă
e.a vine să întregească in chip fericit memorialul conducind spre reda
rea cit mai cuprinzătoare şi unitară in acelaşi timp a vieţii şi activităţii
omului de luptă revoluţionar, mereu in mişcare, in contact cu ma
sele, cărora le călăuzeşte paşii spre libertate.
Operele unor astfel de oameni au fost scrise puţin in timpul vieţii
şi cu atit mai puţin sint tipărite in volume. Ele s-au descoperit mai
tirziu in dosarele de arhivă, in amintirile celor care au mai rămas şi
i-au cunoscut, in fişele> şi rapoartele întocmite de organele represive
·
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ale vechiului regim, in bruma de documente de partid ce puteau fi ela
borate atunci, in presa vrem!i etc.
Casa memorială "Ilie Pintilieu oferă, din punct de vedere al spa
ţiului, condiţii optime pentru redarea muzeistică a principalelor mo
mente din viaţa şi activitatea acestuia. In cadrul tematicii concepute,
ca poate cuprinde atit memorialul amenajat in două din cele ş.ase
camere, cit şi o expoziţie muzeu in celelalte patru.
Deşi locuinţa are mai multe încăperi, nu este o clădire modernă,
ci o casă apropiată celor rurale, construită din chirpici cu material lem
nos. Meritul ei este de a fi fost rea' izată intr-un mod ingrijit şi judicios 1•
După căsătoria sa cu Olga Popescu, Ilie Pintilie se stabileşte in
casa familiei soţiei sale, in 1924, unde avea să rămină pînă in 1 934, cind
pleacă la Bucureşti.
Cum era şi firesc, in cele două camere in care a stat Ilie Pintilie
împreună cu soţia şi cei doi copii al lor, s-a organizat memorialul.

Camera sufrngerie in care a locuit Ilie Pintilie.
1 Proprietarul a avut în vl'det"P mai multe incăperi, de stu l de !:-_i" !'....
fel, atit pentru familia sa, cit şi pentru a-şi putea crea posib;litatea :='...J
suplimentar prin inchirierea unora din ele.
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Intructt spaţiul . a permis o desfăşurare tematică mai largă, s-a pro
cedat in consecinţă la etalarea materialelor E'xistente pe două probleme
mari şi anume : rezervarea pe de o parte a celor două încăperi memo
riale care, după opinia noastră, reuşesc cu succes să reinvie atmosfera
de familie a celui ce a fost Ilie Pintilie omul, soţul, tatăl, iar in a doua

Cmn{'ra

dormitor in

care a locuit

Ilie Pintilie
de lucru.

cu

familia

sa.

In

stinga

biroul

parte este desfăşurată expoziţia-muzeu in ca··e documen te, fotografii,
obiecte etc. redau in mod fidel viaţa şi activit atea revoluţionară a lui
Ilie Pintilie in contextul mişcării muncitoreşti din ţara noastră.
Vizitatorul păşeşte mai intii în una din cele două camere ce au
constituit cindva căminul familial al lui Ilie Pintilie : un pat de epocă,
o măsuţă or namentală însoţită de două taburete, un covor, o lampă cu
gaz etc. mobilează sumar incăperea. Aici in această odaie - ne mărtu
riseşte O�ga Pintilie, soţia sa - s-a luat in 1 934 hotărîrea ca Ilie Pinti
lie să plece la Bucureşti, unde urm.a să lucreze in ilegalitate ca aetivist
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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al C.C. al P.C.R. In dreapta, o uşă ce dă spre cealaltă încăpere
dor
mitorul. O cameră relativ spaţioasă in care se păstrează patul, biroul,
o ladă, citeva scaune, fotografii, ceasul de masă, precum şi alte aseme
nea lucruri ce au aparţinut familiei. Citeva obiecte ca şifonierul, nop
tierele şi masa cu oglindă au fost reconcepute pentru a inlocui origina
lele pierdute. Biroul stîrneşte nedumerire pentru cei n�avizaţi. Deşi mun
citor, Ilie Pintilie a. avut reale preocupări de intelectual. In unanimi
tate, documentele şi mărturiile celor ce 1-au cunoscut indeaproape susţin
că acest muncitor din secţia de turnătorle a Atelierelor C.F.R. "Nico
tina" a avut in permanenţă o pasiune deosebită pentru studiu. Deocam
dată nu s-a putut reconstitui lista cărţilor citite de el, fapt ce urmează
să se realizeze, dar se ştie că Ilie Pintilie .a lecturat un repertoriu bogat
de cărţi cu conţinut ideologic marxist-revoluţionar, precum şi literatură
progresistă ; lucrări ce au contribuit in mod substanţial la formarea lui
ca revoluţionar cu o temeinică pregătire. Citeva exemplare din ziarele
vremii pe care in mod cert Ilie Pintilie le citea cu regularitate (prin
tre care : "Opinia" , "Lumea" , "Socialismul" , "Arena", "Brazda" etc.) atestă
preocupările şi strădania acestuia de a-şi însuşi cit mai multe cunoştinţe
despre lume şi viaţă, despre societate şi relaţiile ce o dominau, despre
diferite probleme ideologice şi politice legate de starea maselor mun
citoare.
Importanţa memorialistică a celor două odăi constă şi in faptul că
aici Ilie Pintilie a fost totdeauna o gazdă primitoare pentru cei ce veneau
la el, colegi de muncă, tovarăşi de luptă, activişti din perioada de ile
galitate a partidului. Nu de puţine ori împreună cu unii dintre aceştia,
Ilie Pintilie a stabilit aici măsuri ce urmau să fie întreprinse de clasa
muncitoare ieşeană împotriva exploatării · şi a reactiunii sociale .
•

Expoziţia, a cărei menire este să intregească memorialul, se im
parte, din punct de vedere tematic, in citeva momente delimitate arti 
ficial in scopul facilitării muncii de etalare.
Ca omagiu adus acestui erou .a.l clasei noastre muncitoare cit şi
altora ca el, expoziţia este deschisă de un panou care consemnează
printr-un text general pretuirea ce o acordă partidul nostru, secretarul
său general, Nicolae Ceauşescu, celor ce s-au jertfit in lupta pentru eli
berarea socială a poporului român : "Din rindurile partidului au căzut
in luptă revoluţionară, răpuşi de gloanţele plutoanelor
de
execuţie,
exterminaţi in temniţe, mii şi mii de luptători revoluţionari. Teroarea
duşmanului de clasă nu a reuşit însă să
infrlngă
voinţa de luptă a
comuniştilor şi celorlalţi patrioţi. Ei au continuat să ţină sus steagul
luptei pentru apărarea interese� or oamenilor muncii, să conducă clasa
muncitoare, intregul popor, la victoria asupra fascismului pe calea fău
ririi României socialiste".
Prima încăpere oglindeşte copilăria lui Ilie Pintilie, ucenicie, viaţa
de lucrător, satisfacerea stagiului militar, căsătoria.
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Documente originale, mulaje şi fotografii, etalate intr-un cadru
adecvat pe panouri furniruite şi îmbrăcate in cristal, înfăţişează intr-un
mod plăcut şi sugestiv această parte a vieţii lui Ilie Pintilie. Sint expuse

actul de naştere in original, care atestă că Ilie Pintilie s-a născut la
inceputul lunii februarie 1903 2, fotografia mamei sale adoptive, casa

Aspect din expoziţia care oglindeşte copilAria şi tinereţea
lui Ilie Pintilie

in care a copilărit, fotocopii ale actului de căsătorie şi a fişei militare ,
precum şi alte fotogr.afii ale familei - soţia şi cei doi copii.
Un text general atrage atenţia că intre anii 1 9 1 8-1922 ca ucenic
la Atelierele "Nicolina", secţia turnătorie, apoi ca lucrător, Ilie Pintilie
2 1 1 frbruarie 1 903, dupA cum l't'zultA din act, reprezintA data lnregistrirll
lui Ilie Pintilie In actele Stirii Civile din Iaşi. In realitate el a fost găsit In ziua
de 10 februarie in leagănul de la Institutul "GI't'gorian", r:lnd avea aproximativ
• zile, dus apoi la orfelinat de unde a fost adoptat de viitoarea sa mamA salariati
a acestei Instituţii.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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s-a incadrat activ încă din această perioadă in mişcarea muncitorească
participind la acţiunile revoluţionar-e ale ceferiştilcir. Deşi tînăr, Ilie Pin
tilie participă alături de muncitori mai vîrstnici din ate:iere la grevele
din anii 1 9 1 8-19 1 9 iar apoi la greva generală din 1 920 3•
In ideea ilustrării cît mai complete a vieţi i şi activităţii lui Ilie
Pin tilie s-a recurs în IT'od judicios la unele t�xte generale cum este
şi acela în care Ilie Pintilie se destăinuie că : "Am fost de mic copil
în cea mai neagră mizerie, crescut de un tăietor de lemne şi de
o
spălătoreasă, .· care în multe zile. flămînzeau căci nu aveau ce mînca.
Am stat zile de iarnă intregi fără nădejde C'ă a doua zi voi avea o
coajă de pîine pe care să o mănînc ; am umblat · mai mult în zdrenţe
dC'c ît în haine" .
Alte fotografii îl înfăţi�ează pe Ilie Pintilie împreună cu . tovarăşii
săi de lucru în secţia de turnătorie de la Atelierele C.F.R. "Nicolina " .
I n acest context sînt expuse ur: eltele d e l ucru c e i-au aparţinut precum
ş' .11acheta Atelierelor "Nicolina" din B.C'L•a vreme. ' Toate acestea reclau
în mare măsură atmosfera epocii cu frămîntările şi oamenii ei, con
centrată muzeistic în jurul lui Ilie Pintilie.
După ce-şi satisface stagiul militar (1 925--1927), Ilie Pintilie
se
o
reintoarce la Atelierele C.F.R. din Iaşi unde îşi reia munca. Cu

experienţă a vieţii mai bogată, mai matur, avind cunoştinţe mai multe, el
incepe să desfă�oare o intensă activitate revoluţiona� ă in cadrul sindi
catelor C.Jo'.R. Ilie Pintilie se afirmă acum ca un con ducător < u reale
calităţi politice şi o1 ·ganizatorice, dotat cu o inepuizabilă . energie,
ho
tărîre şi curaj in muncă. Devenit membru al partidului in 1 928,
Ilie
Pintilie avea să-şi dedice ir!treaga sa capacitate Şi putere de muncă
rauzei clasei muncitoare.
in
Iaşul cunoa�te, in perioada crizei generale a capita" ismului şi
cea imediat premergătoare luptelor proletare din 1 933, o efervescenţă
revoluţionară deosebită. Prezenţa comunistului
Ilie Pintilie
se face
simţită in majoritatea
acţiuni' or
întreprinse
de Partidul Comunist
Român. DesFre in tens:tate.a mişcării r evoluţionare existente
la
laşi
în această perioadă, de care Ilie Pintilie nu era străin, vorbesc foto
grafii ale caselor conspirati ve din Iaşi (in care adesea intra
Ilie
Pintilie), ziare ce au apărut la Iaşi in acei ani sub îndrumarea Comi
tetului regional Moldova al Partidului Comunist Român ("Jos teroa
rea" , "Buletinul Comitetului regional Moldova al P.C.R. " ,
"Sfărîmaţi
lanţurile " , "Plugarul roşu")
precum
şi primul
număr al
ziarului
"Scinteia" etc. ; documente ce atestă că in 1933 Ilie Pintilie
era pre
şedinte al sindicatului ceferiştilor d:n Iaşi, relatări a2.e siguranţei
din
care rezultA activitatea sa revoluţionară.
Luptele muncitorilor de la "Nico' ina" din februarie 1 933, vin să
argumenteze spiritul revoluţionar al acestui luptător angajat in primele
3

Vezi

,.Anale

de istoric", nr. 5, din 1968,

p. 139, evocarea

dr. N. Popescu.
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rir duri ale luptei, conducător direct al grevelor de la AteEerele C.F.R.

.,Nicolina " .
I n cadrul prezentării generale a luptelor
muncitoreşti
din 1 933
(aspecte de la Atelierele C.F.R. "Grivi ţa " , ord!ne şi corespondenţe ale

Panou

cu

materiale documentare cure ilustrea:tă activita
tea revoluţionară a lui Ilie Pintilie

oficialităţilor privind acest moment etc.) este rel!efată lupta Iaşului şi
indeosebi rolul jucat de Ilie Pintilie. Represiunile întreprinse atunci
de autorităţi in: poti iva con�ucătorilor grevişti nu 1-au ocolit, ci dim
potrivă Ilie Pintilie a fost arestat şi condamnat la un an inchisoare.
Mandatul de arestare emis in februarie 1 933, fotografia inchisorii Galata
din Iaşi, o relatare a poliţiei despre condamnarea sa, fişa de deţinut,
etc. redau acest fragment din viaţa lui.
Prestigiul ce şi-1 căpătase in faţa maselor muncitoare in lupta cu
rajoasă impotriva nedreptăţilor sociale de atunci este c onfi rmat
de

valul de proteste al mulţimii pentru eliberarea sa. Presa muncitorească
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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şi progresistă a vremii, precum şi alte acţiuni de masă

se împotrivesc
detenţiei lui Ilie Pintilie şi cer eliberarea sa.
Un diapozitiv il înfăţişează pe Ilie Pintilie intr-unul din momentele
caracteristice activităţii lui, acela de tribun al poporului. Talentul său
oratoric, spiritul combativ precum şi tematica discursurilor ce le ţinea
au captivat auditoriu!, prin puterea de convingere reală, prin argumen
tele logice ce le folosea şi calmul cu care explica ideile sale I-au făcut
iubit şi preţuit de mase.
Organizatorilor nu le-a fost uşor să aleagă din noianul de momente
ale vieţii şi activităţii lui Ilie Pintilie pe cele mai semnificative,
mai
grăitoare pentru a fi expuse.
In acest
cadru este
prezentat
textul
depoziţiei lui ca martor in cunoscutul proces
de la Craiova
intentat
conducătorilor luptelor muncitoreşti din februarie 1 933, in care Ilie Pin
tilie aduce un aprig rechizitoriu regimului de tero,a.re ce conducea desti
nele ţării. Alte documente de arhivă precum şi fotografii
evocă lupta
plină de sacrificii dusă de proletaria.tul din ţara noastră care, avind con
ducători cum a fost şi Ilie Pintilie, şi-a demonstrat vitalitatea
sa de
clasă îndreptăţită să cucerească puterea.

O nouă încăpere este destinată să edifice vizitatorul asupra activi
tăţii desfăşurate de Ilie Pintilie in perioada
de după 1 934, pînă
in
1 939 (cind este din nou arestat). Mai intii ca activist al C.C. al P.C .R.,
apoi ca membru şi ca secretar al Comitetului Central. Ca membru al
Comitetul Central al partidului,
Ilie Pintilie
a desfăşurat
o amplă
activitate de organizator al luptei muncitorilor din intreaga ţară
pe
linie de partid, cit şi in cadrul unor organizaţii conduse de P.C.R.
cum ar fi sindicatele, Blocul democrat, etc., militind pentru unitatea de
acţiune a proletariatului din România. Prezenţa lui se face simţită in
cele mai diferite centre muncitoreşti. O hartă sugestivă ne indică gra
fic localităţile unde Ilie Pintilie a fost prezent pentru a face auzit cu
vintul organului central a partidului in rindul membrilor de sindicat
şi al maselor muncitoare în general. Printre acestea cităm in afară de
oraşul Bucureşti, localităţile Braşov, Tumu-Severin,
Timişoara,
laşi,
Paşcani, Galaţi, Arad, Oradea, Cluj, etc. O fotocopie de dimensiuni mai
mari înfăţişează participanţii la Congresul sindicatelor C.F.R.
de
la
Braşov din 1 936 printre care este prezent şi Ilie Pintilie.
Un text scurt precizează că "in

anul

1 936 Ilie

Pintilie a

fost

cooptat in C.C. al P.C.R. iar in 1 938 in secretariatul Comitetului Central
al partidului " .
Un alt domeniu al activităţii lui Ilie Pintilie a fost

.
publicistica.

Cu numai patru clase primare, dar cu o perseverenţă deosebită in pre-:
gătirea sa ca autodidact, el şi-a însuşit de timpuriu o cultură care i-a
permis să abordeze in scris diversele probleme majore ce le dezbătea
adesea verbal cu masele de muncitori. Numeroase materiale de presă,
temele abordate, stilul in care erau redactate vădesc calităţi · deosebite
in domeniul scrisului. Ca martori prezenţi in expoziţie ale acestor cali-
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tăţi sint expuse titluri de ziare in care a publicat Ilie Pintilie : "Clo
potul" , "Soarele", "Arena, " "Blocul", "Nu " , "Ecoul' etc.,
precum
ŞI
unele articole semnate de el cum ar fi ·. "Primejdia cea mare", "Garda

Aspect din sala care relevă activitatea lui Ilie Pintilie ca
membru al C.C. al .P.C.R.

de fier", ."Frontul popular", "Vrem amnistie pentru deţinuţii antifas
cişti " etc.
Alte ·materiale expuse in această încăpere sint rapoartele şi ordinele
organelor respective (despre urmărirea sa ca �suspect intemabil") care
confirmă odată in plus personalitatea şi activitatea deosebit de bogată
a acestui luptător neobd&i_t pentru cauza maselor muncitoare.
O încăpere aparţe, deosebit de etnoţionantă, care ni se pare cea
"Ilie
mai reuşită dintre toate celelalte ce alcătuiesc Casa memorială
Pintilie ", este ultima cameră din circuitul muzeal. Aici,
atit muzeo
graful cit şi arhitectul au găsit - după părerea noastră - soluţia mu
zeotehnică cea mai adecvată. Remarcăm montaje de fotografii ingenios
5

-

Cercetări i storice
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realizate care redau intr-un plan mărit lupta lui Ilie Pintilie şi a altor
comunişti din inchisorile prin care au trecut. (Doftana şi Jilava). Vi
trine adecvate scot la iveală mijloace de tortură (costum de deţinut şi
cătuşe metalice) folosite împotriva comuniştilor
aflaţi in inchisorile
regimului.
Un reuşit panou central ne înfăţişează prin două fotografii de
fundal imaginea sumbră a Doftanei inainte şi după cutremurul de
pămînt din noiembrie 1 940, cind sub dărămăturile zidurilor sale şi-au
găsit moartea treisprezece din miile de luptători antifascişti şi revo
luţionari printre care şi Ilie Pintilie. Imaginea este completată de o
perdea de gratii din fier fixată pe un plan miU apropiat de vizitatori.
In faţa acestora este aşezat chipul sculptat (bust) al lui Ilie Pintilie,
simbol al implinirii idealurilor pentru care a luptat şi şi-a jertfit
viaţa.

Ultima IncApere cnre redA lupta lui me Pintilie şi a altor
comunişti in inchisorile regimului capitalist.
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Ace8$tă suprapunere in trei registre (fundalul,
gratiile şi bustul)
este deosebit de sugestivă. Tabloul stîrneşte admiraţie. Vizitatorul este
impresionat de reuşita evocare a luptei dusă de acest fiu credincios al
clasei muncitoare pentru o cauză dreaptă, pentru măreţele victorii de
mai tirziu.
Un ultim panou
al expoziţiei - muzeu redă
printr-un
montaj
foto cuprinzînd Monumentul eroilor patriei căzuţi în lupta pentru li
berta.te şi socialism şi piatra de mormint a lui Ilie Pintilie. Osemintele
celui dispărut sub zidurile Doftanei au fost depuse aici ca un omagiu
suprem adus de intregul popor.
Casa memorială "Ilie Pintilie" constituie o realizare sub toate as
pectele, la care şi-au adus contribuţia, Muzeul de istorie
a Partidului
Comunist, a mişcării revoluţionare şi democratice din România şi Mu
zeul de istorie a Moldovei din Iaşi. In ciuda multor neajnnsuri inerente,
ea a fost realizată in condiţii optime. Prin tematica abordată, prin so
luţiile tehnice de montare
realizate prin grafica complementară fo
losită, acest obiectiv muzeal răspunde exigenţelor actuale impuse
de
muzeografia modernă.
Absenţa unor materiale privind anumite momente a dus la folo
sirea într-o oarecare măsură a textelor generale. S-a recurs la text nu
mai acolo unde lipsa documentului şi necesit.a,tea explicării momentului
a cerut-o. Nu s-a făcut abuz nici de texte explicative. In cazul expo
natelor - document care pot fi citite şi înţelese s-a renunţat la textul
explicativ. Prezentarea grafică in ansamblu este făcută în deea ca vi
zitatorul să inţeleagă uşor tematica expusă.
Poziţia clădirii şi ordonarea spaţiului interior nu a permis alegerea
unui circuit muzeistic ideal. Deşi nu există o regulă bine determinată
privind organizarea caselor memoriale însoţite de expoziţii-muzeu,
apreciem că încăperile dedicate memorialului trebuie să fie aşezate la
urmă, spre ieşirea din muzeu. Pare mai logic şi mai util ca vizitatorul
să facă mai întîi cunoştinţă cu faptele celui om.a,giat ca apoi
vizitînd
memorialul să-şi poată face o imagine fidelă despre
cel prezent
in
muzeu şi "opera" lui.
La Casa memorială "Ilie Pintilie" circuitul incepe
cu memorialul
ş i nu cu expoziţia. Această soluţie impusă de poziţia casei este unică.
Ceea ce credem că s-ar putea face, pentru ca intrarea să nu fie direct
de afară, este construcţia unei marchize. Aceasta cu atît mai mult cu
cit ea a existat iniţial. Astfel ar exista posibilitatea unei prime
aco
modări a vizitatorului, necesară in muzeografie. Totodată, construcţia
pe care o propunem ar constitu i şi un mijloc de protecţie pentru spa
ţiul memorial indeosebi.
Din cele expuse se desprinde ideea că in cazul organizării de case
memoriale ale unor conducători
ai mişcării
muncitoreşti
din
ţara
noastră, a căror activitate s-a desfăşurat în condiţii vitrege, este nece
sară organizarea de expozi ţii-muzeu care să
întregească
memorialul .
O astfel de organizare se im pu ne ca o cerinţă a muzeografiei moderne.
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MEMORIALES

(La maison memoriale "Ilie Pintilie")
Resume
L'article fait reference ă la methode d'amenagement des maisons memoriales,
qui refletent l'activite des militants du mouvement ouvrier. L'auteur remarque la
difference entre les maisons memoriales classiques dediees aux hommes de science
ou de culture (dont l'activite est illustree seulement par "le memorial " ) et celles
dediees aux dirigeants de la classe ouvriere, qui reclament en plus du "memo
rial" la realisation d'une exposition-musee.
L'auteur demontre le phimomene totalement specifique pour les dirigeants
revolutionnaires : leur activite se deroule sur deux plans differents : d'une part
le trava,il et le comportement ressemblant a ceux de leur camarades, d'autre part
l'activite de combattant communiste entraine dans une lutte difficile a cause de
lourdes conditions de l'illegalite imposee par les gouvernants.
Au point de vue musisthique cette activite specifique est necessa.irement
illustree par une exposition-musee, pres du "memorial".
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Extinderea cercetării ştiinţifice şi in domeniul restauririi-conser
vării, prin experimentarea de substanţe şi aparate noi, precum şi prin
asimilarea unor tehnici din alte domenii, are ca rezultat punerea la
punct a unor noi metode şi procedee de restaurare-conservare a pieselor
de muzeu.
Astfel, in laboratorul muzeului pot fi restaurate piese tot mai di
ficile, altădată de nerecuperat, cu care se îmbogăţeşte patrimoniul mu
zeal, iar istoricul sau arheologul poate dispune de noi şi valoroase ar
gumente materiale.
Garantarea autenticităţii obiectului restaurat prin evitarea defor
mării şi a completărilor imaginare, pe de o parte, ca şi asigurarea exis
tenţei lui cit ma.i indelungate în timp (rămînînd posibile intervenţiile
ulterioare) pe de altă parte, sint cerinţe de bază ale rastaurării ştiinţi
fice, care condiţionează munca specialistului restaurator.
Recentele săpături arheologice de la Leţcani '. din apropierea ora
şului Iaşi, au scos la iveală dintr-un mormint din sec. IV e.n., intre alte
obiecte de inventar funerar, şi un pahar de sticlă cu resturile unui ou,
ambele obiecte fiind sfărlmate sub presiunea pămîntului.
Problemele ridicate de restaurarea oului antic au pus in evidenţă
dificultăţi mari incă de la inceput :
- marea friabilitate a fragmentelor cauzată de porozitarea accen
tuată a calcarului, care făcea aproape imposibilă manipularea lor ;
- evitarea oricăror erori de formă şi dimensiuni ale oului, pentru
a se putea stabili cu precizie apartenenţa lui la specia avicolă.

cercetătoarea Cătălina
1 Săpături arheologice efectuate de
Institutul de istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol" - Iaşi.
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Avîndu-se in vedere toate acestea, în operaţiunea de restaurare
s-au impus următoarele faze de lucru : curăţirea, durificarea, asambla
rea, lipirea şi consolidarea, completarea părţilor lipsă.
*

Curăţirea fragmentelor de ou s-a făcut mecanic, cu ajutorul bistu
riului bine ascuţit, folosind lupa şi sprijinindu-le pe o folie de buret ;
pensa anatomică utilizată la manipulare a fost acoperită pe părţile de
la virf cu o peliculă de prenadez pentru evitarea contactului dur care
duce la sfărîmarea fragmentelor
Crusta de depuneri din sol s-a îndepărtat astfel fără dificultăţi,
exfoliindu-se uşor, fără a provoca leziuni, obţinîndu-se astfel o suprafaţă
perfect netedă. La un singur fragment (vezi foto 1) s-a păstrat crusta de
depuneri, consi<;l�rşW. ş fi <;lov�da şuten ti<;:i tăţii vechimii oului.
.

•

Fato 1

Problema durificării fragmentelor s-a ivit ca o condiţie hotărîtoare
pentru fazele ulterioare de lucru deoarece nu mai era vorba de o simplă
manipulare, ci de necl'sitatea exercitării unei presiuni manuale atit la
fixarea în spărtură c î t şi la completarea părţilor lipsă.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Durificarea s-a făcut prin impregnarea in vid cu răşină expoxi
dică de impregnare şi, respectiv, întăritorul corespunzător al acesteia,
ambele materiale fiind incolore şi foarte fluide.
După ce au fost scoase din baia de impregnare, fragmentele au
fost şterse cu sugativă pe ambele feţe şi mai ales pe spărtură, cunos
cind că răşina epoxidică o dată întărită cu greu mai poate fi inlăturată.
După această operaţiune, fragmentele au fost aşezate pe o folie de po
lietelină, de care nu se puteau lipi, pentru durificare. Nu s-a folosit
întărirea forţată in cuptor sau la becul cu infraroşii pentru a se evita
o eventuală dilatare sau deformare. In acest stadiu de lucru fragmentele
de ou puteau fi manipulate pentru asamblare cu uşurinţă, ca şi la
restaurarea unui obiect de sticlă.
Operaţiunea de asamblare s-a făcut in două faze. Pentru a putea
interveni la aşezarea precisă a fragmentelor, atit pe faţa exterioară a
oului cit şi pe cea interioară, s-au obţinut mai intii cele două calote lon
gitudinale, care, cu ajutorul benzilor de celofan gumat, au fost imbi
nate cu grijă.
Intervenind cu spatula şi penseta dentară in interiorul oului, prin păr
ţile lipsă, s-au putut aşeza ştraifuri de ţesătură de sticlă avind fineţea de
0,035 mm. Peste fiecare ştraif aşezat s-a turnat cu spatula răşină epoxi
dică şi intăritorul ei amestecate in procent de 20 % . Răşina a fost ime
diat absorbită de ţesătura de sticlă, pătruzind in fisurile fine ale oului.
lnlăturindu-se surplusul de răşină epoxidică care s-a colectat in inte
rior, piesa a fost supusă la o temperatură de cea. 5o•c sub lampa cu
infraroşii pentru a se grăbi polimerizarea materialului sintetic. Opera
ţiunea de lipirc şi consolidare se încheie prin îndepărtarea cu cloroform
a urmelor lăsate de benzile adezive, folosite la asamblarea provizorie
a fragmentelor.
In faza aceasta oul a ajuns să capete forma iniţială (vezi foto 2
şi 3) prinzînd în original diametru! mare şi diametru! mic, ca şi toate
curburile, astfel incit metoda de lucru a reuşti să evite orice eroare, ce
rinţă majoră a unei restaurări ştiinţifice.
In ultima fază de lucru, completarea celor şapte părţi din care
lipseau fragmente s-a făcut începînd cu porţiunile mai mici, proce
dîndu-se ca în fig. 1 .
Spărturile, fiecare in parte, s-au plombat prin interior cu plas
lilină de sculptură, finisată la exterior după curbura, oului cu mîna
liberă, fără a utiliza şablonul, fiind vorba de porţiuni mici. Suprafaţa
astfel completată provizoriu, cu plastilină, a fost apoi obţinută in ne
gativ, folosind material de amprentă dentară elastică.
Peste amprentă s-a turnat o carcasă de ghips pentru a se evita
deformarea, după care plomba de plastilină a fost scoasă şi locul res
pectiv degresat cu neofalină. Pentru ca amprenta să nu se deplaseze
de pe locul iniţial s-a marcat pe suprafaţa oului poziţia carcasei de
ghips, piesa fiind aşezată apoi cu spărtura şi amprenta respectivă în
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Fato 2

4

Foto 3

j os. Printr-o altă spărtw-ă, aflată la îndemînă, s-a tw-nat in interior
metacrylat pulbere, in cantitate corespunzătoare, pe porţiunea
de
completat, peste care s-a pipetat apoi lichidul întăritor al acesteia. După
6 minute materialul sintetic s-a întărit perfect, aderind la original.
Completarea celor două porţiuni mai mari s-a făcut prin aceeaşi
metodă, cu deosebirea că finisarea exterioară a plombei provizorii de
plastilină nu s-a putut face cu exactitate decit utilizînd un şablon ro
tativ pe axa polilor ca in fig. 4.
Şablonul a fost confecţionat din două părţi demontabile fixate,
fiecare din ele, la polul respectiv intr-o calotă de ghips ce va servi
drept lagăr de rotire in jurul oului. Şa.blonul, făcut din tablă de 0,5 mm
bine finisat spre a adera la curbura meridiană a piesei, s-a montat pe
ou în regletă cu ajutorul a două şuruburi, după ce în interior s-a
aşezat plomba provizorie de plastilină. Aceasta fiind bine finisată,
şablonul a fost demontat şi au urmat amprentare�. inlătw-area plasti
linei, degresarea şi turnarea plombei definitive de metacrylat.
Plombarea ultimei spărturi, aflată in apropierea polului bombat
al oului, ridică o nouă dificultate, deoarce, prin completarea tuturor
lipsurilor, accesul in interior nu mai este posibil .
Mai întîi s-a luat amprenta jumătăţii completate deja, introduci.n
du-se apoi jn ou cantitatea necesară de metacrylat. Amprenta a fost
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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Foto 4

deplasată peste spărtură şi, înclinind oul astfel incit pr.aful să se adune
numai în zona de completat, a rămas doar să introducem lichidul de
întărire cu ajutorul unei siringi printr-un orifii ciu mic, chituit ulterior.
După durificarea plombei şi îndepărtarea amprentei,
oul a fost
şlefuit pe intreaga suprafaţă cu glaspapir fin. Colorarea părţilor com
pletate nu a mai fost necesară deoarece s-a ales de la inceput nuanţa
de material sintetic cît mai apropiată de cromatica oului. Cu aceasta
procesul tehnologic
de restaurare s-a
incheiat, piesa
arătînd ca
in
fato 5.
După ce a fost supusă intregului proces de restaurare
şi conser
vare, piesa a căpătat caracteristici fizica-mecanice noi. Pe de o parte,
armătura interioară de fibră de sticlă şi răşină epoxidică i-a dat elas
ticitatea unei mingi de ping-pong, devenind totodată şi incasabilă, iar
pe de altă parte, impregnarea cu răşină i-a conferit calităţii antiacide
şi insensibilitate la modificări de temperatură şi umiditate.
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Reuşita deplină a restaurării conform acestei
metode
originale,
inedită pînă in prezent in laboratoarele noastre, ne permite să conchi
dem că este posibilă perspectiva salvării tuturor pieselor
de această

natură care, cel puţin in nccropolele din sec. al III -lea şi al IV-lea, s-au
intilnit deseori. Se recuperează astfel o nouă categorie de piese pen tru
expoziţiile muzeale şi totodată noi elemente in argumentaţia ştiinţifică
a cercetătorului .
In ultimă instanţă, aceasta l'ste o dovadă a rolului pe care specia
l istul din laboratorul de restaurare şi conservare îl are in cardul gene
ral a cercetă rii ştii nţifice din domeniul istorici şi î ndeosebi al arheo
logiei.
LISTA DE MATERIALE
1 . A r a l dyt /\.Y 57fi cu întăritor HY 97!l (răşină epo xidică de impregnare).
2. Celofan gumat (benzi ad czivc) "TIXO" sau "TESSA BA�D".
3. Ţesătură de sticlă, fi neţe 0,045, p r o d u s al fabricii ,.ISLA M " din C eh osl ova 
cia, sau de la firma ,.Thi.iringische C l aswol l i n d ustrie
\ onn. S. KOCH,
G.M.D . H .
C i c�sgespinst-Fabri k " , Hamburg 1 , C h i lchaus i\ , H.F.G.
4. Araldyt A\' l 03 cu întărit01· H Y
!l56 ( r ă ? i n ă c poxi dică de lipi r e ş i dt·
t u rn are) sau 1·ă.� ina e po x i d i c ă românească Epodw· C cu întăritorul respectiv, pro
d u să de fabrica " A nticorozi vul·' Bucureş t i .
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5. Algodent, material românesc pentru amprente dentare elastice, sau Forma
Iose, produs al firmei .,Alfons Schmidt", 672 Speyer, St. Ghermanstr. 14, R.F.G.

6. Duracryl special (metacrylat cu polimerizare rapidă), material pentru obtu
raţii, faţete şi coroane dentare, produs de ,.Spofa Dental" din Praga ; cu acelaşi
rezultat se poate folosi Plexigum M-354 cu catalizator Pleximon 804, produs de
firma .,Rohm & Haas", 61 Darmstadt din R.F.G.

MeTHODE DE LA RESTAURATION DE L'OEUF ANTIQUE
Resume
La methode de restauration a ete experimentee sur un oeuf antique provenu
d'une necropole de Leţcani, de type Sintana de Mureş.
Apres le nettoyage mecanique de l 'oeuf, les fragments ont ete impregnes
d'une resine epoxidique afin de les rendre durs.
On a fait l'assemblage des fragments, d'abord provisoirement, a l'aide des
bandes de celophane gomme ; ensuite an a mis sur toute la surface interieure des
compresses de tissu de verre et de la resi ne epoxidique. Les fragments absents ont
ete remplaces avec du metachrilat, qu'on emploie pour le traitement des dents,
de sorte que l'interieur de l'oeuf est reste vide.
A la fin, la piece a acquis la forme ct les dimensions initiales, et, de plus,
une tres bonne resistance mecanique.
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VASE ANTRO POMORFE ALE CERAM ICI I STOICAN I -ALD E N I
D I N SU D U L M OLDOVEI
A. NIŢU

Interferenţa celor două mari culturi eneolitice extracarpatice, Gumelniţa şi
Cucuteni, in spaţiul dintre cotul Carpaţilor orientali şi al DunArii, prin extinderea
culturii Protocucuteni (Cucuteni A1 ) in NE Munteniei şi revărsarea culturii Gumel
niţa A 1 in S Moldovei, a determinat un facies de sinteză intre cele douA culturi
componente. Faciesul cul tural Stoicani-Aldeni se defineşte deci aUt prin elem en
tele pure ale celor două culturi juxtapuse, cit şi prin elementele compozite ale
sintezei lor finale. Analiza complexului cultural al acestui facies trebuie de ase
menea să definească şi elementele de influenţă ale culturilor vedne. Nu numai
culturile Gumelniţa şi Cucuteni din afara zonei de interferenţă au contin uat si
acţioneze asupra acestui facies, ci şi cultura Petreşti din SV Transilvaniei a exerci
tat influenţa elementelor sale proprii sau a vehiculat elementele unor culturi mal
indepărtate in spaţiu, Tisa şi Lengyel de pe DunArea mijlocie. La rindul său,
faclc5 ul Stoicani-Aldeni a jucat un rol important In dezvoltarea etapelor ulterioare
ale culturilor componente, transmiţind fazelor Gumelniţa A2 şi Cucuteni A2 ele
mentele formale sedimentate in zona de interferenţă din faza precedentA.
Pe de altă parte, cele două culturi componenţe, gumelniţeană şi cucuteniană,
purtau in complexul lor structural elemente tradiţionale integrate in perioada lor
de formaţie, dintre care unele prezintă o transmisiune indelungati de-a lungul
cuiturilor anterioare şi care se manifestă nealterate sau combinate şi In faciesul


Stoicani-Aldeni.

•
Vase antropomorfe de tradiţie Criş. Vasul antropomorf tipic al ceramidl
Criş derivă evident din figurinele steatopige caracteri stice plasticii acestei culturi.
Vasul de la OcslJd (Szentes) (fig. 1/1)1 nu este declt o figurină z golitA in interior,
redtnd un torso feminin cu steatopigia puternic arcuită şi picioare adipoase, cu
nasul tn formă de proeminenţă organică flancatA de ocbU lenticulari alveolaţi.

pl.

1

Kutziăn,

XII/10.

The Kih'lJs Culture, in Diss. Pann., Ser. Il,

2 Ibidem, pl. XIII/5, 7-8 ; XLIII/1-6.
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Ca toate culturile neo-eneolitice c.arpato-dunărene, ceramica Criş prezintă insă
şi vase antropomorfizate. Vasul de provizii (pithos) tipic al ceramicii Criş este de
formă ovoidală cu git (fig. 1/2)3 sau de arnforă cu gitul Inal'tl 4, prevăzut cu două
perechi de torţi etajate simetric şi confecţionat In pastă poroasă cu barbotină. Tor
ţile sint perforate şi dispuse orizontal. cu o tendinţă de oblicitate in sus sau in jos,
corespunzător etajului superior sau inferior. Feţuiala in barbotină prezintă decorul
plastic variat şi caracteristic ceramicii Criş.
La Obesseny6 (Besenova, Banat) şi
Okecske (Kecskemet) acest tip de vas ia, prin contaminare cu vasele antropomorfe
(fig.l/1), o formă asimetrică (fig. 1/3)5, reproducind de asemenea profilul steatopig
al unui torso feminin. Cele două perechi de torţi sint etajate pe faţa opusă, ante
rioară, a vasului, al cărei profil arcuit este atenuat.
Vasul de provizii de origine Criş se transmite culturilor contemporane şi pos
terioare şi poate imbrăca de asemenea aspecte antropomorfe. Pe Dunărea mijlocie
şi superioară, vasul de provizii in pastă poroasă caracteristic pentru ceramica lini
ară veche are profilul ovoid şi git de amforă, fiind prevăzut cu torţi etaj ate, per
forate orizontal sau vertical 6, Transpus In pastă mai bună şi netezit, in ceramica
liniară mai nouă vasul are suprafaţa liberă (fig. 212) sau deeorată prin incizie cu
benzi dispuse in diagonală şi incrucişate intre torţile suprapuse (fig. 2/ 1 ) 7• Elemente
antropomorfe sint cunoscute numai pe amforetele In formă de "butelie", decorate
pe git cu o faţă umană 8 şi apropiate de forma vaselor de provizii cu torţi etajate.
In spaţiul carpato-dunărean, pi thosul ovoidal de tip Crlş este transmis şi eera
micii Vinla-Turdaş din Transilvania. Exemplarul de la Valea Nandrului are pasta
grosolană dar cu suprafaţa netezită, de culoare brună-gălbuie, şi este prevăzut cu
două perechi de torţi orizontale etajate
si metric pe ambele laturi ale vasului 9•
1'i�ul apa1·e identic în complexul ccramicii de la Coka (Voi vodinaJ, asociat cu
ceramică Tisa 10. Pithosul amforoid în pastă poroasă de culoare brună-gălbuie, cu
gitul netezit şi cu corpul acoperit cu barbotină in caneluri trase cu degetele, de
origine Criş reapare în ceramica Stoicani-Aldeni din S Moldovei. Exemplarul de
la Dodeşti (Birlad) (fig. 3/3) 1 1 are cele
două perechi de torţi
etajate asimetric :
perechea superioară este dispusă pe una din laturi şi are torţile mai distanţate,
iar perechea inferioară pe latura opusă şi cu torţile mai apropiate. Forma amfo
roldă a plthosului poros şi decorat In tehnica barbotinei continuă şi In faza Cucu
teni A2, ca la Hif.băşeşti 12. Torţile perforate sînt Inlocuite sau asociate cu proemi
ncnţe mari şi oblice In sus sau in jos, multiple şi etajate. Ceramica cucuteniană
prezintă şi o altă formă de pithos, tronconică cu gura largă, prevăzută cu proemi
nenţe plate sau cu torţi perforate verticale, multiple şi suprapuse in două sau trei
etaje u. Această supravieţuire a pithosului cu torţi etaj ate simetric sau asimetric
J Ibidem. pl. 111 ; XI/1 ; XXV/2-3.
4 I bidem, pl. LVII/1.
5 Ibidem, pl. XIII/15 ; XXV/6.
6 W. Buttler, Der donaulăndische und der westische Kult'1.1.1"kreis der jUngeren
Stdnzeit (Handbuch der Deutschlands Urgeschichte, 2), Berli n-Leipzig, 1938, p. 23,
fii!. 16/� ; F. Schachermeyr, Die liltesten Kulturen
Griechenlands,
Stuttg3�t,
11155, p. 89, fig. 15/Hl, 27 ; H. Quitta, Zur Frage der ăltesten Bandkeramik in Mtt
t,.leuropa. in PZ, XXXVIII, p. 6, 187 (die Butte).
7 H. Muller-Karpe, Handbuch der Vorgeschichte, II, Jungsteinzeit, MUnchen ,
J 968, p. 1 16, 1 19, 501, pl. 225/15 ; 226/24. - Pe alte exemplare, decorul prezintă
intre torţi spirale sau numai volute (Ibidem, pl. 227/12, 38).
a H. Quitta, op. cit., p. 1 73-74, fig. 12.
9 M. Roska, Die Sammlung Zs6fia van Torma, Cluj, 1941, pl. CXLVIII/1.
10 J. Banner, The neolithic settlement on the Cs6ka (Coka}, in Acta Arch
Budapesta, XII, 1 960, p. 32, 37, 51 -2, pl. XXVT/1 9 ; XXXVIII/7,9 ; 1. Kutziăn,
'>p. cit. , pl. L/5.
1 1 Săpături D. Teodor şi C. Bloşiu in 1968.
12 VI. Dumitrescu, Hlfbăşeşti, Bucuresti
, 1 954, p. 390, 392, pl. CXVI/3.
.
13 Ibidem, p. 389, pl. CXVI/1-2.
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de ongme Criş nu poate surprinde, deoarece este susţinută de persistenţa eera
micii cu decor plastic sau incizat (alveole simple sau cu conţinutul rAsfrint pe
margine, proeminenţe acoperind suprafaţa vasului, impresiuni cu unghia, etc.) de
tradiţie Criş (fig. 6/2-3,5) 14 in toate culturile enumerate 15.
Vasele de provizii de mari dimensiuni din faza Cucuteni A2 nu prezintA
aspecte antropomorfe, ci sint numai decorate cu reprezentări umane, ca pithosul
tronconic de la Truşeşti 16• Un singur fragment de vas de la Hlf.blf.şeşti, cu toartă
digitatA in partea superioarA (fig. 11/3), trebuie considerat de caracter antropo
morf, deoarece aparţine tipului protocucutenian al
vaselor cu torţi digitate
(fig. 5 ; 6/4). In schimb, formele de dimensiuni reduse ale factesului Stoicani-Aldeni
jmbracă aspecte antropomorfe diferite, unele transmise din ceramica Crlş, altele
create in cadrul ceramicii cucuteniene.
In aşezarea de la Suceveni (Galaţi), aparţinînd faciesului $toicani-Aldeni,
s-au descoperit două vase miniaturale reproducind tipul ovoidal al pithosului in
pastă poroasă gălbuie, prevAzut cu două perechi de torţi verticale etajate asi
metric, unul avind gitul larg şi buza răsfrintă (fig. 3/2 ; 4/1-2) 17• Primul exem
plar descoperit (fig. 3/2 şi 4/1) prezintă profilul asimetric al vaselor antropo
morfe din ceramica Criş (fig. 1/3) ,avind forma de torso cu steotopigia larg ar
cuită. Spre deosebire de vasele Criş cu cele două perechi de torţi orizontale eta
jate pe partea anterioarâ, vasul de la Suceveni păstrează dispoziţia asimetricA
a torţilor verticale, perechea de torţi superioare pe partea anterioară, corespun
zător "braţelor digitale" de pe vasele antropomorfe de la Suceveni şi Dodeşti
(fig. 5), iar perechea de torţi inferioare pe
partea posterioară a vasului, sub
curbura profilului steatopig.
Al doilea exemplar (fig. 4/2) este un pithos obişnuit, cu profilul simetric.
Suprafaţa lui este însă decorată pe laturi cu benzi incizate, dispuse oblic intre
torţile suprapuse, amintind benzile in diagonală de pe vasele similare ale eera
micii liniare (fig. 2/1). De asemenea, poziţia verticală a torţilor etajate pe acest
tip de pithos al ceramicii Stoicain-Aldeni este caracteristică pithosului din eera
mica liniară 18. Transpunerea verticală a poziţiei torţilor la pithosurile ceramicii
liniare şi similitudinea deoorului bandat pe pithosurile Stoicani-Aldeni indică
filierea transmisiunii acestui tip de vas antropomorf, de la ceramica Criş la ce
ramica protocucuteni, prin intermediul ceramicii liniare şi precucuteniene. Pit
hosul de dimensiuni miniaturale se intilneşte In ceramica Criş din Moldova 19 ş�
este continuat in ceramica altor culturi, de exemplu Lengyel 20•
14
1s

Suceveni, săpături 1. Dragomir in 1968 ; Dodeşti, săpături A. Niţu in 1969.
H . Quitta, op. cit., p. 187, fig. 6 ; 9 (ceramica liniară cea mai veche şi veche) ;
H. Dumitrescu, in Materiale, VII, 1961, p. 99, fig. 5/� (ceramica liniară cu note) ;
M. Roşea , op. cit., pl. CXII/4 ; CXIV/17,20 (ceramica Vinca-Turdaş) ; J. Banner,
op. cit., p. 51, pl. XXV/17 ; XXXI/39 ; XXXVII/1 ; XL/5 (ceramica Vinca-Turdaş ş �·
Tisa) ; A. Alexandrescu, în Dacia, S.N., 1961 , p. 24, 30, fig. III (ceramica Precucutem
II) ' A. Florescu, in Materiale, VI, 1969, p. 121, fig. 3/9 (ceramica Prccucuteni III);
(ceramica . Precucuteni
Bucureşti, 1957, p. 56, 102, fig. 52
Izvoare,
R. vulpe,
II-III) ; M. Petrescu-Dimboviţa, in Mat�ri ule , I, 1 9 53, P: 7 � , 88, f1g. . 3017-9 ;
.
_
39/13 (ceramica Stoicani-Aldeni) ; VI. Dum1trescu, Arta neobttca m Romdma, Bucu
reşti, 1968, p. 100, fig. 1 8 (ceramica Gum4"lniţa A2) ; H. Milller-Karpe, Handbuch,
II, pl. 203/26 (ceramica Lengyel, grupa Luiianky).
16
M. Petrescu-Dimboviţa, Şantierul arheologic Truşeşti, în SCIV, V, 1-2,
1954, p. 13, f i g . 4b ; Jdem, Die wichtigste E rgebnisse der archliologischen Ausgra
b ungen in der neolithischen Siedlung van Truşeşti (Moldau), in PZ, XLI, 1963,
p. 181-82, fig. 1 0b.
1 7 1. Drogomi1·, As p e c t u l cultural Stoicani-Aldeni, in Danubius, IV, 1970, p. 36,
fig. 9/3-4.
18 B. Soudsky,
Hyla11y (Pamatniky na si minulosti, 4), Praga, 1 966, pl. X.
19M. Petrescu-Dimb ovita, Sondajul stratigrafic de la Perieni (Bfrlad) în Mate
r ia l e III, 1 957 p. 73, fig. 7/1 ; II. Mtiller-Karpe,Handbuch, I I, p l . 1 6 2 /A4. '
20 H. Miiller-K a1·pe, Handbuch, Il, pl. 189/B3.
·
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Caracterul antropomorf şi originea acestui tip de pithos explică procedeul
antropomorfizării pithosului de tip amforoid al ceramicii Stoicani-Aldeni. In aşe
zările de la Sucevent 21 şi Dodeşti (fig. 5) 22 s-au descoperit două exemplare de
dimensiuni mijlocii ale pithosului amforoid cu git scurt, gura strlrntă
şi buza
răsfrintă, păstrlnd distanţarea inegală a torţilor, mai largă i'Ptre torţile supe
rioare. Lucrate in pastă poroasă gălbuie, exemplarul de la Suceveni are suprafaţa
lustruită, iar ceJ de la Dodeşti este netezit ln partea superioară şi barbotinat in
partea inferioară. Ceea ce caracterizează aceste două vase este digitarea torţilor
superioare, care le conferă aparenţa unor braţe sprijinite pe umArul vasului.
Interpretarea lor devine plauzibilA prin caracterul steatopig al primului pithos
Interpretarea lor devine plauzabilă pri;n caracterul steatopig al primului pithos
de la Suceveni (fig. 3/2), care păstrează dispoziţia torţilor superioare pe faţa an
terioară, in timp ce profilul steatopig afectează partea posterioară cu torţile inferioare.
Vasele sint decorate cu benzi in diagonală, care unesc pe ambele laturi torţile su
perioarE şi inferioare corespondente. Pe partea posterioară, intre torţile inferioare
benzile oblice cu două chenare sînt continuate numai prin chenarul lor superior.
care formează un motiv unghiular. Decorul geometric are astfel aparenţa
unei
benzi in zigzag, ca şi benzile incrucişate şi continuate lateral ca un zigzag pe
vasele înrudite ale ceramicii liniare dunărene (fig. 2/1). Pe vasul de la Dodeşti,
banda in zigzag este delimitată prin nervuri reliefate, caracteristice ceramicii gu
melniţene. Pe exemplarul de la Suceveni, acelaşi decor este executat Ilo benzi
llniare incizate, iar benzile in diagonală sint completate prin benzi cu capătul spi
raliform. Acest decor bandat şi incizat este de caracter pre- şi protocucutenian,
dar se leagă in acelaşi timp de acela al pithosului miniatura! de la Suceveni
(fig. 4/2) şi trădează originea lui liniară.
In locuinţa 1 de la Dodeşti s-a descoperit partea superioară a unui pithos de
acelaşi tip amforoid, dar de dimensiuni mari, lucrat in pastă poroasă gălbuie,
netezită pe ambele feţe (fig. 6/4) 23. Vasul este decorat cu două şiruri de proemi
nente mici conice, patru izolate lateral pe buză, alternind cu patru grupe de cite
douA proeminente la baza gitului. Vasul păstrează pe umăr numai una din tor
ţile superioarE: digitate, prevăzută cu trei nervuri modelate cu o pastilă terminală.
Banda măr�:inită de două nervuri reliefate leagă orizontal cele două torţi supe
rioare şi înconjoară vasul.
"Torţile digitate" ale vaselor protocucuteniene de la Dodeşti sînt cunoscute
începînd cu ceramica Precucuteni III la Iaşi (fig. 6/1) şi ceramica corespunzătoare
(Tripolie A) la Luka-Vrubleveţkaia (Podolia) (fig. 1 1 /1) 24, conti nuînd pe ceramica
Cucuteni Al (Protocucuteni) la
Izvoare Ill (fig. 11/2) şi pe ceramica din
faza
AZ la Hlfbdşeşti (fig 1 1/3) 25. In toate cazurile este de admis că această formă de
toartă a aparţinut aceluiaşi tip de vas ca la Dodeşti, deoarece şi pasta fragmen
telor ceramice este poroasă. De aceea poziţia corectă a acestor torţi este cu digi
taţin in sus, ca o .mină", şi nu jos, ca o "labă de pasăre".
Antropomorfizarea pithosului de la Dodeşti (fig. 5) nu modelează silueta unui
torso feminin prin profilul asimetric al corpului, ca la pithosul precedent de la
Suceveni (fig. 312), după tipul tradiţional al pithosulUi antropomorf al ceramicii
Criş (fig. 1/3). Corpul vasului
păstrează profilul simetric al pithosului (fig. 3/3).
Digitarea ·torţilor superioare modeleazA organic numai braţele şi chiar accentu
eazA degetele (fig. 6/4), creind o modalitate nouă a antropomorfizării acestui tip
de pithos, specificA componentei cucuteniene a ceramicii Stoica.ni-Aldeni. Cu toate
acestea, tipul generic al vaselor antropomorfe in toate fazele ceramicii cucuteniene
21 I. Dragomir, in Danubius, IV, 1970, p. 36, fig. 9/2.
SApAturi D. Teodor şi V. Spioei in 1967.
23 Săpături A. Niţu in 1969.
24AI. Andronic, E. Neamţu, M. Dinu,
Săpliturile
arheologice de
Domneasclf din Iaşi, in AM, V, 1967, fig. 8/10 ; S. N. Bibikov,
in MIA, 38, Moscova-Leningrad, 1953, p. 148, pl. 57
25 R. Vulpe, op. cit., p. 21 9, fig. 217/3 şi 219/2 ; VI. Dumitrescu,
pl. C'XIX./8.
22
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modelează nulJUli morfologla corpului, dor nu figureazA nici faţa, nici braţele
imaginii umane. ln schimb, redarea feţei şi o miinilor numai cu trei degete este
Jnsă
nu
obişnuită
pe vasele
aRb-opomorfe
ale
ceramidil
gumelniţene 26.
e x i stă
vase
gumelniţene
an tropom orf izatc
numui
pri n
redarea
braţelor.
D i n 1 ontra , vase antropomorfizate numai prin adăugarea braţelor
se cunosc in
c cr am ica liniarli, de exemplu bolul prevăzut cu braţe care ţin un bol mai mic de
Ia Mohelnice (Moravia) (fig. 2/3) 2 7• Pe vasele de la Suceveni şi Dodeş ti , torţile su
perioare sint adaptate cu braţe prin digitart'a lor. Tran smisiunea
pithosului de
tip Criş in ceramica protocucutcniană prin filiera cera mic i i llniare poate explica
şi m od al i tatea antropomorfizării lui numai in funcţie de m odelarea braţelor.
V as(• antropomorfe de tip Cucute11i. ln locuinţ a 3 de la Dodeşti 2a s-au desco
perit pab·u vase fragmentore, aparţinînd unui tip nou de va!! anlropomorf cucu
tenian.
Pt·imul

exemplar (fig. 7) păs trează aproape i ntactă jumătatea in fe l"i oară a
vasului, in timp ce din partea superioară a rămas numai o mică margine deasu
pra pragului, ind icind buza putin oblică a guri i. Profilul prezi ntă un umăr pu
ternic arcuit, cu prag îngust şi adincit printr-o linie, care aparţine de fapt deco
rului adincit al vasului, iar ln partea infe ri oa ră se termină cu o ramă eliptică,
modelată ca o pereche de labe de picior uman. ln partea anterioară,
peretele
vasului este dublu m am elon a t printr-o canel ură verticală, accentuată
şi bifur
cată pe curbura u m ărulu i , modelind
fo1·ma coapselor
şi ce nt ura ingvinală
a
i magi ni i feminine. Deşi partl•a posterioară l i pseş te , mamelonarea peretelui cores
punzătoJ· regi uni i gluteale a morfologie! femin ine nu era
acuzată, după
cum
indică fragmentul păstrat de la alt vas (fig. 9)
şi exemplarul î n tre git
de la
Ru.seştii Noi 1 (fig. 1 2/ 1 ) . In punctul de bifurcare a canelurii dintre coapse, virful
u!'lghiulur şi reliefat al centurii i n gv i nal e este decorat vertical cu o alveoUi ascu
ţită, i n dicî n d discret ctedsul. Acest detaliu morfologic, dispus pe ctu·bura umăru
l ui , are aspectul unei proeminente perforate obişnuite pc vasele
piriforme
şi
amforele cu prag cucuteniene, dar aici complet aplatisată şi înlocuind perforareu
transversală sau verticală prin alveola superficială. Din cauza stă ri i fragmen ta re
a vusului, nu se poate deduce sigur, ducă proemincnţa se repeta pe um ăr , dupA
cun1 arat ă un alt fragment, decorat lateral pe umAr cu o proeminentA a l vf'olut3
(fig. 10). Zona decor ati v ă unică a vasului este delim itată sus prin linia a d i ncită
de pe prag, ia1· in jos printr-o linie a dî nc i tă la l i mita di ntre perete şi picior.
Aceas tă lin i e este puţin perceptibilA, deoare ce fractura vasului s-a
fAcut de-a
lungul ei, dar e ste clară la celălalt exemplar ( fi g . 8). Buza vasului em liberă,
porţiunea pă stra tă neindicind nici o urmă de decor, ca la vasul similcu· descope
rit aproape complet (fig. 12/1). Decorul adincit este fonnat
din benzi
sepa1·ate
printr-o singură linie şi dispuse in evantai pe faţa anterioară şi laterală a coap 
selor. O linie adincitA trece pe traseul canelurii dmtre coapse şi se bifurcă sub
liniind regiunea ingvinală în fonnă de triunghi ct; h:iza al un g it ă . Pc faţa poste
rioară se vede numai pe coapsa dreaptă începutul unei benzi
curbe,
indicînd
decorul splralic al regiunii gluteale, ca pe fragmentul me nţi on at (fig. 9). Ca şi
forma vasului, decorul adincit este adaptat la morfologia vasului antropomorf, dar
reproduce de fapt decorul adincit cu benzi oblice pe coapse şi volute in regiunea
gl uteală, caracteri stic figurlnelor din plastica cucutenianA, de la faza
precucu
teniană la faza A2 29• In interiorul vasului, fundul sprijinit pe rama labdor a l i 
pi te este plat. In faţă, virfurile depă rtate ale picioarelor au cite patru
degete
modelate prin crestături. La spate, călcîile ascuţite sînt Individualizate prin două
26 A. Niţu, Reprezcntliri antropomorfe pe ccramica de tip Gumelniţa A, in
Da nu bius, II-III, 1 969, p. 23, 26, fig. 2/4 ; 5/1.

27 R. Ti c h Y Anthropomorfnf. nddoby z Mohelnice n. Mor. a jine pozndmky
k volutot;e keramice,
in PA, XLIX, 1 , 1 958, p. 1 urm., f i g. 4 ; O. Hockmann,
Jftmschliche Darstellungen in der bandkeramischen Kultur, In
JahrbRGZM, 12,
1965, p. 1 1 . fig. 7/4.
28 SApături A. Niţu in 1 969.
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planuri tăiate in unghi, care determină două muchii verticale decorate cu clte
o alveo!ă. Lateral, gleznele sint modelate in formă de butoni conici.
PasUl va
suiui este bună, cu ardere inegală, pe ambele feţe de culoare gălbuie-t:ărămizie.
Al doilea exemplar (fig. 6) prezintă aceleaşi caractere generale,
ca pastă,
formă şi decor, dar, în raport cu diametru! larg al primului vas, are silueta mai
�veltă şi fundul modelat diferit. Partea superioară este de asemenea ruptă, lA
sind deasupra pragului mai ingust numai o mică m argine, neconcludentă pentru
profilul integru al vasului. Pt·agul este l iber, linia decorului adincit care prelungeşte
linia triunghiului ingvinal pe sub prag, probabil se termina, ca şi liniile benzi
lor oblice de pe coapse, la limita pragului. Accentuarea relif fată de o parte
şi
nlta a şanţului dintre coapse, in punctul bifurcării sub virful triunghiului ingvi
nal, se face prin două proeminente conice, ca acelea ale gleznelor. Decorul adin
cit prezintă benzile oblice pe faţa anterioară a coapselor, iar pe feţele laterale
handa curbă care porneşte de la centura ingvinală şi se răsuceşte in volută
pe
faţa postericară. Cavitatea vasului este adîncită pînă la talpa plată a picioarelor,
care constituie deci fundul în formă de E lips.l C'U două crestături opuse, pentru
a marca despărţirea vîrfurilor nedigitate şi a r:ălcîielor. Forma picioarelor
acestui
vas trebuie considerată ca in iţială, fiind apoi adaptată şi la vasul precedent, care
este de fapt un vas cu picior, a cărui ramă prin llntropomorfizare a fost mode
la
lată ca un inel eliptic. I n adevăr, talpa [n formă de elipsă cu două ancoşe
l·apete reproduce forma tălpi lor plate de la figurinele feminine cu picioarele ali""'
pite din plastica precucuteniană 3o.
fragment din jumă
Al treilea exemplar (fig. 9) este reprezentat printr-un
tatea dreaptă a regiunii gluteale, păstrînd linia adîncită pe pragul foarte ingust,
marcind imperceptibil limita te ctonică deasupra umărului,
şi linia despărţi toare
a coapselor. Aceste două linii seqionează deasupra şi lateral sUnga banda valu
tei, care decorează faţa posterioară a coapsei. Banda este delimitată printr-o sln
gurd linie, avind centrul volutei pe fesă şi desfăşurindu-se de-a lungul coapsei.
Traseul spiralei apare clar, comparindu-se fragmentul şi profilul vasului prece
dent (fig. 6). Pe coapsa stingă, decorul se desfăşura simetric opus. Pasta
este
bună şi moale, cu fetuială brună-gălbuie în interior şi mai deschisă la exterior.
Al patrulea exemplar (fig. 1 0), în pastă moDle gălbuie, păstrează partea an
terioară a coapsei drepte şi o porţiune din baza puetelui părţii superioare, putind
deci reconstitui profilul real al vasul ui. Profilul nu prezintă pragul caracteristic
vaselor antropomorfe precedente, ci curbura umărului
se continuă
cu peretele
superior al vasului, dar prin gîtuituri cauzate de canel uri
imperceptibile,
una
ori:.:ontală deasupra umărului şi alta oblică pe perete,
determinind intre ele
o
c-onvexitate a feţei exterioare a peretelui. De-a lungul canelurilor
sint trasate
liniile adincite, care delimitează benzi întretăiate, caracteristice decorului adîncit
al ceramicii pre- şi protocucuteniene 31• Coapsa prezintă canelura verticală des
părţitoare şi mamelonarea corespunzătoare in punctul de bifurcare sub regiunea
ingvinală, unde capetele canelurii se pierd. Traseul liniei adincite pe fundul ca
nelurii dintre coapse se bifurcă şi se termină cu capetele la linia orizontală
de
pe baza corpului, delimitînd pentru zona ingvinală un triunghi ingust, nu alun
t·.lt lateral ca la vasele precedente. Decorul reproduce pe coapsă benzile oblice
cu linii adincile, dar lateral pe curbura şoldului prezintă şi o proeminenţă
cu
t:entrul alveolat, care se repeta simetric pe latura stingă şi,
posibil, pe partea
posterioară, dacă interpretAm cteisul reliefat al primului vas ca o proeminenţă
modificată (fig. 7) şi ţinem seama că vasele cu git inalt sint decorate
cu douA
sau patru proeminenţe pe umăr. Tipul proeminenţelor cu corpul alveolat este
2P S. N. B ib l kov op. cit., pl. 89g ; 93a ; 94a ; 101 ; 106a, g ; R. Vulpe, op. cit..
fig. 84/2 ; 228/ 1. 3--4 .
,

.., Figurină fragmentară de Ia Traian-Dealul Viei. Muzeul din Piatra Neamt.
Inv. Nr. 2278.
Petrescu-Dtmboviţa, Cetliţuia de la Stoicani, In Materiale, I, 1953.
�� M.
fig. 20/1 1 ; 24/19.
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cunO*CUt pe ceramica Stoicani-Aldenl !2. Deşi fragmentul nu pAstreazA şi extremi
tatea InferioarA a coapsei, este plauzibil de presupus, dupA caracterele identice
ale modelăril de ansurnblu, cd şi acest vas se termina printr-o pereche .de labe
aJAturat.e.
Profilul prelungit spre partea superioară a vasului, decorarea umărului cu
proeminen(e şi a pArţii superiaaz·e cu caneluri şi decor ad1nci t indicii rlnr pro
filul unei amfore bitronconice cu git inalt şi fără prag din ceramicu PrutocuC'u
teni şi Cucuteni A2 33. Totljdatii profilul acestui vas intregeşte profilul frugmentu
lul precedent şi indicii aceeaşi formă de amforA bitronconic!'l, dar cu prag,
de
asemenea tipică pentJ·u ceramica cucuteniană, din faza precucuteniană pînă
in
faza A2 34• Ţinfnd seama că vasul
antropomorf de la Ruseştii Noi 1 (fig. 12/1)
e!'te un vas piriform cu silueta mai sveltă, este posibil, ca şi vasul al doilea de
Ia Dodeşti să aparţină nceluiaşi tip (fig. ti). Primul vas cu umărul p1·ocminent şi
piciorul in formă de ramă (fig. 7), aparţine însă tipului de vas piriform cu buza
oblică sau uproape verticală şi prag la bază, caracteristic deo otrivA ceramicii gu
melniţene şi cucuteniene, incep!nd din faza precucuteniană 3 • Iu faza A2, vasul
piriform cu decor adincit poate avea baza cu plintă reliefată şi fundul concav,
ca la Hăbăşe�ti 36, sau poate fi sprij init pe un picior inelar scund,
ca la Tru
şeştl 37. In ceramica Stoicani-Aldeni se intilnesc de asemenea vase
fragmentare
cu fundul inelar sau cu picior 38• Linia ori zontală adincită deasupra ui'T' ărului sau
pe pragul vaselor antropomorfe de la Dodeşti marchează in acelaşi t i mp limita
zonelor decorative şi Jinia tectonică a celor două părţi ale vasului. Atit formele
ceramice, dt şi decorul cu linii udîucite şi alwoll', asociat cu rane/uri şi pro
eminenţe, sint caracteristice cerumicii protocucuteniene
din
faciesul
Stoicani
Aldeui sau din restul Moldovei, fiind continuate
din faza
precucuteniană
şi
transmise fazei Cucuteni A2.
Prin toale caractedsticile tratării jumătăţii lor inferioare, aceste vnse ma
nifestă o inrud ire organică atit st:h raportul modelării şi dE'corări i Identice, cit
şi al procedeului derivaţiei şi indică clar un tip de vas antropomorf cu partea
superioară redusă sau mai inall1i, corespunzUtor corpului imaginii umane. Acest
tip de vas antropomorf este paralel cu acela cunoscut in crramko cucuteniună,
prezentind intre ele unele analogii sub raportul sil uetei şi al detaliilor moclelării
snu decorului, dar geneza acestor douA
ti puri este diferită.
Tipul
recurent
al
vaselor antropomorfe in toate fazele cuculeniene
este derivat
după procedt>ul
general din tipurile de figurine ale plastici!, prin goli rea corpului
unei figurine.
Vasele protocucuteniene nu fundul ascuţit 39, fiind deri vate din fiJ�urinele femi
nine cu picioarele unite intr-un singur virf in plastica pre- şi protocucuteniană «�.
Delimi tarea plastic-ă a coapselor şi regiunii ingvinale pr'ntr-o ranelură hi furrată
la aceste vase antropomorfe se intilneşte şi la figurinele precucutenicne •1• De
corarea coapselor şi a regi unii gluteale cu volute secţionate
in ove concentrice
şi simetrice faţă de linia dintre coapse reproduce decorul adin cit ni figurinelor
din plasticA cz, Vasul antropomorf cu fundul ascuţit şi decor adincit continuă rar

r

l2

Ibidem, fig. 26/13.
Ibidem, p. 60, 78, fig. 22/14 ; 28112 ; R.
Vulpe op. cit., p. 125 urm., fi g.
!J1/3 ; P6/1 ; VI. Dumitrescu, Hllbăşeşti, pl. LXV/4 ; LXVT/1 ,8 ; LVU/2.
34 R. Vulpe, op. cit., p. 1 25 urm., fig. 90; 91 /1-2,4 ; 95/1 ; 1 30/4 ; Vl. Dum itrescu ,
Arta neolitică fn Romdnta, p. 100, fig. 1 5 ; Idem, Hăbăşeşti, p. 280 urm., pl.
LXIV/3 ; LXV/5-6 ; LXVI/2.
u H. Vulpe, op. cit., p. 59, fig. 21.
u VI. Dumitrescu
Hllblfşeştt, pl . LXVTI/1.,
31 Jnst. de lst. şi Arh. din Ia şi ( I lAI), Inv. Nr. JTJ-196.
31 M. Petrescu-Dimbovita. in M ateriale, 1, 1953, p. 58, fig. 23/1 0, 15.
JP n. V ulpe, op. cit., p. 133, fig. 106/2 şi 107.
40 Ibidem, p. 103, urm., fig. 78/1-5.
41 Ibidem, p. 1 05, fig. 79/J-2.
C2 Ibidem, fig. 107 şi 226/4.
»
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�� in faza Cucuteni A2 (fig.

1 1 /4) 43• Vasele cucuteniene din faza A2 reproduc
11ilueta tipurilor de figurine feminine, prin corpul ciiindroid de sec�hine ovalâ
şi totdeauna fără redarea feţei umane, prin dezvoltarea Hsi metl"ică a regiunii
gluteale, prin păstrarea unor detalii morfologice, ca sînii, rin prelungirea coap
SC'lmdă sau alungită,
selor printr-un picior unic, redat masiv şi avind o fm·m
uneori chiar cu un mic virf îndoit 44, sau prin terminarea coapselor cu o bază
evazată 45, corespunzător celor două tipuri de figurine ale plasticii 46. Decorul ·va
selor antropomorfe adaptează benzile tricrome din decorul ceramicii la morfolo
gia umană, după dispoziţia decorului adincit de pe figurine 47.
Modelarea organică a părţii inferioare la vasele de la Dodeşti se inspiră de
asemenea din plastica pre- şi pt·otocucuteniană, prin dispoziţia decorului adincit
�� forma eliplică a tălpii picioarelor, pe care o transmit Şi vaselor antropomorfe
cucuieniene. In adevăr, unele vase antropomorfe din faza A2
au fundul iD
formă de elipsă dublu crestată, ca la Izvoare 1 12 şi Hl'i.băşeşti 48, conti nuind
forma picioarelor de la vasele proiocucuteniene, dar avind aparenţa derivării lor
directe din figurine cu aslfel de picioare. În realitate, caracterul de vas piriform
sau de amforă cu gît înalt, cu sau fără prag şi decorată ca vasele obişnuite, a
clar că dcrivaţia · vaselor de la Doclcşti s-a făcut prin antropomorfizarea
u
fOrme de vase din i nventarul ceramicii, ca o caracteristică a vaselor antt·opom
protocucuteniene din complexul ceramicii Stoicani-Aldeni.
Ca forme
de �
obişnuite în inventarul ceramicii şi antropomorfizate se cunosc de asem
vasele-binoclu din faza Cucuteni B, adaptate uşor la forma umană prin
narea celor două suporturi printr-o pereche de cizme •9• Tipul antropomorfizat
vasului piriform se transmite de asemenea ceramicii cucuteniene
din faza
Exemplarul din stratul cor·espunzător al aşe?..ării de la Ruseştii Noi T (fig. 12/1 ) ,.b:1za prevăzută cu plintă reliefată şi pt·ezintă două wne decorative, una
pală pe umăr şi alia secundară pe corp, ca vasele piriformc obişnuite de la
băşeştl Sl.
mărul este însă prelungit cu un gît, pentru ca zona decorativă
pală să redea şi decorul părţii inferioare a corpului figurinel01·
feminine
plastica cucuteniană. Astfel vasul antropomorf prezintă un decor încărcat
ove simetrice, ca pc vasele primului tip (fig. 1 1 /4), dar l i mitat la J·egiunea
durilor, pentru a accentua umerii proeminenţi ai vasului piriform, compl
motivul simbolic al tabliet·ului romboidal din regiunea abdominală i lol:":lll�s::l
a figurinelm· feminine. Decorul simplificat din zona corpului, cu perle
d ecorate cu şiruri de puncte şi prevăzute cu benzi de l egătură liniare,
nuit în zonele secundare pc corpul vaselor cu decor adîncit din faza prec:.u:t::lir •
niană pină in faza A2 52, dm- pedele sînt dispuse simetric de o parte i

/

43 Fundul unui vas în pastă cărămizie de la T1·uşeşti. HAI, In,-.
lo03. Decorul cu ben:t.i canelate şi mărginite cu şiruri de puncte, formind
sim etrice ca pc vasul de la Izvoare I I l b, t·eproduce deopotrivă decorul a •
ceramicii din faza A2, la Truşeşti, Hăbiişeşti şi Cucuteni (H. Schmidt.
pl. 10), sau decorul cu benzi lin iare şi puncte al figurinelor din plasticr
c u c uteni ană
la Izvoare I (R. Vul pe, op. cit., fig 84/2) ş i Cuka-Vrubl
(S. N. Bibikov; op. cit., pl. 92d ; 93a). Pe figul"inele de la Luka-Vrublev.r:w...."..,
în generl" punclele sînt diseminatc în spaţiile libere
sau pe liniile
amintind .. capetele de note" pe benzile ceramjcii liniare (Ibidem, pl. 77 ; 78).
44 VI. Dumitrescu, Hăbăşeşti, p. 384, pl. CIX /3-5, 9, 12-14.
•s I bidem, pl. CIX/1-2, 8.
c 6 Ibidem, p. 409, fig. 33/12 ; 34/1.
H Ibidem, pl. CIX/6, 8, 1 2 , 1 5.
48 Ibidem, pl. CIX/15 : R. Vulpe, op. cit., p. 1 7 1 , fig. 157/2.
49 O. Kandyba, Schipenitz (Biichei· Ztu· Ur- und Fruhgeschichte
1 937, p. 97, fig. 149 şi foto 18.
so _ v. I. Markevic, MaorocnoAaoe nocen e a a e Hoa b! e Pycem Tbii , în K. S,
p. 66, flg. 14/1.
51 Vl. Dumitrescu, Hăbăşeşti, p l LXVII/J .
,
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liniei dintre coapse, pentru a sugera decorul cu ove din regiunea coapaelor la
C't'lelalte vase antropomorfe (fi g. 1 1 /4) . Repetarea moti vul ui romboidal
pe faţa
;JOSterioarA a vasului pleacă tot de la decorul plasticii femin i ne. Figurinele de la
Luka-Vrubleveţkaia au s patel e decorat cu unghi uri opuse sau romburi şi fesele·
decorate cu cl!te un romb 53, fi guri na de la izvoare IJ2 este decc rată pe coapse
cu ove simetrice şi pe ambele feţe ale corpului cu motivul romboidal 54, iar flgu
rinele de l a Ruseştii Noi I repetă motivul rombului d e pe faţa ventrală pe cea
dorsală şi diversifică decorul coapselor, avind un deco1· compact cu ove simetrice
in regi u nea şoldurilor şi un decor spaţiat cu benzi orizontale sau nrcuite pe
roapse 55.
r.elc douA tipuri de vase antropomorfe, deşi sint derivate pri n procedee di
ft:rite, se i nspiră deopotrivă pentru modelarea morfologiei umant' din concepţiile
real izate in plastica antropomorfă.
Primul
tip, al \'asclor
în form a
corpului
:unan, introduce recipientul in interiorul tipurilor de fi�o:urine ale plnsticii.
Al
doi lea tip, al vaselor cu atri bute antropom orfe, a da ptează
la formele
ceramicii
morfologia umană a tipurilor de figurine.
De asement•a,
\'asele antropomorfe
adoptă decorul adincit al figurinelor şi cele două tipul'i de \'use se influenţează
reciproc in compoziţia decorului. Decorul cu ove simetrict' ( fi g . 1 1 /4 ; 12/1)
sau
cu benzi in ev ant ai (fig. 7-10) apare
deopotrivă pe ambele
tipuri de vase
antropomorfe 56. Vasele antropomorfe pictate din faza A2 vor adopta direct deco
rul pictat al ceram ici i şi-1 vor adapta la morfologia umană. La rin d ul el, plastica
a ap licat, pentru decorurea f i gur i n el or umane şi chiar zoomo•·fe, decorul geome-
tric şi simbolic din ornamentaţia ceramicii. Cele două modele decorative devi n
reciproce pentru cele două planuri de creaţie, ceramica şi pl astica, r-a şi pentru
cele două categorii de vase antropomorfe.
Vasele antropomorfizat.e protocucuteniene ale ceramicii Stoicani-Aldeni, ple
cind de la vasele p iriforme (fig. 7-8) sau amfore (fig. 9-10), modelează organic
numai partea inferioară a morfologiei imaginii feminine. Vasul protocucutenian
in formă de figurină de In Izvoarele I I 1 b 57 este modelat identic, partea supe
rioarA scundă corespunde de fapt corpului in genere redus al figurinelor din
plastica pre- şi protocuculeniană. In sehimb, vasele antropomorfe din faza A2 au
un corp cilindroid i nal t, corespunzător siluetei figurinelor din plastica contempo
r<mA, iar detaliile morfologice, ca sinii, red au şi mo1·fologia părţii superioare
a
imaginii fem in i ne . Din contra, vasele antropomorfizate ale ceramicli
Gumelniţa
A2 mod el ează organic: numai partea superioară, cu braţele şi faţa, iar rest ul vasu
lui păstrează forma şi decorul vaselor piriforme sa u ale amforelor bitronconice 58•
Deci, ambele grupe modelează morfologia imaginii feminine după modelul p las
ticii celor două culturi, plastica cucuteniană, accentuind silueta corpului, iar plas
tica �-: um e ln i ţea nă expresia feţei şi gestul braţelor 59• Ambele grupe se integrează
d eop otriv ă categoriei .,vaselor cu atribute atropomorfe". ln cadrul Vaselor antro
[JOmorfc ale c el o •· două culturi, apariţia şi diversificarea acestei categorii
de
vase reprezintă o creaţie proprie şi corespunde unui fenomen general tn ceram ic a
culturilor neo-eneolitice carpato-dunărene, in sensul unei tematic! generale a
52 R. Vulpe, op. cit., fig. 55/10 ; 63/1 ; S. N. B i bi kov , op. cit., pl 48a ; 64v ;
VI. Dumitrcscu, Hăbăşeşti. pl. LXVIII/1 ; LXX/1.
5 3 S. N. Ribikov, op. cit., pl. 94b ; 95 ; 109.
54 H. Vulpe, op. cit., p. 229, fig. 228/4.
55 V. I. Markcvic, op. cit., fi g. 15/13 ; A. P. KusurgaJeva,
A HTponoMOPt!I I R
nnacTHKa R 3 noceJteHHR Hoawe PyceJJtTW 1 , in KS, 123, 1 970 , p . 74, fi g. 16/i,
5<1 Deco•· ul cu benzi in evantai, picta t cu lin i i negre, se va repeQ! pe vasele
derivate d i n figurinele cu decor pictat din faza R2 : H. Schm i d t, op. cit.,
pl. 34/2. 5a-b.
57 R. V ulpe, op. cit., fi g. 106/2 ; 1 07.
58 A. Niţu, ln Danubius, n�III, 1969, p. 27. urm., fig. 5/1-2..
59 Ibidem, p. 40.
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reprezentărilor figurate şi al influenţelor culturnle permanente, aplicate

tn fiecare culturA.

10

original

Modelarea părţii inferioare a morfologie! femi nine la vasele piriforme de la
Dodeştl apare ca o modalitate tematică caracteristică cerami cil cucuteniene, dar
este paralelă cu modelarea in formă de picior uman a vaselor gumelni\ene 60 şi
ambele modalităţi se inscriu intre formele prescurtate ale reprezentărilor ant�
pomorfe, in funcţie de semnificaţii simholice de conţinut tematic. Vasele din faza
Tripolie A de la Luka-Vrubleveţkaia sint susţi nute de suporturi cu figurine femi
nine intregi sau reduse la regiunea gluteală 61• Figurinele feminine aplicate In
1 clief pe cr ramic'a cucuteniană din faza A2 redau de asemenea silueta IntreagA
sau redusă la regiunea gluteală 62. Vasele in fermă de picior uman constituie un
lip gene ral in ceramica Gumelniţa A2 in spaţiul ei de rAspindire balcano-dunA
Tema re
rca n şi au prototipuri in reprezentările corespunzătoare din plastică 63•
prezentării piciorului uman poate fi aplicată şi la forme di ferite de vase din in
\ ent'lrul ceramicii, cum este cazul vasului-binoclu in ceramica cucuteniană moldo
galiţiană din faza B 64 sau al cupei terminate cu o pereche de picioare umane
din ce rami ca Lengyel, grupa Lu�i:mky (S lo va cia ) , fig. 2/4) 115• Influ enţele balca
mcc asupra ceramidi Stoicani-Aldeni sint aduse direct de componenta gumelni
\Cană, dar influenţele mai depărtate ale ceramicii culturilor de pe D unăre a mij
locie sint de asemenea posibile, deoarece forma de amforă cu două gi turi carac
teristică ceramicii Tisa (fig. 2/5) 66 se intilneşte la Dodcşt i (fig. 3/1) 67 şi va fi
preluată di n faciesul Stoicani-AldPni de ceramica gumelniţeană pictată cu grafit.,
ca exemplarul de In Gumelniţa B 68. Transmisiunea acestor forme ceramice şi a
i nfl u(•n tf'lor cult urHor Ti sa şi Lengyel in S M o l dove i nu se putea face decit priD
intermediul C'Uiturii PPtreşli din S Transi lvaniei şi trebuie consi dem tă in cadrul
infl uentl'lor nct'ste; �uhuri asupra faciesului Stoicani-Aldeni. Specia ceramicii pic-
tat(' C'U linii roşii DE' fond alb din compll'xul cPramicii Stoicani-Aldeni trebuie
ctJnsideratA ca o influpnţă a cl'ramicii Petreşti pictată cu ,roş pe crem.. , deoe
rec.:e este diferită de ceramlcn bicromă protocucuteniană d i n faciesul Stolcam1\ldeni şi nu este continuată pe ceramiC'a bicromă cucuteniană din faza A2. la
sdumb, pictura cu culoare roşie liniară se intilneşte pe ceramica gumelniţraal
nord-dunăreană dln fa?:ele A şi B şi refPritor la originea ei trebuie avută b
ved('re şi specia cu pictură roşie a ceramicii Stoicani-Aldeni sau, eventual, o �
entă directă a ceramicii piC'tate Petreşt i 69• Temele J:rescurtate ale reprezentAri:
jmag ·nii feminine aplicate la vasl'le antropomorfe in formă de picior in �
mica balcanică şi panonică nu influenţat de sigur modelarea organică a vasrkr
piriforme de la Dodeşti, dar adaptarea acestor vase la morfologia părţii inferi�
a im ..gmii feminine manifestă tendinţa reducl'rii imaginii feminine la �·..IBm
glut�ală, ca temă preferată pe ceramica cucuteninnă.
60

I bidem, p. 24, fig. 1 1 1 .
op. cit., fig. 55i. z.
62 A. Niţu, Noi descoperiri de reprezentliri antropomorfe plastice � ee"'5mica Cucuteni A din Moldova, fig. 2-3 (sub tipar).
u A. Niţu, in Danubius, II-III, 1969, p. 24.
64 O. Kandyba, op. cit., fig. 149 şi fato 18 ; H. Ceh ak, Plastyka encolitJLZiKZ
kultury ceramiki malowanej w Polsce (L'art plastique dans la culture �
que de la ceramique peinte en Pologne), in Swiatowit, XIV, XIV, 1�
p. 212, 245, pl. XV / 1 .
65 H. Mlller-Karpe, Handbuch, II, p. 1 3 7 , p l . 203/14.
" I bidem, pl. 186/24.
67 SApAturi D. 'feodor şi V. Spi nei in 1967.
ea VI. Dumitrescu, New Discoveries at Gumelnitza, i n Archaeolov, d. 1
1 966 , p. 1 6 7 , lig. 4 ; Idem, Arta neoliticd fn Rom4nia, p. 101, fig. 21.
" VI. Dumi trescu, F011 iUes de Gumelniţa, In Dacia, II, 1925, p. 73, ti&. 47-e
fdem, in SCIV, XIV, 1 , 1963, p. 66.
61

S. N. Bibikov,
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Vase antrCJpomorfe de tip Gumelnita. Ca şi ceramica Cucuteni A2, cerd
GumE'lniţa A2 cuprinde şi categoria "vaselor in forma corpului uman'\
!ânt de fapt figurine goale in interior, pentru a se-rvi de recipient. Spre
bire de vasele cucuteniene, care prezintă numai tarsul imaginii - feminine
modelul plasticii cucuteniene, vasele gumrlniţenc in forma corpului uman
elE'ază braţele aduse pe piept şi faţa sub gura vasului 70, iar vasele cu atri
te antropomorfe prezintă ciotul braţelor întinse oblic şi capul in creştetul
ui 71, ambele categorii de vase antropomorfe avind prototipuri in figurinele
ticii gumelniţene.
O miniatură în pastă brună cu pete cenuşii , descoperită intimplător in aşea cu ceramică de tip Stoicani-Aldeni de la Birlăleşti-Stanţia (fig. 12/2) n,
reprezintă un vas antropornorf modelat grosier şi asimetric in forma unei figurine
nrdimentare din p lastica gumelniţcană 73• Vasul are baza plată uşor JăUtă şi
)Jftzintă numai unul di n cioturile braţelor, celălalt nefiind modelat. Sub gura
eregulată a vasului, faţa modelată în relief are ochii alvcolaţi şi nasul sugerat
prin simpla presiune cu degetele. Vasul prezintă astfel caracteristicile celor două
categori i ale vaselor antropomorfe gumelniţene.
Componenţa gumelniţeană a adus complexului Stoicani-Aldeni, la nivelul
tazci Gumelniţa Al, al cărei context tipologie in spaţiul nord-dunărean, in com
paraţie cu complexul balcanic al culturii Mariţa, rămîne totuşi a fi încă definit,
tipul de vas antropomorf caracteristic ceramicii gumelniţene balcano-dunărene din
faza ulterioară.
•

Vasele antropomorfe ale complexului
ceram1c11
Stoicani-Aldeni
reproduc
tipuri tradiţionale sau crează tipuri noi in cadrul categoriilor ceramice ale celor
două culturi comoonente, Cucuteni şi Gumelniţa.
Ceramica cucuteniană, integrată in complexul ceramicii Stoicani-Aldeni cu
categoriile ceramicii precucuteniene finale, comportă elemente formale şi dero
rative de tradiţie Criş şi liniară, transmise fazei precucuteniene de ceramica
liniară. Deci, la nivelul fazei protocucuteniene (Cucuteni Al), compont-nta cucu
teniană comportă, pe de o parte, forme caracteristice ceramicii Criş, nntropomor
frzate după tradiţia ceramicii Criş. (fig. 3/2 ; 4 / 1 ) sau sub influenta ceramicil lini
are (f!g. 5 ; 6/4), iar pe de altă parte forme caracteristire ceramicii pre- şi pro
tocuculcniene şi antropomorfizate după modelul ceramicii cucuteniene (fig. 7-1 0).
Pe de o parte, atît elementele caracteristice ceramicii gumelniţene, sub
raportul pastel , formelor şi ornamentaţiei, dt şi elementele generale ale comple
xului material al culturi i gumclniţcne, ca tmPltc de rocă balcanică, percutor.re
sau rişnite de rocă locală şi de tipuri gumelniţene, se impun prin numărul lor
şi imprimă o coloratură gumelniţeană faciesului Stoicani-Aldeni, iar pe de altă
parte unele elemente în factura acestui facies se transmit culturii cucuteniene
din faza A2, chiar în afara zonei de interferenţă a celor două culturi. Cu toate
acestea, componenta gumelniţeană. sub raportul vaselor antropomorfe, a
adus
"Otnplexului Stoicani-Aldeni din S Moldovei. la nivelul
fazei
Gumelniţa
Al,
numai vasul cu faţă umană de la Birlăleşti (fig. 1 2/2). Este insă evident că influ
enţa ceramicii gumelniţene, sub raportul reprezen tărilor antropomorfe, a fost mai
intensă, după cum arată plastica de caracter gumelniţean, juxtapusă plasticii de
caracter cucutenian, în faciesul Stoicani-Aldeni 74 şi
vasele
decorate
cu
faţă
umană in ceramica cucuteniană din faza A2.

70 A. Niţu, în Danubius, TI-III, 1969, p. 23, fig. 1 /2-4 ; 211, 3--4.
7 1 I bidem, p. 25, fig. 2/2 ; 3 ; 4/4.
72 Colecţia Prof. Ghenuţă Coman de la Murgeni.
73 S. Marinescu-Bilcu şi B. Ionescu, Catalogul sculnturilor c>neolitice din Mu
zeul Olt eniţa, Sibiu, 1 967, p. 1 7- 1 6. pl. II I / 1 0- 1 1 ; XV/'fi : XVI/2.
74 Vl. Dumitrescu, Arta neolitică in Rvmdnia, p. 106 , fig. 87.
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Ca toate culturile neo-eneolitice carpato-dunărene, i nclusiv culturile Cucu
teni şi Gumelniţa din fazele ulterioare ale d�oltării lor, care toate prezintă cele
două categorii de vase antropomorfe, faciesul Stoicani-Aldeni cuprinde in pre
zent attt categori a vaselor in forma corpului uman (fig. 12/2), care leagă direct
ceramica de plastică, cît şi categoria vaselor cu atribute antropomorfe (fig. 3/2 ·
5; 7-10), care, păstrînd sub aspectul antropomorf formele ceramice, face tran
ziţia între vasele anlropomorfe şi ceramica cu decor antropomorf.
Ceramica Gumelniţa A2 şi Cucuteni A2 prezintă,
ca
în
toate
culturiJeo
neo-cneolitice carputo-dunărene, vase obişnuite decorate numai cu ,,faţa" �
ginii umane 75, care se leagă nemijlocit de ,,vasele cu atribute antropomorfe". FI!
' usele cucuteniene, modelarea feţei umane în f'OI·mă eliptică trebuie conside
ca o influenţă a ceramicii gumelniţene, exercitată direct la nivelul acestei
sau posibil în faza precedentă Stoicani-Aldeni şi transmisă apoi fazei Cucuteni
De asemenea, cele două culturi prezintă şi vase decorate cu imaginea
intreagă. Pe ceramica gumelniţeană, imaginea feminină incizată sau plasticA
reproduce o temă generală pe ceramica balcano-carpatică şi dunăreană, iar
ginea masculină a Gînditorului de la Vidra 77 redă o temă caracteristică p
balcanice. Sub t·aportul ceramicii cu decor antropomorf, categoria ceramică
oriP.ine Criş manifestă şi in cadrul ceram icii cucuteniene din faza A2 o t
persistentă. Dacă pithosul de dimensiuni mijlocii şi mici dă tipurile de
antropomorfe ale ceramicii di n faza precucuteniană ptnă in faza A2 (fig.
1 1 / t-3), vasul de provizii din faza Cucuteni A2 păstrează constant, după
vaselor mari ale ceramicii Criş 78, decorul în relief cu i maginea divinităţii
nine. La temele plastice de tradiţie Criş 79, pe vasele cucuteniene se adaugi
ipostaze tematice, unele de caracter inedit 80, altele cunoscute pe ceramica
nică şi liniară şi transmite, posibil, tot pe calea afinităţilor cu ceramica ·

·

devenite -teme preferate pe ceramica poroasă cucuteniană 81 •
Caracterul cucutenian al majorităţii tipurilor de vase antropomorfe din
mica Stoicani-Aideni arată vitalitatea componentei cucutepiene. Amploarea
mentel(l4' t:umelniţene în faciesul Stoicani-Aldeni nu imprimă acestui f ·
sinteză un · aspect de cultură gumelruiţeană 82• In cadrul faciesului Stoicani
se desfişoară liber şi integral, cu toate influenţele picturii cu grafit a cerz=�:il
gumelniţene şi a picturii cu culom·e roşie a ceramicii Petreşti , evoluţia
ceramicii protocucutcniene 83, perfect paralel cu ceramica pictată protocucultft��
dar

13/2.

75

Ibidem, p. 105, fig. 80 ; A. Niţu, in Danubius, II-III, 1969, p. 35,

76 A. Niţu, în Donubius, I I-III, 1 969, p . 34, 36, fig. 1 2/2 ; 1 3/ 1 .
7 7 D . V . Rosetti, Steinkupferzeitliche Plastik aus einem Wohnh1lge1 bd
rest. în JPEK, 1 2, 1 938, p. 37, pl. 19/2 ; Vl. Dumitrescu, Arta neolitică tn RtJc!:1iillll
p. 78, 107, fig. 97.
78 1. K utzian, op. cit., pl. LIX / 1 ; LX.I I / 2.
79 A. Niţu, în SCIV, 18, 4, 1 967, p. 552, fig. 1 / 1-2 ; 2/1. - Un alt
pe un pithos mare, s-a descoperit în 1970 in nivelul Cucuteni A2 de la G

e:�=�

(Piatra Neamţ).
1963, fig. 10 b ; Idem, în
80 M. Petrescu-Dîmboviţa, in PZ, XLI,
1-2, 1 954, fig. 4 b.
8 1 A Niţu,, în SCIV, 18, 4, 1967, p. 555, fig. 3/1 ; Idem, Reprezentii
nine dorsare pe ceramica neo-eneolitică carpato-balcanică, in Memoria.

·
fig. 1011 ; 11/1 ; Idem, Noi descoperiri de reprezentări antropomorfe �:ca
ceramica Cucuteni A din Moldova, fig. 2-3 {sub tipar).
82 Vl. Dumitrescu, Originea şi evoluţia culturii Cucuteni-Tripol�.
XIV,

1, 1963, p. 62 şi n. 3.
83 Ca la Bonţeşti ( Rimnicul-Sărat} : VI. Dumitrescu, în Dacia, ID-

1932, p. 106 urm. Această evoluţie a picturii de la bicromia cu .alb
tricromia pe fond brun· este uniform!� în toate aşezările Stoicani'
Moldovei.
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n restul Moldo vei, care va duce la constituirea pictrurii tricrome cluice a eera
� �teni A2. Faciesul Stoicani-Aldeni prezintA numai o evoluţie interni,
� n.e tipologice care urmeazA a fi stabilite pe
baza siratisrafiel multiple a

:tmldor aşezări, şi nu o evoluţie posterioară, cu o nouă etapă In cadrul unei
:uHwi persistente, paralele cu faza A2 a culturilor Gumelniţa şi Cucutenl. Fap
m fundBJnental îl constituie InlAturarea faciesulul
Stoicani-Aldent din sudul
lloldovei prin uniformizare& culturii Cucuteni A2 pe Intreg teritoriul Moldovei.
:ntre două raze cucuteniene pure, Precucuteni III 84 şi Cucuteni A2, faciesul Stoi
:3D.i-Aldenl reprezintă o sinteză a Protocucutenianului (Cucuteni Al) cu cultura
!&zei G umelniţa Al, sinteză originală, deoarece transmite elemente fazei ulterl
.:a-e a celor două culturi, dar transitorie, fiind limitată la faza de interferenţA
a celor două culturi.

LISTA DE PRESCURTARI

SCIV

AM
Jahrb RGZM Memoria
Diss. Pann.

Materiale
PZ

KS

MIA
PA
Acta Arch
.JPEK

Studii şi Cercetări de Istorie veche (Bucureşti)
Memoria Antiquitatis (Piatra Neamţ)
Dissertationes Pannonicae (Budapesta)
Arheologia Moldovei (Iaşi)
J ahrbuch des Romisch - Germanischen Zentralmnseums, Mainz.
- Materiale şi cercetAri de istorie veche (Bucureşti).
- Prăhistorische Zeitschrift (Berlin)

- KpaTKHe cooouteHHH (Moscova)
- MBTepuaJJbl u
uecne.ztooaHH no
(Moacova)

a p xenoruu

CCCP

- Pamâtky Archeologicke (Praga)
- Budapesta - Acta Archeeologica Accademiae Scientiarum hungaricae (Budapesta)
- Jahrbuch fiir priihistorische und
ethnographische
Kunst (Berlin).

LES V ASES ANTHROPOMORPHES DE LA CJ!!RAMIQUE
STOICANI-ALDENI DU SUD DE LA MOLDA VIE
R�sum�
Le co m ple xe ceramique du facies Stoicani-Aldeni dans la zone d'interference
et de synthese des cultures Cucuteni Al (Prolocucuteni) et Gumelniţa Al au sud
de la Moldavie, presente des l:vţles de vases anthropomorphes di fUrents pnr leur
origine et leur deriYation.
Vases anthropomorphes de tradition Criş. Les pithoi de la ceramiq u e Crlş,
de dlmensions differentes, cn păt e poreuse <) harbotine ou en pâte bonne nettoyt-e
et pourvus d'anses horizontales etagees symetriquement (fig. 1 /2), sont parfois
84 Cn la Ciorani (Adjud), unde sub nivelul Stoicani-Aldeni se află un niwl
Prccucuteni III : R. Vulpe. in SCIV, III, 1 952, p. 2 1 1 (sondaj A . N i ţ u in 1 951).
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anthropomorphises sous l'lnfluence des vasPs a u corps anthropomorphe (flg. 1/1),
derives dPS figurines steatopygt>s de la plastique Criş.
Le pi thos de type Criş a ele tranSmiS â l a ceramique lineaire danubienne.
ayant les anses verticales ou horizontales etagl>es symetriquement (fig. 2/1-2), et
â la ceramique protocuC'utl>nlenne, ayant les anses toujours verticales et etagees
asymelriquement (fig. 3/3). La lronsmission de ce type de pithos rst confirmee par
la presPnce de la ceromique â decor plastique de trodition Criş dans lPs stations
de la Moldavie ă ceramique lineaire, precucutenienne et protocucutenienne (fig.
6/2-3, 5).
Le pithos de petites dimPnsions presente le type anthropomorphe au profil
steato-,;yge (fig. 3/2 ; 4/1), transmis par la ceramlque Crlş (fig. 1/3). La transmission
par l'i ntermediaire de la rernmique ll neaire est prouvee par la d" sposition verti
cale des ansrs et le decor en bandes diagonales a nervure pointillee sur les pithoi
de la ceramique lin('aire (fig. 2/1) et protocucutenienne (fig. 4/2).
L� pithos de dimension moyenne est anthropomorphise s�mplement par la
C:igitation des anses supericures comme les bras de l'i mage humaine (fig. 5 ; 6/4).
Cette modalile de l'anthropomorphisation des vases cucuteniens a pu etre influ
encE>e par la m1nicre des vases pourvus seulement de bras humains de la cerami
qu(> li neaire (fig. 2/3) Pt doit �tre lnterpretee dans le cadre des affinites des dcux
l'UiturC's. Les anses digitE>es apparalssent sur les vases poreux des la phase pre
cuculenirnne (fig. G/1 ; 1 1/l ) jusqu'â la phase Cucuteni A2 (fig. 1 1/2-3).
Vases anthropomorphes de type Cucuteni. Contrastant avec la categorie des
.vases en forme du corps humain" de la ceramique Prolocucuteni et Cucuteni A2.
qui derivent des types de fi�:urines de la plastique (f'g. 1 1 /4), les vases anthropo
morphes de la ceramique protocucutenienne du faC'I� Stoicani-Aidcni derivent par
l'anthropomorphisation des vases pirifc:irmes â l 'epaule en saillie (fig. 7-IJJ et
mcrn · · pou rvus d'un pled creux (f'g. 7), ou des amphores â col haut (fig. 9-101Le modele- organiC'jue de la partie lnferleure de ces vases est celui des vases BD
thropomorphes cucutl'niens de la phase A2, mais le decor lnclse decalque celui
df's figuri nE'S de la plastique. La partle superieure garde le decor incise des amp
hores et les proeminencrs sur l'l>paule (fig. 10). La plante des pieds joints a la
forme d'une e l l i pse ă deux encoches, d'apres le modele des figurines de la plas
lique pr�cuculenienne. Le vase piriforme anthropomorphis� est aussi transmis A
la phnse A2 (fig. 12/J).
Vases anthropumorphes de t11pe Gumelnita. La ceramique Gumelniţa -�
apporte au facies Stoicani-Aldeni le vase en forme du corps humain, pourvu d'uDr
face en relief et l'un des bras courts (fig. 1 2/2), deriv� directement d'une fi�
rudimentaire de l a plastique Gumclnita.
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Ceramicl Crfş din Ungaria : 1, Ocsod (Szentes) ; 2, Kotacpart (Csongrăd) ;
3, Ok�cske (Kecskemet).
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Fig. 2. Ceramidl dunărPană : 1 , Schncidl i n gcn (Saxon ia\, faza tim purie a , . 
li n i arc m ai nui (Kiil n- Lind<'n t il; t l T-I I ) : :!, PrJ a u m l l e i n ( BaYari a ) . fa'�'
ceramicii l i n arl' mai noi (Kiil n -l.indenth;d I I J ) ; :l, 1\f olwlnice (1\lora\· ia\.
d i iar{l vPdll' : 4 . J.uZianky (Slo\· ;wia). ccra mir-a Lengyel . gt · upa LuZianky ; 5. K
domb (Ungaria), ccramica Tisa.
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2

Fig. 3. Ceramică Stoicani-Aldeni

:

3
1 , 3, Dodeşti (llîrlad) ; 2, Suceveni (Galaţi).
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Fig. 4. Ceramică Stoicani-Aldeni d e l a Suceveni (Galaţi).
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Fig. 5. Vas antropomorf Stolcani-Aldeni

de la Dodeştl .(Blrlnd).
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4

Fig. 6 1, Iaşi, ceramică Precucuteni II 1 ; 2-3, Suceveni (Galaţi), ceramică sa.;, . .. .
Aldeni ;

4-5, Dodeşti (Birlad), ceramică Stoicani-Aldeni.
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Fig. 7. Vas D.lltropomorf StolcD.Ill·Aldenl de la Dodeşti (Dlrlad).
7
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4

Fig. 1 1 . Ceramică antropomorfă Cucuteni-Trlpolle : 1, Luka-Vrubleveţkaia �cXto11a).
faza. Trlpolie A ; 2, I zvoare II 1 (Piatra Neamţ), faza Protocucut.enl (Cucutenl A1 ) ;
3, Hlbăşeştl (Roman), faza Cucutenl A2 ; 4, Truşeşfl (Botoşani), faza Cucuteni A2.
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Fls. 12. 1, Ruse,tii Noi 1, vas antropomorf Cucuteni A2 ; 2, Birlăleşti-Stanţia (Biriil:t"
vas antropomorf Stoicani-Aldeni.
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U N ELE CON S I D ERAŢI U N I ASU PRA CETAŢILOR TRACO- G ETICE
(HALLSTATII ENE) D I N M l l. 1 i.e.n. DE PE TERITO R I U L
M O LDOVEI
ADRIAN C. FlORESCU

Aşezări le fortificate, apartinind tndelungntel pE'Tioode ce precede epoca Bure
bi sta-Decebal, din vecinătatea răsăriteană a a rcu l ui carpatic
s-au
imous
C'a
domeniu
special de- invcsUgareo
de-abia
in
ul t i mul
deceniu
ca
rPzult'lt
al
contri buţii
aduse
repeortoriului
arheologic
al
Moldovei
de
fructu oaselo r
către centrul arhE'ologic d i n Iaşi, pre-cum şi de unele mU?�ee j ud eţene . Ini
ţiată in 1'960, - odată cu p ri mele săpături efectuate tn marele complex traco-Retic
fo1·t i ficat de In SUnccşti-Botoşani - continuată apoi an de an prin Pxtindereoa sferei
de investi gare şi asupra al tor obiecti ve. cercetarea si stem atică a cetăţen i l or hollstat
tiene a pri l ej u ' t pînă in prezent un va l oros material faplic, dar totuşi IncA insufici
ent p en t ru l'ezol varea multiplelor problPmc pe care le ridicA istoria traco-geţllor ln
mii. I i.e . . n din· zona oriPntală a sp aţi u l ui carpnto-dunăr('an.
Trebuie să . subl i niem de la· bun inceput ci!. p ăt runderP a in problematica atit
d e complexă a cetăţ i lo r de păm în t de ti pul acelora mentionat, tnUmp;nA mari
d i ficulUlţi gPnerate de tn sAş i specificul de cercetare pc care U impun trAsăturUe
·
o biectivelor in. cauză şi anume :

·· 1. Dimen
siu nHe enonne ale elementelor artificiale de fortificaţii, respectiv valul

şi şa nt ul ad iac ent.

2. Extinderea exageratA a incintei, depl!şind in u nel e cazuri suprafaţa de 20 ha,
3. Dens i tatea redusA a stratului arheo l o gi c d i n i nci nta cetăţii.
Evident că in vederea obtinerii' m ateria lului faptle necesar unor · concluzii mini
me, cercetarea unui obiectiv cu asemenea particularităţi Impune un more volum de
săpături s p riji n i t fireşte de o puterni că bazA financiară. Acest fapt explică progre,.
sarea atit de lentA, de la un an la altul - cu rezul tate minime şi . un eori neconclu•
dente · - ce c aracterizează, in general , actualmente, cercetarea cetAţilor hallstattb;:J!,e.
In ciuda acestor dificultăţi, b i lan ţul celor 1 0 ani de i n vestigare sistematică a ce1,A:
ţilor . traco-getice a p arţ i n î nd m i l . 1. i. e, n . . de pe teritoriul Moldovei poate constitui
totu ş i o .bnză de discuţie ch i a r dacă cunoaşterea unor anum ite aspecte, _ ned ep ă;.
l)ind actualmente sfera ipotezelor, n.ecesită .încă săpături de mare amploare.
tn cele t:e urmează ne vom opri asunra unor p rob leme , moi bine conturote !n
act ualu l · stadiu al cercetărilor şi a ·căror rezolvare, dupA 'părerea noastrA,' constituie
·
·
·
·
·
- - ·
... ..
' ,· ;
·expresl a·:uniJJ adevăr irieoritestab'il;
·
·
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PinA in prezent, Intre Carpaţii Orlentali şi Prut se cunosc peste 20 de cetăţi
traco-getice (hallstattiene), aparţinînd mil. 1 I.e.n., anterioare epocii Bureblsta-De
cebal. Atragem atenţia că repertoriul lor nu este incA definitivat deoarece opera
ţiunile de Identificare in teren a acestor obiective arheologice nu a afectat in acelaşi
mAsurA Intreg teritoriul Moldovei, in unele zone cercetări le de suprafaţă a\'ind deo
camdată un caracter sporadic. Pe viitor, in vederea finallzării repertoriului cetăţilor
hallstattiene din această parte a spaţiului carpato-dunărean, pentru obţinerea unor
rezultate eficiente s-ar impune modernizarea metodelor de prospecţiune prin utili
zarea unei tehnici corespunzătoare. In acest sens, cea mai indicată ar fi folosirea
fotografie! aeriene, metoda cea mai adecvată şi totodată cea mai rapidă.
tn ciuda dăinuirii acestor lncune, actualmente există deplina certitudine că
răspindirea cetăţilor hallstattiene in regiunile din vecinătatea răsăriteană a arcului
carpatic este limitată exclusiv l a regi unile fortificate natural - cu înălţimi domi
nante, ferestruite de văi înguste şi adînci, acoperite in cea mai mare parte de pă
duri masive - ca podişul central moldovenesc sau podişul Sucevii . Tot atit de certă
este însă absenţa lor cu desăvîrşire in :zonele deschise şi foarte vulnerabile, ca de
ţresiunea Jijiei sau cîmpia din sudul Moldovei. Reţinem, aşa dar, predilecţia con
stantă pentru zonele fortificate natural, greu accesibile (dacă avem în vedere, mai
ales, condiţiile tehnice ale vremurilor străvechi), aproape nevulnerabile şi, în con
secinţă, foarte uşor de apărat.
ln cadrul unităţilor geografice amintite - podişul central moldovenesc şi podi
şul Sucevii - amplasarea fiecărei cetăţi, luată separat, diferă de la caz, la caz, m
sensul că nu există o preferinţă exclusivă pentru una şi aceiaşi formă de teren. Sub
aspectul modului de amplasare pe anumite forme de relief, ansamblul de cetA\i
hallstattiene din Moldova, cunoscute pînă in pre7.ent, se divide in următoarele
categorii :
1. Cele mai numeroase sint cetăţile care ocupă înălţimi foarte dominante,
largi posibilităţi de supraveghere de jur imprejur. Din această categorie fac
cetăţile de la Cotnari - ,.Cătălina" , Scobinţ - .Dealul lui Vodă•, Scobinţi snrabn" sau Moşnu (toate tn jud. Iaşi) ca şi pe acelea de lu Tirzii sau Creţeşti a
Vaslui).
2. Mai puţin frecvente sînt acelea amplasate pe forme de teren mai joase
înconjurate de înălţimi dominante cum este cazul cetăţilor de la Stînceşti-Bo
de la Baia (jud. Suceava) şi Dochia (jud. Neamţ).
Destul de rar intnnite, cel puţin pînă în prezent, sînt cetăţile amplasate
pe de fundul unei văi, dominate în schimb, de jur imprejur, de tnăltimi cu o f
mare altitudine. Exemple elocvente, in acest sens, ni le oferă cetăţile de la
niţa şi Horodiştea (jud. Iaşi) ca şi cetatea de l a Vutcani - � Vlndnic" (jud. V;
ln general, amplasarea cetăţii este determinată de considerente de ordin
tegic, abordindu-se, de obicei forme de teren dificile accesului şi care pot oferi excepţia cetăţilor din categoria a 3-a - observarea pină la distanţe aprecia
jur imprejur. Uneori eficienţa supravegherii împrej urimilor, mai mult sau
ţin depărtate, este amplificată prin Includerea in peri metrul cetăţii a anum·tor
dente de teren, naturale sau· artificiale. Astfel, valul cetăţii de la Dochia
Neamţ) include în circuitul său un mamelon natural inalt de peste 10 m ; •
de la Moşna (jud. Iaşi), de exemplu, este concepută in aşa fel ca să int
aria sa un imens turnul datind probabil dintr-o perioadă mai veche), cu baza
dală, avind diametril de 60 X 80 m şi înălţimea de aproape 10 m. In ved
cit mai ·eficiente supravegheri a împrej urimilor n-ar fi exclus ca cel puţin

cetAţi, să fi fost prevă:ZUte pe creasta valului eventual cu puncte de observare
cial amenaj ate - veritabile .turnuri de veghe" - construite din lemn, Ini�C:::;z:jll
de nuiele şi lipitură de lut sau piatră. Este drept că plnă in prezent nu a
un indiciu tn acest sens. Totuşi, ţinind seama de stadiul incă I ncipient al �ru��l
Wr, O asemenea ipoteză trebuie avută ÎD vedere, pc ViitQr, atit pentru cetă
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actualmente ln curs de investigare cit şl pentru acelea In care urmeazA sA fie lnl
ttate săpături.
Forma, in plan, a cetăţilor traco-getlce de pe teritoriul Moldovei, este aceea
pollgonală neregulată - patrulateră sau pentagonalA - avind unecri laturile arculte.
AceastA neregularitate geometricA a conturului este lesne exprcabilă dacă ţinem
seama că la construirea unei cetAţi trebuie avută tn vf'dere concordanta anumitor
ractori de egală i mportanţă. In primul rind, ca orice obiectiv fortificat de pAmlnt,
construirea cetăţii hallstattiE'ne are la bază Imbinarea elementelor artificiale cu
acelea naturale. Modul de aplicare a acestui principiu diferA de la o cetate la alta,
ln funcţie de particularităţile topografice ale porţiunii de teren pe care se ampla
sează. tn al doilea rind, de egală importanţă este extinderea necesară la care
urmE'ază să fie dimensionată incinta, tinind seama de numărul maxim de populaţie
pe care Il va adăposti cetatea la nevoie. Necesi tatea de a corespunde in egală mă
sură acestor factori determină in conseci ntA, re de o parte, neregularitatea geome
trică a conturului, şi, pe de altă parte, variabilitatea suprafeţei interioare a cetăţii ,
d e la u n caz l a altul.
Deşi aslmetria formei constituie o trăsătură foarte frecventA nu putem trece
cu vederea, totuşi, anumite excepţii, ilustrate, deccamdatA, prin douA exemple. Ast
fel, cetatea II, din complexul fortificat de la Slfnceşli-Botoşanl, se caracterizează
printr-un contur pentagonal, oarecum regulat, avind colţurile rotunjite (fig. 1) ; de
asemeni o formă similară, InsA mai aplatizată, o prezintă cetatea de Ia Moşna,
jud. Iaşi {fig. 3).
Desigur că o fidelă clasificare tipologicA nu va fi posibilA decit dupA definiti
varea repertoriului cetăţilor hallstaltiene de pe teritoriul Moldovei, operaţiune care
trebuie să aibă in vedere, fireşte, şi ridicarea topografică a unui cit mai mare nu
măr de obiective. Incheind aceste consideraţluni referitcare la rAspindirea şi trAsA
turile topografice, vom trece in continuare la un alt grup de probleme privind struc
tura, cadrul cronologic şi semnificaţia istorică a obiecti velor in cauză.
Una din problemele fundamentale pe care le ridică actualmente cetăţile de
pAmint traco-getice de pe teritoriul Moldovei este aceea de a şti in ce mAsurA pot
fi atribuite unei anumite perioade din cadrul mii. I i.e.n. sau avem de a face cu
obiective care se grupează pe epoci cronologice succesive fn indelungata evoluţie a
culturii hallstattiene extracarpatice. Neajunsurile ivite in cercetarea acestei proble
me sint cauzate in primul rind de faptul cA marea majoritate a obiectivelor la care
ne referim fiind acoperite de pădure - c! eci neafectate de lucrări de sapă limitează simţitor posibili tatea colectării de la suprafaţa solului a materialului ar
heologic, respEctiv ceramic. De aceea, materialul ceramic provenind din perieghe2ele
intreprinse in obiectivele aflate in această situaţie, este deobicei foarte restrins şi
de cele mai multe ori insuficient de concludent pentru a permite stabi lirea unei
apartenenţe mai exacte la una sau alta din marile etape ale evoluţiei hallstattiene,
Impunind astfel cercetAtorului o determinare intr-un cadrul cronologic mal larg.
Este lesne de inteles că precizări, in acest sens. nu sint posibile decit numai dis
punind de un material faptic mai bogat ş i totcdatA edificator prilejuit exclusiv de
săpăturile arheologice.
Din nefericire fnsă, din cele peste 20 de obiective hallstattiene fortif:cate cu
noscute actualmente, num ărul acelora afectate de investi gaţii sistematice este des
tul de redus, Iar rezultatele obţinute nu intotdEauna sint din cele mal edifi catoare.
Cele mai intense cercetări efectuate, pinA in prezent - deşi raportate la extinderea
obiectivului respectiv nu depAşesc lim itele unui sondaj - sint acelea de la Stin
ceşti-Botoşanl 1 , fiind vorba de un complex alcătuit din două cetăţi alăturate {1 şi Il), cu
incintele respective de 22 şi 23 ha, cetatea I se datea1ă intre finele secolului al VI-lea
şi secolului al III-lea te.n., iar cetatea II. eventual intre finele secolului al V-lea şi seco
lul al IV-lea i.e.n. {fig. 1). Săpături de egală amploare s-au intreprins in ultimii ani
1 Adrian Florescu şi Simion Raţă, Complexul de cetăţi traco-getice (sec.
al V -lea - al lll-lea i.e.n.) de la Stfnceşti-Botoşani. Studii şi Materiale, Suceav&\,
1969, p. 9 şi urm.
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cetatea de Io Cotnari - ,.Cătălina�, jud. Iaşi, databilă in secolole ni IV-lea - al
Jtl-len i.e.n., avind, o suprafaţă interioară de 4,5 ha 2 (fig. 2). De asemenea, cerce
tări sistemat ice mai restrinse însă, au afectat şi cetatea de la Mcşna 3, jud. Iaşi"
·
anterioară secolului al I I I-lea i.e.n., cu o incintă de aproximativ 7,5 ha (fig. ·3). In
sfirşit, mai trebuie să adăugăm aici şi sondajele, destul de limitate de altfel, din

o

tţJOm

-�

Fig. �. Moşna. Planul cetăţii traco-getice (schiţă de plan). ·

2 Săpături arheologice de mai mare amploare au fost efectuate de noi �
anii 1967-1970.
· · l Adrian Florescu şi Iorgu Melinte, Cetatea- t�co-geticli din a doua ;tara.. • �
Il f.e.n., de la Moşna (jud. Iaşi), SCIV, 19, 1 9G9, p. 129 şi urm.
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•l!rleie de la' Arsura

4, jud. Vaslui, şi Drăhăseşti '· jud Galaţi, cu incintele rcspecha .. ainbele dattndu-se în secolele al IV-lea - al JII-lea t.e.n
cum se vede, materialul fapti� prilejuit de investi garea
acestor cinci
onate, indică aproximativ aceeaşi perioadă, corespunzătoare primelor
de ·a doua jumătăţi a mll. 1 tc.n. Yn ce măsură insă am putea in
cadru cronologic (src. al V-lea - al III-lea i e.n.) eventual şi cele
' incomparabil mai numeroase, rămase deocamdată in afara cercetărilor
Evident că răspunsul afirmativ la această intrebare simplifică simţitor
problemei : dacă ţinem seama d� evenimentf'le desfăşurate in această pe
1111
zonele carpato-dunărene, atunci nu este dificil să întrezărim în cetăţile
din Moldova concretizarea măsurilor defensi ve preconizate de populaţia
•
....,� c� locală impotriva raidurilor scitice. Totuşi, oare materialul faptic de care
actualmente este suficient pentru a considera ca definitivă soluţi;marea
in acest sens ?
evident că datele obţinute de perieghezele întreprinse în unele cetăţi d afectate· de lu:-rări agricole au oferit posibilitatea colectări i la suprafaţă
matedal ceramic destul de bogat, variat şi conch•dent t otodată - ca acf'lea
edeşti 6, jud. Vaslui, Năruja 7, jud Vrancea sau Buhalniţa a, jud. Iaşi indică
ct>rt datarea în secolele al IV-lea - a l III-lea t.e.n., deci a'1artenenta lor
•
dei corespunzătoare raidurilor scitice in zonele carpoto-clunărene. Dar, pe
parte, nu poate fi ignorat faptul că in regi unile imediat învecinate Moldo- Dobrogea 9, Muntenia 10, pentru a nu mai vorbi de Transilvania 1 1 - se cu-:
. unele cetăţi de un tip identic, databile 'însă incontestabil intr-o perioadă
de veche, in prima jumătate a mii. 1 'i.e.n. De altfel, chiar in ceea ce priveşte
•cu:::ava. incadrarea anumitor cetăţi (ca acelea de la Pocreaca, j ud. Iaşi, sau Tirzi i,
) tn etapa bal lstatt,iană tîrzie n u se fondea7ll. pe date concludente ci, dim
t.lrivă. unele indicii · ar pleda eventual pentru atribuirea lor unei perioade anteri-

10

-:::: ?

1=::�

Evident că toate faptele . menţionate ne i mpun o anumită ci rcumspecţie. De
fără a diminua i m portanţa reală pe care ar avea-o convulsiunca traco-scitică,
laflfdlml că problema cetăţilor hall stattiene din Moldova nu poate fi l imitată numai
aspect -. aparent hotărîtor � ci acuză un caracter mult mai complex. l n
ta:a�:s:La ordine de idei, �nsiderăm indicat să ovem in vedere, in primul rind definia conceptului de cetate hallstattiani'i., in genera l. originea şi dispersiunea
�om·afică. In sensul acestor precizări, bm.indu-ne pe datele prilejuite de săpătu
ce şi completate cu unele farte oferite de cercetări l e de suprafaţă, ne
asupra elementelor definitorii ale tipului de cetatE!'' de pămint
Lo.'"11K:III>- �t�lH:l1 documentat ·între C11rpatii 01·ien t a l i şi Prut.
relevat deja mai sus; marea variabilitate a inci ntelor, de la. un caz la altul,
valori cuprinse intre 1-1,5 ha şi 20-;25 ha .sau chiar eventual depăşind această
4

Silvia Tec-dor, Cetateq. traco-getici'i. de la Arsura (jud. Vaslui), M::.teriale. .. X
tipar).
,
...M:, VII,
s M. Brudiu, Paul ' Păltinea, Cetatea traco-getică de la Brăhăţeşti, ..A
tipar.
6 Material inedit; provenit din perieghezele efectuate de clitre' G. Coman
urgeni ) .
7 Material inedit 1n colectiile Muzeului de Istorie - F<'cşani.
a N. Zaharia, M. Petrescu-Dimboviţa, Em. Zaharia, Aşez6ri din Mold-ova din
eolitic pinii fn epoca feudal ă (sec. XV III), p. 1 73.
9 Exempli(icăm in acest sens, cetatea de la Babadag (informaţii S. Morintz).
1° Ca de exem plu cetatea de la Popcşti databi.lă după toate probabilit,ă�ile lş
sftrşitul hallstatt-ului tim puriu .Şi inceputul hall statt-ului mijociu, Cf. Radu Vulp,e,
Şantierul arheologic Popeşti, Materiale III, 240-24 1 .
1 1 In
legătură cu aceasta vezi la K. Horedt, Aşezările din prima vîrstă a fie
rului fn Transil vania, Analele' Univ. Sabeş- l3olyai, 196 1 , p. 1 7<1, sqq ; Idem, Aşezarea
fortificată din perioada tirzie.· a.' cronzultii. de la Sighet1.1l�Marmaţiei, .Baia Mare, 1 006.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

1 08

ADRIAN C. FtORESCU

6

din urmă limită. Atragem totuşi atenţia că exemple tn care sup1·qfaţa interioară a
cetăţii să aibă valori apropiate de limita minimă (1-1 ,5 ha) sint de.stul de rare. In
această categorie am putea cita doar cetăţile de la Vutcani sau Bai.:l. In schimb
mai numeroase sint obiecth ele ale căror incinte tnsumează 4-10 ha-cum e cazul
cetăţilor de la Cotnari - C'ătălina", Moşna, Criveşti, Brăhăşeştl : de asemenea, nu
constituie cazuri excepţionale nici incintele in�umînd suprafeţe peste 10 sau chiar
20 ha., de dimensiuni de-a C" reptul impresionante ca acelea de la Dochia, Sttnceşti
Botoşani, Arsura, Dersca et !. Cea mai mare, cunoscută pînă in prezent este aceea
de la Dersca, jud. Botoşani, avind o suprafaţă de aproape 50 ha. In ceea ce priveşt.e
complexul fortificat de la s. inceşti-Botoşani, alcătuit din 2 cetăţi alăturate, ambele
i ncinte totalizea.>ă impreună 45 ha.
Unul din principalele elemente de dE li mitare a incinte!, determinind cetatea
ca atare, îl constituie valul. Acestuia i se adaugă ca element adiacent şanţu l ; exi stă
insă şi cazuri cind valul constituie un element solitar, şanţul lipsind cu desăvirşire,
săparea sa fiind lipsită de seus din cauza particularităţilor teren ului. Cetatea Il de
fa Sttnceşti-Botoşani, de exem plu, este deli mitată de jur Imprejur de val cu şanţ
adiacent lotali zind un perimetru de 1900 m. (fig. l ). La Cotnnri-,.Cătălina" tnsă
numai latura de SE este marcată de val cu şanţ adiacent ; in schimb pe latura de
SV, unde terenul fiind in pantă săparea unui şanţ de-a curmezişul acesteia nu-şi
avea rostul, s-a construit numai \'alul (fig. 2).
Subliniem faptul că nu cunoaştem pînă In prezent laturi marcate exclusiv prin
şanturi, fără val ; in cazul cetăţii hallstatticne, şanţl.i) ca element de fortificaţie
artificială joacă un rol secundar, constitu ind un compleme;1t al valului.

La delimitarea incinte! elementul ncf;ural ic'l�ll uneori un rol de egală Impor
tanţă aceluia artificial reprezentat de val <:J sau fără şanţ adiacent. De obicei, ele
mentul natural constă din pante a căror inclinat " depăşeşte 30° ; el este, de aseme
nea "prelucrat" de mina omului pentru a-i mări efu��citalea defensivă. ln acest scop
se procedează la o adevărată escarpare a părţi i sup€.""ioare a pante!, ceea ce-i accen
tuiază considerabil incli narea ; in urma acestei operab•ll'lÎ, rezultă, fireşte, o terasaTe.
Pe această .terasă" se sapă un şanţ iar cu pămintu: rezultat se nmenajează un val
inspre taluzul exterior. Exemple in acest sens ni lt> 'Jferă cetatea de la Cotnarl
"Cătălina" (latura de NE, fig. 2) sau chiar cetatea de 1� Moşna (latura de S fig.
De altfel, indiferent clt de accentuată este înclinare& rantei, pe capul acesteia
amenajează uneori un val, de dimensiuni relativ reduse, a
cărui Inălţime va.riazl
intre 0,50 şi 1,50-2 m. Exemple. in acest sens, le intilnim la cetatea de la Cotnari
�Cătălina" (laturi le de NV şi NE) sau la Ct·eţeşti (latura de E).
Raportul dintre elementul de fortificaţie artificial şi acela natural nu este caa
stant, ci variază de la caz la caz In fcncţie, fireşte, de partlcularitatea terenul
N iciodată insă, cel puţin din cîte cunoaştem pină in p1-ezent, nu intilnim cetate,
mitată exclusiv de elemente naturale, chiar dacă acestea sînt oarecum prel
şi adaptate in scopul corespunzător de mina omului. In schimb, cunoaştem
cetăţii II, de la Stinceşti-Botoşani în care delimitarea constă exclusiv din el
artificiale (val cu şanţ adiacent), constituind, deocamdată, un exemplu unic din
punct de vedere (fig.. 1).
In afară de extinderea incinte!, o altă trăsătură specifică cetăţi� hallsta
constă in dimensionarca la valori neobişnuite a elementelor artificiale de fo,rtificll(iifj
precum şi, intr-o anumită măsură, structura interioară a acestora. Dispunem
mente de material faptic destul de concludent prilejuit de săpăturile arheologice
ne relevă o gamă ariată privind structura valului (respectiv valul cu şanţul a ·
in ansamblu), de la simplu la complex. Caracterul structurii este condiţionat
atît de particularitatea suprufeţei terenului (plană sau înclinată) pe care nn.......,:.:::lll
să fie amplasat valul, cit şi de proprie-tăţile geotehnice ale păminturilor uti ·
construir a

sa

Cîteva exemple sint suficient de grăitoare in acest sens.
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Dementele artificiale d e fortificaţie alC! cetAţli 1 d e la St1nce$ti-Botoşanl
�tA dupA toate probabllitlţlle In a doua jumAtate a secolului al VI-lea IBU
� -.i tirziu In pragul secolului al V-lea l.e.n.), constau dintr-un val - desfâşurat
:��r o lungime de aproape 900 m (fig. 4) - inalt actualmente de 5,50 m cu baza de
D-%2 m şi un şanţ adiacent, avind adîncimea iniţială de 6,50-7,20 m, şi lăţimea

Fig. 4. Stinceşti-Botoşanl. Vedere generalA a valului de pe laturile de sud şl SE al
cetAţil 1.
superioarA de 20 m. DacA avem In vedere cA baza valului este egalA cu JAţim�
superioarA a şanţului pare destul de firesc sA admitem cA Initial lnAiţimea valului
a avut cel puţin aceeaşi valoare numerică cu adincimea $Bnţulul, respectiv 7,20 m.
dupA calapodul unei
Valul a fost realizat prin depozitarea - pe mal - fireşte
prizme - a pAmintului rezultat In urma &ăpârii şanţulul. Aceeaşi structurA simplA
ne-o relevA valul cetAţi! de la Moşna (anterioarA secolului al III-lea l.e.n.), cu baza
de 18 m, care din nefericire a suferit ulterior (la finele secolului al III-lea sau Ince
putul secolului al II-lea l.e.n.) o accentuată a plat! zare la partea superioarA (fig. 5).
In ambele caiuri menţionate, atit Ia SUnceşti-Botoşanl (cetatea I) cit şi la
Woşna, umplutura valului constA din straturi de arglle (podzol şi loess), pAmlnturi
destul de coezive şi aderente totodatA pentru a-1 asigura stabill taten, dlndu-1 astfel
earaoterul unui veritabil .bloe monolitic .. , ceea ce desigur nu mal necesitA amenaja
rea In prealabil a vreunei armlturl interioare.
Cetatea II de la Stinceşti-Botoşanl (construitA eventual la sfi�ltul secolului
al V-lea sau cel mai tirziu In pragul secolului al IV-lea te.n., exclusiv din elemente
dl"tificale) ne exemplificA o structurA mal complexA. Valul acesteia, Inalt nctual
mente de 2,80-3,50 m cu baza de 12-15 m, a fost construit cu pAmintul rezutlat din
sllparea şanţului adiacent, adinc de 4-:-- 5 m şi lăţimea superioarA de 1 5 m. Dar, ln
comparaţie cu zona unde s-a amplnsat cetatea 1, aici structurn geologicA a terenului
este deosebitA : sub stratul brun-roşcat (podzol) de pAdure, gros de 0,50--0,60 m ur-
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mează stra turi de ni sip argilos sau chi ar nisip pur. In consecinţă, pă mint uri le utili
zate pentru construirea valului (exceptind podzolul, o argilă grasă şi foarte coezi vă)
au proi)rietăţi geotehnice c u totul diferite, fiind in primul rind foarte slab. coezive .
şi neadcrente. De aceea, in vederea asigurării stabilităţii s-a impus o amenaj are a :
umpluturi1or respectindu-se anumite reguli. Astfel, mai intii s-a construit u n nucleu
prizmat.ic, de se cţ i une trnpezoidală - cu baza inferioară de 5 m, cea superioară de
3 m şi î�ălţimea de 1 ,20 m - din sol brun ro şca t de pădure (o nrgilă fo�rte c oeziv ă
şi aderentii), bine bătut, p este care s- a u depus um pl utur i mai puţin coezi ve din
ni si p argilos sau ni si p pur. Ultimul strat, consti tuind o a devărată căpăcuire, constă
dintr-un amestec de nisip şi pi atră căruia - pentru a-i da un caracter coeziv - i
s-a adAugat o anumită cantitate de argilă grasă (fig. 5, 7).
Dar a tit la Stinceşti-Botoşani (ambele cetăţi) cit şi In Mo şna, construirea
valului - la suprafaţa unui teren foarte accidentat - ridică doar problema de
a-i asigura caracterul de ,.bloc monolitic", pre intim pi ni n d cauzele care ar de term i
na a pla ti zarea prematură facilitind, in consecinţă, atenuarea versanţilor şi deci
diminuarea ef ica ci t ăţi i de fensi ve. I n alte ca z uri insă, c in d suprafaţ a terenului
prezintă o a numită inclinare (mai ales pc di recţia perpendiculară cu axul longitu..
dinal al valului), construirea valu lui i m pl i că o problemă cu mult mai complexă,
necesitlnd adopt area unor soluţii care - in afarA de coeziunea umpluturilor din
interior - trebuie să-i asigure stabilitatea inlăturfnd cauzele determinante unei
alunecări pe pantă. Elementele artificiale de fortificaţie ale cetăţii de la Cotn ari 
,.Clt.Alina" ne ofE'ră, din acest punct de ved ere , un material faotic sugestiv. Deşi
sistem ul de fortificaţie caracteristic acestui obiectiv necesită un studiu separat - de
altfel · datele prilejuite de săpături se află încă in curs de prelucrare - i mpor
tanţa sa, pentru problema la care ne referim este prea mare pentru a nu fi luat
in discuţie fi e chiar şi in liniile cele mai generale.
Amplasută pe capătul nord-vestic al co l inei -pl at ou .,CătAlina", cetatea de la
Cotnari (constrUită in pragul secol ului IV i.e . n sau eventual [n primele decenii
ale acestuia), oft>ră un exemplu clasic al modului de adaptare a elementelor artl
flclale de fortificaţie la parliculnritalt>a tert>nulul (fig.2) Astfel, laturile de NV şi
N E sint marcate p ri n pante a căror înclinare a fost accl'ntuatA, la partea lor supe
rioară, prin executare a unei cscarpări. Pe capul celor dcuA pante, marcind laturile
rt.'spt•ctive, s-a construit un va l, cu baza de 4--6 m a vind tnAlţl mca actuală de
0,40- l .OJ m, prevăzut in interior cu un zid din piatră, de consolidare, · inalt de
0,60-0.BB m. Mult mai complexă este construirea valului de pe latura de SV, u n de se Im
punea totodată şi rezolvarea problemei scurgerii viiturilor din interiorul cetăţii.
Asupra acestui din urmă fapt atragem atenţia că suprafaţa terenului pe· care s-a
amp lasat obiectivul in ca uz ă nu este o ri zont al ă el in pantă pe direc ţ ia NS, ceea
ce face, evident, ca şi i ncinta să aibă o incl i nare i dent:că. Pentru pre ven i rea inunda
ţiil or - produse de p re ci p it aţii abundente sau cu prilE'jul desgheţului de primăvar�
- valul (care pe această latură are lungi mea de 450 m) a· fo st �PI"Oiectat� de Ja in
ceput cu două intreruperi , plasa te- in zona de maximA acumulare a viiturilor, dlvi
zindu-1, astfe l, in trei segmente aproape egale intre ele. Subliniem faptul că nici pe
ac eastA · latură valul nu are şanţ adiacent, t>l fiind ·canslruit cu pAm in tul rezultat in.
urma · escarpărli părţii superi oare a pantelor . de NV şi NE. · Pen tru a asigi.Ira '
stabi.ltatea va l ului pe latura de SV; unde in cl i n area ·teN!J'!Ului variui t�tre 20.:>
şk ;l5\ s-a construit o ,.armă tur A" din�r-un ansamblu de .. zid.uri de -p ia tră (:U .emp�c-.
ton '<le nJ sip şi schelări e . de bîrne de stejar care diferă · de lp un segment la· altul·:
mai simplă la segmentul dinspre capătul· de NV (fig. 8) şi mai complexA fa seg.
mentUl 'median. In ceea ce priveşte acesta ain urmă, menţionăm un intreg · eşafo
daj din Zid de piatrA şi bîrne de stejar, asigu rin d , prlntre- llftele un plan perfect
orizontal, lat de 8-10 m, peste care se ridică valul inalt · aici de 3 m (fig. 9). O
struc turA cu armăturA esenţial diferi tă n� re}evl ultimul segmenţ, ,situat cliţre ca
pAtul de SE al valului. In principiu; · � verba de un Zid diapu., ta :acna lo�gltu-.
dinal - c :o��mt.abilA . colo&nl vertebr�l - peste care se asamblcui . a . serie de ,.zi-

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CE'TATI TRACO CI!TICE PE TERITORIUL MOLDOVEt

9

-------

! ti

Fig. 7. Stinceşti-Botoşani. Cetatea II. Secţiune pe direcţia axului longitudinal al
cetăţii II : 1) vedere de ansamblu ; 2) dttalii in zona secţionării valului de pe
latura de sud.
·

duri in direcţie transversală. Evident, peste această .ţesăturău. atit de complexă de
zidărie se aşează umplutura de pămint (fig. 1 9).
O armătură' de un tip identic, constind din acelaşi ansamblu de ziduri dispuse
longitudinal şi transversal o caracterizează valul de pe latura de SE, Inalt de 5 m. şi
cu baza de 25 m, care prezintă o intrerupere, destinată probabil, la vremea respec
tivă, intrării principale in cetate. Spre deosebire de celelnJte laturi, valul in această
parte este prevăzut in exterior cu un şanţ adiacent, cu lăţimea super:oară de 23 m
şi adinc de 6 . m.
Deocamdată, cetatea de la Cotnari-.,Cătăllna" este unicul obiectiv In care
structura atit de complexă a elementelor de fortificaţie, după cum s-a văzut din
prezentarea sumară de · mal sus, a fost intens cercetată prin degajâri de o anumită
amploare. O situaţie comparabilă . s..ar părea sll ne-o ofere şi vahll cetăţii de la
Arsura 12 care, fiind cercetat fo13rte restrins, din lipsă de posibiljt.ăţi. a 9ferit date
cu totul incomplete. De altfel, s-ar pAr�a ca, �leniente de . fortific.ii ţie cu o' ·structură
de zidAric de piatrA, după unele indicii, să caracterizeze şi unele cetAţi hallstattiene
d i n Transilvania, din nefericire necercetate sistematic pinA in prezent. In ceea ce
ptiveşte · structura elementelor .. ·de fortiflcilţje· ale cetăţii de · Ja Contari·� ..Ciitălina :
problema este deocamdată fn curs de cercetare. Este greu să precizAm, pentr� mo
ment, dacă avem de a face cu un principiu cunoscut in lumea tracică dintr-o pe
rtoacă mal veche, incă dtn· prima jumătate a mil 1 i.e.n. sau dacă ni s.,.ar ilustra
..

12

Cf.

Silvia Teodor,

op. dt.

·
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Fig. 8. Cotnari-..CAtAlina". Valul de pe latura de sud-vest.
Zidul de a.rmăturA ln segmentul din zona cnpătulul nord-vestle
al valului.
eventual o concepţie tehnicA adoptat� tardlv, d e traeo-geţll extracarpotlcl, din me
diul grecesc, din epoca helenislicll, odatA cu pătrunderea, prin intermediul colo
DiHor din Pontul Sllng, şi a altor elemente de clvi liza· ie.
lncheind aceastA trecere In revistA a datelor referitoare la el ementele de forti
ficaţie caracterizlnd cetAţ!le traco-getice din Moldova - prilt>juite de săpAturile
efectuate, de o amploare mai mare sau mai mică, ln cele 5 cetAţi, ne vom opri asu
pra elementelor complementare.
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F ig. 9. Cotnari - "Cătă l i na", Valul de pe lat u ra de sud-ves t ; 1) ansam
armătură, de lucn�r.j de zidărie, din structur<1 segmentului rrwdi an ; ..
paramentul exterior al zidul ni princjpţ�.l, h;mgj_ţudtnal de armâttli'ă · ·cu
cranţurile · d e amortizare.
8 - Cercetări istorice
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Fig. 10. Cotnari-.Cătăl'na•. Valul de pe latura sud-vest : 1) an:;amblul
de lddărie transversal şi logitudinal caracteristic structurii segmentului
din zona capătului de sud-est ; 2) idem, detalii asupra unor ziduri
transversalE'.
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Jn aceastA ordine de idei, trebuie menţionată existenţa bermei, chiar dacA ea
nu constituie eventual, o regulă generală pentru toate cetăţile hallstattiene. PinA In
P• t�ent, aceste element a fost atestat cu toată certitudinea tn cazul cetăţii de la
Moşa.::l, unde are lăţimea actuală de 1,20 m (fig. 5). De asemenea, unele indicii ar
pleda 031 �cum pentru existenţa bermei şi la cetatea Il de la Stinceşti-Botoşani
(fig. 6), de,.i -latele in acest sens nu sint suficient de convingătoare.

Fig. 1 1 . Cotnari-.Clitălina•. V .Jiul de pe latura de sud-vest : 1) detalii privind
structura interioară a segrr,entului din zona capătului de sud-est a valului :
2) idem, sectorul median, martorii prismatici de pămlnt din faţa paramentului
exterior al zidului lone:ttudinal prezintă amprente ale părţii inferioare de la
parii de palisadă.
Cercetările din cetatea de la Contari - .Cătălina" au dat la iveală cu destulă
claritate existenţa unui alt element complementar valului, şi anume palisada.
Prezenţa sa a fost suficient de clar semnalată in deosebi pe laturile de SV. şi
SE (fig. 11). Construită pe pari, cu secţiunea de 0,1 5-0,30 m, aşezaţi la distanţă
de 1,50-1 ,80 m unul de altul, spirijinindu-se cu partea inferioară de paramentul
exterior al zidului longitudinal, palisada era amplasată pe coama valului către
capul versantului anterior al acestuia, avind o înclinare către exterior sub un
unghiu de 70-80'. Nu ştim in ce măsură palisada con!>tituia un element caracteris
tic pentru toate cetăţile de tipul ncelora la care ne referim. Prezenţa sa nu a fost
semnalată deocamdată şi in celelalte obiective cercetate. De altfel, tn comparaţie
cu aceste cetăţi, nu este mai putin adevărat că natura umpluturilor din structura
valului cetăţii de la Cotnari-..Cătălina" (constind, in deosebi la partea inferioară,
din nisipuri argiloase sau argile nisipoase) a permis conservarea materialului lem
nos o perioadă mai indelungatA, ceea ce explică posibilitatea de a identifica. fără
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro
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mari dificultăţi, c u ocazia cercetărilor, a urmelor d e putrezire anaerobă a parilor d e
palisadă.
5-ar putea ca in afară de palisadă, · să fi existat şi alte elemente - obstacole,
din material lemnos, amplasate pe hermA, taluzele şanţului sau pe versanţii pan-.
telor naturale de delimitare a cetăţii care c\in nefericire, fiind la suprafaţa solului
s-au distrus repede, sub acţiunea agenţilor externi sau ai altor factori, fără a lăsa
vreo urmă.
• • •

Datele prezentate pînă a1c1, creiază, in ansamblul lor, imaginea unui anumit
tip de obiectiv arheologic, de aspect monumental - consecinţă a dimensionării la
mărimi cu totul neobişnuite a elementelor artificiale de fortificaţie - şi totodată
de un caracter inexpugnabil. Imprimind cetăţii hallstattiene o pregnantă indivi
dualitate, aceste trăsături o deosebesc esential de obiective cu funcţie identică,
dar legate de culturi sau epoci însă mai apropiate sau mai depărtate, spaţial şi
cronologic.
Originile acestui tip nu pot fi găsite in nici un caz in culturile bronzului
mijlociu sau tirziu din zonele extracarpatice sau din podişul transilvănean. Chiar
dacă in zonele amintite unele culturi ale bronzului mijlociu manifestA o oarecare
predilecţie pentru aşezări întărite (ca de exemplu cultura Monteoru), aceste obiec
tive fortificate n-au, din punct de vedere tipologie, nici o legătură cu cetăţile
hallstattiene. Antecedentele acestui din urmA tip de cetate pot fi urmărite însă in
spaţiul carpato-adriatic, unde sint documentate incA din bronzul mijlociu ; este
vorba prin urmare de acelaşi mediu cultural in care işi are rădăcinile însăşi feno
menul hallstattian. Preluat de aici, odată cu manifestarea fenomenului hallstattlan
(incepind cu ultimile secole ale mii. II î.e.n.), acest tip de cetate a fost răspîndit
lot mai departe spre est, in adincul spaţiului carpato-dunărean, concomitent cu
iradierea elementelor culturale de factură carpato-adriatică. El nu trebuie privit
decit ca unul din elementele specifice definitorii ale fenomenului hallstattian pe
intreaga sa arie de manifestare. De aceea nu ni s-ar pArea eronat sA admitem,
deocamdată ipotetic, că tradiţiile tipului de cetate hallstattian ar data in veci
nătatea răsăriteană a Carpaţilor (teritoriul Moldovei) încă de la finele mil. Il i.e.n.
(eventual Hallstatt A), perioadă cind se resimt deja aici primele manifestări ale
fenomenului hallstattian. Această ipoteză pare cu llUt mai verosimilă cu cit cetă
ţile din Moldova databile cu certitudine in perioada corespunzătoare sec. al
V-lea - al III-lea i.e.n. sint absolut identice din punct de vedere tipologie t:u
acelea databile in perioadele Bronz D - Hallstatt A dincolo de Carpaţii Apuseni.
Faptul că din cele peste 20 de cetăţi hallstattiene, din cite cunoaştem pînă ir•
prezent in Moldova, o mare parte se datează in sec. al V-lea - al III-lea i.e.n. ,
credem că nu înlătură ipoteza asupra unor tradiţii mai vechi a aşezărilor fortificole
de pe teritoriul Moldovei. S-ar putea ca pericolul raidurilor scitice din sec. al
V-lea - al IV-lea i.e.n., pe de o parte, ca şi ameninţarea bastarnică din sec.
al III-lea i.e.n., pe de altă parte, să fi determinat pe traco-geţii din această parte
a spaţiului carpato-dunărean să procedeze la o amplificare a obiectivelor forti
ficate. In acest caz, ar fi vorba doar de o sporire numerică - cantitativă a unui
tip de cetate, obişnuit populaţiei locale incă dintr-o perioadă mult mai veche, şi
care ar fi fost perpetuat aici, neschimbat, eventual de la inceputul mii. 1 i.e.n.
Acest tip de obiectiv fortificat nu va dispare decit odată eu dizolvarea totală, sub
influenţa crescindă a civilizaţiei greceşti, a ultimilor trăsături legate de speci
ficul hallstattian, adică la sfirşitul sec. al III-lea i.e.n.
Am arătat eu alt prilej că unele cetăţi hallstattiene sint abandonate la sfîr
şitul sec. al III-lea i.e.n., atribuind acest eveniment invaziei bastarnilor pe teri
toriul Moldovei. ln legătură cu aceasta este necesar totuşi să atragem atenţia
asupra unor fapte date la iveală cu ocazia cercetărilor arheologice din ultimul an.
La Stinceşti-Botoşani, de exemplu, nu avem nici U'Il indiciu de locuire ulte
rioară sec. al III-lea i.e.n. La Moşna însă, in sec. al III-lea - al II-lea i.e.n., valul

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

15

CETATI TRACO ·GETICE PE TERITORIUL MOLDOVl!I

1 17

cetăţii este aplatisat mult la partea sa superioară pentru a permite construirea
unor locuinţe de suprafaţă (fig. 5). Ace ste amenajAri sint deja un argument că am
avea de-a face cu o populaţie pentru care elementele de fortificaţie nu mai p re
zi ntă nici un fel de importanţă. Astfel, fosta cetate, obiectiv cu caracter strate
gic, devine o simplă aşezare deschisă amplasată pe o inălţime. O situaţie dacă
nu identică cel puţin comparabilă o constatăm de asemenea şi la Arsura unde
sint documentate sufi ci c nte resturi de locuire din sec. al III-lea - al II-lea te.n.
Prezenţa elementelor de factură Przeworsk atit la Moşna cit şi la Arsura ar
sugera i dentificarea populaţiei respective cu bastarnii.
Lipsa la Slinceşti-Botoşani, obiectiv situat in nordul Moldovei, a vreunui
indiciu de locuire ulterioară sec. al III-lea i.e.n., pe de o parte, şi prezenţa insă
la Moşna şi Arsuru, ambele obiective s i tuate in centrul Moldovei, a· unor locuiri
databile in sec. al I I I-lea - al I I -lea i.e.n. atribuită eventual elementelor bastar
nice, pe de altă parte, ne-ar sugera următoarea ipoteză : s-ar putea ca odată cu
stabili rea lor pe teritoriul Moldovei, la sfirşitul sec. al III-lea şi inceputul :.«.
al II-lea i.e.n., bastarnii asumindu-şi o anumită heghemonie politică - pentru
măsuri de siguranţă lesne de înţeles - să fi impus populaţiei autohtone traco-ge
tice părăsirea oricăror obiective fortif icate şi locuirea exclusivă in aşezări deschise.
Descoperirile de la Cotnari-"Cătălina" din ultimul an ne sugerează o a doua
1poteză. Aici, spre deosebire de obiectivul de la Stinceşti-Botoşanl, s-au sem
nalat resturi de aşezare din sec. al III-lea - al II-lea i.e.n., care, după modul cum
sint amplasate, indică fără îndoială că pentru locuitorii din perioada amintitA
fortificaţiile atit de solide din etapa anterioară nu mai au nici un sens, fiind lipsite
de importanţă. Aşa dar şi in acest caz, ca şi la Moşna, ne aflăm in faţa unei
aşezări oarecare situată pe o înălţime dominantă. Dacă asupra locuirii din sec.
al. II I-lea - al II-lea i.e.n. de la Moşna şi Arsura există unele temeiuri in sensul
atribuirii ei unei populaţii străine, in schimb caracterul eminamente autohton al
aşezării din aceeaşi vreme de la Cotnari-"Cătălina" nu poate fi pus la indoialA
(nu s-a găsit nici un element Przeworsk). In acest caz veracitatea primei ipoteze
devine contestabilă.
Dar, indiferent cure din cele două ipoteze formulate poate fi considerată mai
plauzibilă, o concl uzi e ni se pare fi reas că conexind cele patru fapte menţionate :
incepfnd cu sjirşitul sec. al III-lea f.e.n. cetăţile de tip hallstattian nu mat sint
folosite ca atare. Un secol mai tirziu, odată cu crearea statului dacic a lui Burebista,
locul lor va fi preluat de cetăţi de un tip esenţial deosebit, avind ca element de
termi nant nu valul, ci zidul din blocuri de piatră.
Poate că n-ar părea lipsită de semnificaţie coincidenta apariţiei noului tip
de cetate cu deplina cflorescenţă a c ulturii clasice geto-dacice (sec. 1 l.e.n. sec. 1 e.n.). Conceptul de zid de piatră, după cum o atestă descoperirile de la
Cotnari-"Cătălina", este familiar traco-geţilor din Moldova deja cu trei secole
mai inainte (sec. ul IV-lea i.e.n.). Cu toate acestea, atunci zidul nu a fost utilizat
ca element i ndependent, atribuindu-i-se un caracter auxiliar cn armătură a valu
lui. Elementul final il constituie pentru această vreme valul ; astfel concepţia hall
stattiană işi manifestă încă vigoarea in tehnica fortificaţie! (este vorba de sec.
IV i.e.n.) chiar dacă in ceea cC' priveşte ccramica, sub influenţa civilizaţiei gre-·
ceşti, se facc resimţită tot mai pregnantă diminuarea vechilor tradiţii locale, ale
căror premize fuseseră crei ate in zona extracarptică incA din ultimele secole al�
rn il. II i.e.n.
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CERTAJNES CONSIDBRATIONS SUR LES CITtS TRACO-GtTIQlJES
(HALLSTATTIENNES) DU PREMIER MILLBNAIRE AV. N. �RE
SUR LE TERRITOIRE DE LA MOLDA VIE
Resume
Ce n'est que pendant les dernieres dix annees que les etnblissements fortifies
traco-getiqucs, appartenant au premier milh�naire av.n.ere, sant devenus un domaine
special de rf'chrrche.
On a identjfie, jusqu'au present, plus de 20 cites hallstatiennes, dant le reper<
toire sera ţJrrcise il l'avenir. Tous ces objectifs fortifil>s sant situes dans des
zones consolidees naturcllrment au centre et au nord-auest de la Moldavie, res
pectivement le plateau crntral moldave et le plateau de Suceava ; mais ils sant
absents dans les zones de plaine on les dl>pressions collinaires, telles celles du
nord-est et du sud de la Moldavie.
Pour le moment, on n'a effectul> des recherchf's archeologiques sistl>matiques,
d'une plus grande ou moindre ampleur, que dans 5 objectifs : Stinceşti-Botoşani
(la fin des VI-IIIes siecles an.n.ere ; Cotnari-"Cătălina" (IV-IIIes siecles av.n.ere) ;
Brăhăşeşti (IV-IJirs siecles av.n.ere). Toutes ces cites correspondent chronoligi
quement â la periode des incursions scytiques dans l'rsp? ce carpatho-danubien et
a la menace de J'invasion bastarnique (vers la fin du Ilie siecle av.n.ere) sur le
trrritoire de la Moldavie. Mais ce fait n'exclut pas la possibilite que certaine!l de
ces plus de vingt cites connues jusqu'a present apoartiennent a une periode antl>
rieure, eventuellement a l'l>tape moyenne on meme anterieure a l'epoque hall
stattirnne.
Sous l'aspect typologique, les cites auxquelles nous nous rapportons s� cn
ractl>risent par l 'extension massive de J'enceinte (de 1-15 ha. A 20-25 ha.) et
par les dimensions enormes des elements de fortification (la hauteur du remoart
est de 3-6 m., la base de 1 2-25 m.; la fosse a une profr ndeur de 3-7 m. et la
largeur superieure de 1 2-22 m. Ce type, selon l'avis de l 'auteur, fait partie inte
grante des caracteristiqurs spl'cifiques au phenomene hallstnttien ; son apparition
sur le territoire de la Mcldavie remonte probablemrnt nux premieres manifesta
tions du phenomf'ne hallstattien dans l'espace carpatho-danubien (la fin du 11-e
millenaire et le d<"but du premier miJlenaire av.n.ere).
Il faut chercher !'origine de ce type dans la reglon carpatho-adr'atique (zone
d'ou de telles ci les sant documentces meme au commencement du bronze moyen
(les cultures Otomani, Madoravce etc.).
Le type de cites dant nous parlons ont dure, sans changer, au moins sur le
territoire de la Molc'avie jusqu'u la fin du IV-e siecle av.n.ere. L'auteur atribue
Ieur abandon, â la fin du 111-e siecle av.n.ere, ă l'invasion bastarnique sur le terri
toire de la Moldavie. Il n'y a, jusqu'a prl>sent, rien qui temoigne que ces cites
auraient aussi accompli le meme caractere fonctionnf'l au IV-e siecle av.n.ere. II
est probable que, dans les nouvelJes circonstances historiques crees par l'invasion
et l 'etablissement des bastarnes au centre de la Moldavie, les cites hallsta
ttlf'nnes df' cette categorie perdent leur sens. A partir de la periode Burebista Dl>cebal (1-er siecle av.n.ere - I-er siecle de notre ere) paraissent des cites d'un
type essentiellcment different ayant comme element caracteristique le mur forme
par de blocs de pierre, adapte d'apres le modele helJenique. Bien que l 'etude des
cites halJstattiennes situef's sur le territoire de la Moldavie se trouve encore au
debut, certains resultats obtenus constituent l 'e xpression d'une verite incontestable.
Le vallum reste )'element determi nant de la cite jusqu'â la fin du 11-c si:?clt>
av.n.ere quand a lieu une diminution considerable du specifique hallstattien dans
Ia culture materielle de la population traco-gete de la Moldavie ; le mur n'est
pas utilise comme element independant, mais seulement comme element, auxiliaire
utilise ă Ia consolidation de Ia structure du rempart. Les decouvertes de la cite de
Cotnari ,.Cătălina" (IV-III-es siecles av.n.ere) en sont une preuve evidente.
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CRUCEA L U I FERENŢ
DAN GH. TEODOR

In literatura arheologicA de specialitate, romAneascA, era cunoscutA mat demult,
ca provenind IntimplAtor, din apropierea monumentului Crucea lui Ferenţ din ora
o;uJ Iaşi, o fibulă digitată, din bronz aurit care, prin tipologia sa, a prezentat un
deosebit interes pentru clarificarea unor aspecte de ordin cultural legate de peri
oada definitivării formării poporului romAn pe teritoriul Moldovei 1
Piesa de podoabă amintită, deosebită ca mărime şi ornamentaţie, a fost studi
ată şi încadrată tipologie şi cronologic de Ion Nestor intr-o importantă lucrare de
sinteză, scoţtndu-se astfel in evidenţă tnsemnătatea acestei descoperiri pentru C!"o
nologia antichităţilor din secolul al VI-lea, cunoscute pe teritoriul e st-c arpatic al

tării noastre 2.
Datorită faptului că in general, condiţiile descoperirii inUmplătoare ale aces
tei fibule, ca şi cercetările de suprafaţă întreprinse pe acest loc, nu putusE'ră să
indice in nici un fel caracterul obiectivului arheologic din care provenea (aşezare
sau necropolă), in 1964 s-au intreprins săpături sistematice de verificare in impre
j urirrile monumP ntului amintit, săpături al căror volum a fost insă mult redus
datorită existenţei locuinţelor actuale.

Cu prilejul acestor sănături arheologice, s-a stabilit In mod sigur cA fibula
digitată, descoperită întîmplător, provenea dintr-o aşezare situată pe terasa inferi
oară, dreaptă. a ptriului Nicolina, din cartierul cu acelaşi nume, astăzi In mare
parte distrusă de lucrările de excavare a lutului pentru cărămizi 3.
Zaharia, M. Petrf'scu-Dirnboviţa şi Em. Zaharia, Cercetltri arheologice
1 N.
in oraşul laşi şi imprejurimi, in ASU laşi, VII, 1956, 2, p. d, fig. 3 ; idem, Aşe
zliri din Moldova de la paleolitic pfnli in secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1970,

101-102, pl. LXXIII/31.
2 Ton Nestor, L'etablissement des slaves en Roumanie d la lumiere de quel
ques decouvertes archeologiques recentes, in ,.Dacia" , N.S., V, 1961 , p. 438-440,
'
;
fig. 2.
' j fl ;
3 Din terasa pîrîului Nicolina, in această porţiune, nu a m ai rAmas libt>rA
decit o fîşie tngustă de pAmint, cu o lăţime de circa 10 m, pE' care s-au executat
cercetările. Ţinfnd seama de suprafaţa din terasil excavată pinA acum, se poate
aprecia că aşezarea a fost distrusă aproape in intregim�.
p.

•
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Prin săpăturile arheologice întreprinse pe restul terasei rămusă liberă, neocu
pată de construcţi ile actuale, au fost descoperite două lot;uinţe d(' tip sem i - bordci ,
parţial di struse pe la tu ra lor de est, de lucrările de excavare amintite.

Locuinţa 1 (fi g. 1) avea o formă rectangularfl, cu colţurile uşor rotunjite, 'f!iind
săpntă la o adincime de Clircn 0,60 m faţli. de solul iniţial de călc<.�n:. O r i en tar ea
laturilor sale ,care aveau circa 3,00 X 3,25 m, era aproximativ N-.S. In colţul din
spre sud - vest, o;erni bordeiul a fost distrus de n groapă mod er nn . Tn spre colţul de
N-V se afla , extrem de r ăv ă ş it, cuptorul, construit sim p lu din pietre de riu, parte
folosirii
şi
grupate
în
j uru l
din
ele
inroşite
de
foc
în
d e cursul
unei vetre ovale şi puţin albiate, formată di ntr-o lipitură subţi1·e de lu t (circa 5 cm),
aşternută di rect pe podeaua s imP l ă bătătorit.'\ (n elutuită). In colţurile locuinţei,
care s-au mai păstrat, sau pe m i j l o c u l laturilo!· sa\(', n u au fo st descoperite gropi
pentru parii necesari susţinerii acoperi şului. D i n acest motiv, este mai mult ca
sigur, că acoperişul (format în deosebi d i n tre st i e , după cum s-a stabilit pe baza
resturilor păstc.ate �n umplutura lo cu i nţ ei ) , se S!)rijinea p ro bab il pc tăl p ic i de l emn ,
aşezaţi în nfata gropi'i scmibm·dt"i ult: i .
l u i nter io rul locui nţei, printr{' pietre!c r.il.Vli!fite a l P cuptorului , se aflau frag
mente cera m i c-e provenite din vas(' ·m Ri mnri sau mai mid, d in trf' care unul de
mărime mijlocie s-a p utut intregi (fig. 4/1 1), toate lucrate cu mina (fig. 4/1-3,
5-6, 9, 1 5), un împungător din os. . (fig • . 4/12), precu m şi o altă fibulă digitată din
bronz, de u n tip deosebit insă de piesa cunoscută din descoperirea întîmplătoare,
anterioară (fig. 3/2).
Locuinţa 2 (fig. 2) se a fla la o d i stanţă de t;jrca 30 m rwrd-e">t d e primul
semibord.�i.. Ea .avea aceeaşi formă re<;tangu lor.:1 şi aproximati v aceeaşi ndîncime
şi":' orientare,. in schimb di men siunU e sale erou r;�ai ��duse, laturile avind circa
·. �7ă. , m X 2,50 m. Sistemul ei de c o nstru c ţi e !.:ste asemănăto1·, lipsa ��·opilor de pori,
Jii
d· · idnd aceeli.şi dispoziţie a acoperişului.
·
Spre deoSebire însă de semd bord e iul 1, acesta avea in colţul de N-V un cup.
-�or . cir.cul.ar din lut, cotloni.t in peretele natural. Vatra propri u-zi">ă a cuptorului ,
tqirtiată. dintr-o lipit ură groasă de circa 2,5 cm, se afla amenajată pe o prispă mai
cu. şpc..oximativ 18--2 0 em fa.�ă de podea. In general, pereţ i i arcu:iţi ai rup
.S,-au · .păstrat bine, bolta nef iin d distrusă. Gura pentru foc era pardosit{!
iniţial cu pietre de riu, d i nt re care o parte s-au răvăş it la dăriima1·ea locu inţei,
răspind!ndu-se pe . podea
Inventarul aces'lei locuin ţe este mu l t mai sărăcăcios, în comparaţie cu semi
bordeiul 1 , : · el eonst.ind doar din citeva fragmente ceramice prov en it e din vase
lucnlte cu 1'1'11Pu� (fig. 4/7...;.;.8; 1 0), o fusa.iolă din l ut de furmă bitronconică (fig. 4114),
i
· ţrecurir şi" un ' fne cte 6s (fig. 4/13),
In general, asemenea tip�i de locuinţe, ca cele descoperite la Crucea lui
• Fetehţ, 'aînt frec!vent lntîlrute pe -teritoriul ţării noastre pe o perioadă indelungata
· de ' timp: ESle ' fnsă iftten!s"ârit � de amintit Că in aşezarea de aici tipul de loctll'nţ5
: sermbofdei , prevăzUt. SU.
ptor COI)Str1.,1it din pietre de rîu (loCI.Jinţa 1 ), coexistă
'llături de semlborlfeiul · cu ' cuptor de lut ootlooit in peretele n atural al locuinţ€-i
, (lQ!;uinţa . 2),, si��aJi.e dpc�.mentată şi in c�drul cul tu r i i autohtone de tip I poteŞti

îna)t�.
:�ui

�

Ctnde:jti-Ciurelu 4;

.

:·�· · � In a ��

'te::priveşte .

inv�nl.arol. o anwnilă i mportanţă c prc�ntă ccramio:
care, deşi fragmentară şi in canmate destul d e redusă, oferă totuşi posib i litatea
•
·: • •
.. ! ·-1• •• :;. � �- ,, �- ' ·: • .,.... .,
:

4 S. M orintz şi P. Roman, Săpăturile de pe dealul Ciurel, în . Materiale ",
VIII; r!Jf2;· -p. · ' 762�76"4! De asemenea, · vezi · rezultatele cercetărilor de la Că ţel u l
voi. 1, 1963,
·N"�u; Milifati. -�r Străuh!ş:ti, în .Cercetări arheologice in Bucureşti
c j;, .:35 � Ufft:i• .şi :: �v ·p •. .56 şt unn �. precum şi in voi. II, 1965, p. 67 şi urm.
p. 77 şi unn. şi respecti.., 174 şi unn. . ·

•,
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-.oei bune IncadrAri tipologlce şi cronologice, alături de elemente mai sigU.re de
datare cum sint fibule le digitate amintite.
In t otal i tatea ei, cerami ca descoperită la Iaşi-Crucea lui l''eren ţ, · este lucrată
cu mina, dintr-o pastă destul de primntivă, incomplet arsă 'i frămîntată, conţi
Dind in compoziţia ei ca degresant cioburi pisate. Fragmentele cerami ce au o
culoare brun-roŞcată, prezentind pete negricioase sau cenuşii de la arderea secun
dară de pe vatră. In afară de u n singur vas-borcan de mărime mij locie provenit
din locuinţa 1 , care s-a putut intregi, au mai fost descoperi te şi citeva fragmente
provenite d i n vase-borcan de mărimi mai mari sau mai mici, precum şi citeva
fragmente dintr-<> tipsie cu margini le scunde, arcuite către interior, l ucrată in
aceeaş i tehni că (fig. 4/4).
VaselE'-borcan, în cea mai mare parte, au buzele teşite sau uşor rotunjite,
margi nile fii nd drepte sau foarte puţin rAsfrin te in afară. Umerii sint in general
foarte sl ab eonturaţi, iar fundurile mult ingroşate .
După ca racterislli ci l e pe care le prezintă, această specie ceramică poate fi uşor
încadrată î n categoria bine cunoscută sub denumirea de ti p Korceak-Jitomir 5, pre
ze-ntind un ele variante cu analogii mai apropiate in grupu! de tip Penkovka 6• Ase
menea tip uri ceramice d ocum en tate şi in alte părţi ale Mol dovei , ca de exemplu la
Sipot-Suceava 7 sau Cucorfmi-Botoşani 8 sint bine datate ciitre sftrşitul secolului
al VI-lea şi pînă in primele decenii ale secolului al VI I-lea.
Dar alături de aceste el eme nte ceramice, pe care le putem atribui in speţă
pl1imelor triburi de slavi pătrunse pe teritoriul ţării noa stre,
in interiorul celor
două locuinţe de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ, au mai fost descoperite şi citeva frag
mente ceramice, care prin forma şi tehnica lor se deosebesc In mo d evident. Aces
te citeva fragmente provin din vase-borcan de m ări mi mici şi mijlocii, avind
ma rgi n ea mai vizibil răsfrintă în afară, cu umerii mai p roemi nenţi, iar fundul
mai subţiat, in comparaţie cu specia ceramică descrisă mai sus (fig. 4/6-3).
Procentajul de ciobu ri pisate din compoziţia pastei lor este mai mic şi se
observă clar o mai i n gri j ită prelucrare a lor.
Analogiile cele mai apropiate pentru această categorie ceramică le găsim in
primul rînd pe teritoriul Moldovei, unele în descoperirile de la Botoşani-Suceava _9,
Curtea Domnească elin Bacău 1o sau D odeşti -Vas lui 1 1 , datate tot tn secolele al
VI-lea - al VII-lea e. n . , şi care, a\1ndu-se în vedere caracteristicile lor, au fost

atribuite populaţiei autohtone.
Pentru incadrarea cro nologică a v esti gi ilor prefNdale descoperite in aşeza
rea de la Iaşi-Crucea lui Fcrenţ, o im porta nţ ă aparte o prezi ntă cele două fibule
d i gita te de bronz.

� V. P. Petrov, PaRaocnaa, HC:bKH naM 'IITKH KopqauKoro runy in " Arheologhla " ,
XIV, K iev; 1962, p. 3-16, fig. 1, 2 şi 3 ; idem. naMIITHHKH KopqacKoro THDI ln
MIA, 10B, Moscova 1 963, p. 16-38, fig. 3, 9 şi 1 0.
· � D. T. Berezovt!ţ, Cn a aiiHCKMe noceneHHII a ycTbe TRCMHHI in "KparKBe CooC5·
llleR H R HHcrRryra A px eono rH n " , 8, Kiev, 19:1�1. p. 37 şi urm ; idem, n ocen e H H II YJIH'Ieil

Ha p. TRCMHHe,

i n M I A , 1 08, Moscova, 1 963 , p . 1 4 �l �i lll" m .
7 M. D. Matei, Ccmtribuţii la cunoaşterea ceramicei slave de la Suceava in
SCIV, X, 1 959, 2, p. 409 şi urm. ; D. Gh. Teo dor, Contributions archeologiques

eoncernant la culture materielle slave du debut sur le teritoire compris entre les
Carpathes Orientaux et le Pruth, in Atti del VI Congrcsso I ntem azionale delle
.

Scienze prei stori che e p rotostori che " , voi . I I I , Florenţa. 1966, p. 167 şi urm. ;
i dem , Regiunile răsdritene ale României in secolele VI-VII, in . Memoria Anti 
quitatis", voi. 1, Pi atra Neam\, 1 969, p. 190 şi urm. fig. 912, 10/2, 6, 8.
8 Săpături executate de S. Teodor intre anii 1967-1970 (i nedite).
9 Descoperirile p r ovi n din săpăturile inlreprinse de Dan Gh. Teodor şi Gr.
Foit intre anii 1 962-1970 (inedite).
1o
Săpături executa te de 1. M i t rea intre anii 1969-1970 (ined ite).
1 1 Săp ături, Dan Gh. Teodor şi
Gh. Coman, 1 967-1970 (inedite).
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Jn acest sens, este cunoscut faptul că fibula, descoperită tnUmplător, a fost
studiată din punct de vede1·e ti pologie pentru prima oară de I. Nestor, care a
incadrat-o in grupa li _<\ 12, din cronologia proousă de J. Werner, scoţindu-se in
evidenţă unele din analogi i le pe care le are cu fibulele de la Cluj-Cardoş 13 şi Dino
geţia 14• Ea reprezintă după caracteristicile sale o replică slavă a unor prototipuri
mai vechi de fibule germane şi e posi bil să fie datată In inceoutul celei de a II-a
j umătăţi a veacului al VI-lea 15• Dimensiunile sale mai mari (1 1,5 cm), ca şi unele
elemente stl listire, o apropie de prototipurile gotice din secolul al VI-lea din Cri
meia, regiunea Niprului şi Dulgaria 16,
A doua fibulă digitală descoperită prin cercetările
arheologice
intreprinse,
in locuinţa 1, de dimensiuni mult mai mici (7,3 cm.) reprezintă şi ea o replică, de
asemenea, tirzie, a unor tipuri mai vechi de fibule gotice. Decorul plăcii semidisco
ldale, ca si forma plăcii piciorului, o apropie fie de unele exemplare ('unoscute in
România, la DinogPtia 17, Căscioarele 18, sau la Buleta 19, fie in sudul Dunării la
Novg!'ad (Bulgaria) 20 la Stenjevec (in Jugoslavia) 21, De asemenea, unele carac
teristici de formă şi decor amlnte>sc de unele variante gotn-slave din Crimeia şi
22
Ucraina, datate in general către sfirşitul secolului al VI-lea .
Avtndu-se in VE'dere faptul că in genPral, cerarnicf'l drscooPrită tn cele două
complexe de locuire de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ, prin identităt;le pe care le pre
zintă cu materialele ceramice de la Şipot-Suceava, Botoşana-Suceava, !băneşti şi
Cucorăni-Botoşani, datate către sfirşitul SPcolului al VI-lea si i11ceputul celui urmă
tor, precum şi constatarea că a doua fibulă digitată descoperită alei, spre deose
bire de prima, este posi bil să fie incadrotă cronolo�ic intr-o etapă corespunzătoare
C'eramicei, aşezarea de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ crPdem C'ă poate fi olasată in peri
oada cuprin�ă intre ultimul sfert al veacului al VI-lea şi primele decenii ale vea
cului al VII-lea.
tn acest caz, se pare că nu ar mal putea exista temeiurile cPrte pe haza că
rora să se argumenteze o as�>zare stabilă a unor grupuri de slavi in Moldova incă
de lo mij locul secolului al VI-lea.
Desigur că, aşa cum se ştie, informaţia izvoarelor istorice bizantine referitoare
la pAtrunderea slnvilor in spatiul caroato-dunărean, fncă din orima jumătate n
secolului al VI-lea, ar putea fi considerată ca fiind fn contt·adictie cu realit ' ţl le
arheologice de la nrrdul Dunării de Jos, care do(umenteRză in mod orecis o aşe
zare efectivA a slavilor pe aceste teritorii cu incepere de Abia din ultimul sfert al
veacului al VI-lea. AceastA aparent contradicţie a fost insă in mod just explicată
12 J.
Werner, Slawische DUgelfibeln des 7 Jahrhunderts, tn .,Relnecke
Festschrift ", Mainz, 1950, pl. 41.
Il Şt. FerenC'Zi, O nouă descoperire din epoca migraţiilor fn cartieMJl Cordoş
al Clujului, in ..Omagiu lui Constantin Daicovlciu", 1!"60, p. 195 şi urm., fig. 2 şi 3.
14 Vezi .MatE'rialf'", VI, 1959, p. 631 şi urm., fig. 7 ; de asemenea, I. Nestor,
op. cit., p. 440--14 1, fig. 3/la-l b şi nota 25.
15 I. Nesbr, op. cit ., p. 439-440.
1d D . Ribakov,
.ll peaHaR Pycb în SA, XVII, 1953, fig. 8.
11 Vezi nota 14.
1e M. Comşa şi B. Ionescu, O fibulă digitată la Căscioarele, în SCIV, XI,
1 960, 2, p. 440,
19 G. I. Prtre, O fibulif diqitalil descoperită fn comuna Buleta (r. Rm. Vilcea),
in SCJV, 18, 1967, 1, p. 185-1 87.
2�
Şt. Mihailov, PaiiHOcpe6HoaeKOBHH <JIR !Iynll a EbnrapliR In .Izvestia Institut•,
XXIV, 1961, p. 44, fig. 512. Este exemplarul cel mai aproptat de fibu'a de la laşi.
2 1 z. Winski, Gibt es frUhslawische Keramik aus der Zeit der sfldlawischen
Land11ahme ? în .,Archaelogia Jugoslavica", I, 1!154, p. 78, fig. 4.
22 J. Werner, Die Fibeln der Sammlung Diergardt, val. I, Berlin, 1961, p.
32-33, pl. 33/128, 34/135.
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de Ion Nestor, In sensul cA trlburile slavilor arhaic! oare au atacat necontenit in
cursul secolului al VI-lea graniţa dunăreană a Impniului Bizantin, pătrundeau in
teritoriile nord-dunărene, doar te mporar, numai în cazul atacurilor indreptate
impotriva imperiului, de fiecare dată cetPle războinice ale antilor sau sclavlnllor,
retrăgfndu-se după incursiunile lor, in regiunile de la est de Prut, unde işl aveau
bazele de plecare ale acestor raidu ri 23.
Jn legătură cu această problf'm\ nu trebuie exclusă totusi posibilitatea infll
trării u nor grupuri mai mici de slavi, chiar de la inceputul celei de a doua jumă
tăţi a secolului al VI-lea pe teritoriul Moldovei. Existenţa unor obiecte de podoa
bă, consi d erate in general mai timpurii ca datare, decit cerami t·a care le însoţeşte
in descoperirile de la Iaşi-Crucea lui Fcrenţ, constituiE' un fapt deost>bit de i mpor
tant. Pe baza acestei situaţi i, se poate oare pune problema unei supravieţuirl mai
in delun gate a unor anumite obi ecte de podoabă, caract e ris ti ce primei jumătăţi sau
mijlocul secolului al VI-lea, pînă in pragul secolului al VII-lea sau trebuie anali
zatA c u şi mai mult di scern!'imint, da tarea unora din descoperirile ceramice di n
Moldova , atribui te grupu lui Şipot-Nezvisko 7 In orice caz, descoperirea de la Iaşi
Crucea lui Ferenţ constituie pinA in prezent o excepţie, care nu va putea fi pe
deplin clarificată, decit printr-un st u di u amănunţit al ca ra cte ri sti cilor tipologice ale
celor două obiecte de pod oabă.
R' mine însă să subliniem că, i n di fere nt de cercetAri le ulterioare privind cro
nologia acest or vestigii prefeudale, descoperirile de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ con
stituie o dovadă sigură despre inceputurile coabitării autohtonilor cu slavii, in
cursul S"'calului a l VI-lea. Analiza acestor descoperiri, in deosebi a ceramicei, a
dat posibilitatea precizării, ca şi pentru alte aşezări cunoscute in această regiune a
României, a unor categorii ceramice, care, prin trăsăturile lor, pot fi atribuite fie
populaţiei au to h tone, fie ro":Julatiei slave.
.
Descoperi rile de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ au pus la dispoziţie, prin urmare,
date noi menite să co ntr ibu ie, împreună cu cele cunoscute prin cercf'tări le intre
prinse In alte părţi ale Moldovei, la cuno a şterea P.pocii de i n cepu t a procesului de
deflnitivare al l i mb ii !Şi al poporului român.

LES DESCOUVERTES DU

VI-e-VIl-e

SI!CLES DE JASSY-CROIX DE FERENTZ

R�sum�
Sur le territoire de la viile de Jassy, aux environs du monument connu sous,
le nom de Croi x de Ferentz" a ete d�couverte par hasard, une fibule en bronze
dore (fig. ?/1). Pour preciser le c'' ra ctere du complexe dans lequel a Pte decouverte
cette fibule, en 1964, ont ete pratique des fouilles archeol ogi ques. A cette occasion,
on ă mis au jour deux demihnttes (fig. 1 et 2).
Dans la premiere on a dccouvert de la ceram i que traval!lee ă la main (fig.
4/1, 6, 5, 9, 19, 15), une poin«;on en os (fig. 4/12), ainsi qu'une uouve.Jle fibule digitee
en bronze (fig. 3/2).
Dans la deuxieme dem!-hutte on a trouv e sPt:iement quelques fragments
ceramiques, egalement t rava illes a la main (fig. 4, 7-8, 10), une fusaiole en terre
g!aise (fig. 4/14) et un anneau en os (fig. 4/13).
Une partie de la ceramique est slave, du type Korceauk-Jltomir et Penkovka,
pendant qu'une autre, selon ses caracteres, peut etre conslderee cumme autochtone.
La deuxieme fibule digitee e st en bronze et d'apres sa forme et ses orne
ments represente une replique tardive des prototypes gothiques.
..

�

I.

Nestor, op. cit.,

p. 431.
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Les plus proches analogies en Roumanle sont les p ieces decouvertes 1'l Căs
cioarele et snecialement il Duleta. De meme on peut mentlionner les decouverks
de Novgrad (en Bolgarie), Stenjevec (en Yougoslavie) et celles de la region du
Dniepre Moyen en Ukrarne.
L'etablissement decouve rt â Jassy - Croix de Ferentz, peut etre date depuis
la fin du VI-e siecle et le commencement du VIl-e siecle, bien qu'a l encon tre
de la ceramlque, les fibules ddgitees, a ce qu'il ·parait, puissent etre datee s depuis
plus tOt.
'
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F i g . 1 . Planul şi profi lul semibordei ului 1 d e l a Iaşi-Crucea l u i Ferenţ : 1 , sol
vegetal ; 2, nivel medieval, sec. al XVI I-lea ; 3, nivel prefeudal ; 4, nivel bronz
�irziu (Noua) ; 5, umplutura semibordeiului ; 6, sol galben ; 7, pietre, 8, ceramică ;
9, cenuşA
; 1 0, gr-oapA
modernA ; 1 1 , flbulA.
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Fig. 2. Planul şi profilul semibordeiului 2 de la Inşi-Crucea lui Ferent : l . ;._ 
vegetal ; 2, nivel medieval, sec. al XV II-lea ; 3, nivel prefeudal ; 4, nivel b:-::c..
tirziu (Noua) ; 5, umplutura semibordeiului ; 6, sol galben ; 7, pietre ; 8, cup:.o.9, cenuşă ; 10, ceramică.
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4. Ceramică �� unelte de la Iaşi-Crucea lui Ferenţ : 1-3, 5-6, 9,
15, semibordeiul 1 ; 4, 7-0, 13-14, semibordeiul 2.
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CU PRIVIRE LA ALTARUL FUN ERAR
DE LA TROPAEUM TRAIAN !
acad. EM. CONDURACHI

Problem a rrtonumentelor de la Tropaeum Traiani - aşa-zisul mausoleu fune
rar şi monumentul triumfal propriu-zis 1
işi găseşte locul potrivit in ultima
nure sinteză asupra Dobrogei romane. Autorul capitolului respectiv, prof. Radu
Vulpe, optează defmitiv, in ceea ce priveşte datal'ea lor, pentru epoca lui Traian
dator!tl\. căruia au fost ridicate, alături de ct·tutea ce-i va purta numele, cele
două monumente evocind amîndouă murea IJătălie ce pare a fi avut loc In
-

1 De fapt la Adamclisl, lingi!. vechiul oraş roman Tropaeum Traian!, au fost
descoperite unul lingA altul trei monumente : 1) monumentul triumfal - un tro
feu inălţut de Trniun in unul 1 09 ; 2) un monument de formă rectangularA, cu la
turile de 1 1 ,67 m. Din partea superioar1i a acestei construcţii, considerată drept un
muusoleu, s-au păstrat doar citeva trepte şi citeva fragmente arhitectonice (frag
mente de cornişă şi de friză, deccrută cu frunza de acant, o bază de coloană etc.).
Cinci trepte urcau Ia acest monument funerar, Inalt de circa 6 m. S-a crezut un
moment că cei patru pereţi ai construc\iei ar fi inchis o cameră funerară, cu un
acoperiş de formă prismatică. JpotE'za unui astfel de mausoleu a fost totuşi aban
donat1i, deoarece interiorul monumentului era umplut cu pAmint. Avem deci de a
face mai curind cu un enorm altar funerar. Citeva d i n lespezile sale (1,30 X 0,90)
au fost descoperite in situ, altelel refolosite ca material de construcţie, In oraşul
vecin Tropaeum Trai�mi. Pe aC'E'Ste lespezi au fost gravatP numele unor ofiţeri şi
soldaţi romani căzuţi intr-o luptă; 3) un mormint de formă circulară, pe care Gr.
Tocilescu U consideră ca apar\inind unui şef barbar din epocu romună tirzie. De
fapt, ne aflăm fn faţa unui mare mausoleu cu un diametru de circa 40 m., clădit
peste o groapă de sacrificii, ce conţinea oase de bovine. El trebuie deci pus in legă
tură cu unul dintre celelalte două monumE'nte de lo Adamclisi, mai probabil cu
ultarul funerar (al doilea monument in ordinea descrierii noastre) inchinat ostaşilor
căzuţi in lupte: fortissimi viri qui pro republica morte occubuerunt, cf. nota 1 5-1n.
Pentru toate aceste amănunte, cf. Gr. Tocilescu, Le Mausoh?e d'Adam Ktid!""
in "Comptes rendus de !'Academie des Inscriptions et Belles Lettresu, Paris; · 1905,
p. 560-565 ; Fouilles et recltrrchr• archeo1ogiques en Roumanie, Bucarest, 190\l.
p. 64 şi urm.
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nceasUi. r e gi une i ndepă rtat ă a M oesi ei inferioare 2• Ac eastă opţiune, intemciată
t.� i t pe argumentele lui Gr. Toc il es c u 3, descoperi torul monumentelor respective,
cit şi pe părerta altor învăţaţi, a apărut de ullrn i nteri şi intr-un studiu anterior
al invăţatului istoric român 4• Intr-adevăr, reluind analiza desfăşurării primului
ră:tbui d 1 a.�re Traian şi Decebal, el inserează în seria evenimentelor anu lui 102
momentul unei bătălii intre daci şi romani la su d u l Dunării, moment insufi
cient cunoscut ,i :..torită felului defectuos in care povestire<:1 lui Dia Cassius a fost
rezumată de XifJ..•i•. Accustă di v ersi une provocată de Decebal la sud de Dunăre
1-a o b liga t pe Truit.cl să întrerupă, la inceputul celui de-al doilea an al primului
nizl•oi dacic, dircc�ia f t ! n ci pa l ă a ofensi vei sale, pentru a respinge atacul con
jugat al dacilor, bastarnilor şi surmaţilor, aliaţi ai regelui duc. 13 ătălia u putut
avea loc chi a r i11 regiune.. )n car�. şapte uni mai tirziu, 1n 109, a u fost ridicate
mouumentele de la Tropaeum Trai<wi. Monumentul tri u m fal ar comemora deci
monwnlele criucenei blitălii, in timp ce celălalt monument ar fi fost inălţat ca

mausoleu suu altar fune rar destinat să etcrnizeze numele ostaşi l or romani că
zu�i lr: J u p lă. Acest aJ lar n-ar avea deci nimic de a fuce cu de�astrul lui Cor
lll:'. i us F uscus din anul 116 curc, d u pd părcreu celor mai mulţ i istorici ar fi av u t
loc la no rd de Dunăre. Inaintind in c h ip imprudent in D ac ia fie pe valea Timi
şului )• sau pe la Dro betu 6, sa u , in sfîrşit, pe vulea Oltului in sus spre Turn u l
}lo�u 7, Cornelius Fuscus ar fi c ăzut in luptă o dată cu numervşi ostaşi şi ofi
ţ�r·i romani. Mui tirziu, in cursul ultimelor lupte din primul război cu dacii,
Truinn ur fi recuperat steuguri şi arme 1·o mane cnptu1·nte cu acest prilej 8•
Precum se ştie, această părere nu a fost unanim a cce pta tă . Cel dintîi care
a fil<.:ut o distincţie fermă inlre caracterul �i dnla celor două monumente de b
Tropac u m 'l'rainni a fost C. Cichorius 9• După el, monumentul tri u mfa l din 109
a fu�t rrdlca t de impărntul 'l'rdinn, a l ă t uri de u n mausoleu ridicat pri n anii
8'1-00 de către Do miţi an i n am i n tirea sol d a � i lor căzu \ i, impreunA cu pre fectu l
pretori ul u i Cornelius Fuscus, in noul
8o-87,
intr-o
bfl tăli e
nefericită
pentru

2 Din istoria Dobrogei, Il, Bucureşti, 1968, p. 8 7-88. Turnului, con sid e rat de G�·.
Tocilesl"u ca dulind din epocn r·omană tirzie, este consic.ernt de R. Vulpe, op. ctt.,
p. 91, d re pt mo•·rninlul ace l u i pracjectus castrorum ni cărui nume nu ni s-o.& pastrut
şi J.-1:' car� a l ţ i istorici (vlzi mai j os p. 2) îl consideră a fi însuşi praefectul pr�1.uri ului, Curnelius Fusc\1'1.
J Op. cit., p. 64 şi 89 ; Th. Mom :nsen ln CI L III 14.214 şi p. 2316 19 şi 2316 SQ ;
A. v. Dumaszewski, Vie Heimat des Cornctius Fuscus, io Rhein. Mus., LX, 1 90 5,
p. 1511 Şi Ul"ll\,
• H. V ulpe, Dton Cassius ct la Campagne de Trajan en M�sie ln/�rieure,
. st udii Clasice• V I , 1964, p. 2 1 1 şi urm.
5 Şt. Gsell, Es.,ai sur le regne de Domitien, Paris, 1894, p. 209 şi urm. De
aceeaşi părere este şi R. Vu l pe, lJilJ i�!.oria Dobrogei, p. 70.
' C. Pa tsch, Zum Valci!rkriege d�s Cornclius Fuscus, in Jahreshe!te des oste1·r.
arch. Inslitutes, VII, 1904, p. 70 şi U1·rn. In lucrarea sa de si nteză asu pra acestei
p eri oa de, Der Kampf um den Donattraum unter Domitwn und Trajan (Beitriige zu1·
V ol kerkunde voo Siidos1.europa, V. 2), Ak. der Wiss. in W i en, Phil-hist. Kl., 217/1 ,
Wien, 1937 , p. 1 1 , Patsch vorbeşte n u mai despre trecerea Dunării In dreptul Moesiei
Inferioare. Alţi istorici, ca de pil dă A. Stein, Die Leqaten von. Moesien (D i sse rt.
Pannon., 1/11), Dudapest, 1940, p. 36-38, situ e az ă deZilStrul lui Cornelius Fuscus tol
la nordul D unării , fărâ ins!i a preciza locul bătăliei , pe care o datează in anul
87 e. n.
7 O. Brandis, in Pnuly-Wissowa, RE, IV 190 1 , col. 1966 ; B. Fi low, Dte Legio
nen der Provinz Moesia t.:on Auguslus bis auf Diokletian (Klio. Beitrii.ge zur altcn
�ichte, VI. Dei hcft ), Leipzig, 1906, p. 37 şi urm. V. Pârv an, Getica, Bucureşti,

1 02G,

p. 1 13.
1 Ca!"SI Us

Dlo, LXVIII, 9, 3. Cf. C. Patsch, op. cit. , p. 12.
' Die rDmischcn Denkm.ii ler in dcr Dobrudscha, Berlin, 1904, p. 29 şi urm.
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luptll desfăşurată i n aceastA rt>giune a noii provincii Moesia Inferior.
D��i p u tern i c comblltută de unii istorici, părt>rea lui Cichori us, dupA care pre
!cdul praeto ri u l ui amintit de inscripţia altarului funerar ca ori gi na r din Pompe!,
nu poate fi altul decit Corn t> l ius Fuscus, a in truni t consensul altor speci ali şti
ca de pildă Ritterllng, considerat pe drept cuvint ca unul di ntre Cl'i mai mari
spc.-cialişti ai armatei ro mane. Rilterling a precizat că numeroşi soldaţi romani
arni11tiţi de i n scr i pţ i a altarului !unerar trebuie sA fi a parţi n ut l egi uni i a V-a
Alaudae, care d i spare din tcate documentele epigrafice d upă anul 86, p robabil
de pc u rm a gravelor pierderi suferite cu acest prilej D. De părere a lui Cichorius
şi u l ui Ri tlerl i n g se declară şi W. Wagner tn fu ndomen t al ul său studiu asupra
dE.-ta�l•mentelor auxiliare din regiunea dunăreană 1 1.
In sfirşit, In u l ti m i i ani,
pllrl'rl'D aceasta a mai fost susţinută de Jean Cali n 12, Em. Doru ţi u u, şi 1. Bercl u 1•.
I nsuş i nd u-ş i obse rvaţi ile lui Cichorlus şi Ritlerling, Em. Doruţiu aduce tn discuţie
şi citE.-va noi fragmente d in in scri pţ ia monumentulul funerar de la Tropauem
Tl"aiuni, ră m ase nepublicate de Gr. Tocilescu.
OpUunea p ent ru epoca lui Traian cAreia i s-ar datora
atit monumentul
funerar cit şi monumentul triumfal, nu a i ntruni t deci consensul tuturor specia
lişt!l(.J'. S-a r putea chiar spune c!i prezen ţa monumeniului triumfal ridicat de
Traia n a creat oarecum o premisa psihologicA pentru datarea tot in aceeaşi vrerne
şi a rr.onum en tu lui funerar, deşi atit din punct de vedere Istoric, cit şi construc
tiv, intre ele exi stA sufi ci en te deo sebi ri p entru a justifica datorea lor tn doull
momente diferite. S-a creat astfel un anumit punct de vedere preconceput, de pe
urmu căr ui a o bservaţi i le pertin ente ale hu C. Cichorius au fost adeseori subesti
malt·. A cest fapt este cu am mai supărător cu c!t studiile pri vi toare la origi nea
pompeiană a lui Cornelius Fuscus - se ştie cA inscripţia fragmentată a acestui
monument Indică oraşul Pompei ca patrie a prefectul ui pretoriului şi Neapo)l ca
domkiliu al său - au adus un serios punct de sp rij i n concluziilor sale. Pe de
nllcl pr1 rte , analiza organizarii militare a Moesiei Inferioare şi a cond i ţiilor !n core
s-nu dcsfăşu r..1t luptele dintre romani şi dnci tn vremea lul Domiţlan, permit
unele precizAri de ordin strategic şi istoric, susceptibile de o ex pl i ca dotarea
uccsltli m onum ent funerar cu aproape douA decenii Inainte de monumentul triu m
fui nl lui Trai an . Mai mult IncA, nu este exclus ca chiar diversiunea strategică
a lui Dece bal di n v rem ea pri mul ui război cu roman ii , să ca pete, din punct de
vccll're topog rafi c, o altă interpretare d ecit cea trad iţio nal ă , potrivit căreia monu
me nt u l triumfal a fost ridicat chiar pe locul unde s-ar fi desfdşurat , tn 102, aceast.a
cJ·!ncenA bătălie. In rindurile care urmează vom incerca să p reciz Am, In limitele
documentuţiel actual e , citeva din aceste probleme.
Primul ele men t al acestei discutii rAmine mal departe Identificarea pre
fec tu lui prctoriului a cArui origine pompeian4 este amintită de inscripţia de la
romani,

10 Rheinische Legionllre an dt!r unteren Donau, In .,Germani a • 9, 1 925, p. 141
!il urm. ; Idem in Pauly-Wissowa, R. E. art. legio, XXIII Hbd., 1924, col. 1 969-70 ;
el. Weyr an d, art, T. .f'lavius Domitianus, in Pa uly Wissowo, R.E. VI, 1909, col. 2563.
1 1 Die Dislokation der rDmischen Au.:r&liar/ormation!"n in den Provinzen Nori
ciJm, PanniJnien, Moesien und Dakien von Auyustus biS Galli�nus, Berlin, 1934,

p. 94.

12

.

.

Le pr�/et du pr�toire Corneliw Fuscus : un en/ant

de Pompei, In "Lato
mus " , XI, 1, 1936, p. 57.
13 Sume Observations on the Military Funeral Altar of Ad4mcltsi, In .Dacia•,
V, 1061, p. 345 şi urm.
11 Curnclius Fuscus 1t ccmota/ul de la Adamclisi, ln .Apulum", V, 1965, p.
259 şi urm.
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Adamclisi, aşa cum a fost ea reconstituită : 1) pe de o parte de Tocilescu 1s şi
2J p e de altă parte de Cichorius 1 6•
Pînă la recentul studiu al lui Matteo Della Corle 17, care a identificat la
l'cmpci o villl a gintei Cornelia, originea pompeiană a acestui insemnat partizan
ul Flaviilor a fost pusă la îndoială. Astăz. cunoaştem la Pompei, datorită cerce
tărilor urheoJogului italian, cel puţin patru reprezentanţi ai acestei bogate familii :
C. Cornelius Rufus, C. Cornelius Adwtor, un Cornelius Ver us şi un (Cornelius)
1-'usc-u.:>. Autorul mai sus aminti t explică faptul că inscripţia aminteşte şi oraşul
Nc-nJoolis ca domiciliu al lui Cornelius F usc us de pe urma cataclismului din
anul 79. Jean Colin, in sfirşit, intemeiat pe .-: hservaţiile arheologului italian,
aduce noi argumente in favoarea identificării preit'l.1 ului pretoriului, originar a.n
Pompei şi domiciliat la Neapoli , al cărui nume a dispărut din inscripţia cenotafului
de la Tropaeum Traiani, cu Cornelius Fuscus.
A! doilea element al di:;cuţiei il cunsUuie analiza trupelor romane indi
cate de inscripţii! ca şi originea unor soldaţi, origine susceptiblă de a ne da
indkuţii cu privire la regiunea de unde au fost ei recrutaţi şi epoca aproxima1.iv11 v acestei recrutări. Ritterling in chip ferm a dovedit că numeroşi soldaţi
din garda praetorionă, din legiuni şi din detaşamentele auxiliare sint originari
din )'a-cvinciile de apus, in special din Gallia şi din regiunea rhenană, fapt care
inuică perioada Flaviilor şi transferul acestor trupe de la Rin la Dunăre in
vremea in care Domi\ian işi concentra trupele, fie pentru a preintimpin a unele
auu· uri dace neprevăzute, fie pentru a respinge puternicul atac al lui Decebal
din anul 86-87 1�. Fragmentele inedite aduse recent in discuţie intăresc acest punct
de vedere.
- I n afară de garda pretoriană şi de legiunea a V-a Alaudae, al cărui tra
gic sflrşit a avut probabil loc cu prilejul bătăliei din anul 86-87, au mai luat
parte la luptll şi alte legiuni, precum şi numeroase detaşamente auxiliare. Din
tre acestea, singura cohorta a II-a Data VOI Um este precis indicată de inscrip
ţie 1�. Cele 48 de plăci care acopereau monumentul funerar de formă rectan"

u

[I)MP(erator Cacs. Ncrvae f. Nerva Traianus]
(aug. g. ) E [rm. Da ci c us tri)B. POT [XIII Cos. V p.p.]
[in honorem et) MEMORIAM FORTIS [simorum virorum]
[qui pugnantes) PRO REP. MORTE OCC U BV [erunt bello Daclco)
[C. Ti tus C. f. Col. Maximus domo. . . Nea) POL(I) PONT DOMICIL(IO)
P RA )( ef)ectus ) COH. II DATAVORUM.
Cu uşoare rezerve, Th. Mommsen (C I L III 14214) admite lectura lui Toci
lescu.
16 rlmp. Caesar divi Vespasiani F. Domitianus Augustusl
[Germanicus ponlifex mnximus tl'i)b(unic) pot(estalCJ [IX lmp. XV censor
perpetuus cos. Xliii p. p.)
(in) memoriam fortis[simorum virorum]
)qui) pro rep. morte occubu[erunt)
( Cornelius Fuscus c)ol(onia) Pomp(cls) domicil(io) Neapol(l)
Italie pra(ef(ectus) praetorio).
Lectura prupusă de Cichorius a fost acceptatA şi de Dessau (ILS III, 2, 9107).
R. Syme, cnre considerA acest altar funerar ridicat In amintirea tuturor solda
ţilor romani cAzuţi In l uptele lui Oppius Sabinus şi Cornellus Fuscus (The Colony
of Cornelius Fuscus, in .Amer. Journal of Philology•, 58, 1 937, p. 7 şi urm.) crede
că ofiţerul roman indicat de inscriptie ar fi fost un praefectus castrorum, grad pe
care U acceptă, pentru epoca lui Traian insA, şi R. Vulpe (Din tstorta Dobrogei.
p. &0).
17 Case ed abitanti di Pompei, ed. II, Roma, 1954, p. 194 şl urm.
ta Rheinische Legionare an der unteren Donau, p. 141 şi urm. ; ldem art. leg!o,
!n Pauly-Wissowa, R.E., col. 1 569-70. Cf. R. Syme , Rhtne and Danube Legions un
der Domitian, In .Journal of Roman St udies • , XVIII 1 928, p. 54 ; G. Fornl, Il reclu
tum'-'nto delle legioni da Augusta a Diocleziano, Mlluno-Roma, 1952, p. 216.
" Cf. W. Wugner, op. cit., p. 04.
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gularA de la Trop"'eum Traian!, pN'supun un numAr foarte mare de soldJ"�U
c!l·-m tl - aproximativ 3 800. Avrm drcl tot ri rep tul !:� ne lntrrbllm care si n t
celclnlt"' trupe alE' r.ll ror pit'rdPri trf'bu!nu sA fiE' mE'ntionatp de acE'st monumPnt.
S-1 t•firmat., cu sufi cl ent ă probabilitatE', cA n umE'I e solriaţjlor din cE'a df'-a tJ-u
cohnrtr, a Dat"' v il o r a p u tu t fi Prf'cf'-iot de numE'Ie celor d i n prima cohortA de
�olriatt recrn t ati din �>cN"aşl rE'.'!IUnE'
Noi cunoa�tem InsA m ult mni n um eroa se
lE'gi unl 111 1 trupe auxiliare romane transfPrnte l<t D n n ă rE'a de jos, fie Inai nte de
('POC'n Fl<tvlilor, fie in n rl m i i an! ai d om n i P i lui Vespaslan, fie, fn sfirş i t, duoA
drza111h·ul lui Opplus Sablnus, fMrtE' probahil ca urmare a m Asu rl l �' r de con<'E'n 
trare a tru pel or din aceastA re,lli une dP către Domiţjan. l n tr-ndevAr, patru l"ld
uni romane a p ărA tn acea vrE'mf'
J l mPs-ul m ot>s i c : VTT Cl a ud i a nl a fldelis,
V M� .. ion1<'n>. l l lal!C'a şi V Al au da e 2 1 . Cit Priveste trupele a• Ix ili are, suc
rinl'l lor rn u mcrare poate Incepe C'll arele un i t ll tl carf' d i spar duoA anul 86,
fnarte prob<tbil
C'a ur!T'nre a p i erdf' rl l or eXf'P<:h·c
suff'ri te tn rl Pzastru l lui
Cnrnrlius Fuscu� : Cohnrs 1
Cantahrorum, VIJT
Gallorum,
Ma tt.' ocorum,
1.
Sueambrorum ti;·onnm. I Thra rum Svrinf'a Eouitnta, prPcnm şi nla Augustn,
to<J.t� prezt>nte In MoPsia cam d i n anul 78 şi d i sp Arute fArA urml'l d u p A aeeast!'i
datA. tn aceea�! si tl'atie va fi foc;t 111 i cohors IV
Thracum Sv rl aca, transft>ratA
tn Moesla la tn ccpr tu l epocii Flaviilor şi di spărut ă de ase menea dupA acea stA
d a tA .
Am mal putea treC'e in rin duri le trunelor auxiliare c-nre au putut partlcloa
la ac-ra<�tA bătA!ie şf u ne l f' alae si rohorte pe ca.re le regl'lsim tran sff'rate In
altP P rov i nci i la o datA ul tf'r'oarl'l hAtll l i Pi d i n anul 86-87. PulPm a st fel aminti
urmAtoarPlf' trupe : ala Mneslca fp) i x torquata, cohors I C i sl pa del'l sl um, t Cili
cum şi nr A •J I!l iSta CyrPI'IAicn sagittFiriorurn E'q nit nta, cantonAt(' In MOPSil:t In
ppnc1 lui Claudiu, a l<t Ga l l oru m et ThracU>T1 , C.nllorum ct Th rncum Antiann,
Vf'terann Gallorum. 1 1
Pannon i on 1 m şi T Scuhul oru m
can lonate
tn
Moesla
prin anul !i4 !il trr�nsf'f'ratP mai ttrzin in Si ri n . Pot fi enu mPrate in acei A �! !'f'ns
şi nla J Fl a v la Aueusta Hrltanica adusă la Du n l! rE' a de jo� in vremea lui V--s
paslan , c-it !ii alnt>-lP I Cl au d i a Nova Misc:cllancea şi T H i spn norum , aduse tn
VrE'rnP'l lui Doml ţ l a n 22.
Prf'Zf'nta alt " r truoe auxiliare la Du n ăre a de i'·� Cllincide fA rA tnt'lnla · ,
C''l
CII'g1_l n l zart?a defi nitivA a l i m e s-ulu i roman şi o flr,tei c'l un i!lrt>ne - Classl.,;·
Fl f;'\iia Mot>si<'a - f'are a avut Joc fn specia l in eoocn Flnvilrr n.
E foarte
p rohah i l C'>'l u nt> le detaşamt>nte. cel puţin. se eAseau la fatn locului IncA inainte
d� prime i ri i n oc f''lre a Cl'n st i t ui t-f> atacul lui
DecPhal.
Pi,�rd PriJP sufnrite in
unn'1 dP?astruiui din a nu l 85. fn rare si-a pi erdu t viaţ<1 si J' I.IVernatornl Moesif'l.,
Ormlu<> Sahinuo., trt>h u l f' !U'I fi rllrit rfn rl nri l e unor!\ d l n trf' aceste detac;amPnte.
Altt>le vor fi fo�t aduse im preu n A cn lt>gi un ea a V-n A laudnt> in m om en tul tn
car" prim<'jrlia ap Aru se la ori?ont. Numai nsn ne p utf' m E'Xolicn un asn.-ct al
priJb!!'ntPi a s u nra căruia s-a trecu t. oreR uşor : nnrnai fmf'rlitrt clupl'l d"ZB!'tru
co,.., andamPntul roman a nutnt vf'rlfica li�ta soldatilrr si ofiţrrilor cA zu ti 111 1 a
put ut preP.Ati fn chin precis ln srri erea numelui şi locului de or i gin P R S'lld'lti
l"r pe cel€' 48 de lespe?i a]P al ta ru l u i fu.,er::�r de la 1'roont>um Traian!. Prl
di a nu m - publicat de H u nt 24 - ca şi diferiţi laterculi al gArzilor pretoriene

20.

F.m. D oru tt u , art. rit., p. 354.
�1 F. Ritt ... rl;n�. in Pauly-W'�sowa. R.F., XII. nrt. leqio. col. 1564-1571 : Jdem,
Rheinische Legion.ăre an der unteren Donau, in Germani a 9, 1 925, p. 141 ş l urm. ;
C. P at.sf'h, op. ci t., p, 3 : B. Filow, op. cit., p. 35.
21 Pentrn i stori a tuturor acestor
trupe auxiliare, cf. W. Wagner, op. cit., p.
242-�.1.4 si ?5R-262.
23 Cf. F iebl �"r. art. cltusis, In Paull:v-Wissowa, R. E.. JTT, col. 2646.
2 ' Cf. G. Canta cu zi no. V·n. papyrus latin relatif d la defense du Pas-Danub e,
i n . R�vun h :s t oriqu P rln Sud-Fst eurooeoen M, V. H l28, p. 39 si
urm. : R. O. Fink,
Hu.,.,t'.'l pridianum : British Museum papyrv.s 28 5 1 , In .Journal of · Roman Stu d ies •
XLVIII. 1958, p. 102 şi urm.
20
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aduc 0 dovadă categorică Jn sensul !nregistrării precise a fiecărui scildat. Putem
oprc concepe că ocenstă listă precisă, eventual de 3 800 de nume, cu indicaţii
a!>upru orlg;nei soldatului respectiv, să fi putut fi reconstituit!i două decenii mnl
tirzi u, atunci c!nd Traian ar fi ridicat acest altar in amintirea soldaţilor căzuţi
odată cu Cornellus Fuscus ? E greu de presupus.
P('ntru o hiţelege mai bin� succesiunea evenimentelor
care au dus in
ultimA analizA la rid icnrea altnrului funerar de la Tropaeum Traian!, e nevrJie
Jnsă s6 stăruim asupra primelor lupte intre romani şi dad, incepind cu anul
83 in Moesia şi Dacia. Ordinea evenimentelor anilor 85-89, aşa cum a fost pre
zentatA p!nă acum 25, poate suferi unele modificări de ord in crrnologic şi topo
grafic. m�difidlri ce pot pune !n lumină mai bine şi mai log!c momentul şi
semnificaţia construirii altarului funerar de Ia Tropaeum Trai ani. Aceast!i a n a
lizA pc.ate inl Atura, credem noi, contradictia intre prczE'nţa numrlui pref<ctului
prt-tori ului Cornelius Fuscus in inscripţia altarului şi părPrea că Iupt11 in care
el ur fi cAzut, ar fi avut loc in Dacia. lpolE'za că Dorn'ţian ar fi rid icat acest
oltnr pE' locul unde ar fi căzut citiva ani moi inainte Opplus Sabinus pentru n
aduce astfel un pios omagiu tuturor soldaţilor romani că:i'uţi atit odată cu
Opp ius , cit şi cu Cornelius Fuscus 26, nu reprezintă in fond decit o incercare
de il Ieşi din acest Impas. Adăugăm, spre a circumscrie limitele acestei i poteze.
că nic:i un izvor nu ne las!l să tntrevedem locul unde a avut loc atacul prin
surprindere al dacilor lui Diurpaneus şi cA, cu greu ne putem inchipui ca el
sA-I fi surprins pe guvernatorul roman la inceputul iernii anului 85 in partea
de rtlsărlt, tncA netnlArită, a provi nciei.
Analiza succesiunii evenimentelor care au avut loc in act>şli ani nu c
uşo·;rfi, dacă tinrm SE'amă de dispariţia caoitolelor rrsoeclive d i n operele lui
Tacit şi Dlo Cassius. SingurA biografia lui Domiţian, scrisA de Suetoiliu cam in
oceE'aşl vreme cu .. Istori i l e " lui Tacit, ne oferii unele date ceva mai preclsf.'.
Toate celelalte i zvoare mai tirzii nu fac decit
s;'i repete, adesecri in chip
tJ·nn.-hiat şi confuz. i nformaţi ile acestor trPi opPre, a căror pierdere nu poate fi
dl'ajnns regretatA. Un pasaj din area�t� biografie ar putea să ne ofere o solu
ţl� in acest sens. Iată ce spune Suetoniu cu privire la evPnimen t ele care au
avut loc la Dunărea d e jos Jn vremea lui
Domiţion : Expeditiones partim
sponte suscepit, partlm necessario ; sponte in Chatlos, nf'cessario unRm i n Sar�
mntos legione cum legato simul caesa ; in Dacos, prlmam Oppio Sîb;no con
sulnri oppi'('SSO, secundam Cornelio Fusco praefecte cohortum prartorianoruTT),
cui bt·lli summam commisPrat• (.a intreprins mal multe expeditii, fie din proprie
iniţiativă, fie de nevoi e : din propria sa initintivă a condus o expediţie impotriva
rhnttii lor, de nevoie o alt'l i m oot riva sarmatilor, care masncraseră o legiune im
prellnA ru comandantul său : impotriva dacilor (a organizat) doul't (rxpediţii), una
dup:f fnfringPrea lui Opplus Sabinus, a doua dupi'l fnfringerea lui Cornrllus Fusrus,
prcfE'f·tnl coh ortel or pretcriene, căruia ti incredintase ronduC'Crea
rlizboiulu i u 27) .
T1·ec-huie subliniată, inainte de toate, precizia tuturor amănuntelor pe care ni le
orerA arest pasaj, redactat de un contemporan al evenimentt'lor ; f'ste ('llnosr.uti\
arth· itat.ra 11.1= Domiţian la Rin, eSti" cunoscui A distrugerea legiunii XXI Rno'lx de
cătJ'I? Sarmntl in Pannonia fn anul 92 <a. Avem deci toate motivele să cred,.m c�
SuPlor, i t l ştia rA intre 85-89 au avut loc, in Moesia şi Dacia, doui'i infringeri (una
a lui Oppius Sabinus, alta a lui Cornelius Fuscus) şi dc1ld expediţii : una dup!i

'5 Expun erea cea mal amllnunţi!A l a. C. Patst'h, Der Kampf tim den Donau
raum unter Domitian und Trajrm. p. 4 şi" urm. Dintre Iucrl'lrile mai vechi. meritii
a fi amintite t'elf" ole l u i St. Gsell. Ess�i sur le rl!gnp de l'empereur Domitiţ?n, p.
20!l !:l urm. : E. Kostlin, Die Dnnaukriege Dom:tians, T\lbin�en, 1900, p. ,o şi urM. :
B. filow. Die l..egiont>n der Provinz Moesien, 1 926, p. 325 şi urm. ; V. Pârv:m.
Getiea, RuC'ureşli, 1926. p. 1 1 2-1 1 4.
26 R. Syme, Tht> Colon11 of Cornelius Fu!CUs, p. 7 1;i urm. ; C. Pa.tsch, p. lli.
f7 Domitianus, VI.
28 C':f. R. Syme, Rhine cnd Danube Legions under Domitian, p. 50.
·
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lrurin,:(rrea lui Oppius Snbinus, alta dupll lnfrln grrea l u i Coml'li us Fuscus. ACl'asta
din urm!l nu poate fi alta dl'dt l'Xpediţia lui Tettius Iul ianus. Prima exprditle,
C"t'a dE dupA lnfrlngPrea lui Oppius Sabinus, nu poate fi dedt campania din Dacia
din o n u l Bfi. In enumerarra acţiunilor m i l i t are din acPastă vremr, trebuie să adau
�:Am deci încă un moment : acrla ol infringeri! lui Fuscus, altul decit RCl'la al
cxpc>diţiei de dupA moartPa lui Oppius S01blnus. TrEbuie subliniat că şi din punct
d" vedere o! redactări i , Suetonin califică drept E'Xpediţii numai douA din aceste
n••t iuni : prima dupll Infringerea lui Oppius Sabinus, alta după acel'a lut Cornelius
Fusrus. AcPste două infrin11:eri nu sint - 1o;j pe drept cuvint - pentru Suetoniu
Pxp· d i ţ i i . Luptell' care au dus la acest� infrinll:Pri reorr?.intă de fircare dată o inl1il•tivi\ a dacilor. Rom'lnii nu au put ut face alteeva drcît să organizeze două expe
ctilii de rPprl'salii, in 8fi si 88. Credem că rea de-a doua ini ţiativă dac;că - I"CE'l'!l
care s-a soldat cu infringerea lui Cornellus Fuscus - secundum cxpeditlonem
Corndio Fusco (oppresso) - repre1intă c he i n intelegeri i contradictie! intre numele
l•1i Fuscus de pe aHnrul dE' la Trop3E'Um Traiani şi pre7enta sa In expediţla l'lin
Dacia, d'n anul f6. Este dPci lorul să rrluărn firul evenimentelor care s-au desfă
şurat In Dunt'rea de jos intre anii 05-89.
Precum se �tie, ifupă tE'nsiunea care a dominat la front;era l'l • m ărPnnA a Mop..
anul 69'70, Vespasian a conso l i dat apărarea provinciei. Tntr-o1Pvăr. Ince
si••i i11
pind d i n an1 1 l 71 , E'n a fost nnl'ratA de cPIE' p'ltrn le11:iuni amintitE' mni sus : VIJ
Pia firlel is, V Maced•mlrn, J TtaFca şi V A l aui4ae 29• A u fo�t detnşnte şi unE'le cor
put·i de truDE' auxil'are din Germania suoerioarll : nln Claudh nova şi co ho rtele 111
C: r� l lr:rum si V Hi spanf'rum rquitnta. dislocatP alături de alte deta•aml"nte carE' "'P
t:ă�cau fncl'\ mni dP mult la fata J ccului . DE'-nbia in tramnn anulnl 82 apnr n-i m"le
semne de linistE'. după o inrordare cP n durat mai bine de un dpcen iu. La 20 Sl"p
teml: r i e a acestui an . o diplomll mil itară n m i ntf'şte lăsarea la vatră a veteran ilm·
din unele trune aux i l i are din Moesia lO, TrE'i ani mai Urziu însă, situntin rE'lativ
cai n : � se !nrăutdtPşte brusc : are kc atacul prin surnrizll ni d aci lf'r lui Dil lrr'aneuc;.
ot"c in timpul căruh a cil7ut insuşi guvcrnntorul MoPsiel, C. Oppius Sabi n us 31•
llJntr-:.-a cr>n mai d"S formulată este că moartPa lui Dr fi avut loc Intr-o luntA Cf'
s-nr fi desfăsur:>t in reg'unea vi!torului Nicopolis nd Jstr1 1 m 32, intemeiat de Trn' an,
regiar.c apropiată de viltoarea frontirri'l dintre cele două Moesii , sunf't'ior si lnfe
riol', separatf' in anul următor rle Domitian. Dae ă se ncceotA această ipote:rA, ar
rez<'.!t rt di, după pri mele atacur! nle dacilor, a avut loc o J upUI intrE' rlari l':i t,.,._
pele romane. concC'ntrr�te in ernhă de guvPrnatrt·. Dacă \inem seamă de faotul că
nl :wu l a avut loc foarte probabil iarnn, cinci Oppius S 1 binus SE' 11:ăsea poatP l a
K1d��us, putem localiza trecer"� Dunllrii undeva pe l a vărsarea Oltului sau chiar
m·ti ţi' la răs"rit, obliginclu-1 in fPiul ncf'sta pe guvernator să se lndrE'ote in grab:\
fnmotrl va dacilor tntr-o l uptă ce ii va fi fatală. Consecintele au fost, fllră indoialA
n<'fn!'tP nu numai pen tru provl!'lciE', dar şi pmtru lntrE'gul sistem defE'nslv al li me
su lui d u n l'rean, de-ahln consolidat de Vespasi an. Chiar clnc ă \inrm seamă dE' cm
til 'tt:tC1 făţl<ă a lui Tnf'it fată de DClmitian şi facem astfel kc anumitrlor exa�e
rărl, lncă putem considera vcrid ' c tabloul sumbru pe care ni-l prezintă Istoricul
romon : .acum nu se m 'l i nunea in di scutie hotarul im neriului si m a l ul (Dunării),
C'i t niJPre]P de larnll ale- legi unilor si stăpinirPa provinciilor ncastre • 33. Fcoul acel':
tor lntrmplărl tl regAsim şi la Iordanes. care, pe Ungă amănuntul tAierii capului

2P

Cf. C. Patsch, op. cit., p. 3-4.
CILXVI. 28 : cf. C. Patsch, op. cit., p . 5.
3 1 Eutropius, VII, 23, 4 : lordanes, Getica, 76.
32 Cf. C. Patsch, op. cit., p. 18.
33 Agr'c. 41 : ne-c iam de l i mite imperii et ripa, SE'd de hlbE'mis leglonum et
possE'SsionE' dubltatum • . Gsell, op. cit., p. 155, nr. 4 pune in legătură cu ace-st dE'?As
tru o monedă bătută in Crrta, reprezentind provincia Moe-sia in doliu (T. E. Mio
nni't, Description de medailles antiqut>s grecques et romaines, Suppl., t. IV, Paris,
1829. p. 350, nr. 3:l2). Faptul că o a�tf··l d .. mnncdă a fost bătută in Creta - ca
şi alte-le din epoca lui Traian, cu chipul Daciei sau Armeniei pe revers (Mionnet.
?O
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!ni Oppius Sablnus, adaugă : .(dacii) năvălind asupra mal multor castele şi cetăţi,
an prâdat regiunile care \ineau de imperiu• 34.
Gravele pierderi suferite de pe urma atacului dacilor lui Diurpaneus şi nesi
gural •\n In care se �ăsea brusc stăp!nirea romanii la Dunărea de mijloc şi de jos
1-au obligat pe Domiţian să părăsească in grabă Roma şi să se indrepte, însoţit de
J;rcfc.>ctul pretoriului Cornelius Fuscus, spre Moesia. O primă măsură luată in ve
derea unei mai bune aplirări a limesului şi a provinciei Moesia, ale cărei hotare
E'rau insuficient apărate in regiunea Dunării de jos, a fost impfn·ţirca acestei pro
viuctl in două : M oesia Superior - p!nă la riul Ciabrus, la răsll.rit de Ratiaria şi
MCJc�>la Inferior - p!nă la gurile Dunării 35.
O o doua măsură, a fost concenlrRrea unei puternire armate,
ndunate i n
scopul unui război de represalii !mpotriva dacilor. Pe lingi'! cele patru legiuni
ami1:lite mai sus, sint concentrate In Moesia : legiunea IV Flavia FE'lix din Dal
matia, 1 Adiutrix din Germania superioară, o I I Adiutri x d i n Britannia, iar in
plus probabil unele detaşamente ale legiunii a IV Scythica - comandate de
Caius Iul ius Quadratus Bassus - şi ale legi unii a XII Fulminata 36 .
O dată cu ele sint concentl·ate !ii unele trupe auxiliare suplimentare, pe carP
le-mn pomenit puţin mai inainte. Informaţiile lui lordanfs, core vorbeşte de pre
:;wntn lui Dom:ţian in Il lyricum .cu toate forţele sale• sint deci exacte 37• Aceasta
p•·es1 1 pune, pe de altă parte, că Domiţian şi Fuscus nu su!Jestimau capacitatea de
atac şi de rezistenţă a dacilor.
Aşa cum, pe drept cuvint, s-a subli niat, toate aceste deplasări de trupe, ca
şi mnwrile logistice in vederea unei campanii de represiune a dacilor lui Diur
pnnrus au trebuit să ocupe o bună parte a anului 86. C. Patsch ccns!deră cn
r•rima fazi'i a acestor lupte a putut avea loc chiar pe teritoriul Moesiei 38. La aces
te lupte ar face aluzie Orosius, c-are afirmă a fi citit in operele lui Tacit amă
n,:nt� cu privire la lupta dintre Diurpaneus şi Fuscus (.quanta fuerit Diurpanei
re.gis cum Fusco duce proelis quantuaque Romanorum clades, longo texto evol
vert:m, nisi Cornelius Tacitus, qui hanc historiam dili gentissime contexintu 39•
Textul lui Orosius vorbeşte l:ntr-adeYăr despre mai multe lupte in tre Diu�
paneus şi Fuscus - amintind şi dezastrul acest uia din urmă - dar nu avem
nil'i un temei să credem că aceste prime lupte din anul A6 se vor fi dat chiar la
sud dl· Dunăre. Cum e de conceput ea dacii, al căror succes impotriva lui Oppius
Sabinus se datora aproape exclusiv surprizei atacului, să se fi putut menţine pe
t�·riloriul provinciei Mocsia, expunindu-se la represalii care, mai devreme sau
m .. i tir;�;iu, trebuiau să se facă simţite ? Aceasta chiar dacă am admite ipoteza
formulată numai de St. Gsell 40, că regele dac s-ar fi bucurat In Moesia de spri
jinul dacilor transf<'raţi in număr mare de la nordul la sudul Dunării citev a de
cenii mai inainte. Faptul ar fi putut fi probabil numai in cazul cind absolut toate
p. 350, nr. 331 şi p. 349, nr. 330) nu ore de ce să ne mire (cf. Behrendt Pick, Die
fllflrzzen von Dacien und Moesien, 1. Hb .. Berlin, 1 898, p. 22). Credem
insă cd ea a putut fi bl!tută sub i mpresia dezastrului suferit de Cornelius Fuscu:i.
34 Getica, 76 : .multa castella et civitates invadent�s de parte i mperatoris
publice depraedarunt• .
35 Cf. C . Patsch, op. cit., p. 7. Primul guvernator a l Moesiel Superioare a
fost Lucius Funisulanus Vettonianus, transferat din Pflnnonia ; primul guvernator
cunoscut al Moesiei Inferioare a fost Sex. Octavius Fronto, care apare in diploma
militară din 14. VI. 92 (CJLXVl, 37). Cf. A. Stein, Die Legaten von Moesiea,
(Disserlntiones Pannonicar, 1 /1 1 ), Budapest 1940, p. 36 şi 58.
36 Cf. C. Patsch, op. cit., p. 9-10.
37 Getica, 77 : .Qua necessitale suorum Domitianus cum omni virtute sua
Illyricum propcravit•.
38 o,,, cit., p. 10.
39 VII, 10, 4.
� Gsell, op. cit., p. 155.
antiken
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.-uprlf' comandate de Oppius Sabinus a r f i fost măcelărite, lăstnd astfel provin
ci.J t(Jtală lipsită de apărare - şi fncă e greu de crezut că atacatorii ar fi fost
wlinaţi să-şi prelungească şederea pe timp de iarnă Intr-o provincie pe cit de
pustiit�!, pe atit de nesigură.
Planul de tttac al expediţie! impotriva dacilor - prima dintre cele două
ar.aint:te de Suetoniu - prevedea şi construi rea unul pod de vase peste Dunăre,
pod a cărui existenţă a fost confirmată de recentele cercetări arheologice 41. In
timp r.e Domitian işi continua activitaten de reorganizare a celor două Moesii,
eorţn;J expediţionar, condus de Cornelius Fuscus trecea la nord de Dunăre, inaln
.. nd foarte probabil pe vnlea Oltului, in ţara dacilor. Aici, desigur, au putut
avt..l loc luptele de hărţuială la care
iniţiativa dacilor lui Diurpaneus a găsit
o;ufi e' c·nte căi de atac impotriva invadalorului. Citindu-1 pe Tacit, Orosius subli
· Ua7.ft C'ă tn această vreme, deci in primăvara anului 86, Diurpaneus era incă re
�le dacilcr. ln ce măsură va fi condus el insuşi aceste lupte, care vor culmina
C'\1 o mare bătălie nefericită prntru romani e greu de spus. :Oupă Dio Cassius, in
act"Ste imprejurAri ar fi avut loc şi renunţarea lui D i urpaneus in fa\•oarPa lui
OE'<'t·La l , a cărui personali tate, energie şi pricepere sint subliniate de istcricul
grN" H Va fi avut loc acest eveniment inainte sau după lupta gren care a insem
nat. dC' fapt, şi incheierea campaniei ? Cu exceptia lui Dio Cassius 44, care vor
trştC' de o solie de pace a l ui DeC'ebal la Dom'ţian inainte chiar de inceperea
c"dmp::miei, toate celelalte i zvoare nu precizează acest fapt.
Dacă este să dllm C'rezare l nformoţiei prel u'ltă mal tirziu de Petrus Patri
cius ��. ar insemna că retragerea lui Diurpaneus in favoarea lui Decebal a avut
lo..· 1 1 1 primăvara anului O!i, inainte ca Fuscus să fi trecut Dunăreo. După acest
n�oment, Decebal ar fi trimis lui Domiţinn o nouă sol'e, de această dată spre
a-i comunica .in bătaie de joc • noile cond iţii, agravate, ale unei eventuale păei 46•
Su av,- m de unde şti in ce măsur11 o astfel de Informaţie reflectă situaţia reală
a r:.�porturilor dintre romani
şi daci după inceperea campaniei. De fapt era o
st:tre de război şi numai armele mai putenu determina rezultatul campaniei din
Bti, c·ondusă de Fuscus. Jzvonrele sint contradictorii in acenstA privinţA. Cronica lui
F.usc>IJiu inregistra pentru acest an o victorie a romanilor asupra dncilor 47 ; dim
JX·lr !vll. Iordanes afirmă că dacii i-nu invins pe romani, . omorind pe coman
dmllHI acestora, Fuscus • 48• Avem toate motivele să credem că Iordanes conta
min< :ml ori două izvoare, ori doull pn�aje diferite ale aceluiaşi i zvor. Numai
astflo'i ne putem explica fnptul eli el omite să ami ntească faptu l, amintit de Dic
Ca!:i us. că intre prima şi o doun parte n acestei campan i i a avut loc renunţaren
lui Di urpaneus şi urcarea pe tron n lui Decebal. Datorită acestei confuzii, con!je
C'intt'l a unei asrmenen contaminări, lupta in care ar fi căzut Fuscus ar fi fost
conciusă tot de Diurpaneus, ceea ce este inexact. Credem că, de fapt, această
conlaminare a pus al1ituri două momente deosebite in timp a activităţii lui Fus
e t ic; : cel dintii a avut loc in Dacia in 86, ol doilea in Moesia inferioară, citeva
lutd mai tirziu, in iarna a nului 86-87, cind COillll n dantul roman-Domiţian se in41 Iordancs, Getica, 11 : .totius pene rei publi<'ae militibus ductore FusPo
praelato cum lectissimis viris C\mnem Danubii consertis navil:;,ts ad instar pont!s
tr-ansmeare coegit super exercihtrn Dorpanei• Cf. D. Tudcr, in ,.Latcmus•, XX,
1 96 1 , p. 501 şi u1·m. ; idem, Oltenia romanii, ed. III, Bucureşti, 1 968, p. 3 1 .
4 2 VII, 1 0, 4.
4 3 LXVII, 6, 1 .
4 4 LXVI I , 6 , 5.
45 HGM l, p. 425 şi urm., 4.
46 Dio Cassius, LXVII, 6 , 5.
47 Chronlcon, 1 90 : .Anno l'6, p. Chr. CCXVI Olymp. Nasnmones et Daci
dimicantes advrrsum Romanos vieti•.
48 Getica, 78 ; "Turn Gothl haud segnes
rcperti arma capessunt primogene
conflictu mox Romanos devincunt, Fusccquc duce extincta-•.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

BM. CONDURACHI

138

10

toi"Sf'se intre timp la Roma 4P
a trebuit să facă faţă unul atac de diversiune a
lui Decebal. Celt>lalte izvoare nu a:luc nici o precizie din acest punct de vedere.
E adevărat că Eutropius aminteşte de nimi cirea arm<Itelor romane şi de ucide
rea lui Oppius Sabinus şi a lui Cornelius Fuscus in luptă, fără insA să preciZ!'7.C
in care anume luptă sau campanie a avut loc dispariţia lor 50• In cazul lui Cot·
nelius Fuscus, maj oritatea istoricilor - cu excepţia lui Cichorius - considerind
că el a condus o singură luptă tindeau să socotească logic ca dezastrul in care
a căzut prefectul pretori ului şi care a dus la ni micirea legiuni! V Aloudae, sA l i
avut loc i n Dacia, ş i anume i n campania inceputA in primăvara anului 86. Ştirea
că mai tirziu, după victoriile lui Traian se vor fi descopcr: t
maşini de război
romane şi vulturul unei legiuni părea a intări concluzia că Fuscus a căzut in
lupta finală a acestei campanii 5 1 • Citeva decenii mai tirziu, Iuvenal, a cărui osti
J:tate faţă de Domiţian era cunoscută, scria despre FuS<'us că a devenit . pradă
\'ulturllor daci" 52• Poate constitui insă acest vers o dovadă precisă despre locul
şi data dezastrului 1 In fond, Martial, care vcrbeşte despre aceleaşi evenimente,
aminteşte că prefectul pretoriului căzut in luptă a fost ingrop:lt in pămînt roman :

.Fuscus, păzitorul unei persoane sacre şi al lui Marte

îmbrăcat in tcgă,
Căruia 1-a fost incredinţaWi comar.da su;:>n•mă
odihneşte aici. Putem s-o spunem, zeiţă Fortuna,
lespedea aceasta nu se mai teme de ameninţăJ"ile
duşmanului.
Dacul a primit pe grumazul său infrint un mare jug.
iar umbra victorioasă stăpineşte pădurea inrobită " Sl.

Dacă e sl ctntărim gradul de precizare al celor doi epigramişti romani, e
limpedE' cA Martial, care a murit in 104 e.n., deci inainte ca Dacia sd fi devenit
provincie romană, nu putea afirma că Fuscus se odihneşte in pămînt roman decit
dacă se glndea la provinc-ia Moesia inferioară. Mai mult iilcă : e greu de presupus
că dupA asnsinarea lui D)mitian şi urcarea pe tron a lui Nerva, (96-98 e.n.) pce
t.ul, ale cărui simpatii prntru ultimul reprezentant al dinastiei Flavilor sint cu
noscuta, ar mai fi putut face ntit de clară aluzia la victoriile acestuia impot riva
lui Decebal şi nu ar fi nmintit recenta victorie din 102 a lui Traian. Apare deci
ciar că cpigrama aceasta a fcst redactată sub impresia tratatului din 89, care pu
tea fi considerat, mai alC's după victoria lui Tettius Iulianus de la Tapae, ca un
succes al lui Domltian. • Vulturii daci • ai lui Iuvenal trebuie deci interpretaţi ca
o simplA figură de stil, sugerind victoria dacilor lui Decebal.
In fond nu ştim precis cum s-a terminat camp!lnia d'n 86 e.n. Un lucru cs�l'
insă sigur : potrivit succesi unii
evenimcntelot· prezentată de Suetoniu, această
campanie - pe care el o denumeşte .prima l'xpediţie" - a Q\•ut loc ca urmaJ"e a
lnfringrrii şi uciderii lui Oppius Sal:: inus. Cea de-a doua . exped i ţ ie•, aceea eon
dus'l de Tt"ttius Iulianus (in anul 88), a urmat înfrîngerii lui Corn('lius Fuscus.
I n ordinea expunerii lui Suetoniu, camp::mia din CG, care e o .exp(·diţie" este deci
alta decit .infringerea
1'.1i Cornelius Fuscus, c�reia ii va urma cea de a doua ex·

•

4P Cf. St. Gsell, op. cit., p . 210 ; Ki:istlin, op, cit., p. 51, 50 şi nota 3.
VII, 23, 4.
5 1 Cassius Dio, LXVIII, 9, 3.
52 IV, 1 1 1.
51 VI, 76, 1-6 ;
Ilie sacri lnteris custos Martisque toga t i .

SJ

credita cui summi castra fuerc ducis,
hic sltus est Fuscus. Licet hcc, Fnrlunn, fateri :
non timet llostilis iam lapis ist.� m ; nas ;
grande jugum domita Dacus cervice recl'pit
ct famulum vlctrix pcssidet umbra nemus•.
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anume campania din 88. In'scrlpţia de pe altarul de la Tropaeum Traitmi
aşadar o altă fază a războiului care, spre deosebire de ce s-a petrecut
Dunării , n u · mai constituie o .expediţie", foarte probabil nu numai din
1nfrl.ngerli definitive şi a morţii lui Cornelius Fuscus, dar şi fiindcă iniţia
aparţinea aki lui Decebal.
'Dr$i izvoarele fragmentar păstrate nu ne-au lăsat nici o ştire cu privire la
al doilea moment al activităţii m i litare a lui Fuscus, avem toate motivele si\
d altarul de la Tropaeum Traiani a fost ridicat ciţiva ani mai tirziu de
Domiţian, chiar in regiunea unde a avut loc lupta finală. tn acest caz, tre
să considerăm că atacul lui Decebal a consti tuit o fr1arte abllă mişcare stra
lniţiativa sa de a pătrunde in zona de răsărit a Moesiei, adică in regiunea
aui apărată de trupe obligîndu-1 pe Fuscus să părăsească Dacia, dacă nu o
tncă mai inainte, fie să se indrepte in grabă înspre regiunea de răsărit a
·ei inferioare.
Putem chiar bănui că această diversiune a fost concepută de Decebal fncă
vremea prim�i campanii a lui Fuscus in Dacia. Acest fapt I-ar fi detcrm:nat
Fuscus să se îndrepte in grabă inspre Dunăre, şi anume inspre podul de vase
eaD:SJirU i t la inceputul campaniei. De acolo, prin marşuri furţate sau cu ajutorul
dun?renc, el a incercat n tăia calea dacilor pătrunşi in regiunea de răsărit
oesici inferioare.
De altminteri, cine studiază direcţia atacurilor dacice in tot cursul acestui
1, poate constRta că ea s-a schimbat permanent, de la Dunărea de Mijloc spre
IJuntlrea de Jos. Intr-adevăr, inainte ca Tiberius să fi organizat provincia Moesia
să fi construit primele fortif'caţii ale l i mesului, atacurile dace se indreptaseră
:IPl"e sud-vest şi sud. Noile castre nu vor fi atacate de daci decit in vremea anilor
----9
-.6 , cind li mesul dunărean este lipsit de apărare 54• După ce Vespas'an întăreşte
din nou această zonl! a frontierei , atacurile lui Diurpaneus se îndreaptă spre zona
de răsărit a provinc'ei, încă i nsuficient apărată. Diversiunea lui Decebal are deci
această directie, poate chiar şi mai accentuată, in sensul că Fuscus a fost nevoit
să ducă l upta şi mai departe spre răsărit, într.-o zon1î in care armata romană nu
a\'ea încă nici un punct de sprijin.
Oricum ar f1, atacul dacilor a putut avea loc spre sfîrşitul anului 86, mai
pJY�h'l h i l chiar in timpul iernii 86-87. Atacul s-a soldat pentru romani cu un de
zast rn în care au căzut numeroşi ostaşi romani din garda pretoriană, d i n legiunea
V Ahmdae, din cohorta T I Batavorum, precum şi din alte legiuni şi detaşamente
auxilia,.e, care vor fi participat la luptă. Cornel ius Fuscus, el insuşi , va cădea in
luptă şi, aşn cum va spune puţin mai tir7iU Marţial, va fi ingropat in pămînt ro
mw. E uşor de imagiJ;l.at impresia deosebit de putern ică pe care a provocat-o la
Roma flCPSt deza�trll CaJ•e depăşea pri n numl!rul pierderilor ş i prin
primej dia rn
care se găsea d i n nou Morsla aUt dezastrul lui Caius Fonteius Agrippa d i n 69-70,
cit şi pe acela al lui Oppius Satlnus din anul 85.
Nu avem i P formaţii cu privire la măsurile imediate luate de Dom'ţian, dar
tnsăşi alegerea lui Tetti.Us Jul' anus în fruntra grupelor desti nate să anuleze efec
tt>le victoriei l u i necebal era o garanţie. Fostul legat al legiunii a VII-a Claudia
avea o bogată PXPeriPnţă militară şi îşi ciştigase faima in timpul luptelor cu roxo
lanii tn februariP !).9 55• Unele inscripţii ami 11tesc {Yleritele unor ofiţeri cat·e s-uu
i lustrat in aC'east4 campanie care a avut loc in anul 88 56, . Nu e desigur locul �
-----·-�-

54 C. Patsch, Aus 50n Jnhren vorrijmisch er und rllmischer Geschichte Sildo.ţ
teropas, 1 , Teil (Ak. dcr Wiss. in Wien, Phil. - Hist., Kl. 214, 1), Wien, 1932, p. 1 70
şi lll'nl.
55 Cassius Dlo, LXVII 10, 1 ; cf. C. Pntsch, Der Kampf um dem Donauraum
unter Domitian und Trajan, p. 28.
56 CIL VIII, 1026 = Dessau iLS. 2127. Această inscripţie d i n Cartagina este
d L osebit de ��:!:(·l.tivă in privinţa cl!lor d<..ucl mari campanii dacice ale lui Domi
ţinn : .Q V ! lanins Q. f. Voi. Nepos Phi !i ppi'>. C'(tnturio) coh. XIII urb(anae), donis
duni.ltu:� a liomitiano ob bellum Dacic:um, item ab eodem ob bellum Germanicum,
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intrâm in amănuntele acestei campanii, care se va termina cu victoria lui Tl:'ttius
Iulianus, de la Tnn ae. E deajuns să amintim doar doua fapte şi anume : pentru a
lovi pe Decehal in tnsăşi inima regatului său, Tettius Iuli anus şi-a schimb at direc
ţia atacului roman de la vest spre est, fapt care, fără i ndoia l A, nu este intimpl<i
tor ; acum de-abia se va ajunge la tratatul de pace dintre Domiţian şi Decebal,
tratut pe care regele dac va şti totuşi să-1 folosească tn sensul cel mai potrh i t
intet·eselor sale.
Raţiunea ronsb·uirll altarului funerar de la Tropaeum Traian! devine � stft>l
evidentă : Domitian va putea In sfirşit, dupfi terminarea luptelor cu De ceba l , ;;ă
ri d i ce in a mintirea celor căzuţi - şi erau mulţi - un mormint de acest gen.
Amintirea evenimentului era încă proaspătă şi numele soldaţilor căzuţi in luptă
erau desigur consemnate in registrele legiunilor şi detaşamentelor respective. Este
greu de presupus. de a l tfel , aşa cum am amintit mai sus, că aceste registre se vor
fi păstrat cu grijă timn de două decenii, pentru a fi folosite de Traian in cazul
ipoteze! construirii aceFtui altar o dată cu mo rmintul triumfal.
Legături le strinse ale lui Comelius Fuscus cu dinastia Flavlllor tl obligau
de asemenea la acest art de pietate. Mal puţin clară este insA raţi unea construirii
la Adamclisi a monumentului triumfal al Jui Traian. Chiar dacă trebuie să luăm
in consideraţie di versiu'l"t>a lui Decebal in M:oesia la inceputul celui de-al doilea
război dacic. nu nvem nici un i zvor istoric care să precizeze tn regiunea viitorului
oraş Tropaenm Tralani darea unei astfel de lupte. In sch im b insa, Ammianu�
Marcellinus 57 şi lordanes 58 am in tesc clar o vi ctorie a lui Traian impotri va daci·
lor in reglunen viitorului oraş Nicopolis ad Istrum. Dacă tnsă monumentul t riu m
fai de la Adamclisi a fost ridicat alături de altarul funerar al lui Domiţian,
faptul puten avea o adincA semnificaţie : Traian subli n i a prin acest mon u me n t
închinat lui Mars Ultor răztunarea infringerii suferită două decenii mai înainte
de pe urma iniţiativei acE'luiaşi adversar, Decebal, regele dacilor 59•

DE NOUVEAU QUELQUE CHOSE SUR L' AUTEL
FUNJ!: RAIRE DE TROPAEUM TRAIANI
Resume
L'auteur r{• p rend la discussion autour de l 'autel funeraire de Tropaeum Tra
iani. Cette discussion s'av�re d'autant plus :uecessaire qu'une dernh�re synthese
sur J'histoire de la Scythie Mineure, que nous devons â Rad u Vulpe, insiste de
nouveau sur une datat ion tardive de ce monum�:nt, consid ere romme con tempo
rain du monument t ri omphal de Trajan, erige E'n 109.
J,'t·xamen c: t � doc uments arc he<Jl.Jgiq ues el epigraphiques, et su rto ut une uua
Jyse plus serree des textes sont a meme de donner raison a C'. Ci ch o ri us q u i ,
item torquib(us) annillis o b bE'llum Dacicum•. Nu e vorba deci d e decot·aţii pri
mite tn cursul aceluiaşi război, ci de decoraţii succesive, in două războaie dacice.
C'f. B. Fi low , op. cit. p. 36 şi n. 1 .
57 XXXI, 5, 1 6 : .Nicopolis, quam i ndi cium victoriae contra Dacos Traianus
condidit imperator•.
'' XVIII, 101 ; .Nicopolim . . . , quam devictis Sarmatis 'l'rai anus Pt fabric;w i t
e t applauvit Victoriae civitatemM.
S9 De aceeaşi părere este şi 1. A. Richmond, A damclisi, în .Studii ş i ( ·en·et:\,-:
de istorie vec he " , 1 9, 1 , Hlfill, p. 28 : . Aşa ne explicăm pe dl>pl i n v3harea th•di
caţiei către Mars lJltor. Sentim�entul de implinire a rilzbunăl'i i i - a iJ. d t::nnat -;;;
aleagă locul m on ument ul u i aproape de mausoleu şi de altarul celor l'0::. Zil\i în ! u pt;'i,
fori i ssi m i viri a căror glorie et"a cinstit& in fiecare an p1·in pură<' i C'PJT I I l ! tl l i <; l e " .
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dejă en 1 904, avait attrlbue ă Domitien le merite d e c e mausol�e. Dans son etud•\
l'auteur souligne quelques faits qui merltent �tre soulignes, entre autres, l'ante
riorite et la precision de la biographie de Suetone par rapport aux sources tar 
dives de l'hi stoire des guerres de Domitien avec
les Daces. Or, Suetone uffirnw
formellement qu'entre 85 et 88 il y a deux expeditions et deux defaites romamc); .
Il s'ag : t donc de quatre phases de ces guerres : 1) 85 - defaite d'Oppius Sabinus ;
2l 66 - compagne de Mesie et de Dacie, dirigee par Cornelius Fuscus, prefet du
pr·�toire ; 3) 86/87 - defaite de Fuscus, tres probablement ă Adamclissi (Tropaeum
T•·;�iani) ; 4) rlll - · deuxil!me expedit ion t omame dirlgee par Tettius Iulianus.
Lt> mausolee et l'autel de Tropaeum Tralani ont du �tre eriges apres nil. Ce
fut toujours lă que Trajan erigea en 109 son monument triomphal dedit'> ă Murs
Cltor et d es tin e ă vanger la memoire des ,.fortissimi viri qui pro republica marte
occubuerunt • . La victoire obtenue par Trajan contre une coalition organisee eu
102 au sud du Danube par Decebal doit avoir eu lieu beau.coup plus au sud, ă
N icopolis ad Istrum, selon les informations d'Ammien Marcellin et de Tordanes.
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GANEŞT I I ŞI ARBU REŞTII
(Fragmente istorice, 1 538-1 541)
ŞT. S. GOROVEI

1. In istoria unei ţări, consplraţille şi loviturile de stat, prin care un grup,
indeobşte restri n s de oarreni, mai indepl'irtaţi sau mal apropiaţi de conducerea
\Arii, incearcA sA-şi impună ideile lor in privinţa acestei conduceri, ocupA un loc
insemnat, deşi sint mal puţin studiate, poate şi din cau?a repulsie! fireşti pe care
o poate provoca orice idee de co n s piraţi e. In cazul de fa t ă chestiunea care va fi
tratată nu are un istoric al ei, intrucit cercetătorii noştri au preluat i nfor maţia
cronicAreascâ, nemaicăutind �A vadA ce desemnează ea In reali tate. O mai veche
mişcare boiereascA a fost examinatA de Ilie Minca i n tr-u n studiu de o exemp lară
exactitate 1, dar complotul GAneştilor şi Arbureştilor nu a format lncă obiectul unei
analize amă nu nţi t e 2. Asupra unor aspecte ale acestui complot ne vom opri in rin
duril e care urmează.
Pentru o mai bună intelegere a Inti mpl A ri l or, sa u rm Arim mai InUl, eveni
me ntele premergătoare complotului Găneşlllor şi Arbureştilor.
,

,

,

I T. La 9 Iulie 1 538, in plinA vară, Soliman Magn i flcul, sultan osman ltu
şi padişah de Rum, părăsea capitala lumii, cum le plăcea turcilor să-şl numeascA
lslanbulul lor, pentru a fa ce o expediţie pe care cei din jurul său o şi vedeau
t>trălucită şi victorioasă. Provocată de purtarea cu totul necredincion!ă a voievo
cului Petru al Moldovei, cxpediţia a fost şi un prilej potrivit pentru o Inspecţie
{;:p nera lă , şi, astfe l, abia la 26 august 3 oastea trece Dunărea. Gra;ie .,Itlncrarulul
cxpedi\iel 4, drumul turcilcr prin Moldova e bine cunoscut.
lncă din drum sultanul trimite vorbă voievodului că, dacA va veni sA cearA
Iertare, "va fi totodată onorat şi cu iertarea, b i nefacere a şl favoarea lmpArlteascA 5,
..

..

, Ilie Minea, Complotul boicresc contra

istorice.. , 2/IV, 1928.

lut Şteflfniţli vodll, fn

,.CercetAri

2 O priYire generală, totuşi, la : E. S tăn escu Le coup d'etat nobilfaire de l 53B
et son r6le dans l'asservissement de la Moldavie par l'Empire ott01n4n, In ,.Nou
velks etudes d 'histoire", J, 1955.
3 Clfllftori strdini despre ţlfrile romdne, voi. I, Bucureşti
1968, p. 384 (se va
cita, in conti n uare sub forma : Clfldt. strlfint).
' Publicat in Clfllft. strlfini, pp. 382-385.
ţlfrile rom.dne, voi. 1, Ducureştl 1966, p. 223 (se
s Cronici turce1ti privind
va cita, ln continuare, sub forma : Cron .turc.).
,

,
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!ar dacă nu va ve n i, acesta ii va fi sfirşitul. Tn faţa p ri m ej die i , Petru Rareş adună
sfatul ca să ceară cla si cele aurilium et consilium d atorate de boi erii săi. Ca mai
tirziu sub Ioan vo d ă cel Cumplit, părerile boierilor erau împărţite, dar toţi erau
înspăimîntaţi, in ci t ,.se sfătuia şi unul de la altul cerca sfat, ce vor face, ca sll
poată hălădui de atîta nevoi .. 6. In adevăr, primejdia era cu atit mai mare, cu cit
la grosul armatelor turceşti se adăugaseră o m u lţi m e de detaşamente tătăreşti.
A<·es t puhoi putern ic in tră în Moldova la 26 august 7, aj ungind in ţinutul Fălciului
la 31 a u g ust e.
tn aceste împrej urări dramatice, se ţ i ne , la Roman, după cit se pare 9, sfatul
care trebuia să hotărască ati t ud i n ea Moldo\'ei . Rareş işi e xp r 1 ma ourm\a o� u \U•e
p i ept duşmanului, ca altă dată ilustrul său părinte. "Alu 1u.:1 - 1 . "., , ., .... ,.... u u • " �'"'' "'
turc Matrakci - ghiaurii logofeţi şi cel cu numele ae M 1 n u , l:l l t l l �o.l cun: o:::o�c: :w.a
r·ea adevărată şi i ntrezărind sfîrşitul lucrurilor. J UO"'(;wou-• o:: c u u u u u �c: :.ana
toasă"' 10, s-au opus. arăti nd că ,.nu se poate spera vre-un aj utor" dl' nicăil'ri. Tn
adevăr, turcii erau inţeleşi cu polonii, şi, mui tirziu, Rarcş avea să-i reproşeze
aceasta regelui polon, spunindu-i că, dacă I-ar fi aju t at, i-ar fi resp i ns pe turci.
Logof:•tul Trotuşanu şi portarul Mihu au pledat pentru o supunere de bunăvoie in
faţa t u rci lor, pentru a salva ţara şi po:: locuitorii ei. ,. A poi - continuă Matrakci spuni ud că restul poruncii il priveşte pe el (pe Rnreş), logofătul a rămas l i ni ştit,
la lO< ul său � 1 1.
"1 otuşi, voi evo d ul hotărî să opună rezistenţă, ind emn î ndu-şi in cuvinte inflă
cărate boierii la luptă, spunindu-Je : ,,de la lupta noastră vitej easeă sii ia pildă
vintul şi focul trecător'' 12• De altfel, Rareş luase măsuri de a părar e, organizînd
şi int•1rlnd tabăra in codrii Botoşanilor ; e indoielnic, însă, că ar fi putut infringe
pe turci - chiar dacă boierii nu 1-ar fi trădat· - ap u nind 70.000 de oameni unei
armat e de trei ori mai mari 13.
l n vremea aceasta, turcii înaintează ; pradă şi distrug Fălciul 14. Pe cînd sul
tanul era la Conacul lui Vodă, la 7 septembrie, cronica turcească zice că s-a pro
dus un atac, in urma căruia Rareş s-a spcrrat şi a fugi t u. In realitate, el fusese
acum informat de Nicoar6. Hâra cămăraşul 16 asupra complotului i n tern - ,.0,
\"O i , voievodule, boierii se pregătesc să se lepede de tine !" 17 - şi. poate, şi asupra
trAdArii externe, d i n Transilvania, unde, la Ciceu, pircălabul Simeon şi episcopul
/\nastasie de Vad stăteau in legătură cu Mihu 18. Intelegind că nu mai poate salva
nimic, Rareş hotărăşte să părăsească ţ ara, plecind spre Ioan Zupolya. Inaintea
plecării, se pare că a î n temni ţat la Roman pe citiva dintre boierii opozanti, intre
care Mihu şi Trotuşanu 19• Evident, cind se află de fuga lui Rareş, bruma de re
zi sten ţă care ince puse a se schita, a incetul cu totul. Cu uşurinţă, turcii incendiază
Iaşii, la 9 septembrie 20.
6 Gr i go re Ureche, Letopiseţul Ţlirii Moldovei, ed. II, Bucureşti 1958, p. 1 53.
7 Iti nera rul turc, in Clilăt. strliini, p. 334.
• Ibidem.
' Grigo1-e Ureche, op. cit., p. 162 : pe boieri ,.dndu au prib"egitu Pătru vodă
din ţară, i-au fostu inchis in cetatea Ro manu lu i, avindu prepus de viclenie".
lJţacă sfatul s-ar fi ţinut la Suceava, ar fi de neinteles pentru ce boierii au fost :In·

chişi la Roman.
10 Cron. turc., p. 224.

1 1 I bidem.
12
1l

H

I bidem.

Istoria. Rom4niei, voi. II, p. 647.
Cron. turc., p. 411.

1' Ibidem.

16 Grigore UrE:che, op. cit. p. 153.
17 1. Bogdan, Cronicile slavo-romdne din sec. XV-XVI, ed. P.P. Panaitescu.

Bucureşti 1959, p. 99.
Il Stoicn Nicolaescu, Documente slavo-rom4ne eu privire la relaţiile Tlirii R�
m4neşti şi Moldovei eu Ardealul fn sec. XV şi XVI, Bucureşti 1905, p. 169.
19 Grigore U reche. op. cit., p. 162 : v. mal sus, nota 9.
211 Crem. turc., p .412 ; Cillăt. străini, p. 3&15.
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Probota,

oştirea

lul

Soliman
Consi
vreme,
nordul
sfătuit
� \Oţii, ce vor face de acea nevoie ce le venise asuprA" 23. ln asemenea condiţii,
·�·a mai bu n desigur că nu mal era ni mic de făcut decit sA se supu nA cu
�� cotropitorilor. Deja de mai inainte, Mihu şi Trotuşanuo, pe care chiar cro
-.ea turcească ii socoate "răi din fi re" 24, se duseseră In tabAra osmană, la Mehmed
bri. şi ceruseră iertarea 2s.
Refugiaţi! de la B ădeuţ i hotAriri să trimită un sol. ŞI au trimis pe Trifan
C"10lpan 26, care dobîn d eş te iertarea 27. Tot atunci, Soliman dădu un firman, che
mind la sfat pe "toţi bei i şi bei zadel el e şi marile feţe bisericeşti şi călugA.rii pre
MJnt şi preoţi i " 21. Od ată cu Ciolpan, se ducea la HAdeuţi, cu această poruncă,
:m ceauş i m pArAtesc.
_\duna.rea electivă convocatA de sulta n se întruneşte la Suceava, "ţintndu-se
sfaL timp de patru zile" 29. La capătu l acestui sfat, ţinut in condiţii neobişnuite,
..in a patra zi, boierii şi notabilii ghiaurilor din Moldova s-au adunat şi au cerut
�o.-rt.are - JO incă o datA. Alegerea boieri l or a căzu t asupra protej atul u i sultanului ,
pe nu me Ştefan. Cine era noul voievod ?

�. la 15 septembrie 1538, In zi de duminică, in faţa ceUiţli Sucevei 21•
� rezistenţa inu t i lA , apArAtorii ceUiţli au deschis porţile. In această
.....aA populaţia oraşul ui se ascunsese de frica oştii i sla mJ ce" 22, fugind in
;.lrii., spre munţi. La B ăde uţi , "strinsu-s-au vlAdicii şi boierii ţArii , de s-au

Toate cronictle turceşti sint unanime in privin \a originii sale voievodale.
Astfel, "Itinerarul turc" i l numeşte "un vlăstar din familia domnească" li, iar
�asuh Matrakci, in a sa Fetihname-i Kara Bogdan, afirmă că noul domn era .,din
••i\a răposu tului Ştefan" 32• Alte croni ci îl fac chiar fiu al lui Ştefan cel Mare,
aşa cwn el insuşi se va num i in documentele pe care le va emite timp de doi ani.
Iarăşi lucru foarte curios e cA toate izvoarele osmane il numesc Cetne voievod.,
nume i ne xpl l ca bi ! ll. Cronica moldovenească, la fel cu cea a lui Bielsld, li spune
.,Ştefan vodă feciorul lui Alexandru vodA" l4, I a r Fabio Mlgnanelll, in relaţ i a sa din
1 538, arată că voievodul e "fiul natural al lui Sandrin" l5, Coroborind aceste două
<1fi rma\i i cu cele două precedente, reiese in mod cit se poate de clar că acela pe
care posteritatea il va cunoaşte sub numele de Ştefan LăcustA era fiul lui Alt'
xăndrel, mort în 1496, care, intr-un act emJs in 1481, işl spunea Sandrinus, şi deci,
pînă la o probă contrarie, nepot descendent 3' al lui Ştefan cel Mare. O singuri

2 1 Cdlă t . strliini, p. 385 ; Cron. turc. p. 269 ş.a. locuri.
Cron. turc. , p. 480 .
23 G ri go re lTrech<', op. cit., p. 1 56_
24 Crnn. turc., p. 229, 254.
2s l bidPm, pp. 229--230, 254.
26 U rmaşii sAi apar In uric-ul din 1!1 februarie 11l07 (lJ.I.R. , A, 2/XVI I , nr. 106,
22

pp. 119-90).
27 Grigore l fr('dl<', op_ rit. p. 156
28 Cron turc., p. 480.
29 Ibidem, p. 354.
JO I bidem_
J1 Călăt. străini, p. 38531 Cron. tu rc. , p. 230.

:

... . . s-au milostivil şi i-uu iertat" .

ll După cum ne comunică distinsa cercet.ătoare, d-na Maria Matilda Alexan
drescu - Dersca - Bulgaru, acest nume ar putea fi o poreclA cu sensul de .,tncăpl
ţinnt". li exprimăm şi aici mulţumi ri l e noastre cele mai vii pentru toate lAmuririle
date cu atita amabi litate.
34 Grigore Ureche, op. cit., P- 156 ; la Bielski : Şt<>fan Alexandrovi('i .
Js Călll t . strdini, p. 466 (subl. n_).
36 ln l i mba romAnă nu exist.ă �meni diferiţi pentru cele două caiRgnrii de
nepoli, numiţi, in francezA, petit-fils şi nelleu. Pentru a le deolleb i, folos i m tE'rm en i i :
nepot descPnd4'nt (dE' fiu sau fiică) şi nepot colatPral (de frate, soră sau văr)_

10 - Cercetări istorice
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obiecţie se poate ridica : tot Mignanelli ne spune că Ştefan vodă avea 30 de ani,
deci s-ar fi născut pe la 1 508. Credem, insă, că nu poate fi un motiv serios,
intrucit virsta era lucrul cel mai puţin important pentru voievozii noştri, şi. pe
lingă faptul că un om se poate înşela lesne in aprecierea virstei, dar . voievozii
înşişi işi asctmdeau virsta adevărată. Se vede acest lucru . şi din faptul că Lăcustă
se pretindea fiu al lui Ştefan cel Mare, deci s-ar · fi născut inainte de 1 504. Dar,
ca fiu al bAtrinului voievod, e greu de crezut că se mai putea naşte după 1490.
Rămîne doar soluţia că se născuse pe la 1 494-1495, dintr-o legătură nelegitimă
a. )ui Alexăndreţ, care, probabil , din această cauză, a ţinut să-I îndepărteze de
Moldova, trimiţindu-1 la Constantinopol 37• Turcii au vrut să-1 instaleze copil, pe
tronul din Suceava 38, la moartea lui Ştefan cel > Mare, dar !n faţa hotAririi lăsate
de acesta cu limbă de moarte, solul turc, venit odată cu logofătul TAutu, 1-a .insta
lat pe Bogdan. Ştefan a rămas In curtea sultanului şi, slujind acolo, ajunsese loco
tenent de · lefegii 39• Se căsătorise cu , o prinţesă · româncă, probabil valahă, Chiajna,
care i-a dăruit doi fii, Alexandru şi Ştefan 40, şi' care a murit 31 iulie 1542 şi
a fost îngropată la mănăstirea Bistriţa 4 1 • Faptul c semnificativ : acolo fusese
ingropat Alexăndrel, in 1496, şi poate tot acolo fusese dus şi cadavru! lui Lăcustă.
In sfîrşit, la 21 septembrie 1538 42, in zi de sîmbăt,§, noul voievod era ales şi
1ntărit in domnie printr-un alt firman. ln . sunet de tob,e şi chimvale, Ştefan voievod
e imbrăcat cu o blană z"Oşic şi cu un caftan strălucitor _; pe cap i se pune o bo
netă de c<Jiifea aurită, şi i se dăruicşte şi Wl calpac ; .in mină i se dă un fel de
sceptru. Un vlădică il unge domn ; toţi cei de faţă ,.nu făcut rugăciuni pentru
sănătatea padişahului şi i-au s�rutat miinile" 43. Apoi, primi steagul care-I conflnna in domnie.
'
'
A doua zi, chiar, la 22 septembrie, sultimul plecA din Suceava, nu inai Q tc,
insă, de a fi ridicat şi fabulosul tezaur al Moldovei, găsit de marele imbrohor,
Hussein aga, şi de care vorbeşc toate cronicile turceşti contemporane. Bogăţia
tezaurului e confirmată şi de A. Vet1lll csics, şi el contemporan cu evenimentele 44•
Ducind cu sine această comoară, care are şi ea povestea ei, cu Wl considerabil
cîştig teritorial, cu Wl alai care includea, ca supus, pe voievodul Ştefan, Soliman
Magnificul, mulţumit de reuşita ... excepţională ... a expediţiei sale, porneşte pe dru
mul intoarcerii. Era deja departe, cind, intr-o simbătă, la 28 septembrie, dis-de-di
mineaţă, nenorocitul, pentru moment, Rareş, aj unse la Ciceu 45.
Moldova a\'ea acum doi domni. Unul, la Suceava, căuta să ţină piept boierimii,
ale cărei tendinţe hegemonice erau lot mai puternice, iar celălalt, care nu incetase
a se cons i dera el, domn legitim al Moldovei 46, incerca pe toate căile să obţină
iertarea turcilor. Ironia soartei ! El, care incepuse ca vajnic luptător contra turci
lor, va sfîrşi prin a săruta mina sultanului şi a-şi pune .,capul sub tălpile" sale 47 1
Şi, ca şi cum n-ar fi fost de-ajuns pentru demnitatea sa de monarh, ceru şi obţinu
"multă oaste turcească", condusă de acelaşi Hussein aga, marele imbrohor, care-I
aduse şi-1 instală in Moldova.
·

,

Cdliit. strdini, p. 466 : .,a fost mutat datorită stăruinţelor tatălui său".
P. P. Panaitescu, Contribuţii la istoria lui Ştefan cel Mare, in .,A.R.M.S.I.'',
s. III, t. XV, mem. 2, p. 1 5.
39 Cron. turc., pp. 230, 354, 4 1 2 ş.a. locuri.
37

38

40

Menţionaţi in documentele din 1 538-1540.
Iorga, Inscripţii din bisericile Romdniei, 1, Bucureşti 1905, p. 38.
-12 Căldt. străini, p. 385.
u Cron. turc., p. 271.
u Călăt. străini, p. 421.
45 Grigore Ureche, op. cit., p. 1 55.
46 Cronica oficială ii socoteşte domnia de 19 ani şi jumătate, fără intreruperea
1 538-1 541 (1. Bogdan, Cronicile . , p. 1 1 8 şi nota 5).
47 Grigorc Ureche, op. cit., p. 159.
4 1 N.

. .
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I I I . J�adur, printr-un concurs de împrejurări, la 21 septembrie 1538 se urcă
la tronul de la Suceava un nou Ştefan voievod, a cărui domnie, in totală opo:zlţie
cu cea a bunicului sAu, a fost o năpastă pentru Moldova. Greutăţi politice şi
allamităţi naturale i-au intunecat scurta domnie. Supărată de concesiile făcute
turcilor, marea boierime, a cărei putere crescuse considerabil după moartea lui
Ştefăni\ă, a ţesut un complot de palat, asasinindu-1 pe Ştefan Lăcustă. "Găneştit
li Arbureştii ( ... ) 1-au omorît in cetatea Succvei" 48• In frtmtea conjuraţiei erau,
deci, două din cele mai de seamă neamuri ale Moldovei, neamuri al căror trecut
fusese amestecat cu însăşi istoria ţării şi care pătimiseră prigonire sub domnii
precedenţi, in speţă din partea lui Ştefăniţă, care ucisese pe Luca Arbure şi de
a cărui frică fugise Cozma Şarpe (Gănescu) in Polonia, la 1 523. Scopul nostru,
acum, este de a identifica pe ciţlva dintre participanţii la complot, membri ai
a(.-estor două neamuri.

G elneştii
Lăsînd la o parte începuturile 19, cam nebuloase - ca orice inceputuri , de
:1ltfel - ali' acestui neam, să vedem care era compoziţia lui in prima jumătate
a veacul ui al XVI-lea,
La 6 octombri e · 1 5 1 7 se întăreşte o împăr\eală de moşii, făcută de fra\ii Ma
rena, Magdalena, Ion Gănescu, pîrcălab de Neamţ, şi Cazma Şarpe postelnlc 50•
Acesta din urmă va fugi in Polonia, la 20 martie 1 523 �1, împreună cu fiul său
Nicoară, "oplimus j uvenis", şi va muri acolo, inainte de 1527, cînd regele polon
intervine pe lîngă Petru Rareş, pentru a permite lui Nicoară reintoarcerea sa in
Moldova. Se pare, insă, că Nicoară a murit tînăr, in Polonia �2• Fiicele lui Cozma
Şarpe, căsători te cu boieri moldoveni, precum Glăvan vistierul �3 sau Toader Pră•
jcscu vistierul 54, au lăsat urmaşi in alte neamuri.
Ioan Gănescu murise, poate, inainte de 1523. Fusese căsătorit cu o Marena 55 şi
a m·ut patru copii. Pe cei doi băieţi, Ieremia şi Văscan, ti găsim menţionaţi in
1 347, împreună cu unchiul lor, Ieremia fost humelnic, intr-un document privind
s;Jtul Păuşeşti , pe care ei .,1-att pierdut acest sat in hiclenie" �. IatA, di ntr-odată,
trei persoane din partida Găneştilor : Ieremia humelnicul, soţul Magdalenei �.
I eremia Gănescu (numit aşa după acest unchi al său), şi Vdscan Glinescu. Soarta
lui Ieremia Găneseu nu ne e cunoscută. Ştim, în schimb, ce s-a intimplat cu
Văsean. El a reuşi l � ă fugă in Polonia, şi, pentru extrădarea sa, Petru Rareş va
t r i mite, in 1 545, pe cunoscutul diplomat moldovean Avram Banilovschi. Regele
a permis solului să caute şi să-şi ia boierii doriţi de voievod. Se pare că boierii
au revenit in Moldova, unde au dobindit iertarea. Murind Văscan Gănescu inainte
d(' 1 547, .,mătuşile'' ( recte : verele) sale, fiicele
lui
Ieremia
humelnicul,
dau
mănăsti rii Sf. Ilie satul Hăsnăşenii, la Cîr!igătură, pentru pomenirea răposatului sa.

48 Ibidem, p. 160 (sub!. n.).
Ştefan S. Gorovei, Vechi neamuri de boieri moldoveni (ms).
� D.I.R., A, 1 /XVI, nr. 106, p. 1 10 (toate volumele citate sint din aceeaşi scrie,
,\, Moldova).
�1 Grigore U reche, op. cit., p. 145.
! 2 C. Gane, Ştiri noi despre Toader şi Gavril Gănescul, in "Arhiva Românească" ,
V l l l , p. 207.
�3 Ibidem, p.206, nota 5.
�4 Comunicat de distinsul nostru prieten, I. C . Miclescu-Prăjescu. II rugăm să
pri mească intreaga noastră gratitudine.
� Damian P. Bogdan, Pomelnicul mănăstirii Bistriţa, Bucureşti 1945, p. 1 14.
� D.I.R. , cit, nr. 495, p. 551.
57 Ştefan S. Gorovei, Vechi neamuri de boieri moldoveni (ms).
58 D.I.R., 3/XV I , nr. :�9. pp. 29-30.
49
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Din documente mai aflăm şi pe alţi membri ai partidei GA.neştilor. La 7 apri
lie
Petru Rareş dAruieşte şi întăreşte lui Sava pastelnic un sfert din Girleştt,
la Tecuci, care fusese al lui Plitraşco, fiul lui Bran 9, iar PătrlllJCO, fost vomic de
Vaslui 60, a "pierdut-o in viclişug, cfnd au fugit cu G4neştii". Deci, lncă un partizan
gănesc. Pentru ce fugise el cu Găneştii, şi, inainte de aceasta, pentru ce li se
alăturase lor 7 E tndeobşte ştiut că Pătraşco este tatăl lUi Cristea Buhuş '1, care,
la sfirşitul secolului, va fugi şi el in Polonia, de frica lui Mihai Viteazul, ca par
tizan al Movileştilor, prin soţia sa, Nastasia Prăjescu, devenită, apoi, soţia paharni
cului Ioan Procopie Caraiman 62• Nicăieri nu se poate vedea Inrudirea dintre
GA.neşti şi Buhuşeşti. Insă, studiind amfmtmţit informaţiile documentelor şi mai
ales scurgerea proprietăţii pe unele ocine, am ajuns la concluzia cA PAtra.şco "Buhuş"
era ginerele lui Ion Gănescu : la 1620, apare "Dumitru Buhuş, feciorul ctrstei Buhuş,
nepotul lui Ion Glinescul" 63, care moşteneşte părţi in GAneştl Din tabla de strA
moşi a lui Dumitru Buhuş reiese că acest personaj < + 1647) nu putea fi un nepot
al lui Gănescu, ci un strănepot. Coroborind aceste concluzii cu informaţia docu
mentului din 1 546, amintit mal sus, devine limpede că soţia lui Pătraşco era o fatA
a lui Ion Gănescu, dar nu Ana, mama Maricăi şi a Nastasiel, care nu slnt suro
rile lui Cristea Buhuş, acestea numindu-se Ana şi Anghellna.
lnţelegem acum de ce Pătraşco a fugit cu GAneştil şi nu e exclus ca 151
celălalt ginere al lui Ion Gănescu, soţul Anei, incA necunoscut ca nume, sA · fi
luat parte la complot.
In 1 550, la 13 martie, Ilie Rareş restituia Anghelinei Mtnjea satele VAcoteştf
şi Minjeşti pe care tatăl el, paharnicul Ştefan Mfnjea, le pierduse tn hlclenie "·
In stApinirea urmaşilor aceluiaşi paharnic era şi satul Voineşti es, cel care, la im
pArţeala din 1 517, căzuse in partea Marenei GAnescu. Concluzi a . e imediatA şi
firească : Şteful Minjea era soţul Marenei. Aceasta explicA foarte bine participa
rea sa la complotul Găneştilor şi Arbureştilor. Rolul sAu nu-l cunoşteam : va fi
fost simplu· simpatizant, atras mai mult de rudele sale 7 A fost ucis de Rareş sau
n fugit ? Nu ştim. Ceea ce se ştie precis e cA murise inainte de 1550, 1 se confls
caseră moşiile părinteşti, VAcoteşti şi Minjeşti, iar Ilie Rareş, socotind, probabil,
că vina nu-i fusese chiar aşa de mare, restitui fiicei sale moşiile care rAmin, lm
preonA cu Voineştii aduşi de Marena Gănescu, in proprietatea neamului Mtnjea
pînă către sfirşitul veacului al XVII-lea. Din acelaşi neam fAcea parte, poate,
şi cunoscutul pretendent domnesc Petru M!njea.
Iată, aşadar, pe fruntaşii partidei Găneştilor : Ieremia humelnlcul, Şteful
Minjea paharnic, VAscan Gănescu, Ieremia GAnescu şi PAtraşco vornicul (Buhuş).
O spiţă va ilustra componenţa acestei partide de familie (vezi p. 148).

1546,

Arbureştit

Să vedem, mai intii, ce se poate spune despre Arbureşti, neam despre care s-a
mai scris, fără a se ajunge la o incheiere definitivă. De altfel, nici noi nu avein
această pretenţie.

..

S9 D.I.R. 1 /XVI, nr. 411, p. 452.
60 D.I.R., 2/XVI, nr. 244, pp. 232-233.
61 Ştefan Meteş, Contribuţii nouă privitoare

la familia Buhuş din Moldova,

m

A. R.M.S.I.", s. III, t. VIII, mem. 7.
62 I. C. Miclescu-Prăjescu, O bfrşia unei familii din Moldova, -extras din .,Rev;sta'
15torică RomAnă", X (1940), p. 12.
63 D.I.R., 4/XVII. nr. 600, p. 474.
64 D.l.R., 1/XVI, nr. 532, p. 590.
65 Gh. Ghibănescu, Surete şi izvoade, voi IV. in mai multe locuri.
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Dintr-un document din 2 martie 1 575 66, m· reieşi că tatăl lui Luca Arbure se
numea Cfrstea Arbure. El a fost pircălab de Neamţ din 1471 pină in 1476 67, mu
rind, poate, in bătălia de la Războieni (Valea Albă), la 26 iulie 1476 68. Soţia �a
era Nastasia, fiica Maridii, nepoata lui Cirstea 69.
La 1 1 septembrie 1506, Ion, Alexa şi Vusco, fiii Anuşcăi, nepoţii lui lirim·o
cel Bătrîn, vind o pa1·te din satul Dcrsca nepotului lor, Luca Arbure 70. Admitind
că este vorba de un nepot colateral, cei trei fiind fraţi cu unul din părinţii lui
Luca Arbure, atunci persoana necunoscută nu poate fi mama lui Luca, Nastasia,
pentru bunul motiv că bunica dinspre mamă a lui Luca Arbure se numea Marica,
iar aici bunica sa ar fi Anuşca Hrincovici. Ar insemna că Anuşca era bunica după
tatA, adică soţia unui Arbure mai vechi decit Cîrstea, anume tatăl acestuia, poate
acel lvan Arbure, din 1453.
Arbure, pircălabul de Neamţ, n avut trei copii : pe celebrul Luca, pe Ion pi
tarul şi pe Anuşca, soţia unui Crasnăş. Aceste informaţii ni le dă un document
bănuit de faJs71, din cauza datei greşite, 1 547 in loc de 1 54672. tn realitate, docu
mentul poate fi controlat prin elementul cel mai insemnat : obiectul său. Se in
trăiesc satele Grumăzeşti şi Fauri, pe care, pină la inceputul secolului al XVII-lea,
le găsim in stăpinirea Crasnăşilor. Acest neam descinde, probabil, din marele
vornic Crasnăş ( 1464-1467), autorul prezumtiv al defecţiunii de la Baia 73• In ve
chime, satul Grumezeşti fusese al Găneştilor ( 1445), iar un alt sat, Găneşti, era
pe Crasna. Se vede că legăturile de rudenie dintre neamul Găneştilor şi cel al
Crăsnaşilor erau străvechi 74.
Luca Arbure, din căsătoria sa cu Iuiiana, a avut mal mulţi copii. Doi băie\i
i-au fost ucişi in 1523 75. Un al treilea a fost amestecat in complotul de care ne
ocupăm. s-a CrfZUt multă vreme că logofiitul Gavril Trotuşanu, unul din capii
mişcării din 1 538, era ginerele lui L�a Arbure, fiind căsătorit cu fiica acestuia,
Ana 76. Trotuşanu fusese, in adevăr, căsătorit cu o Ana, care, insA, era moartA
de la 2 decembrie 1521, fiind îngropată la Părhăuţi, in biserica zidită de soţul ei.
Pe de altă parte, Ana, fiica lui Arbure, a fost căsătorită cu Plaxea comisul (1 54366 Sever Zotta, Semimileniul unui document de la A lexandru cel Bun, in Bu
letinul ,.Ioan Neculce", fasc. VII, p. 312.
67 A. Sacerdoţeanu, Divanele lui Ştefan cel Mare, extras din ,.Analele Universi
tăţii •<C. 1. Parhon.. Bucureşti", seria ştiinţelor sociale, istorie, nr . 5, 1956, p. 203.
68 C.
Turcu, Eroi de peste veacuri, in .,Mitropolia Moldovei şi Sucevei�.
1-2/XLIV ( 1 968), p. 88.
69 Sever Zotta, op. cit., p. 311 ; D.l.R., 3/XVJ, nr. 339, p. 221 : "bunica lor,

Nastasia, mama lui Arbure".
70 D.I.R., 1/XVI, nr. 43, p .49.
71 I bidem, nr. 16, pp. 612�14.
72 M. CostAchescu, Documente moldoveneşti de la Bogdan voevod, p. 61, nota
163.
n C. Cihodaru, Observaţii pe marginea izvoarelor privind unele evenimente
din istoria Moldovei intre anii 1461-1474, in ,.S.C.S., istorie", Iaşi, 1/VIII, 1957, p. 7.
74 Foarte inte1·esant e că, în aceeaşi arie cu Găneşti şi Crasna, se găseşte şi
denumirea Corni, care duce cu gindul la Alexandru vodă Cornea (C. Gane, op. cit�

p. 216, nota 2).
75 Un izvor străin susţine că Arbure a fost asasinat împreună cu cei şapte fii
ai săi (H. Dj . Siruni ,Mărturii armeneşti despre Romdnia, in .A.R.M.S.I.", s. In.
t. XVII, m. 1 4 , p . 1 7). s-ar putea să fie vorba şi de o parte din ginerii lui Arbure,
care, din această cauză, au rămas necunoscuţi (soţii Stancăi, Odochiei, Maricăi) sau
nu se ştie nimic despre ei (soţul Tudosiei Cheldoaia). Oricum, ştirea e interesantă şi
ar merita o cercetare specială.
•
76 Sever Zotta, op. cit., p. 313.
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sfîrşit, un nepot al lui Trotuşanu, anume Grigore Udrea vătaful 7B va
ce pune pe Luca Arbure
'I'Ntuşanu în aceeaşi generaţie, excluzînd, totodată, posibilitatea inrudirii
•l:"..l.,.e.:-lll'l-e dar nu şi pe aceea a unei alte înrudiri, încă necunoscută ao.
-.un document emis de Ştefan Tomşa la 1 august 1615, se spune : " ... vă
. domnia mea acel sat Solca, stind in drumul mănăstirii noastre, care
pierdut fn viclenie de Arbu.re, care l-a ucis pe domnul său, şi a umblat
mină în mînă pînă cînd mitropolitul Gheorghie a încredinţat trei sute
o cupă de argi nt h.ti Udrea cel orb şi i-a dat un sat din ocinele sale,
Stănileşti şi a luat de la el satul Solca şi l-a dat mănăstirii sale Suceviţa " 8 1 •

;:rziu, soţul unei nepoate a lui Arbure 79, ceea

"...00 de un membru al familiei Arbure, nu mai poate încape îndoială, căci

acest neam avea legături cu Solca 82 şi că era înrudit şi cu Udreştii 83.
decit atit, documentul arată că acel Arbure, cunoscut atunci, participase
complot care dusese la asasinarea voievodului. Evident, nu poate fi vorba
de acel Arbure, amestecat în asasinarea lui Ştefan Lăcustă şi care a reuşit să
Polonia, împreună cu Văscan Gănescu. In 1545, Avram Banllovschi cerea
o::riidaLre,a acestui Arbure, pe care-I numeşte "Gliga, fiul lui Arbure", punîndu-!
lea listei. tn urma acestei trădări, satul Solca i-a fost confiscat şi dat pro
surorii sale Odochia. Aceasta a avut două fete : Anghelina, soţia lui Avram
..llil�schi, şi Paraschiva, soţia lui Grigore Udrea, vătaful cel orb 84• Aceştia din
sblt părinţii Nastasiei, soţia lui Toader Murguleţ armaşul, moartă la 3
1635 şi îngropată la Părhăuţi ss, ca descendentă a ctitorului. Soarta ulte
a lui Gliga Arbure nu e cunoscută.
Documentul din 15 aprilie 1546 amintit mai sus, deşi socotit îndoielnic (1), ne
totuşi, alte amănunte. Se spune acolo că Giur�iu Crasnăş e fiul lui Toader
şi nepotul Anuşcăi, sora lui Luca Arbure, iar documentele care-i întăreau
· a asupra pămînturilor pentru care se judeca acum, s-au pierdut, zice
Rareş, "cind am tăiat domnia mea pe fratele lui, Crasnliş vistieru. Aceasta
unde perfect cu indicaţia cronicii şi a altor documente, precum acela din
..,ruie 1542 86•

�;;=�
III

La conspiraţie, însă, a mai participat un Crasnăş, anume lOn Crasnăş, care
te să fugă tn Polonia şi e al doilea pe lista de extrădare din 1 545, după
Arbure. Putem presupune că era un

frate al vistierului şi al lui Giurgiu

Lllr"ZDol....,., Documentele ulterioare dau numai descendenta acestora din urmă. Ast
un document din 3 august 160687 arată pe nepoţii acestor doi fraţi, jude-

•

n D.I.R., 3/XVI, nr. 73, p. 5.5 : .,Ana, cneaghina lui Plaxea comis" ; ibidem,
186, p .144 : .ocina Anei Plăcsoae, fiica . lui Arbure".
78 Ibidem, nr. 185, p. 144 (doc.:·. din 18 iulie 1 580) ; ,.Grigorie Udrea, fiul lu.l
ovici stolnic, nepot lui Gavrii l Trotuşanul ci au fost logofăt". Dar Udrea era şi
Nastasiei (D.I.R., 4/XVI, • p. 254) ; urmează că Danovici era ginerele lui Trotu

l\1.

79

Sever Zotta, op. cit., p. 310.
Asupra lui Trotuşanu (familia, cariera, proprietăţi le), vezi : M . Costăchescu,
op. cit., pp. 142-145.:
8 1 T. Balan, Docume1ite bucovinene, I, p. 161.
82 Se poate controla şi trecerea satului prin mai multe . miini (D. Dan, Ctitoria
btmanului Luca Arbure, extras din ,.B.C.M.I.", 1926, pp. 3-4) ; un Praxiu aposto
Jesc, dăruit la 1 507 de Luca Arbure
.,celei nou ziditei biserici de la a sa curte de la
-�·
Solca" ( = Arbure).
83 V ezi mai sus.
84 Sever Zotta, op .cit., p. 310.
85 T. Balan, op. cit., p. 236.
86 D.I.R., 1 /XVI, nr. 370, p .406 : satul Hâreştii, pe care "1-a pierdut Crasniş,
fost
stier, in hiclenie, cînd a şi pierit".
D.I.R., 2/XVII, nr .63, pp. 59-60.
80

�
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pentru satele Grumăzeşti

şi

Fauri,

aceleaşi

153
pentru

....,.,..� căpătase documentul socotit azi drept . . . îndoielnic.

care, in

154Q,

Giur-

· indeaproape înrudit, pt>in soţia sa, cu Arbureştii, Avram Banilovschi a
timpul în slujba
credincioasă a domniei, chiar şi , atunci cind era vorba
rudelor sale foarte apropiate. Banilovschi se dovedeşte a fi un bun diplo
un bun patriot, �are pune interesele ţării mai presus de sentimentele sale

Prin urmare, membrii c.-ei mai de frunte ai partidei Arbureştilor sînt, deo
p:od�l., următorii : Gliga Arbure, vistierul Crasnăş şi Ion Crasnăş. I potetică
inceputul'i,

iată şi

spiţa

Arbureştilor· (vezi

p.

1 52) .

•

Greu de încadrat în vreuna din cele două partide e Mihu, portarul' Sucevei.
fiJCicaali'tatea sa a fost, · tntructtva, discutată. Macarie, in cronica sa, îl face .de
arblinaş" 88. Haşdeu, insă, era de părere că fusese o lectură greşită şi eli
l,ml:bll:maş" ar însemna, de fapt, A rbure, şi, prin urmare, Mihu ar fi din neamul
•. Astăzi, nu mal încape îndoială că Mihu era străin. Printre alte dovezi,
un document din 17 ianuarie 1 597, prin care Ieremia Movilă dă voie
��gbi'inei Comna să se aşeze in Voroveşti, pe partea care fusese a hatmanului
fata hti Mihu, nu e
"' Numele cneaghinei Comna, care era, probabil,
·

_Tu putem şti dacă această Comna era soţia comirului Pătraşco, menţionat
documentele lui • Lăcustă şi arătat ca ginere al lui Mihu in raportul lui

I§II!Diaws k:i. Pătraşco era din neamul Tăutu, şi anume chiar fiul marelui logofăt

In

1511 �1. Nu e greu de dovedit identitatea comis'Ului Pătraşco cu Pătraşco
Ştim precis că logofătul a avut un fiu cu acest nume 92, iar, pe de-altA
prin solia lui Banilovschi, este cerut şi Toader Tăutu, fiul lui Pătraşco.
elemente suficiente pentru a identifica acest personaj. S-ar mai deduce de
eli şi Toader Tăutu, fo�te t!năr pe atunci, a fost amestecat în conspiraţia
la Suceava, Fratele său mai mic, Ioan, este pisar in domnia' lui Lăcustă, dove
raporturile bune ale acestui domn cu Tăutuleştii.
ln sfîrşit, ne-a mai rămas un personaj : Cozma. El e menţionat de Grigore
e fără funcţiune şi de ' Sieniaw&ki cu titlul de logofăt mic, adică logofăt al
ea. Nu ştim nimic despre el, dar se pare că era un personaj de seamă. Aşa
rezulta din raportUl' polonez şi din relaţia de călătorie a lui Jeronim Laski,
pinat, la ultimul popas al drumului său prin Moldova, de acest Cozma 93• •
•

Au mai fost şi alţi 'participanţi la conspiraţia boierilor. A fost amestecat şi

Andreica Şeptelici, ptrcălab, · care tnsă, a fost iertat şi doar privat de funcţiunea
sa, fiind înlocuit cu Nicoară Hâra. Pedeapsa i-a venit abia doi ani mai tirziu,
ee 1 . Bogdan, Cronicile . . . , p. 98.
e9 B. P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, IV, addenda, col. XXV ;

ezi şi voi. I I I , col.
90 D.I.R., 4/XVI, nr. 208, p. 1 55 ; C.D.M., vol. I , nr. 987, p. 237. Satul Voroveşti
i-a fost întărit lui Mihu de către Petru Rareş (D.I.R., 1 /XVI, nr. 288,, p. 323).
91 Pentru pel'sonalitatea multilaU!r�ă a acestui personaj , vezi : Ştefan S. Gorovei,
Ioan Tăutu, mare lbgo/ăt al Moldovei. Studiu monografie (1ns).

1484.

92 Tabloul votiv de la Bălineşti ; pomelnicul grafit din altarul bisericii de la
Bălineşti ; pomelnicul Suceviţei (M.M.S., 3-4/XLIV,
1968, p. 1 95) ; D.I.R., 2/XVI,
nr. 56, pp. 57-59 : "Ion Tăutulovici, fiul . lui Pătraşco, nepotul panului Ion Tăutul
logofăt". ·
Călăt. străini p, 236.

93

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

ŞT. S. GOROVEl

111 4

12

in ianuarie 1 543, cînd a fost tăiat la Htrlău , împreună cu Avram Rotompan 94. Din
tre boierii mici amestecaţi in complot, sint cunoscuţi postelnicul Patie sau Pade
(probabil Ipate), căruia i se confiscă satul Şendreştl la ţinutul Putnei 95, şi
Sava husand, întemeietorul satului Săveni pe Başeu, care fugise fn Polonia 96,
inrudit, probabil, cu Septeliceştii, in stăptnirea cărora va trece satul Săveni 97•

Un document din 27 aprilie 1 541 oglindeşte dezOf'dinea ce a urmat după
fuga lui Rareş, in 1 538. Un anume Matiaş vistierul, cu fraţii săi, copiii lui Coz
min, cămăraşul de ocnă, şi ai Anuşcăi, au spart vistieria domnească din Hirlău
şi au prădat-o "· Era o vină minoră in comparaţie cu cele care apăsau pe umerii
marilor boieri, şi, de act>ea, Rareş a pedepsit-o prin confiscarea unui sfert de sat.
Fraţii lui Matiaş se- numeau Petrică 99,
viitor ul
hatman 100,
Groza 10 1 ,
şi

Toader

102•

Matiaş acesta nu e identic cu vistierul lui Petru Rareş de la 1535 l a
cum a m f i înclinaţi s ă credem datorită asemănAri! şi d e nume ş i d e
funcţiune 10 3. Neidentitatea lor se constată din faptul c ă marele vistier Matiaş
era fiul lui pan Dolga, sau Dolh, şi al Mariei, fata lui Mihu 104• Un document
din 1 529 ne încredinţează că pan Dolh a fost portar d e Suceava 105. tn lista con
ducătorilor mil itari ai Sucevei sint . inexplicabi l e goluri" 106. Un asemenea hiatus
e Intre 1481-1486, şi apoi 1486-1498. Cum In 1480 Dolh era un simplu boier 107,
p utem presupune că el a urmat la conducerea Sucevei lui Şendrea, mort la
Rimnic, la 8 iulie 1481 108.
Deşi era inrudit cu Găneştii 109, Matiaş vistierul n-a participat la com
plot, şi nici n-a slujit e Lăcustă, ci, trimiţindu-şi soacra, soţia, copiii şi o parte
din avere la Bistriţa 1 , s-a retras la Horodniceni, terminînd construcţia biseri
cii de acolo. In schimb, un frate mai mare al să u, Sima vistierul, participase la
complotul contra l ui Ştefăniţă şi fusese ucis in septembrie 1523 1 1 1. In amintirea

1 538,

Dm·

j

94 1. Bogdan, op. cit., p. 1 18.
95 D.I.R., 1/XVI, nr. 437, p. 483.
96 I bide m, nr. 521, p. 582.
97 1. Tanoviceanu, Istoria moşiei Săvenii, scoasă din scrisorile ei cele vechi, fn

. Arhiva•· (laşi), nr. 6-7/111 (1892), pp. 336-345.
98 D.I.R., 1 /XVI, nr. 367, p. 405.
99 D.I.R., 3/XVII, nr. 307, p. 207 :
� · . . strănepoţii
Petricăi, . . . toţi nepoţi şi
strănepoţi ai lui Cozma cămllraş".
100 C.D.M., vol. Il, nr. 1 106, p. 233 ;
Petrică hatmanul e amintit la 1581
(C.D.M., voi. 1, nr. 683, p. 175).
.
101 D.I.R., 1 /XVII, nr. 8,pp. 5--6 .
102 T. Codrescu , Uricariul, voi. 1, p. 162.
10 3 A'la am presupus in prima formă a acestui studiu. Distinsul nostru prieten,
I.C. Miclescu-Prăjescu, ne-a atras atenţia, in urma lecturii studi u lui , că identitatea
celor doi Matia.ş nu e sigurA. Pentru aceasta, ca şi pentru toate su· gesti i le, ti mulţumim din nou.
104 Dol ga cumpărase la 1480 Paşcanii, din Cimpul lui Dragoş, · confiscat de
Ştefăniţă de la Sima v ist ierul , fratele lui Matiaş, iar soţia lUi Dolga cumpărase
satul Horodniceni, unde Matiaş, va zidi o b i seri că (D.I.R. 1 /XVI, nr. 283, p. 317).
105 D.l.R., 1/XVI, nr. 283, p. 317.
106 A. Sacerdoţeanu, op. cit., p. 202.
101 D.I.R., 2/XV, nr. 19, p. 16.
108 Grigore Ureche, op. cit., p. 103.
109 A fost căsătorit de două ori : cu Nastasia, fiica lui Cozma Şarpe (corn.

1. C. Miclescu-Pră;escu), şi cu Anghelina, fiica lui Gavril Calapod (D.l.R. , 2/XVI.

nr. 125, p. 132).
N. Iorga, Scrisori de boieri, 1912, pp. 13-14.

1 10

111 1. Mlnea,Un atr4moş m4i fnsemnat al Racoviţeştilor, în �Cercetări is.�
nice", 1-2/XIII-XVI, 1940, pp. 698-699 ; acelaşi, Alte ştiri despre Sima vistier

nicul, ibidem, pp. 718-719.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CANEŞTI!

visticrol

leagă, in

1 535,

155

şi ARBUREŞTil

un

tetraevanghel, pregătit de

Sima.

Matiaş

a fost un personaj de seamă, care ar merita o tratare monografică. E
de r .und, cu care Matiaş avusese unele contacte d iplomatice, ne în

că v i siierul moldovean era .,un bărbat foarte modest, foarte bun
ales prudent şi atit de ager in trebi, precum nici nu se află altul in
.
1 12
Caracterizare mai frumoasă nici nu se poate. In 1 54 1 , cînd s-a
din pt'ibegie, Rareş l-a luat din nou intre sfetnicii săi, făcindu-1 mare
in locul l ui Trotuşanu 1 13 şi folosindu-! ca zălog la Făgăraş m, in iulie
Se pat·e că a rămas acolo pînă in 1 545 ; aşa lasă să se inţeleagă un docu
din 22 martie 1 560, care arată că Matiaş a cumpărat nişte ţi gani ,,cind
din Făgăraş, de la Mircea voievod, pentro douăzeci de mii de aspri şi
palru:tcci de soboli" m Mircea voievod e Mircea Ciobanul, care-şi în
domnia in martie 1 54 5 ; în septembrie, acelaşi an, Matiaş era deja în
\-a 1 16• Deci fuga de J n Făgăraş se plasează între martie şi septembrie
mul'it in 1550. Matiaş este ctitorul mănăstirii Coşula (1 535) şi al bise
de la Horodniceni ( 1 539) m.
Alături de ;Rareş au fost,
în acelei vremuri grele, şi alţi mari boieri.
15ii::azră Hâra cămăraşul (cbelarul) pleacă împreună cu Rareş, iar Ştefan Lăli trimite o scrisoare de iertare, chemindu-1 să vină in ţară "fără frică şi
J811ai
ială"
1 18. I n 1 54 1 , Hâra devine pireălab 1 19, iar in 1 542 primeşte o importantă
domnească 120. Pîrcălabul Nicoară Hâra moare în anul 1 545, inainte de 1 7
jR;;Jtlembrie, ş i a fost îngropat în somptuoasa etitorti"e voievodală d e la Probota 12 1 .
Prieten şi sprijinitor al lui Rareş a fost şi Petru Vartic, succesorul lui
Ia hătmănia Sucevei. El îşi va sfirşi via a în chip tragic, omorit din ordilu.i Jliaş Rareş la 7 aprilie 1 548, în Huşi 12 • Trupul i-a fost adus şi îngropat
Probota, unde mormîntul nu i se mai cunoaşte.
.
Alt sprijin al lui Rareş a fost Toma logofătuJ.. numit vistiernic în 1 54 1 .
la 21 august 1 543, ş i e îngropat în biserica Sf. Dumitru d i n Suceava 123.
remarcat că, din cei patru sprijinitori ai lui Rareş, (Vartic, Matiaş, Toma şi
), trei au fost inmormînlaţi in ctitoriile voievodului. 5-ar putea, deci, ca
mormîntul vistierolui Matiaş să fi fost tot în vreo biserică domnească.
-

�

Să reveni m, însă, la firul comunicării noastre.
Boierii complotişti au tras de partea lor şi slugile de la palat şi, cu ajutorul
•
într-o noapte, conduşi de "acei lei sălbatici şi lupi .încruntaţi, anume M ihul
bl:tmanul şi Trotuşanul logofătul" 124, au pătruns î n apartamentele domneşti, s-au
112 A . D. Xenopol, Istoria Romdnilar din Dacia traiană, vol. IV, ed. II,
Bucureşti, 1914, p. 325.
1 13 R
aportul lui Sieniawski , in : N. Iorga, op. cit., p. 348.
1 1 4 r. Bogdan, op. cit., p. 1 1 7
lt5 D.I.R., 2/XVI, nr . 125, p. 132.
1 16 D.l.R., 1 /XVI, nr. 377, p. 4 1 1 .
117 N . Iorga, Mănăstirea Coşula, în .B.C.M.I.", XIX, 1926, fasc. 48, pp. 70-73 ;
Tit Simedrea, TetraevangheluZ vistiernicului Matiaş, manuscript din anul 1 535,
Pld:ras din "Biserica Ortodoxă Română", 3-4/LII (1934).
1 18 Stoica Nicolaescu, op. cit ., p. 182.
119 Raportul lui Sieniawski, vezi nota 1 13.
120 D.I.R., 1 /XVI, nr. 370, p. 406.
\2 1 N. Iorga, Inscripţii din bisericile Romdniei, 1, p. 59.
122 G rigore Ureche, op. cit., p. 167.
123 Melchisedec, O visită la cîteva mănăstiri şi biserici antice din Bucovina,.
fn _ Revista pentru istorie, archeologie şi filologie", an. I, vol. II, 1 , 1? · 63 ; G. Balş,
Buericile moldoveneşti din veacul al XVI-lea (1527-1 582), Bucureşti, 1928, p. 334.
124 Grigore Ureche, op. cit., p. 160.
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năpustit asupra nenorocitului voievod ş i 1-au ucis, prin somn, c u lovituri de
pumnal. In grabă, a fost ales voievod Alexandru Carnea, care - zice Ureche
in cronica sa - îşi incepuse cariera in casa hatmanului Mihu şi acum ajunsese
slujbaş in cetatea Sucevei 125• Cu toată împotrivirea sa, Carnea e uns domn 126.
Odată pozna făcută, boie1ii trimit (Taiului leşesc o scrisoare, model de făţărnicie
şi de rea-credinţă 127• Ei scriu această Sc1·isonre aşa cum le convine lor şi scriu
numai ceea ee le eonvine. Despre revizuirea politicii lui Ştefan, despre părăsirea
filoturcismului şi neta orientare cătn� Habsburgii ostili sultanului , in sfirşit des
pre uciderea unei garnizoanc turceşti, eorespondenţii anonimi uită să scrie . . .
Jnsă evenimentele se precipitau. Asasinarea lui Ştefan Lăcustă devenise
i nutilă, căci, la inceputul anului 1 54 1 , Petru Rareş, reintrat in graţiile sultanului,
pornea spre Moldova.

Să ne oprim puţin şi asupra persoanei noului voievod. Am văzut că Ureche
il consideră un fost paj al lui Mihu. Alte izvoare, insă, în special externe, nu
par a-i întări afirmaţia. Iată ce scrie, dupA i zvoare străine, Gheorghe Şincai, in
"Hronica" sa : . Iovie şi Iştvanfi ( . . . . ) pe Carnea amindoi U numesc Alexie şi
zic cA au fost din săm!nţă domneascA şi că din Podolia s-au chemat la domnieH 128•
Că era viţă de domn, cautA sA ne convingA şi boierii anonimi, in scrisoarea a
mintitA mai sus
dar aflăm acum cA ar fi fost chemat din Podolia. Iar istoricul
maghiar N. Istvanffy (1538-1615) precizează că Alexandru "au fost feciorul lui
EZUI, carele s-au tăiat la anul 1501"
adicA al lut Ilie, fiul lui Petru Aron, care
fusese decapitat la Czchow, după dorinţa lui Ştefan cel Mare 131• Ori, se ştie
că Ilie avea un fiu, care pretindea tronul in 1 504, In moartea lui Ştefan, şi care,
in ianuarie 1 505, s-ar fi găsit fn Podolia, la castelul Zinkow 132, provocind o E'X
pediţie - de altfel nereuşită - a lui Bogdan al III-lea.
Iată, InsA, că un document din 28 martie 1 560, de la Alexandru Lăpuşneanu,
aduce precizarea cA, la 1 523, un lotru
.s-a numit pe sine cu. numele de Ale
mndru şi s-a ridicat peste capul fratelui domniei mele, Ştefan voievod cel Tinăr,
ajungind pinA la Cahov"
vorba, evident, de pretendentul ridicat in 1523 de
boierii moldoveni, intre care se găseau şi partizanii Gllloeştilor şi Arbureştilor,
prigoniţi in primAvara acelui an. Din aceste citeva amănunte s-ar putea trage
concluzia că Alexandru Comea, fiul lui Ilie ( + 1501), a pretins tronul incepind
din 1 504, a incercat să ia domnia in 1 523, dar a reuşit abia m 1 540. In această
ipoteză, două elemente at!rnă foarte greu : fn primul rind faptul că in 1 523
răscullj.ţii aduceau ca pretendent pe un
Alexandru, iar in 1540 urmaşii acelor
rlisculaţi aduc tot pe un Alexandru ; e posibil să fi existat legături de rudenie
intre ace�t.i boieri şi familia lui Petru Aran ; fn al doilea rind, afirmaţia lui
lstvanffy că Alexandru Cornea fusese chemat din Podolia, unde, la 1 505, se adl
postea şi fiul lui Ilie.
Am putea incerca şi o cronologie a acestor personaje. In documentele cu
noscute, Petru Aron nu menţioneazA niciodată credinţa vreunui fiu al său, ruc1
măcar formula generală "credinţa
fiilor
domniei
mele". Ar
insemna că Ilie

129,

130,

113• E

125
11d

Ibidem.
· Raportul lui Sieniawski, loc. cit., p. 349.
m Hurmuzachi, supl., Il, 1, pp. 139-14 1 ; N . Iorga, Scrisori de boieri, 191 2,
pp. 18-22.
128 Gh. Şincai, Hronica Romdnilor, voi. II, Bucureşti, 1 969, p. 239 (sub!. n.).
129 Alexandru e "coboritor al Domnilor, fiu al lui Bogdan vodă şi nepot al
bAtrinului Ştefan vodă", (N. Iorga, Scrisori de boieri, p. 20).
1 30 Gh. Şincai, op. cit,. p. 239 (sub!. n.).
•
Istoria Rom4nici, vol. II, p. 547.
132 P. P. Panaitescu, Contribuţii .. . (vezi nc.ta 38), p. 17.
133 D.I.R., 2/XVI, nr. 127, p. 134.

1l 1

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CANii$fn ,1 AllBtJRIŞTII

15

15?

s-a născut intre 1458 şi 1470 (anul morţii lui Petru Aron 134), deci, la moarte, In
1501, ar fi avut intre 30 şi 40 de ani. Un frate mai mare a fost, probabil,
Petru Hronotă, mort la 6 sau 7 martie 1486 135. Ca fiu al lui Ilie, Alexandru
Comea se putea naşte m jurul anul�i 1490, avînd, la moarte, vreo 50-55 de
ani.
Evident, e doar o i poteză, destul de sugestivă, de altfel, dar totuşi o . ipo
teză, care urmează să fie vt:>rificată, confirmată sau infirmată .
•

Pentru a putea continua, trebuie sA facem,
paralel, şi reconstituirea cro
no lo gi ei evenimentelor din perioada decembrie 1540 - martie 1541.
Cronica lui Ureche arată că Rareş s-a aşezat in a doua domnie la 19 fe
bruarie 1541, ,.luni după sfeti Thcodor" 136, ceea ce nu corespunde adevărului,
căci 1!l februarie 1 541 a fost într-o simbAtA, iar ,.luni după sfeti Theodor" a
căzut la 21 febnuJrie 131.

Rareş porneşte spre Moldova la 23 ianuarie 1541 ; la 28 ianuarie e deja la
.Silistra, Ia vadul DunArii" 1311 ; trece fluviul
şi poposeşte la Brăila, unde îşi
şi boierii care pArAsesc pe Alexandru
tocmeşte" o oaste. Tot la Brăila vin
Comea. ImpreunA cu oastea şi boierii, Rareş pleacă la Galaţi, unde, după o cioc
nire, Cornea este prins şi decapitat "fntr-o miercuri, fn luna lui fevruarie" 139• PinA
la 21 februarie, cind ajunge la Suceava, sint două zile de miercuri : 2 şi 9 febru
arie. Pe care trebuie s-o alegem ?
" Acest Alexandru vodă au domnit numai 2 luni şi 3 săptămîni", zice
cronica 140, iar Ştefan Lăcustă doi ani şi trei luni" 14 1. Socotind inceputul dom
niei lui Lăcustă la 21 septembrie 1538, cind a fost el lncoronat, inseamnA că
sfîrşitul trebuie fixat, stricto sensu, la 21 decembrie 1 540. Adunind la această da
tă cele "2 luni şi 3 săptămini" ale lui Cornea, ar rezulta, pentru sflrşitul domniei
acestuia, mijlocul lunii martie ; ori, la 21 februarie Rareş intra in Suceava. In
dicaţia cronicii e, aici inexactă : chiar nwnai două luni de domnie ar fi prea
mult, căci ar insemna 20 februarie. E posibil să fie vorba de o lună şi trei săp
tămini, ceea ce ar duce la fixarea datei de 10 februarie pentru moartea lui
Cornea. Ştim, însă, că acest eveniment s-a petrecut intr-o miercuri. Din cele
două date 2 şi 9 februarie - o alegem, acum, pe a doua Deci, AleJ;andru
vodă Carnea a murit la 9 februarie 1 541 , intr-o miercuri. Scena omoririi lui e
descrisă în raportul lui Sieniawski. Prins după ciocnirea de la Galaţi şi adus i n
faţa lui Rareş pentru judecată, Comea
se jură că n-a voit domnia şi-1 ia pe
Dumnezeu ca martor al impotrivirii sale. Mihu l-a indemnat şi a insistat să
pri mească domnia. Cere, de aceea, să fie iertat şi, creslat la nas, ca să nu mai
poală domni, să fie trimis la o măn ă st ire. Rareş, insA, aprins de ură şi mini€',
nu ia in seamă aceste- dezvinovăţiri şi , poruncind căl ău l u i să-I iai€', ii strigă
•

•

m C. Cihodaru, op. cit., p. la : 14 decembril' 1470 ; vezi, totuşi o scrisoare
a unui pretendent Petru, la 19 i ulie 1 4!JO ( I l i e Corfus Pagini de i.�torie ro17ldneasci2
in noi publicaţii poloneze, in "Anuarul Inst i tutu lui de istorie şi arheologie --A. D.
Xenopol .. Iaşi", V, 1968, p. 223, şi nota 34). E vorba, dt>sigur, d e un alt prelendenl.
135 I. Bogdan, op. cit., p. 36.
136 Grigore Ureche, op. cit., p. 162.
137 1. Minea,Despre Alexandru Carnea, prc•tel�dent la trcmul MoldovPi, i n
"Cercetări istorice", 2/VIII-IX, 1932-1933, p. 202.
1 311 N. Iorga, Scrisori de boieri. Scrisori de domni, 192:1, p. 202 ; este, deci,
greşită, data de 6 ianuariP din cronica lui Ureche (p. 161).
139 Grigore Ureche, op. rit., p. 1 62.
140 Ibidem.
14 1 Ibidem, p.

1 60.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

158

ŞT.

S. GOROVEI

16

fostului domn : �Să fie pe sufletul aceluia care te-a indemnat !" Se gîndea la
păcatul ucideri i. . .
Dacă Alexandru Cornea a murit la 9 februarie 1 54 1 , urmează că şi-a in
ceput domnia de o hmă şi trei săptămîni la 19 decembrie 1540, care ar trebuie să
fie data asasinării lui Lăcustă. Mai sus obţinusem, pentru acelaşi eveniment, da
ta de 21 decembrie. Se poate spune, credem, că Ştefan Lăcustă a fost asasinat în
;�urul datei de 20 decembrie 1540.
Rareş ştia acum cine i-a urzit căderea ;
nu putea uita opoziţia boierilor,
in sfalul din septembrie 1 538 şi nici trecerea lor de partea rivalului său şi a tur
cilor. Cu aceste ginduri şi cu planuri de răzbunare, Rareş intră tn Suceava, însoţit
de acelaşi mare imbrohor Hussein aga. A prins pe boierii trădători, i-a inchis,
i-a schingiuit şi apoi, la 11 martie, i-a decapitat, trimiţindu-le tidvele Ia Con
stantinopol, împreună cu "daruri foarte bogate ·• 142 •
•

Astfel se termina a v entura boierilor, prima manifestare cunoscută de partidă
politică organizată ; asemenea partidă promovează o politU!ă de familie. Cro
nicile surprind rareori aspecte ale acestei politici : la 1 540 cazul nostru, la 1691
complotul Costineştilor şi răscoala Bujorenilor, la 1716 răscoala boierilor lui Ra
covi\ă. Complotul
Găneştilor şi Arbureştilor n-a fost o simplă
conspiraţie
de
palat ; avea ramificaţii adinci şi in păturile mai de jos ale societăţii
moldove
neşti, cuprinzînd, desigur, şi rudele mai îndepărtate şi mai sărăcite (cum va fi
şi la 1691). Documentele nu ne permit, incă, să urmărim legăturile de rudenie
dintre toţi hiclenii, dar, desigur, baza socială a unor asemenea mişcări trebuie
să fi fost mult mai largă.
Comploturi sînt cunoscute in Moldova incă din veacul al XIV-lea ; sint, apoi ,
comploturile boiereşti din secolul al XV-lea, dar despre toate acestea ne lipsesc
informaţiile care să ne arate natura lor : dacă erau conduse de grupări de fami
lie sau de grupări eterogene.
Conspiraţia Găneşiilor şi Arbureştilor işi are originea in complotul boieresc
din 1 523. Suveranitatea cu care a fost acesta reprimat a generat opoziţia din 15381 541. Dar ridicarea din aceşti ani a fost fatală ambelor neamuri : Găneştii decad
pentru multă vreme, iar Arbureştii mai au puterea să unellească sub Ştefan Tomşa m,
ca apoi să decadă şi ei, sărăciţi şi obosiţi. Habent sau fata . . . genera 1

LES GAN� �T LES A RBURE
. (FRAGMENTS HISTORI Q U ES, 1 538- 1 54 1 )
R e s u m (·
L'auleur a commenn; ccs recherches grâce ;:\ unc indication de la ehron ique
de Grigore Ureche. Le chroniqueur a nott' que la regne du princ·c Etienne de
Moldavic ( 1 538-1540, surnomme Lăcustă - la sautcrelle - ă cause d'une invasion
des sauterelles survenue pendant son regne) finit a cause d'un complot organis<'i
par deux familles de grands nobles moldaves : les Gane et les Arbure. L'auteur
essaie d'interpreler cette formule et d'analyser la composition de ces partis.
Premil�rement, on analyse les evenements qui ont
conduits â l'ecroulemenl
de Pierre IV Rareş et a l'avenement du prince Etienne, en septembre 1 538. Le

142 1. Bogdan, op. cit., p. I O:t
143 D.I.R., 3/XVIJ, nr. 275, p. 179 (doc. din 18 octombrie 1 6 1 4 , despre hidenia
paharnicului Grigoraş Arbure, mort in Polon ia in 1 6 1 2).
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Soliman le Magnifique, irrite par le comportement infidele
le prince de Moldavie, fit une grande expedition pour le remplacer.
Pierre essaya d'organiser la resistance, mais, le moment ou les armees
alliees aux hordes tatares, etaient deja au coeur de la Moldavie, on
au prince que la noblesse moldave etait sur le point de le trahir. Averti
fidele camerier, le prince Pierre s'enfuit en Transylvanie.
E1D arrivant dans la capitale de la Moldavic, a Suceava, Soliman le Mag
decida d'organiser une assemblee elective, pour faire elire le nouveau
(en Moldavie, la succesion au tr6ne ctait hereditaire-elective : les princes
drvaient etre des membres de la dynastie fondee par Bogdan 1-er, au XIV-e
. Le 21 septembre 1 538, les grands nobles moldaves et le clerge choisirent
prince le protkge du sultan, le prince Etienne, qui etait le fils du princa
Fl'"'""""',.. ,dre ( + 1496) et petit-fils d ' E tienne la Grand ( + 2 juillet 1 504), et qui avait

sa jeunesse a Constantinople, au service du sultan.
Mais le prince Etienne fit de graves concessions aux turcs, indisposant la
nobles, qui organisa un complot pour le renverser. A la tete de la con
·on se trouvaient des membres des familles Gane (Gănescu) et Arbure. Les
etaient le grand chancelier Troluşanu et le burgrave de Suceava, Mihu.
ronjures etaicnt membres ou parenls - plus ou moins eloignes - des deux
· es dej a nommees. Il s'agit, donc, d'une politique de famille, menee par
partis de famille ; car tous les deux etaient en vieille q uerelle avec le
ir central : en 1523, le prince Etienn.! le Jeune ( 1 5 1 7-1527) avait persecute
principaux membres de ces famille.o. Une nuit, en decembre 1 540 (vers le

d&:embre), les conjures penetrerent dans le palais princier ei assassinerent
prince Etienne. Ils firent elire comme successeur au tr6ne un autre descendent
la race de Bogdan 1, un certain Alexandre Cornea, en le proclamant fils du
prince Dogdan III ( 1 504-151 7), et, par consequent, petit-fils d'Etienne le Grand.
Mais le meurtre du prince Etienne devait rester inutile, car au commencement
de 1 54 1 , le prince Pierre IV Rareş, en regagnat le grâce du sultan, etait parti
n!rS la Moldavie. Quand le prince Pierre parvint aux frontieres, les nobles aban
donnerent le prince Alexandre, pour aller ă la rcncontre de leur ancien prince.
Celui-<:i vainquit Alexandre Cornea, le prit, le j ugea, et le fit decapiter, malgre
ses protesiations et ses excuses : i l disait quc son election avait ete faite sans

qu'il l'eut dcsiree. Le prince Alcxandre fut execute le 9 fevrier 1 54 1 .
L e prince Pierrc parcourut triomphalement l a Moldavie e t 1·cgagna Suceava
It' 2 1 !evrier 1 54 1 . Il arreta les chcfs du complot - le grand chancclier Trotuşanu,
It> burgrave de Suceava, Mihu, le tresorier Cmsnaş, le grand ccuyer Pătraşco
Tău tu el Cozma - et les fit decapiter, le 1 1 mars 1 54 1 . D'autres participants,
moins importants, subirent des confiscations.
Il fautl ajouter que l 'auteur a beaucoup employe, dans cette ctude, les
resultats de ses recherches gcnealogiques sur les principales farn i lles moldaves.
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I D EEA DE U N ITATE NAŢIONALĂ IN REVOLUŢIA DE LA 1848
I N ŢA RILE ROMAN E
C. FLOREA

Rev ol uţi ile de la 1848 din ţările Europei au la bază, in general, cauze ase
mănătoare din punct de vedere econom i c , social şi politic. Conţinutul lor, i:nsă,
\ W'iazA de la o ţară la alta, in raport cu stadiu! lor de dezvoltare şi de accen
tu are a cri zei sistemului feudal iobăgist, îmbrăcînd, astfel, forme diferite ln des
fiişurarea revoluţiei.
In princip atele române anul revoluţionar 1848 se desfăşoară in condiţiile
dE·scompunerii feudalismulu.i. şi a d ezvoltăr ii elementelor capitaliste. Paralel
cu
luptei
pentru
dec l i nul societăţii feudale, burghezia este an trenată în fruntea
în fă p tu i rea stat� lui na ţion al .
Odată cu transformările istorice uu loc mi şcări le sociale şi naţionale pre
me rg ătoa re unului 1848. Aşa cu m arată V. 1. Lenin, "buza economică a acestor
mi şcări constă in faptul că pentru victoria d e plin ă a producţiei de mărfuri este
n ('C't'S ar cu burgh ezi a să cucereusdl piaţa internă, ('ste necesar ca ter i toriile
cu
popu l u � i i vorbind aceeaşi limbă să sc înche�c ca state,
fiind înlăturate
orice
piedki în ealeu dt'Z\'ol lă•·ii ac estt'i li mbi şi în calca îneetăţen irii ci în literatură.
De aceea orice mişcan• naţional <\ lindc spre formm·ea unui sta t naţional. . .
pcnlru întreaga lume l'i\' i l i zată statul naţional este tipic, normal pentru peri 
oada capitalistă" 1.

Adincirea cri zt'i sistemului ft•uda l, ca urmare a dt•zvol tării
capitalismului,
creşterea forţelor de producţic, integrm·c'l din t·e in ce mai at>t· cn tuată a Pri nci 
patelor in pron�sul dt' sc h im b i nlcrnaţional t'rau tot aUtca t'l<' m (' n te care indicau
ncccsitatca f or mă ri i unci picţe unici', ncccsil<1tea creării st atului naţional român.
! n lensifi cm·ea re la ţ i i lor econo m i ce d in tn· Moldova şi Ţara Român ească
a
dus la inc heierea mnwnţil'i \'amal<• in
J 84f;, potri v i t căn•ia a ceste
două ţări
l uau num("!e de .,Prind patcl e U n i le�, a lărgi t piaţa i n tc.-nă
asupra
întregului
tc•ritoriu românt•sc, flkind u-sl' a st ft' l un pas i mporta nt
spre n•nlizarca u niri i .
Convenţia t' xprimă in a C't'la ş i timp comunitatca d(" i n lt>rese a forţe lor
sodale
antren a tc in lupt<� pt>nlru progrcs d i n ţăr-ilc .-omâneş li, puternica l cgătură dintre
al'ţiunca politică de inchegurt• a unui s ta t naţiona l �i cau:1.a care o gcnera.
! d et'a de uni lute naţională a poporul u i român apan:o cu multă vreme inalntc
dc n• a l iz a rca ei î n J 8;)!1, ea s-a i \' i l , cum era !li fi• ·t·sc î n condiţiile
vremii,
în

1 V. 1. Leni n , Opere, voi. X X . BtK".
11

-

1!!50, p. 391;-3!!7.
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conştiinţa unor <'·�meni, la inceput puţini. Amiptim
cu acest prilej
cronicarii
moldoveni, Grb;ore Ureche, care arată in "Letopiseţul Ţării Mol d o vei " că "ro
mânii cîţi se află lăcuitori. . . la Ardeal şi la Maramureşu de la un !oc sînt
cu
moldovenii şi toţi de la Rîm se trag'', idee susţinută şi de Mi ron Costin in ,.De
neamul
moldovenilor" 2,
de
stolnicul
Constantin
Ca r.�cuzi no
in
,. I stori a
Ţării
Rom·:. n,:şti", rare este prima istorie
critică şi
sintetică
a
tu tu ro r
românilor, preciznid
că toţi românii oriunde
s-ar afla ei "dintr-o fintină au
i zvorît ş; cură'', şi Dimitrie Cantemir, domnitorul Moldovei, care scrie "Hroni
cul vechimii româno-moldo-vlahilor", iar mai tîrziu reprezentanţii şcolii arde
lene : Samuil Micu, Gh. Şincai, Petru Maio•· şi Ion Budai Deleanu. Cu a ceştia
se face joncţiunea cu mişcarea polilico-culturală a generaţiei paşop tiste .
De la aceş ti a şi îndeobşte de la intreaga mişcare creată in ţările române
pleacă temeiurile istorice, filologice, politice, j uridice şi morale care vor nutri
spiritele şi vor încălzi simţirea patriotică a generaţiei de revoluţionari români.
Legiferată in art.
d in Regulamentul organic al Moldovei, ideea unirii
capătă rezonanţe în formularea : ,.Inceputul, religia, obiceiurile şi asemănaren
limbLi ' lăcuitorilor ac estor
două Prinţipaturi,
precum şi trebuinţel'e
ambelor

425

părţi cuprind

din însăşi descălicarea

lor elementurile nedespărţitei

uniri

care

s-au impiedicat şi s-au intirziat de întîmplătoarele impregiurări . . . " 3, şi avea să
se dtsfăşoare cu toată maturitatea ei în fu.rtunosul an 1 646.
In perspectiva gen erală a dezv ol tări i istorice amintite se inscriu manifes
tările culturale, literare, de şcoală şi limbă ale epocii, prin care s-au făcut pri
mele legături între fruntaşii intelectualităţii pro gresiste român eşti .
Ceea ce la inceput a fost s i m p lă căutnre istorică pe temeiuri
ştiinţifice,
va c.eveni acum imbold spre desfăşurarea colectivă. Primele periodice,
primii
scriit ori şi cugetători , şc oa la c u i nst i tuţi i le ei ' ad i ace n te au transformat lumina
descoperită de acei puţini de care vorbeam !a începu1, in făgaş pe rmanent de
orient-are şi indemn la acţiooe, care a devenit posibilă în urma
evoluţiei gene·
rale istorice.
Trecutul i stori c a devenit astfel fo rţa morală care a stimulat mindria na
ţională şi a dat conţinut năzuinţelor de viitor: Literatura, arta, ştiinţa, servind
aspiruţiilor societăţii in drumul spre progres au devenit ajutoare indispensabile

in lupta politică şi socială.
Se naşte in epocă o literatură cu caracter istoric orientată
•

spre obîrşii

şi

'
.ia1
i zvoare.
Sint m ul ţi acei care în scrierile lor au susţinut cu patos şi măiestrie artis
tică ideea de unitate a românilor. Printre aceştia se insc riu in pr i me le rinduri
fruntaşii revoluţionari Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri ,
Costachc
Negri,
Alecu Russo etc. din Moldova , · N. Bălcescu, Cezar Bolliac şi D. Bolin t inean u din
Muntenia şi Simion Bărnuţiu, G. Bariţ din T r ansi lva n i a, urmaţi apoi de o scrie
de autori de m ai puţină însemnătate ca : C. D. A ricesc u , G. Baronzi, G. C re ţescu ,
D. Dăscă lescu , G. Si on , H. Gran dea , G. Tău tu , care in slovele l6r au i n tretin u t
idealul de unire al românilor.
Rolul presei în trez ire a conştiin�ei na ţ i ona le a fost pretutindeni
esenţial.
In · Moldova, şi in general în ţări l e române, presa apare mai tirziu ca la alte po
po are ; ca vine totuşi la timp spre a p re găt i spiritele pentru evenimentul Unirii.
In i�ial , această presă
are caracter
politic
şi la rg cultural,
aşa cum a rată
N. Iorga şi G. Ibrăileanu. Abia după Unire, periodicele literare . capătă "o anu
mită autonomie".
Presa periodică din Moldova �i în g e nera l din Principate a apărut
sub
influenţa acelui spiri t european. innoitor,
prom ov at de i l u mi n i s m şi •·evoluţia
franceză, ca reprezintă indeosebi interesele şi i deile burgheziei progresiste. In
preziua revoluţiei din 1646 năzuin�ele iluministe fuzionează cu cele romantice,
toate împreună căpătînd o coloratură denwcratic,ă mai accentuată.

2 Miron Costi n, Ope re complete, ESPLA, B ucureşti , 1 958, Ed. P. P. PanaitCSC'll.
3 Regulamentul Organic al Moldovei, Ed iţia 1646, se cţ ia IX, art.

425.
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Presa politică este dătătoare de ton, rt>vistele literare susţinute de scriitorii
mili tanţi ni epocii pledind pentru o artă cu o finalitate clară.
Presa literară de atunci din
ţările române se inscrie pe linia susţinerii
continue a unor năzuinţe de ordin social şi naţional pe care momentul istoric
respectiv le pune in lumină ca nişte cerinţe de prim ordin
spre ţelul politic
final tindea însăşi comunicarea de cunoştinţe liteTare prin traduceri, prelucrAri,
imitaţii ale literaturii antice şi moderne.
Realizarea unităţii pe calea culturală a Principalelor se datoreşte lui Mihail
Kogălniceunu, care desfăşoară o lurgă activitate de conducător de reviste cu idei
naţionale şi antifeudale cum sînt : "Dacia literară" şi "Foaie sătească a prinţipa
tului Moldovei'' ; tot el a înfiinţat şi i nstituţia tipografică ,.Cantora".
Ca innoitor şi îndrumător cultural şi pătruns de ideea de unitate naţională
a tuturor românilor, M. Kogălniceanu afirmă in Introducţia la .,Dacia literarA"
necesitatea unei literaturi naţionalt• : "Tt·aducţiile nu fac o literatură, noi
vom
prigoni cit vom putea această manieră ucigătoare a gustului original" 4• Totodată,
.,Dacia l iterară" Î!li propune să grupeze în paginile ei forţele scriitoriceşti din
toate regiunile locuite de români.
.,Foaia noastră'", sptme tribunul sec. al XIX-lea, "va fi un repertoriu, in carele,
ca intr-o oglindă, se vor vedea scriitorii moldoveni, munteni, ardeleni , bănăţeni,
bucovineni, fiştecarele cu ideile sale, cu limba sa, cu chipul său. . . Ţelul suprem
este ca românii să aibă o l iteratură comună pentru toţi''5•
Preocupat de probleme de istoria neamului va scoate "Arhiva românească",
prima noastră revistă de istorie, in paginile căreia îşi fac loc istoria naţională,
tradiţia poporului, limba hrisoavelor etc. Ea contribuie substanţial la unificarea
culturală premergătoare unităţii politice.
Cu sprijin•Jl !·:i Ion Ghica şi N. Bălcescu va scoate, in 1844, revista de
cultură generalii ,.Propăşirea"' şi tot in acest an va publica ,.Foaie de învăţătw-A
folositoare".
ln toamna anului 1 843 M. Kogălniceanu a cerut aprobarea ocirmuirii ca să
predea la Academia Mihăileană un curs de istorie naţională "fără de nici un
fel de remuneraţie". Aprobindu-i-se, M. Kogălniceanu a transformat cursul său
intr-un instrument al luptei de eliberare socială şi naţională aşa cum reiese chiar
din cuvintul de deschidere al cursului : ,.Ce interes mare trebuie să aibă istoria
naţională pentru noi, imi place a crede că şi dv. o înţelegeţi ca şi mine" 4•
N. Bălcescu in l ucrarea
sa, "Mişcarea românilor
din Ardeal
la 1848",
arată că ideea unităţii
naţionale a românilor fusese propagat!, cu decenii
inainte, de către reprezentanţii şcol i i ardelene şi de către reprezentanţii
de
seamă ai culturii româneşti din Moldova şi Ţara Românească : ,.Cine nu cu
noaşte numele glorioase ale lui Iorgovici, Şincai, Cichindeal, Klein, Lazăr, Petru
Maior, care, pri n şcoli, prin cul livarE'a limbii şi a istoriei, p useseră stilpii
de
temelie ai na�ionalităţii române şi propagarea ideii unităţii sale ?" 7• ln publi
cistica din Principate, anterioară lui 1 848, ideea comunităţii
de limbă, cultură,
obiceiuri, religie etc. in cele trei prindpate este frecvent tratată şi argumentat!
cu năzuinţele noi ale timpului : necesitatea creării statului unitar şi independent.
Deci fenomenul unită�ii cul.turale române!jti era privit dialectic in toate impli
caţiile sale.
Mai inainll' cu anul 1 848 să aducă in luptă pt> conducătorii revoluţiei din
La publicaţiile
cele trei principate, intre ace!jtia au existat strînse
legături.
,.Dacia literară"', "Propăşirea", "Magazinul istoric pentru Dacia", ,.Foaie pentru
minte, inimă şi literatură", .,Gazeta
Transilvaniei"' ş.a.
cat·e apăreau
la laşi,
Bucureşti sau Uraşov. nu colaborat moldoveni, munteni !ji transilvăneni.
Multe
-

,.Dacia literară", 1 B40, p. introductivă.
1843.

6

Ibidem

M. Kogălniceanu, Cuvintul de deschidere al cursului de istorie naţională,

7 N.

Bălcescu, Opr•re, voi . I I , Buc., 1 940, p. 125.
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din aceste
periodice, aşa cum reiese chiar din titlurile lor, reprezentau manifeste
de unire.
ln şcolile din Moldova şi Ţara Românească se întîlneau in această perioadă
mulţi dascăli
transilvăneni.
La
Academia
Mi hăileană din
Iaşi,
alături
de
M. Kogălniceanu, preda cursuri de economie politică viitorul paşoptist muntean
I. Ghica, iar mai inainte la gimnaziul Vasilian E. Murgu ţinuse cursuri de filo
zofie. Din cauza concepţiilor sale politice,
in urma numeroaselor
avertismente
primite din partea lui Mihail Sturza, l uptătorul paşoptist bănăţean a fost nevoit
să pirăsească capitala Moldovei, trecînd in Ţara Românească 8•
ln condiţiile acestor activităţi in comun s-au strîns nu numai prietenii trai
nice, ci s-au urzit şi planuri de acţiuni revoluţionare, idei şi programe pentru
lupta ce urma să inceapA in cele trei principate pentru doborirea feudalismului
şi pentru unire. Legăturile stabilite între profesoi'Îi moldoveni, munteni şi tran
silvăneni, numArul mare de colaboratori din cele trei ţări în p ublicaţiile vremii
aveau drept scop - aşa cum spune Bariţ - "ca pe lingA inaintarea literaturii
sA ne dăm educaţiunea politică, a cărei lipsA o simţeam foarte tarew'.
La Minjina lui C. Negri se întîlneau fruntaşii
revoluţiei
moldo-muntene.
Aici 1-a cunoscut V.
Alecsandri pe N. Bălcescu in 1845. "Aceste pelerinagii
în
ţara de jos, a Moldovei au avut o nepreţuită influEIJlţă in favoarea mişcării re
voluţionare de la 1 848�10, spune marele poet moldovean. in casa l ui Negri s-au
intilnit Bălcescu cu Aleco Russo, Ion Ionescu şi alţi moldoveni, care au discu
tat problemele de bază ale dezvoltării
ţărilor române. In 1846,
la
Minjina,
N. Bălcescu a discutat principiile fundamentale ale emancipării clăcaşilor cu
viitorii conducători ai mişcării revoluţionare moldovene de la 1848.
Urmărind intilnirile dintre fruntaşii moldoveni şi munteni anterioare anului
1 848, în vederea alcătuirii programului insurecţiei ce-o pregăteau, se vor
putea
itnţelege mai uşor evenimentele care au urmat.
Cunoscînd starea revoluţionară din ţară, grupul revoluţionar român
aflat
la Paris şi care participase la revoluţia din februarie 1848 a hotărit să se in
toarcA in patrie
pentru a incepe
lupta revoluţionară.
La 8/20
martie
1848
N. Bălcescu a convocat la el acasă pe toţi "moldo-romAni i �. La această intru·
nire au participat pe lîngă muntenii A. G. Golescu
(Negru), D.
Bolintineanu,
C. Mavrodin şi moldovenii Iancu Alecsandri, V. Mălinescu, J . Lecca,
Teodor
s-a elaborat
şi
un
Rişcanu şi 1. T. Curius şi hotărînd să inceapA ipsurecţia
program revoluţionar comun. N. Bălcescu a propus ca toţi impreunA, atit moldo
venii cit şi muntenii, să se adune in Ţara Românească, unde să se inceapă miş
carea şi apoi să se treacă in Moldova. Dar moldovenii prezenţi la
consfătuirP
au fost de părere că "mişcarea să fie simultană şi cu fiecare să meargă in prin·
tipatul lui" 1 1• Desfăşurarea evenimentelor
ulterioare
a n rătat că a
triumfat
ultima propunere. După luarea acestei hotărîri, N. Băl cescu şi A. G. Golescu au
plecat spre patrie, fiind urmaţi după citevu zile de toţi ceilalţi.
Printre moldovenii care se aflau atunci la Paris era şi
Galaţi, după c e mi şcarea revoluţionară incepuse i n Moldova
a fost oprit să intre în ţară. Aceeaşi
soartă o vor avea
lntorşi de la Paris. Din această cauză, s-a schimbat planul
acţiunea revoluţionară comună şi simultană, fapt care avea
desfăşurarea revoluţiei.
M işcarea revoluţionară din
interesa masele largi populan•,

N.

C. Negri.

Ajuns l a
ş i fusese reprimată.
şi ceilal�i moldoveni
ini tial
referitor
la
consecinţe gravp
in

martie 1848, cu un program
ingust care
nu
desfăşurindu-se izolat, înaintea revoluţi<'i rnun-

B N. llălcescu, "Revista Română'", voi. I l , l tlli�. p. :H:3.
' V. Alecsandri, OpPI'e complete, v o i . I I I , pr·oz<i, cd. Sor-ec., 1866 (sub

ti tlul

Bălcescu in Moldova).
10

I bidem.

Georgescu Buzău, Activitatea lui N. Bdlcescu pentru pregdtirea dez
llinţuirii revoluţiei de la 1848, cf. notelor dictate de N. Bălcescu lui 1. Ghica in
,, G.

1852,

in

"Stu d i i " , 1956, nr·.

1 , p. 47-57.
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a fost uşo1· înfrintă. Lupta însă va continua în mod sporit pînă la reallzi'I
Unirii.
In broşurile răspîndite în Moldova, redactate de exilatii moldoveni, se observ;'\
mai mult creşterea conţinutului ideologic revoluţionar. Pe lîngă chemarea
luptă al "lăcuitorilor săteni", neglijaţi în prima etapă revoluţionară, aceste
...-.....-1· se adresează nu numai moldovenilor, ci .,fraţilor români djn toată
Ro .
- " 12,
ceea ce înseamnă că se făcea pregătirea pentru a reîncepe o mjşcare
ună cu muntenii şi transilvănenii. Cel mai inaintat program
revoluţionar
Jdovean - şi se poate spune şi cel mai radical de la 1 848, în acelaşi timp cuprins în cele şase puncte din .,Pdnţipiile noastre pentru
reformarea pa�
.... redactat la 12/24 mai 1 848
la Braşov de grupul
de exilaţi
moldoveni.
'ţi în pribegie, atît cei care partic�paseră la mişcarea din martie de la Iaşi .
� cei întorşi de la Paris, dar care după cum sa văzut, n-au putut intra in
Printre punctele referitoare la abolirea servituţilor feudale şi la improprie
ţăranilor, ,.fără nici un fel de răscumpărare din partea lor", pentru prima
apărea intr-un program revoluţionar : ,.unirea Moldovei şi a Valahiei într·11n
gur stat neatirnat românesc" 1 3.
Este aproape sigur că în formularea revendicărilor lor, emigranţii moldo
.
care participaseră la adunarea populară de pe cîmpia Blajului în zilele de 3/15.
16, 5/ 1 7 mai 1848 au fost influenţaţi de avîntul revoluţionar al miilor de tă
r.mi şi orăşeni, de conţinutul inaintat al programului revoluţiei Transilvaniei.
Compadnd punctul al treilea al "Prinţipiilor� de la Braşov cu privire
la
problema ţărănească constatăm că este aproape similar cu cel din programul de
la Blaj , care se referă la aceeaşi chestiune.
Dar această atitudine a conducătorilor revoluţiei româneşti de la 1 848 de
a da un program revoluţionar cit mai apropiat
ca idei şi metodă de
acţiune,
mai ales pentru Moldova şi Ţara Românească apare intr-un mod şi mai evident
tn ultimul program elaborat şi anume în ,.Dodnţele partidei naţionale tn Mol
dova", redactat de M. KogălniceSJlU
din însărcinarea Comitetului
revoluţionar
moldovean.. M. Kogălniceanu arată că in momentul elaborării ,,Dotinţelor parti
dei naţionale" avea în faţă două puncte : programul de la Blaj, proclamaţia de
la Blaj şi "Prinţipiile de reformarea patriei " elaborate la Braşov. Este cunoscut
faptul că articolele din "Dorinţele partidei naţiQJlale", fără să fie la fel aşa cum
a afirmat D. Onciul 1 4 cu cele din proclamaţia de la Islaz, exprimă in general
aceleaşi idei, argumentate
din punct de vedere
juridic şi istoric,
gtndite
de
�1. Kogălniceanu.
Se ştie că spre deosebire de programul muntean sau transilvănean, "Dorln
\ele·• cuprindeau idee:l
Moldovei cu Ţara Românească şi o socoteau drept
"cheia de boltă fără de care s-ar prăbuşi tot edificiul naţional". N. Bălcescu
motivează că această revendicare a unirii Moldovei cu
Ţara Românească
nu
apare în programul revoluţionar muntean, ca fiind o acţiune
de tactică revo
luţionară : "lmprejurările politice nu iertară a pune din inceput in programul
s
lor chestia unităţii naţionale" 1 . Intr-adevăr, dacă "unirea" ar fi apărut de
la
început în proclamaţia de la Islaz, s-ar fi ridicat imediat protestele Turciei
şi
Rusiei şi astfel revoluţia încă din faza iniţială ar fi fost pusă in pericol.
Dar
ideea unităţii naţionale � fost împărtăşită de conducătorii revoluţiei muntene
şi ea va Ii mereu prezentă in toate publicaţiile vremii.
Ştirile manifestărilor de la Blaj, desfăşurarea victorioasă a revoluţiei din
Ţar·a Românească, au antrenat chiar pe unii fruntaşi mai moderaţi ai mişcării

:;;:;irii

12

Anul revoluţionar 1848 în Moldova, Buc., 1950, p. 1 99-21 1 .
V . Popovici, Dezvoltarea mişcării revoluţiona� din Moldova după eveni
mentele din martie 1848, tn "Studii şi cercetări ştiinţifice", laşi, 1954, p. 447-448.
D. Onciul, M. Kogălniceanu. Memoriu la centenarul naşterii sale, Buc.,
13

1918,

14
f
1

17-23.

N. Bălcescu, op. cit., tom. 12, p. 130.
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Astfel, D. Can tac uzi n din Bain scria Comitf'tului re
voluţionar moldovean că uni r ea Moldovei cu Ţara Românească trdmin făcută
cu orice preţ, folosind u-se forta aramată, mai bună dedt o gardă naţionnlă 16 .
Cu cit flacăra revoluţiei muntene se întindea biruitoare, l upta d i n Transil
vania se dezvoltă, iar activitatea comi tetelor revoluţionare moldovene, cel d i n
de
exil şi cel din ţară, devenea tot mai intensă. apăreau necesare noi
forme
luptă. Documentele timpului menţionează numeroase mărturii din care se deta
şează in mod evident că mersul re\'oluţiei in principate impunea, odată cu dez
voltarea ideologiei revoluţionare, noi căi dt• luptă să asigu1·e victoria revoluţiei.
In focul luptei revol uţionare, pa1·a!el cu radicalizarea programului de revendicări,
unele comune celor trei principate, apăreu şi necesitatea luptei comune. Se intil
nesc cereri pentru unitate revoluţionară moldo-munteană, moldo-munteană-tran
silvană şi chiar pentru o luptă comună a românilor cu ungurii cu scopul înfrîn
gerii apăsătorului jug feudal şi pentru o Ii bertatee na�ională.
Se pune deci întrebarPa : cum era concepută unitatea naţională la 1848
şi
care erau căile pentru rezolvarea acestei probleme ? Pentru a înţelege mai bine
această problemă este necesar să facem un scurt istoric. Unitatea naţională
a
românilor căpătase în decursul timpului diferite form ule, unele
dintre acestea
reflectind interesele marilor puteri din estul şi sud-estul european.

revoluţionare moldovene.

N. Iorga, în l ucrarea ..Dezvoltarea ideii unităţii politice la români" a pre·
zentat mai multe proiecte 17• In 1 790 împărăteasa &aterina a Rusiei propuncil
Vienei C'reare>a unui stat unit român, independent, tampon între marile puteri
vecine, eliminind astfel orice posibilitate de diferende intre ele, asigurind pacea
şi liniştea la hotarele lor. La 1807 ambasadorul prusian la Constantinopol intr-un
raport reţinea informnţia că se urmărea constituirea unui stat romAn sub denu
mirea de regat al dacilor, alcătuit din cele trei mari principate.
Şi
Martignac,
ministrul lui Carol X, s-ar fi oprit la formula unui regat al Daciei care ar fi
jucat un rol de echilibru in Europa.
De asemenea, a circulat şi formula unei confederaţii d unărene in care pe
UngA Moldova şi Ţara Românească ar fi urmat să intre şi Serbia. O asemenea
confederaţie o intilnim şi în proiectele de rPformă ale
lui I..eonte Radu 18•
Xenopol menţionează şi el mai multe proiecte referitoare la uni rea românilor
fie intr-o formă mai largă (Moldova, Ţara Românească şi Transilvania), sau
restrinsă numai la unirea Moldovei şi Munteniei 19•

Demne de menţiQnat sint planurile de unitate naţională a românilor ale
lui Ion Clmpineanu din 1838. El arată l ui Adam Czartorisky, conducAtorul emi
graţiei poloneze, că mulţi români au acelaşi ideal cu al său şi an um e ,.să nu
mal fie decit un singur popor unit şi independent", respinge suzeranitatea tur
ceascA şi protectoratul rus, declarindu-se pentru un regat care să unească pe
toţi românii sub acelaşi sceptru, pentru a se putea impotrivi marilor i mperii
ce-i in con j u ră , avind în frunte un principe ereditar. El este pentru libertatea
claselor sociale 20. I. Cimpineanu se arată gata să provoace o răscoală in Ţara
Românească, care urma să se intindă apoi in Moldova şi Ardeal. Faptul cA
ideea unităţii românilor era la ordinea zilei încă cu 10 ani inainte de revoluţi a
.
de la 1848 n subliniază şi Woronicz, un agent al emigraţiei polone. lntr-o scn
soare adresatA din Bucureşti aceluiaşi Adam Czartorisky, el
spune
textual :
,.Ideea unităţii tuturor populaţiilor române sub acelaşi sceptru ocupă toate cape-

16 T. Balan, Activitatea rejugiaţilor moldoveni in Bucovina la 1 848, S i bi u ,
Anexa 37, p. 96-98.
17 N. Iorga, Dezvoltarea unităţii politice la români, Buc., 1915.
18 V. Popovici, Date noi în legătură cu conjuraţia conjederativă a lui l,eonte
Radu, Iaşi, 1950, in �Studii şi cercetări ştiinţifice".
19 A. D. Xenopol, Partidele politice in revoluţia de la 1848, e�tras Buc. 1910
�
20 P. P. Panaitescu, Planurile lui Ioan Cimpineanu pentru umtateu naţwnal
a românilor, in ,.Anuarul institutului de istorie na\ională", III ( 1 924/1925), CluJ,
p. 73, 89-92
1944,

�

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

167

IDEEA DE UNITATE NAŢIONALĂ

din Transilvania care vin aici" 21.
a luptei pentru această unitate,
mulţi alţi străini nu vorbil şi F. Colson 22 şi J. A. Vaillanf 23, care in
perioadă au stat in Moldova şi Ţara Românească, fiind in strînse relaţii
politici români şi participind chiar la mişcările revoluţionare premerului 1848.
document scris în limba turcă din fondul secţiunii orientale a BibliC'
. oale
bulgare ,.Vasil Kolarof" ne informează că in anul 1845 se purtati
Intre guvernul turc şi englez cu privire la un regat român format din unl 
)l::gkimo-ei cu Ţara Românească 24.
idee este susţinută şi

de românii

ideea unităţii naţionale a român ilor şi

-=:�::··
•

ami ntit doar cîteva din aceste proiecte de unitate naţională, deoarece
bmule asemănătoare mai circulau la 1848 in momentul cînd, intr-adediţill e de dezvoltare istorică a principatelor puteau imp;une constituirea
naţional .

timpul revoluţiei de la 1 848, întreaga presă progresistă a propagat cu
unirea Ţării Româneşti cu Moldova, revendicare, care, din motivele
nu putuse fi inclusă· î n programul revoluţionar. Chiar din primul său
, ziarul .,Pruncul Român" din 12 iunie 11148, deci a dbua zi după izbuc
m.surecţiei la Bucureşti, printr-un apel intitulat "Către fraţii noştri din Moi
cheamă pe moldoveni la luptă pentru alungarea "tiranului" (M. Sturza),
unire şi libertate. Unirii naţionale şi luptei comune revoluţionare, ,,Prun
Român" îi închină numeroase articole, toate militind pentru crearea "unei
li&ICI!I:� naţii, o singură Românie, liberă, mare şi puternică" aşa cum rezultă
formularea : "Uniţi-vă cu noi, fraţi de dincolo de Milcov, peste undele lui
tindem braţele dorjnd cu infocare a vă da sărutarea frăţiei şi a libertăţii.
teanul şi Moldoveanul sint toţi români, sint fraţi, o singură naţie" 2s. Cau
unirii i-a fost dedicată "Hora românească", care fără a se ridica la o înaltă
ţie poetică, avea un conţinut mobilizator şi ceea ce este deosebit de inte
t. fa p tul că pe lîngă fraţii de peste Milcov, erau chemaţi la. horă "şi fraţii

�������rru-e

�Dltetu·

..

26.

Moldoveanul Ion Ionescu de la Brad cerea, in coloanele
aducind exemplul luptei germanilor de la 1 848 pentru

aceluiaşi
unitatea

ziar, uni
naţională.

Este interesant că pe lingă cunoscutele temeiuri care apar in cele mai multe
articole şi care pledează cauza unirii pe baza comunităţii de limbă, religie,
tură etc. apar şi art1cole care argumentează necesitatea unirii pentru dezvol
industriei, comerţului, agriculturii şi reducerea cheltuielilor statului dato
unei singure administraţii 21.
Articolele de fond imbrăţişind ideea unirii se intilnesc şi în "Poporul suve- .
" : "unirea - se spune intr-unul· din numerele acestui ziar - este sufletul
popoarelor" 28•
Dar

masele
veni
21

problema

largi

veniţi

iunie

unirii

populare.
la

1848,

celor

do;uă

Numeroase

Rîmnicu-Sărat

cu

principate

documente

la

atestă

ocazia depunerii

1 848

era

acest

j urămîntului

şi-au m�nifestat dorinţa ca "asemenea prilej

impărtăşită

lucru.
pe

Mulţi

şi

de

moldo

constituţie, la

de obştească

veselie

âoresc · să sosească l)i dîn�ii cit mai curînd, ca împreună să poată stringe să trăiască

2 1 I dem, anexa 7, p. 95

22 F. Colson, De l'etat present et l'avenir des Principates de Moldavie et de
Valachie, Paris, 1 839
23 J. A. Vaillant, La Romanie ou histoire, langue, literature.
24 Bibl. Naţ. Bulgară ,,Vasil Kolarof", secţie orientală, doc. O. A .K . 281 2-13,
saban 1261 -1845
25 Pruncul Romdn, Buc., nr. 1 din 1 2 iunie 1848 şi nr. 6, 22, 3 1 , 35.
26 I bidem, Buc., nr. 3 1 , 24 august 1848, p. 1 27-128
27 I bidem, .nr. 13 din 1 3 iulie 1 8411, p. 50
28 Poporul suveran, Buc., nr. 1 3, 28 iulie 1848
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unirea poporului român" 29• Şi la Focşnni, la 1 5 iulie, venise1·ă moldoveni de la
Tecuci şi Birlad pentru acelaşi scop.
Victoria revoluţiei in Munten ia a făcut să c•·enscă speranţele moldovenilor
exilaţi. Din Sibiu, la 4 iulie 1 848, A. Russo intr-o sn·isoare adresată lui N. Băl
, cscu îşi exprimă nădejdea că unirea va fi înfăpluită cu aj utorul revolu�iel din
Ţara Românească, iar V. Alecsandri scrin din Bucovina tol lui Bălcescu, la
25 iulie că "dorul cel mai înfocat al nostru... al unei mari partide naţionale din
Moldova este unirea Moldovei c·u Valahia, sub un singur guvern, sub aceeaşi
constituiţie". Aceste manifestări ale dorinţei moldovenilor de unire nu se limi
tau numai In simple impărtăşiri de idei în tl'e fruntaşii politici ni eelor două
ţări.
La
iulie 1848, o ştire din Bucureşti consemnează faptul că zece deputaţi
nu sosit de la laşi pentru a cere unirea celor două ţări. Citeva zile după aceea
apărea in ziarul ..Pruncul Român" un articol intitulat .. Moldovia", prin care
"traţii moldoveni" erau îndemnaţi să intrepl'indă o acţiune pentru unire şi pen
tru rAsturnarea stării de lucrări din Moldova.
Dar acela care a dat cea mai completă argumentare necesităţii luptei re,·o
luţionare şi n unităţii naţionale este N. Bălcescu. El arată că revoluţionarii de
la 1848 din Ţara Românească n-au putut, in condiţiile istorice date, să includă
in programul lor problema unităţii naţio.nale.. Dar, continuă, subliniind că totuşi
n-au pierdut din vedere "solidaritatea
ce-i
leagă
cu
toate
ramurile
naţiei
române". · Revoluţionarii munteni s-au luptat pentru drepturile Moldovei ca şi
pentru cele ale Ţării Româneşti. Mai mult, n-au pierdut din vedere să fie apă
rate şi drepturile românilor din Ba,nat şi Transilvania 30, Pentru Bălcescu, Uni
rea naţională reprezintă "mintuirea de orice domnire străină 3 \ "de aceea ea tre
buia să fie ţinta politică a românilor de astăzi" 32. lmbogăţind mereu conţinutul
ideologic al revoluţiei muntene, lui Bălcescu nu-i scapă nimic din desfăşurarea
revoluţlet. şl in celelalte ţări româneşti. Preamărind ziua de 15 mai 1848, ziua
marii adunări de la Blaj, el se apropie de inimile miilor de transilvăneni care
luptau pentru libertatea socială şi naţională. Deşi n-a participat la acea măreaţă
adunare a românilor transilvăneni, el era totuşi deosebit de fericit "căci iut1ia
dată auziră atunci un popor intreg răspunzînd celor ce vorbeau de unirea Ar
dealului cu Ungaria prin această strigare : Noi vrem să ne unim cu Ţara" 33•
Aceasta inseamnA că ideea unirii Transilvaniei cu "ţeara" de peste Carpaţi, era
vie in conştiinţa maselor populare l a 1848, şi avea o circulaţie in toate cele trei
ţări româneşti. Dacă condiţiile externe ar fi fost favorabile, unitatea naţională
completă n-ar fi intirziat pînă la 1 918. Rolul de Piemont al Moldo-Vlahlel s-a
extins in timp, mai mult dectt in statele italiene sau cele germane. Deşi sit•1aţia
Moldovei şi Ţării Româneşti in condiţiile istorice de la 1848 era destul de grea,
lupta transilvănenilor pentru unitatea şi libertatea naţională era tncă şi mai
dificilă. Multă dreptate avea Bălcescu cind, din Pesta, la 6 iunie 1848, il scria
lui Ghica că ,.garanţia eea mai temeinică a naţionalităţii lor (a românilor din
Transilvania) este li bertatea Valahiei Mari, Valahiei Mici şi Moldovei" 34, Băl
cescu a avut previziunen că unitatea naţională a românilor va Incepe prin uni
rea Moldovei cu Ţara RomAneascA.
In mod asemănător şi românii transilvăneni doreau înfăptuirea unităţii tutu 
ror românilor : ,.Soarta naţiunii romAne se va hotărî in Bucureşti şi in Ia,t, iar
nu in Cluj, nici în Blaj, nici în Buda", seria .Gazeta Transilvaniei" la 8 iunie
1848. In olt număr al aceluiaşi ziar, sub formă aproape de sentinţă, se P.ublinia

�H

29 Monitorul Romdn, Buc., 1848 nr. 3 din 6 iulie, p. 1 2.
N. Bălcescu, Opere,
tom. 12, p. 130. Articolul
" Mi1carea romdnilor din
Ardeal".
3 1 I bidem, p. 127
32 N. Bălcescu, Opere, voi. 1, Ed. Acad. R.P.R., 1953, p. 215
ll N. Bălcescu, Opere, tom. 12, p. 126
34 N. Bălcescu, Opere. IV, C�respondenţă, Ed. critică de G. Zane, Buc., p. 186.
30
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moldavo-română sau moartea este deviza lulw·or românilorw.
Moldovei �i a Ţării Româneşti ca premiză pentru unirea in viitor a
· vaniei adică desăvirşirca unităţii de stat, este menţionată şi de C. D. Ari
care avusese multe discuţii cu fruntaşi i ardeleni, printre care Simion Băr
·u, susţinătorul ideei de unire in discursul de la Blaj din 2 / 1 4 mai 1848, care
că : " ... naţiunea românilor dă de ştire naţiunilor conlocuitoare, că voind
se constitui şi ot·ganiza pe Lemei naţional n-are cuget duşman în contra allm·
uni .i cunoaşte acelaşi drept egal pentru toate, voieşte a-l respecta cu sin
tate, cerînd respect împrumutat după dreptate : prin urmare, nici nu va suferi
supusă altora, ci voieşte drept egal pentru toate . . . " 3S.
Se intilnesc in această vreme şi alte formule ale unităţii naţionale. Astfel,
menţionează i deea unui stat Daco-România, crearea unui asemenea stat fiind
· tă de unele puteri europene ca o formaţie politică. Această formulă este
ăşită şi de unii români. ln acest sens scria ardeleanul C. Roman din Sibiu
iunie 1 848 lui A. A . Golescu. El î l ruga pe cunoscutul paşoptist muntean
,.infQrmeze Europa despre aceasta", intrucit avea mai multe mijloace, "pe care
nu le avem" 36, N-au lipsit la 1 848 şi proiecte pentru crearea unui stat unit,
toate provinciile româneşti, sub egida Austriei, idee susţinută şi de unii frun
ardeleoi. Chiar ardeleanul I. Maiorescu, agent al revoluţiei muntene pe lingă
ul revoluţionar, comunica la 14 septembrie 1848 din :F'rankfurt lui A. G.
Golescu că, intr-o convorbire cu preşedintele parlamentului, i-a cerul acestuia
jutorul p�ntru unirea "Bucovinei, Moldovei ,România şi Transilvania intr-un
regat Rom�nia, cu un principe austriac, sub suzeranitatea Germaniei "l7. Se pare
la un moment d<�t un asemenea proiect, cu o anumită completare pe care o
face, ar fi fost acceptat de Golescu, după cum reiese dintr-o scrisoare trimisă din
iena lui N. Bălcescu la 25 iulie 1848 38. Acelaşi Golescu, la 4 septembrie 1848,
111p0rta ministrului de e xterne I . Voinescu II că şi Franţa sprijinea pe cale diplo
matică atît constituţia, cit şi dorinţa d e unire a românilor cu scopul de a fi opusă
Rusiei ţariste, in felul acesta, completa el, "se va putea
da
dezlegarea
chestiei
principatelor� 39•
Dar aceste proiecte sint combătute. Chiar un memoriu străin din august
1848 atrăgea atenţia românilor asupra pericolului ce-l reprezenta unirea sub un
principe austriac. "Existenţa imperiului austriac este - spune acest memoriu lanţul care nituieşte robia slavilor şi a românilor pentru prezent şi viitor şi
care şi ameninţă cu: germani?
..area" 40.

lrr:fti·iza

Crearea unui stat mare şi puternic, cuprinzînd cele trej ţări româneşti, fie
fi fost o dorinţă a româpilor, dar mai ales gîndindu-se că ar fi servit inte
rt!t!ele Angliei, Fra,nţei, Austriei şi Turciei, a fost primită cu ostil i tate de imperiul
ţarist. In presa vremii : "Poporul suveran", "V\!stitorul român", "Gazeta de. Tran�
silvania" a fost v i u comentată nota circulară a cabinetului rus către reprezentan
ţii săi din străinătate din 19 i ulie lij48. cu pl'l vire la tencli'nţele revolutionarilor
români de a constitui un stat format "din rorr.ânii provinciilor locpite de ei" 4 1•
Se menţionează că "ei vor să restaureze... vecl tea lor naţionalitate, adică tle a
inceta de a mai fi provincii şi de a constiLui sub numele de regat daco-{-oman,
un nou stat, independent in a cărei formaţie ei cheamă pe fraţii lor din Moldova,
Bucovi n a şi Transilvania. Realizarea unui asemenea plan, dacă s-ar pet·mite, ar
�1.-ce la serioase consecinţe".

t'ă ar

,,Gazeta de Transi lvania", într-un articol din 13 septembrie 1848, scris de
un moldovean, după cum anunţă redacţia, i nforma pe cititorii săi că prin circu-

3 5 Anul 1848 in Principate, tom. II, p. 649
36 Ibidem, p. 137

37 Anul 1848
Anul 1848
39 Anul 1848
40 Anul 1848
4 1 Ibidem, p.
38

in PrinCipate ,tom. IV, p. 358 şi 4 1 4
in Principate, tom. Il, p. 732-733
in Principate, tom. IV, p. 197-200, A. D. Xenopol, op. cit., p. 43.
in .Arincipate, tom. II, p. 398-408

612, Vezi şi "Poporul suveran ", nr. 21 din 23 aug. 1 84 p. 81-82
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tarea amintitA se ut·mărea să aţîţe Turcia impotriva revoluţionarilor munten i ,
care n u trebuiau să fie erezuţi c ă i-ar rămîne credincioşi 42.
Cu toale că in constituirea unui stat român unitar, format numai din Mol
dova şi Ţara Românească sau in care să fi intrat şi Transilvania, s-a crezut de
mulţi conducători ai revoluţiei de la 1 848 (in special I. Ghica) că se vor bucura
de sprijinul Turciei, Angliei şi Franţei, care-şi aveau ţelurile lot· politice anumite
în sud-estul european, pînă la urmă, această speranţă a fost spulberată. Chiar
J. Ghlca, reprezentantul guvernului revoluţionar la Constantinopol, acela care a
acordat un mare rol fa(·torilor externi in victoria revoluţiei, recunoaşte intr-un
raport către ministrul de externe muntean că ,,deşi Poarta ne vrea binele, sfatu
•·i l e Franţei şi Angliei in favoarea n•>astră nu vor lipsi. .. " 43. Pînă la urmă, el
arăta că trebuia să ne sprijinim pe noi înşine in organizare, din punct de vedere
militar.
După în�ingerea revoluţiei muntene, 1. Ghica va relua vechile planuri şi
anume de a solicita ajutorul străin pentru cauza unităţii naţionale. Din Boyadg
gikeuy, la 14 august 1850, ii scria lui Bălcescu 44 că s-ar putea folosi de tendin
ţele ostile ale Austriei contra Rusiei pentru ideea unirii .,cu fraţii din Banat,
Transilvania şi Bucovina, dar fără a cădea in ghiarele Austriei''. In emigraţie,
BAlcescu la un moment dat s-a declarat şi pentru .,confederaţie a statelor unite
U.e la Dunărea de Jos alcătuită din români, unguri şi iugoslavi, dar cu teritoriul
şi administraţia lor aparte" 45• Evident, erau formule care puteau să uşureze situa
ţia de atunci a principatelor române, dar nu să rezolve problema unităţii naţio
nale. De altfel, chiar în acelaşi timp, adică tot la 1 850, cind a fost elaborat pro
iectul de confederaţie dunăreană, Bălcescu în .,Mersul revoluţiei in istoria româ
nilor "continua să susţină unitatea naţională : �vrem să fim o naţ.ie, una, puter
nică şi liberă, căci voim binele nostru şi al celorlalte naţii" 46• In felul acesta el
devan�ază mult conţinutul unităţii naţionale româneşti. N u se limita la un
ingust egoism naţional, el vedea crearea statului român nu numai in folosul
poporului român, ci şi ca un factor care să ajute la promovarea binelui, fericirii
şi celorlalte popoare.
Atit N. BAlcescu cit şi alţi fruntaşi revoluţionari au sperat că marile pro
bleme de la 1848 vor fi rezolvate pe calea unei revoluţii viitoare la car� să par
ticipe toate popoarele subjugate. Moldoveanul V. Mălinescu, in articolul ,.Flamura
românilor" din 15 septembrie 1850, publicat in ,.RomAnia viitoare", işi exprima
convingerea că noua revoluţie "va şterge numele de muntean, moldovean, tran
silvănean, bucovinean, pentru ca să fie numai români şi o singură Românie" 47•
lnsă, aşa cum a arătat Marx şi Eng:ls, in anii de după 1848, o nouă revo
luţie europeană nu era aşteptată să vină prea curînd 48•
Vizionarul revoluţiei de la 1848 din ţările române, N. Bălcescu, sperind in reuşita
revoluţiei, vedea mai departe îndeplinirea visurilor de veacuri al românilor pre
cizind că : .. ... dacă această revoluţie va reuşi mai rămîne românilor de indeplinit
incA alte două, una pentru intregirea unităţii naţionale şi una pentru neatirnare
naţională" 49•
42 .,Gazeta de Transilvania",

o

44

nr. 7fo din 13 sept. 1 848, p. 309-310
Anul 1848 in Principate, tom. I , p. 601, 610.
N. Cartojan,.
Scrisori inedite de la N. Bălcesc-u şi 1. Ghica,

p. 1 1-14.

45 1 bidem, p. 7-8
46 .,Romdnia viitoare",
4 7 I bidem, p . 17-18

Buc., 1 9 13,

Paris, 11150, p. 1 2

411 Marx şi Engels, Lupta de clasă fn Franţa (1848-1850), Edit., PMR 1 948,
p. 10 şi 13
49 N. Bălcescu, Opere, voi. IV, Ed. Academiei R.S.R., 1964, p. 277
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Consecvent acestei idei indemna poporul să pună mîna pe arme pentru rea
lizarea ei : "In zadar veţi inghenunchia şi vă veţi ruga pe la porţile împăraţilor,
pe la uşile miniştrilor . ! Ei nu vă vor da nimic căci nid nu vor, nici nu pot" so.
Anii care au urmat după revoluţia de la 1848 vor deschide largi posibilităţi
in formarea conştiinţei maselor populare, dornice in realizarea marelui deziderat
al Unirii.
..

L'ID'E:E DE L'UNIT€ NATIONALE
D ANS LA R'E:VOLUTION ROUMAINE PENDA..."JT L"AN lll48

L'auteur souligne la presence et le developpemcnt de !'idee de !'unite natio
nale au cours de la revolution de 1848 dans les pays roumains.
Puis, on presente des aspects concrets de l'affirmation de !'idee de !'unite
nationale dans tous les domaines en suprastructure de la societe roumaine
d'alors : l'histoire, la presse, l'ecole, les programmes revolutionnaires, les relations
entre les revolutionnaires moldaves, valaques et ceux de la Transylvanie.
On insiste aussi sur la vie et l'activite de M. Kogălniceanu, N. Bălcescu etc.
L'ouvrage montre que les annees d'apres la revolution de 1848 ont consolide
la conscience nationale des masses populaires qui furent la force principale dans
la realisation de l'Union des pays roumains.

1850.

50 N. Bălcescu, Mersul revoluţiei în istoria romdmlor, in "România viitoare",
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PREM IZELE

ŞI

TRASATU RILE

ISTORIOGRAFI EI

PAŞOPTISTE

V. CRISTIAN

Expunerea unei teme ca cea de faţă, in cadrul unui simplu articol, apare
de la bun inceput ca prezentind numeroase dificultăţi. Facem această afirmaţie
nu pentru a căuta circumstanţe atenuante, ci intrucit constatarea ne este impusă
de complexitatea problemelor pe care le ridică istoriografia paşoptistă. Aprecierea
este valabilă chiar dacă am avea in vedere doar elementele separate ale pro
blemei - originile istoriografiei paşoptiste, condiţiile dezvoltării ei, locul tn
contextul social-politic şi spiritual al vremii, conţinutul său, realizările şi limitele
in privinţa concepţiei şi a metodei, acţiunea practică asupra contemporanilor,
rezultate obţinute in această privinţă etc. Este deci firesc ca in cele ce urmează
să ne impunem însemnate limite, apelînd, in incercarea de a da o privire de
ansamblu asupra problemei, numai la elementele pe care le-am considerat ca
fiind mai importante şi incercind, acolo unde este cazul, să venim cu explicaţii
noi sau să atragem atenţia asupra unor elemente neglijate pină acum. Dacă,
chiar în asemenea condiţii, ab01·dăm această problemă, o facem avind in vedere
nu n umai stadiu l cercetării ci, ci Şi marea importanţă pe care o are istoriografia
in cadrul ideologiei paşoptiste, considerarea ei fiind de natură să permită o mai
bună înţelegere de ansamblu a vieţii spirituale româneşti din preajma anulu i 1R48.
De al tfe l , prima constata1·e ce se i m pu ne aici este locul p re ponde rent al
preocupărilor pentru trecut la gi ndi tori i din deceniile care au precedat revoluţia,
ei avind conştiinţa clară a acestui fapt. .,Jstol"ia este cea d in ti i carte a unei
naţii·'
iată o credinţă . ades afirmată acum. O intilnim la Asachi încă in 1 829 1,
l a Aaron Florian in 1 835 2, mai tirziu la Bălcescu 3. Ea este revelatoare pentru
loc u l pe ca re preocupările pentru trecut, pentru trecutul naţional in primul ri nd
I-au avut in cad r u l ideologiei paşoptiste. Dintre toate com po ne n tel e acesteia,
istoria es te aceea care apa1·e in prim plan şi faptul nu este de fel întîmplător.
Procesul de for m ar e a naţiunilor a fost intotdeauna asociat de o sporire a inte-

,

1 Uediul moldovenC'sc in Austria, ,.Albina wm â nească " , I, 1 82!!, p. 1 40.
Articolul este nesemnat, dar, pe baza elemPntelor cuprinse in text, poate fi
a t r i b u i t sigur l u i Gh. 1\saehi.
2 F. Aaron, Idee repede de istoria Principatului Ţării Româneşti, Bucureşti,
l 83:1, l. I, p. XIV.
3 N. Bălcescu,OperP, Bucureşti, l !!52, p. 1 32.
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resului faţă de propriul trecut. Pentru români, această tendinţă era accentuată
de situaţia lor particulară. Separaţi prin graniţe artificiale, nevoiţi să t!'ăiască
sub dominaţii străine, ei trebuiau să găsească în trecut argumente p entru demon
strarea legitimităţii aspiraţiilor lor şi pentru impunerea acestora in faţa Europei ;
in acelaşi timp, măreţia faptelor strămoşilor putea constitui un puternic element
tonifiant în lupta pentru realizarea dezideratelor naţionale şi sociale. Iată de ce,
spre deosebire de Apus, unde burghezia, avînd drept adversar doar feudalismul,
sprijinit de monarhie şi aliat cu biserica, a apelat în primul rind la filozofie, în
'
ţările române istoriografia este aceea care devine principala armă ideologică 4•
Situaţia este asemănătoare cu aceea pe care o constatăm la unele popoare din
jur, la care problema naţională capătă o deosebită amploare în prima jumătate a
secolului trecut, acest "secol al naţionalităţilor". Grecii, slavii sudici, maghiarii ,
cehii, slov.acii, polonezii acordă o deosebită atenţie istoriei, limbii şi literaturii
naţionale, renaşterea culturală fiind
considerată ca premergătoare renaşterii
politice. Ca şi in cazul acestora, apelul la trecut constituie pentru generatia
paşoptistă o necesitate izvorîtă din cerinţele epocii, fapt care apare cu atit mai
evident dacă avem în vedere că cei care îl intreprind sînt, in mare parte, şi
proeminente personalităţi ale vieţii culturale şi politice.
Pe de altă parte, cultivarea acum a istoriei, concepută in sensul ei militant,
apărea cu atît mai firească cu cît exista în această privinţă o îndelungă tradiţie.
D e la începuturile culturii noastt·e, istoriografia a constituit una din manifestările
ei de bază şi avind, mai ales in anumite perioade, un pronunţat rol de armă
de luptă, indeosebi naţională. Incă în cronicile anonime ale Moldovei apare
problema luptei pentru neatîrnare. Mai tîrziu , chestiunea recăpătării independenţei
constituie O · preocupare de ba7.ă tn scrierile marilor cărturari din secolul al
X Vll-lea, Grigore Ureche şi Miron Costin, ca şi, ulterior, la D. Cantemir. Mai
ales, însă, cînd corifeii Şcolii ardelene au plasat istoriografia la un alt nivel, ei
au abordat-o intr-un spirit edivent militant, utilizind-o in conformitate cu aspi
raţiile şi revendicările conaţionalilor lor din Transilvania, în lupta cărora se
plasează in primele rinduri. Există astfel o continuitate in modalitatea de con
siderare a istoriei, ceea ce face ca militantismul şi preponderenta sa in epoca
paşoptistă să apară ca o dezvoltare logică a unei tendinţe mai vechi, pe care
noul stadiu de dezvoltare a societăţi i româneşti a accentuat-o.
De altfel, şi situaţia politică a Principatelor după 1 82 1 constituie un cadru
mai favorabil pentru intensificarea preocupărilor istorice. Consideraţi de con
temporani ca reinnodind vechiul şir, intrerupt de fanarioti, al marilor principi
autohtoni, domnii pămînteni ajung, uneori, sfi se considere şi ei ca atare. La
ceremonia incoronării, Mihail Sturza aminteşte exemplul pe care il are în figura
lui Ştefan cel Mare 5 ; in 1 838, la serbarea de sfîrşit de an de la Sf. Sa va 6,
A l exandrti. Ghica dă, prin prezenţa sa, o anumită consacrare oficial ă vibran
tului discurs asupra istoriei românilot· pe care il rosteşte Aaron Florian 7. Evident,
nu trebuie să vedem de aici o colaborare di rectă a istoricilor cu oficialitatea,
chiar dacă unii din ei acţionează �i ca persoane oficiale. Atîta vreme însă cit
istoria avea drept principal scop dezvoltarea patriotismului, cît nu viza direct
anumite stări de fapt, interne sau externe, ea a fost acceptată şi, uneori, incu
rajată de conduce1·ile Princ.ipatelor, care, pc de altă parte, nu puteau descon
sidera nici preţuirea de care trecutul se bucura din partea contemporanilor. Unele
măsuri ostile, ca suspendarea cursului de istorie naţională a lui Kogălniceanu, au
·

4

V.

Maciu, Şt. Pascu,

Jntroduction d
5

M.

Constantinescu,

V.

Liveanu, P. P. Panaitescu,
Bucureşti, 1964, p. 29 .

l'historiographie roumaine jusqu'en 1918,

"Albina românească", V-VII, 1833-1834, p. 28 1 .
V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1800-1864, II, Bucureşti, 1 892, p. 1 2 .
Ibidem, p. 13-25.
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st:rvenit intr-un moment cind drumul era prea bine bătătorit, pentru ca par
curgerea lui să mai poată fi oprită.
Sub acest raport, Principatele se prezintă într-o poziţie avantajată. Dezvoltarea
istoriografiei transilvane a trebuit să se realizeze in condiţiile existenţei mai.
multor greutăţi, datorită situaţiei regiunilor de peste munţi in cadrul . Imperiului
habsburgic. Este motivul pentru care primatul ideologic al istoriografiei nu s-a
afirmat aici cu atîta cl aritate. Printre altele, faptul că limba română. nu este
limbă oficială , a determinat mai intense preocupări lingvistice în Transilvania
decit in Principate. Dar aceste preocupări au fost de natură să stimuleze şi cer
cetările istorice. Ideea latinităţii limbii române, care apare in primul plan al
eforturilor lingvistice, nu putea fi disociată de teza generală a romanităţii pro
priului popor. Istoricii transilvăneni au o reală contribuţie la dezvoltarea generali
a istoriografiei noastre a. Este adevărat că în mare parte activitatea lor - să ne
g!ndim la Aaron Florian, Ioan Maiorescu, August Treboniu Laurian - se des
făşoară, datorită condiţiilor mai favorabile de aici, în Principate. Prin aceasta
însă, ei contribuie nu numai la sporirea interesului pentru istorie in Moldova
şi Tara Românească ci şi prin str·insele legături cu provincia natală, la sti
mularea preocupărilor istoriografice din toate regiunile locuite de români.
De altfel, intreaga. cultură paşoptistă este puternic impregnată de spiritul
istoric. Apelul la trecut este întreprins in cele mai diverse domenii. Intilnim
referiri şi argumente istorice in lucrări de filozofie, pedagogie, economie,. le
găsim chiar in prefeţele scrierilor bisericeşti sau ale manualelor de medicină.
Trecutul istoric constituie, de asemenea, o fecundă sursă in crearea, preconizată
de Eliade şi Asachi şi, mai ales, de Kogălniceanu, a unei literaturi naţionale,
după cum punerea acum a bazelor picturii româneşti este asociată de "zugră
\ itura istorică". In aceste condiţii, nu surprinde sporirea numărului acelora care
devin autori de scrieri istorice, chiar dacă aceasta nu este profesiunea lor sau
preocuparea de căpetenie. Referindu-ne la istoriografia paşoptistă, ne gîndim
aproape involuntar la Kogălniceanu şi Bălcescu ; dar înaintea lor şi alăturÎI
de ei numeroşi sint aceia care caută in trecut învăţăminte şi sprijin pentru
prezent. Aproape nici unul din spiritele luminate ale vremii nu rămîne străin
preocupărilor pentru istorie. Le intilnim, la marii îndrumători culturali care
au fost Asachi, Eliade, Bariţiu, la jurisconsultul Damaschin Bojincă sau filozoful
Eftimie Murgu, la profesoruL de matematici Simeon Marcovici sau
teologul
Eufrosin Poteca, ca şi la numeroşi alţii, deosebiţi prin profesie şi pregătire, dar
uniţi prin aspiraţii şi prin convingerea că istoria constitui e o redutabilă armă
de luptă social-politică şi, mai ales, na�ională. Considerarea în ansamblu a acestor
preocupări este absolut necesară pentru înţelegerea a ceea ce a reprezentat isto
riografia in cadrul ideologiei paşoptiste.
Pe de altă parte, aceasta trebuiP judecată nu ca un moment izolat in
dezYoltarea istoriografiei noastre, ci ca o încununare a evoluţiei ei anterioare.
ln mod deosebit trebuie avute în veder·e raporturile · sale cu Şcoala ardeleană.
Faptul ne pare cu atît mai necesar , cu cit se crează uneori impresia că intre
incetart>a activi tăţii lui Şincai şi Maior şi inceperea aceleia . a lui Kogălniceanu
ar fi existat un hiatus. Este adevărat că această perioadă ilustrată de numele
mai puţin prestigioase ale unor D. Bojincă, Th. Aaron sau Aaron Florian şi
G. Săulescu (în partea iniţială a activităţii lor) nu prezintă o importanţă egală
cu a celor două momenţe între care se plasează. Tot atit de adevărat ni se
Pflre î.nsă şi faptul -::ă , în 'ÎC7.Voltarea istori ografiei române din secolul trecut,
ea a avut un anumit rol, a cărui neg!ijare poate să ducă la o inexactă înţelegere

8 l. Lupaş, Cronicari şi istorici români din Transilvania, ed. a II-a, Sibiu,
f.a., p. XXVI şi urm. ; M. Dan, I. Cicală şi P. Teodor, Contribuţia istoriografiei
ardelene la dezvoltarea culturii şi ştiinţei noastre, . Anuarul Institutului de
istorie din Cluj", IX, 1 966, p. 33 şi urm.
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atil a momentului respectiv, cit şi a evoluţiei ulterioare a disciplinei istorice.
Trebuie să avem in vedere pentru această perioadă rolul de legătură între
cele două momente, fără a ne putea însă limita la aceasta. Cei care şi-au
propus, după 1821, reinvierea trecutului, au urmat, în general, drumul bine
bătătorit de Şcoala ardeleană. Treptat însă, ei au păşit pe căi mai puţin umblate,
deschizind chiar unele noi. Apariţia operei unui Kogălniceanu sau Bălcescu era
astfel pregătită de existenţa prealabilă a unei atmosfere favorabile şi numai'
considerarea ei , ades omisă, este de natură sA aducă la o stabilire precisă a ceea
ce cei doi mari istorici au adus într-adevAr nou şi a ceea ce constituie o reluare
a unor tendinţe mai vechi sau o reflectare a unor concepţii curente în epocă.
In legătură cu aceasta, 'Se pune şi problema curentelor în care poate fi
încadrată istoriografia română din prima j umătate a secolului trecut. S-a făcut
in acest sens, acum ciţiva ani, o încercare deosebit de valoroasă , din păcate însă
necontinuată. Proiectul de tematică al istoriografiei române moderne 9 eonţi oe,
pentru perioada care ne i nteresează, sugestii deosebit de preţioase. Considerăm
totuşi că încadrarea fiecăruia dintre istorici i de acum într-un anumit curent,
t�tabilit in funcţie de marile curente ale istoriografiei occidentale este riscantă.
Componentă a ideologiei paşoptisle în ansamblul său, i storiografia are o orientare
şi un conţinut impusc de realităţile româneşti ale vremii. Principala sa menire
este de a contribui la realizarea dezideratelor proprii şi conţinutul său trebuie să
răspundă tocmai acestei necesităţi. Fără îndoială, influenţele occidentale sînt
certe, ele fiind receptate atît prin contactul cu lucrările străine, cît şi prin
studiile efectuate in Apus. Ele nu se puteau manifesta însă decît in măsura în
care coincideau cu i nteresele proprii, avind astfel menirea nu de a imprima
anumite direcţii, ci de a clarifica tendinţele deja existente. De altfel, şi faptul
că între dezvoltarea ţărilor române şi aceea a Occidentului exista un decalaj,
nu permitea o similitudine strictă cu fazele istoriografiei apusene. Analiza
lucrărilor de istbrie din deceniile anterioare anului 1848 permite sesizarea
unor elemente aparţinînd unor curente deosebite. Pină în jurul anului 1830
constatăm chiar i nfluenţe directe ale istoricilor latini ; este evidentă, de ase
menea, şi în legătură cu aceasta, o anumită apropiere de umanism. Scrierile
i stodce au o evidentă tendinţă spre moralizarc, abundă in sentinţe şi maxime,
in care autorii sugerează sau fac direct legătura cu p1·ezentul, uneori însă
într-un stil care este asemănător cronicilor. Sînt puternice apoi i nfluenţele ilu
ministe, mai ales în rolul acordat culturi i , în trecut şi în prezent. Paralel,
continuă să-şi exercite
influenţa concepţiile
teologice, datorită
probabil
nu
numai importanţei pc care biserica o păstrează încă, ci şi tradiţiei, ca şi
i mportanţei pe cure ortodoxismuL.,a avut-o în lupta im potriva cuceritorilor de
altă credinţă. In sfîrşit, constatăm O......impunere treptată a romantismului, devenit.
mai ales prin Kogălniceanu şi Bălcescu, p1·edominant către 1848.
Alăturarea atîtor elemente, paradoxală la prima vedere, este lotuşi expli
P.ahilă dacă avem în vedere particularităţile evoluţiei sodetăţii româneşti lji,
mai ales , stadiul în care se găsea p.-oblcma naţională. Influenţele străine au
fost adaptate acestor condiţii, din diferitt•le curente fiind p•·eluate, adesea,
simultan, numai acele elemente care nu conlravencau interesclor proprii. Nu este
intîmplălo1· faptul că istoricii ardeleni din jurul anului 1 800, J:Hilemie influ
enţaţi de iluminism, nu ajunseseră la cosmopol itismul acestuia ci au fost fcrvenţi
apărători ai ideii naţionale 10 ; nu este, de asemenea, întîmplător că dinh·e toate
curentele existente în istoriografia noastJ·ă pînă la 1840 - şi, am adăuga, chiar
mai tîrziu - singm· romantismul, cu puternica sa apl ecare spre cultivarea

Ştefan

Pascu �i Eugen Stănescu,
Istoriografia modPrnr'i a României,
de periodizare şi fixare a principalelor curentp şi tendin(t>, .. Studii'· ,
XVII, 1964, p. 137 şi urm.
10 D. Prodan, Supplex libellus Valachorum, llucure�ti 1 967, p. 462 şi urm .
9
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De altfel,
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trecutului naţional, s-a manifestat intr-o formă apropiată de cea
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cu toată diversitatea elementelor pe care le constatăm acum, scriSUl
ţeluri ale celor
ti·ează o deosebită unitate conferită de unitatea principalelor
acă
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_
iStorwgrafia română dm prima
avem în vedere evoluţia pe care a suferit-o
j umătate a secolului trecut.
Afirmaţiile de ITI6i sus sînt justificate, credem, şi de tematica lucrărilm·
istorice. Apar acum relativ numeroase lucrări de istorie universală, determinate,
mai ales, de necesităţi didactice. Una din principalele lor preocupări este inca
di·area istoriei noastre în istoria generală, fapt explicabil atit prin strinsa lor
împleti re in trecut cît şi prin necesitatea de a se avea in vedere in condiţiile de
posibilitatea transfor
pentru
atunci, marea importanţă a factorului extern
mArilor interne. Interesul este îndreptat însă în m od preponderent asupra tre
cutului naţional. Ceea ce se urmăreşte este reliefarea momentelor sale cele mai
importante şi mai glorioase. Aceasta se realizează atit prin scrieri speciale, con
saerate marilor probleme sau marilor personalităţi ale trecutului, cit şi prin
insistarea asupra lor in lucrări generale. Tendinţa este permanentă ; să observăm
determinată
însă că în di recţia principală a tematicii se observă o modificare,
de necesitatea apelului la elementele cele mai utile unui anumit moment, ceea
ce subliniază şi mai pregnant militantismul istoriografiei paşoptiste, subordonarea
ei principalelor ţeluri ale luptei social-politice dintr-o etapă dată.

�

�

d

�

Iniţial, problema care domină in interesul pentru trecut este aceea a lati
nităţli. Era reluată astfel o idee apărută la cărturarii moldoveni din secolul
al XVII-lea şi impusă de Şcoala ardeleană. Tratarea ei n u se făcea însă numai în
virtutea unei tradiţii, ci era determinată şi de încercările de contestare ale unor
străini. Acţiunea era cu atit mai necesară cu cit prin reliefarea
latinităţii,
cărturarii români urmăreau să demonstreze legitimitatea istorică a drepturilor
poporului lor. Intr-o primă fază insă, ce coincide tocmai cu primatul acestei
idei, aceste drepturi erau solicitate, cel puţin in mod explicit, in cadrul limitelor
statale existente. Treptat, cerinţele se amplifică, mai ales după 1821. Mişcarea
lui Tudor reînnodase firul unei seculare lupte pentru independenţă. Revenirea
la domniile pămtntene a fost Balutată ca un important pas spre recîştigarea
vechilor drepturi. Lupta naţională se amplifică, manifestindu-se puternic tendinţa
spre constituirea unui stat naţional unitar şi independent. Or, in asemenea
condiţii, se cerea în mod necesar o lărgire a sferei preocupărilor istorice, in
funcţie de obiectivele pe care trebuiau să le slujească şi care devin acum mult
mai ample şi mai stringente. Ideea latinităţii işi păstrează fireşte valoarea , atit
ca argument pentru legitimi tatea istorică a re\·endicărilor româneşti, cit şi pentru
stimularea C'nergiei naţionale dar, in condiţiile create după 1 82 1 ea începe să
se dovedească insuficientă. Cu toată insistenţa de a se demonstra o contin uitate
directă romani-români, era evident că aceştia din urmă au cYoluat faţă de primii
şi, chiar daca îi continuă, nu mai au oricum posibilităţile lor. Problema consta
deci in a se demonstra, cu a j u torul exemplului istoric, posibilitatea concretă
a unor mari transformări - independenţa şi unitatea - ceea ce nu putea fi
făc;Jt decil apelindu-se la strălucitele pagini de glorie ale Evului mediu, realizate
fn condiţii care puteau fi asemănale acelora d i n prima jumătate a secolului trecut .
P{'rioada medievală devine astfel principala direcţie a preocupărilor istorice.
Marile ei momente sint prezentate intr-o asemenea manieră incit să intărească
credinţa in posibilitatea repetArii lor. Este adevărat că această atitudine nu s-a
conturat decît treptat. Cind Bojincă readucea în aminti rea contemporanilor figura
lui Mihai Viteazul 1 1, ideea unirii nu era decît subfnţcleasă. Curînd insă ea se
transformă intr-un adevărat simbol al unităţi i . Domnitorul Unirii este astfel
11

V estitele fapte şi perirea lui Mihai Viteazul Prinţipului Ţării Romdneşti,
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care îi consacră o j umătate de volum în Idee repede
Rumâneşti, în vreme ce in aceeaşi lucrare sînt
consacrate doar citeva pagini lui Ştefan cel Mare, · criticat pentru provocarea
conflictelor cu Ţara Românească. In general lipsa unei acţiuni unite in trecut
este prezentată ca generatoare de rezultate negative, concluzia pentru prezent
impunîndu-se de la sine. Victoriile obţinute impotriva duşmanilor dovedeau
însă, in acest context, o cu atît mai mare vitalitate a românilor. Subliniind-o şi
insistînd asupra luptei lor pentru independenţă, istoricii paşoptişti pornesc de
la înţelegerea faptului că dezvoltarea internă nu putea fi concepută fără o asi
gurare in exterior. Frecvent formulată in preajma şi in timpul anului 1848, ea
este clar exprimată cu încă două decenii inainte de D. Bojincă care arăta că
"de vom avea securitatea sau scutirea din afară, lesne vom păstra cele din
lăuntru sau mijlocul nostru" 1 3• Reliefarea luptei impotriva stăpiniriî străine şi
sublinierea necesităţii dezvoltării proprii, nu duce însă la o atitudine exclusi
vistă. Aparţinînd unui popor mic, greu incercat de istorie, ginditorii paşoptişti
concep progresul ca paralel şi in legătură cu progresul general. In consecinţă,
nu vom întîlni la ei o atitudine ostilă faţă de alte naţiuni. Dimpotrivă, ei sînt
mindri că aparţin unui popor care, cum spunea acelaşi Bojincă, "nimănui nici
o nedreptate nu face, nimănui nici o împiedicare in înălţarea culturii nu pune,
precum nici într-altele ce se ating de fericirea cuiva" 14• Sub influenţa romantică
se va ajunge, prin Bălcescu mai ales, la afirmarea "misiei" pe care românii o
au de indeplinit in omenire ; înfăptuirea ei nu este însă concepută ca fiind
realizabilă prin lezarea drepturilor legitime ale altor popoare.
Infăptuirea ideii naţionale este preponderentă în preocupările istoricilbr de
acum. Utilizarea istoriei pentru argumentarea
necesităţii
unor transformări
sociale este făcută intr-o mai mică
măsură şi maniera se impune abia cu
Kogălniceanu şi Bălcescu, intr-un moment cind înţelegerea problemei devenise
mai clară. Faptul poate fi pus în legătură şi cu evoluţia pe care a avut-o
istoriografia. Iniţial, se acordă
un loc preponderent
personalităţilor ;
aprecie
rile lui Bălcescu, in prefata "Magazinului istoric pentru Dacia", asupra modului
cum a fost scrisă pînă atunci i storia, sînt valabile şi pentru alţi istorici, in
· afara celor citaţi. Există insă, incă din pr�ajma anului 1830, o tendinţă de a
sublinia că puterea unui stat constă în unitatea popor-conducători, ca şi o
eYidentă simpatie pentru situaţia celor de jos. Expunerea acţiunii lor în scrie
rile istorice era ingreunată însă de posibilităţile restrînse in acest sens ale
documentaţiei existente atunci. Să observăm aici că chiar Kogălniceanu şi
Bălcescu, formulind critici în privinţa manierei tradiţionale de a se indrepta
numai spre virfuri, vor fi siliţi să facă totuşi concesii in abordarea concretă a
trecutului. Ei nu au însă, prin aceasta, merite mai puţin importante în utilizarea
istoriei şi ca armă socială ca şi in deschi derea unei noi direcţii în istoriografia
română. Mai ales, trebuie să observăm că prin întrebuinţarea unor surse mult
mai consistente, considerate cu ajutorul unei critici riguroase şi prin prisma
unor concepţii mai largi şi mai înaintate, ei dădeau o greutate sporită argu
mentelor extrase din istorie 1 s.
privit de Aaron Florian
de

istoria

Prinţipatului

Ţării

·

1 2 P.
Teodor, Contribuţia lui Aaron Florian la dezvoltarea istoriografiei
naţionale", "Acta Musei Napocensis", V, 1968, p. 583.
13 Respundere desgurzătoare la cărticica cea în Hale în amtl 1823 sub titula
Erweis dass die Valachen nicht Romischer abkunft sind (adecă arătare cum că
Românii nu sînt viţă de romani), de K. Consiliar de • • • făcută, Buda, 1828,

Prefaţie.

·

14 Ibidem.

15 V. Maciu, Activitatea istoriografică a lui N. Bălcescu, în "Studii şi arti
cole de istorie", I, 1 956 ; A. Oţetea, Mihail Kogălniceanu, istoric şi om de stat, în
"Studii", nr. 5, 1966 ; D. Berin dei, Nico Zae Bălcescu - personalite marquante de
l'historiographie roumaine, in "Revue Roumaine d'Histoire , VIII, 1969, p. 957-965.
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Se poate aşadar afirma că, sub toate raporturile, scrisul istoric din peri
oada paşoptistă este i mpregnat de un puternic militantism. Aceasta pune insă
în faţa cercetătorului necesitatea abordării problemei şi sub un alt unghi, acela
al considerării nu numai a lucrărilor istorice şi autorilor lor, a ideilor care se
.afirmă, ci şi a difuziunii cunoştinţelor şi concepţiilor istorice, a mij loacelor şi a
rezultatelor obţinute; chestiune în general neglijată, deşi finalitatea operei istorice
este tocmai contactul cu publicul, aprecierea importanţei
ei riscind să fie
inexactă fără considerarea acestui element. Este adevărat, problemele care se pun
aici sînt deosebit de complexe ; răspîndirea şi receptarea ideilor este sectorul
cel mai dificil abordabil istoricului care, mai mult decit in alte domenii, trebuie
să înlocuiască adesea concluzia certă cu simpla ipoteză, nedispunind decit de
materiale în mod necesar fragmentare. Chiar astfel stind lucrurile, aceste ele
mente nu trebuie neglij ate în incercarea de a se reconstitui, pe cit posi bil mai
fidel, climatul spiritual al unei epoci, fapt cu atit mai necesar atunci cind aceasta
precede o r�dicare revoluţionară, ca cea la care ne referim. Este adevărat că
pentru lucrările scrise acum şi destinate străinătăţii , informaţiile de care dispunem
sînt atit de lacunare încît nu putem formula nici o apreciere, chiar dacă faptul
ar prezenta, credem, un deosebit interes. Pentru difuzarea internă însă, ches
_
tiune care, fireşte, apare în prim plan, documentaţia, rămînînd incompleta, este
mai

bogată totuşi, permiţînd cîteva constatări utile.
Mai intii, să observăm că difuzarea cunoştinţelor istorice - preocupare de
bază a ginditorilor paşoptişti - este realizată de aceştia prin mij loace deosebit
de variate. Trebuie să avem in vedere aici, în primul rind, contribuţia in acest
sens a lucrărilor propriu-zis de istorie, pentru unele din ele . indicii extrem de
preţioase fiind furnizate, chiar dacă pentru o parte a tiraj ului numai, de listele
de .prenumeranţi". La fel , nu poate fi neglijat rolul şcolii. Este adevărat că,
exceptind incercarea din 1834, numai istoria universală figurează in progra
mele şcolare ; există totuşi posibilitatea, consfinţită chiar prin regulamentul
şco:ar, ca in cadrul ei să fie tratată şi istoria patriei, căreia, in mod firesc, i se
acordă un spaţiu mai larg, decît cel rezervat altor popoare 16. De altfel, profesorii 
şi nu numai cei de istorie - vor găsi şi alte mij loace pentru a utiliza exemplele
trecutului in vederea stimulării la elevi
a
patriotismului.
Faptul
prezintă
importanţa sa, întrucît mulţi dintre participanţii la revoluţie îşi fac studiile
tocmai acum.
Alături de aceste mij loace trebuie să avem in vedere altele, destinate prin
însuşi caracterul lor la o acţiune de "popularizare". Principalul loc il ocupă
aici presa. ln intenţia iniţi atorilor primelor noastre periodice, acestea trebuia să,
joace un adevărat rol de "shoală". De aceea, ele nu se rezumă la informaţii
pol itice, ci îşi propun o acţiune de largă culturali zare, în care apelul la istorie
este frecvent. Se pregăteau astfel şi condiţiile pentru apariţia primelor publicaţii
de specialitate, .. Arhiva" lui Kogălniceanu şi ..Magazinul istoric-' al lui Bălcescu
�i Laurian, prefaţate de încercarea, neizbutită, din 1839, a inginerului Popovicl
din Turnu Severin. Nu trebuie să uităm, de asemenea, rolul pe care I-au avut
in apropierea unui public larg de trecut scrierile consacrate altor domenii ca
�i, intr-o anumită formă, cea realizată prin intermediul mij loacelor artistice.
ln privinţa mediului în care s-a realizat această difuziune, o primă con
statare care se impune este că mijloacele amintite circulă in toate cele trei ţări,
difuzarea cărţii şi presei eăpătind un caracter relativ organizat. In ceea ce
priveşte categoriile cărora le sînt destinate acestea, predomină boierimea in
Priucipate, clerul in Transilvania. In unele cazuri se poate aprecia · că sprijinul
aco�dat mai ales prin "prenumerare" - atunci· cînd aceasta este făcută pentru
mar multe exemplare - poate fi considerat şi ca un act de filantropie, cu
16 V. A. Urechia, op. cit., IV, p. 280 ; P. V. Grigoriu, Din trecutul învăţămîn
tului de istorie romdnească, in . A nale de istorie", nr. 4, XV, 1 969, p. 1 36 şi urm.
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caracter naţional totuşi. In general însă, credem că este vorba de un real
interes. In modul cum era concepută acum istoria, cu accent asupra ideii
naţionale, ea nu putea fi dăunătoare tendintelor boierimii in ansamblu, ca şi
ale clerului. Acestora trebuie să le adăugăm intelectualitatea, ca şi relativ
numeroşi reprezentanţi ai burgheziei, ceea ce constituie un semn al interesului
pe care incepe să-I manifeste noua categorie socială pentru cultură, concepută şi
in sensul ei militant. Faptul merită să fie reţinut, intrucit este vorba de categorii
cu o prezenţă activă în evenimentele din 1848.
In ceea ce priveşte păturile de jos, elementele de care dispunem sînt
extrem de lacunare, ceea ce poate fi şi un indiciu al unei slabe difuziuni a
cunoştinţelor in rindurile lor. Concluzia ne este sugerată, de altfel, şi de lipsa
mijloacelor pentru achiziţionarea de cărţi , reviste etc., in condiţiile unui preţ
ridicat al lor, ca şi de masivul analfabetism. Anumite cunoştinţe şi idei trebuie
să fi vehiculat totuşi. Aceasta se putea realiza prin intermediul intelectualităţii.
Mai ales insă trebuie să avem in vedere rolul folclorului. O mare parte a sa
este inspirat de marile momente ale trecutului - să ne gîndim, de exemplu,
la puternica legendă creată în jurul lui Ştefan cel Mare. Nu este întîmplător faptul
că reinvierea istoriei naţionale a coincis cu preocupări pentru valorificarea fol
clorului. Evident, prin prisma acestuia trecutul nu putea· apărea decit sim
plificat, iar supradimensionarea faptelor constituie un procedeu obişnuit. Chiar
la acest nivel, folclorul reprezintă un important mij loc de educaţie a păturilor
p opulare, printre principalele sale tendinţe plasîndu-se glorificarea luptei contra
ameninţării şi apăsării din afară, ca şi împotriva oprimării interne.
Chiar pe baza sumarelor elemente de mai sus, se poate considera, credem,
că reinvierea trecutului a jucat un important rol in pregătirea
spirituală a
revoluţiei române de la 1848. De altfel, in revendicările acesteia, argumentul
istoric este adesea prezent. Le intilnim in programe, ca Proclamatia de la
Islaz sau Dorinţele Partidei Naţionale fn Moldova, dar şi in numeroase scrieri,
-articole sau discursuri. El va fi utilizat şi după înăbuşirea revoluţiei, cînd,
prin alte mijloace, se urmărea transpunerea în fapt a programului acesteia.
Evident, prin însăşi natura sa, istoria a putut fi utilizată · şi in scopuri con ser
. vatoare, atit sub raport naţional, cit şi social. Aşa va proceda, spre exemplu,
Gh. Asachi, cind incerca să pună in slujba antiunionismului său figura lui
Ştefan cel Mare, sau Eliade, prin o prezentare idealizată a raporturilor sociale
din trecutul nostru. In general însă, apelul la istorie a fost asociat de generaţia
paşoptistă cu tendinţele dezvoltării propriului popor in spiritul progresului.
Realizată in mare parte de oameni care, pentru a relua aprecierea făcută de
Iorga lui Kogălniceanu, au scris şi au făcut istorie, reinvierea trecutului este
unul din cele mai importante elemente ale atmosferei spirituale din preajma
anului 1848. Ginditorilor paşoptişti trebuie să le atribuim astfel, printre altele,
meritul de a fi apelat la instrumentul cel mai eficient pentru lupta generaţiei
lor. Studierea modului in care a fost el întrebuinţat şi a rezultatelor obţinute
pretinde, evident, o analiză mai complexă şi o expunere mai nuanţată decît
cea pe care am făcut-o aici. Tonul lucrării de faţă poate părea, de altfel, prea
categoric. Explicaţia constă în necesitatea de a expune pe scurt şi, pe cît
posibil, mai clar, cîteva constatări pe care le-am făcut cercetînd această problemă.
fn realitate însă, păstrăm convingerea că chestiunile discutate aici pot fi privite
şi din alte unghiuri, iar explicaţiile pe care am încercat să le dăm, pot suferi
modificări. De altfel, principalul nostru scop a fost să atragem atenţia asupra
unei probleme pe care - poate şi cu obişnuita supraestimare provocată de
pasiunea pentru un anumit domeniu - o considerăm ca deosebit de importantă,
ca şi asupra posibilităţilor de interpretare a ei. Dacă am reuşit, fie şi parţial,
mulţumirea noastră este deplină.
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QUARANTE-HUITARDE :

PRJ!:MISSES ET P ARTICULARIT:E:s
R�sum�
C'est l'historiographie qui constitue la principale branche de !'ideologie
roumaine du milieu du siecle passe. Ce fait a plusieurs explications, la plus
importante est liee aux j)articularites du developpement de la societ� roumame.
La lutte pour l'accomplissement des Mziderata socio-politiques et nationales a
\mprime un profond caractere militant
ă la culture de l'epoque. Or, l'histo
riographie offrait bien des possibilites dans cette direction. D'une part, elle pou
vait contribuer efficacement li l'affermissement de la conscience nationale, ă
l'education des couches assez larges. D'autre part, elle offrait des arguments pour
la revendioation des droits historique des roumains. Tous les historiens roumains
de l'epoque sont d'ailleurs aussi des hommes polltlques. Ce qui caracterise
l'historiographie c'est donc son contenu militant.
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ISTORIA PATRI EI
IN ŞCOALA ROMAN EASCA D I N AN I I DO M N I EI L U I AL 1. CUZA
MARIA

HUMINIC-TECLEAN

La dezvoltarea şi consolidarea conştiinţei naţionale a românilor in epoca
premergătoare Unirii a contribuit un intreg complex de factori, din care nu · lip
seşte cunoaşterea tot maă profundă a istoriei patriei, activitatea multilaterală
·
·
de răspindire a acesteia in rindul tdnerei generaţii.
Afirmarea istoriei noastre naţionale - adică, explica M. Kogălniceanu, .a
Moldaviei ... a Valahiei şi a fraţilor dlin Transivania" 1 - are semnificaţia unei
adevărate tribune, de la inălţimea căreia românii erau priviţi in totalitatea lor
etnică, in comunitatea de lrlmbă şi de cultură materială şi spirituală.
In cadrul spiritualităţii româneşti din prima jumătate a sec. al XIX-lea
istoria patriei incepe să-şi contw-eze o preţioasă funcţie sooial-politdcă prin apor
tul unor cărturari inimoşi oa Florian Aaron 2, George Bariţiu 3, August Treboniu
Laurian 4, Al. Papiu-Ilanian s, George Sion 6, pină la cei dci corifei ai culturii
noastre din acea epocă, M. Kogălniceanu şi N. Bălceascu, oare au aşezat teme-

1 M. Kogălniceanu, Cuvfnt pentru deschiderea cursului de istorie naţională
la Academia Mihaileană rostit fn 24 noiembrie 1 843, Iaşi, 1843 .
.2 Florian Aaron, Idee repede de. istoria Prinţipatului Ţării Rumdneşti, Bucu
reşti, 1835 ; v. şi N. lor� Cursul de istoria romdnilor al lui Florian Aaron, in
. Revista istorică", 1927, nr. 7�9.
3 George Bariţiu, Pămîntul moldo-romdnesc, in "Foaie pentru minte, inimă şi
literatură", III, nr. 25/1840 ; I�oria, in revista cit., VIII, nr. 49/1845.
4 A. T. Laurian, scrisori către G. Bariţiu şi Gh. Magheru din 1846 şi 1847,
in Cornelia Bodea, Lupta rotndnilor pentru unitatea naţională 1834-1849, Ed.
Aoa.d. R.S.R., Bucureşti, 1967, p. 290 şi 312 ; manualul lui A. T. Laurian, E l e
mente de istoria romdnilor pentru clasile primare, ed. a 11-a, Bucureşti , 1860.
5 Al. Papiu-Ilanian, Către leptori (Precuvintare la Istoria romdnilor, t. Il),
in "Foaie pentru minte, inimă şi literatură", nr. 52/1852 ; Istoria romdnilor din
Dacia superioară, schiţa t. III publicată cu o introducere, note de Ştefan Pascu,
Sibiu, 1943.
6 George Sion, Prefaţa la Djonisie Fotino, Istoria generală a Daciei sau a
Transilvaniei, Ţerei Muntenesci şi a Moldovei (traducere din liim ba greacă de
George Sion), Bucureşti, 1859.
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liile ştiinţifice ale istoriografiei moderne româneşti. Utilizînd diverse metode de
răspîndire, de la modestul articol dintr-un ziar, pînă la reviste de specialitate
şi la ample studii, dstoria patriei devenea pion ideologic important in inchegarea
frontului unităţii naţionale a poporului nostru.
Necesitatea dmperioasă a redactări i unei istorii complete a patriei noastre a
determinat, in n oiembrie 1860, Ministerul Instrucţiunii publice din Ţara Româ
nească să alcătuiască o comisie pentru adunarea materialului privitor la Istoria
României 7 : ,.ln rrrl j locul preocupărilor noastre poHtice şi de reforme soc.i ale nu
trebuie să se uite ş.tilinţa şi mai ales istoria... Românii sint o naţiune ce voieşte
a progresa ; românii au o naţionalitate ; istonia lor exi stă prin faptă, se conservă
prin acte, se constată prin drep"l;uri ; rămîne ca aceste elemente primordiale să
se adune, să se coordoneze şi să se combine spre a forma o adevărată .istori e. . . • 8
I..a această mare operă naţională sint dnvitaţi şi istoricii dlin Moldova, ca împreună
.să facem să fie o omogenitate de lucrare ... "
Anterior datei de 1860 şi pornind de la idei ca : .,trebuinta istoriei patriei
ne este neapărată chiar pentru ocrotirea driturilor noastre impotriva naţiilor
străine", că • . . .ce poate mai mult să ne păstreze naţionalitatea, decît această
istorie care ne arată ce am fost, de unde am venit, ce !Sintem, ce avem să fim" 9,
sau : .intr-această vreme cînd •românii sint puşi pe drumul înaintării... trebuinta
de i storia ţării s-a simţit mai mult şi mai adinc decît totdeauna• 10, pornind,
spuneam, de la aceste idei, în primele şase decenii ale sec. al XIX-lea au apărut
o serie de lucrări istorice valoroase, colecţii de documente, periodice ca "Magazin
istoric pentru Dacia" sub redacţia !lui N. Bălcescu şi A. T. Lm:rian, . Arhiva româ
nească• sub redacţia lui M. Kogălniceanu, care işi propuneau publicarea croni
cilor, a hrisoavelor. • Orice opere vechi sau noi 'trebuie să le stringem împrej urul
nostru ca (pe) nişte tezaure ale naţionalităţii noastre" 1 1•
Ideile acestea înaintate despre rolul istoriei patriei noastre in socdetate se
puteau fructifica printr-un valoros component al suprastructurii : invăţămîntul.
Această instituţie, a instrucţiunii publice, era socotită ca temelia adevăratei
noastre regenerări naţionale. .Educaţia... este temeiul... trăinicied tuturor aşeză
mintelor obşteşti" spunea Regulamentul şcoalelor publice din Moldova In 1835, iar
domnitorul Barbu D. Ştirbei, cu ocazia solemnităţii premiilor şcoalare la Bucu
reşti in iulie 1851 afirma că "adevăratul şi singurul scop al educaţiei este acela
(de) a dezvolta facultăţile fizice şi intelectuale ale tinerilor" căci ţara are nevoie
1
.,de bărbaţi impodobiţi cu ştiinţe pozitive şi speciale in osebi tele ramuri .. . • 2•
Mergind pe firul cronologic al evenimentelor vom aminti că in 1858 Ch. Asachi
1
propunea, cu insistenţă, o amplă reorganizare a sistemului învăţăturii publice 3 ,

in virtutea faptului "de a întemeia pre baze solide învăţătura publică naţională,

ce este garantul puternic a păstrării şi a fericirii patriei".
tn condiţiile noii situaţii politice a ţărilor române şi anume ale înfăptuirii
unirii lor, deci in condiţiile cînd naţiunea română trebuia consolidată, rolul instruc
tiunii publice creştea considerabil. SarclnHe şcolii din Principatele Unite au fost
enunţate de ·domnitorul Al. I. Cuza pe următoarele coordonate : "Dezvoltarea
şi întărirea simţulu.i naţional, dragostea de patrie, cultivarea virtuţi!or celor mai
preşedinte
provizor
A. T. Laurian,
secretar
7 Comisia era formată din :
G. Sion, membri 1. Maiorescu, Florian Aaron, 1. Eliade, I. Brătianu, P. Cernă
tescu, Al. Odobescu, in V. A. Urechia, Istoria şcoalelor de la 1 800-1864, t. III,
Bucureşti, 1892, p. 213.
a V. A. Urechia, op. cit., p. 214.
9 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 6.
01 Flordan Aaron, op. cit., Precuvintare, p. XIX.
1 1 George Sion, op. cit., v. Prefaţa.
12 V. A. Urechia, op. cit., t. I II, p. 42.
13 Gh. Asachi, Chestia fnvăţăturii publice în Principatul Moldovei, Iaşi, 1858.
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frumoase, respectarea legilor, inrădf:cinarea tuturcr cunoştinţelor prarticc ş i folo
sitoare, iată ce trebuie să ne dea inscrucţiunea " 14.
Indeplinirea acestor deziderate cereau -eforturi sporite din partea tuturor.
Un popor care, la acea dată, abia pornea pe calea unui nou progres social-politic
avea obligaţia de .,a-şi reculege toate puterile şi a nu se trage inapoi de la nici
un sacrificiu ce ar cere crearea ori dezvoltarea acelor institute de instrucţiune
publdcă" 15 menite să consolideze naţionalitatea română pe plan intern şi extern.
,$tarea instrucţhmii pubhlce, afirma 1. Maiorescu intr-un discurs din 1860, con
siderată în raport cu necesităţile noastre, şi mai in'tii de toate cu lipsa de bărbaţi
<'apabili de a conlucra la dezvoltarea şi punerea în lucrare a noilor instituţii şi
prin aceasta la întărirea şi consolidarea naţionalită�ii române, ea ne spune rit
de mult mai avem încă a face pînă să aj ungem în stare de a putea împlini misiu
nea destinată naţiunii noastre aici la termenii Europei, la poarta orientului • 16•
In timpul domniei lui Al. I. Cuza sistemul ·instrucţiunii publice era organizat
în trei grade : primar, secundar, şi superior. Incă din 1860, bugetul acordat de
stat instrucţiunii public-e era de proporţii . neuzitatc pînă acum la noi", cwn spunea
1. Maiorescu, director al şcolilor din Ţara Românească. O tnsemnată parte din
acest buget era destinată instrucţiunii primare. Aceasta era privită ca funda
mentul instrucţiunii publice şi se acorda toată atenţia ractorilor ce concurau la
dezvoltarea şi perfecţionarea ei prdn : interes deosebit peiiltru mărirea nwnărului
de şcoli, pregătire de învăţători prin înfiinţarea d-e şcoli normale, creşterea rctri
buţiei băneşti pentru învăţătorii din mediul rural, tipărire de manuale conform
programelor şcolare elaborate etc.
Firesc este să cercetăm ce loc ocupa Istoria patriei in programele şcolare din
perioada 1 859-1866, atît in învăţămîntul primar, cit şi în cel secundar, disciplină
care contribuia esenţialmente la înscrierea în configuraţia psihică a atîtor viitori
cetAţeni ai patriei a unor trăsături de caracter, demne de epoca de consolidare
a naţiunii romAne.
O scurtă trecere in revistă a unor programe şcolare anterioare anului 1859
ne va arăta faptul că Istoriei patriei i se va acorda, de la an 1� an, un loc tot mai
important. In 1843 pe lista "obiectelor ce se parados-esc in Moldova • şi anume la
şcoldle publice gradul 1 (începătoare) el. a II-a şi a III-a este trecută Istoria
patriei pe scurt ; la şcolile publice de gradul II 1(oolegii) Istoria patriei este pre
văzută pentru el. a V-a ; iar la şcolile reale, la el. 1 şi a Il-a se preda un curs
de Geografia şi Istoria Principatului. In acelaşi an, 1843, IM. Kogălniceanu işi ince
puse la Academia Mihăi l-eană cunoscutele sale lecţii de istorie naţională, expri
mîndu-şi nădej dea că "voi putea deştepta in dvs. un duh de unire mai de aproape
intre toate ramurile neamului românesc şi un interes mai viu pentru naţie şi
patrie" 17 •

In perioada de reacţiune imediat următoare revoluţiei de la 1848, nu HC va
mira faptul că în programele şcolare (de exemplu in 1850), atît in Moldova cit şi
in Ţara Românească, Istoria patriei nu va fi prevăzută deloc la şcolile primare.
Doar programul gimnazdului din Iaşi prevedea intr-un singur an predarea disci
plinei Istoria universală şi a principatelor, iar in programele gimnaziilor din Bucu
reşti şi Craiova la el. a III-a se prezenta o scurtă Istorie a Ţării Romdneşti.
Incă din 1852, intr-un raport al Ministerului lnstruoţiunli.i publice din Ţara
Românească către domnitorul Barbu D. Ştirbei se menţiona, printre alte mulre
observaţii asupra neajunsurilor organizării şcolilor, că in clasele primare nu se
învaţă, deloc Istoria patriei (situaţia fiind aceeaşi şi in Moldova, n.ns.) şi doar
14 Savel Manu, Domnia marelui domnitor romdn Al. I. Cuza şi epoca glo
rioasă a romdnilor, Bacău, 1910, p. 87.
15 I. Maiorescu, Starea instrucţiunii publice în Romdnia de Sus la finitul
anului scolastic 1859-1 860, discurs pronunţat cu ocaziunea solemni�ăţii de împăr
ţirea

premiilor in 29 iunie 1860, p. 18.
16 Ibidem, p. 6.
17 M. KogAlniceanu, op. cit., p. 14.
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.numai prin i storie se invaţă virtuţile cele mari : desinteresarea, devotamentul,
patriotismul" 18• O defii cienţă asemănătoare este citată, in acelaşi raport, şi pentru
programul claselor superioare de liceu, care prevedeau întreg studiul 1 storiei cu
durata de un an , fără nici o prealabilă pregătire de geografie istorică, de cro
nologie, de biografii, de istoria Ţării Româneşti. Rezoluţia domnitorului nota că
in mare parte era de acord cu modificările propuse astfel ca .sistemul învăţătu
rilor să fie un şir de cunoştinţe sprijinite una de alta" şi in spiritul preocupărilot·
societăţii româneşti.
Acelaşi interes pentm o programă şcolară raţională, accesibilă elevilor şi
adecvată situaţiei concrete din ţară, se manifesta şi în "Mf,moriul pentru starea
şcoalelor publice " al ministrului Cantacuzino către caimacamul Vogoride : ..Pro
gramul... învăţăturilor primare nu era indestul de complect, nici pentru a răspunde
la căpătarea de cunoştinţe mai superioare, nici pentru a rămînea îndestule prin
sine însuşi pentru acei care nu puteau trece mai incolo de ele" 19. Problema îmbu
nătăţirii programei şcolare se disouta şi in Ţara Românească, unde, in octombrie
1858, Vasile Boerescu, director al scoalelor, solicita profesorilor din Bucureşti
observaţiile lor cu priVTire la materiile şcolare, metoda de predare, cu privire la
cărţile didactice.
Actul de la 24 Ianuarie 1 859 a deschis noi orizonturi pentru dezvoltarea sis
temului de tnvăţămint românesc, care se va perfecţiona continuu, căpătind o
adevărată unitate in ambele ţări surori o dată cu legea instrucţiunii publice din
25 noiembrie/7 decembrie 1 864. Incepind cu toamna anului 1859 in Principatele
Uniite se aplică noua programă, deocamdată in şcolile primare : la el. a III-a se
prevedea Lectură cu fnţelegere asupra istoriei Romdniei şi pre felurimi de manu
scrise, la el. a IV-a Istoria Romdniei 20 : iar programa speaială a învăţăturilor
ginmaziale inscria pentru el. I si a II-a Geografia şi Istoria patrieri. Din 1862 pro 
gramele şcolare vor prevedea pe larg şi pentru toart:e gradele de învăţămînt pre
darea Istoriei romdnilor 2 1• Materi a se preda, mai m ult sau mai puţin aprofundat,
in funcţie de profilul şcoUi şi de numărul orelor adecvate. De exemplu , în progra
mul şcolilor pri.mare săteşti se prevedeau doar Memorisaţiuni din bio9rafiile dom
nilor romdni celor mai renumiţi : la şcolile primare orăşeneşti in el. a III-a se preda
Prescurtare de Istoria romdnilor pfnă la colonizarea Daciei, tar la el. a IV-a Pres
curtare de Istoria romdnilor de la colonizarea Daciei pfnă in zilele noastre. La
eimna2lii Istoria se preda in el. I şi a II-a cîte patru ore pe s�ptămină.
O problemă foarte acută a învăţămîntului românes c de la mijlocul sec. al
XIX-lea o constituia manualele şcolare. Noul program din 1859 pentru şcolile
primare ddn Principart;e se punea !n ·aplricare înainte de a se fi pregătit cărţile
didacbice in raport cu el. O circulară a Ministerului către comitetele de judeţe
dAdea asigurări cA manualele şcolare cele noi se vor te�mina tot in acel an, 1859,
iar . pină atunci d-nii profesori se vor servi cu cele vechi , sau işi vor face texturi ,
conforrn!ndu-se, pe cit se va . putea, cu textul pro-gramului" 22• Pentru tipărirea
cAr-tilor didactice se manifestă o deosebită grijă : bugetul pe anul 1860 (primul
buget regulat, votat de Adunare, pentru şcoli) destina surria · de lei 30.000 ; de
asemenea, s-a tnceroat, in acelaşi an, să se instituie la Iaşi o tipografie a şcoa
lelor : .Tn privinţa cArţilor didaC'!Iice in Moldova, M�nisterul de instrucţiune
publică aduce de la m�nAstirea Neamţului o parte ddn · tipografie şi decide a
institw o tipografie a şcoalelor la Iaşi... Această tipografi'€ n-a puturt: funcţiona,
cAci a reclamat-o pentru sine Comisia Centrală de la Focşani", aşa cum avea să
ne informeze mai tirziu V. A. Urechia. Pentru ridi carea calităţii expunerii isto18 V. A. Urechia, op. cit., t. III, p. 83.
19 Ibidem, p. 1 30 .
20 I.' Maiorescu, op. cit.
21 V. A Urechia, Anuarul general al

instrucţiunii publice din Romdnia pe
anul şcolar 1863-1 864, Bucureşti, 1 866.
22 Idem, Istoria şcoalelor de la 1 800-1864, t. III, Bucureşti, 1892, p. 182.
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rice a manualelor, Ministerul Instrucţiunii publice organizează, mai ales după
1864, mai multe concursuri in vederea intocm�rii de cărţi didactice. Printre con
diţili.le puse autorilor cităm dteva : ,.Să fie l ucrate după cele mai noi metode de
învăţămînt... să nu fie reproducţiunea sau i mitaţiunea cu nein semnate modifi
caţiuni a cărţilor existente. .. să fie superioare cărţilor existente " 23.
Din catalogul manualelor de isto ri e folosite in şcoli în perioada 1 859-186G
vom cita cele ale atuorilor A. T. Laurian, V. A UreC'h i:', Di onisie Foti no, Cernă
tescu ş.a. manuale care, editate anterior lui 1859 sau în pnmdi ani ai Unirii, au
cunoscut şi numeroase reeditări. De exemplu, manual ul lui V. A. Urechia intitulat
Istoria romdnilor. Biografii romdneşt i pentru clasele a III-a primare din Princi
patele Unite a inregistrat 1 2 ediţii din anul apariţiei , 1857, şi ptn?• in 1866.
Cum apare tratată Istoria patriei în aceste manuale şcolare ? O pnvire gene
rală asupra tuturor acestor manuale ne oferă următoarea periodizare a istoriei
noastre :
1. Istoria veche, care cuprinde cele dintîi timpuri istorice ale Daaiei pînă la
formarea statelor feudale· de sine stătătoare, Ţara Românească şi Moldova.
2. Istoria de mijloc cuprinde rfurmarea statelor feudale pe teritoriul ţăr:ii
noastre pină la 1 71 6 (domniile fanariote) .

. 3. Istoria noulf se ocupa cu evenimentele de la 1716 pînă la 1821, unii autori
făclnd aprecieri generale şi asupra evenimentelor următoare acestei date, dar, �
cum spunea M. Kogălniceanu, .,in infăţoşarea întîmplărilor care sint aproape de
noi şi pre care noi sau părinţii noştri le-au văzut, voi fi cu cea mai neadormită
privegherte, mărgindndu-mă a 'Vă arăta numari fa�le împlinite, fără a vroi a vă
descoperi şi ţălurile ascunse" 24.

O scurtă analiză a ctrorva capitole mai importante din unele manuale ne vor
documenta asupra părţilor p021itivP., dar şi asupra defi cienţelor acestor cărţi. I n
acest sens, manualele lui A. T. Laurian şi V. A. Urechia sint m::Ji r'eprezentative.

In ceea ce priveşte prezentarea Istoriei vechi, manualul lui A. T. Laurian
Elemente de istorie şi biografii pentru el. a III-a a sc6lelor primare din Moldavia
cade in greşeala de a înfăţişa faptele romanilor ca şi cind ar fi ale noastre, C'l.l
un lux de amănunte despre viata Cesarilor, FlavHor etc., inutile scopului manua
lului. De altfel numele împăraţilor romani constituie şi titlurile diverselor cap�
tole 25• Dacii sint amintiţi în treacăt !?i numaă oind veneau in confllict cu impe
riul roman. Din procesul acesta atit de frămîntat a l formării poporului român nu
se spune nimir. : chliar şi dupA retragerea aureliană, 1autorul prezintă tn continuare
istoria imperiului roman, căderea lui, impăi1aţii bizantini !?i, in sfirşit, in cap. XI
intitu lat Petru şi Asan remarcă . scularea românilor si succesele lor asupra impe
riului bizantin care au făcut zgomot in toartă Europa • 26.

Aceleiaşi perioade istm1ice manualul lui V. A. Urechia ii consacră un num<�r
de cinci capitole : cap. 1 Romdnii, cap. I I Decebal şi Traian, cap. III Coloniştii
in Dacia, cap. IV Dacia (476-1013), cap. V Dacia (1 013-1290). Descrierea real i stă
a rezistenţei înverşunate al dacilor impotriva năvălitorilor străini are menirea
instruirii elevilor asupra permanenţei poporului nostru in spaţiul carpato-dună
rean, autorul reuşind, prin stilul său, să trezească mînrlr:!a legitimă pentru stră
moşii noştri. Burebista este numit . cel mai brav din regii dacilor" care a alcătuit,
cum spune autorul, un adevărat .. imperiu dac·ic". DPcebal este ,.regele cel m a i
memorabil al dacilor", relevindu-i-�e calităţile de organizator a l statului d a c in
23

Idem, Opere complete, Didactice, voi. I ( 1 858-1867), Seria D, ed. I, Bucu
1883, p. 298.
24 M. Kogălniceanu, op. cit., p. 14.
25 Cap. II Cesarii, cap. III Flavii, cap. IV Traian, cap. V Adrian şi Antoniu,
oap. VI Mare Aureliu etc.
26 A. T. Laurian, Elemente de istoria romdnilor pentru clasile primarr,
ed. a II-a, Bucureşti, 1860, cuprinzind Elemente de istorie şi biografii pentru el.
IV a sc6lelor primare din Moldavia, Iaşi, 1857.
reşti,
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vederea apărării acestuia, de conducător de oşti, de diplomat. In puţine manuale
de istorie ale epocii, sau chiar deloc, se face prezentarea situaţiei economice a
Daciei ca provincie romană şi a Dacdei după retragerea aureliană. V. A. Urechia
pre7Jintă just continuitatea populaţiei daco-rom ane, ocupaţiHe ei paşnice, trecerea
diverşilor năvălitori, val după val, fără a putea nimici cultura materială şi spi
rituală a populaţiei : . Adese chiar prin superioriitatea de cultură şi de caracter ,
românii se impuseră bi ru i t ori lor ... • 27 Autorul urmăreşte consecvent : permanenta
acestui popor pe teritori ul pe care şi astăzi locuieşte, incercările de infiintare,
de refacere, cons tit ui ri şi reconstituiri ale organizaţiei statale la noi pînă l a
definitiva inchegare a ţărilor române ca state feudale.
Cel mai bogat p re zen tat în toate manualele este .marele capitol al Istoriei de
mijloc, ce-i drept mal mult sub forma enumerării cronologice a domnitorilor, a

descrieri i războaielor. In general lips-esc mişcările sociale ale maselor ; cauzalitatea
social-politică a unor evenimente nu este explicată. !n schimb, două pagini de
�lorie ale istoriei noastre sînt analizate pe larg, cu îndreptăţită mindrie : epoca
lui Ştefan cel Mare şi epoca lui Mihai Viteazul. O admirabHă caracterizare a
domniei lui Ştefan este făcută de V. A. Urechia, fiind demnă de reţinut pentru
sentimentele de patriotism ce trebuiau însuflate elevilor : .cu SUărea lui Ştefan
Vodă pe tronul ţării, o nouă eră se deschise nu numai moldovenilor, dară tuturor
românilor indeobşte. Acest mare domn inţelese misiunea de a l ucra pentru rein
trolocarea tuturor românilor in un singur stat, ca a"Stfel să poată mai cu uşW'inţă
lupta în contra mulţilor neamjci ai patriei... Cită energie, cltă intelepciune şi
cită bravW"ă ii trebui domnului nostru pentru a ţinea in respect, ba chiar a şi
domoli pre aceste neasUmpărate, mişcătoare şi insemnate poporirni ce amenintau
pre străbunii noşrtri 1 Ştefan, p r.i n inteleapta sa politică, reuşi adese a le echilibra
unele pri n altele. Cind insă acest echUibru inceta, atunci sabia domnitoriului ştia
să oom pleteze ceea ce politica nu indeplinea" 211 .
Prezentarea, mai mult decit emoţionantă, a celeilalte mari epoci, Unirea ţări
lor române sub sceptrul lui Mihai Viteazul, transmitea elevălor idedle unei vechi
şi bogate tradiţii de luptă pentru unitatea naţională a tuturor românilor. Actiunile
politice şi militare ale lui Mihai sint prezentate pe două planuri, indeplinirea
unuia fiind condiţia cuceri rii celuilalt : .,a uni pre români in un singur stat• pen
tru .. a face pre români nedependenţi de Poartă". Strălucitoarele pagini inchinate
marelui domnitor de către V. A. Urechia trezesc increderea elevilor in realizarea
procesului de desăvirşire a unificării ţArii : .Dacă Ştefan marele. şi Rareş semănară
in pAmintul Ardealului sămînţa unirii tuturor românilor, sub Mihai ea crescu
pînă la i nflori re. Vie acuma un soare m ai cald, mai străluc-itor asupra Patriei
noastre, şi floarea aceasta va sbucni, spl endi dă ... cum o v:lsară atiţia mari domni..." 29
Spre' comparaţie redAm şi apreci.rea din manualul lui A. T. Laurian refe
ritoare la acţi unea lui Mihai Viteazul, a cărei deplină reuşită ar fi schimbat de
atunci nu numai mersul istoried noastre, dar şi situaţia in Europa : . ...acest erou.. .
care înălţă puterea IŞÎ numele românilor, insuflă respect chiar şi tur cilor, pre cari
el ii fAcuse lnUiaşi dată, după Ioan Corvin, să tremure dinaintea armelor creş
tine. Dacă Mihail n-ar fi avut de a face cu oameni ca Basta, ca Si gismund Batori
şi ca Ieremia MovilA, turcii era să deşerte Europa, provinţele Daciei era să ieie
cu totul altă faţă, românii e!'a să se ri di ce încă de altunci şi statul lor si\. inflo
rească" 30,
Din Istoria nouă V. A. Urechia va acorda o deosebită atenţie răscoalei
populare din 1821 : "o nouă eră se va deschide, o eră mai naţlonaJ.ă, tinaugurată
cu revolta romAnHor de peste Milcov sub bravul Tudor Vladimirescu, in favoarea

27 V. A. Urechia, Istoria romdnilor. Biografii romdneşti pentru clasele a Ill-a
primare din Principatele Unite, ed. T. Codrescu şi D. Gusti, Iaşi, 1862, p. 16.
2a Ibidem, p. 37.
29 I bidem, p. 78.
30 A. T. Laurlan, op. cit., p. 64.
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drepturilor ţării faţă cu turcii " 3 1 • In timp ce manualul lui V. A. Urechia nu
aminteşte nimic despre răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan, despre momentul
revoluţiei, de la 1848, celAlalt manual, al lui A. T. Laurian, descrie cu insu:flle
ţire aceste evenimente, apreciindu-le ca fiind deosebit de importante in deştep
tarea spiritului naţional al românilor : "In timpul acesta spiritul român, care
zăcuse apăsat sub greutatea imprejurărUor, incepu a se deştepta şi a inainta cu
paşi repezi, mai cu seamă in Transilvania. Revoluţiunea lui Horea electriză prc
români şi singele lui fertiliză terenul naţiona l . Mai ales cultura intelectuală,
istoria şi literatura se dezvoltară tn toată vigoarea'· . . . • Anul 1848 nu făcu altceva
decit insuflă curagiu oamenilor şi desconcertă pre domnitori • 32• Din epoca unio
nistă sint redate de către Laurian fragmente din actele Adunărilor ad-hoc, arti
cole din Convenţia de la Paris din 1858, precum şi o descriere a entuziasmului
popular cu ocazia alegerii lui Al. 1. Cuza ca domnitor al ţărilor române unite.
Este singurul manual care vine cu evenimentele la zi.
Cea mai completă şi mai ştiinţifică prezentare a faptelor i storice in manua
lele epocii o găsim la V. A Urechia. După lecturarea manualului său, se vede
limpede că autorul a urmărit o idee de bază foarte preţioasă : lupta pentru
constituirea statului unitar român, pentru independenţă şi suveranitate naţio
nală, incepind de la daci pînă la Ştefan cel Mare, Petru Rareş, Mihail Viteazul ;
autorul, in mod permanent, pagină cu pagină, este preocupat de viitorul acestui
popor. Legendele cu privire la înfiinţarea statului feudal al Moldovei sint ironi
zate. V. A. Urechia manifestă nu numai interes pentru letopiseţele cronicarilor
noştri, uti1izindu-le cu seriozitate pentru multele adevăruri ce le conţin, dar,
in acelaşi timp, are atitudine critică faţă de unele fapte aşa cum apar ele in
aceste opere.
Din laboratorul de lucru al manualului ne-a reţinut atenţia (olosirea a două
procedee in cadrul acelei verigi a lecţiei numite· de noi astăzi .fixarea cunoştin
ţelor" ; este vorba despre scurte sinteze referitoare la un eveniment, o epocă sau
o personalitate. Un exemplu concludent a fost redat ceva mai sus in legătură
cu epoca lui Ştefan cel Mare.
Un alt procedeu. intilnit rareori in manualele de istorie ale epocii, constă
in aceea de a adresa întrebări elevilor la sfîrşitul fiecărui capitol, la rubrica
"Analize " . Intrebările, precis formulate, concentrează judecata elevilor spre cele
mai deosebite pasaje ale lecţiei sau ii obligă să extragă învăţăminte din
anumite fapte istorice pentru viitor. Dăm doar citeva exemple : "Care sint
motivele ce indemnară pre străbunii noştri a nu părăsi Dacia ? Ce opiniunc c
răspîndită de unii literaţi in privi rea alfabetului cirilic şi de au scris sh ăbunii
noştri cu litere latine sau numai cirilice ? Sînt patriotice comportările (cutărui)
grup de boieri ? (Intrebare foarte des întîlni tă în m a nu a l, pentru a pune mereu
în antiteză acţiunile unor boieri de apărare a ţă.-ii faţă de acţiunile trădătoare
ale altora - n.ns.). Prin tratatul de pace înche<ial de Mircea cu Baiazid, oare
nu se împuţina cumva i ndependenţa, suveran itatea 1·omâni lor ? A �au, după
acest tratat, românii drept de pace şi de război şi de ,a bate monedă ? Este de
dorit pentru români •N odată să mai fie ei întruniţi ca sub Mi ha.i Vi te a zul ?;'.
Autorii manualelor de istorie au fost preocupaţi şi de un alt aspect al pro
cesului de învăţămînt : metodica de predare a /stori<>i J>atriei. De �xemplu ,
A . T. Laurian î n prefaţa l a manualul său 1intitulaltă . I nstrucţiune pentrn propu
nerea Istoriei " , pune accent pe următoarele elemente : lecţia se v a prC'da prin
povestirea ei de către profesor în cuvinte .simple şi potrivite cu intelegerea şco
lanilor" ; cei mai buni elevi vor fi solicitaţi pentru a reproduce cunoştinţele
esenţiale ale lecţiei, după care se va citi textul din carte cu explicarea .. cu
toată acurateţea• de către .profesor a unor cuvinte sau fraze mai puţin cunos
c-ute. Jn finalul acestor instrucţiuni A. T. Laurian ia atitudine hotărîtă împotriva

31 V. A. Urechia, op. cit. , p. 1 30.
32 A. T. Laurian, op. cit., p. 1 50 şi 1 5:!.
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memorizării mecanice a lecţiei de către elevi, procedeu care, spune el, "oboseljote
mintea tinerilor şi-i descw-agează de la învăţătură".
V. A. Urechia a fost preocupat de problemele metx>ddoii de predare a isto
riei incă din 1837 prin primele .i nstrucţiuni ce le-a dat învăţătorilor săteşti. Multe
dintre consideraţiile formulate atunci sînt reluate tot de V. A. Ureclria în 1 859/
1860, cind elaborează . Instrucţiunile relative la predarea diferitelor materii după
programa şcoalelor primare şi săteşti " 33• Conform acestor Jnstrucţiun i, o lecţi e
de istorie nu trebuie să fie .o deşartă cronologie sau o înşi11are de fapte neîn
semnate", ci ocazia de a treZJi în elevi "selllt:i m entele cele mal nobile, patriotismul
cel :m.ad entuziast şi :m.ad desinteresat". Acestui pninoipal scop al lecţiei învăţă
torul trebuie să-i consacre toată inteligenţa sa. Pentru clasele a III-a primare se
inddcă drept mijloc eficace, pentru !;,zestrarea minţii elevilor ou cunoştinţe isto
rice şi a sufletelor cu sentimente patriotice, adunarea "faptelor împrejurul unui
număr de persoane celebre, făcînd oarecum epocă în istoria naţională". In clasele
a IV-a primare se predă Istoria pe scurt a românilor, legînd între ele Biografiile
româneşti predate in clasa anterioară. Ca şi A. T. Laurian, şi V. A. Urechla con
cepe predarea ăstoriei pe ton narativ, în strînsă legătură cu geografia .oprind cu
cea mai mare insistenţă recitarea după textul cărţi i " .
Bogată in fapte măreţe şi evenimente soaial-politice remarcabile, Istoria
patriei, ca obiect. de învăţămînt, a reprezentat la mijlocul sec. al XIX-lea un
preţios mijoc de eduOrtre a tinerei generaţii in spiritul tradiţiilor de luptă pentru
apărarea fiinţei noastre naţionale, a independenţei şi
suveoonităţi'i
poporului
român. Rolul progresist al predării Istoriei patriei în şcoala românea-,că dintre
anii 185�1866 trebuie raportat la noua orientare
politică şi ideologică
din
ansamblul relaţiilor de suprastructură a acelei epoci, relaţii care aveau sarcina
consolidării statului naţional unitar român.

L'HISTOIRE DE LA PATRIE DANS L'ECOLE ROUMAINE PENDANT
LES ANNEES DU REGNE DE AL. 1. CUZA
Resume
L'auteur veut demontrer le fait qu'en

depit de l'ephemere separatisme entre

les Prinoipautes rournaines pendant la premiere moitie du XIX-e siecle, une eul
ture national-unitaire s'y developpe ; dans le cadre de cette eul ture l' Histoire de
la patrie rempLissait une valeureusc fonction social-politique : elle devenait une
tnibun.e de lutte contre le feodalisme, pour l'affirmation de ce qui etai t nouveau,
pour la realisa'f<ion de !'unite nationale du peuple roumain.
L'ouvrage traite les suivants aspects concernant I'Histoire de la patrie commc
objet d'enseignement dans l'ecole roumaine au milieu du XIX-e siecle, comme
moyen d'education patriotique des eleves :
a) Les tâches generales de l'ecole roumaine au milieu du XIX-e siecle ;
b) La place occ upee par 1 'Histoire de la patrie dans les programmes sco
laires anterieurs a l'Union des Prinaipau:t.es roumalines ( 1 859), ainsi que dans les
programmes de la periode 1859-1866 ;
c) L'analyse du contenu scientifique d'idees des meilleurs manuels de cettc
epoque-lă (auteurs V. A. Urechia, A . T. Laurăan) ;
d) Quelques instructions de 1860 concernant la methode d'enseignement de
l 'Histoire de la patrie dans les ecoles.
33 V. A. Urechia, Opere complete, Didactica, voi. I (1858-1867), Seria D, ed.
1, Bucureşti, 1883, p. 12-13.
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Evenimentele politice din a doua j umătate a sec. al XIX-lea - Unirea
Principatelor române în 1859, obţinerea independenţei de stat în 1877-1878 au impulsionat tc.t mai mult creştec('a conştiinţei naţionale româneşti.
Din motive tactice obiective - îngrădirea libertăţii popoarelor supuse de
regimul dualist austro-ungar, cît şi orientarea progermană a României .sub patro
najul lui Carol - lupta românilor pentru realizarea dezideratului naţional a îmbră
cat forma culturală. Aşezărnintele culturale care iau fiinţă in a doua jumătate
a sec. al XIX-lea vor avea, aşa dar, un rol hotărîtor in instruirea şi educarea
noilor generaţii in spirit naţional.
Tineretul universitar, purtătorul din totdeauna a ideilor noi, preocupat tot
rnai mult de i deea unităţii naţionale, şi-a propus să-şi strîngă rîndurile şi să
militeze in acest scop în cadrul congreselor studenţeşti. Astfel M. Eminescu, stu
dent la Viena, incepe o neobosită activitate in acest sens. In articole ca :Să facem
un congres, In unire e tăria ş.a., publicate in gazeta ,.Federaţiunea " din Pesta 1 ,
îndeamnă şi cheamă la unire recomandînd un congres general al studenţilor
români din toate părţile, care să imprime .o singură direcţiune a spiritului româ
nesc• 2•
I deea unui congres naţional studenţesc se conturase încă de la sfîrşitul anu
lui 1 869 şi s-a materializat in 1871 , cu ocazia serbărilor de la Putna, prilejuite de
împlinirea a 400 de anii de la intemeierea mănăstirii Putna.
Rolul tinerimii era . consolidarea naţiunii " 3 după cum se sublinia în apelul
alcătuit de Eminescu şi Slavici, studenţi la Viena, apel prin care erau invi taţi
toţi colegii români de la universităţile din ţară şi din străinătate la serbările de
la Putna. Pentru aceasta, se preciza mai departe în apel, . o ne'Cesitate impe
rioasă este să ne adunăm din toate unghiurile spre a ne cunoaşte unii pe alţii,
a ne uni în cuget şi simţiri, a ne înţelege despre interesele noastre comune pentru
care sîntem şi existăm, pentru progres şi cultura naţională" 4•
1 G. Călinescu, Viaţa lui M. Eminescu, 1966, Ed. pentru literatură, p. 1 53.
Ibidem.
3 T. Bălan, Serbările de la Putna-1871, 1932; anexa 1, p. 6 1 -68.
4 Ibidem.
2

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

M.

192

CROITORU

2

Acelaşi apel la .o apt·opiere a tuturor din toale părţile spre o împreuni\
lucrare" 5 il face şi studentul A. D. Xenopol în discursul său ţinut la Putna. Rele
vînd însemnătatea unirii spirituale a oamenilor, vorbitorul arată în continuare,
că .unirea oamenilor, dacă e să fie cu trai, trebuie să se facă întîi prin gînd şi
inimă . . . ; cînd unirea minţii şi a inimii va fi incheiaU�, atunci cea politică va
urma numaidecît din însuşi mersul lucrurilor" 6, idee pe care, de altfel, o găsim şi la
N. Bălcescu.
lncheindu-se serbările de la Putna, delegaţii studenţilor s-au strîns în mod
conspirativ în trapeza mănăstirii pentru a face . congresul " 7• D ivergenţele ivite
în privinţa drumului pe care avea să-1 urmeze studenţimea în viitor - studenţii
din Viena, în frunte cu Eminescu şi Slavici, fiind pentru realizarea unităţii cul
turale fără nici o preocupare de cea politică, care avea să vină de la sine, iar
au făcut ca
cei din ţară fiind pentru " uniunea politică" înaintea celei culturale 8
congresul să ia sfîrşit, după cîteva zile, fără să ia hotărîri prea importante. Reţin
totuşi atenţia cîteva idei care se desprind din planul de acţiune pe viitor al miş
cării cultural-politice studenţeşti. Se preconiza, printre altele, generalizarea culturii
prin "conferinţe publice, reviste literare, bibl ioteci poporale eftine, propaganda
ziaristică, concerte şi reprezentaţiuni teatrale" ; combaterea cosmopolitismului prin
"însuşirea cugetării originale româneşti, de la popor, şi nu după calapodul străin " ;
în atenţia j unimii trebuia să stea dezvoltarea economică pentru care se preconi
zau . prelegerile publice ", străduinţa pentru crearea "claselor pozitive de mesel"iaşi
şi industriaşi" 9.
După congresul studenţesc de la Putna, important prin faptul că a intrunit
pentru prima dată la un loc studenţimea română, a existat un hiatus de aproape
10 ani în ceea ce priveşte întrunirile studenţeşti. Ideea ţinerii de congrese este
reluată şi pusă în practică incepind cu anul 1880, de cînd, aproape în fiecare an,
vor avea loc asemenea întruniri in diferite oraşe din România.
Ca un leit motiv, aceeaşi dorinţă de cunoaştere, de solidaritate se degajă din
toate apelurile, programele şi cuvîntările ţinute la aceste congrese. Astfel, studentul
Mircea Rusu Şirianu, vicepreşedintele studenţilor români din Bucureşti, in invita
ţia pe care o face colegilor din Transilvania pentru congresul de la laşi, arată că
acesta e chemat .să creeze un drum nou în viaţa nouă, să dea o îmbărbătare tutu
ror românilor, să pună o piatră fundamentală în viaţa tinerimii româneşti " 10 .
Se întîlnesc la congrese studenţi veniţi din toate unghiurile locuite de români
pentru a se cunoaşte şi a-şi spune păsurile, pentru a p rotesta şi a lua măsuri de
îmbunătăţire a soartei fraţilor lor .
..Sînt mîndru, spunea studentul transilvănean Pauliuc, de a putea fi inter
pretul dorinţelor. . . fraţilor transilvăneni din societatea academică «România
Jună.. din Viena, care m-au trimis încoace, să văd cum scapără scînteia curăţe
niei naţionale din tinerele voastre piepturi " 1 1 . Invocînd figura marilor patrioţi
�i personalităţi pe care le-a dat Transilvania, îşi exprimă speranţa că tinerele gene
raţii studioase de pe pămîntul transilvănean vor da şi în viitor bărbaţi cu suflet
mare.
De la tribuna congreselor toţi delegaţii studenţilor t·omâni din străinătate îşi
exprimau adeziunea arătînd că sînt animaţi de acelaşi ţel : realizarea idealului
naţional. Astfel, după ce aduce salutul frăţesc al colegilor din cartierul Sorbonei
şi al Panteonului, delegatul cercului român din Paris, Al. Spineanu, va spune
printre altele : . Cercul român din Paris, întemeiat pe baze naţionale, n-are alt
-

A. D. XC'nopol, Cuvintare rostită la serbarea naţională pe mormintul lui
cel Mare, 1 5 august 1871 , în . Românul", din 20 august 1871.
Ibidem.
G. Călinescu, op. cit. p. 153.
8 Ibidem.
9 I. Slavici, Serbarea de la Putna, în � Convorbiri literare " , nr. 1 /1904, p. 33.
10 N. Cordoş, Congresul studenţbtii romdne din 1 909, p. 5 (manuscris) .
11 . M i�care:::t " , nr. 7/1 909, p. 2.
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scop decit a servi celor mai legitime interese ale neamului in locul acela inde
păl'lal de lume. . . • 12.
Subliniind .;piritul de solidaritole care domneşte in intreaga
studenţime
română, studer.tuJ Ionescu-Siseşli, re�rezentantul Societăţii studenţeşti .România"
din Hohenh€in. ( Germania) arata că .e de i m ;)ortanţll capitală să se ştie că ace
laşi spirit care domneşte astăzi in intericrul
.studenţimii din regat... domneşte
şi in sinul studenţilor care işi caută lumină in marile centre ale străinătăţii" 13•
Aceeaşi i �ee este sui.Jlinială şi de studentul Madgear din Lipsea 14•
- H.f'J �vind efectul pozitiv pe care-I au intrun:rile studenţeşti in dezvoltarea
conştii, ,�ei naţiouale, studentul l.ascăr Antoniu afirmă in cuvintul s1iu că .întîl
nirea �:ntuziastă . ce am avut-o cu cei 12 reprezentanţi. . . ar fi smuls lacr:mi de
remu � :are chiar şi duşmanilor neamului nostru. Ascultind glasul lcr de unire,
citind replica tinetimei universitare... această admirabilă scriere, in care se
răsfri . , ge ca intr-o oglindă întreaga stare de lucruri in culorile cele mai vii
posi b"e, involuntar devii, oricît de sceptic ai fi, un partizan al cauzei lor
sliu.te • 1".
l:acă primul congres studenţesc a avut loc in afara graniţelor statului romi!n
liiJer, iu mod .conspirativ, Ut,mătoarele congrese s-au bucurat de o mare populari-:
tate ii au avut adeziunea deplină atît din partea autorităţilor şi cetăţenilor diri
or.aşe.e in care işi desflişurau lucrările, cît . şi din partea intregii opinii publice ·
rorr.aueşti. Ne ingăduim să amintim aici doar citeva din telegramele de adeziune
prim,,e de congresişti din toate unghiurile ţării. . Absent nu sînt cu gindul, · ·de
unde faceţi un lucru bun pentru neam, spunea Savantul N." Iorga in telegrama
sa. lJ.Jni'l inţclt•gcre şi spor. : Dumnem·oastră ne puteţi da o ţară nouă prin cre
dinţh şi muncă. Vă rog să tndr-ăzniţi a va desface de păcatele trecutului şi să
începeţi eroic, pe toate terenurile; .lupta pentru dezrobirea neamului intreg• 15• Rectorul uni versităţii din Bucureşti indica tinerimii universitare _ să depună·
.stăruinţă fu · urmărirea ide&luli.Ii naţional, pentru afirmarea unităţii culturale a·
tuturor românilor" 17• Adresindu-se congresiştilor, cunoscutul democrat mol�ovean
Gh. Diamandi fericita inteligenţa cultă adunn t<\ la laşi spunind : .Generaţiei dv. cade
greaua sarcină cll' a intrupa cu timpul şi prin murl('ă idealul pentru care pe rind s-au'
t•idic••t şi luplat generaţiile trecute• 1a. Din Caransel:: eş, studenţii teologi se . adre
sou colegilor inh uniţi la Iaşi :spunindu-le : .Cu inimile înălţate ne alăturăm la
mărtuţa serbare de azi a studenţilor români, avind acelaşi sublim idealn 19.
Făcîndu-se interpretul aspiraţiilor meseriaşilor, preşedintele SoCietăţii mese- .
.
t•taşilor din Ploieşti, V. Georgescu saluta tinerimca universitară spunind : . Munca
a venit să salute inteligenţa, fiţi bine veniţi fraţilor şi dacă voi lucraţi la piedes
talul intelectual, noi, alături cu voi, lucram la temelia propăşirii naţionale" 20. Fos
tul Jeputat D. G. Dobrescu, calificînd ca infamă purtarea guvernului care căuta
prin diferite mijloace să impiedice ţinerea congresului }a Ploieşti, asigura pe studenţi
că cetăţenii .,nu pot permite ca să se inăbuşe astfel sentimentele nobile, Ci vom lupta,
pe orice căi posibile, ca să .susţinem lupta tntreprinSâ de studenţimea uni_versitară� . .
Congresul studenţilor, continuă vorbitorul, ar trebui sl'1 fie un .mijloc -de reuniune'
·
·
- -.
- ·
· ·
··
a tuturor studenţilor �români • 2 t;
·
_
·
Demn de : remarcnt -este şi cadru1 " sărbit<!lresc tn care se desf�tirari- congresele ·
studenţeşti. lncă -de la garA; care ; · era ·- :impqdGbită · cQ' steagurFtrieolore, -del
. -il�
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Ibidem.
.�
Ibidem.
I bidem.
.Paloda0, an XII, nr. 13/1893, p. 2.
"Mişcarea•, nr. 7/1900,p. 3.
I bidem.
I bidem.
"Evenimentul •, Seria II, an. XI, n�� 1?3/).9fJ� • .· p ;���;- ·: ··_:·I bidem.
Ibidem.
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studenţeşti erau primite de oficialităţile oraşului respectiv şi de un numeros public
cu muz1ca militară care intona inflăcăratul imn .Deşteaptă-te române-, apoi, in
ovaţiile mulţimii se ţineau discursuri de către oficialităţi şi studenţi. In cele citeva
zi !c cit durau lucrările congreselor, f.C orgar:izau excursii şi manifestaţii cu un pro
nunţat caracter educativ naţional. La Iaşi, spre exemplu, s-au organizat la Teatrul
Naţional un frumos program la care s-a prezentat piesa istorică ,.Ştefan cel Mare",
urmată apoi de tablouri alegorice din viaţa neamului 22• A doua zi congresişt'i
s-au adunat in Piaţa Unirii, unde s-a jucat Hora Unirii şi alte jocuri naţionale. De
aici studenţii şi un insemnat număr de cetăţeni, in sunetul muzicii militare s-au
indreptat spre statuia lui Ştefan cel Mare, unde, după ce se depun coroane de
flori, studentul lspir din Bucureşti urcind la tribună se adresează mulţimii spunind :
.Ne-am adunat inaintea acestei măreţe figuri care a ştiut să plătească aşa cum se
cuvenea duşmanilor care ameninţau pe acele vremuri Moldova• 23 Se merge apoi
la statuia Gr. Ghica unde se depune o coroană de flori, iar studentul C. Ifrim relevă
in cuvintul său că "un vint de veste bună începe să bată asupra studenţilor români
şi aceasta se vede prin aceea că studenţii au inceput a-şi slăvi eroii neamului şi
bărb!lţii de seamă. . . Un popor nu poate propăşi cind nu-şi cinsteşte oamenii însem
naţi ca un Cuza şi un Kogălniceanu. . • 24• La mormintul lui Kogălniceanu se depune
de asemenea o coroană de flori, iar studenţii Păcurariu din laşi, Dicescu din Bucu
rt!Şti şi Morariu din Bucovina evocă memoria marelui bărbat spunind : .Să luăm
pildă din faptele acestui bărbat căruia i se datoresc cele mai însemnate fapte din
istoria noastră" 2s.
Urmărind dezbaterile congreselor observăm că acestea erau axate pe probleme
privind starea culturală, naţională şi economică a studenţilor, precum şi probleme
privind culturalizarea maselor in vederea dezvoltării conştiinţei naţionale. Vom
aminti aici numai citeva din titlurile semnificative de conferinţe care să pledeze
in favoarea afirmaţiei noastre : .Chemarea studenţilor faţă de idealul cultural
naţional", "Starea sufletească a românilor t ransilvăneni inainte şi după 1848", .Liga
şi sentimentul naţional" 2�, .Rolul studenţilor ca factor social", "Problema social
culturală şi economică a poporului român din regat•, "Elemente etnice naţionale
(port, cult, obiceiuri) şi propaganda pentru conservarea lor", .Punctul de vedere
al studenţilor in realizarea idealului naţior.al" 27 etc.
Luptind uniţi. . . răspîndind aceleaşi invăţlituri. . . vom da neamului româ
nesc. . . unitatea culturală, unitatea sufletului lui, prin însuşirea aceleaşi culturi,
care va face să domnească peste tot aceeaşi conştiinţă naţională. Acesta este idea
lul cullural-na\ional pe care studenti mea are chemarea de a-1 desăvîrşi", arăta
studentul ieşean Al. 1. Cuzin in conferinţa .Chemarea studenţilor faţă de idealul
cullural-naţional" 28• ln vederea realizării acestui deziderat vorbitorul recomandă
desfăşurarea unei largi activiUiţi culturale, economice şi sociale in rindurile celor
de jos. ,.Aici, in rindurile acestora va trebui sil ţinem pururea vie flacăra conştiin
ţ.:i naţionale, l• •J•tind pentru întărirea !>O! id:,rităţii de neam• 29. Ca activitate cul
turală, se preconiza .înfiinţarea unor cercuri de lectură" la sate şi inzestrarea aces
tora cu biblioteci.
Reţine atenţia in mod deosebit poziţia şi concepţia politică a studenţilor. socia
lişti participanţi . la .congrese, . in ceea ce priveşte viit(lrul României. · Studenţilor
socialişti nu le era indiferent ce haină va îmbrăca acesta şi doreau o �mân,ie vii
toare ,.a poporului muncitor" 30, o ţară in care să nu mai existe exploatarea omu.

•

22 .Mişcarea•,
23 Ibidem.
24 I bidem.
2s I bidem.
26 Ibidem.
Ibidem.
27

28
29
30

nr.

7/1900, p. 3.

N. Cordoş, op. cit., p. 9.
.Paloda", an XII, nr. 13/1893, p. 2.
.Revista Socială", an. I, nr. 5/august 1884,

p. 200.
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lui de cAtre om. Acesta ,.va fi pururea idealul tinerim!!i din România• 31, cum avea
să afirme studentul socialist Emil A. Frunzescu din Bucureşti la congresul de la
Brăila din 1885. La acelaşi congres studenţii iau poziţie şi condamnA expulzarea de
către guvernul român a celor şase români transilvăneni stabiliţi in România.
Depăşind cadrul strict al congreselor, studenţii, dinamizaţi de hotAririle aces
tora, nu l·fo utat sta le materializeze, trecind de la hotăriri şi deziderate, la fapte
CL'J:l·rete.
O acţiune de mare răsunet este atitudinea pe care o ia tineretul universitar
!aţ!i de tratamentul inuman aplicat românilor din Transih·ania de stApinirea austro
ungară, prin redactarea şi publicarea in 1891, cu ajutorul .Ligii culturale ", a
"Memoriului studenţilor universitari români privitor la situaţia românilor din Tran
silvania şi Ungaria". Adresindu-se tinerimii universitare, . Parlamentului inteli
genţei europene•, presei şi intelectualităţii progresiste, chemindu-le la luptă in
numele pr!nciJ.··i :!C·J· egalităţii şi liberti\tli naţionale, memoriul a avut un larg ecou
in 1·indul tine�·imi; universitare europt•ne, a numeroase organe de presă şi perso·
nalităţi ştiinţifice din Franţa, Italia, Belgia ş.a. 32.
Studenţii italieni răspund - printr-un manifest de simpatie, numind pe stu
denţii români .confraţi iubiţi, cauza voastră atit de nocilă şi justă. . . ne este şi
nouă cu atît mai simpatică cu cit şi noi italienii avem foarte mulţi fraţi supuşi
străinului . . . 33. Cauza română este i:nl>răţ!şat i1 cu căldură şi popularizată in ţările
Europei apusene şi de personalităţi ca : Jules Simon (Paris), praf. Roberto Fava
(Parma), praf. Wattenbach (Berlin), dr. Leuger (Viena), bărbatul de stat W. Glad
stone, ş.a. 34•
O altă acţiune de mare amploare intreprinsă de tineretul universitar, cu lar
gul concurs al .Ligii culturale-, •$te şi org;n�izarea de mitinguri in mai toate
oraşele din România, mitinguri la care, prin inflăcărate discursuri, infăţişînd situa
ţia din celelalte provincii româneşti, poporul era chemat să sprijine lupta legitimA
a fraţilor lor. • Intr-un timp cind chestia naţională a pierdut atît de mult din măre
ţia ei de odinioară - spunea redactorul revistei Tribuna, S. B. Mureşanu, in dis
cursul ţinut la mitingul de la Vaslui - cind bărbaţi pe care i-am admirat ani de-a
rindul în fruntea luptei naţionale astlizi par obosiţi. . . datoria noastră de români
şi de studenţi . . . este să punem capăt acestor triste stări de lucruri şi dezvoltind o
conştiinţă naţională în toată ţara să facem ca chestia românilor din Transilvania
să fie a noastră, a tuturor" Js.
Aruncind o privire retrospectivă asupre celor relatate mai sus, ne îngăduim
să afirmlim că toate congresele studenţeşti iniţiate şi organizate pentru .o apro
piere a tuturor din toate părţile spre o impreunA lucrare au avut, alături de fac
torii politici şi culturali din România 11i celelalte provincii româneşti, un rol hotă
ritor in preeătirea, îndeosebi spiritu.Jil,. a românilor pentru desăvirşirea unităţii
de stat. Intrunind la un loc studenţi din toate unghiurile locuite de români, avînd
adeziunea deplinA a celor mai largi pături sociale, ducînd o neobosită muncli de
luminare a poporului, congresele erau adevărate focare in care se concentrau şi
din care iradiau cele mai sincere şi nobile sentimente de solidaritate, libertate şi
unitate naţională. De la acestea studenţii porneau ducind in inimi şi mai mult dor
de muncă şi in minte planul unei activităţi roditoare unitare.

Jt Al IV-lea Congres al studenţilor universf.tart, tn .Drepturile omului • , an . I,
nr. 177 din 1 3 sept. 1885.
32 V. CurticApeanu, Liga pentru unitatea cultu1'al4 a tutu1'or romdnilor, tn MiJca1'ea culturală rom4neasc4 pentru unirea din 1918, p. 208.
3l

Ibidem.

34 Ibidem.
35 .Ecoul Moldovei •,

an

VII,

nr.

83/1898, p. 2.
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LES CONGR!S DES tTUDIANTS ET LE MOUVEMENT
POUR LE PARACHEVEMENT DE L'UNITE D 'tTAT
Resume
Les congres des etudiants des dernieres decennies du XTX-e siecle et le
commencement du XX-e siecle font partie du mouvement general du peuple rou
main en vue de la realisation de son unite politique et d'Etat.
Organisee dans des congres pour wUn rapprochement de tous, de tous le-;
cOtes, vers une commune action", la j eunesse universitaire, pour des raisons tacti
ques objectives, a dirige son energie de lutte vers le terrain de la vie culturelle
nationale, militant surtout pour l'unite culturelle, l'unite d'âme du peuple roumain.
Cet ouvrage s'est propose de poursui vre dans son developpement, non seule
ment la presentation chronologique et exhaustive des travaux des congres, mais,
en general, leur but, les problemes discutes, ainsi que les moyens de realisation de
1
ceux-cL

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

D I N G I N D I REA SOCIAL-POLITICA MATERIALI STA
I EŞEANA LA IN CEPUTU L SEC. AL XX- LEA
1. CAPREANU

Istoricul eveniment al creAr;i Partidului Comunist RomAn, de la care s-a
implinit o jumătate de veac, a fost pregătit de o îndelungată perioadă In care a
avut loc un adinc proces de clarificare ideologieă in rindul proletariatului romAn, pe
fondul unor confruntări dintre curentele de �indire social-politică.
Ora�ul Iaşi, a cărui strălucire a at;ns culmile cele mai inalte in era construc
tiei socialismului. a fost, din cele mal îndepărtate vremi, leagăn al gindirii crea
toare, al preocupărilor pentru emanciparea poporului romAn şi inălţarea patriei.
El şi-a remarcat prezenţa, cu tot ce a fost mai inaintat, in centrul marilor frA
mintări sociale şi ale vieţii spirituale româneşti, aducindu-şi contribuţia din plin la
îmbogăţirea patrimoniului mişcării revoluţionare.
Intr-o perioadă de căutări, de ferventă luptă şi de confruntări dintre ideologia
burgheză - cu multiplele ei forme de manif�stare - şi ideologia socialistă, Iaşul,
instituţiile sale de cultură, personalităţi care i-au dat viaţă şi măreţie, au avut un
rol d e seamă in circuitul ideilor materialistP, al teoriilor şi opiniilor cu privire la
organizarea social-politică şi perspectivele oriuduirii sociale şi de stat din RomAnia.
ConVnuînd tradiţiile paşoptiste, pe cele unioniste de la j umătatea secolului al
XIX-lea, dezvolUnd gindirea filozofică materialistA şi concepţiile intelectualilor
socialişti din prima mişcare, la laşi, la incl'putul secolului al XX-lea, se contu
rează un cerc de oameni de ştiinţă şi cultu r ă progresişti, ce militează pentru răs
pîndi rea culturii şi ştiinţei in popor. l n opoziţie cu concepţiile i dealiste, in primele
decenii ale secolului al XX-lea, continuă sti se dezvolte in cercurile ştiinţifice,
culturale şi ale gindirii social-politice din laşi orientări ce exprimau tot mai
mult căutări spre emanciparea maselor. Datorită schimbărilor econom'ce şi sociale,
precum şi noilor descoperiri ale ştiinţelor naturii, acestea capătă extindere şl işi
afirmă caracterul militant.
J n abordarea problemelor teoretice ale ştiinţelor naturii şi gindirii social-poli
t.ict:, o contribuţie deosebită şi-au adus-o articolele publicate in revistele de
mare 0irculaţie .,Arhiva societăţii ştiinţifice şi literare din Iaşi", ..Viaţa Româ
structur-Ii
nească" . Indrumarea • . in care au fost abordate multe aspecte ale
mat<•riei, teoriei atomice, materiei si E:N�rr.i �i. legilor ştiinţei, despre cauzalitate
etc. Cu toate că au multe neclarităţi in p1·oblema raportului dintre materie şi
energie, aceşti fruntaşi ai culturii româneşti s-au situat in general pe poziţii
materialiste.
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La Iaşi, a inceput discuţia asupra conţinutului poporonismului - ca miş
care politicli-idelogică şi artistică, specifică ţărilor unde relaţiile capitaliste, slab
dezvoltate, uu tot•xistaL cu cele fl:udt.:.e - in pul:licaţiile . Adevărulu din anul
1893 şi .Evenimentul literar", in anul 1894, continuind-o apoi din 1 906 în revista
"Viaţa Românească". Poporanismul exprima poziţiile de clasă ale micii bur
ghezii orăşeneşti şi rurale, ostilă atit marii proprietăţi moşiereşti, avind din
acest punct de vedere un caracter protestatar, cit şi celei capitaliste.
In literatură, teoreticianul poporanismului a fost omul de vastă cultură
Garabet Ibrăileanu, care a dezvoltat latura de critică socială antifeudală şi anti
capitalistli a poporanismului, indrumind preocuparea acestuia pentru viaţa ţără
nimii şi militînd totodată pentru veridicitatea reflectării realităţii in artă, pen
tru o literatură inspirată din specificul naţional. In opera unor scriitori pro
gresişti ieşeni ca Spiridon Popescu, Jean Bart, I. 1. Mironescu - grupaţi în
jurul revistei • Viaţa Românească• - se fac simţite influenţele poporanismului
şi orientarea sociologică a acestuia.
Dezvoltarea şi răspîndirea ştiinţelor au favorizat şi dezvoltarea materialis
mului, dindu-i amploare. Noile cuceriri ale ştiinţelor naturii
şi indeosebi cele
din fizică - au sporit interesul oamenilor de ştiinţă şi cultură pentru chesti
unile teoretice şi au îmbogăţit problematica filozofică a materialismului natu
ralist. In fruntea gindirii mah:Ti& l i s t c din domeniul ştiinţelor naturii �i a celor
sociale din această perioadă s-au aflat şi oamenii de ştiinţă ieşeni din care mulţi
aveau legături strînse cu mişcarea muncitorească. Printre aceştia, un loc impor
tant I-au ocupat Dragomir Hurmuzescu, Şt. Procopiu, Nicolae Leon, Paul Bujor,
T. A. Bădărău, Panait Zosin, dr. C. Tiran şi alţi reprezentanţi ai ateismului de
la Iaşi. Direcţia principală a preocupărilor teoretice
era îndreptată impotriva
idealismului fizic la modă in această per;oadă.
La Inceputul secolului al XX-lea exista la Iaşi chiar un cerc de profesori
atei - condus de dr. C. Tiran şi Panait Zosin - care se situau pe poziţii mate
rialiste şi, uneori , di a le c tic e în interpretarea raportului dintre materie şi energie.
Dezvăluind conţinutul idealist şi influenţele mistice d;n învăţămînt, ace�tia
au protestat impotriva slujbei religioase ce se făcea la deschiderea univers'tăţii.
Cu această ocaz·e, in anul 1 909, dr. Tiran a pul:licat broşura cu titlul .Conflic
tul dintre ştiinţă şi religiune, în care arăta că religia este contrazisă de ştiinţă
şi nu-şi mni are rostul în societatea modernă 1 .
In lucrarea .La libre pensee et l'eglise en Roumanie", publicată in 1 91 1 , dr.
Ti ran expum• I•Un("lul de vedere inaintut din gindil·ea materialistă, potrivit căruia
se impunea folosirea mijloacelor de propagandă pentru formarea conştiinţei în
rindul maselor populare. In acest scop insistă asupra problemekr de instrucţie
şi educaţie a poporului prin înmulţirea şcolilor rurale, cursuri libere de istorie
critică a iil m.:diE'i şi a relig'ilor, prili Lrof::t: d de propagandă ştiinţifică, cursuri
de etică raţionalistă, filozofică şi independE'ntă de toate religi'le confesionale
ţinute la Universitatea din Iaşi. Considerînd că elibE'rarea spiritulllR a popo
rului se poate reali7..a prin culturalizore, Tiran a ocolit lupta politică pentru
schimbarea orinduirii burgheze, văzînd realizarea acestor deziderate în cadrul
odnduirii existente 2•
El a colaborat cu socialiştii numai In privinţa luptei pentru despărţireA
bisericii de stat, a laicizării învăţămîntului şi pE'ntru respectarea drepturilor
muncitoreşti, dar lupta sa pentru libertatea de cugetare a avut şi o importanţă
progresistă, fiind pusă in slujba forţelor progresiste ale societăţii.
Tn aceeaşi perioadă, primele decenii ale secolului al XX-lea, la Iaşi, îşi
desfăşoară activitatf'a ca militant pentru emanciparea intelectuală a maselor
dr. Panait Zosin (1873 - 1942), unul din cei mai de seamli medici români din
acel timp şi profesor la Facultatea de medicină din Iaşi.
-

1 C. Tiran, Conflictul dintre ştiinţă şi religiu_ne, Iaşi, 1909, p. 12.
2 Idem, La libre pensee et l'eglise en Roumanie, Iaşi, 1911, p. 10.
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Tncepfncl.u-şl activitatea pe tArimul roncepţlilor social-politice mai fntn ca
..ocit'1llst, continuă ca li ber-cugetAtor si sftrşeşte In anul 1942 ca pozitivist. Prin
lucrările sale, a spulber:1t multe confuzii si prejudecăţi din conştiinţa şi men
talitatea m1selor populare. ln istoria medicinii româneşti el a rămas cn un
lmnortant autor a numProase tratate de psihiatrie, balnPologice şi medicinA
roclalA. Prin lucrarea wCUeva consideratiuni pentru libertatea ele cugPtare pri
vind J'<'l i ginm·rt fnt" de natiom . l i tr te. l)tiintil, mcrală si filozcfi e " , nublicotă la
Ja�l in anul 1910, demon strea:rli că intre stiintA si adevllrata filozofie, pe de o
narte, şi religie, pe de altă parte, este o contradicţie !reductibilă. El observă că
religia n11 poate fi confundată cu nationnlitatea romAnă, iar combaterea ei nu
poate fi interpretată
ca lipsă de patriotism.
Epoca in care a tră't Panait Zosin a fost m::�rcată de evenimente impor
tante, de frămintări revoluţionare şi reforme dPmocratice, cărora le-au urmat
apoi tram,forl'1:'iri in viaţa ecoJ"'on:ici'i �i scci:=� l-poFtică n RomAniei, mari Progrese
rultnral-stiintifice : sint rlPceniile marilor ri'iscoale ţl'lrllneşti, a ) P af'rmării nro
Jetariatulni f'a forţă politică in fruntea maselor popul are si infAptuirii dPsăvir
l!irii unităţii statului naţional român. Pe pl<m cultural-�tiinl iflc SP in reg' st rPR7 ă
o puternic" efPrvP�cenţă creatoare. se constată avintul ştiinţei româneşti, formin
du-se şi dezvolUndu-se curentul materi alist al oamenilor de ştiinţli.

Af'ti vi taleu r.. e tArimul gindirii sPC"i a ! - no�i t i ce n lui P. Zo si n apare atunci
cind Ta�ul - ca imPortant centru cultural al ţArii - şi-a adus o importantă
contributie la triumful materi alismului in ştiinţă, promovind darwi nismul
şi
conceptia marxistă despre lume impotriva crenţionismului şi agnosti cismului.

Gindirea social-politică a lui Zosin - ca şi a celnrl:=�lţi oamrni de ştiinţă şi
cultură progresisti de la laşi - s- a format fn ronditlile orientării mate1·ialiste
a stiintelor naturii din ţara noastră, sub influenţa conceptiei despre lume $1
srcl etate a proletari atului şi a ideoloE(iei acelei părţi a burgheziei romAnt'ştl,
carP acţiona fn yedPrea dezvoltării i n d ns1rid nat ion ale , in C'Oncrrd nnţă cu nece
siti'itile producţiei. Urmind linirt filozofiei materiali�te a lui Vasile Conta fiind el insuşi apropiat al fnmiliei Contrt si fn soecial cu Ana Conta Kerenbach
- desfăşoară o amplA activitate ştiinţifică şi publicistică, privind istori cul ide
ilor nwtnfi 7ice si clarificarea rap0rt1 1rilor ciintre f i l m:ofi e, moralH, ştiinţă si reli
gie. Trebuie să relevăm efortul !';l\·, , de a da u explicaţie ştiintifiC'ii apariţiei C're
O!fintei J'<'ligjoase cnre să SP t�:nrijine pe marea dt'zvoltare a !:tiinţelor J"'nturii de
la inceputul secolului al XX-lea. El se si tuează pe o poziţie care exclude fn
mod ]1 ot:<lrft orice explit'atie teologică şi combate prin i nterpretări le sale do�
ntele fundamentale ale teologie! referitoare la caracterul şi rolul social al reli
giei.
Sub direcţia lui Panait Zosin şi Sebastian Moruzzi, fn aprilie 1 908, apare In
faşi revi s ta lunară .tn rlrumarea•, organ politic, literar şi ştiinţific, cu serliul
In Soseaua Ştefan cel Mare nr. 9. Pfnă la numărul 12, din martie 1909, cind
�şi fnC'etează ap:=�ritia, la această publiC'aţie colahorPază repre:rentanţi de sPamă
"li ştiinţei şi culturii din România. Mentorul şi ideologul principal al acestui or
gan do propagandă materi alistă era medicul Panait Zosi n. Revista grupeazll, fn
peri oada relativ scurtă de aparitie, oameni de ştiinţă şi cultură ca M. Sado
yenmt.
Artur Gorovei, Gh. Ghihlinescu,
Mihai Codreanu, Sebastian Moruzzi ,
Constantin Graur, Th. D. Speranţia. Paul Bujor şi alţii. DebuUncl ca o publicaţie
de promovare a gindirii social-politice democratice, revista .,Indrumarea• fm
brllţjşează ev i d e n t domeniul ştiintei, culturii si al răspindirii fil ozofiei materi
aliste. In privinţa orientări i politice. fn primul articol al celui dintii număr al
revistei, i ntitul a t wPolitica democrată", Panait Zosin remarcă raţiunea istorică a
democratismului in ţara noastră.

Cu Privire la limitele demf'craţiei burgheze scria f n 1 908 : ,. ... De o parte
ţăranii , fiind multumiti cu fnlesnirile acordate de Cuza, de altă parte fi ind dasa
boierească pe cale de dispariţie, demnităţile toate şi sarcinile administrative
dcven€'au fa:tal apanajul unei clase l:urgheze, · ce se crea pe miisură ce ocupau
Jocurile. Indeletnicirea politică deveni astfel ceva particular numai acestei clase.
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cr:re. fiind produsă sub regimul si prin regimul constituţional, era implicit o
clasă burgheză liberală, in aparenţă democratică, in fond incă reacţionară, mai
ales cu privire la măsurile ce ar fi putut atrage după dinsele primenirea ei".
In continuare afirmă că ""' aceast!i clasă burgheză, reprezentată de part'dul
naţional liberal, a avut interes spre a-şi asigura · avutul şi lărgi mişcările, si'l
capete independenţa ţării - şi a căpătat-o cind cu războiul din 1877 :__ a avut
interes s� rnJn•nsc{•. prestigiul ţării dl:'vfnitt. \nde:pendentă ; . . .n-a avut însă nici un
interes pentru o reprezentantă mai d•·eaiJtZl �� nevoilor publice, care reprezentantă
ar fi putul să-i stlnjenească guverna!'C 1, de aceea n-a stăruit efectiv in sensul unei
reformf' eleclorak şi unor imbun�ti\ţit·i se1·ionse pentru clasele de jos, rurale şi
urbane 3•

Apropiindu-se de m işcarea socialistă, dar fără a fi membru al Partidului
social-democrat, Panait Zosin, de pe pozitiile unei concepţii inaintate, spriji n:;
lupta ideolog· că a mişcării socialiste m ilitante
şi a revistei acestei mişcări
"Viitorul social •.
Panait Zos;n işi dă seama de forţa şi importanta cre�cindă a proletariatu
lui in viaţa politlc!i a ţării. El remarcă rolul mişcării socialiste si a ideologiei
marxist� in innoirea spiritului democratic, scriind că " ... cu deosebire s� mani ·
cea
festă suflul democratic după 1 881, in două i moortante mişcări politice :
socialistă, condusă de d-nii Gherea, Mortun, Nli dejde etc. şi cea rad'cală con
dusă de Gh. Panu, care mişc�ri, după 1 8!l0, sub
inriurirea unor cosidernţiuni
care cereau numai dou!i partirle in România, au fost constrînse să
se conto
pească, cea socialistă in partidul liberal, iar cea . radicală şi pînă la un punct
şi cea junimistă în partidul conservator•.
Cu prilejul schimblirii de atunci a guvernului liberal şi mai apni a r oo7i 
ţiei salt>, PanAit 7,nsin scria că in Romania ,. . . s-a vădit insi\ viciul fundamet� l de
care este atinsă clasa burghe7ă români\ in intreaga ei inchegare : anume viciul
de a se bizui pe veniturile statului pentru traiul ei . Acest viciu face si\ odrrnu ·
inscă, s1i trebuiască a alterna nesmintit in mod periodic de la un partid la altul
!ii să se ob•:crn' cu mare grijă., r·a nu c ·Jmn:e partidele să se fragmentezf' sau
să se înmultească" . In in terprPtare'l unor momente ale vieţii politice rom:1nesti
�e siturao:ă insă pe poziţiile obiectivismului burghez.
Profesia de credinţă a lui P. Znsin şi a revistei " Indrumarea• sint prezentate in polemica
cu "Viaţa Românească• .
"Noi acE'stia de la «TndrumarPa.. trebuie s-o spunem curat Şi sincf'r, d ac<i
e o calitate ile a fi pindit absolut intr-un s�>ns toată v;ata, că cel putin un i i
dintrE' noi n-au aceastl:i cfllitate. Noi. unii . dncă n-am fo�t chiar socialisti oi-i
radicali. am simpati7at totu"?i cu acele mişcări, presupuninr\ oarnf'n; i cv mult
mai desăvirsiti şi rra; buni decit sint in realitate•. Jn multe articole p'-:!dPază
pt'ntru fnfătuirea refnrmP!or seci ale. ca, de exemplu, "Chest; unea snc i :llă a
României",
,.Formulde de · guvE'rn:!lmint şi reforma electorală",
. Problema
agrară : aplicarE'a legii tocmE'lilor agricole" 4 (nr. 4-5).
Iniţial rnhl;raţia si concepţia idcologidi sint tach;ste, dar treptat )Jf� mă�
sură ce se vădeşte politician'smul acE'stei mişcări polWce, revista · " !ndrumarea"
mE'rge rriai departe decit partidul tachist, pe drumul radicalismuluf. N. �<>rga a
f!icut o aspră critică orientării .. tachiste• a . primelor numere ale rf'vistei .
Avind strinse legături cu " Revista Ideei" din Bucureşti a !ni Panai1 Musoin
� cu care editase in 15q4 revista ,.Mişcarea socială" - şi eX:stind o comuniune
de orientare intre aceştia, dr. Panait Zosin publică J ucrnrea ,,Citev , conside
raţiunr pentru libertatea de cugetare • , care apare la Iaşi, in 191 O '.1 tipografi fi
"Progresul " .
,
Tn�l'i la incE'putul acestei lucr�ri, s•!r'a :
"Necontestat cf\ propăşirea in
omenire se infăptuieşte prin necurmata şi stăruitoarea punere in acord a fap.
3

4

. I ndrumarea• nr. 3, 1 900, p.
Idcm,, IU'. 5, 19CS, p. 21.

17.
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telor oamenilor cu ideile lor, S-ar putea spune că numai l:n concordanţă d intre
fapte şi idei stă Ilnfştea sufletească ; iar desllvirşirea perfecţiunii omepeşti n u
pcate f i socoti tă decit c a un deplin şi riestrămutat acord intre fapte ş i ideile
dobindite, chibzuite şi acceptate ca fiind acele ce corespund mai bine intere
selor celor mai 1n'alte ale omenirii. Se poate de aici deduce chiar şi criteriu.!
perfcctibilităţii unui om ; anume măsura l:n care dinsul !:şi pune de acord
ronduita, adică purtarea l:n viaţă, cu ideil e ce le socoteşte ca fiind cele mai
frumoase, mai prielnice şi
mai adevărate. Se inţelege că ideile aceste pot
varia binele, frumcsul şi adevărul fiind or'cum
concepute relative - ; dar
rămîne nu mai puţin bine stabilit că acordul ce o persoanll il pune, cu dis
cernămînt, intre faptele sale şi ideile sale, constituie însuşirea sa de superio
ritate•
Apoi conchide că .... Ceea <'e constituie propăşirea pentru omenire intr-o
epocă oarecare, este sistemul de idei de ordine socială şi morală care urmeazl'i
să formeze o treaptă de Jezvol tare ştiinţifică şi filozofică mai sus pusll decit
t r eapta sistemului de idei anterior".
Combătind politicianismul de la inceputul secolului din România, Panait
Zosin scria cu deosebită pasiune patriotică .... Ţara noastră mai ales are de
particular categoria aceasta de oameni, făloşi, retrograzi, şi falşi progresişti.,
pur şi simplu trăitori ai zilei de azi. In asemenea condiţiuni lupta pentru afir
marea unui nou principiu de viaţă şi de gindire, nu găseşte decit un slab rll
sunet. Această lupt� poate pune cel mai mult in lumină personalitatea cuiva,
cind este sincer ; dar celor mai mulţi ea serveşte doar ca mijloc de reclamă
şi de intimidare, calculind răsplata ce li va atrage o atitudine cuminte, indată
după asta. Cam aceasta a fost rezultatul de pînă acum, in toată perioada de
propagandă ce s-a desfllşurat la noi• 6.
Acelasi suflu de adevărat şi patetic patriotism se intrevede şi intr-o altii
lucrare a sa, • Viitorul României - sau ce constată un român in ţara lui şi ce
pt·opune pentru propăşirea ei", apărută in 1906, care cuprinde multe consta
tări veridice, int-resante şi originale, punind in evidentă constrastul izbitor ce
S " afla intre sătEan şi orAşean, remarcind necesitatea înfăptuirii reformei · agrare
in România.
lmpreunll cu Sebastian Moruz:>:i, cu ocazia implinirii a 50 de ani de · I n
Unirea Principatelor, in revista .Indrumarea • scr·a. c u privire l a perspecti
vele dezvoltării statului naţional român şi a ridicării sccietăţii româneşti pe
noi trepte ale civilizaţiei, că • . . . Pentru a nu primPjdui exist�nţa acestel
Rcmâni i , una şi indivizibilă, de care ne bucurăm astăzi, trebuiesc revizui t!;'
legăturile dintre clasele sociale căci este vădit lucru căci acele legături, fiind
prea vechi şi necercetate serios, au putrezit şi altele noi sint de nevoie, să ne
impue si datoria de a indestula nevoile celor de jos prin aceasta fiind absolut
in tradiţia celor de la 1659, pentru ca urmaşii noştri sll poată sărbătcri cente
narul Unirii in acest indoit înţeles" 7. Este un punct de vedere inaintat, pro
fund patrictic şi democratic, apropiindu-se de orientarea mişcărH socialiste
şi a parti dului comunist, care se va crea mai tirziu.
Meritul cel mai mare al lui P. Zosin - ca om de ştiinţă şi cultură, ca
militant pe tărîmul emanc'pării s . ciale a poporului - constă l:n aportul său la
şi a prejudecăţilor, pe atunci larg răspîndite
lupt'\ impotriva misticismului
în rindul masPlor populare. In sistemul său de rationament acordă o mare _ im
portantă răsoindirii cunoştinţelor ştiinţifice in societate.
Cu privire la raportul di ntre ştiinţll şi religie, P. Zosin remarcă că " . . .intră
tot mai mult in conştiinţă că libertatea de cugEtare e garanţia cea mai desă-

5•

s

p. 34.

P.

Zosin,

Citeva consideraţiuni pentru libertatea de cugetare,

Iaşi,

1910,

6. Ibidem, p. 57.
Viitorul Romdniei - sau ce constată un romdn fn ţara lui şi
ce propune pentru propdşirea ei, 1908, p. 41.
7 P. Zosin,
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vh'şită a armoniei naţionale şi internaţionale, lăsind slobod pe fiecare potri
vit inteligenţei şi culturii lui, potrivit mediului şi sentimentelor lui, să cugete
�i să creadă orice despre finali tatea lucrurilor şi fenomenelor, asupra cărora
s-au putut spune pfnă astăzi orice. Poate vorbi de falimentul ştiinţei, b" gotul
ce-şi inchipuie a cuprinde cu mintea sa ingustă absolutul şi infinitul. Omul
care vede şi utilizea:7ă conştient iuţeala trenului, promptitudinea telefonului
şi telegrafului cu şi fără sîrmă, vaporul ca să plutească, aeroplanul ca să
:7boare etc, omul acela, in clipele de meditare, inalţă slavă ştii nţei şi-şi scaldă
flinţa in farmecul armoniei umane universale, ce va să se realizeze in sfîrşit
li bertatea de cugetare". El nu priveşte ştiinţa şi religia ca două entităţi rupte
de societate, ci integrate intr-un sistem de conştiinţă şi de ncrme etice, " ... căci
dacă trebuie să dăm un obiect filozofiei, un obiect ştiinţei, un obiect moralei şi obiectele acestea sint astăzi deplin şi riguros determinate - pentru religiune
nu mai rămine nici un obiect, fără decît doar un sentiment vag in sufletul ace
lora care nu se simţesc cu totul cuprinşi in filozofie, ştiintă şi morală, confun
dind forţamente una din aceste - mai ales morala - cu religiunea• e.
Combătind concepţiile unora după care religia ar fi necesară şi că s-ar fi
in!iltrat in popor, chiar aşa . schelet' că• cum a ajuns, pentru a prezenta un fac
tor de care poporul să se teamă, in pornirile sale rele şi imorale, P. Zosin subli
niază :
,.. . . . Dacă, o dată rămasă fără obiect real, se crede in felul acesta a i se
mai da un obiect şi un rol religiunii, nu putem indestul condamna modul acesta
de a inţelege educaţiunea şi instrucţiunea poporului. Căci e extraordinar de gre
şit lucru ca in loc să�i arăţi poporului realitatea vieţii, din care au putut
decurge atitea imbunătăţiri şi perfecţionări către care sufletul său poate fi
indreptat spre a-şi crea un ideal moral, să-1 pui intre nişte alternative care,
după cum una i-ar făgădui bunătăţi cereşti, iar alta pedepse infernale, să-i
modeleze conduita sa, ce totuşi n-a ajuns să facă inutilă existenţa inchisorilor
şi pedepselor pămînteşti ... Nu-i vorbă de a porni un război neavenit impotriva
religiunii ; căci ideea ce cade prin oropria-i caducitate nu se poate mentine prin nici
o putere din lume, după cum ideea ce se naşte prin propria-! virtute nu se
poate impiedica de nici o putere, ci-i vorba de a împrăştia cultura in pooor,
cultura care prin morală să-i creeze un ideal ce să impace in mod satisfăcă
tor interesele individuale şi sociale in cea mai potrivită a lor armonizare vre
melnică.
Poporul cultivat va deveni forţamente mai putin religios ; dar, in schimb
va fi mai moral, de o morală ştiinţifică, necomportind a se exploata ignoranta
şi vigoarea lui ".
ln capitolul .Religia şi filozofia " , din lucrarea menţionată mai sus, Zosin
scrie despre raportul dintre acestea : " . . . lată de ce dintre cele două con
cepte, cu acelaşi conţinut şi scop mai ales, filozofia este si ngura · trainică şi
deci admisibilă. Nu că dinsa ne dă dezlegarea finalităţii lucrurilor. Dimpo
trivă, se pare că această primordială curiozitate omenească nu va fi niciodată
satisfăcută. Dar filozofia are menirea ca in această năzuinţă a noastră, de-a
da de înţelesul lumii şi al vieţii, să ne satisfacă pînă la un punct lăsind loc
slobod initiativei şi inspiraţiunii noastre personale.
Problema finalităţii
rămine oricum nedeslegată. Natura ni se prezintă ca un tot nemărginit şi veş
nic" 9•
O problemă importantă in care ginditorul
ieşPan vine c u p u n de d<'
vedere noi este cea a determinismului, a necesităţii. Propunîndu-şi să explice
unitatea, infin itatt>a ş i multiplicitatea materiei , a lumii ş i a unin:•rsului, Zosir'
susţine, ea şi Vasile Conta cu cîteva decenii mai înaintţ>, că lumea estt> alcă
tuită d'n entităţi materi ale deosebite. Prin argumentaţia sa, apără teza inse-

e Ibidem, p. 43.
Ibidem

9
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MATERIAUST�

..�:Dităţii materiei . şi mişcări;, . susţintnd ideea deosebit de valoroasă că
- ării se găseşte in materia tnsăşi, în Insuşirile ei. El remarcă că
permanentă şi schimbările din natur1i nu pot constitui o piedică in
:::=J�:.eri i de către om a esenţei fenomenelor, intrucit, schimbindu-se,
tşi păstrează mai mult timp caracterele generale, citind in acest
din experienţele efectuate in laborator ca medic, sau fapte din
pentru . a dovedi cognoscibilitatea .cauzelor principale, a esenţei

lllftlrlor
In scrierile

izvo
miş
.calea
feno
sens
viaţa
feno

medicului şi ginditorului ieşean este îmbrăţişată o problema
foarte largă. Un număr insemnat de cugetări şi însemnări privesc dame
eticii, esteticii, pedagogie! san diverse aspecte ale vieţii şi structurii so
ln domeniul eticii, Zosin prec(lnizează altruismul, spiritul de frăţie şi
te, fără a remarca însă că proletariatului ti revine sarcina de a realiza
'piile unei adevărate şi complete echităţi sociale.
Aceste principii ale eticii le-a aplicat atit ca medic acordînd consultnţie
ingrijire gratuită populaţiei nevoiaşe, cit şi ca primar
al oraşului Iaşi, in
primului război
perioadă cît a indeplinit această funcţie la sfîrşitul
dia!.
In multe din l ucrările sale încearcă să demonstreze superioritatea morasocialiste, exprimindu-şi conviugerea cl1 socialismul va creia terenul pentru
-cugetare şi pentru statornicirea unor asemenea norme morale care să
ibu'e la afirmarea nestingherită a personalităţii omului.
Panait Zosin s-a dovedit a fi, in domeniul esteticii, partizanul realismului,
afinnin d că arta şi literatura trebuie să înfăţişeze ceea ce este tipic, carac
lleistic in viaţa socială şi in natură. Considerind că artistul şi scriitorul antici
pează desfăşurarea evenimentelor,
atribuie artei şi literaturii un important
1 social Această concepţie despre artă şi despre rolul ei social reiese cu cla
ritate din articolul
. Poporanismul - ce este la noi şi ce ar
trebui sl1 fie"
publicat in revista .,Indrumarea", ca răspuns la studiul lui Constantin Stere
.Social-Democr!ltjism ori 'poporanism•
publi cat de acesta in revista ,,Viaţa
Românească• . In acest articol, remarcind că poporanismul nu este o doctrină
ci este o tactică politică, scrie : •... . . Etimologiceşte poporanism ar insemna
un ce stingător de popor, şi atit. Doar printr-o extindere intenţionată a tnţe
lesului să fie .vorba de un ce stingător de popor cu re:r.ultat al bunei sale
stări,
afirmind
imposibilitatea
poporanismului
ca
doctrină,
credem
că
este
nevoie
la noi de poporanism ca tacticl1 : adică cît mai multă lume cultă indi
ferent din ce partid face parte sau de ce doctrină. socială şi politică ţine, să
SI'!
indrPpte spre popor, spre sate, ca să-i lumineze şi să-i tnalţe pe ţărani .
P1nă astăzi, trebuie să recunoaşt€'m poporanism efectiv in sferele de sus face
domnul Spiru Haret, care a mai inzestrat ţara cu 1.000 de şcoli ruralP,. . . .iar
in sferele de mijloc şi mai de jos, poporanism fac domnii
Artur Gorovei,
Mihail S'ldoveanu... care prin : «Răvaşul poporului.., pun la indemina sătenitor sfaturile şi cunostinţele cele mai potrivite" 10.
.
In lucrările sale, în articolele de presl1, sau în conferinţele publice. ţinute
cu diferite ocazii există Interesante reflecţii asupra unor chestiuni de economie
politică, remarcinCt u-se opinia sa cu privire la necesitatea li!Jlitării averilor,
Intr-o perioadă de apogeu a activităţii sale social-politice. colaborează intre
.
anii 1 9 1 1-1914 la revista J iber-cugetătorilor .. Raţiunea".
.
Incepind cu anul 1 914, Zosin se orientează tot mai mult spre pozitivism,
răminind consecvent in atitudinea sa ateistă. In cele două cicluri de prelegeri
pul:lice ţinute in localul Liceului Naţional din Iaşi in anii 1914 şi 1 9 1 5, el
işi expune orientarea sa filozofică tn ·Spiritul po:zitivismului lui Auguste C'omte
şi al ,.religiei umanităţii" : explicarea lumii şi a dezvoltării societăţii era făcută
in aceste prelegeri pe baza ştiinţelor,
fiind subliniată . opoziţia. dintre . ştiinţă
.
.

� ��
1o

-

.

. Indrumarea•,

'

nr.

12, 1909,

p.

9.
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Insuficienta · pregătire filozofică in lumina materialismului dialectic mar
xist şi indepărtarea lui de mişcarea muncitoreascA 1-au impiedicat pe P. Zosin
să ajungă la o concepţie care să inlAture limitele li berei cugetări.
Panait Zosin a relevat necesitatea liberei cugetări, a apropieri i intPlec
tualilor de proletariat, a emancipArii spirituale a maselor, a luptei impotriva
religiei si suof'rstiţiilor: Concepţia fi lozofică materialistA a· lui P. Zosin, ideile
sale social-politice inaintate, au avut un rol progresist in cultura românească,
reprezentind poziţii avansate pentru trecerea la rAspindirea şi cunoaşterea ide
ologiei ştiinţifice a clasei muncitoare - marxism-leninisrnul -.
a burgheziei
Ş i minii
burghezii
Repre7Pntant ideologic al
unei
părti
româneşti interesată in dezvoltarea industrif'i naţionale şi a comerţului, a teh
nicii şi ştiinţei, a emancipării maselor, făcind parte din cercul de i ntelectual i
progrE-sişti ieşeni, a oglindit in opera sa tendinţa generală a dezvoltării isto
riC'e a ţArii din acea vreme. Materi alisrnul şi ateismul său, elementele di alec
tice Rle gindirii sale şi ideile sodale inaintate au corespuns totrJdată cerinţei
obiective de emancipare a poporului. Ca om de cultură si erudiţie, el insuşi a
făcut un pas spre socialism, pe care n descoperic;e studiind nu numai mate
rialismul marxist, dar şi realitiHi l P concrete llle ţării.
·
Daf'll. o bună parte din activitatea lui P. Zosin a stat sub influenţa princi
piilor filozofiei lui Vasile Conta, in ultima partf' a vieţii tot mai mult se rt:-
simtt:- in opera filozof'co-socială inf!uf'nta pozitivismului.
Jncununinrl prin filo7ofia sa originală tradiţiile matt:-rialiste ale unei epoci,
făcindu-se ecoul multor idei înaintate ale vrt:-mil sale, Panait Zosin a rămas in
istoria culturii româneşti ca unul di!!h·e cei mai de seamă ginditori materialişti
din primele decenii aiP secolului al XX-lea.
Cu toate că, după crearea Partidului Ccmunist Rrmân, in tot f'Ursul vietii
sale nu a
fo!':t membru al partidului �omunist, activitatea sa se inscrie in fluxu l
creat de pleiarla oamenilor de ştiinţă si cu!tură mater;aJisti. f'U vedE'ri înaintate
care au pregătit. cu S"risul !':i prin acţiuni oractice, condiţiile pentru ridicarea
pe o treaptă superioarl'i a g!nd 'rii soc-!!1.1-politice româneşt i .
MişcarPa ateistă de la Iaşi, care gravîta i n jurul unor remarcabili oameni d�
cnltură militl'lnţi ca C. Tiron, Panait Zosin, după primul ră7bo; mondial şi-a
sdi71It intensitatea ; multi dintre repre::cntantii acestPia continuinrl să-şi expun!'!
ide'le disparat, s<�u intrinrl. in diverse curente si organi7atii politice, dar stim!
alătnri de ccmunişti in lupta impotriva rf'gimului burghezo-mrşieresc, a n ucîn
du-şi o contrib11tie pozitivă in lupta i deolog'că din acea perioadă. Materialismul
naturalist şi ateismul, promovate de i n telectualii inaintati au avut · un rol im'
portant in lupt<\ impotriva idealismului şi pentru
emanciparea spirituală a
oamenilor muncii . Ateismul acestora avea ins!! un caract� r iluminist, urmărea
el ; herarea sn'rituală a pooorului in cadrul orinduirii capitaliste. Materialismul
dialectic a depăşit etapa iluminismului ateist, subordonind lupta pentru Pmanci
parea spirituală a masPlt'r populare luptei pentru eliberarea socială, pentru ri'is
turnarea
orinduirii capitaliste.
·
Gindirea social-politică materialistA i��eană de la începutul secolului a l
XX-lea ocupă u n loc de seamă - alături de activitatea desfăşurată de mişca
rea socialistă - in procesul de luminare şi deşteptare socială, culturală şi ide
ologic!! a maselor ponulare din România. Asociindu-se şi acţionînd în consen'
cu activitatea socialiştilor si personalităţilor progresiste cu concepţii materialistt
de pe intreg cuprinsul ţării, ideile materialiste propagate din centrul de cultu•·:,
ce 1-'l reprezentat Iaşul au contribuit la dezvoltarea şi adîncirea procPsnlui d • ·
clarificare ideologică. au fertilizat teren ul p e care s-a produs m a i tirziu saltnl
calitativ al creării Partidului Comunist Român - on:anizatorul şi conducătoru l
hJptei poporului român pentru ·eliberarea socială, independenţă şi suvera nitat<>
naţională, pentru ridicarea României pe trepte tot mai inalte ale progresu lui si
civilizaţiei.
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DE LA PENSf:E SOCIALE - POLITIQUE PROGRESSISTE
MATERIALISTE DE JASSY AU DEBUT DU XX-e SILCLE
Resume
L'auteur nous presente les conceptions materialistes et l'activite progres
de qu.elques intellectuels avances de Jassy des deux premieres decennies
XX-e siecle. Apres avoir remarque la contribution de quelques i ntellectuels
�::ia!li:"sste , tels Ioan Nădejde, Paul Bujor, Constantin Graur, l 'auteur soulignc
"te de Panait Zosin, rappelant son activite comme medecin et professeur a
culte de medecine de Jassy, combattant principal du mouvement atheiste
la Roumanie, auteur de nombreuses etudes concernant les relations sociales.
insiste surtout, dans l'ouvrage, sur l'idee qu'en developpant les conceptions
- - · stes, le cercle des professeurs atheistes de Jassy, influences par le mouvesocialiste en cours de deve.loppement â cette epoque-lâ, a apporte une
I=::JDrta nte contribution au relevement de la libre-pensee, au rapproch(ment des
�tuels du proletariat, â l'emancipation spirituelle des masses.
Base sur l(s faits, l 'auteur cherchc â nous montrer que la pensee sodaie
tique progressiste de Jasyy, au debut de notre siecle, a apporte une impor
contribution â l'approfondissement du prncessus de clarification i deolo
€t au relevement du niveau culturel des masses, annonc;ant !'important
nt de l'histoire du peuple roumain : la creation du Parti Communiste, au
de mai 1921.
-
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ŞCAREA DEMOCRATI CA ŞI SOCIALISTA DIN ORAŞUL IAŞI
·
PREAJMA cREARII PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
1. AGRIGOROAIEI
contextul perioadei de puternice frămtntiiri soc�al-ec.onomice şi politice
urmat primului război mondial, crearea Partidului Comunist Român, in
, a reprezentat un moment de maximă importanţă, cu consecinţe hotăasupra dezvoltării ulterioare a ţării pe drumul democraţiei şi socialis1mplinirea 50 de ani de la crearea Partidului . Comunist Român repr�
prilej deosebit de cunoaştere a factorilor interni şi externi, obiectivi
tivi care au contribuit, 'fiecare intr-o măsură bine determinată, la rea
acestui important act istoric. tn acelaşi timp, cercetarea unor aspecte
·e locală evidenţiazli o dată mai mult, complexitatea pto.blemelor refe- ·
la România postl:elică.
'
ceea ce priveşte situaţia oraşului Iaşi şi a Moldovei istoriografia con
lilll!l��a�l:!l'alll ă a insistat asupra aspectului economic şi, tn mod deosebit, asupra
Uilor de trai şi a luptei maselor muncitoare sub conducerea elementelor
ionare ·in perioada ce a urmat primului război mondial. Şi tn acest sens
torii ieşeni au obţinut rezultate importante. 1 , Dacă aspectul socjal-eco
a fost, in general, bine reliefat, . viaţa politică locală a fost neg],ijată, sau.
·
tangenţinl.
.
.
Uneori S:a pierdvt .di n vedere fapt.ul . că istoria . lUptei clasei muncitoare, a
· 1 socialiste, . a partidului com)Jnist . tţ'ebuie pre.z·entată, _şi . pe plan local,
In contextul situaţiei social-economice· cit şi a vieţii politice; .in: strinsli �egli-·
cu activitatea . celorlalte 'forţe · revoluţionare, dem6cratk� şi progresis�.
lJi cele ce urmeaZă, ·vom lm.•erea să ne opl'im, ' pe s'curt, . numai ·. asupra unor
te ale situaţiei oraşului Iaşi intre cele două războaie mondiale �� in special
crearea Partidului Comunist Român, aspecte pe care l'e=anr-conside-"'
.,...t..,"""'ua
setnlllficatlve fn . .sensul particularizArii . �tuaţiei : politiee . genera1e · şi · subli-

1 Lipsa spaţiului ne tmpiedică să reproducem

lista lucrărilor ·care au ·analizat
te ale situaţiei oraşului Iaşi intre cele două războaie m ondiale şi ln special
mişcării revoluţionare. ·Ne mărginim Să amintfm autori ca : · A Loghin, Em. Bold,
Benditer, Gh. Ungureanu, I. Hagi u, A. Karetehi, S. Davicu; L. ' Eşanu; o:. Boţescu;:
Morăraşu, C. Botez, V.' . Adăscăliţel. I. Saiiu.- D. Şandru, C. �loşc4 şi a!ţii care
·
semnat studii valoroase tn acest sens.
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rolului ina i nta t al m i şcări i socialiste locale in confruntarea cu forţele
politice reacţionare. Considerăm că, departe de a rezolva definitiv această pro
blemA, am supus di scu ţi ei numai citeva din faţetele ati t de diverse ale vietii
politicii locale din peri oada 1918 - 1921.
Oraşul lruşi a constituit, şi inainte de primul război mondial, cent1·u! u n or
dispute politice însemnate. Viaţa p oli t i c ă din ora�ul laşi a cuno sc u t o p uterni cA
acti vi zare a cond iţi i l e in care el a dev enit, timp de aproximativ doi ani ( 1 9 1 6 191 8), capitală, în urma ocupării unei m a ri părţi din teritoriul ţării ( i nc lu si v
Bucureştiul) de către ger ma ni . Auto ri tăţ i l e centra le, cea m a i mare parte a cer
curilor conducătoare, armata s- au retras in Moldova.
In condiţiile rAzboiului, oraşul laşi a constituit locul unor puternice şi t> n 
tuziaste manifestări care expr.mau hotărîrea neclintită a p oporu l u i rcmân de
a rezista in fa ţ a duşmanului şi de a desăvîrşi unitatea statului naţional. I n
iunie 1917 a u avut Joc l a laşi i mp res io na nt e adunări ale voluntarilor arde
leni şi a altor voluntari romAni. La 30 octombrie 1 9 1 8, populaţi<� Iaşului adu
nată la statuia lUi Al. 1. Cuza a man i festat puternic pentru d esăvîrşi rea u n i 
tăţii de · stat ; l a · 8 noiembrie, acel aş i an , a fost comem orat, printr-o serban:
cu caracter naţional, Mihai Viteazul 2• Un irea Transilvaniei cu patria mam3
a prilejuit la Iaşi, ca
şi in intreaga ţarll, momente impresionante. La l • '
dec t mbri e (27 noiembrie) 1918 a avu t loc pe străzile oraşului o m are man i 
festaţie. ln Piaţa Unirii s-a j ucat ,.Hora UnirW. L a Teatru l Na ţ io na l s-e.
de sfăşurat un festival la care au luat cuvintul reprezentanţi ai provinciilor
rom âneşti l, Ziarel e ieşene salutau cu deosebită bucurie marele act naţional
După ce jucase un rol atit de important in unirea din 1859, ora şul riişi, de
venit pentru o scurtă perioadă capitală a ţării, a participat activ şi 1<> unirea
din 191.8, primind pe drept cuvint, denumirea de . leagăn al celor două Uniri " .
Fără a analiza aici viaţa politică din oraşul laşi .din per ioada 1916 � 1 91d
(aspect . ce ar putea constitui obiectul unui studiu !Separat), amintim că, in C ()Jt
dlţllle grele ale infringerilor de pe front, sub presiunea m asel or populare , cer
C'Urile conducătoare au fost nevoite să reia in discuţie proble ma . reformelor
anunţate lncă in�inte de război. După ce in primăvar
anului 1 9 1 7 regele a
promis soldaţilor attt pAmint cit şi o mai largă participare la treburile statu
lui, la 20 iulie 1920 s-a procedat la modificarea constituţiei pentru a face posi
bi lA ImproprietArirea ţărănimii ; şi introducerea votului universal. Decretul-leg�r
nr. 3402 dat la Iaşi, in 14 noiembrie 1918 4, completat .apoi cu alte măsuri legis-

nierii

a

lative, introducea votul u niv ersal care, cu toate limitele lui, reprezintă, fărA
indoialA, un progres faţă de votul cenzitar.
In general, problema reformelor a preocupat toate partidele politice, modi 
flcarea constituţiei in parlamentul de la la,i a dat naştere la vii discuţii şi chiar
la unele regruplri In cadrul forţelor politice �. Astfel, este cunoscută incercara
unor oameni politici de a constitui la laşi la lncep1,1tul anulu i 1 91 7� PartidvJ
mun� care C:erea In par�ent' refot:me mai Jargi dcclt. cele propus� . de guv_eru.
n4�-se la condiţiUe . formării acestui partid, N. Iorga arată c! · uni.i tiner.
din 'PArLidul liberal "ca G. .Diamandi, dr. Lupu, .cu clţiva alţi aderenţi aJuner
Indată. t� .�volu.ţia (din 1et.ruarie - LA.) va izb�D.i ln RU&ia. •.sA saJ gindeascA la

�

. 'l A. LOehfn: · ra.;ill in � C!onstituint :;tatulut . Mţi0n4l unitar TDmdn, �
.Analele ştiinţifice ale Universitll ţil .Al. 1. Cuza• din laşi u, istorie:.--temttl- ·JPI;-._.;
' ·
·- - . . ·
, . .
Ul�, . fasc. .J, · P· 53.
- .
· . . . ·:� Jbi.dem,
p. 54.
· .
.
.
.
.
..
• 'D«t-etul. - lege electoF(Jlll- -Jt in#rUDJLu.ni.4 prWU;oar.e .:la :, aplicareQ ; -eî; Baal·
reşti;: Imp�merla. statului, 191.9. ,
.
� . Re.laţii .a.g�re fi miff:q.ri ţ�rlinqti t� . �n.ia 1908---:-l 9iJ. Editura .pali Gca.
Bucureşti, 1967, p. 207.
_ ; .... _i.. ,
;:
:: ·.
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Cll'l:i:3Jili2:aţie, semisocialistă, a aşa-zisului Partid al muncii" 6. Bazele aces
fost puse in i nteriorul parlamentului de un grup de deputa�i 7• I n
eri amintiţi, in Partidul muncii a u mai intrat Gr. Trancu-Iaşi, Grigorc
Iorga îl consideră şi pe C. Stere printre "muncişti " 9 In primăvara
Partidul muncii se dezorganizează 10. Aşa cum s-a observat 11, în
au intrat intelectuali cu vederi democratice ( . Lupu, Gr. Iunian,
precum şi politicieni demagogi ca Gr. Trancu-Iaşi. Prezenţa unor
personalităţi deosebite cu vederi democratice în rindurile put·tidc
de la sfirşitul 1·ăzboiului este un fenomen explicabil. I mportantele
' �
survenite în societatea românească în timpul şi la sfîrşitul războiu
,
din anii avintului revoluţionar, au sădit în inimile oamenilor cat·e
'1
greul războiului convi ngerea, ulterior infirmată, că ţara va cunoaşte
111I•iftlia
'Dl r·e radicală. Intelectua l i progresişti, oameni de diferite convingeri
· filozofice - pri ntre care şi numeroşi oameni de cultură din oraşul
mllitau pentru realizarea importantelor reforme cerute de masele popu
rmărind acest scop, străini de manevre politice, ei au i ntrat în par
eze existente sau au girat cu prestigiul lor înfiinţarea unor partide
cum foarte bine s-a subliniat, evoluţia ulterioară a acestor partide, . nu
e sub semnul. indoielii buna-credinţă a acestor oameni, atunci sincer ani
grijă pentru destinul poporului căruia i se devotaseră" 13.

-:�=�
::=��

enlă în acest sens este gt·uparea politică intitulată Partidul ţărănesc
-���:r
��o în frunţe cu Pau1 Bujor, C. 1. Parhon, Ion Borcea ş.a., care a actiJaşi la sfîrşitul anului 1 9 1 8 şi în anul 1919. Noua grupare politică a intc

ieşcni · urmărea . realizarea unei reforme agrare radicale, et·a sincer
în îmbunătăţirea · situaţiei maselor populare şi în special a ţărănimii.
profesorul universitar Paul Bujor desfăşurase şi in anii războiului o
·vitate în di recţia reformelo1· democratice 14 . Unele ziare locale au privit
' e crearea acestui partid. • Un grup de profesori universitari din Iaşu1
al tuturor marilor mişcări de progres, scria ziarul .Opinia", au format .
uJt un parţid . muncitoresc-ţărănist• - de nuanţă socialistă - condus
· necont.estatc ca act"tlalul preşedinte al Senatuluj (Paul Bujor - I . A.),
CDC�.sel:>i pentru noi dascălii, de însuşi ministrul instrucţici publice, d. Bar-

un partid social ist propriu-zis, a cea stă grupare era - dacă ne
la Paul Bujor şi C. I. Parhon - puternic influenţată de ide- .
rnoct·atice ale · · mişcării soci aliste şi p ri vea cu mul tă simpatic şi
rn)şecwc� rnu!lcit01·cască. E;a u 1·m ă re a să atragă, in afură de ţărănime,
mulţi profesori şi invă�ăt01·i de la oraşe şi sate. ln alegerile din jude
dc ·Ja începutul lunii noiembdc · 1 91 9, · Parti d u·! ţă ră nesc şi muncitor a
�EC•ntclt l istă proprie. A t·euşit să obţină un loc in Cameră (di.n şapte d.cpuwţ+.
fi

g

Ior a, · Jsturla
l:::IS
IL"\D"t' ILi. Ş.:Q. p. 9,

. .:ronidntlc�w. voi.

X, Bucureşti 1 939 , p.

:.!Ilo"

şi. Menwrli,

voi.

1,

� .Luci au I'rccJ.escu, E.ncicloped,ia · .CugPta rea'' , Bucureşti ,
.a. p. 8;:)9. Se arată
Gr: Trancu. - Ia�i .îr). 1 9 1 7, cu alţi 9 deputaţi a pus in laşi bazele Partidului
.

.
a I bidem, P. · 4 52.
•
Iorga, Memorii, vol. I, Bucureşti , ş.a . p. · 230-231 .
10 Ibidem, p. 353.
11 R�laţii anrare şi mişcări ţărăneşti, p. 207.
1 Z Z . Ornca, Ţărănismul. Studiu sociolugic, I�d i lura polilică,

9

34.
13 Ibidem, p.
1 4 I bidem,

1 960,

15
14

-

Bu c u rc� ti ,

Hl!i!\

3 .

p. 36 şi Contribuţii la istol'ia
vol. li, Bucureşti, 1960, p. 168.

dezvolt ă rii

Uni vcrsif(iţii

di11

I u �i

"Opinia", 22 februarie 1 920.

Cercetăi'Î istorice

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

j

•

1 . A C. R IGOROA IFI

210

4

dt alt>gea c : rcumscri p ţi a ekctoralli a j udeţului Iaşi), in persoana prcf. univ. Paul
B uj or

16•

Deşi Paul Bujor avea, in general, idei mai avansate d::-dt ale Pat·tidulut
ţ ărăn e sc infiintat la Uu c u reşti , la sfirşitul anului 1918, el considera că acest
partid va mil'ta hottr it pentru imbunătăţirC'a imed i a tă a situaţiei m ... sdor o �.
(;rupare a polit:că de la Iaşi a fuzionat cu Partidul ţărănesc şi impreună cu alţi
intelectuali şi o a me n i poli tici vo� const i t u i , şi după ruz , u nea cu l'urtid ul naţional
d t n 192J, aripa de sti ng J a acestui purt d ce se va i n cadra in m i şc an· a genual
demc.cr-lică d apoi a n l i f<.� sc i sUi . l hiar şi adversarii politici au rec u noscut că �In
!uşi, elcm �: n t ul zis demouat d i n partidul naţil;nal-ţărănisl p :.. re o prl'pondera asu
pr.J l utut·o r celorlulte nuanţe cort' u l că tuiesc uceustă orgunil'a\ie polit că" 1J. M..J.i tir7 i u, U n l i d i ntre ei, nt•mulţumiţi de pl· rtrac tăril c progrumatil·t'. demagogia şi intc. re
sde politicianis te ale unur conducători, vor p ă r ăsi nccst portid 19•
ln ... nii imC' d : at următori primului război m<.. ndiul, in timp ce partidele bur
ghcte treceau printr-un proces de restructurnre a f<;rţclor lor, organizaţiile munci
lureşti şi, in sp eci a l partidul socinlist, au c unosc u t o p t.: tern i că activlzurE', care :1
!unt l orme din ce in ce mai vigu roase 2o. Această apr<.•ciere es te vulubllă şi pentru
s<·qiunea d;n Inşi a Partidului social ist. Socialiştii ilşeni, in cea mai mare parte
elemente revoluţionare, uu organil'.at şi ccnc!us, in anii de avin t revolutic.nar, nume-
n • at. e acţi uni
n vcr,dkulive. Clcmonstroţii şi manift·stnţ i i ale m un t:itor i m i i ieşene,
la rare au participat şi al te categorii sociale d i n o ra'i 2 1•

Pe plan local, secţiunen Partidului socialist a consti t ui t forţa politicA cea m ai
i nR i ntată ; ea şi-a creat un deosebit prestigiu ntit printre munci t<.. r i cit şi in cadrul
p ă t uri l u r mijlocii şi intel ec tu al i late 22 Sl·di ul o rga n i za ţ i ei loc-ale a Pa rti dului socialist
şi a C:omisili l o ca l e a sindicatelor o funcţ i o n d t un timp in clădi rea de pe strada
Colonel Langa nr. 7 (azi Max Vexler). Tot a i ci a fun c ţionat in 1 �20 Şcuala socia ·
li:;td .Max Vcxler•. O dată cu cre şte re a mişcări i revoluţionare, sala d i n strada
Ccloml l .anga devenise neincăpătoare ; s-a inchiriat utunci casa din strada Ghic.s
Vodă nr. 32, unde s-a mutat sediul Part id ului socialist şi a C L m isi c i locale a sin
d i cdtelor. Aici <.U a v ut loc nu meroase udunări soci al iste , de aici au pl ecat nume
ru:.. se m.J n i fcstnţi i şi dem onstraţi i pe străzile Iaşului •J. I n această perioadă au apă
rut la Inşi imporLnte organe de presă sociali'ite : .Social-demccraţia" (1918) şi apoi,
in 1919-19:!U, . M u ld u va s.. ciulistă" şi . Iaşul socialist•. Un rol deosebit in acţiunea
c!c crgani :t a re a muncit ori mii ieşenc, pl·ntru suti sfacerea revendicărilor ei economice
şi politice 1-uu a v ut fraţii Gheorghe ş i Zuhuria Tănase, Leon Ghelerter, Petre
Constantinescu-Inşi, Octuv Băncilă ş.u.
Este de remdrcat activitatea socialiştilor ieşeni şi a uncr intelectuali cu v ederi
lmgi democratice pentru ridicarea nivelului cultural-ştiinţific, pentru clarificarea
H

. Mon i t oru l oficial " , pnrtea a III-a, nr. 6 d i n 3 decembrie 1 9 1 9, p. 52.

V. Livcanu, Situaţia politicii internli a Ro mdniei fn momentul crelirii Parti
dului Comunist Rumdn. S.stemul parttde lor politice, in .Stud i i " , nr. 3, 1966, p. 4a1.
17

1 J I oan Dafin, Iaşii cultural şi so cia l , voi. Il, Bu cureş ti , 1929, p. 219.
19 l n 193U il găsim pe prof. u ni v. 1. Borcea cd şef al organizaţiei locale a
p, rtl d ului ţărănesc - clr. N. L u pu ( Arh i velE' s tat ul ui Iaşi, Fond Inspectoratul de
poli ţie , dosar 9/1930, f. 61 ).

20 Ion Popescu-Puţuri, Crearea P.C.R. - rezultat a l dezvoltlirii mişcării revo
luţionare şi demuc rati ce din Humdnia, in .Anale de istorie". nr. 2-3, 19u6, p. 71 .
2 1 In arti colu l de faţă nu ne vom opri asu p ra mişcărilor revendicative ale mun
C'ilcrimii ieşene deourt:ce ele au fost ana l i7o te pe l a rg de m ai mulţi cercetături
(Hz:i nota 1 ). Tn ce e a ce pri veşte acţ iuni le altor categorii sociale vezi L. Eşanu şi
D. Morăraşu , Acţiunile urwr plituri mijlocii din Moldova fn anii 1918-:-1921, iD
,.Danubius�. I sto ri e , IV, Ga l aţi , 1970.
22 L. Eşanu şi D. M orăraşu , op. cit., p. 262.
2l A. Kurc ţch i , L. Eş <�.n u, f1. Tudoran, laşi. - mlirturii ale luptei revoluţionaT�
'aşi, l!Xi!l p. 11-12.
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a masei de oameni ai muncii. Au funcţionat Cercul de studii 24 şi Şcoala
care aveau un auditoriu constant, format din muncitori, studenţi, funcţia
.
meseriaşi etc. 2�. Programul şcolii, anunţat de ;,laşul socialist• din 2il
ton..-.� 1920, prevedea trei şedinţe pe săptămină cu teme din diferite domenii :
biologie, economie politică, istoria socialismului, Hteratură ş.a. ln cadrul
.xialiste au ţinut cursuri şi conferinţe dr. C. I. Parhon, dr. Ghelerter; prof.
ctlltillan tinescu - Iaşi, L. Gheller, ş.a.
la socialistd din laşi a avut o contribuţie i mportantă la răsplndirea ideilor
după primul răztoi mondial. O aC',iune · s' milară a intreprins şi .Iaşul
S..a remarcat, la sfirşilul anului 191 9 şi inceputul anului 1 920, ciclul de
al prof. P. Constantinescu-Iaşi privind Dic t at ura burgheză şi Lupt a de
explicate pe baza principiilor marXiste 26. Impotriva autorului, atunci profesor
Internat, elemente naţionaliste au dezlănţuit o campanie acuzindu-1 .de
crimă de a fi socialistu v.
Sfcţia locală a Partidului soci alist, elementele revoluţionare au organizat, tn
de numeroase mişcări greviste care au culminat cu participarea la greva
....Jll din octombrie 1920, manifestaţii şi demonstraţii pe străzile oraşului pen•
.drepturi economice şi politice 28• Organizaţia socialistă ieşeană a desfăşurat o
!BZ:LSă propagandă in cadrul campaniei electorale premergătoare alegerilor par
tare din Iaşi de la 25-27 mai 1920 �9 care au prilejuit o dispută foarte aprinsă.
��DLm că in urma indicaţiilor primite de la conducerea partidului, lista sotia
ieşeni a fost retrasă şi n-a mai participat la alegerile din 2-4 noiembrie
A fost deschis un birou electoral in Str. Col. Langa nr. 7, s-a constituit un
'tet electoral, s-au organizat numEroase adunări şi manifestaţii 20• Astfel ,ln
campaniei electorale, socialiştii din localitate au organizat de 1 mai 1920 o
demonstraţie care a pornit d n strada Ghica Vodă. Coloana demonstranţilor
frunte cu Gh. Tănase, Leon Ghelerter, Octav Băncilă ş.a. s-a indreptat spre
Unirii şi apoi spre Bucium unde a avut loc o serbare cimpenească 3 1•
Se observă şi la laşi in cadrul alegerilor din mai 1920, pe de o parte, con
. tele votului universal in sensul pătrunde! ii in viaţa politică a unor categorii
· populare 32, şi, pe de altă parte, o puternică fărămiţare a grupărilor bur
. Partidul socialist se prezenta cu o organizaţie locală puternică, cu o mare
uenţă in viaţa pol:tică a oraşului. La alegerile din mai 1920 pentru j udeţul Iaşi
inscris zece liste 33. Pe lista socialiştilor ieşeni figurau nume deosebite de revo
onari, exponenţi fideli ai Intereselor maselor populare, printre care : Gheorghe
e, dr. Leon Ghelerter, Petre Constantinescu, Octav Băncilă ş.a. 34• Candidaţii
'alişti au stabilit un contact strîns cu masa de alegători. In adunările electorale
· arătau că Partidul socialist este reprezentantul sincer al poporului, cereau amnis
generală, demobilizarea completă, o politi t ă de prietenie cu toate ţările vecine,
bunătăţirea situaţiei maselor pupulare, refacerea şi dezvoltarea oraşului laşi.
utorităţile au l uat măsuri ln vederea tmpiedicării propagandei electorale socialiste.

..

jiDr::âilislte

�=;:··
11

24

,.Inşul socialist•, 8 şi 15 februarie 1920.
Ibidem, 22 februarie 1 920. Vezi pe larg K. Miriam, Un edificiu al mişcării
uncitore�ti : casa d in strada Max Vcxler, in .Cercetări istorice•, laşi, 1970, p. 309 şi
următoarele.
26 Vezi n umerele din februarie 1920 ale . Iaşului socialist".
27 .Opiniau, 22 februarie 1 920.
28 Vezi ., l aşul socialist·• din 15 februarie şi 7 martie 1 920.
29 ..Monitorul ofiC:al", partea a I I I-a nr. 4 din 26 iunie 1920, p. 19.
30 ,.Opinia • , 11 aprilie 1920.
·
31 I bidem, 4 mai 1920.
32 Aron Petric, Cu privire la trlislfturile regimului social-politic din Ronuinw
fn anii de dupii 1918, in ,.Forum", Ştiinţe soclule, Cercetări privind istoria Româ
niei, anul 1, 1970. voi . VI, Bucureşti, p. 47.
33 ,.Monitorul oficial", partea a I I I -a. nr. 4 din 26 iunie 1 920, p. 19.
25

34 Ibidem.
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ln acest sens, erau folosiţi jandarmii, erau aresl.a\i cei care imprăştiau manifeste
electorale socialiste la sate etc. Pictorul Octav Băncilă, într-o declaraţie făcută la
poliţie, in 13 ma i 1920, protesta impotriva acestor abuzuri arătînd că "toale aces
tea dovedesc socialiştilor că nu mai există lege cind e v01·ba ca ci să f i e loviţi sau
asasinaW ».
La 21 a prili e 1920, secţiunea Iaşi a Pa rtid ului socialist adresa preşed intelui
biroului central al circumscripţiei electorale un memoriu semnat de candidaţii
dr. L. Ghelerter şi Gh. Tănase şi de delegalul alegătorilor socialişti, Z. Tănase. E rau
demascate ilegalităţile şi abuzurile săvîrşite în procedura electorală ca : omilerca
unui număr mare de alegători din listele de alegători (în special din tre cetăţenii
care au primit dreptul de vot în urma reformei electorale), neeliberarea la timp a
cărţilor de alegiitori. .s-au emis
se arată in document - şi putem fuce dovada
oricind, cite patru sau cinci certificate pe aceleaşi nume, pe cind unora din ale
gători nu li s-a eliberat nici un certificat• 36, Se înţelege că cei .favorizaţi" erau
in special partizanii guvemului, ai administraţiei care organiza a l ege ri le , in timp
ce · simpatizanţii socialiş Lilor erau persecutati.
In aceste condiţii, lista guvernului (Partidul poporului împreună cu Partidul
conservator-democrat) a obţinut 5 mandate, socialiştii au obţinut un mandat
(Gh. TA.nase) şi Liberalii tot un mandat (Gh. Gh. Mîrzescu) 37• Celelalte forţe politice
n-au obţinut nici un loc în Cameră. Fără a exagera cu nimic, .considerăm că socia
liştii ieşeni au repurtat un important succes în a l ege ri le din m ai 1920. In afara lis
tei guvernului, a cărei succes era "garantat • prin mijloace .administrative", l i sta
socialiştilor a intrecut toate celelalte liste in ce priveşte numărul voturilor opţinute.
Gh. Tănase a obţinut 3306 voturi, in timp ce liberalul Gh. Gh. Mirzescu
Daci avem in vedere şi măsurile luate de autori tăţi abuzurile săvirşite in ale
geri, succesul socialiştilor ne apare şi mai pregnant. In operaţia de validare a
deputaţilor, nefiind nici o contestatie a fost proclamat ales, alături de ceilalţi depu
taţi ieşeni, ş i Gh. Tănase. Or, este ştiut că adesea erau introduse, de că tre guvern,
contestaţii impotriva socialiştilo1·, şi apoi a comuniştilor, care se încheiau cu i nva
lidarea alegerilor. Gh. Tănase se bucura de mare popularitate şi invalidarea lui
ar fi stirnit nemulţumirea generală a muncitorimii.
De asemenea, au fost declaraţi deputaţi suplean �i toţi ceilalţi reprezl•ntanţi
inscri şi pe listă socialistă de la Iaşi 39• Muncitorimea icşeană şi cei lal ţi simpati
zanţi ai mişcării socialiste din oraşul Iaşi şi-au adus contribu\ia la succesul ge ne
ral al Partidului socialist care a obţinut în alegerile parlamentare din 1 !)20, :w
de mandate in Cameră şi 3 mandate in Senat 40•
Rezultatul alegerilor din judeţul Iaşi mai are şi u altă semnificaţie. �1 n•pJT
zintă in ansamblu, şi asupra acestui fapt vom re veni u înfrîngere a or ga ni :.�:at i i lor
naţionaliste, de dreapta, ca1·e n-au reuşit să trimită nici un reprezentant d i n
j udeţul Iaşi.
fn perioada premergătoare grevei genci·ale, muncilorimea i eş ea n ă a organil'.ul
numeroase manifestaţii prin c are cerea îmbunătăţirea condiţiilor de l ru i �i pro
testa impotriva ,.legii Trancu-Iaşi" care ingrădea foarte mult dreptul la gn.>\'ă " ·
De la tribuna Camerei, deputatul socialist Gh. Tănasc demasca prăpastia di n t rc
)>!;omisiunile demagogice făcute în campaniile el e ctor a le de către p art id e le bur
gheze l)i măsurile antimuncitoreşti luate de cercurile guvernante. Referindu-se la
liberali el arăta : .Cînd muncitorii in s� pc baza acestor fiigăduieli şi prograllll'
-

,

3184 voturi 38•



·

,

.

,.Opinia", 16 mai 1920.
Arhivele statului I aşi , Fond Primăria Iaş i , dosar 203/1920, f. lli.
37 I bidem, f. 1 12.
JS

36

38 Ibidem .
. 39 .Monitorul oficial ", partea a . U I -a,

nr. 4 din 26 i un ie 1 9:W, p. 1!:1-:W. t\ceşlia
e1·au : dr. Leon Ghelerter, Petre Constantinescu, Octav D ă n c i l ă, Gheorghe Grigo
rovici, Adam Naghel-Ţintă, Burlacu Vasile.
•o Ion Popes cu-Puţu l'i , up. cit., p, 75.
41 Vezi .,Opinia" din 14 şi 15 august 1920.
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cerut Il ore d e lucru, cind acelaşi lucru I-au cerut ş i muncitorii şi
fabrica • Letea • , care este o fabrică eminamente liberală, atunci
t muncitori i , iar conducătorii grevişti au fost depuşi la inchisoare.
rH au cerut să se recunoască dreptul sindicatelor lor, să se recunoască
munc i i , să se recunoască 8 ore de muncă, să se r·ecunoascli minimum
atunci d . Brătianu a adus vînătorii de munte şi a inecat in singe miş
cttorească pornită de la Bucureşt i " 42.
wma g re v ei generale un nou val de represiune s-a abătut asupra mişcării
In decem br ie 1920 n inceput p rocesul intentat socialiştilor ieşeni tn
\"ei genera le. Printre acu?.aţi se aflau Gh. Tănase, deputat, secretar al
locale a sindicatelor şi al secţiunii Pa1·tidului socialist din Iaşi şi Zaha•
secreta ru l
sindicatului de la R.M.S. 43. Tn perioada
1 9 1 8-1921 ,
a fost în ch i s în mai multe rinduri 44. Lui i s-a intentat un proces şi
a publicării articolului Armata, coroana şi form a de guvernămint în
socialistii• 45. Rcferindu-se la acest proces, ziarul "Opinia" scria : . !ne
inai ntea j ustiţiei a fost completă ! Judecata de ied a învederat că avem
măsuri cind e vorba de aplicat j ustiţia la două clase diferite.
Critica l a
factorul ui
suprem,
în
forme chiar mai violente, n-a atras după
rigorile curţii marţiale cînd era vorba de cineva "din pătura diriguitoare".
a fost insă un muncitor . . . ". Se arăta că de fapt, procesul trebuie considerat
�bpat nu numai impotriva lui Gh. Tănase ci impotriva muncitorimii în general 46•
Dr. Leon Ghelerter, fruntaş al mişcării socialiste din România 47, a desfăşurat
.eeaslă perioadă o activitate intensă la Iaşi ţinînd nume1·oase conferinţe, publi
articole in presa socialistă, fiind în fruntea manifestaţiilor. In anii de avint
�aalup"onar a fost urmărit în permanenţă de organele de represiune. 1n 1 920 a
pentru organizarea .Crucii roşii socialiste" , in vederea ajutorării deţinuţilor
· supuşi unui tratament neomenos in închisorile militare, carcerele şi beciu
poliţiei 48•
In perioada următoare pdmului război mondial, mişcarea socialistă şi demo
s-a ridicat cu hotărîre împotriva organizaţiilor de extremă dreaptă, naţio. S-a produs ruptura din cadrul Partidului
naţionalist-democrat, dintre
Iorga şi A. C. Cuza. Această rupturii a provocat frămîntări şi pentru membrii
"dului din Iaşi. Cei mai mulţi dintre ei I-au părăsit pe A C. Cuza, declarindu-se
ai lui N. Iorga 49• A. C. Cuza înfiinţează în 1919 o organizaţie ultrareacţionară,
istă de dreapta, Partidul naţionalist-democrat-creştin. Gruparea lui A. C. Cuza·
na şi organizaţia "Garda conştiinţei naţionale" înfiinţată tot în 1 91 9 50• In prinra anului 1920 a luat fiinţă şi la Iaşi o secţie a ligi i .• Frăţia de cruce• s 1_ Liga
ţiei de cruce" constituită la Cluj, la 29 iunie 1919, e ra o organizaţie naţiona
ce trebuie s!i acţioneze în special in rindurile t i neretului 52• La scurt timp după
· ţare, "Frăţia de cruce" de la Iaşi s-a unit cu "Garda conştiinţei naţionale" 53_
.,J...i ga apărării naţional creştin - arată Lucreţiu Pătrăşcanu - a luat naştere îndată
ă război, schimbîndu-şi de cîteva ori titulatura. De la inceput a fost condusă de

jllliie::S::r..

·

42 .Dezbaterile parlamentare. Adunarea deputaţilor" şedinţa din 5 august 1 920,
in . Monitorul oficial " , partea a III-a, nr. 39, 1 920, p. 823.
43 "Opinia", 10 decembrie 1920.
4 4 Vezi .Iaşul socialist", 15 februarie 1920.
45 A Kareţchi, L. Eşanu, G. Tudoran, op. cit., p . 13.
46 "Opinia", 29 noiembrie 1 920.
47 Ion Felea, Dr. L. Ghelerter, în Anale de istorie, nr. 4, 1970, p. 1 22.
411 Ibidem.
49 .Opinia • d,in 20, 28 august 1 920.
so V. Liveanu, op. dt., p. 458."
, .
5 1 Arhivele statului Inşi, Fond Primăria Iaşi, dosa1· 186/1920, f. 47.
52 Ibidem, Fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar 6/1920, f. 116.
53 .Opinia", 19 aprilie 1920.
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A. C. Cuza, platforma ei politică fiind in permanenţă aceeaşi : antisemitismul " 54.
Acoliţii lui A. C. Cuza se dedau la o serie de acţiuni huliganice, antidemocratice
atit in Universitate cît şi in afara ei. Cuziştii au atras une le Elemente deicompuse,
de la marginea societliţii. Intr-un raport al Siguranţei Inşi din 27 mai 1926 găsim
o succintă dar elocventă caracterizare a unui astfEl de individ : .Este un element
fourte rău, predom! nat de viciul beţiei, zuruagiu şi predispus şi la crime, datorită
căror insuşiri memtrii L.A.N.C. se servesc de el la manifestaţii, spargerea geamu
riior şi alte agresiuni de la care pînă in prezent nu a lipsit" 55. ln afară de scan
dalurile provocate în Unlvesitate, elemEntele cuziste devastau tipografiile unor ziare,
de·,astau magazine, maltratau populaţia, organizau manifestaţii naţionaliste pe stt·ă
zile oraşului. In organizaţia lui A. C. Cuza şi-a inceput activitatea Corneliu Zelca
Codreanu şi alţi viitori me:mbri ai Gărzii de fier. El s-a făcut repede cunoscut
prin acţiunile sale huliganice. Deşi în urma unor astfel de acte, la 2 iunie 1921,
Senatul Universităţii a hotărit exmatricularea lui Codreanu, conducerea facul
tAtii a respins această hotărire 56•
Urmărind scopuri antimuncitoreşti .Garda conştiinţei naţionale", cu spri
jinul unor autorităţi locale . a creat aşa-zisul Partid socialist-naţional şi sindi
catele . naţionaleu 57• Forţde democratice şi social'ste din oraşul Iaşi au demas
C'Ut, incă de la inceputul activi tăţii lor, caracterul ultrareacţionar, extremist al
OJ"ganizaţiilor naţionaliste. In alegerile din mai 1 920, atît naţionaliştii lui Cuza,
d t şi aşa-zisul Partid socialist-naţional, au fost infrînţi la Iaşi 58•
Partidul socialist şi sindicatele revoluţionare din localitate au stabilit carac
terul diversionist al mişcării "socialist-naţionale". ,.laşul socialist", arăta că
această pseudomişcare urmăreşte .distrugerea s' ndicatelor noastre" şi că, in
g�neral cuziştii sint dominaţi de un puternic sentiment de ură faţă de socialişti.
Şefii .GArzii conştiinţei naţionale" care împreună cu autorităţile militare au
creat asemenea sindicate .îşi iau aere că apără patria, impotriva unui pericol
bolşevic imaginat de numeroşi agenţi secreţi, care fac parte din caraghioasa lor
organizaţie". Şi mai departe : "Singurul scop este slăbirea partidului socialist...
Rezultatul este nul pină acuma şi va rămine nul" 5P, Aceste sindicate .naţio
nalE."' au fost demascate şi de dr. C. 1. Parhon care s-a dovedit, încă o dată, Wl
cunoscător al mişcării noastre muncitoreşti. .s:ndicatele ,.naţionale" sint un
fel de sorogat pentru revendicările muncitoreşti. . . Scopul creaţiunii lor e să
dezb:ne pe muncitori ". Arlitind că raporturile acestor sindicate .cu poliţ'a şi cu
anumiţi politicieni sint bine dovedite", omul de ştiinţă demasca politica lor de
de2binare a muncitorilor de diferite naţionalităţi pe care o consideră .o acţiune
pur şi simplu criminală" 60• De altfel, dr. C. I. Parhon, exprimînd poziţia celei
m:1i mari părţi a intelectualităţii ieşene, ataca permanent şovinismul şi organ i
zaţiile ce-l susţineau. Scoţînd la iveală substratul diversionist al acţiunii şovi
niste .menită să devieze atenţiunea de la interesele mari ale pop ulaţiei" , el
demasca organizaţiile extremiste : .,0 astfel de acţiune şovinistă e aceea intre
pr:nsă de .Garda conştiinţei naţionale" şi de organul său de publicitate .Con
ştiinţa• . . . Pentru mine această acţiune n-are nimic comun cu conştiinţa naţio
nal1i sau măcar cu conştiinţa in general. Cum insă .Frăţia de cruce• s-a con
topit cu mai sus pomenita asociatiune (să mi să permită eufemismul), în mod
logic, trebuie să conchidem că mentalitatea ultimei nu diferă de aceea a prt54

p. 45.

Lucreţiu PătrăşcRnu, Sub trei dictaturi. Editura politică, Bucureşti,

55 Arhivele statului Iaşi, Fond Inspectoratul de poliţie, dosar 9/1930, f.

nr .

56

1970,

39.

M. C. Stănescu, A. C. Cuza a ţintit li Codreanu a tras, în "Magazin istoric".
llt 1970, p. 77.
57 Arhivele statului Iaşi, Fond Primăria Iaşi, dosar 186/1919, f. 25 şi 53.
se Ibidem, dosar 203/1920 f. 1 12.
!It .Iaşul socialist•, 29 februarie 1920.
40 .Opinia" 24 martie 1920.
www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

MISCAREA

DEMOCRATICĂ

ŞI

SOCIALISTĂ

DIN

215

IASI

drmasc'lt activitatea lui A .
r oc a e
FI a r
în
cruce" si
�G<tr1a

u

Sevastos
C. Cu7a.
pIn mind
-şise
deplină
In
virtute'!
d
m
r
ţi
i.
!ltă
că
on
ţ
il
care
Intre
.Frăţia de dreapta•. .studenţiicon<?tiinţei
nation�Ie•
cind
o
t
fac
dt>claraţil
de
nesoli
ecţiunile şovine� frontul activităţii s ş trt
ate ele cu?iştlş cu muzici
istoriei
e
vin
al
iu
l
cu d n i în faţa şiDemocraţiei.
u
l nu Democraţia ase t 7ăgăzuie"c
· nedl. Cuza,
ai trecutului
e este
u i studenţi deveneau
conştienţi
i!e pericolulsa
Pxtrcmisfe.
T
a
u
publira un
-...:;,- St'mnAtă r1ele prste
de
studenti
ai
Universitătii
din
naţiona s e faci apf'l
tutltrorşi cole,gi,
iJ"'cf'rcărilrr de
m la
vieţiil nollstre
ă a n tiin tinere şi oneste rentru a da dovada. in fata ooi.m:!c.irP. că me 'tă
în
rm t i v e fC'rtclP r'emocraticf'
inistef undee
lt.:�=::;i UniversitatP"
s�
im
t
u
u o politicăpedP otrădare
i t e t>lor a
da
principal
c.,r"1921,a
�rPa
tidu
comnnist.
sfirsitul
anult
..
;
192::1
si
:tnul11i
..
oarti-4uJui
v ise
fantstrara
"ş , lar t:'voi ' i " .
şt> e
ln luna martie 1921,� i la Iaşi, într-o casăo de pe
•!'"tl!:mlildll!i de crt>are a P.C.R.
a
ţ inr interiorul
a o r partidului,
rornnniste.pentru
S-a transfur
suhl'rdat
ccmunistttrt>bu'e
să
acth'
<'
7e
l pregătirea aoropiatului congres
P.na,..C.tRid. incomunist,
s
t it
Dezvoltind b0g1td<>
t a adus
t
mi�cării
muncitoreşti
şii
R in noile
Jaşi
şi
din
Plin
contribuţia
oa
condiţii isterice, exponentul fidel nte es l tntreMoldova şi 1 i i
a ul muncit(·rrşti
r,.gională P.C.R.
intPnsă
orgam
Iaşi�i nad"ţioobţinut. Sub
inlaaniiconducPrPn
r
lu
t i
Partiiloe m l l a
crearea
un oraş de
ca
in
înfăţişează
se
laşi
aşul
d zv l ta e
a

_.

rir n

'l

ex ri

di i f'

r

.ctt mai spre
şi
demrrrAtic devine
mai larg. M. Sevastos
canK'trrul u ltrareacţi onar al
c lf' fi! ur
: �La dru
pc car
a ri e dPmocratiei cu steaguri roşii
i
•
e
- i
Zelea
Ş mu r a
. . . Zadarnic
gri
v
rec p

m lt
·
•t:.i'UIIlill e elt'mr ntr l or
l 50
mi sr r;
li t

__.q..,q
,;l"'"

i ber

: .. Ne
studPntesti fi

1

i l i e 1 "?0. prr
în

r dici!
em

grAv rf' c?r"-1 prP
locală
Iaşi, ra�e conrlamna

cor t ra

s11 anPt·e

toţi, colegP

co ş
tei
r
m t..,t rPspectul si concurs • t l nostru in mnrca roAstri'l dPpu� ă
63. Şi
oeri rar1a u
Mo..,r ,
r t
vor rinirq cu hot ărîre
po r
a org<tni7ati l J or ex re:m
a n l' r s
n ( i on f' l e.
care d cPa
tu1 rt>v � J utioNlr el in
ri n
H l' 8-H l21 � f"�t fact o ru l
ra r
Jui
La
tn ct>nu t ul
..!!!!"
e
l n r na r rrar·xist. r f' en
1·n
i minent. tn fPbruarie
f t al i
sed'ul srctiun'i social i ste i P n
din
Ghica Vodf.i, nP)o>
ronf"rinta r g o r :> ] i l'vfo]rl ..,VIl fl Parf i -4t �lui
r>c n J i !'t in v"rirrea
regăt i ri i
64.

avut loc Conferinţa pe

ma i

roastre.

a ă

să contribuit"
a con t i u

1 921

omân' a - la car� r>rasul

gru u i lor

6S.

a

un mom�nt clt> mare insemnătatt> i n
r

di ii

ale

-a

rt -

ai

n:J!II'J IDi�lt era,

i

r

e or

co m m < t i
d in o r <
Ia<i au d es
grPle, o
ncfv'tate în w·nrrea unil'ii forţrlnr
d ru u progresului social
a
na l 66•
u
evo
i e srcin
oam "n i i muncii d i n ornşul
::rilr' remarcab ' I P.
îmnl inirea a 50
ani r1r
Particlului
rn ,
mo
faţa intregii ţări
IC";:acaist R�"m !. n. or
e

o

r .

" Ibidem, 12 apr l
1920.
' ' Ibiricm, 5 a ri l e
'' Ibidem, l i u i
6t A. K r ţ h . L. Eş n u, G. Tudoran, op. cit., p. 12.
6S Ibidem, p. 1 4.
66 A. Logh , 1. A gr goro
,
Iaşul contemporan, I a

ie 1920.
pl e ii 1920.
aec i
a
in
i aiei Em. Bold,

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

şi 1969,
,

pass:m.

MISCAREA

DEMOCRATICĂ

ŞI

SOCIALISTĂ

DtN

215

IASI

a drmasc'lt
activitateaar!ltă
lui că înC. rondiţiilf'
Cu7a. In care se
dep Sevastos
ă Intre
In virtute'!
democraţiei.
.Frăţia
de cruce•
si .studenţii
..G1r-la conştiinţei
nation�Je•nesoli
ctnd
orirnt'
l
.ctt
mai
spr€'
dreapta•.
fac
dt>claraţil
ecţiunile
şovine� şi frontulal demrrrAtic
devine trt mai
larg. M.: �La
Sevastos
trrul
ultrareacţionar
activităţii
c'e
cu?işti
istoriei
a cue vind-niialaiurile
democratiei cu steaguri roşii şi cu
·
Cuza,
dl.
Zelea
7ăgăzuie"c
·
ai trecutului în faţa em a
vase trece
peste
mulţi
studenţi deveneau
conştienţi
i!e pericolul
grAv
•Iti111l
l
lil
e
Pxtrcmisfe.
T
a
iulie
p
sa locală publira un
St'mnat
!'le prste
de studentiridici!m
ai Universitătii
din
Iaşi, Îl"Cf'rcărilrr
ra�e
naţionaliste
în
cortra
tutltror
de
misrăr;le
vieţiiliberă
no11stre
stu<lPntes�;
i
fi
facf'm
apf'l
la
toţi,
colegf'
şi
rolegi,
a t..,t r p c tinere
şi oneste nostru
rentru îna damnrca
dovada. in ooi.m;!lt;�r�>. că
ul
si
concurs")
.
UniversitatP"
în hoti'i
oeriral'la
urmfito ,re, org<�ni?atilJor
remocratice
in frunte
s'! voro ri<Hrq
cu
r
îrc
împotriva
extre:miste
de
lt.:�=::�iducf'au
politică
trădare
intf'
r
est>lor
nationf'le.
rt>v�)utiorar comnnist.
elin perioada
f"�t factorul
principal C"r" a
�rPa
La
sfirsitul
anult
si
tnreoutul
..
oarti.4uJui revoln'irnar.
rnar·xsocialiste
ist. rPvt>nise
1·n faotstrarn
iminent.
fPbruarie
d
u
srctiun'i
if'ŞE'ne
Ghica
Vod:i,
ronf�'rinta rE'gior"J"i l'vfoll'l..ln,villuna martie �ncinJi!'tIaşi, într-o casăoregătirii
de pe
-��l:d11!i de crf'are a P.C.R.
a avut loc Conferinţa
pe
ţară
a
gruourilor
rornnniste.
S-a
suhl 'rdat
arth'E'7e in lainteriorul
partidului.
pentrucongres
transfur
na,..
t
id
comunist.
să
contribuit'
pregătirea
aoropiatului
P.Croastre.
.R. în Dezvoltind constituit
un mom�nt
mare muncitoreşti şi
bog1td"
traditii
ale
mi�cării
Român'a
- la condiţii
car� oraşul Jaşi şi-a
adus dinfidel
olin aicontribuţia
a tie în noile
exponentul
intereselor- tntreMoldova
com1mi•tii
au des
r�'gională P.C.R.
intPnsă
nctiv'tate
în
vPrlrrea
unidi
muncitcrrşti
oeoam"n
drumuli i muncii
progresului
socialIaşi naau ioobţinut.
a 66• Sub
conducerP�
orgam
din
ornşul
in
anii
revolutiei
srcin
oartiil
i;ri\r'
remarcab')P.
îmnlinirea
a
d"
ani
la
crearea
Particlului
se infăţişea:lli In întregii ţări ca un oraş modern,
R�"m�n.
dezvoltare.
A.

li n

exprimindu-şi

FI

_.

de

clf'sfi!şurate

e

şi Şumulranu . . . Zadarnic
D
o cr ţ ie i . Democraţia

negri

·

1

e]Pmrntrlor

-ID:�-

J 50

--"i!•-d::;l"'"'

:

df'

tu1

1 "?0.

rarti dului

( t al"şi. la se

;

l

cl"r"-1 prP

conrlamna

sl'l anPt·e

fata

roAstri'l dPou�ă

fc>rtclf'

a
H l' 8-H l21

n

64.

N'

rr

.. Ne

conştiintei
mer' tăm
rs e t
63. Şi

care

a.�

dru
muzici

pc c r

�

.. ; 1 92 c:J

�nulni 1 9 2 1 ,
tn

din

Part i .4uJui
1 921 , la

in VPrl.rrea

comunist!' trebuie să
mai l !l21

C'DI!II'JID i�lt

ra,

o r

şi

din

ţ

�i

la
oraşul laşi

Ibiricm,

1!l20.
1 920.
1 920.

5

" Ibidem, l
6t A.

6S

ora<ul la•i
forţelnr

n l

l'lr

50

faţa

aprilie
aprilie
Kareţchi.iulieL. Eşanu, G. Tudoran, op. p.
o hn
Em. Bold, Jaşul cont emporan,

" Ibidem, 12

6'

însemnătatf' i n

isterice,

grPle, o

lf:::IC!caist

6S.

clt>

a

!'l�>lo>

cit.,

12.
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L E MOUVF.MF.NT Dll:MOCRATIQUF: F: T SOCI ALISTE D Jt: LA

)0
VIJ .LF: D F. J ASSY

A I . A VEI I .I .E DE J .A C Rf:ATION IJV PA RT I COM M U NISTE ROU M A I N
Re s u m e

Bn!W sur q ue lques ouv1·ages •·(•cents et sm· drs maU••·iaux d'urchives, l'nutcur
nnaly!;e quelqucs aspects d u mouvrmcnt d emocrntique et social iste d e la v i i l e 1k
.Jassy de la pe1·iode 1918-l!l21 .
On met rn (• v iden ce les C'Ondilions ou o n t paru, u .Jassy,

eerta i nrs orgnnis:�

t ions pol i tiques , dl'>mO<'ratiqurs, les progrn rnmes des relles-d.
L'artiC"Ie llC'C'Ordc unc i m por tanC" e p l u s la•·gc il l'al'tivi t{• de lu S!;'C'tion loC"nlc d u
Purti Soc ia li s te dnns l e C"on t e x te des agitations p oliti qu ('s de In fin de la pr(•mi&n•

gueiTe mondiale.
Le mouvement socia liste de la v i i le de Jassy de la p l'>riodc 1918-1 9 21, partie
intt'grmate du mouvement socialiste d u pays entier, a agi dans le sens de la satis
fac·t l on des interNs econ o mi qu es et p ol i t qu es du prolE-toriat , des m asses populnires.

i
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E .PENTRU STUDIEREA CELUI DE AL DOI LEA RAZBOI MONDIAL.
(RELAŢI I_ GERM'ANO- ITAUENE, 1 939- 1 94 1 )
JAN ETA BENDITER

Intr-o d i scuţie pe care Hitler a avut-o cu Borman, l a 1 7 februarie 1945, e l

că Mlăsînd la o parte orice sentimentalism trebuie să recunosc că prietenia
faţă de Italia şi Duce poate fi adăugată l a. greşelile pe care le-am făptuit". Por
facă mărturisiri, Hitler credea necesar să sublini eze in faţa ct·edinciosului său
1-li!llbrn-at or că M ajutorul pc care Italia l-a dat Germaniei a fost minimal faţă de
ţile pe care n i le-a provocat•. în Africa de nord, exemplifica Hitler, .italieau impiedicat pur şi simplu ca Germania să ducă o politică revoluţionară şi mai
să asigure celui de a l treilea Reich controlul asupra ţărilor musulmane•, ceeu
după părerea sa, a adus mari greutăţi Germaniei in Egipt şi în Orientul Apro
Intrarea Italiei in război, continua el, nU permis adversarilor noştri să înrc·
primele lor victori i •. Fuhrerul îşi amintea cu indignare despre �nemşi
llaliei care incapabilă să se menţină în Etiopia şi Cirenaica, a dezlăn ţu i t •)
paniei absolut i nutilă în Grecia·'. Dacă război u l , spunea el, .,ar fi fost con
numai de Germania şi nu de Axă, noi am fi putut să atacăm Rusia la 1 3 mai
, ceea ce ar fi dus la terminarea campaniei din primuJ an al războiului, îndt
•
tea sosirii iernii". Hitler regreta atunci .că nu a ascultat vocea raţ iunii ca1·e
romandat mai multti brutalitate faţă de Italia şi Duce• 1.
Mărturisirea făcută de H i t ler subliniază încă odată şubrezenia relaţii lot· dintre
două partenere ale Axei în anii celui de al doi lea război mondial.
Problema relaţiilor politice, economice, diplomatice ş i m i litare di ntre Germa
- hitleristă şi J lalia fascistă a 1·eţinut atenţia istoricilo1·, mai ales după războiul
liopian cînd, cu toate deosebirile de interese existente între cele două rlictaturi
·ste, semnele unei apropi eri intre ele au devenit mai evidente. Datorăm astfel
r islOI'ici italieni 2 citeva lucrări i nteresante şi deoseb it de utile, legate de istorir�

1 J. de Launny, Les derniers jau·rs du. fascis me, Dargand S. A. Editeur,
�s. 1 968, p. 1 7 1--172.
2 M . Toscano, Le origini del Patto d'acciaio, Firenze, Sansoni, 1 948 ; M . Ma
ti , L'ItaU.a a Berlino (1937--1939), Milano, 1 956 ; M . Toscano, L'Italia e g l i
acordi tedesco sovietici dell agosto 1 939, Firenze Sansoni, �952 ; T. Ol'lando, Vit
IOria di un popolo, Roma, Corso, 1946 ; G. Zanusi, G uen·a e catastrofe d'Jtalia,
Bomn, Corso, 1 945, 2 voi. ; L. Longo, Un popolo alla macehia, Mi lano, Mondndon
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relaţiilor ltalo-germane, iar autoarei englez�> E. WiskPrmann l o lucrare monograiicti
dt.> mai mari proporţii, despre istoria axei Roma-Berlin.
Informatiile cuprinse in voiumPle de documente ital'ene • şi in cele german!' 3,
ce>IP oferte> de> cPle două v!'}umP ale jurnalului contE'lui Ciano 6, pre-rum şi unf'!P
mrmorl 7 constitu'e surse importante pentru cunoaşterea şi aprofundarea istorici
relaţlllrr ltalo-gnmane.
Alături d<> surs�>l<> r!ocum�>ntnre, fie !':tudillP soPc'aleo ca şi de ce-le mai gPnPrale
Jcgatt' rlP istoria ce-Jui rle FI) r!oilPa rllzhoi mondi"'l, corespondt'nta di ntre H't!Pr �i
Muss- Jini din ani' 1 93°-1943 a se dovrdestP a fi utilă pentru studierea relaţiilor
nu dintre- cei rloi dictatcri, ci dintre cele douA regimuri.
NAscutA dintr-o .convt'rgenţă de intt'rese şi situaţii " ' axa Roma-BPrlin a fost
d" 1 ' lnr<>nut o aliantă l'psitl!l de sincPr'tatP tnt,..,. doi oart,.neori, U"'Ul pu tern i r şi
celălalt slab din punct de vedPre economic si mi l ' tllr. lipsitA de unitatP de vet.lf'ri

şi fn c<�rP divPrgenţt']P r11 priv'rP la "biPctivPI" rlP rll?hoi s-au IV'C"I'Ihlll t din re In
ce mai mult. Tn trP cei doi aliaţi colaborarea d'plomatică nu a Incetat de a fi din
ce tn r P m"'i dif'cilă, iar colaborar<>a m'Jitarl!i lrt anii rAzboi ului. nesatlsfllclltoarP.
Departe de a realiz'l. prevede-rea Inscris" In "Pactul de oţel" că .cele d01 tll
sta t P �" vor ('O"' S"lta tn c-ea cP prlvt'<:tP ir>h"rPselP l�"r C'OmunP C'lt P"ivir<> la sltuRţia
gl.'nerall\ din Europ'l ca si a!'unr"' măsuri i",. C'e t • rm "'U a fi luatt' pPntrn ar>A"n"n'l
i ntPrP � P J"' r lnr". e-n vt'rn"l !'llt lPrist nu a tnc".tat dP 11 nune ,.. e aliatul sllu tn faţa
lln"" faptP fmpl in'tP. iar l ' bt'rtn+P'l rlP acţiune a JtnJiei R fl'st r!in Ce in CP mcti
limitRtA. r>ll nur>'a' rl'n rPUZ"' slllbirhn·li lor ei economice şi militare, ci şi a politicii
de suhorrlonrre dusA dt' GF'rmnnia hitlE'ristă.
B'l71'ndu-r>P oe o partn din cort'soondf'nta d i nt,.P Hitle-r si Mussol ini ca •i pe
a l i n S' I"SP. nP pronunrm f n c<>IP c <> urme'17A, s ă subl in'"m cftpva asoPrtp privind
rclaţliiP germano-it aliPnE' rn primii ani a i celui de a l do'IPa rl'l?bol mondial.
Prul dlntrn m"m ...ntf'le imo"rtantP coa!'P !1 dovPdit rleosPhlrea de ir>terese,
lnro"!'ii c:: t -r>ta şi lnr"l minor �'�""r�:>t aliatului Italian de cAtre Germania a fost cel
In leg!lturi\ cu dPclan�arf'a ră?bfliulu:.
TntrrPsatP In e-gală mAsuri\ intr-o ooFtici'l agr('sivA. tntrP rPnr<>Z<'ntantii gUY"r
ne-lor ge-rmAn si itnlian a1 1 aV11t lor in nrimll J n m:!itRIP "' a n n hti 1 o� o " ""r' " rl.e dis
cutii In legătură cu necesitatea unE'I perioade de pace de care cele doua ţări av"""
nt'voi<> pPntrll completar<>a sau def'nitivarPa pre�ăt'rilor lor m'litare şi econor>'ice.
Mn�c;n)i p i , riRno cA si altt' T'�'"�nalităti P lt' v;pţ;i Oflliti,..P . Pronomlrf' si ml li1RI'P a
Jwliel au atras atenţia In diferite ocazii guvernului hitler!st asupra faptului ct.

1!M7 : F.. Amlcuc<'l T 60() giomi di M".�SOliTli, Fflro RoiT'A. J!l4 A : M. Don,.. s ti. M·r •scr
Zini e l'P-uropa. L<>onardo, Roma, 1 945 : R. r:r<�n.iani, Hn diffe."so la na•ria. G 1-Z?ntt', Milan, 1 94R ; E. Grnz1i, Il principio della fine, Foro Roma. 1946 : P. Badcr
gl l o, L'ltalia nPlla seconda puerra m011 diale, Mi' ano, 1946 : L. Simon!, Berlino 
Ambasciata d'Ttalia, 1 939-43, Mi gliorPsi, Roma, 1946, p. 132.
l E. Wiskermann, The Rome-Berlin A.ris, London, Oxford Unlversity Press.
1!)49.

• 1 Documn1ti Diplnmrttici Italiani,
delia Statto, 1957, voi. VTU-XTI.

nona

seria (1939-1943),

Roma

Librana

5 A kten zur deutschen Austvartigen PolWk 1918-1945, serles D (1937-1945).
Band VII-XI, lmorimrrit' Nation A)f' Badf'n-Br�rleon.
' r.. r iano, Diario, voi. 1 (1937-1939), Milano, voi. II (1941-1943), Roma.
Rizzoli, 1946.
7 R. Guariglia, La diplomatie d 'fficile, Mem,..ires 1 ll:?Z-1946. P'lris. 1 Q:'ifi :
Ff. LagardC'lle, Mission d Rnme, Mussolini, Pari s, Peon, 1955 ; D. Campini, Stra.-.o
Giveo di Mussolini, M ilan, P. C. 1952.
• Hitler e Mussolinl, Lettere e drc!lmenti, Rlzzol l , Milan, HU6 (l.es Lett rn
aicretes ichangees par Hitler et Mussolini, Ed.itions du Pavois, 1946\.
' M. Toscano, Le origine del Patto d'acciaio, Firenze, Sansoni, 1 948, p. 1 �

181.
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b �� a fi in stare să participe la război avea nevoie de cel puţin încă trei

ani de pace. După calculelP specialiştilor mili tari ital eni pregătirile arma
u fi gata în nici un caz inainte de anul 1942.
· ea de la Instruch, din OJ apnlie llJ.:l9, omtre generalul Keitel şi
tuJ forţelor mi litare italiene, generalul Par:ani, ulti mul a arătat
nd consecinţele particip!il"ii Italiei la războiul din Spania, a agravării
netare şi a pregătirilor făcute pînă atunci in vederea participări i la
nu va putea lua parte la un război de mai mari proporţii înainte de

e lipsit poate de interes să amintim, pentru a sublinia .înţelegerea•
doi aliaţi, că la intreved•�rea de la 5 aprilie, care s-a ocupat mai ales
..llb:ll!me militare, partea germană nu a spus nici un cuvînt despre atacarea
tăr!tă cu doull zile înainte, iar partea italiană nu a amintit nimic des
IIIIE:�na Albaniei, care trebuia sit înceapă cn două zile mai tîrz·u.
\ia economică a Italiei 1111 era atunci deloc incurajatoare. Orientarea
· economii spre scopuri de război, cheltuielile făcute cu ocazia agres: nnil
- şi din Spania, permanenti zarea inflaţie i, persistenţa şomajului au deter- de o parte agravarea s'tuu ţiei ei interne, iar pe de altă parte a întărit
lor cercuri politice predil"puse să caute o rezolvare pe calea unor noi
teritoriale.
ptirea militar!! a Italiei lăsn foarte mult de dorit. Fost ul secretar de stat la
războiului, Favagross:t, analizînd în cartea sa ,, potenţialul militar care
necesar realizării obiectivt• l or politice externe ale Italiei, ajungea la con
.intre politica externă a Italiei şi posi bilitatea de a face războ' estP un
izbitor. Cu o uşurinţă greu de calificat se merge spre catastrofă". Flota
care t?ra pe picior de război încă din 1935 sufer1se mari pierderi, iar pro
c:onstrucţii lor navale fusese conceput în vederea unui război care trebuia
ktC' abia în 1942 n, Nici siluaUa aviaţiei nu t?ra prea bună. Starea armamenian era deplorabilă. Acest lucru s-a p t!lut constata de la începutul şi pînă
·lui ră:tboi ului. A rmatele italiene au suferit înfrîngeri după înfrîngeri, pentru
u au putut să facă faţă armamentului superior şi modern al trupelor aliate.
fost silite să lupte in condiţiile unei continue inferiorităţi materiale.
vara anului 1939 guvernul german a căutat pe toate căile sli convingă
··1e fasciste că erau intru totul de acord cu necE'sitatea unei pauze mai
vederea unor temeinice pregătiri militare. Ribbentrop a declarat nu o dată
o sau ambasadorului Italiei la Berlin, că, după părerea sa, Germania avea
nu de patru ani, ci de cinci pentru n-şi desăvîrşi pregătirile militare. Hitdeclarat chiar unor reprezen1anţi ai guvernului italian că, dup!l părerea sa,
ile flotei germane vor fi gata abia în 1 946 u. In realitate, cînd Fuhrerul
aceste declaraţii, O.K.W. primise la 3 aprilie misi unea de a pregăti atacul
Poloniei. Aceste pregătiri trebuiau conduse astfel .incit operaţia să poată
şată la orice dată cu încept�re de la 1 septembrie 1939".
Chiar a doua zi după semnarea pactului de oţel prin care cele două ţări îşi
u �sarcină s!! conducă împreună Europa•, Hitler preciza în faţa generalilor,
'unea secretă din 23 mai, că după punerea in aplicare a �Planului Alb• de
a Poloniei, avea să vie rindul Angliei .care ne este ostilă" şi adăuga că
.,singele francez nu va fi cruţatM 1 4, El ţinea atunci să precizeze că scopul prin-

·

E. Rintelen, Mussolini als Bundegenosse, Errinnerungen des deutschen
ărattaches in Rom, 1 936-43, Tiibingen, 1 954, p. 60.
n C.
Favagrossa, Pourquoi nous perdfmes la guerre, M i lan, 1 9134, p. 201 .
'12 Mare Antonio Bragadin, Che h a fat to
l a Marina, M ilan, Garzanti, 1955,

u

R. Bensel, Die Deutsche Flottenpolitik, Eine Studia liber die Rolle des
bans in Hitlers Aussenpolitik, Frankfurt, alu. 1958, p. 52.
" Proces des grandes criminels de guerre devant le Tribunal Militaire Inter
�l, Niirenberg, Tome XXYVII, Edite â Nftrenberg, Allemagne, 1947, p. 546.
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cipul al politicii gt••·manl' l'ra cucerirea sp aţi u l u i vital in Pst �i pe dt po s i b i l l'\· i 
taren un ui conflic·t.. simultan c·u occident u l . Cele discu t a te - arată Hit lt'l' - • h·e

huip să rămînă in seeret atit pt•ntru Italia cit şi pentru .Japon i a " 15.
Pînă la inc e p ut ul l u n i i august, cercul'i le C'Onducătonre italiene nu au acordat
atenţie zvonurilor ca1·e circulau i n le găt u ră cu anumite pregăti ri ale Germaniei în
vederea ata C'ării Poloniei. Informaţiile din C'e in ce mai convi ngătoa•·e sosite I ra
Roma pe diferite c ă i , a u co nvi n s in eele d i n urmă pe Ciano s ă c·eHră o t ntreveden•
NI Ribbcntrop in vede1·eu lămuririi IUCI'llrilcll'. I n trevederea !01· dl' la Sa l z b u rg d i n
1 1-13 august, . a dezvăJuit d i n tr-o d ată neputi nţa l u i Mussolini �i a l u i Ciunu.
pr·ec um şi condiţia u m i l i tom·e a Italiei faţă de voinţa b •·ut al ă n a l ia t u lu i său h•.
Cu această ocazie, ministrul de externe al It al iei a fost i nfo1·mat despre hotărîrea
Ge1·mn n ie i de a a ta ca Polonia. Ribbentrop a incercat să-I convingă pe Ciano t'[a
războiul trebuie să inC'eapă imediat, că va fi de scurtă durată, că g u vern ul nazist
este convins C'ă nici Anglia şi nic-i Franţa n u vor intet·ven i , im· în caz contrar cele
două puteri occidentale vor fi repede infrinte. La i n trev ede rea cu Hit ler, Ciano o.
fost informat că atacul asupra Poloniei va avea loc la sfîrşitul lunii august, că va
fi un conflict care se va localiza şi, in C'onsecinţă, Italia nu va fi obligată .să dea
ajutorul prevăzut in angajamentele luate• 17.
Tot ceeH ce a spus Ciano despre situaţia Italiei, . care se va afla alături de
Germarua " , dar, din diferite motive "ar saluta izbucnirea unui conflic-t general CC'\'a
mai tirziu", a fost ascultat de Hitler şi cei care il însoţeau, numai din politeţe. La
p1·opunerea făcută de Ciano in n u mel e Ducelui cu privir.e la convocarea unei con
ferinţe care să se ocupe . cu rezolvarea problemei poloneze" , Hitler a răspuns
prompt că .pentru rezolvarea problemei poloneze nu mai este timp de p i e rdut• ş i
c ă l a sfirşitul lunii august .so oder s o " trebuie să se ajungă la o sol uţi e . Această
rezolvare, incerca Hiller să-I imbuneze pe Ciano, .va duce la întărirea Axei", tot
aşa cu m "lichidarea J ugoslaviei de către Italia va insemna o intărire a alianţei
Germano-ltaliene". In acelaşi timp el i-a comurucat, in numele Axei, că s-a hotădt
lichidarea unor state neutre ceea cet după
Arerea sa, avea să fie uşor . dacă unul
din parteneri va proteja spatele celuilalt" 8•
I ntrevederea din 13 august cu Hitler s-a terminat cu un elogiu la adresa lui
Mussolini . mare om de stat şi unic in istorie", precum şi cu o invitaţie ca Mu.;so
lini să participe la reprezentaţiile muzicale de la Beyreuth.
La 24 august, ambasadorul Germaniei la Roma, Mackensen, aduC'ea ducelui
un mesaj din partea lui Hitler, in care era vorba de apropiatul atac asupra Polo
niei, atac pe care Hitler il considera .o necesitate pentru Germania". Singurul lucra
deocamdată pe care Hitler il cerea italienilor era .înţelegerea • .
Deşi cea mai mare parte a guvernului italian era conştient c ă Italia n u putea
sli participe alături de Gennania la război, la sugestia lu i Attolico se C'omunică la
Berlin o notA. telefonică in care se arăta că Italia ar putea fi alături de Germania
dacă i s-ar furniza o serie de materiale de C'are avea urgent nevoie pentru pregă
tirea ei militară 20.
Ingrijorat de apropiata izbucnire a războiului care ar fi putut să determine
o intervenţie a forţelor navale şi terestre anglo-franceze contra Italiei, Mussoliru
- după multe oscilări - se hotărăşte la 25 august să-i comunice lui Hitle•· că _nu
pot să iau iniţiativa operaţiilor de război , ţinind seama de stadiul actual al pre
gătirilor militare din Italia. Războiul fusese prevăzut pentru 1942 şi la data res
pectivă uş fi fost gata". l n consecinţă, el ii comunica hotărîrea regelui că I ta l i a.
cel puţin in prima fază a conflictulu i , se va păstra in stare
de nonbeligeranţO:t .

re

1s

M . Toscano, op. cit., p . 357.
16 Proces des grands criminels de guerre devant le Tribunal Mi.litaire I n t ernational, Niirenberg, Edite d N1lrenberg, 1947, Tome XXIX, p. 51-52.
11 Documenti diplomatici italiani, ;voi. XIII, p. 140-141 .
18 G. Ciano, Diario, 1939-1940, p. 138.
19 Hitler e M ussoLi n i, Lettere e documenti, p. 35.
20 Documenti diplomatici italiani, voi. XIII, p. 250.
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Mussolini, 1·efw..înd să decreteze mobilizat·ea, el nu putea face nimic
tei p rerogat iv e constituţionale" 21• Not a trimisă de Mussolini, a pre
.dcşi avea numai două pagini, spu nea mai
mult decîl două
despre nonbeligeranţa Italiei - mărtudseşle Ri bbentrop - .a dat mult
german • 23• In zi ua dnd a sosi t la Berlin scrisoarea Ducclui,
scrie
ei tel in suplimentul de i nfo rm aţ i i pentru tribunalul de la
lllllll!lttJ� i-a făcut cîteva mărturisiri care ni se p a r i nteresante, luînd în consi
" care domnea între cei doi aliaţi. Nonbeli geranţa I ta l i ei , ii
Ke i t e l, i-a produs o mare supărare nu pentru că ast (el ar trebui
de ajutorul mil itar al aliat u l u i său, despre care ştia "că nu avea
la prea mult", ci pentru că . tre b u ia să t·ecunoască că nu mai pu tea
îngrijorare Angliei şi Fra nţei prin solidaritatea şi hotă rî rea Axei " .
n u intra î n război , continua Hitler, . ultima răspundere a dezlănţuidi
va reveni din nou numa,i. asupra German iei " . Fiiht·erul îi explica l ui
* ce i-a scris lui Mussolini că Polonia va fi atacată în ziua de 26 august .
..,.-oape sigur că Mussolini nu va inti rzia de a încunoşti inţa pe en gle:.: i
CGDţinutul scrisor i i mele " . Desigur - adaugă el - .că
o ndra ştie de mult
Italia refuză să n i se alăture şi să dea asistenţ ă Germaniei " 24•

K

L

fiind că starea de nonbeligeranţă a Italiei nu era· îhcă cunoscută în mod
se grăbeşte să dicteze la te lefon o notă pe care amba sa dorul german
trebuia să o predea imediat lui Mussolini. Prin ea se cerca ca gu ve rn ul
să co mu nic e cereri le .sale cu p ri v i re la ajutorul solici tat prin i:l o ta din ·25
bimisă la Berlin. A doua zi , adică l a 26 august, şefii- statului major italian
pentru a în tocm i l i sta cerută de Hitler. Ciario · notează in jurnalul
inainte de a se începe redactarea lfstei el a st�ruit pe lîngă generali "să se
mai m ul t şi mai ales să nu se ascundă adevărul aşa cu m se făceu tic
zs. Recom an d aţii le lui Ciano nu numai că au fost îndepHnite, ci şi depăşitl' .
...,_,.� în scri se in lista întocmită la Ro ma , au fost co nsi d era te la
B erl in
exage..
·
deci in mare măsură i nacccptabile.

· ta a fost însoţită de o scrisoare adresat ă de Mussol i ni lui Hi tler 26, î n

care

intre a l tele că, dacă ar fi a vut răgazul neccşar " aşa cum conveni se m • să s�
sc:ă de · război , nu ar fi trebuit să a pe l eze la acest aj utor.

tl"'l!lji)l!r;l

1 se p tembri e după ce a devenit ·cunoscut
alac.:ul
Germaniei
asupt·q
�b:Ut'i . guvernul italian a dat un com u n ica t oficial
pt• in �!'are se _ p .reci :�;a · · că
nu va lua i n j ţiuti \'a o pera ţ i ilor. mili tare".
Imediat după
l ed ura . ac!!s t u i
·�.·at la radio, a fost c i ti tă o le l eg rLU)1 ă din parll:'a l ui H i Ue•• ci'ilt·c· Dm; · .P.l:i n
ii mul ţ u m etl penlr1,1
ajutorul
d i p lo m at ic şj
pq�ilic fiCOI:d<ll . Ot,>tmanlei.
•·· ·"-•<1"" telegramă a. fost . cerută tn mo(i �;!X preş de M ussnl i n l. de Ja : . H itlct, · perţtr u
e x pli<;a e l lui Ciurru - .,y,o ia a stfel să fie eliber<)t de · ·ob.Jit:a.tiite - ·.j tn puşc
<tliuntă"
!ii in sfî1-şil. pen tru că .,nu voi<l : sâ treacă
dr�pt. . rm·�·şiJtlat,at\ . . i�
popor u l u i i la l i a 11 şi a ce}ui gct·m an .. 27• Cu loal (i su.părar�u· .JJ�. . .c ;:we: ,;.O�fc<;:'
- ita l i a nă a pt·odus-o lui l l illc.1· !1_1 �cd i n ţa Relchslagu lui. de l a . 1: ·s�pten)·:
('1 u declarat e� "veţi inţelege 1:ă pentm această l uptă· · n.u am · yru t · · să· rac;
la a j u tor străin: · �oi inşiric lt ·ebuic să reglemenCăltt m:caslă ·· n(tiecr�";: ·
·
21

I. � o� Rlbbenlrop, Zwischen Londort und Moskau, Errinw;ningen wtd
Aufzeichnungen, Druffel-V€rlag, 1953, p. 167,
22 H . B. Gisevius, Jusqu'ci la lie, voi . I I , Payot, Laussan"t'te, · 1 �147 , p. 911. ·
23 T. von Ri bbentrop , op. cit., p. 167.
24 Le MarechaL Kf'itel Souvenirs, LettrPs, ductt m e n t s pr< r n l (• par W. nikl i tz;
,-ard, 1 956, p. 107-1 09.
25 The Cianu Diaries 1 !139- 1 945, Doubleday, G a rd en
i Ly, .\J ew-York 1 !)4Li,
L 36.
26 Hitler
c ;M ussoH n i , up. cit., p. 43.
27 The Ciano Diaries, up. cit., p. 135-136.
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Fără a fi impotriva atacării Poloniei,
atitudinea lui Mussolini
şi a unei
părţi a cErcurilor conducătoare, a fost dictată de acele cercuri politice şi mili
tare italiEne care ar fi dol"it ca războiul să aibă
loc mai tirziu
şi care erau
convinse că în condiţiile Italiei de la sfirşitul
anului 1939, principala
benefi
ciar! a unor eventuale succese avea să fie numai Germania, in care ele
nu
aveau incredEre că va recunoaşte într-o zi Italiei .,hegcmonia nici asupra Africii
şi nici in Mediteran A " 2a.

Patru luni după izbucnirea războiului, relaţiile
între cei doi aliaţi
erau
incordate. Convins că Germania va fi victorioasă
şi mai
ales îngrijorat
de
.
perspectiva de
a fi înlăturată
Italia de
la avantajele
une1
apropiate
păei.
Mussolini se hotărăşte să reia corespondenta cu Hitler. Caracterul mai .,perso
nal" al scrisorii trimise de Mussolini lui Hitler la 4 ianuarie 1940 29 urmărea pe
de o parte să înlăture .,di lema"creată in ultimul timp şi pe cit posibil să retn
tărească poziţia Italiei faţă de Germania. Deşi Ducele ţinea ca scrisoarea sa si
exprime vederile .,asupra situaţiei cu scopul de a examina problemele cu since
ritate şi loialitate", el dădea de fapt lui Hitlf'r mai mult sfaturi 1=e care,
cum
este cunoscut, acesta nu i le ceruse niciodată. Se poate constata in scrisoare şi do
rinţa lui Mussolini de a-l .,dojeni" intrucitva pe Hitler. Este
poate una
dintno
cele mai .,lndrăznfţe" scrisori din cite i-a scris Mus>clini lui Hitlf r. Patru luni
de la i zbucnirea războiului d ucele ţinea să-i amintească lui Hitler că It�lia
intreţinea încă relaţii comerciale cu Anglia, pentru că .,fără de materiile pri me
cumpărate in Anglia noi nu putem să ducem la capăt
propria
noastră pregă
tire•. In acelaşi timp ţinea să-1 asigure despre netemcinicia zvonurilor în lrgă
tură cu unele conversaţii politice care ar avea lcc intre Italia şi Anglia. Pornit
să nu-şi menajeze aliatul, M ussolini işi permitea să considere că ar fi
bine ca
şi dezarmate
Polonii mo::'.este
Germania ,.să se mulţumească cu crearea unei
care nu ar putea să mai constituie o ameninţ:1re pentru
Germania".
Aşa cu�r.
arăta el, o asemenea soluţie ar putea să convingă intreaga lume despre adevă
rul "că Germania nu are ţf ! uri răzb�inice" �i ar constitui una din cele mai b�
ocazii .,pentru a arunca intreaga responsabilit ate a prelungi rii războiului asupra
Franţei şi Angliei". După aceste sugestii pline de gri j ă pentru bunul renume a:
Germaniei, Ducele in opoziţie cu credir.ţa lui Hitler, işi exprimă convingerea sa
pe englezi �
de a despărţi sau învinge
ca. nu va fi deloc uşor şi deloc sigur
francezi. Cine crede aşa ceva, scria el, .,işi fnce iluzii�. Nici s· at e le Unite - roo.
tinua d - .,nu vor îngădui infringerea completă a democraţiilcr". ln consecintA
el recorrnada lui Hitler că ar fi bine să rEzolve problema .,spaţiului vital in R�
- ser'�
distrus bolşevismul
după ce va fi
sl a şi nu in altă parte... .,Numai
Mussolini - va veni rindul marilcr dr mocraţii". ln
partra finală
a scrisori:.
referindu-se la situaţia din Italia, Ducele repeta din nou că Italia .,nu do�
şi nu poate să susţi nă un război de lungă durată... Pentru că ştia că Hitler a=
dori ca Italia să pir'Asească starea de nonbeligcranţA, Mussolini nu
int implătc:.
fl avErtiza că .,nimeni nu va putea să Influenţeze asupr� hotăriri! intrării Ital:e.'
in război... Intt: rvenţia I tal iei va avea loc ln momentul .,cel mai avantajos
Ş

cel mai decisiv". Mussolini se arată gata

de

a

contribui

din

punct

de

ve<kn

diplomatic .in cazul in care Hitler ar dori sA ajungă la o soluţie politică in
ce priveşte rrzolv'area unor trcburi europene.
Scrisoarea duceluJ a rămas fără răspuns
rubbentrop a fost trimis
la Roma să verifice

pînă

la
intenţiile

10

martie

şi

pozlţia

1 940,

ceea

dao::

guvernul�
italian faţă de iminentele hotărîri ale Germaniei. De altfel şi scrisoarea pe C3ll"'!
ministrul de externe al Germaniei o aduse pentru
M ussolini urmărea
acela:5L

scop 30,

21 P. Monnat, Ln Etats-Unis et la neutralite de 1939 d 1941, Bourg Im�
m�rie Berthelot. Lyon, 1946, p. 62.
:w Les Lettres secretes echangees par HUler et Mussolini
p. 47 .
•
• lbiclem.
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unui acord comercial care privea indeosebi vinzarea unei canti
Germanici, şi mai
ales acţiunea începută
la 1 martie de
către
ze de a impiedica transportul de cărbune german spre Italia 31, au
crearea unei atmosfere favorabile vizitei lui Ribbentrop la Roma.
�r--.""le
"'''"
hitleriste din vara anului 1 940, poziţia Italiei prezenta o anu
:!::!!a::Jlă·tate. Este vorba mai ales de contribuţia Italiei la lupta împotriva
eventualitatea că aceasta nu va putea fi ,,ingenunchiată" prin atacul
acest caz O.K.W. a prevăzut atacarea ei prin Mcditerană, ceea ce ar
participarta I taliei.
!Jovada intl resul u i purtat de
Germania
pentru
acele momente se poate c onstnta şi in faptul că pr" ntre primele promi
de Hitler în scrisoarea sa, a fc.st aceea de a ajuta imediat Itc4ia cu

rste întîmplător că Hitler insistă foarte mult in scrisoarea sa asupra
d locul Italiei este numai şi numai alături de Germania, ceea ce de

ca Italia să părăsească starea de nonbeli geranţă şi să intre in
acest scop el ii pr.. mitea că războiul
avea să fie scurt, victorios
şi
lui .,va decide în egală măsură atît soarta Italiei cît şi cea a Ger
U asigură că ,.succese le Germaniei vor aduce multe avantaje Italiei"
·=:Urr"Pa mili tară a Germaniei trebuia să fie pentru Itt.lia .,cea mai sigură
a infringcrii Angliei şi Franţei·•, care după părerea sa nu erau in stare
faţă unui război din cauza proastei lor pregătiri militare. De altfel, o
aceste argumente au fost folosite de Hitler şi cu ocazia intilnirii cu
de la Brenner, care a avut loc Ia 18 martie cînd, cum scrie
Ciano,
acceptat de fapt să intre în război cu condiţia însă a unei
.,inaintări
llli!S:::ri�;e a Germaniei" .s2.
eaşi promisiuni au fost făcute şi de Ribbentrop, care a rămas la Roma
două zile >l. ln plus Ribbentrop trebuia să-1 convingă pe Mussolini
că
trebuia continuat "pentru că numai astfel puteau fi înlăturate puterile
jla�mtalE�". El schi ţează în cadrul discuţiilor unele din obiect ivele
apropiate
nnaniei şi aminteşte in primul rind atncarea Franţei a cărei .,linie Magi
după părerea
O.K.W., nu va constitui
nici o greutate". Ca
şi Hitler,
�btlftl!lr<l'P se arată convins că victcria e ra ca şi asigurată şi că avantajele aces
aveau să fie mari pentru cele două aliate.
ussolini care era hotărît să nu piardă ocazia de a trage toate foloasele de
interesului manif,estat de Germania faţă de Italia, promite lui Ribben
d va intra in război alături de Germania, păstrindu-şi deocamdată ,,li ber
de a hotărî data�. ln cadrul discuţiilor cu Ribbentrop, Mussolini a precizat
este hotărîtă ca pe calea unui război paralel cu cel al Germaniei,
să
probleme proprii ale Italiei, cum ar fi de pildă ..sfărîmarea porL...�m)Jv·e ·
mediteraniene"' sau cele care să asigure Italiei drum liber spre
lac!mltele lumii.
telegrama
adresată lui Hitler 1n legătură cu rezultatele intrevederii cu
�:s�iOlini l a Roma, Ribbentrop işi exprima satisfacţia că Italia este alături de
şi că "ea va intra in război", iar �ucele a declarat că daeă va fi ne
,.el va provoca această intrare".
Incontestabil că n: zultatele intrevederii de la Roma au constituit un succes
Germania hitleristă. Dacă în scrisoarea din 4 ianuarie, ducele se declara
favorizeze o soluţie diplomatică a conflictului, in urma scrisorii lui Hit
martie şi a vizitei lui Ribbentrop, Mussolini a considerat că "este practic
L-�-""'
ca Italia să rămînă in afara conflictului". Hotărîrea Italiei de a parti
la război, repetată şi la întîlnirea din 18 mr rtie a lui Hitler cu Mussolini,
Brenner, inlătură şi ingrijorarea diplomaţiei naziste faţă
de tentativele ame-

•nQte

3 1 W. N. Medlicott, History of the Second World War, London, H. M. S. O.,
1952, .j· 232-233.
33

G. Ciano, Diario, 1, Milano, 1940, p. 241.

Akten

zur

deutschen Auswărtigen Politik,

Band VIII, p. 654.
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l'icane de a găsi la Roma u n sprij i n in legătură cu proiectul
deschid et·i i unor
conversaţ i i diplomatice intre beligeranţ i .
Unul d intre primele rezultate ale intrevederi i a fost iscălirea p rotocolu l ui se
cret suplimenta•· la cel î n c h eia t Ia 24 februarie 1 940, cu privire la furnizarea de
Germania către Italia a unui m i l i on de tone de cărbune lumu·.
1 ;) zi le după
semnarea protocol ului prevederea înscrisă in pr otoc olul de la 1 3 m ar t i e 1940 n u
a mai fost pusă in apl ica re l1•
Pt·esa gennună, după in trevederea de la Roma, se î ntre cea
î n laude
la
adresa Italiei, iar Goeri ng i i trunsmitca lui Mussolini ,
in numele
Io'iihrerului,
asigurarea că .. Germania n u revendică spaţiul sud-estic al Europei numai pentru
ca" J s.
Printt·e alte dovezi de prietenie imediute de după intrevederea de la Roma,
semnalăm şi aceea că abia la 9 aprilie Hitler i-a s c ri s ducelui d es pre atacarea
Danemarcei, iar în scrisoarea
din 4 mai despre "evo l u ţ ia războiului din
Nor.
veg ia " .
Cînd trupele gennane se aflau în Norvegia, Mussol ini scr.ia lui H itler
in
scrisoat·ea sa di n 1 1 a pri lie 36, că I tal ia va intra în cel mai scu rt timp în răz
boi , iar prin scrisoarea de 11:1 2 m ai 37, d u c el e îl anunţa Că a chemat sub arm e
contingentul 1916, urmînd ca la 15 mai să mai fi e chemate şi altele . . Sper, scria
d ucck în ultima scrisoare . ".ea în vara a nu l ui 1 940 I talia să ai bă sub urme două
·
mllioune de sold aţi " .
In momentul cind Mussolini a aflat dept·e inva<�ia · B e lg ie i , Olandei şi Lu
�nburgului, el - a scri s ·l ui HiUer l a 10
mai că "1:1 veni t timpul
eri Italia să
·
�
· .
··
înceapă lupta ·• 3a:
Scrisoarea lui Hitlet· 'dfn 14 ma i, care scamăriă cu o lungă şi l ini şti tă dare
de sea m ă despre v ictori i le replll·tute de armatele ger mli.Jn e a avut şi eu . o anu
mită influenţă asupra grăbil'ii de către Mussolini a i n tră r ii Italiei tn r ăzboi . Vic
toriile repurtate de ar ma te le Germaniei au creat după p ărerea lui Mussoli n i o
situaţie favorabilă penlt·u ca I tal i a să i n let·vină in război fără a p i erde timpul.
:'lionbeligeranţa care a fost de fap t nunuti o soluţie provizorie, "o punte de plu
tire" 39, trebuia să ia sfîr·şit i n di feren t dacă I tal ia era sau n u in stat·e să facă
unei situaţii de război. Cu atît mai m u l t cu cît M ussol ini era f�ttm convins că
t·ăzbo i u l va fi de st·tn·tă durată. Pentru ca I taliu să poată pul'licipa
la apJro
piata conferinţă a p ăc i i - după păret'l'U D u cc lui - ca t re bui a . să aibă "cilc\· a
mii de mor ţ i " 40. ln ecll' din ur mă , prin sct'isoarca din 30 mai 41 M ţiSSQli n i îl
anu nţa pe Hitll-t· că T lal i a va inlra - in război la data de .1 i tin i c . . Dacă � scria
l'l - în vederea "ucordării ac ţ i uni l o t· noasl.t·c cu ale voustt·c cn•dcţi ci.
trebuie
l n th·z ia t cu o· zi sau două, Înliliinţuţi-mă''. J n cereî nd să cvidt•nţiezc \i i i toareu con
tribuţie CI - Italiei la v ic tor i e , ducelc scria i:ă . .,efortul pregătirilor noastre_: a fo:.l
..:onsiderabiL Avem . 70 de di.vi:.di ·-in stare efect i v . de , luptc:i din care 12 se găS<."5C
iri 'Libia: ·2o:iJOo -de" si,J d'a ţi se găsesc în ' A l ba n ia ; hir fri . .coToii iili' din 'Afiil-ii Oricil.
tală se .afl ă . 350.0.PH de sotdaţi p� c ar.c. nu i-Ml . socotit Jn . cifrele de i1iiif .'stts: naa
�'ai ·an•a t'nijloucele · ncccsm'c \'Oi p u lca fQJ·mh · · w .de. ·'di�li.H · supli.ml'ntitt�c. pe n lsu
că .. nil uamcuii ne · l i pst?sc" . I n n oi l e �:ondi \ i i , t:îhd . M lissoUni ci·edc'u că : .' alian\a
s-a întărit · şr eă Hăliii pult:a să · h'aleZc di.• ·· la .egaL.la: ci;il.l tu G.cr:thtin ia, el . a
t:cveni t in această .s.erisoarc . usup.ra i n tert'sul.ui pc care . llulia · il pu rta \'ăl'ilor diD
.

.

.

_

Jt Ibidem. p. 7 1 1 .
J) Procc:; de.� yrandes cri mineles, Tomc XXIX, p . 56.
·36 Les Lettres secretes, p. 59.
J1 Ibidem, p. 64.
Ja Ibidem., p. 66.
3P A. Hullgruber, Hitlers Strategic, Politii.· und Kriegsfii h run11 1 9 10- 1 �1 1 1 .
Bernard Verlag filr Wehrwes<m, F ra nkf u rl a / M , 1 9a5 , p. 12i.
40 P. Ba d ogl io , L'Jtalia 11ella sccu 11 d a guerra mmtdinle, M i l ano , Hizzoli, 1 9-16..
p. 36-37.
41 Les Lettres se�ete:;, up. ciL, y. 6?.
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ean, de unde Italia va trebui să aducă materii prime şi produsele
nu ne mai vin din Anglia·•. Sublinierea nu a fost de loc intim
a cercurilor fasciste i�alic.>ne care exercitau i nfluenţă asupra
uau convinse că in aceast � zonă a Europei i nteresele Germaniei
acea eta'pă aveau în vedere mai puţin scopuri teritoriale, cit mai
economice. De aceea, Mussol ini ţinea să avertizeze pe aliatul său ca
Italiei de la împărţirea bogăţiilor din aceste ţări, poate avea grave
·
chiar pentru purtarea războiului.
mentul cind Mussolini se pregătea s3 arunce Italia !n război, armata
uu avea echipament adaptat unui război modern, materialul
artileriei
'ftchi, cantităţile de arme şi muniţii erau insuficiente, iar industri a italiană
să furnizeze cele necesare unui război în primul rind din cauza lipsei de
cărbune şi caPburanti 42.
bătălia . Fi andrci se incheia, .Mussolini i-a scris lui . Hitler 43 că din
şi-a dat seama ţă "aviaţia dumneavoastră trebuia să distrugă mai în
franceză" a aminat data . intră1 ii în război pentru 1 0 · iunie, cînd . V&
·
&..!Jitra;ti de război, urmind ca a doua zi să înceapă ostilităţile.
a , aş.teptat pentru a intra in război, rezultatul atacului asupra

1==�:

a Germaniei . împotriva · Franţ• i a fost· un mare succes politic şi mi
Germaniei, in urma căruia va Ii inlătu1 at de pc continent o mare putere
Cind guvernul italian a fost si�ur de succesul militar german" Musso:..
grăbit să intre in . război. ln arest sens notează şi Keitel : ,.acest. par
�nrt•l!ăitit . care . şi-a amintit de angajamentele sale in ceea ce ne priveşte
a fost sigur că Franţa .a fost · î nvinsă,. a constituit pentru
noi
.un
IJIII!l..C�Ii butoi al Danaidelor" 44.
ziua intrării în război, Italia · a cunoscut mari greutăţi - economice, po
mi li tare şi a apărut clar că "in spatele faţadei. . de mare. putere,
e-a mi
o putere" 45.
frontul din Alpi 46, unde Germania urmărea să realizeze
un succes
de
llas�•ll. Italia a început ofensiva cu foarte puţin timp inaintea semnării armi s-

•S:l:tici

toate acestea, planul intocmit de ministerul de externe
al Italiei
in
cu pretenţiile ei faţă de Franţa învinsă, era atit de mare încît a produs
nelinişte la Berlin. Pretentiile Italiei au concurat cu cele ale Germaniei
ales, ele au stinjenit politica dusă atunci de Germania faţă de Franta.
scrie chiar că "cererile abuzive ale I taliei au dăunat mult
posibilităţilor
de apropiere şi colaborare cu Franţa in toamna anului 1940" n.
condiţiile succeselor repurtate .. de armata germană din vara anului 1940,
IK::o:Bolilili a hotărît să dezlănţuie un război paralel pe care il dorea scurt, vie
şi avantajos "nu pentru Germania ci pentru noi"' 48• Era
vorba de·
un
de . jefuire a Greciei, de stăp1�irea ei economică şi politică. Apare. evident
umbra dominatiei continentale a Germaniei, Mussolini era hotărît să . fo
Pcla:scă condiţiile obiecti'le fa'>!.orabil:e. . pentru dezlănţuitea unui nou front.
Pregătirile ·. Italiei · in � vederea atacărit Greciei. erau mai. vechi. După. · ee cuce
. Albania, · gu:vernul italian . a· 'menţinut
pe · teritoriul
ei efective , m.Ul.t.ate.:. tnuit
.
.

�;i:lri

.

42 ·P. · P!J,Îiotn,

Uesercito · italianO Jtelld sflCOrtda guerra fft.Ondiale

izi dei C:omandenti avversqri e· allj.Q.ti, Rorna, .Reale, U!55, p. ' l�.
.
. ..
.
.
43 =te-s: Lettres secretes, p. 69'.

·

..�.

•

«

45·

, ·.

Le Mare<'hal Keitel, op. cit., p.
A. · H:iHigrubt!r, op ·cit., p. "127. · ·

·

..
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4J: L� ' Marechal Keîte}, op, · cit.;. p . ·!Jl ; ' · .. ·
48 Schramm von Thaden, Griechenland u;td · die G;osSmdch.te ·.im. :Zu.ieiten
eltkrieg, Wiesbaden, 1955, p. 40.
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suprrioare nevoilor unei ocupaţii ş i a luat măsuri in vederea construirii unor
uerodroame şi a unor drumuri indeosebi in zona sudică, îndreptate spre valea
superioară a Drinului şi a regiunii Epirului.
tn noua situaţie, statul major grec a luat o serie de măsuri in legătură cu
planurile de apărare, iar guvernul grec a dus tratative cu puterile occidentale
pentru garantarea in cazul unei agresiuni ital:ene. La 14 aprilie 1939 Franţa şi
Anglia au dat Greciei garantii de principiu, fără a se fi incheiat vreun acord
sau să fi fost făcută vreo declaraţie publică in acest sens.
1n urma înfrîngerii Frantei, Anglia retrăgindu-şi o parte din flota sa din
MediteranA, Grecia nu mai putea să sconteze pe aj utorul celor două state. Ea
a luat o serie de măsuri pentru apărarea Peloponezului, insulelor Ionice şi a
Cretei.
La mijlocul lunii august, cind Italia a intensificat concentrările de trupe
de
in Albania, guvernul grec a hotărlî să mobilizeze trupe in cîteva districte
frontieră. După unele documente ale statului major grec, publicate în 1960 •9,
Grec·a s-ar fi mulţumit numai cu aceste măsuri, in urma asigurărilor date de
unele personalităţi ale guvernului german, prin ambasada de la Berlin, ,.că
Italia se va abţine de a ataca Grecia, dacă aceasta la rîndul ei se va abţine să
ia măsuri provoC'atoare".
Guvernul italian continua să se pregătească contra Greciei in mare secret.
Mussolini era hotărît să conducă .,un război de inspiraţie italiană, in care toate
meritele şi victoriile să-i revină lui" 50•
1n citeva ocazii Ciano a scndat pe Ribbentrop şi pe Hitler pentru a afla
care ar fi părerea şi poziţia lor in legătură cu un eve ntual atac asupra Greciei
din partea Italiei. Răspunsul lor a fost la inceput evaziv şi in cele din urmă
negativ.
1n repetate rinduri, in vara anului 1940, Hitler a declarat lui Mussolini că
in vederea C.istrugrrii Angliei, nu era îngăduit să se mai deschidă vreun alt
teatru de operaţiuni, mai ales in zena Europei centrale şi meridionale. Toate
forţele, sublinia Hiller in faţa lui Ciano in iulie 1 940, trebuiau lndrcptate in
Gcest scop. Pe măsură ce atacul dirert asupra Angliei părea a fi ireali:zabil,
marina de război �i aviaţia germană nefiind în stare să asigure invazia insu
lelor br;tanice, cel c!e al treilea Reich suferă prima iniringrre care avea să
aibA repercursiuni asupra desfăşurării ulterioare a războiului. Crice acţiune a
Italiei in GrEcia atunci punea în primejdie planurile GermaniPi în Balcani şi
mai ales stinjenea aplicarea hotărîrii statului major şi a lui Hitler din iulie
1940, de a ataca Uniune Sovietică. HitlEr, ca şi cei apropiaţi lui erau hotărlţi
să împiedice Italia de a ataca Grecia.
La 1 1 octombrie, Mussolini află că o misiune militară germană a fost
trimisă in România pentru a .,proteja" zona petrolieră. Mario Toscano, un bun
cunoscător al istoriei Italiei din această perioadă, scrie că în faţa acestei ştiri
Mussoilni ,.a căzut 'din nori" 52• Furios impotriva lui Hitler, a declarat lui
Ciano .,de data aceasta ii voi plăti cu aceeaşi monedă. Va afla din ziare cA
am ocupat Grecia. In felul acESta echilibrul va fi restabilit". Intrebat fiind de
Ciano dacă s-a sfătuit şi cu Badoglio în ceea ce pri veşte atacarea Greciei, d
l-a răspuns : "IncA nu, dar imi dau demisia de italian, dacă cineva va consi
dera că pot fi dificultăţi in lupta impotriva Greciei" 5l.
La 15 octombrie, la Palazzo Venezia s-au intrunit la Mussolini, cei mai
Importanţi generali în vederea punerii l a punct a atacului
asupra Greciei.
Autoarea lucrării, printre puţinele de altfel, despre istoria Greciei in perioada
" Revue d'hbtoire de la deuxieme guerre mondiale, nr. 38, Avril, 1960, p. 1&.
50 E. Sc-hramm von Thaden, op. cit., p. 186.
s 1 /,es IJettres s�C'rcotes, p . 77.
52 M. Toscuno, L'Itolia e gli accordi tedesco-sovietici dell agosta 1939, Firena.
Snndonl. 1!155, p. 06.
Sl G. Ciano, Diario, 1, Milano, p. 314

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

STUDIEREA CELUI DE AL DOILEA RAZBOI MONDIAL

227

al doilea război mondial, publică .şi procesele verbale ale acestei con
care prezintă interes :... Ele subliniază uşurinţa cu ca1·e a fost luată
neseri ozitatea informilrii lui Mussolini. Genualii s-au intrecut in a-l
pe Mussolini că războiul va fi scurt şi, mai ales, victorios, că albanezii
nrrăbdare" să-şi dea contribuţia, la victorie, că trupele italiene .ab�u
ute în friuM atît de mult doresc să lupte, că drumurile in munţii Greciei
• grele de străbătut. Intr-un cuvint, fiecare din cei prezenţi a încercat să
pe Duce că in faţa armatelor italiene stă misiunea de �a face o plimin Grecia.
faţa unor asemenea perspective trandafirii, nu este greu de inchipuit ce
ve de viitor intrezărea Mussolini pentru Italia, incit a îndrăznit chiar
te pc aliatul său care se opunea la dczlănţuirea acestui război.
·uer decide să se iniîlnească cu Mussolini la 28 octombrie, la Florenţa.
Tenit la Florenţa - aşa cum ii va scrie la 20 noiembde - .,pentru a-mi
vederile mele înainte de a începe conflictul cu Grecia".
·u a mai avut însă timp să se ocupe de această problemă, pentru că in
scsirii sale la Flcrcnţa, armatele italiene trecuseră graniţa greacă. Keifel,
l-a însoţit pe Hitler la Florenţa, sede că la intoarcere Hitler a fost foarte
ce ceea ce a făcut "grot<?asca echipă a aliaţilor noştri� care s-au angaiotr-un asemenea anotin1p în masivul muntos al frontierei grece!jli ". Lucru
. spunea Hi tl�r .se pot întoarce uşor intr-o catastrofău. El aprecia că Italia
făcut mai bine dacă îşi consolida poziţia ei in All:ania, ceea ce �ar fi fost
ll!lllsittJrr in lupta impotriva Angliei în Mediterana• 55.
Din primele zile situaţia
armatelor italiene a
fost din ce in
ce mai
Trupele greceşti, cu toate că nu erau bine pregătite, au luptat cu mult
şi eroism. Moralul
armatei ca şi al
populaţiei civile
au contribuit
in
măsură la repurtarea citorva succese remarcabile.
La 4 decembrie trupele greceşti înaintează spre Valona, unul din prînei
porturi ale Albaniei.
La întrevederea de la Berghof, din 18 noiembrie, Hitler işi exprima in
ea faţă de situaţia din Grecia, în discuţia pe care a avut-o cu Ciano, iar
scrisoarea din 20 noiembrie către Mussolint. el critica cu toată asprimea atacul
Greciei, "despre care nu am fost informat decit in mod vag� 56.
Cind v-am cerut să mă vedeţi la Florenta. scria Hitler Ducelui, "doream
'Vă conving să întîrziaţi pentru această acţiune, poate pentru un sezon
mai
·ce şi in orice caz pînă la încheierea alegerilor prezidenţiale din S.U.A.
�_,•
in special să vă conving despre necesitatea de a nu intreprinde această
e inainte de a fi reuşit ocuparea fulger a Cretei". Să reţinem
deocam
din această parte a scrisorii, faptul că atacarea Greciei a avut loc intr-un
ent cînd, ca urmare a realegerii lui Roosvelt, guvernul german se aştepta la
intArire imediată a colaborării
anglo-amerîcane 5 7, cînd se putea
intrevedea
o apropiată i ntrare in război a S.U.A., ceea ce îngrijora în mod deosebit
l e germane.
.
Hitler continua prin a arăta lui Mussolin-i gravitatea "consednţelor psiho
· ce militare" ale atacării GreCiei. Situaţia din Grecia, scria el, "apasă greu
şi
care erau în plină
evoluţie.
In
vorabil asupra preparatîvelor diplomatice
erai, noi simţim aceste consecinţe sub forma accentuării tendinţei diferite
r naţiuni
care au evitat
de a se angaja
de la inceput · alături de noi şi
ll$1eaptă evoluţia evenimentelor". Bulgaria - exemplificA el - "s-a arătat de la

•d::&ra,

-�i:::!.!:!A
11-:o;:a:ti"
ja;:zi:ll�a

.,..,

r::a-curi

Schramm von Thodalen, op. cit., p. 209-218.
Le Marechal Keitel, p. 65.
56 Les Lettres secretcs, p. 31.
Librairle Droz, Geneve
5 7 F. Friedlander, Hitler et les Etats-Unis, 1 939-1 941·,
.
J!l63, p. 148.
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inceput puţin lnclinată de a se asocia cu alianta tripartită şi acum se arată com
plet opusă chiar de a incepe asemenea tratative". In Franţa, continua el, .,este o
simţitoare intArire a poziţiilor celor care predică o politică de aşteptare şi care
asigură că ultimul cuvint in acest război nu a fost fncă spus". Toate acestea,
scrie el, .,ar putea naşte obstacole in calea operaţiilor noastre viitoare".
Pe lîngă consecinţele psihologice, adică pericolul ca unele state ,.să fie
atrase In tabăra duşmană a Germaniei", cum se preciza ln "Memorandul şi direc
tivele pentru conducerea războiului", din 9 octombrie 1 939, Hitler ami ntea in
scrisoarea sa şi despre unele grave consecinţe de natură militară. Astfel, scria
el, Anglia . va d ispune in urma atacării Greciei de un anumit număr de baze
militare, care puneau sub ameninţare coasta de sud a Italiei. A vio nele de luptă
britanice, scria Hitler, vcr putea mai uşor să atace zonele petroliere din Balcani,
ceea ce ar duce la consecinţe . economice .,inspăimlntătoare" după părerea sa.
ln consecinţă, in scopul de a transforma .,un eşec - cum scria el - intr-o
si tuaţie de unde va rei eşi infringerea definitivă a duşmanului",
Hitler
făcea
citeva _ propuneri. Astfel, Spania trebuia convinsă să intre imediat In război, pen
tru ca in cel mult şase săptămîni să se poată .,elimina Gibraltarul" şi bloca
strlmtorUe. Se impunea, de asemenen, . o inţclegere cu Turcia şi o schimbare a
politicii Iugoslaviei. Interesantă este acea parte · din scrisoare in care Hitler se
referă nu ,.la · propuneri" cu privire la MediteranA, ci la hotărirea sa in legătură
cu situaţia din MediteranA. ChestiU!lea Meditcranei scrie el ,.trebuie lichidată.
Vreau să intre in posesia trupelor germane in primăvara v i i toare, cel · mai tirziu
la 1 mai. Avem deci Duce, in Mediterariă două largi zone de operaţii, zona ita
liană care acoperă cerul _ italian -şi albanez şi oona Egiptului, zona Meditcranfi
orientale". Mediterana a incetat deci de a fi zona " care interesează numai Italia",
aşa cum de atitea ori guvernul nazist a promis celui italian.
Pe frontul din Grecia armatele italiene inregistreazA i nfrin geri . La 23 no
iembrie 1940, Mussolini răspunde Fuhrerului cu o scrisoare supusă şi pe un ton
pllngăteţ, in care intre altele ii explică situaţia .;;�r m atelor italiene. Ele - scrie
ducele - au avut la inceput succese, însă din cauza vremii proaste, a atitudinii
Bulgariei care a permis grecilor să se retragă · in Tracia şi a defecţiunii aproape
totale a albanezilor care s-au revoltat impotriva unităţilor noastre. (6.000 de alba
nezi au trebuit să fie dezarmati numai intr-o singură d ivi zi e de a noastră), au
suferit in cele din urmă in fringeri . Mussolini promitea, in scrisoarea sa, o serie
de concesU faţă de Jugoslavia in scopul de a o determina să se alăture Axei,
aceasta lnsă ,.numai după ce armatele italiene (şi numai ele) vor da o corecţie
Greciei".
ln octombri e, nu numai că armatele italiene erau infrinte dar Mussolinl, fiind
obligat aşa cum a arătat lui Ciano, declara : ,.e absurd !ji grotesc, dar aşa este.
Trebuie să cerem incetarea ostilităţilor prin intermediul lui H itler".
PinA in cele diri urmă in .aprilie 1 94 1 , Grecia va fi: ocupatA de armatele hit
lerfste. Şi . cu :. această ocazie se - va ma-n ifesta .,siDceritatea" alianţei ·italo•germane.
Ar fi suficient .Să• .ami ntim : poate· despFe ordinul ·dat de comandantuL trupelor
S.S., Sepp Dietrich, după capitularea arm atei din Epir, prin C&n!: se: inteuicea
accesul trupelor: italif:ne pe : teri toril.ll. ·crec�)'·
.
.
_
_
_
.. . . . .
_
.
_
.Eşecul· italian .·Jn. . Orecia. vine .·li:ă se •c;laQge. Ja flll i mentuh ,.progrJrnulul· medl
teranien" . al fasclsmull,li care· a ,fost cu totul. _in disproporţie cu posibilităţile Italiei.
.
. : Intervenţia Germaniei in Gre�ia, pe baz<l _ planului . M ar.i ţa" , dep-arte de a
u�Jn &alvarea pres.tigiului Italiei şi a lui . Mussolini, a . constituit uri mijloc ăe
-·
a inlAtura _ orice pretenţie a I�iei
Pţl).i ���a
c�i �ă. ·
. . , .

lil

··.- : · ·a

��

c.e6 Uttres ��crnes, p. ea:

" Schramm von Thodalen, op. cit., p. 196.
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sur de riches informations et des sources documentaires, l'auteur etud i P
moments d e l'histoire des relations entre
l'Allemagne
hitlerienne
et
pendant les annees de la deuxieme guerre mondiale. Il tient â
que, des le debut m�me, !'axe Rome-Berlin a ete une alliance sans
entre deux partenai res, J'un puissant et l'autre faible au point de V"'"
et militaire, sans unite de vues et dans laquelle les divergenct>ll
les objectifs de guerre se sont Rllit�s est devenue de plus en p l11•
la collaboration militaire, durant l e s annees de la guerre, insuffisante.
de realiser la sti p ulation in seri te dans le . Pacte d'acieru, conforme.
laquelle les deux Etats devaient se consulter sur ce qui concerne IA
generale de J'Europe et sur les mesures a prendre en vt:e de la defense
inter�ts, le gouvernement hitlt�rien n'a cesse de mettre son allie devant
accomplis, la l iberte d'agir de !'Italie etant de plus en plus l i mite, non
IIIILB�:�r�tt ă cause de sa faiblesse economique et m ilitaire, mais aussi a cau•,.
politique de subordination menee par l'Allemagne hitlerienne.·
.Pour souligner ces conclusions, J'auteur a etudie les relations entre les deu-.:
au moment du declanchement de la deuxieme guerre mondiale et de
11!1;;.1ue de la Grece par !'Italie.

�

l����

�.:!IaD
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DE ANt DE LA NAŞTEREA LUI NICOLAE IORGA

N ICOLAE IORGA

(1871 - 1 940)

GH. BUZATU

In panteonul civilizaţiei româneşti şi universale, Nicolae Iorga rc
: !?Zintă incontestabil o culme. Numele lui a fost asodat, nu o dată, cu
._?._ea a'c geniilor Renaşterii şi ale Vea('ului Luminilor. După cea mai
·_-insă analogie, N. Iorga poate fi asemuit cu Voltaire, despre care Vic.r- Hugo arăt a în mod atit de plastic : "A fost mai
mult decit un om,
& fost un veac".

Născut la 5/1 7 iunie 1 8 7 1 in Botoşani, N. Iorga, de o precocitate rar
.-:tilnită (la, virsta de şase ani era familiarizat cu cronicile Moldovei şi

::: tea in original clasicii literaturii franceze), d upă strălucite studii liceale

•i universitare, pleacă in străinătate in

1 890 pentru a se specializa in
5lologia clasică. Atras de studiul trecutului însă, i se dedică fără rezcr
. c. In anul 1P93. a absolvit cursurile de la Hautes Etudes din Paris cu o
xrare tratînd despre Philippe de Mezieres (1 327-1 405) et la croisad.e
.nt XIV-e sie c le (Paris, 1 896) şi şi-a trecut doctoratul la Leipzig, sub
-:onducerea marelui Karl Lamprecht, cu o teză închinată lui Thomas 111,
_'.fc:rquis de Saluces (Paris, 1 893). Ambele lucrări au fost primite cu in
teres de către c ercurile ştiinţifice din Apus.
Revenit in ţară, tînărul istoric a ocupat prin concurs catedra de is
terie universală a Facultăţii de Litere din Bucureşti. Incepind de la 1
r.ciembrie 1 894, cind a susţinut "lecţia de deschidere " la Universitatea
din capitală, N. Iorga avea să desfăşoare timp de aproape o jumătate de
\-eac o muncă neobosită pe tărîmul studiilor istorice, ilustrînd şi sporind
ca nimeni altul in România prestigiul disciplinei respective.
In primele· două decenii ale activităţii sale ştiinţifice, N. Iorga s-a
preocupat indeosebi de culegerea şi editarea izvoarelor trecutului. Cu.·
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a-p�fundată a acestora a constitqit baza marilor sin teze pe
va intirzia _ să · l e deâ la iveală. Iorga a editat in to tal peste 1 00
de documente privind iStoria naţională şi universală,- lucru care-,

�..... ,, .., ar fi- fast îndeajuns pentru a impune· numele său în istoriogra

er nă: Dintre ·colecţiile de izvoare tipărite de ·er trebuie amintite
Acte $i fragmente cu privire la istoria Românilor- (3 voi., 1895

es �

; Manuscripte din biblioteci străine relative ta istoria Românilor
, 1 898-1 899) ; Note-s et extraits pour servir ' d l'histoire des croi
au XIV-e siecle (6 ·voi., 1 898-1 9 1 6) ; Studii şi documente c
· u prila istoria Românilor (31 voi., 1 90 1-1 9 1 6) ; colaborarea la colecţia
uzaki (v oi . X-XII, XIVt-z şi XVt�).
Contribuţia lui N. Iorga la îmbogăţirea cunoştinţelor în domeniul
· · naţionale este fără egal. Ar fi inutil să preCizăm aici extrem de
-"""""'oasele probleme ori di verse) e perioade istorice · care au format obi�
preocupărilor sale. Practic vorbind, nu există ungher al ist ori ei pa
. care să fi scăpat atenţiei sale , asupra căruia el să nu fi lăsat solide
ografii şi documentate articole şi comunicări ori numai cîteva men
· • fie şi fugare. G. Călinescu rwarca cu î ndreptăţire, în a sa Istorie
"teratutii române de la origini pînă în prezent (Bucureşti, 1941), că

Iorga "e un specialist total, un istoric care a sorbit apa tuturor. Nu
cu putinţă să-ţi alegi un domeniu o'r icit de îngust şi umbrit din
· a română fără să constaţi că N. Iorga a trecut pe acolo Şi a tratat
în fundamentul ei. Multă vreme istoricul viitor va fi osîndit să
ICIJreCteze, să sporească sintez�le lui N. Iorga. . . , plăcerea de a intra intr-o
- ure virgin ă îi va fi refuzată".
Interesul lui N. Iorga pentru istoria Românilor (cu R mare, cum a
IJICris toată viaţa) datează din fragedă tinereţe. ' El a fost stimulat desigur
de parcurgerea crQnicilor Moldovei la o vîrstă cind, · de obicei, copiii
erg la grădiniţă. Flacăra aprinsă a rămas nestinsă şi, în cursul zbuciu
matei sale adolescenţe, asistăm pent � u · prima dată la o aplecare · sistema
.că asupra faptelor din trecutul nr:1mului. Primele studii de istorie na
·onală i.. au fost tipărite la Iaşi,- înhe 1890-1 892, în paginile unei pres""
tigio�e publicaţii indrumată de .A . D. Xenopol - "Arhiva Societăţi i
sllinţifice şi literare". In anii imedi at următori s-au adăugat noi şi noi
contribuţii istoriografice,. pentru ca in anul 1 905 să surprindă pur şi sim
plu lumea ştiinţifică din ţară şi din străinătate cu o sinteză . remarcabil"
prin proporţiile întreprinderii şi original itatea C'Oncepţiei : . Geschichte des
rumănischen Volkes in Rahmen sein� Staatsbildungen (2 vol.). Tipări tă
·

la Gotha, în cadrul celebrei colecţii Ges-chichte des Ewropaischen Staaten,
wdrum�tă · atunci de K. Lamprecht, · lucrarea · î mbrăţişa ' trecutUl comun
al tuturor Românilor, fără--considera ţie de graniţele politice rce�i separau
lr1 acel moment. In decursul indelw .gii sale activităţi şt iinţifice, N. Iorga
prinCipablor
a consacrat documentate monografii · unor mari figuri şi
Q\'enimente din isto.ria ·patrieL D om niile lui Mihai Viteaz.ul şi Ştefan cel

Mare, ale . lui Radu Şerban ş! C. Dr�ncoYeanu, faptele lui .Tudor . Vladi-�
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mirescu sau evenimentele legate de înfăptuirea Unirii de. la 1 859 sau
de dobindirea inderendenţei naţionale in 1 877
sint numai citeva din
tre temele care, o dată sau in repetate rinduri , au reţinut atenţia mare
lui istoric. Intr-o altă serie de mon ografii a sintetizat istoria bisericii. a
armatei, comerţului, industriilor, învăţămîntului şi artei vechi româ
neşti. Nu a ocolit problema continuităţii şi in cercetările întreprinst� în
acest domeniu (v. La "Romanie" danub;enne et les barbares du lV-e
siecle, H l24 ; Le probleme de l'abandon de la Dacie par l'empereur A ure
lien, 1 924 ; Vre nouvell e theorie sur l'origine des Roumains, H l21i) a
respins aserţiunile pseudoştiintifice ale istoricilor străini care tăgăduiau
dreptul de existenţă al poporului român pe aceste meleaguri. De aseme
n<:>a, in dome-niul istoriei literaturii noastre vechi şi moderne a intocmit
mai multe sinteze dintTe care unele au răma� fuT'Idame" tale nină astăzi
(v. Istoria literaturii române in secol,Ll al XVlll-lea. 1 68R- l 82 1 , 2 vol.,
1901 : Istoria literaturii religioase a Românilor pînă la 1 688, 1 904 ; Isto
ria literaturii româneşti in veacul al XIX-lea de la 1 R2 1 innainte. In le
ontv.ră cu dezvoltarea culturală a neamului, 3 vol., 1 907-1 909). In inves
tigaţiile sale savantul român a fost călăuzit in permanenţă de necesita
tea strinRentă de a integra istori a poporului său in sfera istoriei l!enerale
a omenirii. Ca o mărturie a străduinţelor depuse in această direcţie stau
multe lucrări de-ale istoricului. toate incun unate de o sinteză ll"ică in
genul ei in istoriograf;a noastră : La place des Roumains dans l'histoire
universelle (3 vol., 1 935-'-1 936).
Lucrarea fundamentală a lui N. Iorga, Istoria Romdnilor, a fost ela
borată şi tipărită in cursul ultimilor ani ai vieţii ( 1 0 vol. . 1 9 36-1 9:19).
Areastă operă. care s-a bucurat şi de o ediţie in limba franceză (v. Hts
toire des Roumains et de la romanite orientale, 1 0 vol., Burarest. 1 9 :W- 1 945). este cea mai valoroasă dobîndire a istoriografiei româneşti dina
inte de 1 944.
In domeniul istoriei universale N. Iorga a intrePrins de asemcnl'a
ample investigaţii, ale căror re711ltate 1-au imous defin itiv in istoriogra
fia ge.,erală încă in preaj ma izbucnirii primului război mondial. Debu
tînd cu lucrările amintite consacrate lui Philippe de Mezieres şi Thomas
III de Saluces, continuind apoi cu editarea surselor medievale. datind
indeosebi din vremea cruciadelor. istoricul român şi-a consolidat prcs
ti!!iUl printr-o sinteză in mai m11lte tomuri imhrăţişind intreaga istorie
a Imperiului otoman (v. Geschichte des osmănischen Reiches, 5 vol.,
1 90R- 1 9 1 3). Deopotrivă savaritul român s-a remarcat ca un eminent bi
:t:A ti1"1ololl (v. The Byzantin Empire, 1 907 : B'l!zance apres Byzance. 1 9 :l4�
Histoire de la vie byzantin e. Empire et civilisation, 3 voi., 1 9 3 1 ; .ttudes
byza1ltines, 2 voi., 1 939 ----'- 1 940) şi recunoscut specialist al trecutului spa
tiului sud-est european (v. Istoria Statelor balcanice în epoca moderna,
1 9 1 3 ; Histoire des Etat.<: balcaniques jusqu'd 1 924, 1 925 ; Le caractt.>re
comun des institutions du Sud-Est> de l 'Europe ; 1 929 ; Elements de co:n
munaute entre les peuples du Sud-Est europeen, 1935). La diverse inter-

..
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ocupat de elucidarea cîtorva mari "probleme" care au frămÎfl
de secole istoria Europei (v. Chestiunea Rinului, 1 9 1 2 ; Ches
nării, 1 9 1 3 ; Chestiunea Mări i Mediterane, 1914 ; Chestiunea
1 9 1 9) ori de trecutul unor popoare cu care Românii au venit
Patru conferinţe despre
CP"!I�Ict (v. Istoria poporului francez, 1 9 1 9 ;
Angliei, 1928 ; Originea şi dezvoltarea Statului o.ustriac, 1 9 1 8 ;
u l austriac şi cel rus în desvoltare paralelă, 1 9 1 4 ; Cugetare
germană, 1 9 1 7 ; Români şi Slavi. Români şi Unguri,
1 922' ;
· arie a Slavilor răsări teni . Rusia şi Polonia. 1 9 1 9 : Poporul ita· ·
trecut şi în prezent, 1931 ; Relations entre Serbes et Roumains,
Roumains et Tchecoslovaques, 1 923). Privjn d istoria ca "o unitate
a vieţii omeneşti, în orice margine de spaţiu şi timp " , N. Iorga
ca şi în cazul preocupărilor de istorie n aţională - la intocmi. ample sinteze tratînd trecutul omenirii în ansamblu. Eforturile
încununate de succes in a doua j umătate a deceniului al treilea,
publicat, la Paris, controversata Essai de synthese sur l'histoire de
I'W'�!:tln ite (4 vol., 1 926-1 928). Fără a fi pe deplin mulţumit, spre sfîr·eţii îşi propune să alcătuiască o nouă sinte7ă generală
Istoria
umană
prin prisma noii concepţii ,.istoriologice" la care ajuri
pă aproape o jumătate de veac de strădanii în cercetarea trecutu_
Din nefericire, asasinarea mirşavă a savantulu i a năruit întreg pro
lips;nd cu siguranţă istoriografia mondială contemporană de o
fundamentală şi unică.
oncepţia istorică a lui N. Ior�a a fost î n esenţă idealistă. Lipsită
itate, ea a fost determinată de multiple curente eterogene care au·
lat mai cu seamă în istoriografia franceză şi în cea germană. Tre
reţinut, totuşi, că de-a lungul fecundei activităţi ştiintifice a lui N.
conceptul său asupra procesului istoric a suferit - parţial, nu in
- o evoluţie neîn treruptă. El s-a îmbogăţit treptat cu multe ele
te noi ori s-a remarcat prin renunţarea la unele puncte de vedere
· Savantul a fost tot timpul de părere că rolul primordial în dcztarea societăţii revine factorilor spirituali, iar n u celor materiali. Nu
· , de aceea. întîmPlător că atenţia invăţatului s-a in dreptat cu preră
spre istoria cultural-politică. ln numeroase cazuri însă istoricul a
•t �i exptls in mod e)<act importanta factorilor economici în progrc
vieţii sociale. De altfel, in multe d i n lucrările sale au fost incluse
itole intrf'�i consacrate analizei situaţiei economice sau sociale in di
e epoci. Iorga a tăgăduit acţiunea vreunor legi în sfera vieţii sociale,

-lmi�:JT.

�I:IIIC=!i·sm

-

-

-

nu a respins orice determ.inism.

ln ultimele decenii ale vie tii,

el' a

�s la convingerea fermă a repetabilităţii, pe trepte mereu superîoatc,
faptelor în istorie (v. Generalităţi cu privire la studiile istorice, ediţia
1 11-a, 1 944). In sfîrşit. î n aceeaşi vreme a enunţat sisttmul său "isto

"ologic". O p-ecizare aflată in notele preliminare ale ultimei sinteze de
rie generală, rămasă neterminată, atestă că N. Iorga stabilise o deo-

15ebire esenţială între istoria tradiţională "care spune tot ce ştie, pentru

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

IZ38

GH.

BUZATU

6

a-l spune, şi istoriologie care nu se opreşte . decit la faptul caracteristic,
pentru a-1 comenta".
· In afară de studiile istorice, N. Iorga a lăsat creaţii durabile în nu
meroase alte domenii ale disciplinelor umaniste. Astfel, opera lui - im
presionantă ca proporţii (peste 25.000 de titluri de sinteze, monografii ,
studii, articole, note, comunicări, articole de ziar etc.) - cuprinde exce
lente pagini autobiografice (v. O viaţă de om aşa cum a fost, 3 vol., 1934)
şi memorialistice (v. Memorii, 7 vol., 1 931-1 939) ori calde evocări ale
multora dintre Oamen ii cari au fost (4 vo l ., 1 9 1 1-1939). D e asemenea
s-a impus ca un cugetător original (v. Cugetări, 1 9 1 1) şi ca autor al unor
pagini de reală ţinută artistică in domeniile dramaturgiei, poeziei şi pro
zei literare. Cu o perseverenţă rar întîlnită, a cultivat jurnalist:ca în care
a excelat prin măiestria de a surprinde esenţa evenimentelor in citeva
fraze. Tabletele sale, tipărite zilnic in fruntea ,,Neamulu i Românesc" pe
care 1-a editat intre 1 906-1940, rămîn adevărate modele ale genului in
aeeastă privinţă. In fine, Iorga a fost neintrecutul polem"st şi strălucitul
orator căruia G. Călinescu şi I. Petrovici i-au inchinat rinduri de neuitat.
Este nedrept să trecem cu vederea peste activitatea neobosită a căr
turarului de ctitor şi î ndrumător. In presa românească, numeroase publi
caţii prestigioase ("Sămănătorul " , "Neamul Românesc", "Rev:sta istori
că", "Ramuri", "Cuget Clar" ş.a.) s-au bucurat de girul marelui savanl
A fondat şi a condus nemijlocit mai multe instituţii culturale sau cenb-e
de cercetare ştiinţifică, precum : "Universitatea populară de la Vălenii
de Munte" (1 908), "Institutul sud-est european " ( 1 9 14), şcolile române
din Franţa şi Italia, "Institutul pentru studiul istoriei universale" (193'i)
ş.a. După anul 1 907 a avut un rol din ce in ce mai decisiv in orientar�a
:-Ugii Culturale".
Spornica activitate a lui N. Iorga nu a intirziat să fie apreciată d�
către cele mai inalte foruri ştiinţifice şi culturale din lume. Savantul
român a fost ales membru titular sau corespondent al mai multor aca
dcrnii şi societăţi di n ţară sau di n stăinătate (Academia Română, Insti
tutul Franţei, Academia de ştiinţe, litere şi arte din Lyon, Academia Dci
Lincei din Roma; Academia de litere şi ştiinţe din Napoli. Academia Sue
deză, Academia Polone:; ă , Academia Cehă, Academia de istorie din Sa;}
tiago de Chile, Societatea de studii bizantine din Atena, Institutul Slav
din Londra, Institutul Slav din Praga etc.), iar uni versitătHe de presti
giu din Europa (Universitatea din Paris, Universitatea din Oxford, t;'ni
versitatea din. G er.eva , Universitatea din Bratislava, Facultatea de teo
logie p!"otest;mtă din Paris etc.) i-au conferit înaltul titlu de doctor hono

risa causa.

..

N. Iorga nu s-a remarcat numai pe tărîm_ul ştiinţei şi culturii roma
neşti şi universale. In primele patru decenii ale veacului nostru, el a
fost necontenit prezent in viaţa politică a ţării, intruchipind în cea mai
iA�� � a�ep�e a .cu vintului tipul istotţcului militant., aflat in permant..""D-
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•t::::ii de poporul român în unele din cele mai grele

momente ale
Potr ivit celor exprimate de însuşi N. Iorga, în viaţa de 'Zi
popor istoricul nu se poate sustrage unor inalte îndatoril'i
umanitare. "Istoricul - sublinia marele cărturar şi patriot, :n

ui.
·

•

�
,•

N. Iorga, vorbind la Blaj.

·

ul de recepţie la Academia Română din 1 9 11

- e un bătrîn prin

..,..__..".,,t� al naţiei sale. Dacă nu-l întreabă alţii, el e dator să vorbeas •

Iar· .în anul 1 93'8,· 1n "condiţiile 'istorice specifice momehtului, ·t·l a

-...c"�.t asupra ·folosului stucllil or istorice "in marea luptă pe care o d uce
.drept ·şi unele popoare· pentru_ însăşi . 'existenţa ' ldr " :
.

.

, nici. un. moment savantul ·n u şi-a dezminţit, prîn aiitUdinea..
in de�ursul intregii · lui activităţi publice, crezul afirmat · in : pri...-:
· �- · : : · ·
:
menirii istoricului in · societate. ·
·
Participant· nemijlocit la multe din evenimentele cruciale · ale vremu·.
Io-rg a -s-a aflat, bineînţeles in limitele· determinate- de- apartenenţa
e cla5ă- şi de concepţiile sale, de, partea forţelor progresului, a ntiHpentrtt idealurile :cele · mai ndbile, pentru soluti0natea problemetm• ,
de ţate .depin-dea însăşi dezvoltarea wcietăţii romârl:eşti, Au con
şi · vot rămîne un nepieritor. titltr. de glo.tie pentru N; Ior-ga dăru��
şi v.igoarea cu care a militat pentru' -desăvîrşirea ur1ită,ţii "rtoastte de<
pentru rezolvarea. problemei' agrar,e şi . peptru -acdtdarea . votului ·

ll:i::Ptată
•

.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

·

- --

GH. BUZATU

238

8

universal inainte de primul război mondial, iar, după 1 9 1 8, pentru con
solidarea unităţii naţionale şi, apoi, pentru apărarea independenţei ţării
ameninţată de cotropitorii fascişti. Intotdeauna, istoricul a proclamat
ce la înălţimea prestigiului de care ajunsese să se bucure in ţară şi peste
hotare - drepturile poporului român. " . . . Noi una o ştim : dreptul nas
ti u. Şi cine are un aşa drept este ne biruit, oricine i-ar sta in faţă" , ele
clara el in . 19 1 5. In anul 1 938, răspunzînd pretenţiilor nesăbuite ale agre
sorilor hitlerişti, el a avertizat că "hotarele României. . . sintem gata a
le apăra cu armele".
.
-

Dar savantul român nu a fost preocupat numai de soarta propriului
popor. El a vegheat in permanenţă pentru apărarea drepturilor şi inte
reselor tuturor naţiunilor, mici şi mari. Prin această latură a activităţii
sale, strălucitul istoric s-a impus şi in conştiinţa popoarelor lumii.
Susţinător al libertăţii popoarelor şi al progresului nestăvilit al civi
lizaţiei, N. Iorga a combătut cu vehemenţă, după 1 933, fascismul . germ3n.
Ori de cite ori i s-a oferit prilejul, el a dezvăluit fără teamă substratul
planurilor criminale ale hitleriştilor care tindeau, fie şi prin declanşarea
celui mai groaznic război din istorie, la inrobirea popoarelor şi cucerirea
dominaţiei mondiale. Cuvintele lui Iorga, aflind o largă audienţă in rîn
durile opiniei publir e din ţară şi din străinătate, au neliniştit profund
pe fasciştii de la Berlin, care au plănuit asasinarea istoricului. Ei <JU
ales momentul potrivit la sfîrşitul anului 1 940, atunci cind tara se zhăt< a
in lanţurile dictaturii antoncsciane-legionare. In după amiaza zilei de
27 noiembrie 1 940 N. Iorga a fost ridicat direct de la masa de lucru (t-ora
aplecat in acele clipe asupra Istoriologiei umane) şi impttşcat de o bar.dă
de legionari. Monstruozitatea crimei comise nu poate fi exprimată in c •.J 
vinte, căci Nicola e Iorga a aparţinut - prin tot ceea ce se despnn.dc
mai pretios din exemplul vieţii şi din cuprinsul operei lui - nu nu
mai României, ci umanităţii intregi .
..

Numeroase şi trainice fire au legat pe N. Iorga de Moldova, î n g�
neral, de oraşul Iaşi, in special. Născut la Botoşani, marele cărturar şi
patriot a fost însă un produs spiritual al laşilor. Prin 1 9 15, in a doua
ediţie a Drumurilor şi ora�elor din România, istoricul releva : "Dacă stau
�-mi adun, pent: u a le povesti, cele ce ştiu despre dinsul (despre ora
şul laşi - n.n.), amintirea mă duce departe-departe şi, ca a atitor altora,

sufletul mieu insumi e zidit in desfăşurarea din ultimele timpuri a laşi ·

lor (subl. ns.
G. B.)". Tot atunci, evic!cnţiind că familia sa - . "de spre
mamă şi de spre tată" - provenea din laşi, el adăuga că "oraşul accsra
e pentru mine aproape ca şi oraşul mieu d e naştere (subl. ns. - G.B.)·' .
Data primului contact cu vechea capitală a Moldovei Iorga a stabi
lit-o cu precizie in autobiografia sa : anul 1 877, cind a vizitat o rudă a
sa, pe fostul postelnic Manolache Drăghici, cronicarul "întârziat" al
Moldovei. De atunci şi pînă in preajma intervenirii groaznicului sfîrşit
-
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..rz:1u.Jui, multe dintre momentele importante ale vieţii şi activită\ii
fi rupte de Iaşi. Astfel, aici , între 1 886-1 889, ca elev şi stu
ul Io. ga a căpătat temeiurile "zestrei de ştiinţă" cu care a
viaţă. ln acelaşi timp, Iaşul a fost gazda a numeroase publica
" a Societăţii ştiinţifice şi literare" , "Contemporanul" ş.a.) ln
pagini N. Iorga a debutat, în domenii atît de diferite (.storio
·ucă literară, poezie). Poate părea straniu , dar în anii 1 894 şi
·· 1-au purtat tot cătt e străve<..hiul centru cultural şi istoric unde
- urat concursul "celebru " în urma căruia a obtinut catedra de
universală de la Universitatea din Bucureşti. In martie 1 906, isto
ţinut să pună la Iaşi. bazele Frăţiei bunilor romdni, societate cu
uri naţionale, sociale şi culturale. La alegerile parlamentare din
7, orgar.izate după marea răscoală a ţăranilor şi in . cursul căreia
s-a atlat necondiţionat alături de cei mulţi şi oropsiţi, el a candi
pe listele colegiului al II-lea din Iaşi, care, acordîndu-i
voturi, i-a per mis să obţină primul mandat de deputat în Par
llli:%'1:ttl
: l ţării. In .anii imediat următori, N. Iorga a fost unul dintre prin
ai unei dîrze acţiuni pentru etemizarea memorie1 lui
Ioan Cuza prin ridicarea impozantului monument care c;tră
BL;e"::e pînă astăzi Piaţa Unirii. In ianuarie 1 9 1 6, în urma imbolnăvirii
D. Xenopol, Iorga a acceptat să-1 suplinească fără pretenţii peeupe fostul său pro...esor la cursul ţinut la Universitatea ie�cană. Mo
era impresionant şi Xenopol i-a comunicat, la 1 5/28 august 1D 16,
său de odinioară : "E frumos şi măreţ ceasul ! Alexandru
.,a..::z.ou1"v1 întinzind mîna adolescentului genial, care a fost să fie Neculai
dnd păşia spre răsărit, N. Iorga, făcînd aceeaşi mişcare faţă de
Xenopol, cind păşeşte spre asfintit".
Deosebit de importantă, cu reale foloase pentru viitorul ţării şi ::u
.._..
,
,....... ..... ui, a fost activitatea desfăşurată de istoric la Iaşi în timpul roz
unităţii naţionale din 1 9 1 6- 1 9 1 8 . In acest oraş, devenit tempo 
capitala României libere, Iorga a · pur tat sus - mai ales prin ziarul
"Neamul Românesc" - stindardul luptei pînă la capăt pentru repu
ţării în drepturile ei între.gi şi pentru desăvîrşirea unităţii de stat.
articolul tipărit în primul număr al "Neamului Românesc" scos la
în vremea retragerii (29 noiembrie/ 1 2 decembrie 1 9 1 6), Iorga a de·�
i nalta semnificaţie r e care o căpătase. i n urma evenimentelor pc
' oraşul devenit gazdă primitoare pentru toţi ce1 car" părăsiseră
·ur. ile ocupate de inamic, luînd calea "pribegiei" : "Iaşul e a!-1 nu un
ci un simbol de rezistenţă naţională, de afirmare nezguduită a unc1
orii pc care n-o părăsim. fi indcă nu voim a o păr�si ". Iar peste cîteva
.;..e, la 14/27 decembrie 1 9 16, în Parlamentul românesc reunit atunci �n
Teatr ului Naţional din localitate, Iorga · a pronunţat memorabilul dis.
al "rezist�nţei pînă . la capăt".
La sfîrşitul războiului mondial din 1 9 1 4-1 9 1 8, după implinirea
ealului de unitate naţională, cărturarul a stabilit ·Ce se cuvine Ia�u
. ? Pe un ton vehement, el a respins opinia vehiculată pe atunci' potri·
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Yit căreia fosta cetate de scaun putea să rămînă, după plecarea oficiali
tăţilor la Bucureşti, un oraş nmiluit" şi a insistat ca să ajungă a repre
zenta "un izvor de energie, pentru sine şi pentru intregul corp naţional".
De-a lungul întregii perioade dintre cele două războaie mondiale,
fată de indiferenta condamnabilă a autorităţilor burgheze, N. Iorga nu
a incetat să revendice pentru oraşul Iaşi un tratament aparte la care il
indrituia bogatul lui trecut. Ilustrative in această privinţă sint conside
rentele expuse in conferinţa ţinută la 6 aprilie 1 935 - in aula Universi
tăţii fondată de Cuza şi Kogălniceanu - despre Ce a fost, ce este, re
poate fi Iaşul. ln anul următor, la 29 noiembrie, · istoricul a revenit la
laşi pentru a propovădui de astă dată, in ajunul vremurilor turburi şi
grele pentru ţară care se prefigurau, ncultul onoarei naţionale". Cele din
urmă cuvinte ale conferinţei de la Teatrul Naţional poartă pecetea unui
veritabil testament pentru contemporani şi urmaşi : "Să luptăm pentru
r idicarea ţării noastre, căreia ii este hărăzit un destin din cele mai fru
moase in acest orient al Europei" .
. N. Iorga şi-a mărturisit afinităţile sufleteşti care-1 legau atit de mult
de laşi pînă in preziua cind, in mod atit de brutal, i-a fost curmat firul
\ ieţii. ln textul definitiv, din 1 940, al amintitelor note despre Drumuri1.c
şi oraşele din România, el a păstrat neschimbat conţinutul capitolubti
dedicat Iaşilor inserat în ediţiile precedente, inclusiv această constatare
care voia să insemne mai degrabă un indemn pentru toţi compatrioţii :

"Sînt romdni cari n-au fost niciodată la laşi, deşi n-ar trebui să fie nici
unul, ciki cine n-a fost aici nu poate să străbatd cu înţelegere foile ce!or
mat fromoase cronici, nu se poate pătrunde după cuviinţă de spiritul
trecutului nostru, care trăieşte in acest loc mai viu şi mai bogat decit
oriunde . . . In conştiinţa lui naţională ar fi o lipsă dacă el n-ar fi vdzut
oraşul care a fost şi-şi zice încă astăzi, cu mîndrie : ..Capitala Moldovei ...

(subl. ns. - G. B.)".
Martor al atitor momente ale urcuşului lui Nicolae Ioaga spre ne
murire, laşul este un fericit beneficiar : parte din faima trecută, prezentă
!fi viitoare a marelui cărturar şi patriot se răsfringe şi asupra sa.

NICOLAE IORGA (1871-1940)

. - . Resume
esqulsse la - personali te et . l'actlvite du grand . hlstorien
roumain
O'abord on 5ouligne la co nt rib u ti o n essentielle . du savant. au deve�
[oppement de l'historiographie moderne. L'historien a emb rasse le plus vaste hori
zen de la generation de son �poque; tkpui s les problemes de- detail- jusqu'aux
syqthţ;eş . ţl'tljstoire . nationale:� au universelle. La bi bliographie des �crits de N. Iorga
comprend plus de 25.000 O UVrages, articles de reVlleS OU d,e joUm8UX, etudes·
l:liţ;toJ;"iqu�ş. litteyaires, . politiques, . sociales . et tconomiques. L'auteur expose. par
aiUenrs -lB" conception 1ristoiique de N. Iorga· et son activite publique. Oans la
demi�re partie dU reeit on met en evidence lea a!flnites · spjri tuelles Q';li . ont Ue
.. , 1
N. J�q de la vieill� capitale de la �lda'lliţ� Jassy. ,

..
L'auteur
Nicolas Ion�a
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.. nd despre Nicolae Iorga te afli in faţa uneia din cele · mai mari
pe care le-a produs istoria şi cultura noastră naţională. . .
vant de renume mondial, e l s-a distins c a o personalitate covirşiprin uriaşa 1:\CUmulare de cunoştinţe şi varietatea domeniilor in care
estat. Opera sa cuprinde numeroase studii şi lucrări de 'sinteză ·
.....,...,It
... istoria României cit şi istoria universală, un mare număr de volu
c:are tratează istoria economică şi culturală a ţării noastre. El a fost
��"'wa poet, dramaturg, istoric şi critic literar. In toate aceste domenii,
--...... ..,. ... a adus, in limitele concepţiei determinate de epoca in care a trăit
clasa căreia îi aparţine, interpretări şi sensuri orginale şi prin aceasta,
portantă contribuţie la dezvoltarea culturii naţionale . .
Personalitatea lui Nicolae Iorga iese în evidenţă nlJ. numai ca om de
şi cultură, ci şi prin activitatea sa ca militant politic şi om de stat.
��o.�rn;�nP patru decenii a desfăşurat o intensă . activitate ca deputat i n par-·
t . . In - acest cadru,. în discursurile şi interpretările sale, întîlnim luări
poziţie, uneori �aintate, }mpotriva măsurilor arbitrare şi legilor . abu
adoptate dE: -parlamentul burghezo-moşieresc.
Din. acţastă- ·activjţ�te, ca de altfel din: intreaga sa operă ştiinţifică şi
ară,· se degajă ,.patriotis·n:tul înflăcărat al marelui savant, grija deose.,
pentru apărarea independenţei economice şi politice a ţării, . recunoaş
a neajunsurilor economice şi sociale generate - de orinduirea capitalistă,
poziţia pozitivă faţă de măsurile de indreptare a· unor .. neâjunsuri social.
·
· · ·.
· ·
�tiornice Şi politice�·

1118SJr:ta.li tăţi
·

·

·

.

· ·

.

·

·

·

ln preocupările lui .. Nicolae .Iorga problema ţărăneasc�· a. ocupat un

loc central. El a av·ut un cul't deosebit pentru ţărănime, căreia f-a · cbnsacrat
multe din lucrările sale. De existenţa. ţărănimii el: lega, i n · tr.ecutuF istoric
16

-

Cercetări istorice
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al ţării, păstrarea fiinţei naţionale a poporului nostru. "Lumea aceea (ţă
rănimea n.n.) munceşte, deşi n-a�e ce să aştepte, lumea aceea crede, deşi
nădejdile i-au fcst aşa de mult înşelate ; acolo conştiinţa e încă dreaptă,
braţul harnic, inima caldă. De acolo ne-a venit mintuirea, cind steaua nea
mului părea că apune, brazii ace�tia au fost verzi de-a lungul veacu· ilor,
pe cind atitea putregaiuri s-au spulberat de vintul vremurilor" 1• N. Iorga
aprecia că masele ţărănimii sint singurile care păst:au toate urmele de
limbă, credinţă şi obiceiuri ale poporului român. "Limba populară, e limba
invariabilă aproape a ţăranului, acest trecut viu al nostru, la care găsim
toate urmele de limbă, credinţă şi obiceiuri" 2 •
Cultul lui Nicolae Iorga pentru ţărănime era bazat atit pe formaţia
sa istorică, dar şi pe cunoaşterea stărilor de lucruri din viaţa satului ro
mânesc in timpul vieţii sale. N-a fost colţ de ţară pe care el să nu-l fi
vizitat şi să nu fi avut contacte directe cu populaţia, indeosebi prin con
ferinţele pe care le prezenta. Cunoaşterea istor iei şi cultul pentru ţărăni
me 1-au făcut pe marele savant să scrie cu atîta c ăldură despre viaţa grea
a ţărănimii, determinată atit de exploatarea boierimii cit şi de dominaţia
economică străină. "Popor sărac in ţară bogată, aşa am fost şi aşa sintem.
precum in ţară lumină am fost şi sintem neluminaţi, in ţară de fericiţi
nenorocirea nu s-a dezlipit de noi . . . E adevărat că au făcut averi
marii boieri, o mină de oameni ce şi-au trecut comorile din neam in neam
crescindu-le. E tot aşa de adevărat. . . că au făcut averi străinii... Luxul.
desfriu} stăpînilor au dus pretutindeni vestea despre grasa ţarină româ
nească, in care valahi buni. . . robesc tot aşa de răbdător la ai lor ca şi la
străini "3
Atrăgind atenţia asupra condiţiilor mizere ale ţăranilor, Nicolae Iorga
expune pe larg exploatarea acestora prin sistemul relaţiilor feudale, in di
ferite ţinuturi ale ţării. In tot cuprinsul Munteniei şi Olteniei se fac "ne
maipomenite abuzuri, nelegiuiri aproape cu dijmuitul, spre paguba, s�
deznădejdea chiar a unor bieţi oameni fără apărare, care n-au nici unde
se plinge. . . Şi an de an, exploatarea sa "îmbunătăţeşte" in folosul ex
ploatatorilor ! " 4• Aceleaşi aprecieri le face şi in legătură cu situaţia ţăra
nilor din judeţele Putna şi Tulcea, arătînd in anul 1904, că satele din
aceste j udeţe sint ca acele de pe vremea lui Alexandru cel Bun 5• Iar i::
însemnările pe marginea unei monografii . a comunei rurale Bragadiru judeţul Ilfov, scrisă de V. A. Gidei, N. Iorga arăta că in această comună
sint oameni care stau in tainiţe cu un singur ochi pentru lumină, sir.�
odăi in care dorm la un loc trei familii . . . Sint oameni care muncesc di=
greu din zori şi pînă in noapte şi cîştigă pentru aceasta şapte gologani
•

.. _

1 ,.Timpul", 9 ianuarie 1893, p. 13.
2 "Lupta", 19 august 1 890.

3 N. Iorga, Neam de sdraci, tn "Neamul românesc", anul I, nr. 61, 7 d�
brie 1906, p. 1 13-- 1 14.
4 N. Iorga, Dtn ale dijmuitului, in "Neamul românesc", antil I, nr. 57, 25 de-
l."embrie 1906, p. 54.
5 "Semăo4toru1". anl,ll III, nr. 22. 30 mai 1907, p. 338.
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Sînt plinzuri veşnic aceleaşi, cu ceapă, mămăligă şi conserve

.. ,

"tică sistemul de arendare a pămîntului şi pătura arendaşilor, pe
teşte "comercianţi de pămînt, care, prin capitaluri împrumu
. g milioane . . . Ţăranul de pe moşiile arendate, - scria N. Iorga
· sărac de cum era cu 40 de ani în urmă" 7• "Socot că arendăşia
căci "arendaşul stoarce averi de sute
·�
. � în momentul de faţă . . .
.__.
. ....
ce lei. . . de la nenorociţii aceia (ţăranii n.n.), cărora nu le lasă
"elea şi oasele" 5• Arendăşia e calificată ca o "neruşinată speculă în
pămîntului şi a omului" 9 •
u

,

unind viaţa grea a ţărănimii din vremea sa, Nicolae Iorga s-a
numai sistemului de arendare a pămîntului, ci însăşi marii pro
���"- "�""- asupra pămîntului. După părerea lui, rezolvarea pr6blemei ţără
buia să aibă ca punct de plecare tocmai dreptul ţăranului asupra
tului, drept pe care acesta nu l-a abandonat nici o dată în conştiinţa
- . . .este încă o mare greşeală in momentul de faţă a cruţa prea mult
proprietate, căci aceasta însemnează a galvanisa un corp mai mult
pe jumătate mort" 10• " .Intrevăd o altă luptă politică în viitor,
- mai !ndrăsneaţă, care să aducă în adevăr o atingere a marii proprie
. . în felul cum se prezintă această mare proprietate in momentul de
ea nu-mi provoacă, în genere, nici simpatia şi nici respectul" 1 1• El
ridicat împotriva acelora care apărau marea proprietate cu argumentul
asta ar asigura exportul ţărU şi deci atingerea ei ar afecta bogăţia
ală, arătînd că, de fapt, banii încasaţi de marii proprietari din ex
produselor agricole nu erau folositor! bogăţiei n aţionale ci, se chel
fie în ţară, dar mai ales in străinătate J:e obiecte de lux produse in
e dezvoltate. "Fără îndoială că marea proprietate nu întrebuinţează
mai însemnată parte din preţul căpătat prin vînzarea grînelor in cu
ul ţării şi într-un _fel care să fie folositor bogăţiei noastre n aţionale.
ştie că o parte din banii aceştia se cheltuiesc în călătorii prin străină
• în petreceri î ndelungate pe alte meleaguri, de către proprietari care
· t absenţeişti de preferinţă sau absenţeişti de prbfesie. Se ştie, iarăşi,
o mare parte din banii care se iau pe grine, se cheltuieşte, in adevăr,
· · in ţară, dar nu în chip folositor poporului şi av1�ţiei naţionale, ci chel
·eme se fac cu lucruri de lux, car� se procură în cea mai mare măsură
din străinătate şi merg prin urmare să alimenteze importul nostru dezas
os faţă de ţările ind�triale din apus " 12
u

•

•

·

•

•

6 "Semănătorul", anul III, nr. 30, 25 iulie 1907, p. 466.

7

N.

Iorga,

Un proiect de lege a arendlirii, in "Neamul românesc", anul 1,

nr. 77, 1 februarie 1 907, p. 371 -372 .

8

N. Iorga, Discursuri parlamentare, voi. J, partea J..a, Bucureşti, 1939, p. 104.
9 N. Iorga, Un proiect de lege a a.renddrii, in "Neamul românesc.. , anul I,
nr. 77, 1 februarie 1907, p. 371-372.
lG N. Iorga, Discursuri parlamentare, vol. I, partea I-a, Bucureşti, 1939, p. 134.
n I bidem, p. 85-86
12

Ibidem.
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Apreciind dreptul ţăranului asupra pămîntului, atit inainte cit şi după
riiscoala din l !J07, N. Iorga nu avea in vedere însă desfiinţarea marii pro
prietăţi, ci "restabilirea unei proporţii mai normale intre ciştigul uneia şi
al celeilalte clase care participă la viaţa noastră agricolă" 13•
Pcrnind de aici el susţinea necesitatea îmbunătăţirii stării ţăranilor,
aducind in acest sens, in primul rind argumentul politic, acela că statul
arc nevoie d<:! sprijin din partea populaţiei şi acest sprijin nu-l putea avea
dacă masele populare trăiau in condiţii materiale grele. De aceea el apre
cia că in rezolvarea problemelor ţărănimii, statului ii revenea rolul prin
cipal. "Statul are datoria de a interveni necontenit in tendinţele acestea
ale diferitt-lor clase . . . Aceasta este chemarea statului . . . statul nostru a
avut totdeauna chemarea qe a interveni in conflictele dintre proprietatea
mare şi propr-i etatea mică, mai bine zis, dintre proprietatea care este � i
prop1"ietatea care n u este ; dintre bogăţia care stă d e o parte şi dintrt>
miseria care zace de partea cealaltă . . . " 14• Nicolae Iorga aprecia că îmbu
nătăţirea situaţiei ţărănimii avea o influenţă pozitivă şi asupra viitorului
politic al . României - desăvîrşirea unităţii de stat, deoarece starea mate
ri<;Uă bună a popul�ţiei era un mijloc de atragere pentru românii din afara
graniţelor de atunci ale _ ţării.
.
N. Iorga; atit inainte cit şi după răscoala din 1 907, a emis idei înain
tate pentru vremt-a lui cu. privire la. crearea unei agriculturi moderne in
ţara no.astră. El arăta · in acest sens că marea agricultură nu înseamnă
stăpînirea de către un singur individ a unei mari intinderi de pămînt pe
care o culti vă cu mijloace primitive, ci înseamnă
sistemul, . . totalitatea
mijloacelor prin care se poate căpăta o producţie modernă. El recomandă
introducerea in agricultură, ca . de altfel şi in industrie, a mijloacelor teh
nice noi1 şi a altor măsuri de intensificare a agriculturii. Totodată el a
susţinut ideea · acordării de credite prin. băncile populare pentru dezvolta
rea producţiei agricole, aplicarea unor măsuri contra alcoolismului etc.
Toate aceste mi\suri erau menite să ducă la dezvoltarea pe cale capitalistă
a agriculturii noastre, ceea ce ar fiinsemnat şi o anumită prosperare ec4r
nomică faţă de agricultura . feudală.
Sesizind . şi . prezentind : realitatea .. condiţiilor. . materiale deosebit de
grele in car-e- trăia ţărănimea·. la·: îhCeputul s�colullli al XX� lea in ţara
noastră; Iorga a·;rnanifestat in: gindirea -sa sodal�polHică tendinţa de idili
zare a trecutului, a relaţiilor · feudale, in · care vedea existenţa unei colec
tivităţi naţionale lipsită de contradictii. antagonistt?: ;, Viata· cea veche a
fost locală şi viaţa aceasta locală a fost in chip firesc stăpînită · de ţârani.
căci,. �acă _şve�. l,ln QQ.ier: hei si.ite ci� moşi};. acestui . bpier ce�i ' tr�buia ve
nitui ·ae la fiecare moşie' sau amestecul in conducerea tuturor moşiilor '!
El "lăsa pe ţăra-ni: sli.:.şi caute dE! rostorHc·· lor-; Şi s·e mUlţ;ăinia, supt raportul economic, a· prin'lfploconul o dată pc art'':14•
.

· ·

_

13
1c

Ibidem.
Ibidem, p. 63.
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prezentarea vechilor relaţii feudale el se mărgin�a la aspectele de
aparenţa unor legături de .. bună întel�gere şi intimi
- tre boieri · şi ţărani. · "Fină în veacul al XVIII - l ea (ţărănimea) a
a bună alături de boieri. Aveau aproape aceeaşi fire, se duceau
i biserică, trăiau in acelaşi chip, ·partiţipau la aceiaşi muncă ;
plăcere să vadă cineva comunitatea aceasta ·de viaţă a ţăranilor cu

..ip:ti!Artă·, care dădeau
-

\5

-

avea aceeaşi poziţie retrogradă faţă ·de rolul vechii boierimi in ra
boierimea din vremea lui. "Odată, boier însem n a un .stăpînit de
care era in cele mai multe cazuri şi un dregător al ţării . . . Mai tira apărut o nouă boierime" (care exista in vremea lui) ... şi care
p::�:D-:e cunoscută, combătută şi distrusă" 16• N. Iorga nu înţelegea că in
e acestei aparenţe era vorba de exploatarea feudală sîngeroasă a
- ,or. abrutizarea acestora. Că atît boierimea din secolul al XVIII-lea,
�:.�il
· cea din a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului
-lea era o clasă exploatatoare, schimbîndu-se doar formele în care
-realiza subordonarea maselor ţărănimii.
•

Retrograd î n concepţia social-ideologică a lui N . Iorga era şi faptul
lega progresul ţării nu de factorul economic, ci de cel moral. ' Statul,
direa lui, nu avea de rezolvat o problemă economică, ci una morală.
ta constituia factorul de căpetenie in viaţa societăţii, iar rezolvarea
consta in educarea individului prin cultură. De · altfel, însăşi cauza răs
.
ţărăneşti din 1 907 el o explica nu numai pe motive economice, ci
culturale şi morale. Răscoala, scria N. Iorga, "a fost cererea de pîne, dar
fost şi o cerere de şcoală. Numai desperarea unei clase rurale absolut
urninate poate să ia forma pe care au l uat-o răscoalele ţărăneşti din
•

7"

11

.

Observăm deci că N. Iorga, sesizind foarte bine fenomenul accentuării
loatării ţărănimii la începutul secolului al XX-lea in ţara noastră, nu
reuşit să dea o explicaţie ştiinţifică acestui proces. El il explică prin
a eronată a apariţiei unui ,.,nou tip de boier", viclean şi hrăpăreţ, spre
ebire de "bunii" boieri de altădată, sau punea în mod eronat ·aeea
e de lucruri pe seama lipsei de cultură a maselor ţărăneşti -şi .JlU ·�pe
· eria lor economică.
J �.

Ar fi însă greşit să explicăm poziţia lui Iorga în rezolvare'cr problemei
agrare la începutul secolului al XX-lea numai prin adeziunea : sa�contem
plativă la trecut, la relaţiile sociale din secolul .al XVIII-lea · Aceasta, . în
primul rînd, datorită faptului că, deşi sentimentul s-a manifestat: pentru
trecutul feudal în · viaţa satului nostru, el a -zugrăvit atît de puternic. şi de
sugestfv, cu atît sentiment uman situaţia grea a · ţărănimii exploatată c;le
boi�ri si arendaşi, încît operele lui·-reţin atcrlţia· mai ales · prin prismSl ae.eş15
16

·· - - - Ibidem, p� 45�
N. Iorga, Boieri vechi Şi l;roieri. noi, �n .,Nel\�Ul româneşc", anul I, nr. 60,
3 decembrie 1906, p. 97-98.
·.
.
.: · .
.
17 N. Iorga, Discur.Ş"U ri. . pqr.l.am�:rtt.arf, :vol. I •. :.p a;rţ_� I'il� . .Buc.ureşţi, � 9�9, :.p . 3 83.
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tor idei care demascau starea de lucmri existentă, decît prin ideile retro
grade ale preamăririi aspectelor idilice, înşelătoare din viaţa satului in
epoca feudala. Pe de altă parte, in contrast cu poziţia sa profund eronată
şi retrogradă faţă de trecut şi faţă de rolul vechii boierimi, N. Iorga a ma
nifestat un viu interes şi a aprobat, uneori chiar a susţinut ca om politic,
măsuri practice care orientau soluţionarea problemelor economice şi so
ciale ale satului nu către trecut, ci intr-o manieră avansată. Astfel, el a
fost de acord cu propunerile cuprinse in lucrarea lui Vasile Kogălniceanu,
Chestiunea ţărănească, publicată în 1 906, care, în limitele relaţiilor so
ciale burgheze, vizau totuşi improprietărirea ţăranilor, prin trecerea in
stăpînirea acestora a pămînturilor statului şi a unei părţi din proprietatea
moşierească.
De asemenea, in recenzia la lucrarea lui Spiru Haret, Chestiunea ţă
rănească publicată in 1 905, el scrie : "Ceea ce propune d-1 Spiru Haret e
de mult in gindurile şi inimile noastre . . . D-1 H.aret ar vrea să asigure pt'
deplin ţăranului situaţia de proprietar şi are
aş, să-1 puie Ia adăpostul
stoarcerilor, abuzurilor şi nenorocirilor" 18• Aceasta era desigur o dovadă
că Iorga accepta măsuri practice care nu impingeau inapoi ţărănimea, fată
de situaţia in care se afla, ci duceau la o tendinţă de progres în evoluţia
ei social-economică.

rvi

Cu rezerva poziţiei sale de clasă, dar cu înţelegerea reală a stării de
lucruri, N. Iorga s-a declarat de acord chiar şi cu idei emise in publica
ţiile socialiste alC' vremii . Scriind despre broşura Patruzeci de ani de să
răcie, de robie şi ruşine publicată de cercul socialist "România munci
toare" in anul 1 906, el arată că aici " . . . se vor afla constatări foarte triste.
dar documentate, asupra stărilor de lucruri de la noi. . . Punctul de vederf,
violent, de partid, nu trebuie să impiedice pe cineva de a căuta aici c.
sumă de lămuriri precise, bine rînduite" 19•

Anul 1 907 a zguduit profund conştiinţa lui N. Iorga, izbucnirea mari.
răscoale ţărăneşti l-a ajutat să înţeleagă mai deplin situaţia ţărănimii Ş:
însemnătatea problemei agrare. De altfel, răscoalele ţăranilor nu 1-au sur
prins pe N. Iorga. El aprecia că un asemenea fenomen nu era întîmplă
tor, ci se datora "strigătoarelor nedreptăţi" in care erau "cea mai man
parte din locuitorii României" 20• Starea cumplită in care se găsea ţăranU:
lipsit de pămînt, creşterea enormă a arenzilor şi preţului pămîntului, ex
ploatarea nemiloasă a ţăranului nevoit să arendeze pămîntul, plătind i::.
muncă şi bani un preţ de două ori mai mare decit cel plătit de arendaş;
proprietarilor, n u puteau să aibă alt sfîrşit decit revolta ţăranilor.

N. Iorga aprecia că izbucnirea răscoalei nu trebuie căutată intr-<
mişcare pornită şi organizată la oraşe sau peste hotare, ci in condiţiile Ş:
situaţia economică a ţărănimii. El găseşte că răscoala " . . . arată mai biDe
ca orice că avem a face cu un fenomen elementar, provocat de moth�
18

19

20

N. Iorga, l:n ,,5emănătorul", anul IV, nr. 20, 1 5 mai 1 9 1 5, p. 340.
N. Iorga, l:n ,.Semănătorul", anul V, nr. 31, 30 iulie 1906, p. 6 18.
,,Neamul romAnesc", anul II, nr. 8, 31 mai 1907, p. 1 22.
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11111-=:C:l� singurele care p6t răscula mulţimea, pentru că numai foamea
în mînă omului sărac în contra celor bogaţi şi că nu a fost o
�:iia� făcută în oraşe şi nici o organizaţie venită de peste hotare" 21 •
. . . nu pune mâna pe ciomag decât atunci când vede in faţă,
şi pentru ai săi, primejdia morţii de foame. . . " 22• "Mişcarea ţă
tot întinde î n judeţele cele mai sărace, mai stoarse . . . ţăranii
lucreze din cauză că nu li se dă pămînt cu un preţ pe care să-1
ti" 23.

paginile revistei "Neamul românesc" N. Iorga duce o adevărată
-�ICiie pentru demascarea ororilor şi atrocităţilor comise în timpul re
•st:c:ii răscoalei. "In timpul r epresiunilor au fost ucişi tineri şi vîrstnici,
învăţători . . . nevinovaţi . . . şi negrii din coloniile germane sint
•au mai cu milă decât aceşti oameni care s-au răsculat impotriva rnize
nate şi consfinţite de stat" 24 • In capitală "vin proprietari şi
_.�.-� fugiţi . . . , care caută răspunderea celor petrecute, atîtor cruzimi
nenorociri adevărate, în alteceva decît in... exploatarea fără de
1-q:i:!l.i şi fără de milă, în necontenita jignire a muritorilor de foame . . . "
. nu se sfiesc a vorbi în gur.a mare de asasinate răzbunătoare" 25
.,Neamul românesc" N. Iorga a consemnat loate evenimentele
de răscoală, a pironit la stilpul infamiei pe toţi cei care s-au
cu violenţă impotriva ţăranilor răsculaţi. In acelaşi timp, el
indemnuri către armată de a nu ucide ţăranii răsculaţi. "Nădăjcă nici intre funcţionari, nici între soldaţi nu se vor găsi ucigaşi
or sărmani şi nedreptăţiţi, ce pier de foame î n ţara lor, pe brazdă
•

�ăU:Iă"

26

Condamnarea de către N. Iorga a claselor exploatatoare, a partide
politice şi a puterii de stat pentru exploatarea şi dominarea ţărănimii
tru lipsa de înţelegere şi grija faţă de nevoile acesteia, rezultă din
IS'Pi'�.h "Dumnezeu să-i ierte", scris în toiul răscoalei.
.,Dumnezeu să-i ierte pe cei patru ţărani români împuşcaţi în oraşul
Botoşani de oastea românească la 5 Mart 1 907. Să-i ierte
�:mJne��eu pentru cîtă muncă de r obi au muncit, pentru ce trai de
nenorocite au dus, pentru cită î nşelare au suferit, pentru cită
au durat, să-i ier te pentru viaţa lor de suferinţe, să-i ierte penclipa de desperare cînd s-au ridicat vărsind pe stradă, nu sînge ome
ci rachiul cu care erau otrăviţi. �ă-i ierte Dumnezeu pe ostaşii cari,
frica poruncii, au împuşcat pe fraţii lor, cel m ai greu păcat ce poate
ovăra o inimă omenească. Şi să nu ierte Dumnezeu pe străinul fără
mimă care a stors vlaga o sută de ani şi astăzi vrea şi singele, pe strică
'i pămîntului, pe risipitorii gospodăriilor, pe ticăloşitorii oamenilor,
2 1 N. Iorga, Discursuri parlamentare, vol. I, partea I-a, Bucureşti, 1939, p. 13.
22 .,Neamul românesc·•, anul I, nr. 89, 15 marti e 1 907, p. 566-570.
23 "Neamul românesc", anul 1, nr. 86, 4 mart: e 1907, p. 522.
24 , .N eamu l românesc", anul 1, nr. 35, 2 set:tembrie 1907, p. 545-547.
25 Idem, anul I, nr. 91, 18 martie 1907, p. 595-596.
26 J dem, nr. 86, 4 martie 1907, p. 522.
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pe pingăritorii femeilor, să nu ierte Dumnezeu pe �:iocoimea obraznic;i
şi · proastă, care n-a ştiut şi nu �tie a-şi intelege, iubi, apăra · şi mărar
cruţa pe cei de o lege şi de un neam cu dînşii ; pe hizii politicieni min
cati de pofte şi nevolnicii ; să n u ierte Dumnezeu pe cîrmuitorii neghiobi
sau vînduţi inaintea cărora cufundaţi in orgii bugetare, fumegă acuma
acest singe nevinovat. In vecii vecilor, cit va mai dăinui suflarea româ
nească pe acest pămînt, să nu-i ierte Dumnezeu pe netrebnicii şi pe fă
cătorii de rele.
Să fie in casa lor atîta belşug ca în bordeiele celor ce au murit.
atîta fericire in viaţa lor cit a fost in viaţa celor ce s-au vircolit de
gloanţe, să fie atîta cinste şi atîta demnitate, cită li s-a lăsat acelor săr
mani ce s-au dus ca nişte pirişi veşnici inaintea Scaunului judecăţilor
celor mari ; să mintuie ca din�ii vărsindu-şi singele inimii in ţărnă şi
pe urma lor să rămiie ca pe urma impuşcaţilor copii ca să moară de
foame ...
Aşa să dea Dumnezeu" 27•
Atitudinea forurilor de stat faţă de răscoală nu numai că l-a nemul
ţumit, dar l-a şi revoltat. "Există un n umăr de oameni cari au trecut
prin şcoli inalte, care au trăit din belşug şi fericire, care... au functii
mari sau poartă uniforme împodobite cu aur şi cari, ... au poruncit sau
chiar săvîrşit cu mina lor bătăi, schilodiri, asasinate la marginea şose
lelor, toate impotriva ţăranilor desarmaţi şi adesea pe deplin linişti\&
şi care au rămas nepedepsiţi" 28• El arată că intervenţia armatei şi jan
carmeriei este nedreaptă şi barbară, căci răscoala ţăranilor " ... a fos:
cerere de pîne", . . . că " . . . numai desperarea unei clase ... poate să ia forma
pe care au luat-o răscoalele ţărăneşti din 1 907" 29• N. Iorga cerea să fi�
judecaţi şi pedepsiţi nu ţăranii răsculaţi, ci aceia care au organizat Ş:
desfăşurat represiunile impotriva lor : " ... domnii aceia, oricit de sus pU$
ar fi, cari sînt vinovaţi de asasinatele din vremea răscoalelor, să fie
chemaţi la răspundere ş i să fie trimeşi, din locurile inalte in care s-a:
afla, în cele joase şi foarte întunecoase unde merită . .. " 30•
In acelaşi timp el a incercat, mai ales in parlament, să găseasci
soluţie paşnică pentru rezolvarea problemelor stringente ale ţărănimii.
larga aprecia că nu gloanţe le trebuiesc ţăranilor trudiţi �i sărăciţi, c
şprijin şi vorbe bune din partea proprietarilor şi arendaşilor, care aveat;
datoria să se î ngrijească de soarta lor.
După acele cumplite evenimente, evident N. Iorga era preocupa:
indeaproape de ideea dacă se va face aceea ce era necesar pentru k
dreptarea situaţiei ţărănimii. Ca deputat independent de Iaşi, el consi.
dera, imediat" după răscoală, că deputaţii erau chemaţi să facă " ... o re
voluţie binefăcătoare : a da la 5 milioane de români o situaţie materi�

Jdcm, nr. 87, 8 martie 1907, p. 531-532.
N. Iorga Cele doud amnistii, in "Neamul românesc",
nr. 62, 6 decembnt
.
1907, p. 977-978.
2P N. Iorga, Discu1"suri parlamentare, vol. 1, partea I-a, Eucureştl, 1939, p. 31:!
JO Ibidem, p. 122-123.
21

28

,
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la care au . dreptuL ..

31.
Iorga milita pentru luarea unor mă
in parlament şi se ridica împotriva discuţiilor interminabile,
încheiau . cu .măsuri pentru îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii :
c-n�ra� de met�fjzica ro}.itică şi aici in Cameră, de la deschiderea
s-au discutat măcar de douăzeci de ori chestii teoretice,
erale. . . sîntem aici . . . un corp politic, care trebuie să privească
f'mele în latura lor practică, banca m inisterială presintind pro·ce . . . " 32.

p::i:Cice

înăbuşirea răscoalei, cind euvernul liberal. care 1-a inlocuit pe
ator, a fost nevoit să elaboreze proiecte de reforme, el chema
aplicarea ace�tor reforme (legea învoielilor agricole, legea pentru ·
lii:!:�a
� casei rurale şi altele), cît şi la completarea substanţială a
deoarece nu satisfăceau nici pe departe interesele lf'gitime ale
-.:::::::I!ii : " ... nu se îndeplinesc legile care formează seria de reforme
ale Guvernului. Izlazurile s-au oferit pe jumătate, - poate mai
- dar vorba este ce s-a oferit şi unde, cu ce preţ -s-a oferit 1 Cele
lte oferte sînt o batjocur;'i, nu se pot primi : sint un mijloc numai
scăpa cineva de toate rîpile, de toate terenurile sterpe, de tot ceia
se poate folosi... fapt este că legea izlazurilor nu se aplică" 33•
Băsculaţii " . . . au făcut aceste jertfe pentru a căpăta nu pomana unor
-.-.....
..
parţiale, ci dreptul unei reforme generale... Căci nu pier mii
-- de oameni in tr-o ţară, fără ca singele a.cela vărsat să nu fie fecund.
ă este ticăloasă ţara care nu cruţă singele fiilor săi, atunci cînd
să-1 cruţe, este cu mult mai ticălc.asă ţara aceea care lasă ca acel
să curgă fără ca din el măcar să răsară sămănătura unui viitor mai

amit"

34

. Iorga a votat împotriva proiectului de lege prin care se preco-

desţăgubirea moşierilor cu suma de 1 5.000.000 lei aur din bugetul
pentru "daunele" provocate de ţăranii răsculaţi. El motiva .această
-.rriU e , prin aceia · că, legea favoriza Clasele stăpînitoare. ,,Ori nu mai

p

de răscoale - s unea el într-o şedinţă a Camerei - ori, dacă
atunci puneţi chestia . in întrerime, Şi atunci să se vadă toţi cei
au fost păgubiţi ; nu numai aceia cărora

li s-au stricat obiccte'te de

ci şi aceia. cari au căzut în mizE·:ie prin moartea susţinătorilor, şi,

acelaşi timp, să se vadă cine sir t vinovaţii pentru acest luc.:ru" 35•

vieţii nevinovaţilor este un luc ru care nu se preve-de în pr,oiectul

lege .. .

36•

Iorga consid�ra c� această lege, "cari se vede cît colo pentru

31 N. Iorga, Cuvintare ţinută in şedinţa Camerei din 12 funie 1907, in "Nea
românesc··, nr. suplimentar. 15 iunie 1907.
32 N. Iorga, Discu rsuri parlamentare, v�.:L I , partea I-a, Ducure.şti, 1 939, p. 224.
33 Ibidem, p. 45.
3 4 Ibidem, p; 21 2.
Js Ibidem, p. 1 22-123.
·�6 : N. :'Iorga, Cu.vintare .ţi nută in Caml't ă in · chestia . dc�păgub\ri-lRr, în: ziua de
16 ianuarie 1908, in "Neamul romAnesc��.. 01.·. . . g, . 20. if}nuarie l9Q3;· - p, J�9;-l:32.
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cine este făcută, care se vede că este făcută numai pentru clasa stăpi
nitoare, nu poate fi admisă şi... votată" " ·
Incă din şedinţele sesiunii extraoniinare ale parlamentului din vara
anului 1 907 şi chiar in timpul desfăşurării răscoalei, N. Iorga a consi
derat necesar şi a cerut o largă amdstie pentru ţăranii implicaţi in
mişcările ţărăneşti, pe care-i socotea mai puţin vinovaţi , in raport cu
atrocităţile comise de moşieri şi arendaşi, cerind să se ancheteze faptele
şi adevăraţii vinovaţi să-şi primească pedeapsa meritată.
El se pronunţa nu numai pentru reforme economice şi acestea cu
. caracter mai larg decit cele propuse de liberali şi net deosebite favorabil
de poziţia conservatorilor, dar şi pentru extinderea dreptului de vot,
mergind pînă la acordarea votului universal. Poziţia lui N. Iorga in le
gătură cu problema agrară prezintă deci, o seamă de elemente pozitive.
El s-a declarat, aşa cum s-a văzut, pentru reforme largi şi cuprinzătoare
care să amelioreze situaţia ţărănimii, reforme c are depăşeau limitele celor
propuse de liberali şi care, in acelaşi timp, se situau pe poziţii înaintate
in raport cu ideile şi măsurile preconizate de c onservatori.
Atent şi activ in perioada răscoalei, el a incercat şi după înăbuşirea
ei să atragă atenţia autorităţii statului asupra căilor şi mijloacelor nece
sare pentru indreptarea situaţiei ţărănimii . Statul, spune N. Iorga, are
datoria să ia măsuri pentru a i mpiedica camăta in toate formele ei,
să dea comunelor izlazuri, să puie creditul la dispoziţia sătenilor pentru
a se improprietări, potrivit cu munca şi vrednicia fiecăruia. El a susţinut
ideea monopolului alcoolului de către stat. Iorga aprecia că statul ar
trebui să fie exemplu in practicarea unei agriculturi intensive, moderne.
pentru ţărani. Toate moşiile statului trebuie să devină " ... ferme model
in adevăratul înţeles al cuvintului, pepiniere ale ţărănimii şi economiei
ţărăneşti viitoare" 38•

In problema esenţială, aceea a pămîntului, el se pronunţă însă cate
goric impotriva expropierii moşierilor, contrazidndu-se cu părerile lui
mai vechi in ceea ce priveşte originea prop· iet.ăţii la noi. N. Iorga, aprecia
că ţăra'lii pot să-şi asigure pămîntul necesar, dacă statul ar lua măsuri
ca moşierul să arendeze sau să vîndă terenul numai ţăranilor de pe moşia
sa Aceasta, spune Iorga, "desigur, pe bani. Dar ţăranul nostru nu e
nici cerşetor, nici tilhar. Comisiile regionale vo1· fixa preţul, iar statul
va garanta" 39 • Evident, mijloacele pr econizate de el nu puteau scoate
ţărănimea din starea de mizerie şi dependinţă, de a lichida exploatarea
acesteia. Ele tindeau doar să înlocuiască sistemul feudal cu relaţiile de
producţie capitaliste in agricultură.
Aşa dar, N. Iorga s-a dovedit a fi un foarte bun cunoscător al rea
lităţilor social-economice din v iaţa satului nostru la inceputul secolului
37 I bidem.
>8 N. Iorga, In ch estia rurald. in .,Neamul românesc " , anul I I , nr. 14, 2 1 iurur
1 907, p. 209-2 12.
39 N. Iorga, Problema agrară, cuvintare ţinută la Hu.şi,
10 martie 1 9H. In
"Neamul românesc", nr. 1 0 , 16 martie 1914, p. 1-2.
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El a expus in mod magistral şi cu o uimitoare documentaţie

grea a ţărănimii exploatată de moş��ri şi ru cndaşi . Deşi
e a manifesţat tendinţe de idilizare a trecutului, de preamă
relaţii de producţie feudale şi a rolului vechii boierimi,
şi a militat chiar in cadrul parlamentulUi pentru soluţii
care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei economice şi sociale a
in limitele relaţiilor sociale de producţie ale orînduirii capi
acest sens, el a susţinut necesitatea intervenţiei statului in
._�..... unor reforme în favoarea ţărănimii şi totodată in moder
acesteia şi dezvoltarea ei pe cale intensivă.
a fost un sprijinitor al ideii cooperaţiei, arătînd că aceasta este
de căpetenie prin care se pot uni eforturile micilor agricultori,
producţie agricolă modernă, intensivă, capabilă şi de prisos la
Tocmai de aceea, N. Iorga a susţinut şi ideea obştiilor săteşti.
- ea mij locul cel mai sigur al cooperaţiei agricole de producţie,
r ealizeze o �gricultură intensivă prin intermediul şi in folosul

..:rilor

pledat totodată pentru ideea culturalizării ţărănimii şi chiar
D::l�at:ir·ii ei în domeniul agriculturii, prin crearea de şcoli agricole de
Instruirea ţăranilor şi desfiinţarea · analfabetismului erau consi
foarte importante pentru ridicarea economică şi social-culturală

i a emis şi susţinut ideea eliberării �i împroprietăririi ţăranilor,
a nu s-a ridicat la înţelegerea că acestea nu erau posibile decit
desfiinţarea proprietăţii moşiereşti pe calea expropierii ei. El a
totodată tributar relaţiilor idilice dintre boieri şi ţărani din epoca
�.J.:aiUSlm u lui.
Cu toate aceste limite în concepţiile sale social-ideologice, N. Iorga,

spiritul său patriotic şi umanist, poate fi considerat un apărător
tereselor ţărănimii la începutul secolului. Poziţia lui teoretică şi
a..".;T'it<>
lui politică în parlament prezintă multe elemente pozitive,
înaintate pentru perioada respectivă, cu privire la aprecierea situaţărănimii şi la măsurile necesare pentru soluţionarea acestei pro-

LE PROBLtME AGRAIRE AU Dl!:BUT DU XX-e SitCLE DANS L'OEUVRE
DE

NICOLAE

IORGA

Resume
L'ouvrage presentc des aspects economiques, sociaux et politiques du probleme
re nu debut du XX-c siecle en Roumanie refletes dans l'oeuvre du grand
Nicolae Iorga. Le probleme agraire occupe une place centrale dans les
PftQCc�upaticms de cet homme de science ; il considerait que, dans le passe histo
lique
pays, l'existence nationale meme du peuple roumain etait etroitement
de l'existence de la paysannerie.
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L'auteur de l'ouvrage presente l 'attitude �alişte : �e ·.N. Iorga enve.rs. l'exploi
tation de la paysannerie, cnvers sa vie dure, envers les evenements de 1 9J7, ainsi
que les mesur�s .envisagees par le savant en yue .de l'amelioration du sort des
paysans, mesures · progressistes en comr-araisJn avrc
celles
que · les
autorites
b6urgeoises et des bbyai"ds de l'epoque· ·avaient proposees.
.
J_.'ouvrage s'cccupe aussi des limites des conceptions sociales, ideologiques de
Nicolae Iorga dans le probleme agraire, soulignant en m�me temps que son attitude
theorique, son activite politique dans le parlement clu pays, presentent maints ele
ments positifs en ce qui ccncerne l'appreciation de la situolion de la poysannerie et
les mesures necessaJres en vue de la resolution de ce probleme.
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Nicolae Iorga scria că nu poate fi un neam .� trainic
se alcătuieşte . :cu adevărat numai din "spQma de sus .... Ci,
&;�:::':'··•u-dt nea.m este acel ce·: .cuprinde în sine toată viaţa, . veşnic miş
auna innoită şi pe deplin . eurată, a mulţimilor .muncitoare şi
drul activităţii "Ligii culturale", în al cărui comitet de condu
ost ales la 1 0 iunie 1 907, iar peste doi ani numit secretar (2 Ju
' Nicolae Iorga a desfăşurat o intensă activitate · de culturalimaselor populare 2• Se pare că oraşul laşi a fost printre cele din..
e s-a gîndit el in acest scop. Astfel, în toamna anului 1 907.
�...... Iorga s-a hotărît să-şi sacrifice diurna sa de · deputat în parla·
ţării . - ales în opoziţie .---:-: sP,re a întemeia. aici, î� ;.cartierul
��;sL pe; strada -�Mţtt�. "�::�a dintii. . l?,ţblioteţă- p�ntru P9POţ"u). româdin I.şşi ". Oqată faptu). ind�p�init1 • .el.: .qpmtlnică l a 3p.. _ pcţombr-ţe :
primărieţ ; oraşului .c� ·.q�remonia iRau_gtiŢării.- are.: . loc. :�d}.l}J!ţpidi ·
brie, orele I l " şJ in vi�. p�- primar ţtJi . de faţă. Nu � · q;!tat_ _s� ·
e că în · această" acţiune · a fost. ; aj:utat :de ::citiva:. intelectuali: din
si citează pe C. Brîncov�anu, C. Mărgăr.it.escu �a.; pre"Cum ��L: libl:ă·;·
Socec" şi "Minerva" din Bucureşti . Toate acestea -le aflăm dift.
..__.a sa, păstrată într-un 'dosar ţi!' sus:rtumttei prilţlă:t:.ii�. :Şti'rilţ ·sint

..

a-0:z1ez

.

..

.

�: L?rg·a.: �: publi�at \in�-�u· nt.

şi de presa timpului. Astfel,

.
1-----• ·N. Iorga; La mormintul lui M: KoglUnieeanu,: 1n: "Oruneni'· care ·au·· f.bst",
·. . .
:
. .
kt:z�!'Sti 1967 p 138.'
.·. � . . ..
2 Ba�bu Theodor�scu. Nicolae Iorga, BucureŞti-, 196B,'p. 2:!7 '·
.: ;
· : • N u , ·r: ..... :. ·, · ·
J Arh. Şt. Iaşi, fond F'riinăria· Iaşi, di>s. BIUJ01;.:f( -22.
.

..

.

.

.

.

·
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1

preliminar, invitind la inaugurare pe "toţi bunii români care au interes
pentru cultură şi înţeleg că numai intr-insa e mintuirea noastră " •.
După cum hotărîse N. Iorga, noua instituţie culturală a. oraşului
Iaşi, Casa românească de citire pentru popor, s-a inaugurat l a data
anunţată 5• El a rostit un vibrant cuvint, care a stirnit un nemaiintilnit
ecou, in toate straturile sociale 6• Regretăm că in bibliotecile de azi ale
oraşului nostru nu am putut găsi ziarul "Neamul românesc " din acel
timp, spre a lua cunoştinţă de conţinutul acelei cuvîntări şi de altele
care au fost rostite atunci, pentru a putea împărtăşi cititorilor cite ceva
din cuprinsul lor.
La festivitate a fost de faţă, in primul rind, primarul - scriitorul
N. Gane, care trebuia să primească in seama sa noua instituţie de cul
tură. Acesta "a vorbit foarte frumos, făgăduind tot sprijinul comun�
şi chiar o subvenţie" 7• Aceasta nu a rămas numai o promisiune, ci a
fost o realitate : in bugetele anilor următori, la c apitolul cheltuieli . s-a
prevăzut cite 300 lei anual "subvenţie pentru biblioteca populară " � .
De asemenea, la festivitate, a mai luat cuvîntul prof. Cosmovici cBr"':
"a indemnat pe români la o muncă spre a-şi căpăta iarăşi situaţia ec-o
nomică pierdu tă " . In sfîrşit, au mai fost de faţă : ajutorul de p:ima:
Eraclid şi profesorii universitari Cuza, Leon, Longinescu, Manicatide ş�
Sumuleanu '·

Noua bibliotecă din Tătăraşi îşi începea activitatea cu un fond apre
ciabil de cărţi, Nicolae Iorga, in calitate de ctitor al ei, o inzestrase .ro
5.000 cărţi smulse din propria sa bibliotecă" . Una din cele trei persoane_
menţionate in ce: erea sa, donase 200 de volume 10• Nu am putut afla
cite sute, ori poate mii, de cărţi dăduseră ce le două edituri din Bua..
reşti.
Cercetările noastre de pînă acum ne-au scos la iveală puţine da�
cu privire la activitatea acestei instituţii, dar, destul de edificatoare. 1=:
privinţa programului de funcţionare, aflăm că biblioteca era "deschisi
in toate serile, iar duminica şi ziua" 11,

Pe lîngă numărul destul de insemnat de cărţi care stăteau la disp:
ziţia cititorilor, aici, in cadrul Un\li program dinainte stabilit, se desfă
şurau şi alte activităţi culturale. Astfel, la laşi, "şezătoarele la CGJC
romdnească de citire pentru popor se ţin neintrerupt in fiecare simbă�
seara. S-au ţinut pînă acum cinci şezători. Dintre profesorii univ�
tari au .vorbit : dr. Leon, D. Pompei, Cuza şi dr. Possa ; au vorbit şi stJ
denţi. S-a citit foarte frumos din 1. Creangă şi 1. Mironescu. S-au �
• ,,Neamul româl'lesc", Bucure1$U. 11/1907, nr. 53, p. 843.
Ibidem, l'lr· 54/8 noiembrie 1907, p. 863.
' Barbu Theodorescu, op. cit. , p. 227.
7 "Neamul rom$nesc", Bucureşti, II/1907, nr. 54, p. 863.
8 Arh. St. Iaşi, fond Primăria Iaşi, dos. 124/1909, p. 32 şi dos. 124/1 9 1 1 , p. i�
' "Neamul românesc", Bucureşti, 11/1907, nr. 54, p. 863.
10 Barbu Theodorescu,. op. cit., p. 227.
1
1 ,,Neamul romAnesc", Bucureştj, 11/1907, nr. 54, p, 863.
5
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G. Coşbuc şi Şt. O. Iosif. S-a cintat din gură, flaut, vioară,
A cintat şi tînărul Mihail Barbu, laureat al Conservatorului,
"t mult prin arta sa" 12•

gă entuziasmul care a fost şi îndeosebi atitudinile aprobative
din cartierul Tătăraşi, nu au lipsit unele manifestări duş
m:;�, datorate. adversităţilor politice din .acel timp. Nicolae Iorga a
luptător neînfricat. Fusese ales deputat in opoziţie. La 1 3 mar
el era in fruntea uria�ei mani:fiestaţii din Bucureşti, pornită în
pentru limba română " . In piaţa Teatrului Naţional, Nicolae Iorga
un răsunător discurs, de însemnătate istoric.ă .. La 8. martie 1 907
·cat fulminantul articol intitulat "Dumnezeu să-i ierte" pe cei din
ţărani morţi în prima zi a singeroasei reprimări a mişcării
Pentru toate acestea adversarii politici 1-au categorisit drept

;c;pa!laţiei

..

·

a2:l::::eş1ti·.

se explică faptul că ziarul conservator local " Opinia" 13, inre
pana unui anonim, evenimentul c ultural din Tătăraşi, î l
drept "reclama cea mai întinsă" sau o simplă "paradă"
"o întreprindere politică făcută cu ginduri ascunse " . Anonimul
ziarul citat conchidea că această bibliotecă · era, pur şi simplu, "inu. . Micimga. de caracter şi invidia răutăcioasă sint însă evidente. Crea
ei biblioteci cu un fond iniţial de multe mii de cărţi nu poate fi
· tă o acţiune inutilă !

..i:ri.iDd. prin
lar::.:::te:ri· z�ază

Chiar din primul său an de activitate, noua instituţie are un deo
succes şi se par e că încep să se arate roadele scontate de ctitorul
-d "lumea vine foarte multă" " spre a. se adăpa la acest izvor nesede lumină.

-

umeroasele manifestări cultural-educative, organizate în acest aşe

. t cultural ieşean, au fost desigur începuturi fr uctuoase şi toate ne

să credem în ipoteza că instituţia infiinţată de N. Iorga în 1 907, prin
formarea ei în luna mai 1 9 1 9, a dus la crearea Ateneului Popular
Tătăraşi 15, care va fi preluat şi zestrea acestei biblioteci. S.a.g_ ea

fi fost, în parte, zestrea dată de către pri�ia Iaşului acelei inseminstituţii cultural-istorice pe care a întemei�t-o in laşi în

1

1 920-

sub numele de "Muzeul m unicipal Iaşi'' 16• Biblioteca dată de pri

- ·e era în bună parte istorică şi cîteva c:;ărţi au intrat in patrimo
Arhivelor Statul�i, in

1942,

împreună şi cu cea mai ma.re parte

colecţiile de vechi documente istorice.
12

13

Altfel,

nu

ne-am

putea

Ibidem, 1\r. 64, p. 1 037.
..

Opinia", Jaşi, IV/1 907, nr. 289.

14 .,Neamul românesc". Bucureşti, II/l 907, nr. 64, p. 1 037.
ts

Vezi C. Cloşcă, Un prestigios ldc<Iş de cultur4 - Aten�'-'l Popul11r 1'i1tl1r�#
1919-1 940), in vol. "Cercetări istorice", editat de Muzeul de istorie a Moldo

m, 1970.

1 Vezi ,.Buletinul Ion Neculce" al Muzeului municip�l
6
octombrie 1921, p . 1 56-168.
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explica, in nici un· fel, cum de a dispărut fără mc1 o urmă, instituţia
creată de Nicolae Iorga. Ce s-a făcut cu cărţile ei ? In ce casă a func
ţionat ea ? Ar fi inexplica.bilă această tăcere misterioasă !

NICOLAE IORGA : L'UNE DES MULTIPLES ACTIONS CULTlJRELLES
Rcsum �
. Le· pr�sent ouvra,:te pres�nte une des multlples actlvlt�s du �rand savant
roumairi· Nicolae· Ioren , â savoi r In preoccupation de met tre ă lo disposi tlon· d'un
grand nombre de citoyens des li vres qui puissenf contribuer â leur instruction
et ·leur eul ture.
.
En 1907 N. Iorga fonde, par sa propre contribulion. d ans le quartirr de
TAtăraşl . de Jassy, la p rem iere . biblio theque pour le peuple. De ses propres 'li vres,
il �fait donation d'un nombre de 5.000 vol umes. U l lerieurement il a soutenu la
biblloth�ue par· des interventions aupres les a utori tes locules en vue d'etre sub
vent-ionnee et developpee.
.. . Le grand nombre de lecteurs attcste l'utilite d'une telle instituUon de eul
ture cre� par Nicolae Iorsa â cette cpoque-lâ.
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MIŞCAREA MUNCITOREASCA $1 DEMOCRATICA

ACTIVITATEA SECŢI U N I LOR D I N MOLDOVA ALE
PARTI D U L U I SOCIALIST I N P.N I I PREMERGATOR!
I N F I I NTARI I P.C.R.
L. EŞANU

Ampla activitate editorială prilejuită de sărbătorirea semicentena
:ului Partidului Comunist Român a adus în circuitul ştiinţific o serie
de valoroase lucrări monografice consacrate unor momente importante
ale istoriei mişcării noastre muncitoreşti. Per ioada avintului revoluţionar
de după primul război mondial a fost ilustrată printr-o amplă monogra
fie a unui colectiv de autori de la Institutul de studii istorice şi social
politice de pe iingă C.C. al P.C.R., iar revista "Anale de istoric" a pre
zentat in primele două numere din anul 1 9 7 1 o serie de articole care
reliefează pregnant amplu! proces al luptei
ideologice desfăşurate în
intreaga, ţară in perioada premergătoare înfiinţării Partidului Comunist
Român.

Referindu-se la însemnătatea deosebită pe care 1-a avut acest eve
niment in viaţa poporului român tovarăşul Nicolae Ceauşescu arată :
.,Situaţia internă şi internaţională, luptele de clasă din aceşti ani au
grăbit cristalizarea necesităţii creării unui partid revoluţionar de tip nou,
in stare să conducă clasa muncitoare şi celelalte forţe progresiste i n
lupta pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor lor democratice, pentru
înfăptuirea unor adînci transformări sociale.
In
rindurile
Partidului
socialist se manifestau tot mai puternic forţele care se pronunţau pentru
un partid revoluţionar, bazat pc ideo�ogia marxist-leninistă. La 8 mai
1 9 2 1 Congresul Partidului socialist a hotărît, cu o mare majoritate de
voturi, transformarea sa in Partidul Comunist din România \
, Nicolae Ceauşescu, Semicentenarul glMios al Partidului Comunist Romdn,

Ed. politică, Bucureşti, 1!!71, pag, 9.
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In m aterialul de faţă ne propunem prezentarea pe baza unor mate
riale inedite din arhiva C.C. al P.C.R. a unor aspecte mai puţin cunos
cute din activitatea desfăşurată de secţiunile din Moldova. ale Partidului
socialist in anii care au premers înfiinţarea Partidului Comunist Român.
Precizăm că, departe de a epuiza multitudinea de faţete pe care le-a
imbrăca,t activitatea desfăşurată de Partidul socialist in aceşti ani, ele
mentele pe care le vom înfăţişa sunt elocvente pentru a sublinia că
acesta reprezenta in acel timp cea mai revoluţionară forţă politică a
societăţii româneşti.
Anii care au urmat primului război mondial au constituit o perioadă
de clocotitoa.re efervescenţă revoluţionară, de radicalizare continuă a pro
letariatului şi a celorlalte forţe muncitoare din România. Tabloul de an
samblu in anii care au precedat crearea P.C.R., oferă cercetării şi
cunoaşterii istorice planurile multiple pe care s-a,u manifestat masele
muncitoare din acest timp, creşterea luptei proletariatului - in primul
rind - alături de cea a ţărănimii şi a altor categorii sociale . pentru drep
turi şi libertăţi democratice.
Situaţia organizatorică a mişcării muncitoreşti, schimbările inter
venite după război, lupta pentru întărirea curentului revoluţionar in
organizaţiile politice şi profesionale ale clasei muncitoare, clarificarea
ideologică, au jucat un rol esenţial in perio.ada premergătoare înfiinţă
rii P.C.R ..
Procesul profund de radicalizare prin care trecea mişcarea munci
torească in acei ani era însoţit de adinci clarificări politice şi ideolo
gice, de hotărîrea de a rupe cu oportunismul
Internaţionalei
a II-a.
Drept urmare, incepind din anul 1 920, şi de multe ori chiar şi inainte
de acest an, marea majoritate a membrilor Partidului socialist se pnr
nunţaseră pentru transformarea lui in partid comunist pentru adopta
rea unei linii consecvent revoluţionare. Rezultatele obţinute in această
direcţie reprezentau o incununare a activităţii neobosite desfăşurate de
către elementele de stinga din Partidul socialist. ln aproape toate orga
nizaţiile şi secţiunile Partidului socialist erau prezenţi şi reprezentanţi
ai grupurilor comuniste. Majoritatea conducătorilor secţiunilor locale
ale partidului, ai comisiilor locale ale sindicatelor, activiştii sindicatelor
din intreprinderi erau adepţi ai curentului comunist, militanţi de stinga
dintre cei mai consecvenţi, care au desfăşurat intens campania de cla
rificare politică şi ideologică, au făcut propagandă in favoarea trans
formării Partidului socialist intr-un partid de tip nou. In raportul pe
care l-a trimis, in numele grupurilor comuniste, Comitetului executi\·
al Internaţionalei Comuniste la 1 6 mai 1 920, făcînd un scurt bilanţ al
muncii desfăşurate din toamna anului 1 9 1 8 şi pînă in 1 920, Alecu Con
stantinescu scria : "Lupta dusă dă bune rezultate. Masele muncitoare
ale marilor intreprinderi . . . sint cu noi. Manifestele, rezoluţiile şi broşu
rile noastre sint foarte căutate şi aproape in toate comitetele oficiale
ale partidului avem buni tovarăşi ce insistă energic de a intinde pro
paganda noastră, in masele organizate ale mişcării generale. Lupta pen-
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la Internaţionala a III-a este începută de tovarăşii dele
·tetului comunist. Astfel se explică faptul că toate secţiunile
cu majorităţi zdrobitoare afilierea" 2 •

�:::r:�esul rapid de clarificare ideologică, care a cuprins mişcarea
din România după greva generală din octombrie 1 920,
explicaţia în faptul că devenise o certitudine evidentă (por
ai de la experienţa cauzată de întrîngerea grevei) necesitatea
partiduluî comunist pentru mersul mereu ascendent al lup
tariatului român. Referitor la a.cest proces care caracteriza în
oluţie a mişcării noastre muncitoreşti din acel timp un raport
�......... .... ţei generale menţiona la începutul anului 1 92 1 : "Elementele
conduc de fapt p.a,rtidul şi după felul în care Consiliul gene
jează lucrurile este cert că vor obţine majoritatea şi vor pregăti
..tm:r"':%1 congres în conformitate cu vederile lor. Viitorul congres va
afilierea la Internationala a III-a" 3 (subl. ns.
L. E.). Cu pri
delegaţii ce urmau să participe la viitorul congres acelaşi raport
cu vădită îngrijorare referitor la reprezentanţii grupului par
: "Este cert că nu vor fi nici Toma Dragu nici Dunăreanu sau
..-��.• ci este posibil să fie aleşi Tănase şi M oscovici ce vor fi eli
- căci alegerea porneşte din închisoarea Văcăreşti de Za grupul
lr!�lliJ�r&& • .

..ia:;�u··

-

-!:21�lT'

oziţia tot mai hotărîtă a majorităţii mişcării muncitoreşti din Româ
a transforma Partidul socialist într-un puternic partid comunist

·

făcută cunoscută şi mişcării muncitoreşti internaţionale. In ziarul

..._.-""
. ..._·..,t bulgar "Rabotniceski Vestnik" era arătat la începutul anului
că învăţămintele grevei generale au dus la concluzia necesităţii
ilidării poziţiilor slabe, că transform.a.rea în partid

comunist

nu

fi pusă la îndoială după felul cum evolua mişcarea noastră mun

ască 5 •

Intr-o scrisoare adresată de M.

Gh. Bujor Comitetului executiv al

·:emaţionalei comuniste se arăta că "marea majoritate a masei orga

te a muncitorimii era trup şi suflet, chiar şi înainte de propaganda

tră pentru partidul comunist şi Internationala a III-a cu tot sensul
care-I comportă o astfel de afiliere" 6 • El se referea în continuare la
ţia organizatorică

existentă,

la sfîrşitul anului

1 920 : "alături de

regiuni ale ţării regiunea Piatra-Bacău, este în întregime pentru noi,
la Galaţi, noul comitet al secţiei a fost ales numai din comunişti"

2 Arhiva C.C. al P.C.R., fond

5,

dosar 748, fi l a 400 ;

mndru Constantinescu, Ed. politică, Bucureşti, 1970. pag. 62.
3 Arhiva C.C. al Pt:C.R. fond 28, dos 9324, pag. 287-21!8.
4 Ibidem, pag 288.
s Ibidem, pag. 305-307.
6 Ibidem, fond 28, mapa 15, pag. R-10.
7 I bidem.

.

.
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Intr-o altă scrisoare, adresată de Ilie Mosrovici, secretarul Parti
dului socialist din România către Partidul socialist din Serbia, se arăta
că cu toate represiunile îndreptate impotriva mişcării muncitoreşti din
România creşterea numerică şi mai ales politică a Partidului socialist
şi a c:indicatel or rew>l uţionare era un fapt 0vident. Şi mai departe se
preciza : "Partidul nostru pînă acum este unit. Majoritatea membrilor
sunt impotriva celei de-a doua Internaţionale şi pentru a III-a" 8•
In pofida măsurilor represive luate impotriva mişcării muncitoreşti
revoluţionare, in urma intensei munci desfăşurată de către militanţii de
stînga ai partidului , majoritatea secţiunilor Partidului socialist, în pri
mul rînd cele din marile oraşe din ţară, printre care şi cele din Mol
dova, s-au pronunţat în prima jumătate a anului 1 920, pentru transfor
marea Partidului socialist in partid comunist şi pentru afilierea la Inter
national a a III-a. După eşuarea grevei generale din toamna anului 1 920,
care a dovedit practic necesitatea unui partid de tip nou, capabil să con
ducă proletariatul român la victorie, această luptă a luat o şi mai mare
amploare, devenind un ţel concret şi imediat.
Congresul Partidului socialist urma să se pronunţe asupra proble
melor capitale care frămintau mişcarea noastră muncitorească, pentru
a desăvîrşi opera şi rezultatele activităţii desfăşurate de secţiunile sale
din întreaga ţară.
In anii avintului revoluţionar de după primul război mondial, Iaşul
a avut cea m ai puternică secţiune din Moldova a Partidului socialist.
Posesoare a unei bogate tradiţii, avînd numeroase elemente de primă
mină angrenate in mişcarea revoluţionară, secţiunea icşeană a Partidu
lui socialist a dat tonul în multe acţiuni care au avut loc in aceşti ani,
ele fiind urmate şi de secţiunile mai noi din celelalte oraşe ale Moldo
vei. Din rapoartele întocmite de organele militare, mai ales in timpul
grevei generale din octombrie 1 920, rezultă că Iaşul s-a aflat în fruntea
tuturor oraşelor din M:oldova in p: ivinţa puterii organizatorice şi a pre
gătirii pentru marile acţiuni care au avut loc in acest timp.

La 6 martie 1 9 1 9, Comitetul regional Iaşi al Partidu!ui socialist s-a
adresat Comitetului executiv arătînd că secţiunea

ieşeană

şi-a

reluat

activitatea. Cu acest prilej era anunţat programul săptămînal al şedin
ţelor de comitet ca şi a celor publice care aveau loc în fiecare duminică
după amiază 9•

Rodnica activitate a secţiunii ieşene din aceşti ani era marcată şi

de regularitatea cu care se ţir:eau manifestările programate in diferitele
săli ale oraşului şi la sediile mişcării muncitoreşti locale. La şedinţele
şi întrunirile secţiunii ie�enc se luau in discuţie problemele economice
şi politice, chestiunile legate de problemele organizatorice din partid şi
sindicate, se expuneau principalele prevederi ale programului partiduIbidem, mapa 5.
' Ibidem, mapa 198.
a
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lui socialist etc. 10• Cu toate vcxaţiunile autorităţil or locale, comitetele
sindicatelor ieşene care acţior.au sub ir drumarea secţiunii socialiste şi-au
reluat activi tatea şi organele represive erau obligate să r ecunoască că
muncitorii veneau in număr foarte mare pentru a participa la acţiunile
iniţiate 1 1•
La inceputul anului 1 920, socialiştii ieşeni au luat legătura cu ele
mentele de stinga din Bucureşti şi au înfiinţat un comitet de propa
gandă care avea ca scop iniţierea unei largi campa'1ii de populapizare
a necesităţii creării partidului comunist şi a afilierii la Internationala
a III-a 12•
Una din cele mai importante acţiuni iniţiate de elementele socia
liste ieşere a fost înfiinţa-ea Şcolii soC'ia1iste de la Iaşi a cărei prodi
gioasă activitate este legată de sediul din str. Langa şi care a inscris o
frumoasă pagir ă in istoria mişcării demorrat ic'e ieşene, con tribuind rlin
plin l a răspîndirea cunoştinţel or cultural-ştiinţifice, la pronagarea idei
lor revoluţionare in rindul di verselor catego-ii ale Iaşului (atit in rindul
maselor IT' undtoare cît �i in mediul intelectual ieşean) in anii care au
urmat duoă l"'rirr>ul război mo,.,dial . Deschiderea Scolii socialiste. al d'ipei
E'cou a fost deosebit de puternic in epocă, s-a făcut la 20 maptie 1 92 1
in prezenţa a peste 4 00 d e pC'rsoane c u care oc�zie a fost si'irbătorită şi
îmrlinirf'a a 50 de an i de la Comuna din Paris 13• ru 8.<'eastă ocazie au
luat cuvintul dr. f'. 1. Parhon ca-e a prezidat adunarea, Constantin Vor
nices:u. Eugen Re'gis directorul revistei "Umanitatea" şi dr. L. GhelE'r
t t>r sosit ele la. Bucureşti. Iniţial. cursurile se ţineau de t�ei ori PP silp
tămină, prin tre primii profesori fiind C. 1. Parhon. E. Releis. C. R. Ghiu
lea. Zoe Frl'nză, Alexar d· u Triardaf şi alţii. Teme1e tratate in cadrul
şcolii erau alese din rele mai di verse domenii : literatură, istoric. medi
cină. populară, biologie, geografic, istoria culturii, istoria socialismului
etc. De-a lungul anilor Şcoala socialistă din Iaşi, care a purtat numele
lui Max Wrxler. şi-a format un auditoriu constant compus din munci
tori, studenţi şi diverse categorii de funcţionari.
Pri n tre temele predate, cele legate de problemele sociale avf'au o
deosebită audientă. cePa ce producea o vizibilă şi continuă ingrijorare in
rîndurile autorităţilor 14•
Scoala socialistă a avut menirea de a face educaţie ideologică şi
politică cursanţilor săi. Şcoala socialistă "Marx Wexler" din Iaşi a avut
un deosebit rol in formarea unor cadre cu un orizont politic şi cultural
!i'tiinţific co�espunzător. Ea a insemnat foarte rrult pentru Iaşul anilor
de după primul război mondial, prin personalităţi]e marcante mre au
activat in cadrul ei, prin atmosfera care domnea intre profesori şi
'o Ibidem mapa 23 R, fond 96, dosar 2235, partea a II-a f. 54, 58.
1 1 I bidem, fond 28, mapa 199.
12 I bidem, fond 28, dosar 9325, fila 183.
1 3 Ibidem, dosar 9324, fila 295.
u Ibidem, fond 28, dosar 9325, filele 34, 96.
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cursanţi, prin rezultatele obţinute care au contribuit mult la dezvolta
rea mişcării revoluţionare şi democratice din i ntreaga Moldovă.
Legăturile secţiunii ieşene cu celelalte secţiuni din Moldova ale Par
tidului socialist au fost foarte puternic-e in anii avintului revoluţionar.
Documentele vremii ne atestă diverse corespondenţe purtate între sec
ţiunea din Iaşi şi cele din Dorohoi, Botoşani sau alte oraşe din Moldova.
Din cercetarea acestor documente rezultă modul cum secţiunea ieşeană
a răspuns solicitărilor prin trimiterea de delegaţi la îrHrunirile ce aveau
loc în oraşele menţionate 15, sau cum veneau delegaţi la
laşi pentru a
obţine sprijin şi răspuns la diferite probleme care frămîntau mişcarea
socialistă din respectivele centre 16• Secţiunile din Moldova au solicitat
celei din I.a,şi candidaţi pentru alegerile care urmau să aibă loc, pentru
a fi trecuţi pc listele electorale în oraşele menţionate 1 7 •
Activitatea desfăşurată de Secţiunea din laşi a Partidului socialist

in anii avintului a reprezentat cu adevărat un factor stimulator pentru
secţiunile nou înfiinţate in alte oraşe ale Moldovei

18•

T..a Galati, chiar de la inceputul anului 1 9 1 9 s-a desfăşurat o amplă
activitate îndreptată spre refacerea organizaţiilor muncitoreşti potrivit
noilor condiţii de după război. La 26 iunie 1 9 1 9, in şedinţa gen&ală a
Secţiunii din Galaţi a Partidului socialist s-a procedat la completarea
comitetului acestei secţiuni 1 9• Odată cu aceasta a fost trimis un delegat,
C. Petrovici, pentru a discuta cu comisia generală şi Comitetul executiv
al Partidului socialist despre mişcarea muncitorească din Galaţi. In ace
l�i timp secţiunea gălăţeană a cerut conducerii Partidului socialist ca
să-1 trimită pe Gh . Cristescu pentru rezolvarea unor probleme ale miş
cftrii muncitoreşti revoluţionar<' locale 20•
însărcinat de
In toamna anului 1 9 1 9, Constantin
Mănescu a fost
către Comitetul executiv al Partidului socialist cu desfăşurarea activită
ţii de propagandă şi indrumarea mişcării socialiste din oraşele Galaţi şi
2
Brăila 1• La Galaţi după ce a luat contact cu Comitetul secţiunii a con
statat o serie de fapte adoptînd măsuri corespunzătoare pentru organi
zarea cit mai adecvată a muncii pentru îndeplinirea obiectivelor
care
stăteau in faţa mişcării muncitoreşti gălăţene 22•
Intrunirilc publice, conferinţele cu caracter social, şezătorile lite
rare, manifestele editate şi ziarul local " Nădejdea" propagau cu asidui
tate necesitatea luptei pentr u dezvoltarea organizării politice şi profe
sionale a clasei muncitoare, necesi tatea înfiinţării Partidului Comunist
1S Ibidem, fond 96, dosar 2235, partea
1� Ibidem, fond 28, mapa 223

n

I I -a, fila 2 1 2

17 I bidem

18 V ezi in acest sens articolul publicat de M. C. Stănescu in revista .,Anale
de istorie" nr. 2/1971.
19
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, mapa 84
20 Ibidem, mapa 83
2 1 IbidPm, dosm· 1 6 . fila 1
22

Ibidem
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şi afilierea la Internationala a III-a 2J. Efectele acestei activităţi au deter
mina,t printre altele ca in anul 1 920 să fie înscrişi in sindicat şi partid
pc� te 8.000 de mebri "care primeau o educaţie comnistă " . După greva
generală şi represiunile care au urmat, la
Galaţi
s-a făcut simţit un
oarecare reflux al mişcării. Cu ocazia congresului din mai 1 92 1 au fost
arestaţi delegaţii comunişti gălăţeni Fotache Dorojan, Pandele PP.tre şi
D. Stoiculescu, implicaţi în procesul din Dealul Spirii 2 4 •
Sindicatele au continuat să activeze sub conducerea comisiei locale
al cărei secretar era Chiriţă Bălineanu 2\ "organizaţie ce avea menirea
<;ă menţină principiul luptei de dasă întreţinînd legătura intre partidul
comunist şi sindicate 26•
Mişcarea de organizare a tineretului socialist a reinceput la Galaţi
după incetarea războiului in funcţie de reorganizarea secţiunii Partidu
Costescu,
lui socialist la conducerea căreia se găseau
Gh. Muşatescu,
Stoiculescu, Arhip 27• Cel care s-a aflat in fruntea acestei mişcări a fost
Alexandru Pătruţescu, caracterizat de organele de siguranţă ca "un cu
noscut propagandist comunist, promotoriul grevei de la C.F.R.,
unde
lui
face o intensă propagandă printre tinerii lucrători " 28 • Cu ajutorul
I. Mirea este scos ziarul "Tineretul socialist", se incepu o campanie de
conferinţe privind
problemele organizării ceea ce a atras spre
cercul
t.ineretului un număr de circa 200 de membri. O impulsionare a activi
tăţii in Galaţi a determinat-o şi sosirea in acest oraş a lui Baruh Berea
care a început o intensă propagandă pentru crearea Partidului Comu
nist şi afilierea la Intemaţionala a III-a.
Referitor la succesul şi aderenţa pe care aceste manifestări le aveau
in sinul maselor muncitoare din oraşul Galaţi, rapoartele înaintate orga
nelor centrale menţionau : "Conferinţele lui Berea agitau spiritele şi sala
partidului din strada Instrucţiunii devine neincăpătoare cind se anunţa
că vorbeşte acesta" 29• Cam tot in acest timp au inceput să pătrundă ln
in
prezentate tineretului
oraşul Galaţi scrierile
comuniste care erau
cadrul consfătuirilor care aveau loc. In timpul alegerilor din anul 1 9 1 9
şi apoi a celor din anul 1 920, tineretul muncitor din Galaţi a fost mo
bilizat la acţiune. Au fost formate echipe din tineri muncitori care im23 Ibidem, fond 28, dosar 9396, pag. 135-136. Cei care nu contribuit la ,.înfi
inţarea ", (după exprimarea documentului din care cităm) mişcării comuniste gălă
ţene au fost B. Berea, J. Lupu, A. Vlaiter, I. Mirea, J. Arhip, Ghiţă Tănase, Gh.
Muşatescu şi nlţli (I bidem.)
74 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, dosar 9326, pag. 135-136.
25 Aici activau in afara lui Chiriţă Bălineanu, Gh. Muşatescu, D. Marinescu,
N.Neniţă, 'C. Lupaşcu, I. Darie şi alţii (Ibidem.)
26 I bidem. ln vara anului 1919 Comitetul complectat al Secţiunii socialiste gă
lflţene se compunen din
A. Costescu, D. Stoiculescu,
C. Petrovici, St. Mănescu,
I. Pan i c i , I. At· h i p (Secretar) ; comisia de control se compunea din : Iorgu Patricle,
V. Mărc:ulcscu. H. Beroch (fond 28, dosar 84.). Cam în aceiaşi perioadă a fost ela
a Parti dului socialist privind sarcinile şi
borată declaraţia Secţiunii din Galaţi
principiile de bază ale activităţii sale (Ibidem, mapa 80).
2'1 Arhiva C.C. al P.C.R. fond 28, dosar 9326, fila 29

28 I bidem

29

I bidem
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pă,rţea.u în tot oraşul manifeste cu caracter comunist 30• Tot acum au fost
împărţite numeroase manifeste cu inscripţia "Trăiască Internationala
a
III-a " . Ca şi în alte centre din ţară, greva generală din 1 920 şi mai ales
măsurile represive care au urmat au diminuat mişcarea tineretului, mu' ţi
din cei an grenaţi în această activitate părăsind ora!;ul Galaţi, activitatea
fiind totuşi continuată de cei care au rămas 3 1 . Nume: oasele fabrici gă' ă
tene, atelierele C.F.R., şantierele navale au furnizat nem,mărate ele
mente care s-au angrenat în mişcare odată cu noile condiţii impuse
de
dezvoltarea mişcării muncitoreşti după greva generală din 1 920.
Acti
vitatea a continuat prin organizarea de nenumărate conferinţe şi mani
festă r i cultura: e "al c ăror venit este destinat pentru întreţinerea celor
arestaţi dintre muncitori prec um şi per:tru ajutorarea. copiilor înfometaţi
din Rusia" '2• Cercul format după greva gener ală a purtat numele neui
tatului conducător al mişcării muncitoreşti din Homân:a,
I .C.
Frimu.
Participanţii la activitatea cercului se obligau "de a se face intensă pro
pagandă pentru idei le comun istE', iar din sumele rezultate din diferitele
serbări şi manifestaţii 70D/o se vărsau în contul partidului comunist" 33 •
Activitatea secţiunii a purtat o puternică amprentă revoluţionară,
in fiecare an prezentindu-se un raport
conduce� ii Partidului
socialist
asupra desfăşurării ac tivităţii in rindurile tineretului 34•

Secţiunea din Paşcani a Partidului socialist s-a constituit în luna
iunie 1 9 1 9 în cadrul unei mari intruniri la care au participat sute de
muncitori ceferişti şi alţi cetăţeni ai o: aşului, săteni din ccmunele apro
piate, alături de delegaţi trimişi de Secţiunea din Iaşi a partidului.
La
incheierea resţectivei şedinţe se arăta : "Am hotărît a pune bazele unei
secţiuni a partidului in Paşcani şi înfiinţarea ur.ui sindicat mixt al tutu
ror muncitorilor" 35 • Pr eşedintele
sindicatului din
Paşcani a fost ales
muncitorul ceferist Danţuş Alexandru 36• Comitetul ales al secţiunii era
compus din Danţuş Alexandru (gara Paşcani) Dragomir Ioan (gara ?aş
cani), Moraru Gh. (Vatra Paşcani), Prisecaru Panait (Fintinele), Timofte
Ioan (Lunea), Bran Iordache (Lunea), Huţanu N. (Gişteşti), Coman Vasile
(Sodomeni)

37•

Din componenţa comitetului ne dăm sea,ma că legătura noii secţiuni
înfiinţate cu satele din jurul Paşcanilor urma să fie şi a fost intr-adevăr
foarte puternică. Lucrul este pe deplin

explicabil dacă

ne gindim că

propaganda in lumea satului era u n obiectiv la ordinea zilei pentru Par
tidul socialist, iar pe de altă parte nu putem omite situaţia specifică a
JO

Ibidem.

3 1 Ibidem fila 29-30.
12 I bidem
Ibidem
� I bidem.

33

lS Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, mapele 224, 225
36 I bidem, fond 8, dosar 1597, pag. 459.
37 I bidem, fond 28, mapa 225.
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Paşcanilor ca or.aş. Paşcanii trăia prin ateliPrele C.F.R. şi muncitorii ce
ferişti erau concentraţi aici şi in cadrul Depoului şi a gării. O mare parte a
feroviarilor păşcăn eni, in special a celor care lucrau in ateliere, prove
neau din sa.tele şi comunele învecinate 38 şi in acest fel l egătura rlintre
oraşe şi satele din jur era nu numai o chestiune de principiu tactic, ci
şi o realitate concretă de zi cu zi.
T nfiintarea secţiunii socialiste a determinat o serioasă impulsionare

a activităţii t evoluţionare in rindurile ceferiştilor din Atelierele şi depoul
C.F.R., in rîndul satelor şi comunelor, din preajma oraşului. Riposta a
venit prompt din partea autorităţilor serios alarmate de intensifkarea
activităţii revoluţionare in Paşcani. Aşa cum foarte plastic era exprimat
in scrisoarea secţiunii adresată Comitetului executiv .al Partidului soci
alist "a fost de njuns să ia naştere secţia Paşcani a partidului si oligar
hia să ne in zest.reze cu o sumedenie de institu1,ii noi în localitate, prin
tre care o brig.1dă de siguranţă şi altele la fel " 39• Prigoana a continuat
pe linia măsuril.Jr respective cunoscute. I n urma unui ranort al coman
dantului militar din 26 iunie 1 9 1 9, o serie de fruntaşi socialişti au
fost învinuiţi de contravenţie la regulile stabilite de starea de asediu,
fiir d aplicate pedepse cu inchisoarea şi alte sancţiuni. Anunţînd condu
cerea Partidului socia� ist că demersurile făcute ll\ Ministerul de Interne
pentru curmarea acestor pr �c• ici n--� rl�t
r�=>71 l l t�t
c:rri�o::lrPa rHn rare
cităm arăta : "Vă rugăm deschideţi o campanie prin presă contra ilega
lităţilor ce se comit la noi şi interveniţi pentru eliberarea celor inrazar
maţi pe nedrept, contra legii de mobilizare pentru autorităţile civile.
Oligarhia, profitind de pozi ţia acestei localităţi retrasă de centrele mari,
dezlănţuie in unire cu administraţia C.F.R. o teribilă prigoană rontra
1 8-20 tovarăşi,
noastră. Sunt in curs noi arestări a unui n umăr de
Vă rugăm
print· e care nu vor lipsi ambele rnmitete ale organizaţiei.
puneţi problema unde veţi crede căci am s::ris şi la Uniunea CFR fără
ca să obţinem vreun rezultat" 40•
Metodele folosite la Paşcani erau departe de a constitui o excepţie.
Ele făceau parte din planul general de luptă al claselor dominante im
potriva mişcării revoluţionare din România. La Tecuci, mişcarea socia
listă era de asemenea in permanenţă hărtuită cie l'iguranţa local ă. Gar
nizoana militară ameninta pe conducătorii socialişti din acest oraş,
se
operau arestări, aveau loc percheziţii. I n faţa situaţiei existente, secţi
unea locală a organizat la 4 ianuar ie 1 920, o mar� intrunire in l ocalul
Teatrului judeţean pentru a protesta impotriva metodelor folosite
de
guvern in combaterea mişcăr ii socialiste. Adresindu-se conducerii Parti
dului socialist, secţiunea din Tecuci cerea trimiterea unui deputat soci
a' ist (îl solicitau pe Gh. Cristescu)
pentru a .a,taca in cadrul intrunirii
problema libertăţii de manifestare, ac·ţiunea urmind să fie popularizată
38

39

u

Vezi C. Botez, L. Eşanu, U.M.M.R., Paşcani 1869 - 1969,
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28 mapa 226.
Ibidem, mopa 220.
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prin manifeste ş i presă 4 1 • Tot in vara anului 1 9 1 9, s e adresează Comite
tului executiv al Partidului socialist şi secţiunea din Dorohoi care, in
tr-o scrisoare trimisă la Bucureşti, prezenta regimul la care era supusă
mişcarea socialistă din acest oraş : Cercul nostru (este vorba de cercul
cultural al Secţiunii socialiste - n.n. - L. E.) este menţinut inchis. Zilnic
mergem la prefectul judeţului, la comandantul militar şi, primim ace
laşi răspuns : trebuie să avem dispoziţie de la Minister. In scrisoarea
Mârzescu dar pînă in
precedentă v-am cerut a interveni la ministrul
prezent suntem ţinuţi cu un regim excepţional. Singuru l scop al prefec
tului este de a înăbuşi mişcarea socialistă de aici. Am avea mare nevoie
de un tovarăş de la dvs." 42 •
La Bacău activitatea socialistă s-a, desfăşurat şi in anii care au pre
cedat primului război mondial. Mulţi din cei ce au fost anchetaţi după
greva generală din octombrie 1 92 0 au arătat legăturile lor cu mişcarea
socialistă încă din acel timp 43 • După război, pe fondul general al revita
lizării activităţii organizaţiilor muncitoreşti, la
Bacău, in cadrul
unei
mari adunări s-au pus bazele secţiunii socialiste şi a sindicatului mixt.
anul
La conducerea secţiunii socialiste reinfiinţată in or�ul Bacău in
\91 9, se aflau 1. Caşin şi 1. Palade ..
In anul următor, s-a desfăşurat in sala Hotelului Imperial o mare
Intrunire la c.a.re a participat şi Iancu Ilie-Severin. Acesta a ţinut o con
feriţă program intitulată "Cine sintem şi ce vrem noi" axindu-se in spe
cial asupra problemelor legate de viitoarea organizare a secţiunii socia
liste şi a obiectivelor ce stăteau in faţa mişcării muncitoreşti băcăoane,
in noile condiţii apărute după război 44 •
Odată cu stabilirea lui Iancu Iliescu-Severin in Bacău incepind din
toamna anului 1 9 1 9 ca secretar al Partidului socialist pentru regionala
Bacău - Neamţ - Roman, constatăm o impulsionare foarte serioasă a
activităţii socialiste din această parte a ţării. Din darea de seamă pe anii
1 9 1 8- 1 9 1 9 înaintată Comitetului executiv al Partidului socialist ne pu
tem face o imagine asupra problemelor organizatorice ca şi a activităţii
desfăşurate de secţiunea băcăoa,nă in aceşti ani. Dacă la inceput secţiunea
din Bacău număra 1 05 membri, la sfîrşitul anului 1 9 1 9 numărul lor cres
cuse deja la 300 45 •
In anul 1 9 1 9 secţiunea, cu toată

prigoana dezlănţuită in intreag,a

ţară, a desfăşurat o intensă activitate pe linie organizatorică şi propa

gandistică 46• Legătura susţinută pe care o intretinea secţiunea cu mun
citorimea diverselor fabrici din oraş şi intreg judeţul, a contribuit foarte
mult la apropierea maselor muncitoreşti de organiz.a,ţia lor politică. Un
sprijin deosebit a fost acordat grevelor desfăşurate in aceşti ani , din
41 Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, mapa 1 88.
42 Ibidem, mapa 220.
u Arhiva C. C. al P.C. R., fond 96, dos. 3541, pag. 122.
44 Ibidem, filele 12, 14, 15.
45 Ibidem, fond 28, mapa 170.

46 I bidem.
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care menţionăm in mod special pe cea de la fabrica "Letea" din anul
1 9 1 9, cele ale tăbăcarilor şi fabricilor textile din primăvara anului 1 920
şi altele 47•
Intrunirile frecvente care aveau loc din iniţiativa secţiunii socia
liste şi a sindicatelor muncitoreşti din Bacău puneau in discuţie cele mai
importante probleme sociale şi politice aflate la ordinea zilei. Dintre cei
care s-au impus în această perioadă prin ampla lor muncă organizato
rică şi propagandistică in mişcarea muncitore.ască băcăoană (nume care
vor fi mereu prezente în acţiunile din aceşti ani) menţionăm pe Iancu
Iliescu-Severin, dr. H. Aroneanu, V. Baciu,
Vl. Dumitriu, I. Caşin,
1. Palade şi alţii 48• Autorităţile civile şi militare din Bacău erau extrem
de ingrijorate de concluziile la care ajungeau cei ce luau cuvintul în
cadrul acestor intruniri şi mai ales de cele ce arătau conducătorii maselor
muncitoare din această parte a ţării. Ingrijorarea aceasta era firească
dacă avem în vedere că concluziile discursurilor pronunţate demonstrau
necesitatea intensificării luptei de clasă pînă la doborirea orînduirii ca
pitaliste. Una din problemele centrale care frămintau mişcarea munci
torească din România in aceşti ani era pusă la 'Bacău in acord deplin
cu poziţia revoluţionară a marii majorităţi a membrilor PArtidului so
cialist in sensul necesităţii transform4rii partidului in partid comunist
şi afilierea sa la Jnternaţionala a III-a.
Referitor la aceasta documentele menţionează că dr. Aroneanu şi
ceilalţi conducători ai mişcării muncitoreşti revoluţionare din
Bacău
erau apreciaţi in rapoartele organelor represive ca elemente ce "voiau
afilierea la Internaţionala a III-a şi adopta,u in totul comunismul "".
Un loc important l-a ocupat in aceşti ani propaganda revoluţionară
desfăşurată de secţiunea socialistă din Bacău în rindul tineretului şi a
maselor ţărăneşti. Tinerii care urmau să fie încorpora,ţi erau sfătuiţi să
propage ideile revoluţionare şi in rîndurile ostaşilor, de fapt a muncito
rilor şi ţăranilor îmbrăcaţi in haine militare 50• Activitatea desfăşurată
de către conducătorii secţiunii socialiste din B�ău in satele şi comu
nele . judeţului a atras in mod deosebit atenţia organelor represive
a
căror tecună de o "contaminare" a statelor cu ideile revoluţionare era am 
plificată de acţlunile din aceşti ani. Intensificîndu-şi sfera investigaţi
ilor, organele ·militare şi poliţien.eşti din judeţul Bacău au ajuns la con
cluzia că in multe sate şi comune ale regiunii "s-a făcut propagandă
temeinică cu privire la · socialism, împărţirea pămînturilor, organizarea
politică in România" 5 1 •
In rîndurile militarilor, s-a extins, de asemenea, propaganda desfă
şura,tă · de secţiunea socialistă din Bacău. In aceşti ani au fost răspîndite
u

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, mapa 170.
I bidem, fond 96, dosar 354 1 , pag. 16. Vezi şi C. Botez,
J11deţul Bacdu. Pagini memOTabile
Bacau 1971.
•7 Ibidem, pag. 12, 14.
so I bidem, pag. 216.
s 1 Ibidem, pag. 32.
�s

..•
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idei revoluţionare in rindurile militarilor arătindu-li-se că "lumea de
miine va fi a socialismului" 52•

Secţiunea a desfăşurat o vie activitate in rindul localităţilor din ju
deţ ca Moineşti, Tg. Ocna, Comăneşti şi altele 53• In aceste locuri au fost
trimişi de multe ori fruntaşi ai secţiunii pentru a ajuta la organizarea
muncitorimii din aceste centre, pentru a 1mi eforturile tuturor munci
torilor din judeţ la realizarea obiectivelor comune, pentru desfăşura
rea campaniei electorale etc. In cursul anului 1 9 1 9, Secţiunea socialistă
din Bacău a trimis o serie de elemente in localităţile Tg. Ocna, Moineşti,
Comăneşti ca şi la Tg. Neamţ precum
şi in alte centre
din judeţul
Neamţ. In legătură cu campania electorală au fost trimise delegaţii care
să contribuie la buna ei desfăşurare şi in oraşul Roman, dat fiind
că
aici au candidat, printre alţii, alături de Gh. Tănase de la laşi şi Iancu
Iliescu-Severin care candida şi la Bacău 54•

Sărbătorirea zilei de 1 Mai ca şi campan ia electorală erau momente
care prilejuiau intensificarea activităţii in intreg judeţul Bacău. Cu oca
zia evenimentelor mai sus amintite, in
cursul anilor
1 9 1 9- 1 920, au
avut loc la Tg. Ocna, Moineşti, Comăneşti şi alte localităţi ale judeţului
intruniri incare se dezbăteau, pe lîngă problemele generale şi cele de
moment ale mişr.ării muncitoreşti din acel timp.
In munca Secţiunii un loc important 1-a ocupat activitatea propa
gandistică desfăşm ată cu ajutorul presei muncitoreşti şi al lucrărilor
apărute in cadrul editurii socialiste. Difuzînd presa şi publicistica mun
citorească în rindm ile maselor muncitoare se aducea o contribuţie sub
stanţială in acţiunile de organizare şi pregătire a luptelor de clasă des
Partidului Socialist a
făşurate in acest timp.
Secţiunea din Bacău a
sprijinit in mod efectiv şi continuu propaganda socialistă revoluţionară
in intreaga regiune Bacău, Piatra Neamţ, Roman 55, ceea ce a avut o
influenţă pozitivă asupra
actiunilor
desfăşurate in
această t>arte a
ţării.
Asupra rolului pe care l-a avut presa şi publicaţiile muncitoreşti
în activitatea revoluţionară desfăşurată în aceşti ani pe meleagurile bă
căoane ţinem să menţionăm că la descinderile şi Fercheziţiile care s-au
făcut la sediul organizaţiei socialiste ca. şi la conducătorii acesteia
au
fost găsite numeroase ziare şi reviste muncitoreşti, numeroase materiale,
care atestau regularitatea cu c.are acestea
erau primite din Capitala
ţării precum şi nenumărate confirmări ale modului în care ele pătrun
deau tn rîndul maselor muncitoare, în unitătile industriale din iudeţul
Bacău. O parte din acuzatiile care au fost aduse conducătorilor munci
torirnii băcăoanc, după greva generală din octombrie 1 920, se refereau
in mod nemijlocit şi la activitatea desfăşurată pe acest tărîm care · a
52

I bidem,
Ibidem,
54 I bidem,
55 I bidem,

53

png.
fond
fond
fond

20. 21.
28, mapa 1 70.
28, mapa 209.
96. dosar 3541 , png. 47-51 .
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jucat un rol foa:te important. Secţiunea socialistă din Bacău s-a făcut
;-emarcată in viaţa oraşului şi a intregii regiuni prin conferinţele edu
cative pe care le organiza săptămînal, pentru propaganda socialistă
menită a contribui la educaţia culturală şi politică a maselor munci
toare din judeţul Bacău ca şi din cele învecinate 56•
Şi

frămîntările

muncitorimii

băcăoane

din

aceşti

ani

fost in
Sindicate

au

atenţi a organelor de conducere ale Partidului socialist şi ale

lor din România. In timpul grevei de la fabrica "Lctea" din anul 1 9 1 9 ,
în mijlocul muncitorimii băcăoane a u venit M. Bălineanu secretarul Co
m!siei Generale a Sindicatelor din România şi Gh. Petrescu-Ghempet
din c onducerea pe ţară a C.G.S.R.. Ei au fost prezenţi in mijlocul gre
viştilor, dînd un pr eţios a,�utor mişcării socialiste din Bacău 57•
Docu
mentarea la faţa locului le-a permis să adune date elocvente privitoare
la mişcarea muncitoarească băcăoană ca.re au fcst folosite intr-o
suită
de articole publicate in ziarul "Socialismul". Din partea centrului
au
mai fost la Bacău pentru indrumarea activităţii din această parte a ţării
Gh. Cristescu, cu care ocazie au fost o ganizate adunări care au dezbă
tut problema situaţiei maselor muncitoare şi bazele viitoare ale organi
zării producţiei şi societăţii 58• Alături de cei menţionaţi mai sus au mai
venit aici şi Barbu Lăzăreanu, calificat de organele de urmărire ca
.,prieten intim cu Iliescu şi Aroneanu" 59•

Un rol important 1-a jucat in activitatea secţiunilor din Moldova ah!
Partidului socialist propaganda culturală şi politică făcută pentru ridi
carea con�tiinţei şi pregătirii generale ale maselor muncitoare. In alara
formelor permanente (cercuri de studii sociale, şcoli socialiste, etc.) foarte
mult a reprezmtat în aceşti ani propaganda făcută prin conferinţe pub
lice, şezători culturale şi altele. Pentru mai buna cuprindere şi rezolva

rea corespu n zătoare a acestor obiective secţiunile Partidului socialist s-au

adr esat de multe ori Comitetului executiv al partidului, solicitind spri

jin in această direcţie. Astfel secţiunea din Tecuci a Partidului socia
list cerea să fie trimis un deputat socialist la o mare intrunire publică
organizată la

21 decembrie 6J, intrunire programată şi popU:arizată cu

ajutorul manifestelor editate şi difuzate in tot oraşul. Tot Comitetului exe

cutiv s-au adresat tecucenii pentru a obţine c a, in paralel c u cele intre

prinse pe plan

local, să obţină desfăşurarea unei campanii de presă
6

din Tecuci 1•
Secţiunea din Focşani a cerut de asemenea Partidului socialist spri·
jin in vederea tinerii unui ciclu de conferinţe pe teme culturale şi poimpotriva

terorii

56
s1

Arhiva C.C. al P.C.R., fo.nd 96, dosar 3541, pag. 42--43.
I bidem, pag. 42-43.
58 Ibidem, pag. 1 23.
59 Ibidem, p(lg. 9.
6�
Arhiva C.C. al P.C.R., fond 28, mapa 186.
61 I bidem, mapa 180.
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litice 62• "Facem u n călduros apel să n e ajutaţi ; tovarăşii
Ghiorghian,
Vitejescu, Titel Petrescu şi Anagnoste ne-au promis că vor veni in mij
locul nostru" 63•
Hotărîrea muncitorimii din Tg. Ocna de înfiinţare a unui cerc cul
tural socialist a fost comunicată conducerii Partidului socialist in vara
anului 1 9 1 9. Cu acest prilej, ei au cerut o serie de materiale de la Bu
cureşti şi mai ales intervenţiile centrului pentru a grăbi obţinerea apro
bărilor necesare 6�. Arătîndu-se importanţa ce o avea activitatea de ri
dicare culturală pentru clasele muncitoare, Comitetul secţiunii menţi
ona : "Este de datoria noastră, a fiecăruia, de a participa la aceste ser
bări muncitoreşti în număr cit mai mare 65 " .
Tot Comitetului executiv s-a adresat secţiunea din Piatra Neamţ
a Partidului socialist pentru a obţine trimiterea lui Barbu Eftimiu la
intrunirea publică programată pentru ziua de 20 iulie 1 9 1 9 66•
Conducerea Partidului socialist răspundea favorabil cererilor care-i
veneau din partea secţiunilor,
ajutind acţiunile
acestora, sprijinind
campaniile electorale desfăşurate în ţară, susţinînd propaganda culturală
şi lupta secţiunilor contra măsurilor represive şi vexatorii ale organelor
represive ale regimului burghezo-moşieresc.
Răsptmzind solicitărilor primite, in vara anului 1 9 1 9 a venit în ora
şul Focşani Emil Socor 6 7• I n c.a.drul unei conferinţe publice organizate
la 27 iulie 1 9 1 9, în sala sediului socialist din str. Teatrului, Emil Socor
a conferenţiat in faţa unui numeros
public
despre
"Reformismul in
mişcarea socialistă 68 • Afişul care anunţa această adunare, era folosit şi
pentru
pentru propaganda organizatorică a partidului şi sindicatelor,
presa muncitorească 69•
Spaţiul afectat acestui articol nu ne permite de a continua cu pre
zentarea istoricului şi activităţii tuturor secţiunilor din Moldova
ale
Partidului socialist. Ne oprim la cele pe care le-am menţionat socotind
că ele aruncă o lumină corespunzătoare ac;; u pra variatelor preocupări pe
care le-a avut Partidul socialist, cea m,ai revoluţionară forţă politică a
societăţii româneşti în anii care au urmat primului război mondial.
Relaţiile dintre Partidul socialist şi secţiunile sale din
Moldova au
·reflectat dimensium•a preocupărilor şi multitudinea problemelor
care
s-au pus in aceşti ani pentru mişcarea muncitoarească din ţara noastră.
Nenumăratele aspecte ale activităţii desfăşurate pc multiple planuri de
către secţiunile din Moldova ale Partidului socialist reliefează faptul că
proktariatul român reprezenta in acest timp cea mai combativă forţă
62 I bidem, mapa 1 9 1 .

6J Ibidem.
6•

I bidem, mapa 182.

65 Arhiva C.C. al P.C.R, fond 28, mapa 190.

" Ibidem, mapa 172.
6 7 Ibidem, mapa 193.
68 I bidem.
69 Ibidem.
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politică a societăţii româneşti, fiind purtătorul de cuvint al intereselor
majore ale intregului nostru popor.
După ce am prezentat citeva din preocupările generale ale secţiu
nilor din Moldova putem concluziona că intreg şuvoiul care a marcat
aceşti ani tumultuoşi din istoria socială a României a dus in mod obiectiv
la incununarea intregii perioade de avint revoluţionar, prin transforma
rea la congresul din mai 1 92 1 a Partidului socialist in Partidul Comu
nist Român.
Acest moment a reprezentat o cotitură radicală in istoria mişcării
noastre muncitoreşti, Partidul Comunist Român fiind continuatorul pe
o treaptă superioară a celor mai bune tradiţii ale mişcării muncitoreşti
şi socialiste din România.
O dată cu crearea sa, mişcarea muncitorească şi intregul popor ro
mân au căpătat un conducător incercat care a condus lupta pentru răs
turnarea regimului buzrghezo-moşieresc şi construirea
socialismului in
ţara noastră.

DE L'ACTIVITJ!: DES SECTIONS DU

PARTI SOCIALISTE DE LA MOLDAVJE

PENDANT LES ANNJ!:S ANTJ!:RIEURES A LA CONSTITUTION DU
PARTI

COMMUN ISTE

ROUMAIN

R�sum�
Ayant a sa disposltion, romme principal �l�ment des documents in�dits des
archives, l'auteur met en lumi�re quelques aspects moins connus de l'activit�
deploy�e par les sectlons du Parti socialiste de la Moldavie pendant les ann�es de
!'elan revolutionnaire qui ont succede a la premi�re guerre mondiale.
Les el�ments present�s prouvent la multitude de probl�mes pos�s par le
Parti socialiste pendant ces ann�es, bas�s sur une vaste activi� d�ploy�. en
justifiant l'appr�ciation que ce parti represente la force politlque la plus revolu
tionnalre de la soci�t� roumaine de cette �poque-18.
A cOte de la mise en relief de l'activit� d�veloppee par les sections du
Parti socialiste de la Moldavie dans de nombreux domaines, une importance tout
a fait particull�re presrnte le soullgnement de l'effort accompli par le mouvement
revolutionnalre des ouvriers de crtte region dans la lutte generale du proletariat
roumaln pour la creatlon du Parti Communiste, lutte couronn� de succes au Con
gres du mois de mai 1 921
La connaissance de nouveaux elements peut eompleter l'image d'ensemble sur
la �rlode de l'elan revolutlonnaire, represen�e dans la nouvelle historiographie.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

TRAD IŢI I ALE POLITICII EXTERN E
A PART I D U L U I COM U N IST ROMAN ( 1 921 - 1 939)
GH. ZAHARIA

La 8 mai 1 97 1 Partidul Comunist Român a implinit o j umătate de
secol de existenţă, de activitate eroi : ă şi devotată in
serviciul clasei
muncitoare şi al poporului român , indeplinindu-şi totodată datoria faţă
de mişcarea muncitorească revoluţionară internaţională, faţă de idealu
rile umanităţii de pace şi înţelegere intre popoare.
Crearea Partidului Comunist Român a fost rezultatul unui proces
profund şi rapid de radicalizare a mişcării muncitoreşti din ţara noastn"i,
de clarificare politică şi ideologică in sensul respingerii reformismului �i
adoptării unei linii consecvent revoluţionare ; a fost rezultatul acţiuni�or
desfăşurat e de clasa muncitoare in anii 1 9 1 8- 1 920, în condiţiilt: victo
riei Marii Revoluţii Socialiste din Octombrie 1 917, al avintului mişcării
muncitoreşti europene, acţiuni care au evidenţiat necesitatea creării unui
partid revoluţionar capabil să organizeze şi să conducă proletariatul in
lupta pentru apărarea intereselor fundamentale ale maselor muncitoare,
ale poporului român.
Istoriografia marxistă din ţara noastră a ajuns de mult la concluzh
că in acei ani, in România, ca şi in alte ţări, avintul revoluţienar n-a pu
tut fi fructificat pe deplin, neexistind toate condiţiile necesare preluării
puterii de către clasa muncitoare şi trecerii la înfăptuirea programult1i
său. Cu toate acestea, existenţa mişcării muncitoreşti, organizată pe prin
cipii şi i.n forme evoluate, revoluţionare şi-a pus amprenta în viaţa po
litică şi socială, influenţînd tot mai mult asupra cursului ei.

Hotărîrea adoptată de Congresul din mai
1921 de a transforma
Partidul socialist, pe baza principiilor marxism-leninismului, in partid
c omunist, afiliat Internaţionalei a III-a comunistă, a reprezentat un evE-
niment de cea mai mare însemnătate in istoria României. Proletaria-
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tul român, clasa cea mai înaintată a societăţii, purtătoare a germenilor
progresului economic şi social al societăţii româneşti, îşi crease călăuza
sigură care să-1 conducă în lupta revoluţionară pentru înfăptuirea sar
cinilor sale istorice : eliberarea socială a maselor muncitoare, făurirea
unei Românii democratice, independente şi suverane.
Programul social şi consecventa
revoluţionară a comuniştilor a
atras asupra lor, din primele zile, brutalitatea organelor represive ale
stutului burghez, căreia i-au căzut victime numeroşi revoluţionari. Scos
in afara legii, in 1 924, Partidul Comunist Român a continuat să-şi des
făşoare activitatea timp de douăzeci de ani in condiţii grele de ilegali
tate, păstrînd neştirbită încrederea in vitalitatea clasei muncitoare şi a
poporului român, în victoria democraţiei şi socialismului.
Infrîngînd greutăţi şi greşeli inerente procesului de călire politică
şi ideologiCă, partidul comunist s-a legat de mase, şi-a sporit influenţa
in rindul muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor , a naţionalităţilor conlo
cuitoare, al tineretului şi femeilor.
Sub conducerea P.C.R. clasa muncitoare şi-a afirmat pas cu pas
poziţia şi rolul ei ascendent in viaţa politică a ţării. Dovada vie a influ
('nţei crescinde a partidului comunist, a rolului său organizator şi mobi
lizator o atestă marile acţiuni din anii crizei economice de suprapro
ducţie şi din perioada ce le-a urmat, lupta impotriva pericolului fascist
şi a războiului hitlerist.
Bătăliile sociale din aceşti ani au avut importante consecinţe
in
viaţa politică a ţării şi ecouri largi pest e hotare ; clasa noastră munci
toare s-a impus mai puternic in viaţa politică a ţării şi pe plan interna
ţional.
In condiţiile ascensiunii fascismului pe plan european, ale activi
zării, pe plan intern, a cercurilor politice ultrareacţionare şi a organi
zaţiilor de tip fascist, a căror activitate a fost profund dăunătoare inte
reselor poporului român, Partidul Comunist a militat pen tru unirea
tuturor forţelor democratice şi patriotice, in scopul respingerii şi zdro
bi! ii ofensivei fascismului, apărării democraţiei, independenţei şi suve
ranităţii ţării. Creşterea mişcării antifasciste s-a _ ogLndit in viguroas�
ac·ţiuni desfăşurate impotriva mişcării legionare, in mari demonstralii
protestat8l e prilejuite de agresiunea fascismului in Ab:sinia şi Spania
republicană, de cotropirea Austriei şi Cehoslovaciei, de atacarea Polo
niei şi inceperea celui de al doilea război mondial.
..

Eroica luptă dusă de partidul comunist de la crearea sa in apăra
r�a intereselor superioare ale poporului român, a pus in evidenţă şi prin
cipiile lui fundamentale de politică internationalA.
Imediat după primul război mondial, in fata României se afla un
numâr de probleme importante de care era legată dezvoltarea sa ulte
rioară - anume refacerea economiei şi asigurarea premise!or pentru
r.reşterea forţelor de producţie ; in domeniul politicii externe, pe primul
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plan se situa chestiunea asigurării int-egrităţii teritoriale, a independeţci
şi suveranităţii naţionale.
In soluţionarea acestor probleme fundamentale, care interesau toat�
clasele şi păturile sociale, s-au manifestat insă două c oncepţii : d\! o
parte - concepţia clasei muncitoare, a mişcării ei revoluţionare, pre
cum şi a altor �rupări sociale, forţ€' politice democratice cu vederi pro
grE'siste ; de altă parte - concepţi;1 virfurilor claselor dominante şi a
partidelor ce le reprezentau.
In fruntea forţelor progresiste, partidul comunist reclama rezolva

r·t'a marilor probleme social-economice şi poEtice in spiritul unei largi
democraţii, cu sprijinul intregului pcpor.

Pe plan extern, el şi-a manifes tat de la inceput, consecvent, soli
daritatea cu proletariatul revoluţionnr din toate ţările, lupta unită pen
tru asigurarea unui climat de pace intre popoare, aşezat pe principlile
echităţii şi respectului reciproc, pef\ t;ru apărarea cuceririlor Marii Revo
lutii So� ialiste din Octombrie 1 9 1 7 , al primului
stat al oamenilor
muncii. In prima moţiune citită in ziua de 8 mai 1 92 1 , Congresul d�
constituire a P.C.R. a transmis "salutul său frăţesc de solidaritate Inter
n aţionalei Comuniste, care întruneşte in sinul
său pe proletarii din
lumea întreagă, conştienţi de menirea lor de clasă". In continuare, moţi
unea exprima hotărîrea comuniştilor români ,,de a duce lupta necurmată,
alături de partidele comuniste din lumea întreagă. pentru dezrobirea
proletariatulni şi instituirea unui regim al sfaturilor de muncitori şi
ţărani săraci" 1•
In alte moţiuni adoptate Congresul s-a ridicat impotriva războaie
lor duse de statele capitaliste in ,.. scopuri de pradă, de jaf şi subjugare
a claselor muncitoare, atit in afară cit şi înăuntrul acestor state", expri
mindu-şi totodată "adinca sa admiraţie faţă de proletariatul rus, care,
atit prin opera măreaţă ce a înfăptuit, cit şi prin sacrificiile nenumă
rate aduse cau?ei comuniste, formea7ă astăzi avangarda proletariatului
mondial . . . . " 2• Reluind cu acelaşi patos revoluţionar, cu aceeaşi incre
c!�re şi sinceritate ideea exprimată in numeroase manife!':te şi apeluri
anterioare, "Socialismul", ziarul partidului, scria la 5 noiembrie 1 922,
in articolul consacrat aniversării a cinci ani de la
Marea Revolutie
Socialistă că "nimic nu va putea dobori revoluţia rusă, atîta vreme cit
împrejurul ei stau inimile şi braţele milioanelor de proletari din toată
lumea. stau nădejdile ţăranilor şi popoarelor subjugate de pretutin
deni" 3•
Referindu-se la relaţiile ce trebuie să existe pe linie de stat in�re
România şi Uniunea Sovietică, organul central de presă al partidului
comunist scria la 8 noiembrie 1 923 : "trebuie să silim guvernul ca să
' Documente din istOf"ia mişclirii
F:d. politică, Bucureşti, 1966, pag. 683.
2 Idem" p. 683 - 684, 685.
3 Idem, p. 369.

muncitOf"eşti din
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reia nu numai relaţiile economice cu Rusia, dar şi să recunoască Re
publica Sovictelor, reluind raporturile politice cu ea... Silirea guvernu
lui la tratative şi la reluarea relaţiilor cu Rusia Sovietică nu este numai
o . datorie a proletariatului român, faţă de proletariatul rus, dar şi o
datorie faţă de sine însuşi" • .
Credincioase acestor tradiţii de solidaritate şi intraj utorare tovă
răşească cu fraţii lor de clasă din alte ţări, prigoniţi de forţele r{'Bcţi
onare pentru faptul de a se fi ridicat să-şi cucerească dreptul la muncă
şi pace, la condiţii de viaţă materială şi spirituală
omeneşti, maseh�
muncitoare din ţara noastră au protestat impotriva cruzimii cu care gu
vernul de la Sofia a reprimat lupta poporului bulgar din 1 923, a acor
dat ocrotire şi sprijin celor ce au reuşit să se refugieze in România.
Cerindu-le să continue acţiunea lor energică impotriva teroarei albe din
Bulgaria şi impotriva demersului oficialităţilor
bulgare de a obţine
cxtrădarea refugiaţilor politici, comitetul central al P.C.R. sublinia, in
apelul său din 27 ianuarie 1 924 : "Prin protestul vostru energic, daţi
guvernului fascisţ bulgar şi neomenosului reprezentat al lui la Bucu
reşti să inţeleagă că nu veţi ţcrmite să cadă nici un fir pe păr din
capetele celor care au venit sub scutul vostru" 5•
Deşi trecea printr-o perioadă de consolidare organizatorică şi poli
tică, in orientarea sa făcîndu-se simţite şi aprecieri eronate, ideea
convieţuirii paşnice cu vecinii, a solidarităţii cu popoarele sovietice, cu
toate popoarele care luptau pentru independenţă naţională
şi progr1�s
social, constituia pcrmaner ta concepţiei politice a partidului comunist
dcgpre relaţiile internaţionale, concepţie ce avea in vedere atit factori i
ideologici ş i politici, cit şi fa�torii geogra rici : "singura cale ( a polit ;cii
e�terne româneşti - n.a.) - scria ziarul »Inainte"
este pacea cu
pacea şi înfrăţirea cu poporul muncitor din Uniunea
-

{IJitB {JOţJ(JtJ.re!e,

Sovietică"

6•

Criza economică mondială din 1929 - 1 933 a zguduit
puternic
lumea capital'stă, agravindu-i şi mai mult contradicţiile. A cres-ut lup a
proletariatului şi a altor categorii sociale pe seama cărora clasele domi
nante aruncaseră efectele crizei, adincind antagonismele dintre capital
şi masele muncitoare.
Burghezia din toate ţările a sporit exploatarea muncii şi a inăsprit
măsurile represive contra mişcării muncitoreşti ; in numeroase ţări ea
a incurajat şi a stipendiat organizaţiile rasiste, tero�iste, . national:ste ca
_
elemente de diversiune pentru escamotarea greutaţ1lor mterne. Metro-
ile imperialiste
monopolur
coloniilor,
a
polele au intensificat exploatare
economică
viaţa
in
lor
amestecul
mult
mai
şi
accentuat
au
oecidentale

�

•

Soc'alismul" din 8 noi embrie 1923.

Documente

din istoria partidului comunist li a mişciirii muncitoreşti revo
luţionare din Rom4nia, 1921 - 1924, Ed. politică, Bucureşt� . 1970, p. GlO.
' . Inainte•, din 2B octombrie 1928, articolul Jos rdzb01ul !

5
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şi politică a ţărilor dependente mici şi mijlocii, prin imprumuturi inro
bitoare acordate nemijlocit sau prin intermediul Societăţii Naţiunilor,
ceea ce a agravat divergenţele şi contradicţiile dintre ele. S-au ascuţit
ue asemenea · contradicţiile interimperialiste ; statele care s-au conside
rat nedreptăţite de pe u· ma tratatelor de pace au sporit acţiunile revi7.ioniste, au inceput cursa inamărilor şi a pregătirilor unui al doilea
război mondial pentru reimpărţirea lumii ; Marea Britanie şi Franţa,
rivale in problema hegemoniei asupra Europei, duceau discuţii sterile
în privinţa raportului dintre securitate şi dezarmare, prima susţiniml
-- contra celei de-a doua - că dezarmarea trebuia să preceadă orga
nizării securităţii. In acest timp lua naştere primul focar de război in
Extremul Orient, prin atacarea Chinei (octombrie 1 931) de către Japo
nia.
In centrul Europei se produseseră de asemenea deplasări în avan
tajul fortelor agresive revanşarde, care tindeau spre modificarea c;ta
tu-quo-ului postbelic, Germania afirmindu-se ca principal pericol in
acea!'tă zonă. In timp ce marile puteri occidentale dădeau lumii, prin cer
turile lor continue, ,.spectacolul unui ialiment politic" 7, Germania dc
w�nea un alt focar de război, prin instaurarea hitlerismului la putere,
in urma alegerilor din 30 ianuarie 1 933.
Punind la baza politicii celui de al treilea Reich german teoriile
geopolitice şi rasiste, partidul nazist german incerca să motiveze acţiu
nile lui agresive prin aşa zisa neconcordanţă a granitelor Germaniei cu
spaţiul care i-ar fi fost necesar. Solutia finală pentru rezolvarea pro
blemei "spaţiului vital era - după nazişti - revizuirea frontierelor prin
inlimidare şi război, prin extermin area popoarelor considerate "inferi
oare" - slavii, evreii - alte "neamuri neariene" urmind să fie aduse
in stare de rob;e, in folosul ,,ra5ei superioare" nordice germane. Obic-e
tivele principale in programul celui de al III-lea Reich era de aseiJ'It.'
r.ca ralierea in jurul acestuia a tuturor statelor la a căror ronducere se
a fl au cercuri revizioniste, instaurarea hegemoniei germane in Europa şi
lupta impotriva ,.pericolului marxist", pentru lichidarea mişcării co
muniste şi muncitoreşti.
Independenţa şi libertatea popoarelor erau ameninţate de un nea
sPmuit pericol, vizate fiind in primul rind ţările din centrul, estul şi
sud-estul Europei, care se constituiseră şi se reconstituiseră ca state
naţionale sau care îşi desăvirşiseră unitatea statală. In final era vizată
Uniunea Sovietică, impotriva căreia se indrepta ura cercurilor reaclio
nare din toate ţările şi contra căreia monopolurile imperialiste occid�n
ta!e urzeau planuri agresive.
Victoria nazismului in Germania şi proclamarea lui Hitler drept
,,fiihrer" al celui de al III-lea Reich au dat u n nou curs vieţii politice
internaţionale, cu consecinţe dintre cele mai grave pentru poporul gerTitulescu, Documente diplomatice, Ed. politicA, Bucureşti,
7 Nicolae
duc. nr. 245 (telegrama din Geneva datată 8 mai 1932), p. 429.
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man însuşi, pentru pacea lumii şi civilizaţia ei. Sesizind acest pericol
grav, masele muncitoare din toate ţările au imbinat lupta lor pentru
apărarea conditiilor omeneşti de muncă şi de viaţă, cu lupta pentru
drepturi politice impotriva fascismului şi a pregătirilor unui nou răz
boi de cotropire, pentru dezarmare generală şi securitate colectivă. Par
tidele comuniste şi muncitoreşti au demascat planurile reactiunii impe
rialiste şi compromisul acesteia cu fascismul, au lansat apeluri la vigi
lenţă, la necesitatea organizării unei puternice mişcări antirăzboinice, pc
plan mondial, la unirea forţelor mişcării muncitoreşti, la închegarea
unor alianţe largi cu forţele democratice antirevizioniste şi antifasciste.
I.a 14 aprilie 1931, masele populare şi forţele politice democratice
din Spania au obţinut o importantă victorie prin răsturnarea monarhiei
şi instaurarea republicii burgheza-democratice. In aceste condiţii, Par
tidul Comunist Spaniol a intensificat lupta impotriva cercurilor reacţi
onare, care încurajate de prezenţa fascismului la putere in Italia şi de
ascensiunea lui in Germania - militau pentru instaurarea unui regim
asemănător şi în Spania 8•
In 1 932, numeroşi intelectuali de prestigiu internaţional, printre
care Jone Devanny (Australia), Franz Masereel (Belgia), Doamna Sun
Yat Sen (China). Romain Rolland, Henri Barbusse, Paul Signac şi Paul
Langevin (Franţa), Heinrich Mann şi Albert Einstein (Germania), Sen
Kata - Yam a (Japonia), Theodor Dreiser şi Upton Sincler (Statele
Unite ale Americii), Maxim Gorki (Uniunea Republicilor Socialiste So
vietice) ş.a. au adresat un9 apel pentru organizarea unui mare congres
internaţional antirăzboinic •
La 27 august 1 932 şi-a început lucrările la Amsterdam Congresul
internaţional antiră:zboinic, la care au participat 2.200 de delegaţi din
27 de ţări n. Congresul a constituit o importantă manifestare a omenirii
tnaintate împotriva pericolului unui nou război mondial care ameninta
omenirea ; el a cerut maselor populare de pretutindeni să-şi facă auzită
vocea, să imprime o linie fermă şi eficientă în acţiunile de asigurare a
păcii şi securităţii 1 1•
La rindul lor, organizaţiile sindicale internaţionale - Internatio
nala Sindicală Roşie, cu sediul la Moscova, şi Federaţia Sindicală Inter
naţională, cu sediul la Amsterdam - deşi se deosebeau în multe pri
vinţe, in problema pericolului de război au manifestat vederi identice1
ceea ce reflecta pos;bilitatea realizării unor acţiuni comune in acest
sens. Ele vedeau "situaţia gravă a iminenţei unui război mondial cri
J11 inal, accelerat indeosebi de către fascism' şi chemau "pe toţi munci
torii şi muncitoarele ... care aparţin sau nu sindicatelor unitare, creştine
e

Dolores !baruri, Singura cale, Ed. politică, Bucureşti, 1963, p. 109-1 16.
' .Bluze albastre• din 5 iun'e 1932.
10 Titu Georgescu, Organizaţii de masd legale conduse
de P.C.R. 193:!
1 934, Ed. p<.JliticA, Bucureşti, 1967, p. 69.
n .,Buletinul Comitetului
de acţiune impo4-iva războiului •, din 28 nugust
1 932.
-
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sau altele, s ă se unească in frontul unic d e luptă 12 , să-şi "mobilizeze
toate forţele şi toate energiile pentru a pun e capăt uneltirilor ce duc
la război, spre o nouă cursă a inarmărilor", să prevină ,.cu orice preţ
ca popoarele să fie aruncate inconştient şi impotriva voinţei lor mani
13•
festată intr-o nouă catastro.ă
M

In primăvara anului 1 933 a fost creat la Paris Comitetul interna
ţional de ajutorare a victimelor hitlerismului, iar Comisia internaţio
nală de anchetă a crimelor hitleriste a dat publicităţii cartea brună,
in care erau demascate crimele căpeteniilor naziste.
Un larg ecou a avut Congresul internaţional antifascist, ale cărui
lucrări s-au desfăşurat in iunie 1 933 la Paris şi la care au participat
:l 500 de delegaţi din aproape toate ţările Europei, muncitori, intelec
tuali ş.a., aparţinînd diferitelor partide politice şi concepţii ideologice,
printre care circa 500 de social-democraţi. Congresul s-a incheiat prin
alegerea unui comitete internaţional al mişcării antifasci�te europene 1 4•

In septembrie acelaşi an a avut loc Congresul internaţional al tinc
rE'!ului impotriva războiului şi fascismului, la ale cărui lucrări, au par
ticipat aproape 200 de delegaţi din Europa, Asia, Africa şi America. La
acest c ongres au participat circa 100 de tineri socialişti, care s-au soli
darizat cu acţiunea tineretului revoluţionar pentru apărarea viitorului
paşnic al omenirii.
Sintetizind experienţa mişcării muncitoreşti şi a partidelor comu
niste din Franţa, Spania şi din alte ţări pe linia înfăptuirii frontului
unic muncitoresc ca bază a unor largi alianţe antifasc:ste pe plan naţi
onal, Congresul al VII-lea al Internaţionalei Comuniste, care şi-a des
făşurat luc rările la Moscova in iulie şi august 1 935, trăgea c oncluzii in
legătură cu folosirea de către partidele comuniste şi muncitoreşti revo
luţionare a oricăror posibilităţi pe ct.re le oferea viaţa politică şi social
economică din fiecare ţară pentru u. tirea intr-un singur front de luptă
a tuturor organizaţiilor politice, grupărilor sau personalităţilor care se
pronunţau impotriva fascismului. Congresul a înlăturat in bună mă
sură aprecierile eronate şi calificutivele jignitoare adresate anterior,
muncitoreşti, mic-burgheze sau
in bloc, altor partide şi organiza\ IÎ
burghe:z;e, a făcut loc unor aprecieri realiste, sugerind adoptarea unui
iimbaj mai nuanţat şi lăsînd partidelor comuniste mai multă iniţiativă
in adoptarea unei tactici corespunzătoare condiţiilor ţărilor respective.
Pornind de la realităţile concret e, mişcarea muncitorească şi anti
fascistă internaţională a repurtat u n timp succese de prestigiu. In citeva
ţ�ri, organizaţiile sindicale aflate sub influenţa comuniştilor s-au unit,
12

.La Correspondance International�·. nr. 7 din 25 Ianuarie 1933.
L'oeuvre de la Jo'ederation Synci ;cale Internationale 1 933 - 1 935, Parh1
1 937, pp. 1 1 4 - 1 16. [După Gh. Matei, Rom4nia şi unele probleme ale dezar
mdrii şi ale definiTii agresorului (1919 - J !/33), fn Studii privind politica extcrncl
a Rom4niei - 1919 - 1 939, Ed. milit:uă, Bucureşti, 1969 ,p. 33).
14 Kommunisticesk.i International, 1!.133, nr. 19 - 20, p. 98.
n
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in totalitate sau în parte, cu sindicatele mai numeroase aflate sub in
fluenţa partidelor socialiste şi social-democrate,
sporind
capacitatea
de luptă a clasei muncitoare şi posibilităţile de a polariza în jurul ei
forţele progresiste in acţiuni mai largi impotriva fascismului şi răz
boiului. In martie 1 936 Confederatia generală unitară a muncii din
Franţa s-a unit cu Confederatia Generală a Muncii.
Fidel intereselor şi năzuinţelor clasei muncitoare, ale intregului
popor, in anii crizei economice şi in perioada următoare
Partidului
Comunist Rcmân s-a situat in fruntea luptei impotriva eompromisuri
lor şi concesiilor pe care cercurile guvernante reacţionare le făceau
monopoliştilor străini, compromisuri ce afectau independenţa econo
mică şi - implicit - politică a statului român, ca şi
a altor state
mijlocii şi mici din sud-estul continentului nostru. R emarcind carac
terul acut al crizei şi politica marilor monopoh. d occidentale de a
trece cea mai mare parte a poverilor pe umerii pa·· i:enerilor slabi, P.C.H.
arăta intr-o brcşură din vara a!lului 1 929 că : "��arile puteri înlănţuie
in imprumuturi micile state din răsăritul Europei, ca România, Iugos
lavia, Polonia" . El aprecia in aceeaşi idee situaţia şi in toamna anului
următor, cind scria intr-un manifest că : "Actuala situaţie economică şi
polit.ică din România, din Balcani şi din intreaea lume capitalistă, devine
din ce in ce mai insuportabilă pentru noi. Criza economică a căpătat
un caracter catastrofal..." 15•
Sesizind totodată orientarea spre preeătirea unui nou război pentru
reimpărţirea lumii, Partidul Comunist Român a organizat acţiuni cu
caracter antirăzboinic, fiind un detaşament activ al actiunii desfăşurate
1n acest sens, pe plan internaţional. El a iniţiat răspîndirea apelului
pentru pregătirea unui congres intern aţional antiră7.boinic, lansat
in
primăvara aimlui 1 932 de intelectualii proeresişti din mai multe ţări
ale lumii şi a chemat masele, toate forţele patriotice antifasciste să
sprijine or,�tanizarea congresului. In iulie 1 932 s-a constituit Comitetul
naţional antirăzboinic, iar la 1 august - ziua internaţională de luptă
impotriva războiului - Partidul Comunist Român a semnat. imoreună
c•t partidele comuniste din
Cehoslovacia, Germania, Italia, Fran ţa,
Marea Britan ie, Polonia şi S.U.A., o chemare in care se sublinia însem
nătatea unirii forţelor rnuncitorimii de pretutindeni şi a luptei hotă
rîte a acestora impotriva fascismului, reactiunii şi războiului 16, La
Congresul de la Amsterdam, profesorul un ivers'tar Prtre Consta, •ti
nescu-Iaşi a făcut cunoscută poziţia Comitetului antiră7.boinic, a Sin
dicatelor, Ajutorului muncitoresc şi a altor organizaţii democratice
şi progresiste din România, în problemele păcii şi ră7.boiului, a dez15

nifestul

Broşura
C.C.

al

Contra războiului imperialist, Ed. P.C.R.,
P.C.R. şi al organizaţiilor de masă din

1 929
luna

,p.

3.

(Arhiva Institutului de studq istorice
şi social-politice de pe Ungi!!
P.C.R. - in continuare : A.I.S.I.S.P., Cob1 A. XIV
1 5, inv. 897).
16 .La Correspondance internationale•, Paris, 6 iulie 1932.
-
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văluit planurile agresive care ameninţau securitatea şi suveranitatea
poporului român 17•
Poziţia exprimată de delegatul român la Congres era susţinută in
ţară de manifestări cu acelaşi caracter, desfăşurate in intreprinderi şi
instituţii sau in adunări publice. O astfel de manifestare a avut loc in
sala "Rex" din Bucureşti, la 28 august 1 932, organizată de Comitetul
antirăzboinic din Capitală, la care au luat cuvintul comunişti (B. Ber�a.
N. Popescu-Doreanu) socialişti (Şt. Voitec) şi alţi reprezentanţi ai miş
cării muncitoreşti, care au subliniat necesitatea luptei unitare a clasei
muncitoare şi a celorlalţi oameni ai muncii impotriva războaielor de
c-otropire. In moţiunea adoptată, se remarca faptul că pericolul războ
iului era "mai mare ca oricind", iar cheltuielile enorme pentru inarmart!
erau "un fa( tor de inrăutăţire şi de sporire a m' zeriei maselor" . Cei
circa o mie de muncitori şi intelectuali participanţi la intrunire îşi ex
primau convin,gerea că "numai lupta hotărîtă a maselor, fără deose
bire de credinţă politică, poate salva omenirea de dezastrul unui răz
boi" 18•
Marile acţiuni politice antifasciste desfăşurate incepind din iunil•
1 933, cind a fost creat Comitetul naţional antifascist. pînă in 1 939 au
evidenţiat h otărîrea poporului român, a forţelor sale democratice şi
rro,gresiste. tn frunte cu comuniştii, de a apăra integritatea teritorială
a ţării faţă de pericolul nazist şi revizionist. Luptele sociale din anii
1 929-1 933, care au culmiant cu grevele din ianuarie-februarie 1 933
ale muncitorilor faroviari şi petrolişti reprimate singeros, au submi
nat politica claselor dcminante, care urmăreau să arunce efectele cri7ei nu mai asupra maselor muncitoare. Desfăşurate in zilele cind mono
polurile şi cercurile militariste revanşarde geTmane in!';taurau dicta
tura hitleristă in Germania, luptele muncitorilor români s-au inscris
rrintre primele rnari acţiuni ale clasei muncitoare internaţionale im
potriva ofensivei fascismului.
Reprezentanţii mişcării antifast:cte
din România provenind din
toate straturile sociale, au luat parte la Con�resul mondial antifascist
de l a Paris (august 1 934), la Congresul mondial antifascist al studenţi
lor de la Bruxelles (decembrie 1 9.34), la Congresul Reuniunii Univer
!:.ale pentru Pace de la Bruxelles (septembrie 1 936) la care au luat
parte circa zece mii de reprezentanţi ai aproape 800 de organizaţii na
ţionale şi internaţionale din 35 de ţări ; la Conferinţa internaţională
pentru apărarea democraţiei, păcii şi persoanei umane de la Paris (mai
1 939), la care au participat reprezentanţi ai mişcării muncitoreşti �i
democratice antifasciste din 25 de ţări, precum şi la alte manifestări
similare.
17
18

Titu GI'OrgE'scn, op. cit., p. 70.
A rhiva Centrală a ComitE'' tlui Central al Partidului Comunist
(in COI•Ih• uuru t A.C.C.P.C.R.), fonei 24, dosarul nr 4161, f. 140.
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Demascind propaganda defăimătoare a grupArilor burgheze reacţi
onare, anticomuniste şi ant:sovietice, comuniştii români s-au ridicat cu
(ermitate in apărarea statului sovietic, au popularizat cu mari eforturi
şi sacrificii succesele politicii lui interne şi externe. Această activitate,
desfăşurată de partidul comunist nemijlocit sau prin intermediul organi
:<.aţiilor de masă, a avut un puternic ecou în rindurile societăţii româ
neşti ; sub influenţa ei au fost create "Asociaţia Amicii U.R.S.S.' (1 934)
şi .. Societatea pentru întreţinerea r aporturilor culturale dintre România
şi Uniunea Sovietică' (1935 - 1 937), care cuprindeau personalităţi re
marcabile ale vieţii sociale şi obşteşti. Se crease un curent larg de opi
nie pentru promovarea relaţiilor de prietenie şi de bună vecinătate cu
tTniunea Sovietică, pentru participarea Rcmâniei la acţiunile comune pe
plan internaţional, pentru securitatea europeană.
Practica vieţii politice din anii crizei economice a determinat tot mai
mult Partidul Comunist Român să se orienteze spre apropierea de unele
grupări politice, chiar burgheze , pe care a inceput să le privească dife
renţiat, criteriul principal fiind atitudinea lor faţă de fascism. In 1 934,
P.C.R. a adoptat hotărîrea de autodizolvare a Consiliului General al Sin
dicatelor Unitare şi incadrarea sindicaliştilor unitari in sindicatele afiliate
Confederatiei Generale a Muncii. Discuţiile indelungate purtate in
jurul unor propuneri reciproce ale P.C.R. şi P.S.D. s-au soldat cu in
cheierea in octombrie 1 934 a unui protocol de front unic intre delegaţii
or�anelor de conducere ale celor două partide, alcătuindu-se şi un
comitet al ,,frontului unic". Deşi viaţa acestuia a
fost de scurtă du
rată, fiind dizolvat de autorităţi după o lună de zile, existenţa lui a
stimulat spiritul de unitate a mişcării m uncitoreşti.
Sprijinind orice acţiune îndreptată contra agresiunilor fasciste in
Europa, P.C.R. aprecia in martie 1934 constituirea Intelegerii Balca
nice ca "o nouă regrupare a statelor antirevizioniste, in frunte cu
Franţa impotriva statelor revizioniste, in frunte cu Italia şi Germania",
iar in aprilie acelaşi an semna o declaraţie comună cu partidele con!U
niste din Bul�aria, Grecia. Iugoslavia şi Turcia, in care se spunea că
Pactul balcanic era re7ultatul creşterii pericolului de război in sud
estul Europei, ca rezultat al agresivităţii sporite a Germaniei fasciste,
al contradicţiilor marilor puteri agresive in a-:-eastă parte a Europei,
C'ă �el însemnează o nouă grupare a statelor antirevizioniste in frunte
cu Franţa, impotriva statelor revizioniste, in frunte cu Italia şi Germa
nia" 19• Considerind acordul naval anglo-german ca un "răspuns pro
vocaţiilor de război hitleriste la incheierea pactului franca-sovietic" 20;
Partidul Comunist Român a susţinut aplicarea sancţiunilor ce urmau

să fie aplicate Italiei pentru agresiunea ei în Abisinia.
19

.Scinteia",

2o

. SCinteia"

f. 135.

nr. 3 din martie 1934 ; A.C.C.P.C.R. , fond
din 20 Iulie 1935.
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Referindu-se la discuţiile purtate in cadrul Societăţii Naţiunilor şi
divergenţelor ivite, "Scinteia' - organul central de presă al P.C.R.
scria că acestea "au pus in evidenţă cit de adinci sint contradicţiile
di ntre ţările imperialiste şi in primul rind intre Anglia şi Italia deo
parte, intre Franţa şi Anglia de altă parte" 21•
Evenimentele internaţionale de la sfîrşitul anului 1935 şi ince
putul anului 1 936 determinase conducerea partidului comunist să con
�idere că "Independenţa poporului român este ameninţată
de statele
di n blocul fascist, format sub hegemonia imperialismului german, care
se înarmează in goană nemaipomenită pentru cotropire in primul rind a
orientului european" 22•
In cadrul lucrărilor plenarei lărgite a C.C. al P.C.R. din august
1 936 au fost preconizate măsuri de ordin economic, polit:c, social şi
militar pentru "întărirea capacităţii de apărare a ţării şi a armatei ro
mâne " şi un vast pr ogram de organizare a rezistenţei poporului român
impotriva unui eventual atac din parte fascismului german. Atrăgind
atenţia că "România poate deveni numai obiect de reimpArtire nouă,
imperialistă a Europei, iar nu subiect", rezoluţia plenarei C.C. al P.C.R.
preciza că triumful imperialismului german va insemna inceputul inro
birii poporului român de către fascism şi al ndezmembrării României ..."
Şi cu acest prilej s-a subliniat că, in cazul in care Germania hitleristă
împreună cu Ungaria horthystă vor ataca România, "comuniştii vor
considera necesară apărarea fiecărei palme de pămînt a ţării noastre",
că vor intra in primele rinduri ale luptAtorilor pentru respingerea agre
1
siunii faciste" 2 •
In revista săptămînală "Rundschau" ce apărea la Basel (Elveţia),
conducerea P.C.R. preciza pozitia sa cu privire la pericolul ce ameni nţa
tara noastră. "In momentul de faţă, cind situaţia se caracterizează prin
tr-o creştere a primejdiei de război, rolul României in menţinerea păcii
L'Ste de cea mai mare însemnătate. Primejdia de război ameninţă şi
România, deşi nu in primul rind, deoarece revizionismul maghiar, sti
mulat de Hitler periclitează independenţa României. Hitler şi Horthy
vor să trasforme România in arsenalul unui viitor război. Fascismul din
România militează intrutotul pentru cauza lui Hitler... Partidul Comu
nist este conştient de faptul că tendinţele revizioniste ale Germaniei
hitleriste şi ale Urig8riei hortiyste primejduiesc însăşi existenţa Româ.
n�ei... Pentru a-şi păstra independenţa şi graniţele actuale, România
trebuie să stabileasă· o alianţă activă cu toate acele state care duc. o
adevărată politică de pace şi care reprezintă o garanţie pentru indepen
România
dt>nţa României. Singura politică externă posibilă pentru
constă in menţinerea păcii pretutindeni şi cu toate ţările impotriva tu
turor agresorilor fascişti, organizarea colectivă a păcii indivizibile ip
-

21

22
21

nr. 25 - 26 din octombrie 1935.
A. C.C. P.C.R., fond 1, dosar nr. 16.
A.I.S.I.S.P. , Cota Ab. XX-3, inv. 956.
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cadrul unei Ligi a Naţiunilor consolidate, printr-o convenţie de asistenţă
mutuală la care pot să pa1 tiei pe toate ţările" 24 • Cind la 1 noiembrie H J;.io
Mussolini a făcut la l.Vtilano declaraţia provocatoare cu privire la ,.ne
cesitatea" revizuii graniţelor ţărilor dunărene, C.C. al P.C.R. a publieat
un manifest in care îşi exprima încă o dată hotărîrea de a lupta con
tra oricărei revizuiri a tratatelor
de pace pe calea armelor. Totodată
partidul comunist considera orice "acţiune care duce la întărirea rela
ţiilor. dintre statele Micii Antante, Intelegerii
Balcanice cu Franţa,
U.R.S.S., la întărirea Ligii Naţiunilor şi a legăturilor cu toate ţările paci
fic-e, ca acte pozitive in lupta pentru impiedicarea războiului pe care-I
pregăteşte imperialismul fascist" 25•
Infruntind măsurile reacţionare adoptate de guvernele burgheze
şi actele samavolnice, de multe ori singe1 oase, ale organelor represive,
muncitorimea română a organizat, sub semnul unităţii, mari acţiuni şi
greve, care au ţinut trează conştiinţa politică a maselor. Acestea s-au
ridicat impotriva crimelor monstruoase ale hitlerismului, săvîrşite îm
potriva poporului german, contra actelor agresive ale naziştilor ger
mani, fasciştilor austrieci,
italieni şi spanioli în Austria,
Abisinia şi
Spania.
O luminoasă pagină în istoria P.C.R., a luptei .antifascistc a
poporului român, a intemaţionalismului său militant,
o constituie
mişcarea de sprijin şi solidaritate cu Spania republicană. Animaţi de
profunde sentimente patriotice şi internaţionaliste, circa 500 de comu
nişti şi alţi antifascişti români consUuiţi în uităţi militare, şi-au adu5
·
vol untar c:ontribuţia in cadrul brigă7.ilor internaţionale la lupta pentru
2a.
apărarea poporului spaniol de barbaria fascistă
Infringind piedicile şi greutăţile puse de fortele reacţionare, vo
luntarii antifascşti români, susţinuţi de masele muncitoare, au dus, ală
turi de solii altor popoare, dragostea, sprijinul şi ataşamentul popo
rului român cu cauza dreaptă a popor ului spaniol.
La inceputul anului 1 937 Par tidul Comunist
Român a făcut o
analiză amplă a situaţiei interne şi internaţionale a României. Cu acest
prilej, el aprecia că : "Pe arena internaţională se manLestă o incon
secvenţă şi toleranţă din partea marilor ţări imperialiste, Franţa şi in
deosebi Anglia, faţă de ţăJile fasciste agresive şi in primul rind Ger
mania şi Italia, care îşi desfăşoară nestingherite politica lor hrăpă
rc�aţă, agresivă". Intr-o astfel de situaţie, P.C.R. v�dea ca drum de ur
mat _pentru politica externă a României ,întărirea alianţelor în cadru!
Micii Inţelegeri şi Intelegerii Balcanice, încheierea unei alianţe cu
U.R.S.S. ; forţa internă, care să susţină o astfel de politică externă tre
buia să fie frontul
larg al tuturor partidelor şi organizaţiilor demo.
1 936.

24. Cdile politicii externe a . Rom4niet, . in

.Rundschau•, nr.

28 din 18 iunie

25 A.I.S.J.S.P., Cota A. XX-22 inv.
947 (manifestul Partidului· Comunist
din RomAnia şi discursul lui Mussolini \inut la ziua de 1 no'embrie).
6
2 3 0 . de ani de 14 lnfiinţD.reD. bngdzil�
internaţiOnale din Sp3nia, ln
. Analele t.S.I.S.P. •, 1966, nr. 5, p. 83-84.
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cratice şi patriotice interesate in întărirea capacităţii de apărare a ţării,
in pregătirea armatei pentru rezistenţă 2 7•
Incepind cu invadarea Austriei, in martie 1 938, urmată de declan
şarea cnzei
cehoslovace,
guvernul
dictaturii
regale a desfăşurat o
intensă activitate pentru organizarea unui sistem de securitate a zonei
din centrul şi sud-estul Europei, sprijinit de Marea Britanie şi Franţa.
Acţiunile oficiale erau in bună parte o reflectare a opiniei publice
româneşti, a acţiunilor protestatare ale maselor populare insufleţite de
grija pentru destinele ţării, de ură impotriva fascismului şi a actelor lui
agr esive. In covîrşitoarea lui majoritate, poporul român şi-a unit glasul de
protest cu cel al opiniei publice democratice şi progresiste din întreaga
lume, şi-a manifestat solidaritatea cu poporul austriac şi cehoslovac.
Realităţile ţării, pericolele grave ce o ameninţau pe plan extern, au
dus partidul comunist la concluzia pe deplin întemeiată că soluţia pen
tru salvgardarea in prespectivă a intereselor vitale ale poporului rom�n
era calea luptei hotărîte impotriva expansiunii Germaniei naziste, pentru
apărarea cu arma în mină a patriei, chiar în condiţiile existenţei uuui
guvern burghez la cirma ţării. Un puternic ecou a avut in opinia publică
vibrantul manifest al Comitetului Central al P.C.R. din ianuarie 1 938,
care răscolea conştiinţa patriotică a maselor prin evocarea faptelor eroice
din trecut : "Ne cheamă la luptă sîngele lui Doja, Horia şi 1 udor Vladl
mirescu. Ne cheamă la luptă dragostea de ţară, pe care nu vrem s-o
"edem sfîşiată şi cotropită, dragostea de acest popor, pe care nu-l vrem
ingenunchiat şi robit".
Arătînd gravitatea cotropirii Austriei pentru România, dată fiind
importanţa ei strategică şi economică, un alt manifest din aprilie 1 938,
spunea : "După cotropirea AlL'>triei de către armatele lui Hitler, i ndepen
denţa ţării noastre este grav ameninţată, împreună cu existenţa ţărilor
mici vecine" 21•
In timpul presiunilor hitleriste asupra Cehoslovaciei, P.C.R. reliefa
interdependenţa evenimentelor legate de Cehoslovacia cu sarcinile şi
perspectivele ce se conturau în faţa altor ţări, printre care şi România :
"Dar nu numai la hotarele Cehoslovaciei se adună norii negri ai răz

boiului. Soarta României şi a tuturor ţărilor de pe valea Dunării este
strins legată de soarta Cehoslovaciei. . . o victorie hitleristă asupra ace�
tor ţări va apropia ceasul primejdiei in răsărit de Polonia, iar în apus de
Franţa. · Iar războiul antisovietic, pentru care Germania hitleristă caută
aliaţi şi complici, este de mult fixat drep t punct
central al politicii
externe germane" . In continuare·, Comitetul Central al partidului comu

nist subl.mia necesitatea stringentă de a adopta măsuri eficiente "impo
triva atacului războini::: pregătit de hitlerism" , recomandînd "formarea

unui bloc puternic al tuturor statelor ameninţate", bloc care să se spri27 A. C.C. P.C.R., fond 1, dosar nr. 5�.
25 Loc. cit., Cota A. XXII-5, nr. inventar 990.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

288

GH. ZAHARIA

14

jin e pe "o strînsă alianţă politică şi militară cu Uniunea Sovietică
statul care - prin politica lui de pace, apără independenţa tuturor sta
telor mici din centrul şi sud-estul Europei". Partidul comunist cerca
totodată "să se afirme prin fapte concrete principiul securităţii colective
in cadrul principiilor de bază ale Ligii Naţiunilor" 29• Relevind cu clari
viziune mijloacele şi căile folosite de Germania, precum şi faptul că
acţiunile ei agresive se bucurau de aprobarea tacită a unor cercuri bri ta
nice, partidul comunist a iniţiat o campanie de solidaritate cu Cehuslo
vacia, cu largi ecouri in rindurile poporului, căruia ii dezvăluia conţi
nutul politicii "conciliante" a cercurilor guvernante engleze, politică de
cedare faţă de agresori, de renunţare la ideea securităţii colective, in
scopul canalizării agresiunii fasciste spre estul Europei. Pentru consti
tuirea unei bariere in calea acelei actiuni era necesară ,,întărirea alian
tei cu Franţa, Cehoslovacia, Iugoslavia, Intelegerea Balcanică, incheie
rea pactului de neagresiune cu Uniunea Sovietică" 30• In septembrie 1 938,
Comitetul teritorial al P.C.R. din Ardeal şi Banat a adoptat o hotărîre
specială cu privire la apărarea Republicii Cehoslovace, angajindu-se să
sprijine ţara vecină şi prietenă, grav ameninţată de agresiunea fascistă.
Reflectind caracterul internaţionalist al politicii comuniştilor români şi
al luptei antifasciste din România, in hotărîre se arăta că ,,atunci cind noi
apărăm independenta şi lebertatea
Cehoslovaciei, ne apărăm pe noi
lnşine, apărăm pacea Europei impotriva duşmanului nostru comun, a
fascismului hitlerist". Subliniind in mod just că "la timpul său Mica
Antant&. s-a constituit din cauza pericolului restauraţiei habsburgice şi
a pericolului iredentist", hotărîrea pun e i n evidenţli rolul sporit al aces te i
organizaţii in condiţiile expansiunii Germaniei hitleriste in sud-estu!
european , "contra fascismului german care ameninţă in mod şi mai
a(•centuat independenţa noastră, impotriva acestuia trebuie să ne apă
n1m şi mai accentuat independenţa noastră, impotriva acestuia trebuie
să ne apărăm şi mai intens şi mai strins uniţi " 3 1•
Caracteristic pentru starea de spirit a maselor populare a fost avin
tul cu care ele au răspuns la mobilizarea parţială din mohoritele zile
ale lui · martie 1 939, cind Cehoslovacia a fost ocupată, moralul inalt mani
festat de armată şi de populaţie, hotărîte să-şi apere cu armele �Ua
strămoşească. Analizind situaţja creată in sud-estul Europei in urma
cotropirii Cehoslovaciei şi ajungerea armatelor Germaniei .. naziste l a
hotarele Români ei , Comitetul Central al P.C.R. aprecia că s e deschisese
o etapă nouă in "lupta ţărilor fasciste pentru do.ini"naţia in Balcani şi
la gurile Dunării", ceea ce punea "ţara noastră in faţa unor mari şi
amerlintAtoare primejdii".
.
29 Idem, Cota Ab. XXIII-�. inv. 1007, broşura Dup4 Amtrta, Cehoslovacia.,
editura P.C.R., Iunie 1 938, p. 7.
30 Idem, cota Ab XXII-13, nr. Inventar 1015, manifestul Momentul f'Olltic fi

sarcinile imediate ale muneitoriloto f114intaţi din Romdnia.: :
u Idem, cota Ab. XXII-9, nr. inventar 996.
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In �ontinuare, raportul prezentat in şedinţa respectivă dezvăluia in
mod just aceste primejdii. El arăta că în planurile agresive ale celui de

al III-lea Reich România juca u n rol de frunte, deoarece acesta avea
"neapărată nevoie de grîul şi petrolul ţării noastre", din care cauză
lupta "sistematic şi cu î nverŞunare pentru a ne monopoliza comerţul
('xtem" şi a deveni "stăpîna Dunări i " . Referindu-se la mijloacele folo
s! te pentru subordonarea României scopurilor expansioniste agresive ale
n azismului" raportul remarca : "F..a (Germania - n.a.) sprijină activ reven
dicările revizioniste ale Ungariei şi Bulgariei pe seama ţării noastre. Ea
întreţine în România agenturi numeroase bine subvenţionate incepind
cu cea mai primejdioasă - Garda de fier - şi terminînd ... cu tot felul de
agenţii de spionaj economic, politic şi militar". Raportul conchidea,
subliniind că "Acest .-interes.- pe care ni-l poartă agresorul german,
aceste uneltiri din afară şi dinăuntru! graniţelor României, arată cit de
ascuţită este primejdia ce ne ameninţă ţara şi cit de urgentă este organi7.area unei reale apărări a independenţei naţionale, unei reale apărări a
păcii in a,ceste părţi ale Europei " 32• Cu acest prilej, Partidul Comunist
Român a adresat poporului, printr-un manifest din 17 martie, un viguros
apel la luptă pentru apărarea patriei, declarind din nou : "Comuni�tii
\"Or lupta cu arma in mînă in primele rinduri" 3\ ca urmare, partidul
a cerut membrilor şi simpatizanţilor săi să se prezinte la unităţile mili
tare şi să lupte "pentru întărirea forţei politice şi morale a armatei con
tra Germaniei hitleriste şi statelor revizioniste" , subliniind că "războiul
poporului român pentru apărarea independenţei şi graniţelor ţării contra
"
agresiunii fasciste este un război drept" 34•
Hotărîrea P.C.R. de a lupta pentru apărarea integrităţii ţării a fost
adusă la cunoştinţa nu numai a maselor populare din ţară, dar şi a
opiniei publice europene, prin numeroase articole publicate in presa
democratică din diferite ţări. Astfel, de exemplu, în articolul "Poate
rezista România unui atac germanO-maghiar" publicat in marele coti
dian parizian "Ce soir" din 7 iunie 1 939, maiorul din brigăzile inter
naţionale din Spania, V. Roman, subliniind intenţiile guvernului pre
zidat de A. Călinescu de a se opune agresiunii, scria : "Importanţa
României în frontul păcii este de prim ordin. Rămîne ca această impar ·
tanţă să nu fie diminuată prin nici o abandonare. Este neapărat necesar
nu numai ca Franţa şi Marea Britanie să ofere garanţii României, dar
32 A.C.C.P.C.R., fond 1, mapa 22, - Raport asupra activităţii partidului, pre
z(·ntat în şedinţa C.C. al P.C.R. din martie 1939.
33 A.I.S.I.S.P., cota A XXIII-1, inv. 1030 (manifestul din 17 martie 1939, edi
tat de C.C. al P.C.R.). Plină de forţă de convingere, de patos revoluţionar şi Jc
patriotism fferbine era broşura impotriva revizionismului maghiar harthyst i nti
tulată sugestiv . Nem kapitulâlni t• Ellenallni 1" ( . Nu capitulare 1 Rezi<.;tenţă !"),
publicată in zece mii de exemplare la Oradea in martie 1939, sub semnătura lui
Alexandru Sencovid.
34 ,.Lupta de clasă•, nr. 6, din august 1939, articolul Lupta pentru apdrarerl

independenţei ţlirii contra agresiunii fasciste.
HJ

-
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s ă o ş i ajute s ă reziste l a presiunile ş i

infiltrarea hitleristă încă din
timp de pace. . .
Chemă i i . e partidului comunist pentru apărarea drepturilor cetă
ţcme�ti şi a integrităţii ţării au avut ecou în rîndurile muncitorilor, care
"imediat, cu cea mai mare disciplină, au îndeplinit ordinea (ordinul
- n.n.) de mobilizare". Ei au dus cu succes în rîndurile soldaţilor "linia
partidului în ce priveşte organizarea rezistenţei, pentru apărarea inde
pendenţei României" l!i.
O importantă acţiune de simpatie a avut loc la 16 martie 1 939, cînd
mii de cetăţeni şi-au expr imat la sediul misiunii diplomatice a Cehos
lovaciei solidaritatea cu c.auza poporului cehoslovac, urmată de o demon
straţie de protest in faţa legaţiei germane. Muncitori şi funcţionari din
Maramureş şi din alte judeţe ale ţării au subscris din salariile lor
modeste la fondul de ajutorare a refugiaţilor, adăugindu-se alocatiile
acordate de organele locale de stat şi de Crucea Roşie 3 �. ln oraşele din
nord-vestul ţării, autorităţile civile şi militare au asigurat grabnica
adăpostire şi aprovizionare a miilor de refugiaţi cehoslovaci, fiind pri
miţi cu prietenie şi c ăldură de cetăţenii ţării noastre, care incercau să
le dea un dram de alinare şi să le ridice moralul.
Atitudinea poporului român , - de la clasa muncitoare şi liderii săi
comunişti pînă la cercuri burgheze antifasciste, reprezentate in guvern
prin A1 mand Călinescu, Grigore Gafencu, Mitită Constantinescu ş.a . . . _
de sprijinire a Cehoslovaciei reprezenta o acţiune de curaj în loialitatea
sa faţă de un popor prieten. Combativitatea demonstraţiilor antifascist�
din România a fost remarcată de conferinţa mondială pentru apărarea
păcii şi personalităţii umane, din 13-14 mai 1 939, care aprecia, în rezo
luţia adoptată că aceste demonstraţii erau o dovadă a voinţei poporului
român de a lupta impotriva agresiunii şi fascismului .
u.

..

ln noua conjunctură internaţională din primăvara
anului 1 939,
România, aflată tot mai mult sub ameninţarea şi presiunea forţelor fas
ciste agresive, a inceput să se orienteze spre modalităţi care să evite
agresiunea Germaniei, mizind pe compromisuri de natură economică.
Cercurile guvernante române nădăjduiau totodată să obţină pe această
<·al e şi promisiunea guvernului de la Berlin de a nu sprijini pretenţiile
revizioniste ale guvernului horthyst şi de a garanta integritatea terito
rială a României.
Inceputul acestor cedări s-a produs sub presiunile evenimentelor din
săptămîna 1 5-23 martie, cînd, în urma invadării Cehos�ovaciei, trupe
hitleriste şi hortyste ocupaseră poziţii la frontierele ţării. Violenţa liml!i A.C.C.P.C.R., fond 1, inv. B 1. C . /d os.
166, filele 17-22 (raportul Secreta
riatului te ri to r ia l din Ardeal şi Banat din apri lie 1939).
36 A.I.S.I.S.P., fond 3, dos. 101 ; Arh. Statului popular al raionului Sichet.
fond Prefecturii judt:\ului Maramureş.
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bajului lui Wohlthat 37 şi ameninţările brutale de recurgere la forţa ar
melor au determinat guvernul, in ciuda opoziţiei unora dintre membrii
�ăi, să semneze "tratatul asupra promovării raporturilor economice intre
RC'gatul României şi Reichul german", in speranţa că v a putea astfel
evita un conflict armat.
Tratatul economic româno-german avea să atragă asupra ţării, in
condiţiile şi împrejurările interne şi externe date, grave repercusiuni,
sesizate de la inceput de forţele sociale şi politice cu ponder e in viaţa
României.
Apărător consecvent al intereselor
fundamentale ale poporului,
Partiaul Comunist Român arăta că poziţia cap:tulantă a dictaturii re
gal� pe tărîmul economic ştirbea independenţa şi ducea "la cucerirea
ţării noastre, la fel cum s-a intimplat cu Austria şi Cehoslovacia"'. Par
tidul comunist cerea arestarea imediată a agenţilor hitlerişti aflAţi în
ţară, desfiinţarea organizaţiilor germane, curăţirea organelor de stat de
elernen:ele trădătoare, denunţarea tratatului economic româno-Jt'!r:n&n,
rl'introducerea libertăţilor democratice, iar "cheltuielile de înarma!·e să
fie suportate in mai mare măsură de bogaţi" 38 •
Clasa muncitoare, masele ţărăneşti, intelectualitatea, forţele demo
cratle<.> şi patriotice s-au pronunţat impotriva tratatului. Pe pu;jţii po
trivnice acestuia au continuat să se situeze din motive difex ite şi cu
multe inconsecvenţe şi anumite cercuri ale claselor dominante , ca - de
pildă - o parte din gruparea burgheziei liberale din jurul Băncii Naţio
nale şi al Băncii Româ:1eşti, o p arte din membrii parlamentului, care-şi
manifestaseră in repetate rinduri adversitatea faţă de ideologia nazistă
şi politica agresivă a Ge; maniei hitleriste. Acest potenţial de luptă avea
însă să slăbească pe măsură ce situaţia internaţională se agrava.
Aprobind linia politică urmată de partid in perioada anterioară,
plenara a şasea a C.C. al P.C.R. din iulie 1939 semnala că "primejdia
dezmembrării şi ocupării României de către Germania fascistă şi sta
tele revizioniste a crescut enorm in urma ocupării Cehoslovaciei, Alba
niei, Memelului, in urma aderării Ungariei la pactul anticomintern şi a
creşterii influenţei fascismului in Bulgaria şi Iugoslavi a " . Plenara insis
ta asupra necesităţii de a duce "o politică de securitate colectivă in ali
anţă cu statele democratice, in frunte cu marea ţară socialistă - U.R.S.S.,
o politică de transformare a I nţelegerii Balcanic e intr-un bloc de apă
rare impotriva agresorilor" 39•
Agresiunea hitleristă asupra Poloniei a sporit şi mai mult indigna
rea şi revolta poporului român impotriva fascismului german. Organele
de stat raportau că "intreag a populaţie română este hotărît ostilă Gu37 · A.I.S.I.S.P., fond 3, dos. 451, voi. 1, buletinul de informaţii al ataşatului
militar la Berlin, colonelul Titus Girbea ; vezi şi A.M.A.E., fond 7 1 /Germi.jnin,
\"OI. 77, raportul lui Irimescu din 23 mai 1 939.
38 A.C.C.P.C.R., fond 95, dos. 45 650, fila 2, manifest editat de Comitt>t•Jl
regional P.C.R. Prahova In cinstea zilei de 1 Mai 1939.
3V .Scinteia" din 26 iulie 1 939, Rezoluţia plennrei a VI-a a C.C. al P.C.R.
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marue1 Şl m special cancelarului Hitler şi regimului naţional!-si:>c'i:aJ.ist,
care au dezlăntuit războiul" «�.
Pornind de la necesitatea de a menţine trează vigilenta mas�:?lor
populare, Partidul Comunist Român atrăgea atenţia "asupra pericolului
principal, asupra fascismului şi asupra reprezentantului lui cel mai bar
bar · şi singeros, Germania hitleristă, care după cotropirea Poloniei ame
nintă România" 4 1 şi cerea membrilor săi să dezbată cu muncitqrii, in
cadrul breslelor, problemele politicii externe, să se ceară ieşirea guver
nului român din pasivitate, ruperea relaţiilor economice cu Germania,
"lupta contra agresorilor fascişti pentru apărarea şi menţinerea i ntegri
tăţii graniţelor ţării noastre 42•
..

In împrejurările complexe şi contradictorii de la inceputul celui de al
doilea război mondial, î n România a fost instaurat regimul dictaturii mi
litaro-fasciste ; au fost aduse trupe hitleriste pe care poporul român le-a
privit de la inceput ca trupe de ocupaţie. Tentaculele monopolurilor ger
mane au cuprins strins economia naţională, absorbind odată cu bogăţiile
ţării şi vlaga maselor munc-itoare. La scurt timp, poporul român a fost
tîrît in războiul hitlerist.
In aceşti ani, ai celei mai negre perioade din istoria modernă a
României, Partidul Comunist Român a dat glas frămintărilor şi aspira
ţiilor marii majorităţi a populaţiei ţării, a organizat lupta pentru răs
turnarea dictaturii militare-fasciste şi alăturarea ţării coaliţiei antifas
ciste. In condiţiile adîncirii crizei regimului, ca urmare a creşterii nemul
ţumirii, urii şi revoltei maselor, a ascuţirii contradicţiilor dintre guver
nul mareşalului Antonescu şi guvernul de la Berlin, în condiţii externe
favorabile create de victoriile hotărîtoare ale Uniunii Sovietice, de succe
sele intregii coaliţii antifasciste repurtate pe fronturi , partidul comunist
a iniţiat insurecţia din august 1 944, pe care a organizat-o şi înfăptuit-o
în colaborare cu alte forţe antihitleriste. Ţara a fost eliberată de sub
dominaţia fascismului şi s-a alăturat Naţiunilor Unite, aducind o i mpor
tantă contribuţie la înfrîngerea definitivă a Germaniei hitleriste.
In istoria României şi a politicii ei externe începea o epocă nouă.
Sub conducerea partidului comunist, mase uriaşe de oameni s;..au
angajat intr-o luptă ascuţită impotriva forţelor conservatoare retrograde
şi reacţionare, care doreau să menţină ţara in înapoierea economică şi
socială din trecut. Instaurarea regimului democrat popular la 6 martie
1 945, consolidarea lui în urma reformei agrare şi a alegerilor parlamen-40 Arhiva 'Ministerului •Afact!r;ilor Intern e,
Di!,ec\ia generală a poliţiei,
vol.
39/1939, dossarul nr. 9 300 A.S., Nota din 4 septembrie 1939 cu privire Ja slal'ca
de spirit a populaţiei.
41 A.I.S.I.S.P., cota A XXII-22, iov. 1 034, Mani fest editat 'd.e C.C. ·ai · 'P.C.R.
in segtembrie 1939, cu prilejul atacării Poloniei.
AC.C.P.c:a., fondul nr. 1, dosarul nr. 225, fila 28, n9� din 5 �tcrtt
brie 1939. -

.
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anii

1.946-1.947, abolirea monarhiei şi proclamarea Republicii Populare Ro
mâne la 30 decembrie 1947, consfinţlrea - in februarie 1 948 - a uni

ttiţii politice, ideologice şi organizatorice a clasei muncitoare, pe baza
principiilor marxism-leninismului şi trecerea din acel an la construirea
socialismului, toate acestea au marcat momente ale grandios ului pro c:es
revoluţi onar neintrerupt care a avut loc in România, proces de trece re
de la etapa desăvîrşirii revol uţiei burgheza-democratice, la revoluţia
sodalistă.

Ţinînd seama de legile obiective care acţionează în societate, de ce
rinţele vieţii economice şi sociale din fiecare etapă parcursă, de posibili
tăţile existente, valorificind propri a sa experienţă şi e x pe ri e n ţa altor
partide frăţeşti din ţă rile socialiste, Partidul Comunist Român înfăptu
ieşte cu fermitate politica sa de dezvoltare a naţiunii soc ialist e române
pe căile p r ogresului neintrerupt. Pe plan extern, el îşi aduce contribu
ţia la întărirea continuă a prieteniei, intrajutorării tovărăşeşti şi alianţei
ţărilor socialiste, sprijină lupta clasei muncitoare din ţările capitali ste
şi mişcările de eliberare naţională, i mpotriva colonialismului şi neocolo
nialismului, militează pentru lărgirea contactelor cu toate ţările, indi
ferent de orinduirea lor social-economică şi politică, pe baza pri ncipiilo r
coexistenţei paş n ice, neamestecului in treburil e interne, avantajului şi
respectului re ciproc , in scopul salvgardării păcii şi pros peri tăţii po
poarelor.

TRADITJONS DE LA POLITIQUE EXTERNE DU PARTI COMMUNISTE
ROUMAIN (1921-1939)

Resume

L'ouvrage souligne que l a lutte heroique du Parti Communiste Roum a in ,
depuis sa creation, pour defendre les inte�ts du peuple roumain, a mis en evi
dence ses principes fondaentaux de politique internationale.
L'id�'e de la coexistance des bonnes relations avec les voisins, de l a soli
dorite avec les peuples sov ietiques et avec tous les autres peuples qui ont lutte
pour l'independance n ation al e et le progres social, ont constitue la permanence de
la concept ion politique du Parti Communiste Roumain concernant les relations
internationales.
Pendanl les annees de la crise economique et apres, le Parti Communlste
Roumain s'est trouve â l a t!te de la lutte contre les compromis et les concessions
que les gouvernants reactionaires faisaient aux monopollstes etrangers et qui affec
taient l'independance economlque et politique de l'Etat roumain.
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Le Parti Communiste Roumain a organise des actions revolutionnaire contre
la guerre, en se distinguant comme un detachement actif de cette action au niveau
international.
Les appels du parti pour defendre les droits des citoyens et l'integrlte terri
toriale du pays se sont associes ă ceux de la defense de l'Espagne republicaine et
de la solidarite avec la Tchechoslovaquie envahie par les hitleriens.
L'ouvrage presente une serie d'actions interessantes du Parti
Communiste
Roumain en soulignant le caractere realiste de sa politique externe depuis sa
creation.
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ACTIVITATEA SINDI CATELOR MUNCITOREŞTI
DIN I AŞI IN PERIOADA 1 922- 1 929
D. IVANESCU

'palul rol în strîngerea legăturilor partidului comunist cu ma
avut sindicatele, organizaţiile cele mai largi ale clasei mun
cărora P.C.R. le-a acordat o atenţie deosebită încă de la începutul
sale. Sub îndrumarea sa sindicatele au formulat revendicările
ale muncitorilor, i-au reprezentat în confruntările cu patronii
'tăţile de stat şi au stimulat nenumărate acţiuni greviste.
oraşul Iaşi sindicatele au o bogată tradiţie revoluţionară ; aici
fiinţă, în 1 893, "Societ atea muncitorilor din Iaşi" \ una din prior-ganizaţii profesionale ale muncitorilor din România In perioada
'că muncitorii din diferite întreprin deri ieşene organizaţi in sin
sub conducerea Comisiei locale au participat la o serie de adunări
_,,,. .... ..... cu caracter revendictiv. Este cunoscut că în anii 1 9 1 9-1 920 în
existau puternice organizaţii sindicale de breaslă ce cuprindeau
EJ:'tllii�PC toate ramurile producţiei. Sub conducerea lor au loc o serie
rolul primordial în organizare şi desfăşurare avîndu-1 ele
lr!:f!:!ltele comuniste din sindicate.
1 92 1 , după anii de luptă a maselor m uncitoare, burgheza-moşie
s-a văzut obligată să adopte legea de organizare a sindicatelor.
cum a fost concepută această organizare a sindicatelor profesia
limitată la studiul, apărarea şi dezvoltarea intereselor profesionale,
ă intenţia legiuitorului de a dirija activitatea sindicatelor în slujba
dominante 2• Partidul comunist a criticat părţile reacţionare ale

•am::e.
-l":r�,ţii
•IIXJ!il:ice

1

G. Munteanu, Organiza ţii profesionale de clasă a muncitorilor din Ro
in a doua jumătate a veacului al XI X-lea, in ,.Anale de istorie" nr. 6/1 965,

N.

!1.

2 D. V. Firoiu, Legislaţia privind conflictele de muncă in anii regimului bur
l*ezo-moşieresc, în .,Anale de istorie", 4 / 1 966, p. 39-61 .
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acestei legi, dar sesizînd posibilitatea ce o oferâ, de organizare a clasei
muncitoare, a d at indicaţiile necesare in acest sens. La baza mişcării
sindicale a rămas sindicatul pe ramură la care se afiliau sindicatele
locale. Comisiile sindicale locale şi regionale au desfăşurat o activitate
bogată in mod deosebit după pătrunderea elementelor revoluţionare in
aceste sindicate, conform indicaţiilor date de P.C.R.
Comisia locală a sindicatelor din Iaşi a desfăşurat o activitate cu
rezultate remarcabile în rolul ei de conducătoare a sindicatelor munci
toreşti. E de ajuns să arătăm că in timpul grevei din anii 1 9 1 9- 1 920.
la fabrica "Ţesătura" din laşi, muncitorii nu au acceptat să ducă
tratative cu patronul decît cu condiţia ca din delegaţie să facă parte şi
un reprezentant al Comisiei locale a sindicatelor "care este un organ
de conducere a tuturor sindicatelor locale".
In perioada 1 922-1 929, din care încercăm să prezentăm doar citeva
aspecte ale luptei duse de muncitorii organizaţi în sindicate, apare preg
nant rolul P.C.R. in organizarea şi conducerea maselor, in lupta imJ><r
triva regimului burghez, pentru drepturi şi libertăţi democratice.
In Iaşi, după greva generală şi pînă la 1 5 decembrie 1 92 1 , cind se
redeschid vechile sedii ale sindicatelor din strada Ghica Vodă nr. 32..
"Casa poporului" (Socola 1 28) şi cel din strada Colonel Langa nr. 7 şi
incepe munca de organizare a muncitorilor in sindicate, a activat şcoala
socialistă "Max Wexler" 3• La 7 ianuarie 1 922 se reorganizeazâ "Tine
retul socialist", iar la scurt timp a urmat intemeierea cercului sportiT
"I. C. Frimu", ce-şi va schimba ulterior titulatura in cercul sportiT
"Prietenii naturii" 4• Tot la inceputul anului 1 922 in localul din strada
Colonel Langa se organizează o bibliotecă centrală a mişcării sindicalE
şi se pun bazele a două biblioteci populare, iar ulterior se preia biblioteca
sindicatului C.F.R., ce exista inainte de greva generală şi se formează_
cu această ocazie, un comitet special al bibliotecilor 5 • Deşi foarte solici
tate, aceste biblioteci nu puteau totdeauna rAspunde doleanţelor munci
torilor, fiindcă localurile sindicatelor ieşene au fost in dese rinduri ir.
chise de către autorităţi .
In prima jumătate a anului 1 922 sint organizate şi legalizate simli
catele muncitorilor morari, tăbăcari, brutari, tipografi, croitori, texti
lişti, metalurgişti, de la R.M.S., C.F. particular, C.F.R. stat, Lemn �
mobilă, iar mai tirziu cel al frizerilor 6• Acestea sint sindicatele care la
1 august vor constitui Comisia locală a sindicatelor din laşi 7•
Regimul burghezo-moşieresc nu vedea cu ochi buni organizarea mun
citorimii in sindicate, fapt ce reiese clar din adresa Ministerului Munc:U
şi Ocrotirilor Sociale, din 10 octombrie 1 922, căţre Ministerul de Jus3 Arh. St. Iaşi, fond Curtea de Apel Iaşi, secţia J-a, dosar 616, f. 40.
• · I bidem.
5 Ibidem.
6 Arh. St. Iaşi, fond Tribunalul Iaşi, secţia a III-a, dosar 2385/1925, f. !1. H
18, 27, 32, 38, 4 1 , 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65.
7

Idem, fond Curtea de Apel laşi, secţia 1-a, dosar 616/1929, f. 1-8.
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a ca obiect statutele Comisiei locale a sindicatelor · din Iaşi.
statute ar fi trebuit excluse, după părerea Ministerului Muncii, ·
Je care se refereau la dirij area activităţii sindicale, călăuzirea
de muncă, încheierea contractelor colective de muncă de
O:misia locală. De asemenea, nu conveneau artic.olele ce priveau
fondurilor la sediul Comisiei locale şi solidaritatea internaţio
citorilor 8• Toate aceste obiecţiuni devin explicabile dacă avem
"''ll!!�e că numai cu citeva zile mai înainte un ordin al Ministerului
E::!ftJ!te., semnat de generalul A. Văitoianu ,din 5 octombrie 1 922,
"de cîtva timp ni se semnalează printre lucrătorii diferitelor
--...� o agitaţie care merge crescînd" 9• Această "agitaţie" era pusă pe
comuniştilor care activau în aceste sindicate şi datorită cărora
aceasta a lucrătorilor a luat un avint şi mai mare". Ordinul
se incheia cu dorinţa categorică a desfiinţării acestor sin
Spre sfîrşitul anului 1 922, la 23 decembrie, un alt ordin al Mi- !
.-.�'l'!�,,.i· de Interne adresat Prefecturii j udeţului Iaşi relata că la
lalf::l::llrue din sindicatele muncitoreşti - din Iaşi - in loc să se dis
'uni de ordin profesional se discută . . . chestiuni politice" 10• De
.s2:i dată ministrul de interne ameninţă că in cazul in care "justiţia
n.a.) nu va lua nici o măsură" se va adresa direct Ministerului
· ţie. Cert este că la inceputul anului 1 923 Inspectoratul Muncii
· a cerut desfiinţarea Comisiei locale, iar pe data de 2 februarie
loc procesul care a dat cîştig de cauză muncitorilor 1 1 •
·

••ti:tekr

-����

•111!}1!:11:1!9
•ms::nllui
..
�!Iacă
·

primul an de activitate cele 13 sindicate ieşene, cu 1 860 de mem

cr făceau parte din Comisia locală, au obţinut importante succese.

ptl!'Zentare statistică a rezultatelor va argumenta pe deplin cele afir
Au loc 1 3 greve c;::e s-au soldat cu încheierea a 5 contracte colec.:
de muncă favorabile muncitorilor, alte 5 contracte au fost revizuite
oare a muncitorilor, iar 3 au· eşuat 12• In perioada pe care o pre
�·H-rn au avut loc 1 4 intruniri publice şi s-au răspîndit 77 de manifeste
800 de exemplare. De asemenea au fost strînse de către membrii
llc:O:::::at elor � Iaşi importante sume de bani destinate celor închişi şi
· or lor, pentru grevişti şi şomeri- şi .pentru comitetul de ajutorare.
,...__...
. ·....
a menţiona eforturile depuse de sindicatele ieşene, cînd într-un

an sediile lor au fost închise de trei ori de către autorităţi, de
221 de conferinţe in cadrul şcolii socialiste şi a cercului de studii,
să apară o revistă sub denumirea de "Buletin Sindical" şi--trei ·
c din ziarul "Puterea sindicală", ziar care va apare apoi săptă3
din luna .octombrie 1 922 1 •
·

• Ibidem, f. 27.
'· Arh. St. Iaşi, fond Prefectura jude;ului Iaşi , dosar 8/1 922, f. 1 21 .
• Ibidem, f . 1 73-175.
n Arti. St. Iaşi, fond Curtea de '' pel Ia!ii, secţia 1-o, dosar 616/1929, f. 40.
12

Il

Ibidem.
Ibidem.
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Spiritul de solidaritate internaţională a muncitorilor ieşeni, um• 1
din principalele puncte din statutul Com:siei locale cit şi din programul
de luptă al lor, şi-a făcut dovada chiar in 1 922. Este vorba de ajutorul
acor dat populaţiei sinistrate dir-. nus1a sovietică. Comisia locală a sindi
catelor din Iaşi a hotărît in acest sens să "lanseze o serie de liste de
subscripţii, să deschidă o expoziţie socialistă şi să ţină o serie de con
ferinţe la laşi şi in toată Moldova" 14• O contribuţie efectivă la lupta
sindicatelor ieşene impotriva urcării cetelor la corporaţii, acţiunilor
antisemite, războiului şi pentru ieftenirea traiului şi-au adus-o Ion
Niculi, Gh. Tanase, V. Mârza, Virgil Ionescu, G. Romaşcanu, I. Sofro
nescu, C. Mihai ş.a. Rcferindu-se la rezultatele primului an de activitate
ziarul "Puterea Sindicală" afirma : " I ncrezători in spiritul de organizare
a muncitorimii ieşene, spirit izvorit din conştiinţa intereselor de clasă,
avem convingerea că in viitorul cel mai apropiat vom da luptei pentru
mai bine a proletariatului o armată proletară sindicală bine închegată
şi solid organizată" ts.
După Congresul sindical de la Cluj, din 1 6- 1 8 septembrie 1 923,
datorită liderilor reformişti, mişcarea sindicală din România s-a scindat.
Nemulţumiţi de măsura arbitrară ce a fost l u ată la Cluj de către refor
mişti, de a afilia mişcarea sindicală din România la Internationala de la
Amsterdam, conducătcrii sindicatelor revoluţionare excluse de la Con
gres ca şi cei care nu recunoşteau hotărîrile luate la Cluj, au convocat
la Bucureşti, in zilele de 28-30 octombrie 1 923, conferinţa de consti
tuire a Sindicatelor Unitare 1 6• Aceste sindicate, îndrumate de către par
tidul comunist, au luptat pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare
şi s-au aflat in fruntea acţiunilor greviste.
La 5 octombrie 1 923 are loc la Iaşi o adunare generală a comitetelor
sindicatelor şi delegaţilor de ateliere din Iaşi, la care muncitorimea ie
şeană se declară pentru unitatea sindicală, consideră nul congresul de la
Cluj, nu recunoaşte noul consiliu numit şi dă mandat Comisiei locale să
activeze alături de acele sindicate ce luptă pentru unitatea sindicală :7•
Muncitorimea organizată ieşeană a fost reprezentată in zilele de 28-30
octombrie 1 923 la conferinţa de constituire a Consiliului general sindical
unitar 18 • Din acest moment sindicatele ieşene au făcut parte din Sin
dicatele Unitare din România
14 Olimpiu Matichescu, Comitetul Central de ajutorare de pe lfngă Comisia
Generală a Sindicatelor din Romdnia, in "Organizaţii de masă legale şi ilegale

create, conduse sau influenţate de P.C.R. 1921-1944", Bucureşti, 1970, p. 42..
15 "Puterea Sindicală", Iaşi, 5. I. 1 923.
16 N. Petreanu. Sindicatele unitare şi rolul lor fn lupta P.C.R. pentru apărarea
intereselor celor ce muncesc şi refacerea unităţii mişcării sindicale, in "Anale de
istorie", 3/1963, p. 76-77.

17 Documente din istoria Partidului comunist şi a mişclirii muncitoreşti re
voluţionare din Romdnia (1921-1 924), Bucureşti, 1970, p. 555--556.
1e Ibidem, p. 561 .
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In ultimele zile ale anului 1 923, la 29-31 decembrie, are loc la Sibiu
erinţa Uniunii sindicale a muncitorilor chimişti, metalurgişti şi petro
. din România la care participă şi reprezentantul sindicatelor ieşene,
Vasiliu 19•

Un rol important in activitatea sindicatelor unitare 1-au avut hotă
e Congresului al I II-lea al P.C.R. care a fost ţinut in septembrie 1 924,
care a arătat că principala sarcină a partidului şi a comuniştilor din
·eate rămîne refacerea unităţii sindicale. In condiţiile în care P.C.R.
ost scos in afara legilor, sindicatele unitare au constituit principalul
oc de legătură între partid şi clasa m uncitoare.
·

Teama guvernanţilor de acţiunile muncitorilor organizaţi e bine
ată în crdinele Ministerului de Interne, trimise prefecturilor din
de a supraveghea activitatea comuniştilor în cadrul societăţilor şi
· or, sindicatelor şi la sate 20• La aceasta se adaugă legea persoanelor
'dice din 6 februarie 1 924 care a îngreuiat şi mai mult condiţiile de
e a sindicatelor.

O organizaţie de m asă legală creată şi condusă de P.C'.R. a fost ' Blocul
citoresc-Ţărănesc ( 1 925-1 933), care a desfăşurat o bogată activitate
rindul maselor de muncitori şi ţărani, acţionînd pentru realizarea uni
. . de clasă.
In toamna anului 1 925, în preajma alegerilor comunale, P.C.R. a
:Jiinţat la Bucureşti un comitet de acţiune al Blocului democraţiei mun
toreşti-ţărăneşti (B.D.M.Ţ.) compus în majoritate din muncitori, mem
. ai Sindicatelor Unitare. La alegerile care au avut loc, printre cei 2 6
' lieri comunali reprezentanţi a i B.D.M.Ţ. s e află şi ieşeanul
Ion
· unul din principalii conducători ai sindicatelor unitare ieşene 2 1•
,

·

Nenumărate materiale documentare atestă lupta sindicatelor pentru
· erea zilei de muncă de 8 ore, înlăturarea şomajului, a scumpetei şi
egilor antimuncitoreşti, şcoli pentru copii de muncitori, libetratea pre. şi a cuvîntului, legalizarea Partidului Comunist Român, a Uniunii
eretului Comunist şi a Ajutorului Roşu, eliberarea deţinuţilor, dreptul
"lor de a fi proprietarii pămîntului ce-l muncesc, cucerirea amnistiE'i
erale, politice, militare şi agrare. In unul din apelurile Comisiei locale
sindicatelor, din 30 octombrie 1 926, se arată : " ... de la cei care guver
- nu vă puteţi aştepta la ameliorarea situaţiei voastre fiindcă toţi
enii, atît din guvern cît şi grosul puternicilor zilei sînt acţionari ai
eritelor întreprinderi industriale, bancare, comerciale etc., aşa că ei
şi vor periclita cîştigurile lor fabuloase realizate pe spinarea noastră
22•
tru a ne d a alimente ieftine sau celelalte articole necesare"
19

Ibidem, p. 583-584.
Arh. St. Iaşi, fond Parchetul Curţii de Apel Iaşi, dosar 30/1924, f. 69.
F lorea Dragne, Blocul muncitoresc-ţărănesc, în _Organizaţii de masă legale
ilegale create, conduse sau influenţate de P.C.R. 1921-1 944", Bucureşti, 1 970,
20
21

�-261.
22 Arh. St. Iaşi, fond Primăria M unicipiului Iaşi, dosar 63/1927, · f. 132.
o
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U 922-1920)

,dlen:rar•ea P.C.R. sindicatele unitare din Iaşi, ca şi în alţi anir .. au

...1'2:::!1!n

ziua de 1 Mai . Intr-un ordin secret al Prefecturii Iaşi, din
1926, către preturi, se dă dispoziţii referitoare la răspîndirea
----or
-in centrele muncitoreşti 23 •
ul anului 1 926 au loc o serie de acţiuni greviste ale muncito
t!!lrtl.l·lil-� i şi brutari. La 6 iunie 1 926 la fabrica "Textila S.A." din
•a a ţinut trei s�ptămîni şi a avut ca obiectiv mărirea salariilor 2•.
august lucrătorii brutari, în număr de 40, după întrunirea pc
în strada Colonel Langa - unul din sediile sindicatelor uni;
- au început greva împotriva nerespectării de către patroni a reIJ-c:::s;:dtri' duminical 25• In acelaşi an în principalele centre muncitoreşti
- printre care şi Iaşul, iau naştere Comitetele de ajutorare de pe
dicatcle · Uni tare, a căror scop era ajutorarea m orală, materială
· 'că a muncitorilor arestaţi sau condamn aţi pentru activitatea lor
�-·-�
- 25
• Activitatea acestui comitet se face mai ales simţită in anii
928, 1 929 cu ocazia comemorării zilei de 1 3 decembrie, a Comun�i
. ' ş.a. XI.
anul 1 92 7 , cînd s-a înăsprit teroarea împotriva mişcării m unci
datorită măsurilor luate de guvernul naţional 'ţărănist de a cU
sindicatele unitarc, revista "Lupta de clasă" referindu-se la acu
făcută de către ministrul Trancu-Iaşi la adresa sindicatelor "că
anizaţii ale luptei de clasă" completa că : "Această acuzaţie este
frumoasă laudă pe care sindicatele unitare puteau să o primească
un ministru" 28. Procesul intentat sindicatelor unitare din Bucureşti
�boi-ia să insemne dizolvarea tuturor sindicatelor u nitare din România.
In perioada anilor 1 927- 1 929 datorită comuniştilor din sindicatele
, la Iaşi, se constata o bogată activitate a acestor organizaţii. Au
greve ale muncitorilor textilişti de la fabrica "Textila-Copou" la
iunie 1 927 2? şi la 1 august 1 929 30, principalele obiective fiind mărirea
·· or şi respectarea celor 8 ore de muncă. La inceputul anului 1 928,
1-.E:::r
:!isite ul de Interne comunica Prefecturii judeţului Iaşi că pe data de
februarie va avea loc la Iaşi o întrunire publică la care vor lua cu
avocaţii Costa-Foru şi Lucreţiu Pătrăşcanu, din Bucureşti şi mun
. . Ion Niculi şi Gh. Romaşcanu din Iaşi 31• O campanie susţinută se
·

.

·

2l

Idem, Prefectura j udeţul ui Iaşi, dosar 1 / 1926, f. 88.
2� Idem, Inspectoratul Regional Industrial III I�i, dosar 28, !. 30.
25 Idem, Tribunalul Iaşi, secţia II-a, dosar 2 1 89/1 926, f. 6.
25 Nicolae Petrovi ci , Comitetele de ajutorare de pe Ungă Sindicatele Unitqre,
_Organizaţii de masă legale şi i legale create, conduse sau influenţate de P.C.R.
�-1944", Bucureşti, 1 970, p. 243.
XI Arn. St. Iaşi, fond Cm·tea de Apel Iaşi, secţia I-a, dosar 616/1929, f. 48,
9-1.
2a "Lupta de clasă", nr. 4-5, iunie 1 927, p . 2.
29 Arh. St. laşi, fond Prefectura judeţului Iaşi, dosar 4/1 927, f. 223.
3o Idem, dosar 1 / 1 92!J, f. 296.
3 1 ldem, Parchetul Curţii de Apel, dosar 30/1!J28, f. 9 1 , 93, vezi şi Marin C.
�eseu, Comitetul pentru amnistie, in "Organizaţii de masă legale şi ilegale create,
· • : .
'
'
�duse sau i nfluenţate de P.C.R.", Bucureşti, 1 970, f. 359.
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duce de către autorităţi în mod special împotriva Blocului Muncitoresc
Ţărănesc, ai cărui pr incipali conducători făceau parte din sindicatele uni
tare ieşene ; sint confiscate manifestele, iar locuinţele candidaţilor şi lo
calul Blocului sînt devastatc de siguranţă.
Cu ocazia zilei de 1 Mai 1928 Comisia locală a sindicatelor din Iaşi
hotărăşte o intrunire a muncitorilor in grădina Perjoaia din Şoseaua Nico
lina, vechi loc de adunare a muncitorimii ieşene 32•
In lupta muncitorimii ieşene pentru existenţa sindicatelor unitare
este demnă de remarcat atitudinea fermă pe care o au faţă de procesul
de dizolvare a sindicatelor muncitoreşti unitare din capitală. In memoriul
trimis Ministerului de Justiţie, la 12 noiembrie 1 928, reprezentanţii sin
dicatelor unitare din Iaşi. Ion Niculi, Gh. Parfene, Gh. Romaşcanu, ş.a..
solidarizindu-se cu tovarăşii din Bucureşti, cer oprirea procesului inten
tat acestora pentru vina de " ... a fi apărat interesele clasei muncitoare ir.
fata exploatării patronatului". Muncitorii ieşeni cer, in continuare, ,.,r..,...
deschiderea tuturor localurilor sindicatelor u , "libertatea de organizare şi
acţiune a maselor wuncitoare", "eliberarea muncitorilor şi intelectualilor
arestaţi pentru vina de a fi luptat pentru clasa muncitoare", "regim
omenesc şi civilizat pentru ceţinuţii politici muncitori şi intelectuali...
"amnistia generală, politică, militară şi agrară'' 33•
Spre sfîrşitul anului 1 928 datorită prigoanei regimului burghezo-mo
şieresc concretizată în arestarea conducătorilor sindicatelor unitare, inchi
derea localurilor, darea afară din intreprinderi a muncitorilor, precum Ş:
a unei practici greşite in ceea ce priveşte rolul sindicatelor unitare, a fă..
cut ca numărul membrilor lor să scadă. Spre argumentarea acestei afir
maţii stau datele oferite de Comisia locală a sindicatelor unitare din laŞ
la finele anului 1 928 - 20 decembrie - ca răspuns la chestionarul tril11Î5
de secretarul Sindicatelor Unitare din România, A. Imre. Numărul mem
brilor a scăzut la 500, iar din cele 22 conflicte de muncă majoritatea
s-au terminat cu rezultate puţin favorabile muncitorilor 34• De asemenea
au scăzut şi numărul sindicatelor afiliate la Comisia locală la 8, iar situa
ţia materială a acestor sindicate era foarte grea. In ceea ce priveşte
publicaţiile pentru ultimii ani de activitate ai sindicatelor unitare s-a�,;
editat două buletine in cîte 1 .000 şi respectiv 500 de exemplare, 1 6.000
exemplare din "Puterea Sindicală", 1 1 .000 din "laşul Sindical" şi 50.000
de manifeste. La acestea se adaugă, pe linia activităţii de propagandă..
conferinţele educative pe teme economice, sindicale, ştimţifice, etc. ţinute
cu regularitate la şcoala sindicală de pe lîngă Comisia locală. Toate aceste
date c�ovedesc că activitatea sindicatelor unitare a slăbit spre inceputU:
anului 1 929, mai ales dacă le raportăm la cei peste 20.000 de munci
tori ocupaţi in diferite intreprinderi ieşene şi 5 . 000 de şomeri 35 •
32 Idem, Primăria municipiului Iaşi, dosar 4 1 / 1 928, f. 1 12.

33

Arh. St. Bucureşti, fond Ministerul de Justiţie, dosar 105/1928, f. 8 şi 8

l5

1 bidem, f. 79.

34 Arh. St. Iaşi, fond Curtea de Apel Iaşi, dosar 616/1929, f. 78.
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acestea, muncitorimea ieşeană organizată in sindicate n-a
Deosebit de semnificativă este chemarea făcută de Comia sindicatelor muncitoreşti Unitare, de Blocul Muncitoresc
. Comitetul de aj utorare a muncitor ilor din Iaşi către opinia
•a�..l.A! românească, la inceputul anului 1 929, pentru lupta comună în
amnistiei generale, politice, militare şi agrare. Spicuim cîteva
această chemare ce oglindeşte fidel situaţia muncitorimii, ţă
. intelectualităţii din România. "Salariul mizerabil pe care-l
muncitorul pentru munca depusă, orele de lucru sporite după
, bătaia de joc a tuturor acelora care se cred stăpîni pe braţele
'!IC:::::ttn ale muncitorilor şi tot cortegiul de umiliri şi suferinţe. Supri
..__.., libertăţilor cetăţeneşti, a dreptului de întrunire, confiscarea zia
. manifestelor muncitoreşti, teroarea dezlănţuită in fabrici, uzine,
IIICZ li peste tot unde există muncă, de către autorităţile poliţieneşti,
jandarmerie, parchete civile şi militare . . . Dreptul ţăranilor de
pămînt care-i al lor şi le-a fost furat, a dat naştere ciocnirii
16tCErocltS'e de la 1 907 . . Aducerea ţărănimii la sapă de lemn prin diferite
ce în ce mai apăsătoare, către stat, judeţ şi comune, dijmele
orităţile săteşti, sau comunale, camăta mare, plătită băncilor,
populare, fac traiul acestora de nesuferit... Muncitorimea luptă
pin organizaţiile ei, în fruntea cărora stă Partidul Comunist, Tine
Comunist şi organizaţiile B.M.T., sindicatele unitare, pentru dez
L-�- clasei muncitoare şi ţărăneşti... Dar teroarea guvernanţilor nu se
atet, m închisori muncitorii, intelectualii şi ţăranii, condamnaţi
delictele arătate, sînt torturaţi, batjocoriţi şi omorîţi prin mijolace

•lb2:e:ea

lll•d:e

...
-��:ă,

.

eu

36.

După Congresul de la Timişoara al Sindicatelor Unitare, care a avut
inceputul lui aprilie 1 929 şi la care au participat şi reprezentanţii
"catelor unitare din Iaşi, a început o acţiune sistematică a organelor
ive burghezo-moşiereşti pentru lichidarea sindicatelor unitare. ln
Inspectoratului de Poliţie şi siguranţă Iaşi, din 16 aprilie 1 929,
Parchetul Curţii de Apel Iaşi se arată că din partea sindicatelor
e au participat şase delegaţi care au luat parte efectivă la toate
- ile congresului şi care şi-au însuşit în totul punctul de vedere al
"dului comunist 3 7 • Obiectivele principale ale sindicatelor erau - se
ea în adresă - amnistia generală, militară şi agrară, legalizarea
"dului comunist, eliberarea deţinuţilor politici, lupta pPntru apărarea
·unii Sovietelor Ruseşti şi lupta contra războiului imperialist 38• In
"aşi zi Inspectoratul de poliţie şi Siguranţă Iaşi punea la dispoziţia
hetului Curţii de Apel Iaşi "dovezile necesare pentru a servi la ac
ea în justiţie" pentru dizolvarea Comisiei locale a sindicatelor. ln
traducerea acestui raport informativ, se arată : "Comisia lo::: ală a sindi36

37

38

Ibidem, f. 1 1 8-1 19.
Ibidem, f. 63, 63 v.
Ibidem.
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catelor din laşi afiliată la Uniunea Sindicatelor Unitare din România, p1;n
natura cuvîntărilor la diferite intruniri publice şi propaganda intreprinsă
prin viu grai şi articolele de presă apărute in ziarele "Viaţa muncitoare".
"Tînărul luptător", "Inainte", "Apărătorul proletar", "Munca zilnică", etc.
dovedeşte cu suficienţă că depăşeşte scopul urmărit de legiuitor . .. " 39 • In
continuarea raportului pentru a argumenta că aceste sindicate " . . . sint
de nuanţă comunistă este şi f aptul că actualii conducători ai Comisiei
locale au figurat in recentele alegeri candidaţi pe lista Blocului M unci
toresc Ţărănesc : Ion Niculi, Gh. Parfene, C-tin. Vrabie, Gh. Calciu.
E. Sofronescu, I. Tabaltoc". Citeva zile mai tirziu, la 29 aprilie 1 929, im
potriva lui I . Niculi şi G. Romaşcanu s-a deschis acţiune publică pentru
că "prin numeroase imprimate răspîndite clandestin printre muncitori şi
ţărani, îndemnau pe aceştia la schimbarea formei de guvernămint" ..,_
Una dintre ultimele acţiuni ale sindicatelor unitarc din Iaşi, inainte

de desfiinţare, este sărbătorirea zilei de 1 Mai 1 929. Cu această ocazie

Comisia locală răspîndeşte un manifest in care explica situaţia munci
torilor arestaţi in urma Congresului de la Timişoara, inchiderea localu
rilor sindicatelor, interzicerea apariţiei publicaţiilor muncitoreşti, şi în
de amnă muncitorimea la organizare şi la luptă pentru cucerirea unei
vieţi mai bune 4 1 • Prin sentinţa din 1 1 mai 1 929 a Tribunalului judeţului
Iaşi era dizolvată Comisia locală a sindicatelor 42 din Iaşi, după aceastA
dată o parte din sindicatele ieşene au trecut in ilegalitate, iar altele au
activat in cadrul C.G.M.
In perioada anilor 1 922-1 929 activittaea sindicatelor muncitoreşti
din Iaşi indrurnată de P.C.R. a fost îndreptată spre obţinerea drepturilor
economice şi politice ale clasei muncitoare, apărarea intereselor celor ce
muncesc şi refacerea mişcării sindicale.

DE L'ACTIVITE DES SYNDICATS OUVRIERS
DE J ASSY ENTRE 1 922-1929

Resume
L'organisation des ouvriers dans des syndlcats a, dans la viile de Jassy, un.t
riche tradition revolutionnaire. Pendant la p�riode 1922-1929, que l'auteur pre
sente, les syndicats de Jaşsy, diriges par le Parti Communiste Roumain ont for
mule les revendications des ouvriers, ont represente ceux-ci dans les confrontatiCJDS
avcc les patrons et les autorites et ont stimule de nombreuses actions grevistes. IZ
1 922 seulement, leur premiere annee d'activite, ont lieu â Jru;sy 13 greves termi
n�s par la conclusion ou la revision des conirats de travail en faveur des om-T
ers. Les representants des syndicats ouvriers de Jassy prennent partie, entre �
J9 J biclf!m,
40 1 /ii<if!m,
41 1 /iidem,
4Z I bidem,

f. 6-l-67.

f. 5:l.

f. 57.

f. 120- l :H .

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

SINDICATELE MUNCITORESTI DIN IAŞI (1922-1929)

305

coni�rence de B ucarest, conferencc de constitution des Syndicats
�::::iiea·ts qui unt lutte pour !'unite d'action de la classe ouvriere. Les
�cca�taires prcscntcs altcstent la Jutte des synd icats de Jassy en vu e
ee de travail de 8 hcures, la supprcssion du chOmage, de la
'fie et des lois contre les ouvriers, l a li berte de la presse et de la
fili:a!.isation d u Parti Communiste Roumai n , de l'Union de la Jeuncsse
et de l'Aide Rouge, la mise cn J i bertc des detenus politiques, le
d'etre les pruprietaires du sol qu'ils travaillent, l 'amnistie gene
et agraire.
• nilitaire

r;;����
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TIDUL COMUNIST - INIŢIATORUL, ORGANIZATORUL
ŞI DINAMIZATORUL M lŞCARII ANTIFASCISTE
DIN ROMANIA
GH. 1. IONIŢA
în tarea rostită cu p ri leju l celei de a 45-a aniversări ·· a cre
"dului Comunist Român, to vară�ul Nicolae Ceauşescu, secretar
al C.C. al ·P.C.R., caracteri zi n d viaţa politică a României inter.-
mai ales p·erioad_a ;ce a urmat glorioaselor lupte proletare din
aprecia că : "Eroica luplă dusă în acei ani de partidul comunist,
�·-�--- c:lasei muncitoare şi a unor largi forţe progresiste sub ste a
.
dl!ltn(JCT <lţ
· şi' · independenţei ţării, atitudinea lucidă a unor grupări
a'e claselor c onducă toare au stăvilit p en t ru
un timp
ascen
spre · putere a organizaţiilor fasciste şi înrobirea ţării Germaniei

..r::;�

•

-

t-::S:.��

•1

sistenţa acestei aprecieri,
probată cu forţa
de convingere
a
de spr in se din analiza tumuitoasei vieţi politice a României
·oada premergătoare celui de-al doilea r ăzboi mondial, r ez ultă
t .din _:rezultat�e cerce tărilor istorice întreprinse in ţara noas
ultimul sfert de veac.
Este un'· lucru: bine cu n os cu t că · de o mişcare antifascistă în Ro
�I'M.tll· nq din. :1933 incepind se· poate . vorbi, ci · cu mult timp mai
Jl:llelt.e;· Şpre; . cinstea lor, mişcarea revolt.iţionară, Partidul Comun is t
- in.că- in· :momentele . în care pentru prima . oară fascismul se
:J n -yta.ţa politică a :ţ?riL prin . acţiuni · şi mijloace nu intotdeauna
dată se s izabile - au intuit primejdia repre z enta,tă .. de . acesta,.

(a!Fan

·
.

,
_

..

�---=---��...;;...;- _ ,

7

..

.

.

• •

•.

'
' Nicolae .Ceauşescu; · Partidul Comunist Român · - cântbiwitor al luptei revo

lll!loe:lmt.rtrP- şi :tl,emocratic'c ci poporului romdn, al' tradiţiilor mişelii-ii muncitoreşti
IIOCiatz.ste din România, in ,.România pe drumul desăvîrşirii constru,cţie.i socia, vol. 1, Bucure. ti, Editura politică, 1968, p. 37-r;

•
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caracterul său reacţionar, antipopular şi antinaţional, stigmatizindu-1 in
faţa maselor şi chemîndu-le pe acestea să-i riposteze vehement. Inspi
rat din curente asemănătoare prezente in alte ţări, "fascismul - citim
in ziarul "Socialismul", organul central de presă al P. C. R., încă la
7 decembrie 1 922
caută să-şi găsească imitatori şi la noi. . . munci
torimea are datoria să inăbuşe aşa cum se cuvine î ncercările fasciste " .
Izvorît din aceeaşi poziţie înaintată, conformă stării de spirit a maselor
celor mai largi, comitetul secţiunii Bucureşti a P.C.R- lansa, la ince
putul anului 1 923, un viguros apel adresat clasei muncitoare, tuturor
oamenilor de bună credinţă pentru a se organiza in vederea apărării
drepturilor şi
libertăţilor democratice,
supuse
atacurilor extremei
drepte 2•
Mişcarea. antifascistă din România a cunoscut o nouă
etapă
de
afirmare, calitativ superioară, in anii care au urmat instaurării hitleris
mului la pute: e in Germania în 1 933, moment de tristă amintire, care
a constituit un punct de pornire şi pentru intensificarea acţiunilor Gărzii
de fier şi celorlalte grupări fasciste din ţara noastră.
In împrejurările complexe din acei ani, evident, in faţa Partidului
Comunist Român, forţa cea mai activă şi mai consecventă
din intreg
peisajul vieţii politice interbelice, se ridica imperativul major al dez
văluirii marilor primejdii reprezentate de fascism,
punerea
m aselor
largi la adăpost faţă de pericolul fascist . "In aceste împrejurări, Par
tidul Comunist din Româ nia, exprimind interesele vitale ale maselor
largi, militează activ pentru unirea tuturor
forţelor democratice şi
patriotice ale poporului pentru apărarea independenţei şi suverani tă ţii
ţării " 3•
Mişcarea antifascistă din ţara noastră a adăugat in acei ani
noi
energii efortu!ui de luptă făcută pe plan internaţional de mişcarea co
munistă şi munci torcască, de masele largi de oameni ai munc ii . Este
binecunoscut faptul că, la noi ca o rişiun d e
forţa care a adoptat din
capul locului o poziţie ir eductibilă şi de înaltă combativitate impo triva
fascismului a fost mişcarea comunistă. Afirmindu-se ca cei mai con
secventi apărători ai libertăţii şi independenţei naţionale,
comuniştii
au format coloana vertebrală a luptei antifasciste. In acela şi timp,
contra inrobirii fasciste s-au ridicat masele populare, largi forţe demo
cratice şi patriotice.
ln România, obiectivele sub care s-a desfăşurat activitatea pentru
unirea tuturor forţelor democratice, patriotice pe o platformă comună
- lupta contra stării de asediu şi a cenzurii pentru dezarmarea orga
nizaţiilor fasciste şi interzicerea activităţii lor, pentru amnistierea de
tinutilor comunişti şi antifascişti, pentru. apărarea integrităţi i fruntarii·
-

,

2 Tn lucrarea Dictatura regalll publicatA de Al. Gh. Snvu fn Editul"8 poli
ticA, Bucureşti, 1970, -la _ pug. 16 se consideră cu justeţe acest npel drept unul din
tre primele documente cu caracter antifuscist lansat.e de forţele democratice diD
Român in.
J Nicolae Ceauşescu, op. cit., p. _ 360.
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independenţei şi suveranităţii patriei etc.
interesau
ţărănimea,
muncitoare,
clasa
largi :
f·resc masele cele mai
��1:1.-..u ,alitatea, studenţimea, funcţionărimea, meseriaşii, mîcii intreprin
- pensiorarii, in general păturile mijlocii, inc lusiv o parte a bur
� -��
neliniştită de perspectivele sumbre ale aservirii ţării interese
Germaniei hitleriste . Pornind de la asemeea considerente, comu
organizaţiile de m asă legale, ilegale şi sernilegale, conduse sali
de P.C.R. au putut înregistra în perioada tratată succese
l
!ia:Dl.entate
•csebite in m obilizarea maselor la acţiuni pe cele mai diferite pro
anti
şi în jurul unor variate revendicări general-democratice,

l at�·:ei.·
l
1

•

ads1te, antihitlcriste.

şi
intense
ca urmare a unor
cest lucru a fost posibil numai
de către
făcute în cadrul mişcării antifasciste
eforturi
antifasmuncitoare, de alte pături şi categorii sociale. Mişcarea
şi s-a materia
- a cunoscut o amploare deoc;ebită in ţara noastră
in forme bine organizate indeosebi în perioada în care a început
se aplice pe larg experienţa eroicelor lupte ale ceferiştilor şi petro
or din ianuarie-februarie 1933, iniţiale
şi conduse de
partidul
unist. Creşterea forţei de atracţie a proletariatului
şi a prestigiu
P.C.R. in cursul acestor mari bătălii de da:;ă a constituit fondul
care ulterior au avut loc noi şi noi regrupări ale forţelor sociale şi
"tice angajate efectiv in frontul luptei a.ntifasciste, pentru democra
şi pace. Orientîndu-se just în acele împrejurări, P.C.R. sublinia că
reală apărare a maselor populare impotriva pericolului
fascist,
îm
iva acţiunii teroriste, huliganice, distructive a legionarilor şi altor
ente fasciste putea fi
asigurată numai in cctndiţiile
grupării
in
1 clasei munci toare a tuturor păturilor sociale asuprite şi ameninŞi, valorificînd expc
te de ofensiva forţelor reacţionare,
fasciste .
.: nţa pozitivă a luptelor proletare din 1 933, P.C.R. a reuşit in pe
·oada următoare să activizeze, în
jurul clasei
muncitoare,
categorii

lfi!![:JIIaOente

gi ale populaţiei, bărbaţi şi femei, tineri şi vîrstnici, pentru crearea

ui front democratic, capabil să apere in teresele celor mai largi pă

turi sociale, capabil să creeze o opinie de masă impotriva fascismului.
Pentru aceasta, partidul comunist s-a sprijinit, in anii
premergători
ffiui de-al doilea război mondial, pe un insemnat număr de organizaţii
de masă democratice, dintre care o intensă activitate şi rezultate deo
sebite au obţinut : Comitetul naţional antifascist,
Frontul
plugarilor,
Comitetul antirăzboinic, Liga muncii,
Madosz-ul,
Blocul
democratic,
Comitetele cetăţeneşti, Comitetele pentru apărarea antifasciştilor,
Pa
&.ronajele populare, Comitetul român pentru
pace, Grupul
avocaţilor:
democraţi, Frontul feminin , Uniunea democratică etc.
Prin însuşi conţinutul documentelor de constituire şi, mai ales prin
activitatea practică desfăşurată, organizaţiile democratice de masă au
adus servicii importante mişcării antifa.sciste. "Strîngînd în jurul acţiu
nii aniifasciste pe toţi cei care lucrează cu braţul sau cu mintea
la
oraşe şi la sate - se arăta în Apelul: de . constituire a Comitetul� ţ.Ia-.
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ţional Antifascist - vom putea stăvili in România triumful unui cu
de
rent care poartă in el germenul de distrugere a tot ce e izvor
muncă şi gindire. Facem apel la unirea tuturor forţelor muncitoresti.
intelectuale să formeze pretutindeni, in toate oraşele, satele, fabricile,
birourile şi cartierele din ţară comitete antifasciste".
In lupta impotriva fascismul ui, clasa muncitoare s-a afirmat in
România drept clasa socială fundamentală, forţa principală. Sub con
ducerea Partidului Comunist Român, forţa politică fundamentală a miş
cării antifasciste, clasa munc i toare a activat hotărît pentru a antrena
in această l uptă alte pături şi categorii sociale in vederea concentrării
lor pe o platformă comună a Frontului ropular .a.11tifascist. Din păcate,
pînă acum, in literatura de specialitate din ţara noastră nu a apărut o
lucrare care �i-ar justifica cu totul utilitatea ş i care ar trebui să se nu
mească fără îndoială "Clasa muncitoare - forţa socială fundamentală
a mişcării antifasciste din Români a " . Ceea. ce dorim să subliniem
în
din
mod deosebit este faptnl că, in cursul încleştări lor revoluţionare
acei ani, creşterea conştiinţei de clasă a muncitorilor şi întărirea unităţii
muncitoreşti în decursul acţiunilor au influenţat asuora cresterii rolu
lui dasei m uncitoare ca factor social şi asuora dezvoltării ei într-o forţă
corducătoare a mişcării democratice, antifasciste in permanentă
dez
voltare. Pe aceste baze de fapt s-a întă ri t continuu din punct de vedere
organizatoric şi politic Partidul Comunist Român, afirmindu-se neince
tat ca, avangardă de nădejde a clasei muncitoa�e.
O atenţie din ce in ce mai m are a acordat partidul comunist întă
ririi legăturilor sale c u sate'e. Alături de obiectivul de mare interes
pentru ţărănime - lupta pentru pămînt -. lupta împotriva primcidici
fasciste a. constituit pentru partidul comunist o a doua pistă principală
pe care s-a intilnit cu tărănimca. Si, după cum se ştie, nu au fost pu
ţine la număr prilejurile in care lupta antifascistă a trecut chiar pe
primul plan in cadrul unora dintre acţiunile ţărăneşti. chiar dacă
in
perioada dată, din motivele cunoscute, accesul partidului spre sate nu
a putut rezolva pe deplin problema înfăptuirii alianţei m uncitoreşti
ţărăneşti.
C'um este şi normal, pe planul demascării fascismului �i al luptei
practice impotriva lui, o contribuţie de seamă au
adus-o intelectualii
democraţi, patrioţi. Intr-o etapă de mari frămîntări sociale şi politice,
ca cea cuprinzind anii la care ne referim, tot ce a avut mai de pret
intelectualitatea noastră, savanţi, scriitori şi artişti al căror renume de
păşise de mult graniţele ţării, s-au situat de partea forţelor democra
tice, a.u militat prin cuvîntul şi opera lor, in spiritul chemărilor parti
dului comunist, impotriva fascismului, au afirmat năzuinţele de inde
pendenţă �i suveranitate ale poporului nostru, s-au ridicat
impotriva
înrobirii străine, a n esorotirii demnităţii naţionale. O trăsătură a anti
fascismului intelectualităţii rcmâneşti a constituit-o faptul că manifes
tările sale nu au fost izolate de m işcarea antifascistă a celor m ai ren
secvente forţe ale democraţiei - clasa muncitoare şi organizaţiile sale.
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obişnuită de exprimare a hotărîrii de
luptă antifascistă,
a maselor o reprezenta organizarea unor · mari
intruniri

=-o.o;;;:�c:v.r i,

aceste întruniri se sfîrşeau prin puternice manifes
de
in
descriem nici cel puţin cele mai importante
asemenea ac
avut o deosebită amploare in acei ani la Bucureşti - şi
rind aici în Capitala ţării -, dar şi la Cluj,
Iaşi, Ploieşti,
Braşov şi în alte centre.

-�:Z:iste, pentru pace, prin organizarea de demonstra.ţii
Besi;:;ur,, spaţiul ce este afect.a,t comunicării de faţă nu ne

jurările în care, în scopul de a lovi in partidul comunist şi
revoluţionară, antifascistă, cercurile guvernante au organi
de monstruoase înscenări judiciare unora dintre cei mai buni
_
__,rnlui român, o permanentă preocupare şi-au făcut partidul
organizaţiile de masă din sprijinirea comuniştilor şi antifas
procese, din ajutorarea lor morală şi m.ateria]ă pe timpul de
, din ajutorarea familiilor lor rămase fără sprijin. Impotriva
unui lung şir de aşa-zise procese antifasciste la
Bucureşti,
Braşov, Galaţi, Cluj etc. masele au protestat în acei ani vehe
în întreaga ţară o amplă mişcare de solidaritate cu cei
- decaţi şi întemniţaţi .
a spori eficienţa mişcării generale antifasciste din Româ.nia,
comunist s-a orientat, indeosebi începînd din anii 1 935-1 936,
ntrarea intr-un front comun antifascist a tuturor
organiza
oluţionare, democratice, lăsînd totodată deschise porţee pen
acele partide, grupări şi organizaţii
de alte nuanţe
politice
a colabora la o înfruntare făţişă cu fascismul, cu propaganda
ogică şi acţiunile sale deşănţate. In acest sens,

a şi

P.C.R.

în mai multe rînduri apeluri celor mai diverse partide şi gru

"tice şi a obţinut o serie de succese importante a căror relevare
asemenea discuţie este neapărat necesară. Blocul democratic, de
fost cel care, la 26 noiembrie 1 935

-

la fel cum făcuse Fron

Plugarilor cu Madosz-ul la 24 septembrie

1 935, la Băcia -,

a

la Bucureşti un acord de colaborare democratică, antifascistă
'dul Comunist (Popovic i). "Incheind acest acord - se specifica
entul adoptat - cele două organizaţii

sînt convinse că ex

prin concentrarea acţiunii lor, realitatea năzuinţelor, luptelor ş i
mulţimi:or muncitoare d e la oraşe şi sa,te, a intelectualilor,
comercianţi,

micilor

industriaşi,

mcseriaşilor,

funcţionarilor,

şi a tuturor acelora care sînt expuşi pericolului

fascist,

de mizerie, război şi lagăre de concentrar e " . Orga.11izaţiile sem
se arată în continuare, "cred că acordul încheiat este expresia
discuţiei dintre comitete şi delegaţi, ci îşi are originea în frămin
şi acţiunea mulţimilor muncitoare care doresc unirea forţelor de
fiind hotărîte să înfrunte, prin

toate mijloacele .. legale
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masă, orice fel de aventură dictatorială fascistă - hitleristă" •. Su
sele amintite aveau să fie dezvoltate prin încheierea la scurt timp, 1
6 decembrie 1935, a acordului de la Ţebea (judeţul Hunedoara). Sem
nificaţia acestui acord, încheiat simbolic sub gorunul legenda.r al 1
Horia şi la mormîntul lui Avram Iancu, a fost cu totul deosebită, do
vedindu-se prin aceasta posibilitatea reunirii pe o platformă corn
a maselor populare, pe baza unui program de revendi cări larg - d
mocratice, antifasciste.

Participanţi

In

încheierea acordului de la Ţebea (6 decembrie 1935).

Concluzii preţioase se pot desprinde in ceea ce priveşte - aversiune&
maselor faţă de fascism in general şi faţă de activitatea Gărzii de fier
şi a grupării naţionaliste gogo-cuziste in special din analiza campaniilor"
electorale şi a desfăşurării alegerilor parlamentare, judeţene şi comu
na· e in perioada ce ne stă in atenţie. O asemenea analiză ne oferă posi
bilitatea de a aprecia, pe baza rezuh3.lelor concrete obţinute de căln
fiecare din partidele şi organizaţii] �:: ţ articipante, raportul de forţe �
viaţa politică a Rom âniei acelor ani. In pofida terorii şi manevrelor dl
lot felu l exercitate asupra maselor c'.e că tre organizaţiile fasciste, a in
cercărilor de a impiedica pe alegătrJri de a se prezenta la urne, a de--

• Arhiva C.C. al

P.C.R., fond

20,

dosar t076, f. 52.
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deşănţate a partidelor de dreapta şi fasciste, a furtului de urne
orlalte samavolnicii comise, masele largi s-au afirmat
pretu
in alegeri ca adversari hotărîţi ai oricăror tendinţe dictatoriale
te, ca partizani fideli ai luptei
democratice, antifasciste.
Mai
decit oricare alt exemplu ce se poate da din acei ani, această
dazi"e s-a desprins cu prilejul alegerilor parlamentare parţiale din
Mehedinţi şi Hunedoara de la 1 8 februarie 1 936, cînd forţele
t:eo-atice, antifasciste raliate pe o platformă comună şi avînd can
comuni democraţi au înregistrat una din
cele mai
prestigioase

-.ce:»-

·

..
..aEte:e
...
-......:'"""---

succesele obţinute de forţele democratice în alte alegeri desfă
pe ansamblul întregii ţări, concretizate in obţinerea unui mare
de mandate şi voturi , trebuie distinsă cu
deosebire contribuţia
la concentrarea forţelor democratice - după exemplul
Hune- şi Mehedinţiului din 1 8 februarie 1 936 - în jurul unui candidat
care, indiferent de apartenenţa sa la partid, trebuia să repredin m omentul alegerii sale interesele şi voinţa colectivă a mase
alegători care, de pe poziţiile Frontului popular antifascist, il
useră în faţa urnelor.

Desigur, într-o asemenea analiză , nu trebuie să ne scape din aten

:3ptul că Garda de fier, principala organizaţie fascistă din Româ
din 1 933 abia în alegerile par lamentare d i n decembrie 1 937 a in
·t să ridice capul şi să emită pr etenţii deosebite, în rest mulţu
u-se în alegerile comunale şi judeţene desfăşurate in
intervalul
tit cu acţiuni de hărţuire a forţelor democratice, de terorizare şi
idare a lor.
u este lipsit de importantă să arătăm că potrivit rezultatelor cer
şi altor
- :lor întreprinse de noi asupra participării Gărzii de fier
din
izaţii fasciste la. alegerile parlamentare, j udeţene şi comunale
eg intervalul interbelic, numărul de voturi şi mandate obţinut de
a a fost neînsemnat pentru a putea fi luat in consideraţie,
ceea
-:-orbeşte credem, de la sine, cu forţa de convingere a faptelor, despre
·unea maselor faţă de fascism, despre impopularitatea fascismului
România.
-

O contribuţie de seamă la demascarea fascismului, la mobilizarea
lor în frontul comun de luptă pentru democraţie şi pace a adus-o
antifascistă a vremii. Ea a, lovit permanent în mijloacele ei spe
' în publicistica
legionară,
în
limbajul
ei
grandilocvent,
în
cuvintele goale ţineau locul ideilor, iar fraza stereotipă pe acela al
dinilor angajante.
Este cu atit mai mare meritul slujitorilor presei antifasciste
din
• timp cu cit a fi gazetar "de stinga", antifascist. în vremea cînd le
arii ucideau pe peronul gării Sinaia pe I. G. Duca - primul mi
al ţării - şi îşi lichidau adversarii cu cuţitul, pistolul sau puşca
u-alieră, nu era o profesie comodă. A combate pătrunderea fascismului
România, a expune oprobiului public metodele de cumpărare a unor
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i de către hitlerişti, a condamna măsurile luate de gu

:l=;:Je!ri·v a clasei muncitoare, a' maselor în general, a scrie des

:nunist, atunci cînd simpla menţionare a numelui consti
al, toate reprezentau acte de curaj civic, curaj plătit
e. Cum se ştie, numărul celor care au nesocotit gravele
au asupra lor şi-au închinat activitatea lor luptei anti
tă măiestria gazetărească şi cu profunzimea sentimente
de care erau animaţi, a fost cu totul impresionant.

de active s-au dovedit clasa muncitoare, masele
largi
P.C.R. în iniţierea unor acţiuni făţişe îndreptate
împo
�JI=lmlţi iloi fasciste, a propagandei şi activităţii lor. Provocă
fasciste pe străzi, atacării de către acestea
a sediilor
-�--n�... atice, le-au r ăspuns de fiecare dată masele prin ac
t, de combatere şi de dejucare a planurilor
fasciştilor.
ecou a avut, de pildă, lupta comună a muncitorilor
co
social-democraţi împotriva bandelor tascistc care,
în 1 936,
· au încercat să ocupe Casa Poporului din Bucureşti.
După
ente care au durat citeva zEe, a,tacul fasdştilor a fost înatacurile întreprinse de bandele fasciste împotriva presei
faţă de devastarea de
către acestea
a chioşcurilor
de
derea presei democratice, antifasciste,
P.C.R., organizaţiile
_,.....,.o masele au luat de fiecare dată severe miisuri de apărare.
acţiuni şi poziţii ale maselor au făcut ca, în România,
fasciste să nu-şi poată permite ceea ce în
alte ţări au
organi eori cu mare uşurinţă. A fost dureros pentru aceste
state că cetele de terorişti bătăuşi ş i spărgători de grevă şi
.......:tr,::�
..
t ;; antifasciste nu le-au putut alcătui decît din huligani de
adepţii lor fan atici, şi in cazuri cu totul izolate şi din elemente
lm:)?)lleze îndeosebi, confuze din punct de vedere politic, dezorien
. mult prin c ee.a, ce pretinsa ideologie legionară le oferea. Aşa
rile, acţiunile "tari" , "pilduitoare" iniţiate de legionari, cu
alte nuanţe de fascişti, au putut fi organizate doar cu
unele
oameni decl asaţi cărora istoria le-a înregistrat :r;entru totdea
· nile ei profilul.
mod firesc, afirmaţiile de mai sus i m pu n cu necesitate încera se da un răspuns pe cît de argumentat pe atit de logic la
: ce anume a determinat această stare de spirit antifascistă
B:J;;.ouu a ?
nrinnde am începe analiza problemei, răspunsul considerăm că

ul şi acela.şi, şi anume că minţile înţelepte ale poporului nostru,
masei de oameni ai muncii au înţeles, mai ales
în acel timp,
de valul de teroare, de cuvintele la,şe şi fără nici o acoperire
lideri ai pistolului pus în slujba unei teribile pofte de expan
politică - se punea în discuţie însăşi existenţa sau
dispariţia
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Demonstraţie' antifasci stă in capitală (decembrie· 1937).

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

P.C.R. ŞI MIŞCAREA ANTIFASCISTA DIN ROMANIA

317

lnlrunire a studenţilor antifnscişti.

':CIEtră ca naţiune. Doctrina forţei şi a imnurilor funebre, a drapele
% YC!r'Z i şi a diagonalci nu au găsit răsunet in sufletul poporului nostru.
Deosebit de active s-au dovedit masele, mişcarea democratică şi
JCtifascistă, in combaterea tendintelor revanşarde şi revizioniste ale
�iei hitleriste şi ale acoliţilor ei, tendinţe ce puneau in pericol
.z::..:egri tate.a teritorială a României, independenţa şi suveranitatea
ei
'JIICiona !ă. Alături de P .C.R., indeosebi Comitetul naţional an ti fascist,
� democratic, Uniunea democratică, Comitetul român R.U.P. au
zpnizat nenumărate acţiuni pe această linie. Intensitatea lor a sporit
� general după instalarea lui Hitler la putere in Germania, in 1 933 şi,
:::ai ales, in a doua p.a.rte a anului 1 936, după discursul revizionist ros
:;t de Mussolini la Milano şi după vizita lui Horthy in ItaUa.
Aşa cum P.C.R. a indicat permanent, mişcarea anţirevizionistâ
Hl impletit an de an tot mai organic cu mişcarea antirăzboinică, pen
:ru pace. "Numai printr-un front unic antirăzboinic, al .tuturor celor ce
r::runcesc, numai prin · acţiunea .marilor mase impotriva pregătirii ·războ.
:-.llui se v� putea reuşi � se înlăture acest grav flageL Frontul unic al
păcii pe plan naţional şi internaţional - iată lozinca momentului de
faţă" � - preciza organul central de presă al P.C.R. Pe aceeaşi linie,
.Lupta de clasă'' , organul teoretic al partidului comwtist, · preciza :

l

' ..SClnteio." din 23 mai

1!136. .
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"Comuniştii vor fi in primele rinduri ale luptătorilor pentru apăr�
păcii, vor susţine cu toate forţele lor orice acţiune pentru apărarea
acestui bun suprem al omenirii - pacea, vor ajuta la mobilizarea �
selor celor mai largi, sub conducerea comitetelor pentru apărarea păcii.
alese de c;ătre mase, vor lupta, vor indeplini loial orice însărcinare �
li se va da in această direcţie"'.
Un loc important in activitatea generală de luptă impotriva fascis
mului l-a Qcupat in România, în intreg intervalul de timp care ne sm
in atenţie, exprimarea, in diverse forme, a poziţiei internaţionaliste, cir
solidaritate frăţească cu alte ţări şi popoare ameninţate de urgia hi�
ristă. Sint in acest sens bine cunoscute acţiunile de solidaritate care
au avut loc in România cu Frontul popular antifascist înfăptuit iD
Franţa, cu poporul abisinian căzut victimă invaziei fasciste ita.iene, aa
patrioţii spanioli aflaţi in luptă cu inte1 venţia fascistă străină, acţiu
nile de înfierare a măsurilor Reichului hitlerist de reprimare a corno
niştilor şi antifasciştilor. Reprezentanţi ai antifasciştilor din Romarua
au participat activ in acei ani la congresele internaţionale antifasci.sle
de la Paris, Bruxelles, Praga, Londra ş.a. O formă înaltă de solidari
tate cu mişcarea internaţională de luptă împotriva fascismului a coo
stituit-o participarea unui mare număr de oameni ai muncii din �
mânia la rezistenţa antifascistă din Spania, Franţa şi din alte ţări şi..
mai ales, participarea cu arma in mînă, in anii celui de-al doilea răz
boi mondial, la lupta pentru zdrobirea definitivă a nazismului.
Cu toate eforturile depuse pe tărîmul luptei antifasciste, mase-�
populare nu au putut stăvili pînă la capăt instaurarea dictaturii fas
ciste care a avut loc in România în împrejurările interne şi interna
ţionale complexe de la finele celui de-al patrulea deceniu al veac� �
nostru - cind ofensiva dezlănţuită d e Germania hitleristă p e conn
ncntul european a pus sub semnul întrebării integritatea, independer.�
şi suveranitatea multor ţări şi popoare.
Perioada dictaturii militaro-fasciste şi a războiului dus alături 0!
Germania hitleristă a constituit cea mai neagră pagină din istoria mo
dernă a României. Instalarea dictaturii militaro-fasciste la putere,
i.:!
septembrie 1 940, formă de guvernare menţinută nu mai mult de pa:n
luni iri care Garda de fier şi-a asigurat un rol diriguitor, a oferit legK>
narilor posibilitatea de a da cws tuturor patimilor şi instinctelor nesa
tisfăcute, ingrămădite in . "conşti inţa." lor inal de la inceputurile organii.ă rii mişcării fasciste in România.
·
·
·
·
Sentinţa istorei a fost însă necruţătoare. Mişcarea ·fascistă, compro
misă prin însăşi actul său de naştere, s-a dovedit prin intreaga ei e:X:..c.
ten\.ă, un fenomen străin României, potrivnic maselor largi populare ş;
detestat de acestea. Aprecierea Plenarei C.C. al P.C.R. din iulie 1 93<0..
conform căreia "fascismul nu este popular în România şi nu are r�
' ,,Lupta de clasă.. din august-septembrie 1 030.
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populare " 7 capătă - în lumina celor mai sus afirmate,
Ralităţilor istorice - semnificaţii deosebite.

dacă, datorită măsurilor extreme, adoptate ca urmare a unei
la, finele anu

.,._,,"..;,....,. pentru ţară, fascismul a ajuns la pulere

snsţinătorii săi fanatici, făc înd uz de în tregul arsenal al măl'il'll"l!r-iste, nimeni Şl ntmic nu a putut înăbuşi dezvoltarea idei l or
· asciste, patriotice, pe care P.C.R., organizaţiile
de masă le
rindurile tuturor acelora care. membri activi sau simpli sim
se incadraseră în mişcarea antifascistă şi ţ,a; ticipaseră la acr-;il-i�•t.. de aceasta. Despre aceasta ne vorbeşte ampla mişcare an
de masă desfăşurată in România în anii 1 940-1 944, m işcare
să culmineze în mod necesar şi legic cu victoria insurccţiei
armate declanşate la 23 August J 944 sub conducerea Partidu
Cr::::::ni!st Român.
a paginilor de istorie scrise de către masele muncitoare din
antifasciste,
desfăşurate
ă în vîltoarea mcmorabilelor lupte
� S1J21.:si·tat.e in anii premergători celui de-al doilea război mondial,
_........
...
...:c un adînc omagiu adus celor care, prin sacrificiul lor, au pus
temelie încă atunci măreţului edificiu
al României de
azi
conducerea comuniştiJ or, pe b.aza sarcinilor stabilite de către
X-lea Congres al partidului , îşi făureşte o societate nouă, sa
multilateral dezvoltată.

ARTI

COMMUNISTE

ROUMAIN

-

L'INITJ ATEUR,

L'ORGANISATEUR

DYNAMISATEUR DU MOUVEMENT ANTIFASCISTE DE LA ROUMANIE
Resume
ouvrage constitue une synthese des opin!ons formutecs par l'auteur â
d'une rechcrche scientifique developpee au cours de plusieurs annees.
debut, et cnsuite cn permanence dans tout l'ouvrage, en resulte l'id-ee con
t ă 1aquelle, pendant la periode de l 'entre deux guerres, la Roumanie a
par un appreciable mouvement antifasciste de masse qui, d'ailleurs, a
le retardemcnt de l'instauration de la dictature fasciste dans ce pays,
ontre dans l 'ouvrage que c'est au parti communiste, le continuateur des
de lutte revolutionnaire et democratique du peuple roumain, parti qui
un demi-siecle d'existence, que revient le merite principal dans cette
longue, herolquc et difficile.

-�::n•m

7

,

Arhiva Institutului de studii istorice şi social-politice
Cota Ab. XX - 3, iov. nr. 956.
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CONTRI BUŢI I LA C U N OAŞTEREA STARI I D E SPI RIT
IN ARMATA ROMANA I N AN I I D I CTATU R I I
M I LITARO- FASC I STE

D. ŞANDRU şi 1. SAIZU
d ictaturii militaro-fasciste, la 6 septembrie 1 940, cu
a aplica o politică in concordanţă cu planurile Rcichului in
a accelerat subordonarea din punct de vedere economic, poli
·tar a ţării noastre faţă de Germania. "Dictatura militaro-fas
tînd ordinele Germaniei - arată tovarăşul Nicolae Ceauşescu
•

o politică de exploatare prădalnică a resurselor naturale, a
ţării, a pus industria, agricultura şi t ransporturile in slujba
· agresiv hitlerist" 2 • In acei ani s-a manifestat mai puternic de
. d acea particul aritate specifică României de ţară care era
al dominaţiei marilor puteri imperialiste 3• Această caracterizare
trată, in perioada la care ne referim, pe de o parte, de pătrun
in ţară a " misiunii' economice şi financiare germane, de intrarea
hitleriste in România cu scopul de a forma o bază militară
-........... t; ,
in Balcani şi de a concentra forţe masive in vederea
atac impotriva U.R.S.S. 4, iar, pe de altă parte, prin angajarea
- -..,.,;,p; naţionale şi a . armatei române
într-un război nedorit de
tru acoperirea nevoilor militare, economia a fost adaptată ce
războiului. Este suficient să arătăm, de pildă, că în trei ani ai
·

J
J
•

Documents on German Foreign Policy, 1918-1945, Seria D, voi. XI, doc. 19.
Nicolue Ceauşescu. România. pe drumul desCl.virşirii construcţiei socialiste,
,Editura politică, Bucureşti, 1968, p. 375.
N.N. Constantinescu, V. Axenciuc, Capitalismul monopolist in Romdnia,
politică, Bucureşti, 1 962, p. 261 .
.
Procesul marii trădări naţionale, Editura Eminescu, 1!>46, p. 14.

- Cercetări istorice
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guvernaru militara-fasciste (6 septembrie 1 940 - 1 5 august 1 943) s-a::
investit pentru comenzi militare 3 0 1 miliarde lei, c eea ce subliniază ci
ritmul de î nzestrare a armatei a fost in medic de aproape 20 de cr.
mai intens în aceşti ani decît in perioada anilor 1 920-1 940, cind s-a-
investit pentru comenzi militare circa 1 07 miliarde lei. De asemenea.
livrările efective pentru armată însumau 227 miliarde lei, ceea ce arau
că media anuală pentru cei trei ani este de peste 30 de ori mai ma.--e
decit media anuală a perioadei 1 920-1 940, cind acestea s-au cifrat Li
un total de 48 miliarde lei 5• Preocupările cerc urilor r eacţionare pen�r..:
susţinerea războiului rezultă din situa\ia generală a cheltuielilor efectuate
de armata română în războiul hitlerist. După evaluările oficiale ale Pre
şedinţiei Consiliului de Miniştri totalul acestor cheltuieli s-a cifrat la
439. 1 43.337.033 lei 6•
Finanţarea războiului a fost asigurată n u n umai prin exerci�
bugetare, dar şi prin fonduri realizate din bugete speciale, ca şi din al:c
sui se. Cea mai mare parte a acestor cheltuieli era obţinută prin im
pozite, prin agravarea regimului fiscalităţii asupra maselor. Dirijarea fcr.:
durilor de război a dus la inavuţirea cercurilor reacţionare şi a un«
ofiţeri superiori legaţi de dictatura fascistă ; ostaşul a fost slab echipa:
şi aprovizionat, silit fiind prin teroare să lupte pe front. Situaţia aceasa
provoca nemulţumiri n u numai î n rîndul soldaţilor, dar şi printre ofiţen
şi subofiţeri 7•
Agravarea situaţiei materiale a soldaţilor, trimiterea lor într-u::
război nedorit de poţor, lipsurile materiale de tot felul, nesigurantc
vieţii familiilor lor rămase in mizerie în spatele frontului, alături de
alte cauze, au constituit factorii obiectivi care au provocat creşterea
nemulţumirilor şi a revoltei in rindul oamenilor muncii, a soldaţilor �
printre unii ofiţeri. In aceste condiţii, Partidul Comunist Român a re
prezentat principala forţă care a trecut la organizarea şi dezvoltarea
luptei active în rindul maselor impotriva exploatării, a dictaturii mili
tara-fasciste şi a maşinii de război . P.C.R. şi-a desfăşurat activitatea i::
împrejurări extrem de g �ele, sub cea mai cruntă teroare, in urma că
reia o însemnată parte din cadrele de bază ale partidului au fost inter
nate in lagăre şi inchisori. Infruntind teroarea, expunîndu-şi viaţa pri
mejdiei, comuniştii au organizat şi mobilizat
antifascistă şi antirăzboinică.

masele populare la lupll

Munca politică de masă a comuniştilor î n rindul armatei şi in
spatele frontului şi lupta impotriva dictaturii şi războiului dusă de
poporul rcmân au luat formele cele mai variate. In armata romă.nă
nemulţumirile şi opoziţia faţă de stările de lucruri existente deveneac
tot mai pronunţate. ln acest sens, Comandamentul Corpului IV Armată
_
5 Arhiva Istorică Centrală, fond Preşcd. Cons. de Miniştri, dos. 214/l!Hl ;
1 1 24/1 !)43, f. 34 ; 1225/1!)43, f. 10.
6 Idem, dos. !'J86/l!'J43.
7 Arhiva M.F.A., fond Regimentul III Pionieri, des. 1, f. 43.
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rezultatele

���
- ptil
" or erau tot mai evidente, ei activind în tîrguri şi
•lni::l! �-

şi trenuri, indemnind ostaşii să ceară imediata lor des

La 5 decembrie 1 940, Secţia a II-a a Marelui Stat Major

"jorare că propaganda comuniştilor în rîndul armatei
"căpătînd proporţii" 9• In ultima vreme - se arată in
aoeleu"r.şi secţii - s-au produs la unele unităţi o serie de acte
........,�.,_,.,_
foarte grave. Cercetările făcute au stabilit că toate aceste
10•
rezultatul unei intense activităţi de propagandă comunis tă
-

"tirea acestei propagande, Marele Stat Major a ordonat să
mijloacele de informare, în care scop s-au luat măsuri ca
._,,.." ,.tari ·de la unităţi să co!aboreze cu jandarmeria, poliţia şi
"_ ..
descopere pe acei care îndemnau la indisciplină in armată,
imediat defe1·iţi j ustiţiei. Se ordona, totodată, să se stabi
. care erau zonele şi judeţele ce dădeau cele mai multe cazuri
•a:t:C::Jei� la concentrare ; să se i ntensifice paza şi controlul în gări
pentru prinderea comuniştilor ; să se folosească oameni de toată
pentru combaterea propagandei comuniste în rîndurile arma
ecinţă, un aparat imens de propagandă a fost pus în miş
e!!ia:ll1�tel e acestei acţiuni n-au putut însă înăbuşi lupta comunişti-

a..!!2!d

ta română, pe docilitatea căreia reacţiunea internă şi hit
eau temei, se dezvoltă de la o zi la alta spiritul antirăz
tiguvernamental. Tot mai evident se manifesta ura ostaşilor
acelora care îi pregăteau pentru a-i trimite la moarte. Padezvoltă un proces de clarificare în rindul ofiţerilor, care încep
ce dezastru putea fi împinsă ţara şi armata.
in rindul maselor muncitoare, în armată, comuniştii au îm
politică a militarilor cu lupta pentru asigurarea unui trai
ostaşilor, acordarea de concedii
concentraţilor,
acordarea de
familiilor acestora etc. In condiţiile grele ale ilegalităţii, P.C.R.
legăturile cu militarii comunişti, utecişti şi simpatizanţi ai

·

·

rea influenţei comuniştilor în armată s-a reflectat in atitudi
. or faţă de odiosul dictat de la Viena care a avut loc cu
zile înaintea instaurării dictaturii
militara-fasciste. In nume
poarte, autorităţile militare vorbeau de profunde frămîntări ale
-�li" în legătură cu acest act prin care teritoriul ţării a fost mutilat.
Ministrul Apărării Naţionale recunoştea la

2

septembrie 1 940 că

_..,._liP evenimente care au dus la ciuntirea teritoriului naţional, fără

ta să fie pusă in situaţia de a lupta pentru apărarea patriei, au

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 8, dos. 1971, f: 1045.
Idem, fond 1, dos. 16, vol. S2, f. 41.

Ibidem.
Ibidem.
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produs o explicabilă durere in sufletele ostaşilor de toate gradele. Din
această cauză. . . . in oştire îşi face drum părerea că România nu tre
buia să se supună arbitraj ului de la Viena". Ordinele date cu acest
prilej de a se înăbuşi manifestările patriotice ale ostaşilor, n-au putut
stăvili atitudinea lor ostilă faţă de politica dusă de cercuri!!! conducă
toare 12•
Intr-un manifest lansat chiar în ziua instaurării dictaturii militara
fasciste, comuniştii cereau ostaşilor să aleagă comitete de soldati care
să actione::e uniti cu muncitorii şi ţăranii, cu intelectualii şi functio
narii in lupta împotriva fascismului
şi războiului. P.C.R. a actionat
continuu in rindul ostaşilor pentru sabotarea pregătţrii militare, subli
niind că . soldaţii erau pregătiţi şi chemaţi să ducă un război străin
de aspiraţiile democratice ale poporului. Autorităţile militare recunoş
teau, in rapoartele lor, că propaganda şi activitatea comuniştilor se des
făşura pe un front larg intre soldaţi. Intr-un cartier cu demobilizaţi din
Galaţi, de pildă, in decembrie

1 940,

se făcea o înfocată propagandă co

munistă printre ostaşii din căzărmile învecinate 13• Ca rezultat al acestei
propagande, la 3 ianuar fe 1 94 1 soldaţii companiei a III-a Observatoare
din loc alitate au făcut cerere colectivă de desconcentrare 14• De aseme
nea, concomitent, tot mai mulţi soldaţi părăseau posturile de s e ntinelă

de la Arsenalul marinei şi alte unităţi 15•

Numeroase manifeste comuniste i ndreptate impotriva regimului an

tonescian au fost răspîndite in octombr ie

1 940

de-a lungul fortificaţiilor

f'ocşani-Nămoloasa 16• Nu după mult timp, autorităţile militare consem
nau cu ingrijorare că in satul Stolniccni-Prăjescu, judeţul Baia, unde se
f:ăsea cantonat detaşamentul I Săpători, s-au răspîndit manifeste · conm
niste indreptate contra războiului spre "zdruncinarea disciplinei şi ordi
nei militare" . Prin ele erau atacate guvernul Antonescu şi armata ger
mană, soldatii fiind
ont:gcrmane 1 7 •

chemaţi să

formeze

unităţi

de luptă şi

comitek

In alte manifeste, intitulate "Soldaţi, muncitori şi ţărani, dcsmctici

ţi-vă ! ", răspîndite la Iaşi, Ia Galaţi şi in alte oraşe din Moldova, -OC(·Şti�

f'rau indemnati să arunce in aer muniţiile, să · lupte impotriva ·reactiunii
�i a 1 ă.zboiului 11,

12 Mi nea Stan, Al. Neamţu , Aspecte privind · aţitudinea · ostit/1 a militarilor .
romdnt fmpotriva !a.�cismul1ti şi a- · pregdtirii -rlizboiu lui antisoviCJttc, · in �Analele ·
Institutului de istorie ' a partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R." , an. X (1964), nr. 1 ,

p. 61.

13 Arhiva c.c. a1 P.C.R., fond 1 , dos. 27, f. 32.
14 Ibidem.
1s

1�

Ibidem.

Idem, fond 1 , dos. 89, vol. 5, f. 514.
17 Idem, fond 1, dos. 64, voi. 19, f. 275.
19 Arh. St. Iaşi, fond Circa a II-a Politie, dos. 21/1941-1942, f. 295,,
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�-... a trupelor hitleriste tn ţar.'i, cu permisiunea generalului

..r.Otll

An

a monarhiei şi a virfurilor reacţionare, avind drept scop an
--"""' fortelor germano-române in războiul antisovietic 20 a fost pri vită
e populare, cit şi de cea mc. i mare parte a armatei romunc <'U
- -----. P.C.R. chema masele muncitoare, armata, intregul popor la
cazărmi, instituţii militare, a:-senale etc. a u fost răspîndite sute
·teste în care erau cuprinse lozinci mobilizatoare la luptă : .,Jos
._,......._ul dictaturii războinice, de jaf şi teroare militaro-gardislă ! ",
ţi lăcustel e de ocupaţie germană ! " etc. 2 1•
terzicerea manifestărilor i mpotriva intrări i trupelor hitleriste în
putut împiedica exprimarea sentimentelor patriotice ale masc
ulare. ale armatei şi ale intregului popor. Ostaşii se pronunţau
· des-:-his impotriva trupelor germane. In suşi Ministrul Apărării
-.-.-..... •e era nevo·t să recunoască, la 2 iunie 1 9 4 1 . că ,,în diferite oraşe
s- a constatat un curent de O'itilitate vădită a i ntelectualilor din
· ora"e şi a ofiţPrilor rom:1ni 1mpotriva armatei şi ofiteri l or ger22. �In ultimul timp - arăta h acelaşi sens Marele Stat Major in
-.�"'"' din 1 7 iunie 1 94 1 - in unele garnizoane s-au observat că l ,�gă
de bună camaraderie între osta�ii români !;i gE'rmani nu s-au dovede strînse cum era de aşteptat şi de dor i t " 23•
•

_

orespopdenţa ostaşilor adresată familiilor lor aruză regimul d!ctamilitaro-fasciste, care îi silea să trăiască în condiţii dintre cele mai
. Pentru ilustrare spicu; m un fra�ment concludent dintr-o <>eri
a unui ostaş : "Şi-am zis verde de mătasă, mergi scrisoare sănă
du veste pe acasă. Despre mine înstrăinat, cum o duc eu ncminVă spun amarui vieţii mele care o petrec cu pe aci, căci in curti
e nu pot să scriu nimic de rău, căci mi-o pune pe foc. La Făiticeni
a cum era, dar de cind am venit la �uceava nu cred s-o mai duc
t aşa ; dealuri ca biserica şi mincare mămăligă şi borş de fasole.
la instrucţie şi una la infermerie, căci nu mai pot. Trimiteţi o tele
în care puneţi motiv grabnic că a murit cineva sau e bolnav în
morţii. . . apoi poate mi-o da drumul. . . , căci dacă m-oi vedea eu
·
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20 D�"'cuments on German Foreign Policy. . .

21

C.C.
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23
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84.

1 04l/1 !i3;
J 8, f.
26011 942, f. 323 ; 3/1942, f. 396-39R.
1 8, f. 1 84, 188,
15
149, f. 701 .

615-6�0 ;
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acasă oi şti eu ce să fac ca inapoi să nu mă duc. . . cind mă gindesc la
băiat (mi) se rupe inima i n mine şi uit şi cit învăţ. . . să-mi trimiteţi 100
lei poate de drum, căci vă spun că dacă n-aş fi avut parale aş fi murit
de foame, căci măliga nu face parale cind alergi toate dealurile" 25•
In rindul ostaşilor circula intens o literatură protestatară anonimă,
mai cu seamă poezii cu caracter "subversiv", ce condamnau reg· mul rare
ţinea poporul şi armata in suferinţă 26• In una din poezii, intitulată ,,Cin
tecul B.Z.I." se descria situaţia grea a ostaşului, chinurile, nedreptatea
şi umilinţa la care era supus acesta 27•
Lupta antifascistă şi antirăzboinică a ostaşilor a îmbrăcat diferite
rormc. Opoziţia faţă de dictatură şi pregătirile de război este reliefată ele
numeroase cereri colective sau individuale pentru desconcentrare făcute
c1e soldati, la indemnul comuniştilor. Chiar de la inceputul guvernării
antonesciene s-au inregistrat in armată numeroase acţiuni impotriva con
rcntrărilor şi mobili7ărilor, calificate de şeful statului ca "acte de rebe
liune" 28• Astfel, la 27 septembrie 1 940, soldaţii din Batalionul 7 Trans
misiuni din Deva au aruncat armele, manifestindu-şi hotărîrea de a se
intoarce acasă. Parte din ei erau gata să părăsească oraşul, dar la gară
au fost surprinşi şi retinuti de comandantul garnizoanei 29• De asemt.>nca,
soldaţii din compania a IV-a a Batalionului 7 Vînători de Munte erau
intelesi cu soldaţii din celelalte compan i i să depună armele. La inceputul
lunii decembrie 1 940, in timp ce Batalionul 58 Pionieri era transportat
pe calC'a ferată de la Piatra Neamţ la Burdujeni, un număr de 98 soldaţi
au rămas la Bacău cu tot echipamentul şi armamentul aflat asupra lor,
refuzind să continuie drumul. Este vorba de aceiaşi ostaşi care ieşiseră
mai inairte in grup la raport, cerind desconcentrarea lor. La sfîrşitul
anului 1 940 o parte a soldaţilor din Batalionul 4 Administrativ solicita
desconcent�are imediată, motivind că au fost de multă vreme incoroo
raţL Tot atunci 40 de soldaţi din Escadronul 2 Pionieri a Diviziei a II-a
25

26

Ibidem.

Arhiva C.C. al P.C.R., fond 1. dos. 1 6, vol. 32, f. 58.
Rl"producem integral conţinutul ei, pentru o mai completă ilustrare a
acestl"i situaţii :
Foaie verde plop inalt 1 Grea-i viaţa de concE-ntrat, 1 Că-s bătrin şi nu mai
pot 1 Lo instrucţie cot la cot. 1 Cind mi se comandă .drepti !M 1 Eu am gindul la
băieţi. 1 ca eu dragă am cre?ut 1 Că-i o lună de făcut, 1 Dar acum a trecut trE'!
1 Ş1 nu mă duc la copi i. 1 Căci copiii m-au uitat 1 De ctnd sint concentrat 1 Ş1
nimica nu aflăm 1 Pin'acas-o să plecăm. 1 DRr noi nu scăpăm nici unul 1 C-avem
ordin B.Z.I. ; 1 B.Z.I. blestemat, 1 Căci umblăm din sat in sat 1 Şi pe frig �i pe
inghetat 1 Şi ne pune la săpat 1 Prin zăpadă si noroi. 1 Seara cind venim la ho·
dmli 1 Nu-i nici cald şi nici lumină 1 Şi ctnd dai ca să te culci 1 Să Vl'Zi paluri :
un bucluc f Făcute din scinduri rele, 1 NI se pare că-s saltele 1 ŞI-aşa suf�rim cu
t<•ate. 1 Ca să spui că-i vai, nu poţi 1 Că-n armată nu se crede 1 Pină mor1 nu te
mai vede. 1 Dacă cauţi vreo dreptate 1 Te înj ură şi te bate. 1 De la mic şi pînă
la mare 1 Suferim o viaţă amară. (Arh. M.F.A., fond Corp IV Armata, dos. 132.
'Z7

f. 227).

23 Minea Stnn, Al. Neamţu, op. cU., p. 63.

29

Ibidem.
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erie, care abia veniseră din concediu, au cerut desconcentrarea.
- scurt timp, ostaşii concentraţi din Detaşamentul 9 Săpători, canto-- la Nămol oasa-Putna, au părăsit munca, plecind fără aprobare chiar
fata comandanţilor 3J.

aterialele documentare semnalează tot mai numeroase cazuri in
armata supunea criticii actele guvernamentale, mai cu seamâ in
încercărilor făcute d e legionari de a se amesteca deschis i n trebu
armatei. Formele de împotrivire ale soldaţilor faţă de regimul dic
· · , destul de răspîndite in armată, erau calificate de Marele Stat
jor ca acte de o gravitate excepţională, încadrate la "încălcarea rcgu
telor militare". Este suficient să amintim că intr-o perioadă re i a
scurtă, lun a octombrie 1 940, 1 . 1 22 militari au fost sancţionaţi, pen1 rll
motiv, dintre care 50 au fost trimişi în judecată . In octombrie 1 940
concentraţii unui detaşament de lucru dintr-un regiment de infar.
·e au refuzat să iasă la muncă. In acelaşi mod au pro:edat, în noicm
·e 1 940. soldaţii companiei I-a din batal'onul 1 9 P i onieri cantonaţi in
una Păuliş judeţul Arad, cei din batalionul 5 7 Pioneri aflaţi i n co
a Birzava-Arad şi alţii 3 1 •
-

O dată cu angrenarea României în război, la 22 iunie 1 94 1 , guver
Antonescu a subordonat armata planurilor agresive ale hitlerismului
an. La agravarea situaţiei maselor de soldaţi s-a adăugat acum şi
tamentul neomenesc şi dispreţul la care era supusă armata rom�1nă
n partea trupelor hitleriste. Soldaţii români erau nevoiţi să facă sute
kilometri pe jos, prin frig sau noroi, în timp ce trupele hitleriste cii
'lătoreau în trenuri sau camioane. Ostaşul român era tinut cite zece luni
cintrerupt pe front, în vreme ce unităţile germane plecau in concedi u.
D'vi7ii româneşti au fost în întregime inglobate sub comanda ofiţerilor
:uerişti, fiind silite să execute ord i n l:'l e comandanţilc-r germani. Pol i
·�a guvernului An tonescu de a subordona armata română unităţilor hit
criste era ilustrată şi de atitudinea docilă cerută ostaşului român fatf.i d0
_superiori tatea" soldatului germ an. Ostaşii hitlcri şti, şi îndeosebi ofiţerii
S.S., edllcaţi in spirit rasist, insultau ş i dispreţuiau armata română, fapt
care, alături de alte cau7e, a provoC'at o permanentă stare ce spirit anU
germană în rîndul ostaşilor români 32 •
Identitatea, în li.,... ii generale, a si tuaţiei maselor pooulare cu a ar
rr•atei româ- e a lăr�Z!t coeziunea acestora in lupta antifascistă şi an ti
războinică. Tot m ai frecvent, in ciuda teroarei. soldaţii şi civilii işi arătau
reciproc suferinţele la care erau supu şi. C'staşii din reaimentul 1 1 A r
tilerie Focşani, de pildă, a··ătau civililor că hrana soldaţi lor era atit cie
rea încît ,,nici porcii nu o mănîncă" 33• Inseşi autorităţil e recuno!'lteau
r,ii hrana trupei era insuficientă din punct de vedere calitativ şi cantin Arh. M.F.A., fonrl Marele Stat Major. dos. 1 043/::6, f. 263.
3 1 MirC'.-a St;m, Al NPamtu. op. cit., p. 63.
32 Arhiv., C C. al P.C.R. . fond 1 0, dC's. 1 80, voi. I. f. 30-31.
33 Arh. M.F.A., fond Divizia 15 Infanterie, dos. 86, f. 97.
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totiv, iar mizeria fiziologică a soldaţilor era de nedescris 34 • In timp ce
soldatul român avea numai 18 lei pe zi pentru hrană, cel hitlerit pri
mea 500 - 600 lei 35•
In rindul trupei concentrate de luni sau chiar de ani de zile in
şir se manifesta o grijă deosebită pentru soarta celor de acasă "dato
rită faptului că familiile lor sint lăsate pradă sărăciei şi deznădejdiia Jt_
La inceputul lunii august 1 94 1 Parchetul Tribunalului judeţului Co
vurlui remarca intr-un raport că printre ostaşii din regimentul 5 Gră
niceri domnea o mare nemulţumire cauzată de modul cum s-au e fec
tuat mobilizarea şi rechiziţiile. Familiilor celor mobilizaţi li s-au luat
vitele. in timp ce persoane nemobili zate au rămas cu intr egul lor
avut 37 • Pe de altă parte, familiilor soldaţilor de pe front nu li se dis
tribuiau, adeseori, nici măcar ajutoarele legale. O asemenea stare de
fapt a fost adusă la cunoştinţă şefului statului de către numeroşi răniţi
şi bo1navi cu ocazia inspecţiilor făcute de acesta la spitalele militar<: ".._
Partidul Comunist Român, ţinînd seama de realităţile perioadei şi
de obiectivele luptei sale, a intensificat activitatea sa in rindurile ar
matei, iniţiind forme noi de luptă, alături de cele aplicate pînă atunci
C'a urmare a lărgirii muncii comuniştilor in rindul armatei creşte spi
ritul antirăzboinic al ostaşilor. Sub influenţa comuniştilor, soldaţii în
ţelegeau tot mai bine n u numai faptul că erau tiriti intr-un război
nedrept, de pe urma
căruia reactiunea realiza profituri, dar că sar
cina răsturnării dictaturii şi lupta impotriva războiului erau tot at!t
de necesare pentru masele largi populare, cit şi pentru armată. Deve
nea tot mai acută contradicţia dintre ideile şi aspiraţiile democratice.
ele pace ale celei mai mari părţi a armatei şi planurile reactiunii, ca şi
dintre masa ostaşilor forţaţi să trăiască in mizerie pe linia frontului şi
in spatele acestuia şi unii ofiţeri superiori 39•
Autorităţile militare consemnau in rapoartele
lor că propaganda
comunistă depunea toate eforturile in rindul ostaşilor români pentru
a-i atrage la lupta antigermană 43• Ca urmare a acestor acţiuni, cererile
de desconcentrare şi neprezentarea tinerilor la incorporări , a rC'7f'r
viştilor la concentrări şi mobilizări au devenit tot mai frecvente 41• Tot
mai mare era procentul acelora care nu se prezentau la concentrări şi
n celor care nu se mai intnrceau din concediu . Intr-o mare un\tat.�
ac(Ost p:ocent a atins 45 % . Din 700 cetăţeni din judeţul MuscE'l che
maţi l a concentrare au răspuns numai 350, iar in satele din regiunea
Deltei Dunării din 4000 chemaţi s-au prezentat doar 1 500. Unele rapoarte
34 Vf"?.l Arh. St. laşi, fond 1678, dos. 131 11941, f. ,R4.
15 Arh. M.F.A., fond Divizia 15 Infanterie, dos. 86, f. 97.
u T hidem.

37 Arh. St. Galaţi, fon d Parchet Tribunal Jud. Covurlul, dosar Lucrări
fidentlnlt> (3-4 nu�ust 1941).
38 Arh. St. RAdăuţi, fond Prt>f. Jud. Rădăutt. pachrt R 1 6, dos. 50.
39 Arhlva JstoricA Crntrală fond Preşed. Cons. de Min., des. 258/1943.
43 Arhica C.C. al P.C.R., fond 8, dos. 1971 , f. 1 045.
u Arh. Sl. Iaşi, fond Jandarmerie, dos 6/1944, f. 5, 7, 11, 62.
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că oamenii, ,Jug de concentrare ca de · închisoare", starea
fn rîndul ostaşilor fiind pe punctul să "degenereze · in rew

-un timp nu prea îndepărtat" 42•

'oada 22 iunie 1 94 1 - 7 iulie 1 942, numai pe raza drcum
de poliţie I-a, a ITI-a, a IV-a şi a V-a din Iaşi, s-au înrcgh
cazuri de dezertare şi 1 430 nesupuneri la mobili7are 43 • Vor,._�,_, numărul mare de dezertări inregistrat in această perioadă,
din Tg. Frumos arăta că .. au de7ertat din cauza mi?eriei
ca7armă, fiind bătuţi de către superiorii lor şi de dorul de
de familie care rămăseseră fără n ici un ajutor" 44• ,.Soldaţii
�:::!il!� intr-un raport din aprWe 1 94 2 al comandamentului Regi
3 Artilerie - sint pleraţi de mult de acasă, împovăraţi de
famil i are, cu ajutoare reduse sau n eprimHe ; iarn a grea. grija
toate acestea au făcut să se creie7e la ei o stare sufletească
ocînd mari nf'mnlţum;ri in rîndul soldaţilor, a căror ginindrentau in primul rind spre cei lăsaţi acasă, lipsiţi de mij
trai" 45• Din această cau7ă, foarte mulţi ostasi ie!:eau zilnic l a
nentru i P voiri acasă sau desconcentrări, motivînd r ă a u pă
avi, fraţi concentraţi şi că nu avea cine să le lucreze pămin
pa concentrată - se arăta intr-un raport al Divi7iei 1 5 Infan
- nn se gîndea decit la concedi i ; cei trimişi în concedii cereau
prelungirea Jni ; cei trimişi in delegaţie se abăteau de la misi
"nd acasă" 46•

·-�ttl

·-

••==-=j·

-�:n·a.·

fata greutăţilor ce apăsau atit asnora l or dt şi asuora farnili
a"ii refuzau să se întra�că la u nităţi . In februarie H l4 2 soldatii
nl cie vînători Dumbrăveni, întorşi arasă, ameninţau pe ofi• suhofi teri ră vor face uz de armă imptriva acestora in ca7ul că
· fi trimişi Pe front 47 • Nemulţumirea ostaşilor, ca ş i a demobi
---""' - . era cu atit mai mare cu cît co-statau că in timp ce ei se
sub arme. autorităţile locale. împreu n ă cu elemente
îns1ărite,
-......:<'r"!>u nri n speculă �au alte m i ilr::we chiar şi acele putine nn nuri
"ale de care mai dispuneau familiile lor" 48• In febru arie 1 942. de
- osta�ii Regimentului 3 Pionieri au incercat să trimită o petiţie
· prin care solicitau lăsarea la vatră. Cu toate că petiţion arilor li
aplicat pedepse aspre, ca mijloc de intim: dare. acestea n-au fost
tură să tempereze starea de spirit antirăzboinică
existentă.
In

III;:.,:Jlie.ntul

menţionat, lipsurile la apel şi dezertările au

devenit

tot

Mircea Stan, Al. Neamţu, op. cit., p. 68.
Arh. St. laşi. fond 678, dos. 1 2/1942, f. 2 ; 84/841942, f. 169 - 183.
.. Idem, dos. 84/1942, f. 183.
cs Arh. M.F.A., fond Regimentul 3 Artilerie, dos. 1 2, f. 128, 184 275 --276 :
45, f. 309.
• ldl"m, fonrt Divizia 15 Infantcrie. dos. 86, f. 89.
41 Arh. St. Iaşi, fond 279, do�
?.1 /1941 - 1942, f. 707.
• Arh. M.F.A., fond Divizia 14 Infanterie, dos. 23, f.
217 . . .
G

G
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mai

10

numeroase, fiind "comise şi de gradaţii socotiţi c a foarte buni . . . :

oamenii fug de cazarmă. Educaţia ce li se face se prinde foarte greu,
oarrcnii sint demoralizaţi" 4�.
Dezertările şi creşterea stării de spirit antigermane in armată au
luat in timpul războiului asemenea proporţii incit însuşi Hitler atrăgea
atenţia lui I. Antonescu la inceputul anului 1 943 asupra "simptome
lcr de dezagregare" ale unităţilor române de pe front sa. In iunie 1 942

comandantul Regimentului 3 Artilerie 'consemna cu îngrijorare că
printre soldaţi "se observă foarte des tendinţa de a se eschiva de la
front şi se găsesc mulţi care sprijină această tendinţă. Sîntem departC'
de moralul din 1 9 16" - se sublinia in acelaşi raport 5 \ La inspecţiile
c.•fcctuate de organele de control ale Diviziei 1 5 lnfanterie s-a remar
cat că osta�ii "au avut un spirit protestatar, fapt - calificat - deo
sebit de g�av" 52• Este semnificativ că intre ianuarie 1941 - iunie Hl44
nu fost judeca�i de Curţile Marţiale şi Tribunale pentru dezertare sau
neprezentare la mobilizare circa 86 000 de oameni 53•

La 2 aprilie 1 942 Direcţia generală a poliţiei cerea organelor in
subordine să ia cele mai drastice măsuri împotriva acelora care se
prPzentau la mobilizare cu răni, provocate de persoanele mobilizabi l e
pentru a scăpa d e război 54• I n urma inspecţiei făcută î n
primă\ ara
anului 1 943 de către ofiţerii controlori trimişi de Preşedinţia Consi : i u
lui de Miniştri in diferite unităţi militare din ţară, aceştia au consta
tat că "unii dintre oamenii chemaţi pentru mobilizare se prezintă la
linităţi cu diverse leziuni (înţepături cu furculiţa, susţinînd că au fost
muşcaţi de ciini turbaţi, încheieturi umflate cu spinz ce dau imprc�ia
ca de arsură, ochii injectaţi in urma frecării cu seminţe de mătrăgună
pentru a semnala o conj uctivită etc.), pe care şi le-au provocat cu sco
pul de a nu fi trimişi pe front" �5• Cu toate că s-au aplicat cele mai
severe pedepse, ca un mijloc de intimidare pentru intreaga armatt,
tuturor acelora care s-au făcut vin Jvaţi de automutilare, acestea n-au
dus la scăderea cazurilor de acest fel.
O dată cu ang:·enarea ţării in război, in rindurile armatei rom[mc
SL' intensifică starea de spirit antil, itleristă. La formele de manife::;tarc
înregistrate pînă la începerea războiului se adaugă acum altele petre
cute pe front. Astfel, in ianuarie 1 942 comandantul Corpului lll Ar4P Jdr m , fond Regimentul 3 Pionieri, dos. 1 , f. 2, 9
sa

-

10, 43.

V alter Human, Vlad'mir Zahare,.cu, Aurrl Petri, Cercetarea i storiei miş
cării de rezistenţa anti}asctstă din Homl. nia, in .Analt'le Institutului de is.wric
a partidului de pe lingii C.C. al P.M.F.. ·, a n . XI (1956), nr. 2,
p. :H-�2.
s 1 Arh. M.l•'.A., fond Regimentul :J ; ', rtJ ler ie , dos. 45, f. �09.
52 Idem, fond D i v i zi a 15 lnfanter:e, dos. tiu, f. 112.
Sl Valtt>r Roman,
V ladimir Zahare:,.:u, Aurt'l Petri, op. cit., p. 31-32. Nu
m'li in lunile aprilie-mai 1944 s-au L. tgistrat pe in treaga ţară tlOtiO cazuri de
dezertare, ll i n tre care !:11 '/ dezert o r i au fost condamnaţi (Arh. lst. Centrală, tund
l 'rcşed. Cons. de Min., do:�. 4:Jfhl44, f. � 'I ti, l)tlti).
:.. Arh. St. Iaşi, iond lb/1:1, do:�. L!, 1. ::: .
iS ldem, fond TniJunnlul M ii 1 ta r laşi, dos. 40/1943, f. 3119.
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:recunoaştea că ofiţerii români întorşi de pe front manifesta1 1 o
·gnare împotriva armatelor germane, care în orice
ocazii "se
· rău faţă de ei " . Ostaşii români erau siliţi să călătorească pe dis
i, "pe frigul cel mare", în trenuri de marfă sau în vagoane
_...._..";;,c:, deoarece în vagoanele de clasă nu erau lăsaţi să intre decit
germani. La începutul lunii m artie 1 942 m ai mulţi ofiţeri şi
•a:�:� români, care veneau în pe: misie şi delegaţie in ţară, au fost for
către ostaşii germani s ă coboare din vagoanele de clasă şi să
că în cele de marfă. In rîndul osta�ilor români existau, de
-1!1'-.lfi'Dea, nemulţumiri pentru motivul că aceştia erau hrăniţi "mai
decit germanii" 56, care ridicau cu forţa vitele de la trupele ro
sr. Din corespondenţa purtată de soldaţii
de pe front cu famili
reiese, ca o notă generală, opinia potrivit căreia adevăraţii duşe.
ai României erau hitleriştii s
· tudinea ostilă a armatei române faţă de război şi consecinţele

•am�·

manifestat şi la unele cadre superioare. Chiar in primul an de

.,...·,.-� generalii Nicolae Ciupercă şi Alexandru Orăşanu, comandanţi
·

unităţi, au fost destituiţi pentru motivul că au refuzat să exe-

ordinele de operaţii. In anul următor, 1 942, generalul Iosif !aco
şeful Marelui Stat Major, a fost eliberat din funcţie ca urmare a
·ului că intr-un raport înaintat şefului statului îşi exprimase deza
în legătură cu cortinuarea războiului 59• In aprilie 1 943, mai
ofiţeri s-au împotrivit trimiterii de noi trupe pe front, ca răs·

.

la cererea adresată Marelui Stat Major de către Ion Antonescu
întoarcerea sa de la Berlin 60• Pentru a înăbuşi atitudinea anti
tă şi antigermană a armatei române, organele dictaturii au apli

măsuri severe, inclusiv pedeapsa capitală. Astfel, la 22 şi 23 apri1943 au fost executaţi mai mulţi militari între care şi ofiţeri din
l!w�r'P.şti, iar alţi 95 ostaşi au fost arestaţi 61•

Paralel cu înrăutăţirea situaţiei soldaţi.lor de pe front şi in spa
frontului, are loc un proces similar şi in rîndul premilitarilor. Con
în calculele autorităţilor ca un eşalon de rezervă pentru acţiunile

te ce trebuiau să se desfăşoare ulterior, acestora li s-a impus

un
regim de instrucţie, fiind consideraţi sub arme pe întrea_ga peri

de instruire, Pe lîngă aceasta, premilitarii erau trimişi la muncă
ată în diverse sectoare de
războiului.

..

activitate economică,

In regimentele unde lucrările de

·a efectuate, prernilitarilor

1 2, f. 162.

Arh. Ist. Centrală, fond Preşed. Cons. de Min., dos 258/1943.
Aurel Petri, op. cit., p. 31
Arh. Ist. Centrală, fond Preşed. Cons. de Min., dos. 25U/1943.

S9 Valter Roman, Vladimir Zaharescu,

60

snsti

li s-a impus să presteze muncă de fol-os

56 Arh. M.F.A., fond Regimentul 3 Artilerie, dos,
57 Jdem, fond Divizia 1 4 infanterie, dos. 23, f. 57.
sa

in ved�rea

fortificaţii fuseseră

6 1 Ibidem.
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"obştescu in intreprinderile de stat şi particulare sau pe proprietăţile
diferiţilor moşieri a.
In această privinţă, materialele arhivistice, mai cu seamă cele
referitoare la Moldova, ne dau o serie de informaţii dintre cele mai
preţioase. Astl'el, premilitarii din intreprinderile existente în oraşul
Iaşi erau trimişi de autorităţi la efectuarea celor mai ur,�tente lucrări
de "interes obştesc" 63 ; cei de pe raza fostului judeţ Rădăuţi au Cost
puşi la dispoziţia ocoalelor silvice pentru a planta puieţi pe terem:
rile despădurite 64 ; cei de pe raza fostului judeţ Suceava erau trimişi
să repare şoselele şi să efectueze alte lucrări 65 ; pe majoritatea moşi
ilor din Moldova stringerea recoltei se făcea prin munca gratuit;} a
premilita· ilor care erau puşi de autorităţile locale la dispoziţia ma
rilor proprietari.
Trebuie sublin iat faptul că, spre deosebire de ostaşii care se aflau
sub arme şi primeau un minimum de hrană şi echipamE>nt, premili
tarii nu aveau mii loane de a se aproviziona. In această privinţă sint
concludente o serie de scrisori de ale premilitarilor prin care ei ară
tau cond'ţiile grele de muncă �i samavolniciile organelor comur al�.
"T'umneavoastră, D-le colonel aveţi la cunoştinţă de rele ce se întîm
plă pe l a suhccntrele noa!'trn elin Virov rle Sus ?" -- intrebau premiU
tarii din areastă localitate pe prefectul judeţului. .,Dvs. daţi ordir.t'
la jandarmii din comună că unde (ne - n.n.) vor intilni pe noi, prE:'m!
litarii, să ne ia la orice corvadă ? De cite ori trecind pe drum in 7i
l<'le de lucru ne intilnesc jandarmii ne iau la post la tăiat lf'mne. 1�
dus ord:ne de chemare prin sat, mai ales in tot serviriul ce-l au de
irdeplinit jandarmii ne ia pe noi, care avem cunoştinţă că ei nu f�c
absolut servici , de desculţi sintem desculti. La primărie a venit cma
de piele pentru premilitari. Cind am auzit că a venit am incercat ; dom
nii de la primărie mi-au spus că a venit puţină piele şi le-au luat
c'll . notar. dl. secretar şi sfinţia sa dl. părinte. Asta nu-i dreptate, D-l e
colo-el. Sfinţia sa n u a mai avut cu ce să se încalţe ? Dl. notar are
ghete. are cizme, şi ce mai vrea, dar noi sintem desculti..." 65•
Faţă de tratamentul inuman la care erau supuşi premilitarii, a
ceştia ripostau prin neprezentarea la lucru, la instructie, pri n acte de
nesupunere şi chiar prin revolte. La 1 5 octombrie Hl41 Subinspectorul
Pregătirii Premilitare a municipiului Iaşi cerea Chesturii de poli tie
din acel oraş să dea tot concursul său pentru ca, prin orice mijloace.
premilitarii să poată fi aduşi la instrnl"tie, clţ:\oar,... ce n umărul !""lor
ca-e lipsesc este extrem de mare 67• ln iunie 1 942, autorităţile elin iudc
tul Suceava raportau că tinerii din acel judeţ ieşeau în număr extren
d2

Arh. St. RAdăuti. fond Prefect. jud. RădAuti. oachet 816, do!\. 50.
63 Arh. St. Ja!:i , fond Pr.,fed. j ud. Iasi. do!:. 23 /H l42. f. 1 1 9. 1 23.
64 Arh. St. R"dău•i, fond Perfect. j ud. Rlld�uţ!, oachet 816, dns. 50.
65 Arh. St. Suceava . fonr\ Prefect.
jud. Suceava, dos. 162/1942.
6 Arh. St. Rădăuţi . fond Perfect. jud. RII�A.uţi, closar 50, parl'>et 816.
6
67 Arh. St. Ia şi fond Chestura d e poliţie Iaşi, dos. 72/194 1 , f. 1 139.
,
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cile de folos "obştescN organizate aici 68, solicitînd în
măsuri de constringere pentru remedierea situaţiei. In ju�
..... se constata că tinerii premilitari
"sfidează
ordinele ce
în mod obraznic de a se prezenta la instrucţia im
S-au văzut şi se văd regulat cazuri cînd comandan�ii
"ţi a recurge la concursul poliţiei sau j andarmeriei pene�� şi aduce la front" 69• Cu toate că în acel judeţ s-au luat
.,_..".,, ......,, ,. o serie de măsuri pentru a aduce pe tineri la instruc. a-i supraveghea, cu toate că şefii de subcentre au aplicat
amenzi familiilor premilitarilor "indezirabili", starea de
putut fi ameliorată din cauză că o mare parte dintre aceşti
' undeau în păduri şi munţi. refuzînd să se conformeze
guvernamentale 70• Aceeaşi situaţie se constată şi în cel�
..::e:::� din nordul Moldovei : Cimpul ung, Botoşani, Dorohoi etc ' 1•

a ilustra cu exemple locale numeroasele cazuri de nepre
premilitarilor la pregătirea militar ă vom cita constatările
octombrie 1 9 4 1 de către împuternicitul generalului Ion An
tru administraţia Bucovinei. Astfel, la acea dată, la subc�n
ătire premilitară nr. 2 din Rădăuţi, din efectivul de 140,
p:!!::!!Dţi numai 3 5 ; la Gura Humorului, din totalul de 73, erau
la Cîmpulung
Moldovenesc, din 1 3 4 s-au prezentat

gă această formă de opoziţie manifestată de prernilitari faţă

guvernului Antonescu, ei uzează şi de · a: te mijloace, ca
de a indeplini ordinele ofiţerilor comandanţi, aşa cum
in toamna anului 1 940, cînd premilitarii de pe unele
nordul Moldovei au refuzat să lucreze pămînturile marilo_r

-

anului 1 944, o dată cu mutarea operaţiunilor mili
parte a teritoriului ţării, situaţia premilitarilor s-a inrău- mult. Tinerii din imediata apropiere a frontului au fost

presteze muncă zilnică la săparea tranşeelor, la lucrări
şi altele. T:r:ebuie subl�niat că în multe. cazuri premili-

----=
=
= _.. ,- -

ost scoşi la lucru desculţi şi desbrăcaţi, pe vreme rea, fără
să fi luat- yreo ·măsură peQtru d:stribuirea echipamen'3!::esc:t.re lor 74• 'E;ste suficient să subliniem că înseşi rapoartele

--·�tii

G�neral

al

Pregătirii

Premilitar.e · d i n . vara

anului

Suce�va, fond Prefe_ct. jud. Suceava, .dos. 162/1942.
Rădăuţi, fond Prefect. jud. Rădăuţi, dos. 50, pachet 816.
Botoşani , fond Prefect. jud. Botoşani, · dosar 1 0 /l!J43.
Dorohoi, fond Perfect. jud. Dorohoi, �osar· §itunţia
Rădăutl, fond Prefect. jud. RMăuţl, dosar 48/1944.
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1 944 consemnau faptul că un număr de 23.224 de premilitari erau
lipsiţi de orice fel de îmbrăcăminte 75 •
Paralel cu aceasta au fost emise o serie de ordine de către Preşe
dinţia Consiliului de Miniştri prin care premilitarii erau puşi necon
diţionat la dispoziţia armatei şi a marilor pr oprietri de pămînt . .Prin
tr-un ordin al Marelui Stat Major din martie 1 944 s-a impus c;on
ccntrarea generală a premilitarilor şi a conducătorilor lor care trebuiau
să se prezinte la centrele de antrenament pe data de 26 martie "pt>n
lru a executa ordine de extremă mgenţă" 76• I n şedinţa din 29 mai 1!:)4-1
a Consiliului de Miniştri s-a hotărît ca, începînd de la această dată
premilitarii să fie consideraţi sub arme timp de 60 de zile e�ectiv�.
in care vreme ei trebuiau să se conformeze regulamentelor militare " .
In restul timpului, mai ales în perioada lucrărilor agricole, ei trebuiau
!>ă participe, conform ordinului nr. 46.076 din 22 ma1 tie 1944 la toate
muncile agricole, acolo unde nevoile agr iculturii o cereau 78•
După mutarea operaţiunilor militare pe teritoriul Moldovei, o
parte din premilitarii existenţi aici au fost evacuaţi în spatele fron
tului, unde au fost puşi la muncă la proprietari şi ferme, iar o alt.:!.
parte a fost obligată să rămînă pe loc pentru a participa la lucrările
de fortificaţii. Cu toate că s-au luat măsuri pentru repartizarea rigu
rcasă a premilitarilor la diferite munci, această acţiune n-a putut fi
(•ficientă intrucit cea mai mare parte dintre ei s-au sustras de la obli
gaţii. Inspectoratul General al Pregătirii Premilitare comunica, la 1 O
iunie 1 944, c ă participarea tinerilor la muncile agricole se făcea defec
tuos. Numărul premilitarilor înseraţi in registre nu mai corespundea
cu realitatea, "deoarece foarte mulţi din ei au plecat fără voie de la
unităţile de fortificaţii spre a se duce in sate să execute muncile agri
cole" 79•
In ciuda faptului că Ministerul de Război,
printr-o serie de
ordine, a căutat să readucă pe premilitari la muncă,
numărul celor
rare se sustrăgeau obligaţiilor impuse era in continuă creştere. Astfel,
din totalul de 75.501 premL itari evacuaţi din regiunea frontului, Ins
p(•('toratul General al Pregătirii Premilitare nu mai dispunea, la data
mai sus menţionată, decît de un efectiv de 1 0.603 premilitari 80•

In scopul reorganizării prcmilitarilor şi readucerii lor la ordine
s--au format echipe de control in trenuri a căror misiune era aresta1·ea
rrlor fugiţi de la subcentre şi predarea lor serviciului diviziilor 81, Con
comitent, Marele Stat Major a efectuat o serie de anchete asupra stării
f. 79.

75 Arhiva Istorică Centrală, fond Preşed. Cons. de Miniştri, dosar 240/1944,
7� Ide rri , dosar 91/1 944, f. 353.
77 Idem, dosar 43/1944, f. 128.
n Idem, dosar 240/1944, f. 76.
79 Ibidem, f. 77.

10
11

I bidem.
Arh. St. Iaşi, fond Prefect. jud. Iaşi, dosor

110/1944,
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de spirit existente in rindul premilitarilor. In urma anchetei din 2
nugust 1 944, Marele Stat Major constatase că premilitarii se făcuseră
v inovaţi de următoarele : a) sustragerea de la evacuările ordonate prin
Clperaţiunea 1 . 1 1 1 din martie 1 944 ; b) fugă din coloane pe timpul eva
ctJării ; c) fugă din zona de evacuare şi intoarecerea "frauduloasă
ln
\ Ctrele lor ; d) fugă de la detaşamentele de fortificaţii şi batalionul
de drumuri unde se găseau concentraţi pentru diferite lucrări. Marele
Stat Major ordona cu acel prilej ca vinovaţilor de abaterile de mai
sus să li se aplice sancţiuni conform legilor nr. 322/ 1 943 şi 354/1944,
Codului Justiţiei şi Regulamentului Serviciului Interior 82•
·•

Intr-o altă anchetă se arăt a că tinerii evacuaţi din judeţele din
Moldova se inapoiau la domiciliu pentru că nu li se dădea de mincare
la detaşamente decit o piine pe săptămînă şi pentru că dormeau in
şanţuri, din lipsa locurilor de incartiruire. Acest fapt - consemna anche
tntorul - influenţează foarte mult starea de spirit a populaţiei, deoa
rt>ce el dă loc la diferite comentarii in defavoarea autorităţilor de stat u.
Ir.suşi Ion Antonescu arăta in Consiliul de Miniştri din 1 4 aprilie 1944
c ă problema premilitarilor constituia, l a acea dată, o chestiune extn�m
tle dificlă intrucit "au produs şi ci dezordine.. . aceste elemente premi
lHare erau dezorganizate total. N-aveau nici cu ce să fie hrăniţi . . . Eran
de trei, patru zile nehrăniţi" 14• In regi unile in care au fost evacunţi,
prcmilitarii au adus cu ei, datorită condiţiilor neigienice de trai, o serie
d(? epidemii as.
Starea de spirit existentă in armată şi printre prcmilitari a dovt>dit
cit de nepopular era acest război in rindul maselor. O dată cu mutarea
operaţiunilor militare pe o parte a teritoriului ţării noastre, in pl'imrl
\"nra anului 1 !.J44, comuniştii, ţinînd seama de gravitatl'a situaţiei, de
starea de spirit din rindurile populaţiei şi de necesitatea imperioasă n
scoaterii cit mai grabnice a României din război, au intensificat activi
tatea in rindurile intregii armate pentru a o atrage de partea forţelor
sociale angajate in răsturnarea dictaturii militare-fasciste şi intoarc:�
rca armelor impotriva Germaniei hitleriste. P.C.R. a propagat cu tot
mai multă intensitate in rindul ostaşilor necesitatea abandonării luptei
şi a acţionat pentru constituirea comitetelor antimilitariste pe lîngă lic
c·ure organizaţie comunistă regională sau locală, care să se ocupe in ex
c-lusivitate de propaganda dusă
in rindul soldaţilor 86•
12

Idem, dosar 59/1944, f. 232.
Idem, dosar 601 - 850/1944.
S4 Arhiva Ist. Centrală fond Preşed. Cons. de Miniştri, dosar 1 21/1944, f. 6.
as I dem, dosar 67/1944, f. 65.
" Arh. M.F.A., fond Regimentul 8 A.A., dosar 1 9, f. 32. La 1 7 iulie 1944 in
S<'ctorul lucrărilor de fortificaţii din zona Birladului a fost arestat un celll\cun
�1
Ci:lre, fădnd pe vînzătorul de gogoşi, cAuta r;ă difuzeze printre .premil itari
trupă m.mifeste comuniste. O activitatea si milari! o desfăşura şi un fruntaş din
Regimentul 13 Artilerie (Arh. C.C. al P.C.R., fond 1, dosar 63, voi. 18, f. 13:.!).
&:1
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De asemenea, Partidul Comunist Român a ajutat, prin organizaţiile
sale, pe ostaşii români care căutau să se sustragă obligaţiilor militare.
S-au luat măsuri pentru a se organiza case conspirative in care să Lo
!: uiască "dezertorii" pentru a nu fi descoperiţi de autorităţi ; li s-au
trimis ajutoare băneşti etc. 87 • Datorită muncii de propagandă desfăşu
l"iită de comuni�ti in rindurile armatei, a fost iniţiată organizarea unor
grupe de partizani in diferite regiuni ale ţării, in componenţa
cărora
urmau să intre un număr de soldaţi ce-şi părăsiseră unităţile. Astfd,
cu sprijinul Organizaţiei Regionale P.C.R. Dunărea de Jos din Galaţi,
a fost iniţiată, in primăvara anului 1 944, organizarea unor grupe
de
partizani in judeţul Tutova 88•
Insurecţia naţională armată antifascistă din august 1 944, pregă
tită, organizată şi condusă de Partidul Comunist Român, a concentrat
cele mai înaintate forţe patriotice ale poporului român. La victoria in
surecţiei, care a deschis o nouă epocă din istoria României, şi-a dat
contributia şi armata română, mobilizată de comunişti in lupta impo
tt·iva dictaturii militara-fasciste şi a armatelor hitleriste. Datorită acti··
vităţii P.C.R. in rindurile armatei române, nemulţumirile şi formele d
de manifestare din anii războiului au putut fi ridicate in 1 94 4 pe o
treaptă calitativ superioară, armata răspunzînd chemării lansate dt•
P.C.R., de salvare a României şi de intoarcerea
armelor impotriva
Germaniei hitleriste.
QUELQUES CONTRIBUTJONS A LA CONNATSSANCE
DE L'ETAT D'ESPRIT DE L'ARM�E ROUMAINE DURANT LA
DICTATURE MILITAIRO-FASCISTE
R � s u m l!

En consultant un riche materiei documentalre connu, mais sourtout i ne dit,
provenant des archives centrales et des departaments, les auteurs soulignent les
f:ormes d'opp ositi o n de J'armee roumaine n l egard de la d i ctat ur e militairo-fasciste
qui s'est manifrstec dans deux etap es succesives : de l'i nstauration de l a dictature
jl.:&quă l'entree de la Roumanic dans la guc;orre et de ce moment jusqu'au 23 Aou t 1944.
I .'oppositlon de l'armee s'rst manifestee non seulement contt·e la dicta ture, mais
ausst contre les troupes allemandes et la guc!'re agressive hitlericnne.
Durant toute cette periode, le Parti Communiste . Roumail)., tenant compte des
ntkessites obj ectives, a intensifie la lutte · pour entralner l'nrmee de la part · des
forces sociales dans l'intention de renverser la dicta ture .-du general Antonescu. et de
tourner les armes contre l'Allemagne. La propagande et l'aclivi te du Parti Commu
niste Roumain parmi l'armee roumaine a f aci li t e l'accomplissement des· objectifs
principaux mentionnes ci-dessus.
'

u

Arh. St. Blrlad, fond Poliţia Or� Focşanl, do5nr 7/1044, f. 8.

aa Ibidem.
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ASPECTE ALE D EMOCRATIZARI I APARATULUI
D E STAT LOCAL IN PRIMA ETAPA A REVOLUŢIEI POPULARE
D I N ROMAN IA
(23 August 1 944

-

30 Decembrie 1 947)

O. MORARAŞU

I ncununare strălucită a luptei indelungate dusă de oamenii muncii
pentru independenţă şi eliberare socială, insurecţia naţională antifascistâ
din august 1 944 a marc at inceputul revoluţiei populare d ' n România,
perioadă in care poporul nostru, luîndu-şi soarta in propriile sale miini,
a lichidat pentru totdeauna atit jugul imFerialist străin, dt şi exploata
rea moşierească şi apoi burgheză . "Răsturnarea dictaturii militaro ·fas
ciste, arăta tovarăşul Nicolae Ceauşescu, a dat un nou curs dezvoltării
ţării noastre, a deschis calea înfăptuirii idealurilor de libertate şi drep
tate socială pentru care au luptat veacuri de-a rindul forţele cele mai
înaintate ale poporului român" 1 •
Energiile r evoluţiona,re ale maselor largi, descătuşate de victoria
insurecţiei armate, au fost canalizate cu pricepere de către Partidul
Comunist Român in direcţiile cerute de nec esităţHe obiective ale pro
gresului social, care in momentul istoric dat impuneau in ţara noastră
desăvîrşirea revoluţiei burghezo�democratice.
Un.a din transfor mările adinci petrecute in structura societăţii româ
neşti în această perioadă a fost defascizarea şi demo-cratizarea apara
tului de stat.
1 Nicolae Ceau�escu - · Cuvintare la sesiunea jubiliară a Marii Adunări Na
ţionale consactată celei de"-a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul
fascist, Editura politică, Bucureşti, 1 969, pag. 5.
22

-

Cercetări istorice
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Problema s-a aflat şi continuă � ti se afle in atenţia cercetătorfor 2•
In materialele publicate au fost surpr�.1se multiple aspecte ale democra
tizăui, fenomen deosebit de complex. Cu toate acestea, au rămas insufi
cient cercetate o serie de probleme importante. Ne gindim in p�imul rind
lu mecanismul procesului, la instrumentele folosite de partidul comunist
pentru realiz are a lui.

Pornind de la acest c onsi de rcn t , p(• baza consultării mate:-ialului
existent într-o scrie de arhive localL· �i centrale, a presei vremii şi a
&!tor izvoare, r.e propunem ca, in articolul de faţă, să abordăm, fără pre
tenţia de a fi exhaustivi, ur.ele asp�cte ale
mecanismului procesului
democratizării aparatului administrativ local în prima etApă a revolu
ţiei populare din ţara noastră.
Se ştie că, abordind problematka complexă a statului, marxismul
a elaborat teza potrivit c ă1 eia clasa J l lUnc itoare, săvirşind revoluţia soei ·
alis .ă, nu poate lua in stăpînire maşina de stat bUl gheză aşa cum este,
aparat de stat capabil să
ci tre bui e să o sfărîme şi să crecz�: un nou
înfăptuiască sarcinile construirii noi i orinduiri 3• In aplicarea in practică
a acestei teze, pru tide:e comuniste trebuie să ţină seama
de condiţiile
concrete din ţările 1 espec_tive, deoarece
ignorarea lor poate fi dăună
toare.
In România, procesul sfărimării aparatului de stat burghezo-moşi
eresc şi făuririi unuia nou, socialist, a avut loc treptat, in condiţii e dcs
făşurădi continue a revoluţiei popula: c, sub conducerea clasei munci

toare în frunte cu partidul său comunist. In perioada 23 August 194430 Decembrie 1 947 au fost menţinute formele de organizare vechi ale
apa: atului de stat, cărora l i s-a imprimat însă, prin lupta maselor, un
conţinut nou, democratic, atit sub aspectul componenţei lor, cit şi al ac 
tivitA ţii desfăşurate.
Incă in primele zile al e revoluţ iei populare, partidul comunist pre
ciza cu claritate, in intiilc sale documente publicate, obiectivele ime
diate şi de perspectivă care stăteau in faţa poporului român. In privinţa
sarci n il or pe linia distrugerii maşinii de stat vechi, proces declanşat
deja de i nsur ecţi a armată, P.C.R. sublinia necesitatea defascizării şi de
mocratizării vieţii politice \ ca primă etapă, istoriceşte necesară, impusă
de raportul forţelor de clasă stabilit in România in urma victor i ei insu

recţici.

2 D. V. Firoiu, Aspecte ale dcfascizlfrii şi democratizlfrii aparatului de stat
fn etapa 23 August 1944 - 30 Decembrie 1947 a revoluţiei populare fn Rofi'Uinia,

in .,Studia Umversitatis

Babeş-Holyai •,
Serirs jurisprudenţi a,
Cluj, 1 970 ; D.
Mazilu. Aspecte ale activitllţii P.C.R. in
domeniul construcţiei de stat in ţ4ra
noastrll fn prima etapă a revoluţiei populare , in . Revista arhivelor•, nr. 2, 196li ;
'1'. Coraci uc, Unele aspecte ale luptei P.C.R. pentru fllur[rea unui nou aparat de
stat fn ţara noastrll (23 August 1 944-30 Decembrie 1947 ), in ,.Analele Institutului
de Isterie a Partidului d� pe lîngă C.C. al P.M.R.", nr. 6, 1957 etc.
3 lvf orx-Engels, O pere, voi. 18 , Editura politică, Buc ureşti , 11:164, pag. 98.
• .România liberă" din 30 august 1944.
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Pentru realizarea obiectivelor revoluţiei, partidul a trecut la întă
rirea rindurilor şi lărgirea activităţii sale, · la organizarea clasei munci
toare, a ţărănimii, intelectualităţii şi celorlalte categorii de oameni
ai
muncii, la unirea tuturor forţelor sociale interesate in dezvoltarea demo
cratică a societăţii româneşti. Rezultatul acestei intense activităţi des
făşurate de partid este creşterea continuă a ofensivei revoluţionare a
forţelor democratice, care cucereau noi şi noi poziţii, exercitau o influ
enţă tot mai puternică asupra întregii vieţi sociale.
Reacţiunea, in eforturile ei desperate de a menţine vechile stări de
lucruri, de a opri ofensiva
maselor, conta şi pe faptul că maşina de
stat se afla, imediat după insurecţie, în cea mai mare parte, in mîinile
sale. De aceea" partidul comunist cheamă masele largi să-şi intensifice
lupta pentru izgonirea elementelor fasciste şi 1 eacţionare din organele
aarninistrative, at ·ătind că, atîta timp cît "ar mata, aparatul de stat, apa
ratul administrativ, instituţiile publice, întreprinderile private sint îm
pănate de hitlerişti, antonescieni şi legionari, democratizarea ţării
nu
poate fi o realitate" 5 •
In întreaga ţară, muncitorii, ţăranii şi celelalte categorii sociale de
oameni ai muncii trec cu tot mai multă hotărîre, impotriva voinţei ma
jorităţii reac.ţionare din guvern, la defascizarea şi democratizarea de jos
a aparatului de stat şi a intreprinderilor. Forţele democratice grupate
in F.N.D. îşi lărgesc continuu, pe măsura adincirii procesului revoluţi
onar, poziţiile în aparatul de stat. Tot mai multe pdmării şi pre�ecturi
sînt cucerite din mîna reacţiunii 6•
lncercările reacţiunii de a se folosi de unele cadre militare pentru
stăvilirea luptei revoluţionare, au suferit un eşec. Cea mai mare parte
a ofiţer ilor şi generalilor s-a alăturat forţelor democratice, a urmat po
litica Par tidului Comunist Român. Intr-o serie de oraşe ca : Sibiu , Bo
toşani, Craiova, laşi , T. Măgurele, armata a refuzat să tragă in mani
festanţii care se ridicau impotriva vechii maşini de stat burgheze 7•
La sfîrşitul anului 1 944 şi inceputul lui 1945, ofensiva împotriva
reacţiunii din aparatul de stat creşte in intensitate. Pînă la inceputul
lunii martie 1 945 în 52 de judeţe, din totalul de 58, sint instalaţi prefecţi
şi p1 imari din r îndurile forţelor democratice. Referindu-se la această
latură a procesului revoluţionar, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia
că "asaltul asupra prefecturilor şi primă! iilor" a fost "unul din capito
lele cele mai impresionante ale marilor bătălii politice duse in acea pe
rioadă" 8•
s ,.Scinteia" din 7 notembrle 1944.
6 La sfîrşitul lunii noiembrie 1944, ln 30 de judeţe din cele 58 existente, con
ducerea o exercitau prefecţii .şi primarii instalaţi pe cale revoluţionară de masele
populare.
1 T. Coraciuc, lucr. cit., pag. 60.
e Nicolae Ceauşescu - Cuvintare la adunarea festivă cu prilejul celei de-a
25-a . aniversărl a instaurării guvernului democratic de la 6 martie 1945, Editura
politică, Bucureşti, 1970, pag. 17.
·
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Ocuparea verigilor locale ale aparatului de stat, ofensiva continuă
a maselor care în fapt îşi exercitau puterea · au impus ca o necesitate
obiectivă înlăturarea guvemului existent şi constituirea unui nou gu
vern care, prin compoziţia şi
sarcinile sale, să
corespundă cerinţelor
procesului istoric, n oului raport al forţelor de clasă. La finele lui febru
a . ie şi inceputul lui martie au loc, in intreaga ţară; uriaşe mitinguri şi
demonstraţii la care oamenii muncii cereau crearea unui guvern al Fron
tului Naţional Democrat. In cele din urmă voinţa maselor a invins. La
6 : martie 19.45 este · instaurat primul_ - guvern democratic din istoria Ro
mâniei, condus de dr. Petr u Groza. Lupta
revoluţionară
intră intr-o
nouă etapă, al cărei obiectiv era incheierea procesului de desăvîrşire a
revoluţiei . burghez�-democratice, înfăptuirea unor tr ansformări social-po
litice profunde in societatea românească 9•
. In noile condiţii istorice procesul democratizării vieţii politiCe . . . din
ţara noa<>tră se !=lezvoltă atît in lărgime cit şi in profunzime, inregisţrind
totodată trăsături noi. lr. staurar ea guvernului Groza. a insemnat cuce
rirea de către mase a poziţiei centrale în sistemul organelor statului l(J'
de
c;e.ea. ce. a pe rmi s trect?rea .la democratizarea somplet� a aparatul�
stat După 6 martie-: 1 �4f!, procesul de care ne_ ocu�m a�e lqc �� rpod
organizat, conştient, in temeiul unor legi şi instrucţiuni precise, guver
nul constituind instrumentul principal _ al revol u ţiei pentru democrati
zarea vieţii p oli tice . Procesul cu,prinde într-un tot unitar atit verigile
centrale, c it şi cele locale ale apar atului de stat.
.
In urma aleg erilor legislative din noiembrie 1 946 este creat prim1J.}
parlarpent democratic din istoria ţăriţ n oastre 1 \ care va intreprinde o
serie. de măsuri economiCe şi poli ti ce importante· in vederea · consolidă
rii regimului popular. Apar o serie de organe rioi şi se schimbă radical
conţinutul celor . existente în · scopul · in deplini rii · sai'Cfriilor · economice
ale tevoluţi : i . - Se fiiu . esc şi se dezvoltă · aimata ·populară şi · ce le1 alte
verigi ale apar atului secur-ităţii de 'sta,t; necesare apărării cucetii-ilor 're;:.
·
··
·
voluţioi:i.are ale poporului român.
.
. · c-oiicomiterit cu,· ·aceste rhă'stirf · B.r:e '. lac şi desăvîrşirea procesului de
aeQ:locratizare. -·a· adriiihistraţlei ]ocăle . . . _Guvernul _ confirm� . 'conducerile
or-�elor -ad�frustr�tive instalăte : .de,-- popo·r :-.- pină- ' la · _:6 ' lilartie, -trece - Ia
jruoemrea a�i?loia· --lfti.inite . de 'Rădescu Şi� ·a. .- ăcclorj( câre, ·.oeşi . instaurate
· :·
j:frin·:volnta ·ma5elor� riu mâi ·corespundeau -noilor .cerin ţe . ·
� -,: ·Se Jritei:Sifică_, -acţi\Xnea· --cre . curăţii;-e : &
preturilOr şi pre
feCturilor; · ·a -tiltu(or" 'fii'stitutiil'or 1ocâie" de" elementele fasCiste şi rt!ac i::
onare.
In realizarea democratizării apa atul ui el� _ştl;lt .. loGaCun; · ·
ta..,_t 1-:-au . avut r.ons��iil.e. . politice_ -:it�:�eţene, : _care, �in.- _ literatUr-a de spe
-cialitate, nu s-au bucurat -de atenţia . cu venită.
: : ·. ::
.:
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că !:n România in urma instaurArii dJdaturii militar�fascistC
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Inainte de a urmftri contribuţia lor, este necesar să scbiţăţn, fie şi.
sumar, geneza acestor organisme. După cum se �tie, guvernul instaurat
la 6 m artie 1 94� ·avea un conţinut larg democratic. In componenţa lui
intrau reprezentanţi ai · maselor populare, organizate politic, şi ai bur
gheziei, mai ales liberale 12 •
·

Colaborarea, desigur vremelnică, cu gruparea burgheză avea scopul
de a diviza şi Infringe astfel mai uşor forţele politice ale reacţiunii şi
a atrage toate grupările interesate, chiar şi numai limitat, i n înfăptuirea obiectivelor revoluţiei.
·

Natura puterii instaurate,
cerinţa imperioasă a consolidării ei au
impus in mod necesar crearea unor organisme locale, care să reflecte
coaliţia guvernamentală. Existenţa la cirma ţării a unui guvern de con
centrare, fAcea
ca programul acestuia să nu poată fi realizat decit pe
calea par ticipării tuturor partidelor şi grupărilor politice. De aici nece
sitatea unui cadru organizatoric adecvat şi pe plan local, care să fa
ciliteze colabora,.ea.
Acestei cerinţe obiective i-a răspuns iniţiativa Min'sterului d� In
terne, condus de partidul comunist, care la inc eputul lunii iunie
trimite prefecturilor de judeţ din intr eaga ţară ordine in vederea eon�
iunie făcea precizări
s tituirii consiliilor politice judeţene. Crdinul din
referitoare l a componenţa şi scopul creării lor : "Consiliul politic jud�

19�5,

15

ţean se compune din cite un reprezentant al tuturor grupărilor po'itice.
care colaborează in actualul guvern . . .
Scopul în fiinţării Consiliului
politic judeţean este : a pune la. dispoziţia prefectului un organ de con
sultare, expresia concentrării forţelor democratice din judeţ ; a asigura
Prefectului o legătură cu · intreaga populaţie a judeţului organizată po
litic şi a urma, in acest fel, implinirea operei de conducere" 13•
Documentele din arhivele centrale şi locale cercetate, scot in evi
denţă faptul că încă in cursul lunilor iunie şi iulie 1 945 s-au constituit
in aproape toate judeţele ţării consilii politice.
Delimitarea contribuţiei acestor organisme la înfăptuirea· democra
tizării administraţiei locale ne2esită, de qsemenea, in prealabil. şi reli
efarea rolulyi lo� in raport cu consiliile jupeţene F.N.D., care au con
tinuat să existe după victoria de la 6 martie
pînă la crearea Blo
cului Partidelor Democrate (1946).
: Rezultatele cercetărilor noastre ne duc la concluzia că consiliJ1e po
litice �u fo!)t o formă de continuitate a consiliilor judeţene F.N.D., c;:reate
in perioada · luptei pentru putere şi care, atunci, in numeroase locuri

1945

�.

12 Din
cei .18 miniştri ai
guvernului, 4 erau
reprezentanţi ai P.C.R., 3 · a1
P.S.D., 3 al organizaţiei Frontului Plugarilor, 1 al Uniunii Patriotice, 1 al C.G.M,
1 al Uniunii Preoţilor Democraţi, 3 ai P.N.L. (gruparea TAtărăscu), 1 al P;N.T.1
(gruparea ' l(nton AlexandrescU) şi 1 al armatei.
13 Arhiva Istcrkă Centrală, fond M.A.J., Direcţia Admlnistraţit'i de Stat;
dosar nr. 22/ 1945, fila 4 ; Arhiva Comitetului j udeţean Iaşi al P.C.R., fond 16,
,
dosar nr. · l, fila 51.
14 A. Loghin, A.
M. Morăraşu, Acti-dtatea P.C.R. IJJ! .grupare a :t�

:Kareţki,
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<'Xercitau, de fapt, puterea maselor pe plan local, peste capul majori
t!ţii reacţionare din guvern.
In noile condiţii istorice, consiliile F.N.D. au incetat de a m ai fi
organe de exercitare a puterii, deoarece partidele şi organizaţiile com
ponente deţineau majoritatea in guvern. Acest rol era indeplinit acum
de consiliile politice judeţene care, reflectind structura
guvernului
Groza, devin instrumentele locale ale acestuia. Faţă de consiliile F.N.D
de pînă la 6 martie 1 945, consiliile politice au o componentă mult lăr
gită 15 şi acţionează în condiţiile existenţei unei puteri populare.
In raport cu consiliile politice, organele F.N.D. aveau menirea de
a asigura victoria deplină a forţelor democratice şi de a contracara în
cercările liberalilor tătărăscieni, care, uneori, transformau colaborarea
intr-o formă de opozitie fată de "chimjări1e necesare. Aşa se explică
de ce majoritatea problemelor ce aveau să se discute in consiliul poli
lic erau in prealabil discutate in consiliile F.N.D. Unitatea de vedere
a forţelor democratice ce compuneau organele F.N.D. constituia condiţia
sine qua non pcr tru buna funcţionare a consiliului politic 16•
1'1. organismele an alizate, care se caracterizau printr-o componentă
tebrală a acestor coaliţii a constituit-o Frontul Unic Munci toresc, instru 
mentul politic principal de asigurare a unităţii de acţiune a clasei
muncitoare. Funcţiorarea normală a organelor judetene F.N .D. şi, pe
aC'eastă bază. a consiliului politic, se întemeia, in ultimă analiză, pe cola
borarea din F.U.M.
De aceea, comuniştii îşi vor indrepta in permanenţă eforturile in
direcţia consolidării comitetelor locale de front unic.
Infiinţarea pe lîngă prefectura de judeţ a consiliului politic a con
stituit ea însăşi o expresie a adincirii procesului de democratizare a
vieţii publice din România.
Masele populare politice�te organizate , căpătau astfel posibilitatea de
a participa şi pe plan local la activitatea statului democrat. Treburile
judeţului nu mai erau rezolvate doar de prefect, ci el dispunea acum
de un organ. ce reflecta coaliţia guvernamentală, pe care trebuia să-1
consulte in permanenţă pentru soluţionarea optimă a tuturor problemeturor forţelor democratice. Crearea şi activitatea

F.N.D. ( 1944),

in

,,Analele Uni

versităţii laşi", Istorie, 12, 1 966, pag. 140.
15 Din ele făceau parte, după cum am văzut, şi un reprezentant al grupării
lui TătArăscu, care nu aderase la F.N . D . , ct doar co l aborase cu acesta.
16 J n acest sens un raport al Comitetului j ud eţean Suceava al _ P.C.R. subli�
ni a cA ,.toate chestiunile referitom-e la bunul mers al vieţii judeţului se dezbat
in şedinţele F.N.D.-ului�. (Arhiva Comitetului j udeţean laşi al P.C.R., fond
l.
dosar nr. 1578, fila 397). Iar j ud eţ eana P.C.R. Rădăuţi arăta că "Frontul Unic
Muncitoresc şi Frontul Naţional D emocra t s-au impus prin ati tud inea lor ln
Consili ul pol itic �i prin vederile in noito are in ceea ce priveşte diferite probleme
economice şi politice din judeţ. ln toate oca2iile partidul nostru a fost in frunte
iar ceilRlţi F.N.D.-işti au acceptat p un ctul nostru de vedere". (Loc.
cit., fond 1
·
dos. 1580, fila 26Q).
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lor. PrefE'ctul nu putea lua nici o hotărîre mai importantă fără
avizul
prealabil al consiliului. El era obligat să ducă la indeplinire toate hotă
rîrile consiliului politic. De obicei, inaintea şedinţei, care se ţinea sAptA
minal, prefectul raporta membrilor consUului modul indeplinirii sarcini
lor trasate anterior.
Deşi consiliile politice au fost create, potrivit ordinelor M.A.I . , ca
organe "consultative" pe lîngă prefecturi, analiza activităţii lor arată
că ele au reprezentat, de fapt, încă de la inceput, puterea de stat pe
plan local, constituind ir strumentele locale
ale guve·· nului
de
largă
concentrare democratică. Ele îşi arogau dreptul de a controla şi a d�
sarcini!or
dispoziţii ir. stituţiilor locale 17, asigur ind astfel indeplinirea
urgente ce stăteau in faţa guvernului Groza.
Demn de remarcat este şi faptul că prefectul, care era şi preşedin
tele consiliului judeţean , nu putea să numească sa.u să destituie membrii
acestui organism. Ei e:-au numiţi sau rerhemaţi numai de con ducerile
locale ale partidelor şi organizaţiilor politice pe care le reprezentau. Pe
de altă ra.r te, nici consiliul nu putea schimba pe prefect. El propunea
doar Ministerului Afacerilor Interne inlocuirea prefectului, singurul in
măsură să ia hotă· iri in acest sens, prefecturile fiir d subordonate aces
tui minister, aceeaşi situaţie avînd-o şi cor s ' liile r o1 itice.
De sub: iniat că situaţia r ouă ivită pertru prefect nu limita şi mc1
nu submina a;utoritatea acestuia, ci ii crea un cadru democratic de des
făşurare, asigurindu-i sprijinul tuturor organizaţiilor democratice,
fără
de care era de neconceput infăptui: ea obiectivelor ce stăteau in
faţa
guvernului.
In preocupările consiliilor politice j udeţene a existat o multitudine
de rrobleme cu caracter economic, politic, sanitar, cultural,
adminis
trativ etc. Dar in centrul atenţiei lor s-au situat sarcinile urgente ale
momentulu i istoric dat : refacerea economică, democratizarea ţării, de
săvîrşirea reformei agrare, combaterea speculei, aprovizionarea localită
ţilor cu alimente de strictă necesitate.
In privinţa democratizării administratiei locale, activitatea consilii
lor politice s-a desfăşurat pe două di· ecţii principale, orJ;!anic
legate
între ele : pe de o parte, asigurarea conducerilor primăriilor
cu ele
mente cinstite, capabi'e să înfăptuiască
sarcinile cerute
de adincirea
procesului revoluţionar, şi, pe de altă parte, curăţirea
preferturilor,
preturilor, primăriilor, a tuturor instituţiilor locale (economice, de învă
ţămînt, sanitare, culturale etc.) de elementele fasciste, reacţionare.
Conform legislaţiei încă in vipoare, dreptul de a numi primari In
comunele rurale şi urbane nercşedinţe, revenea prefectului de judeţ 18•
Acum însă el nu mai putea lua nici o hotărîre in acest sens fără acor17 A. Kareţki şi D. MorAraşu, Date noi privind consiliile politice judeţene
(1 945-1947 ), in .Comunic'l'!ri ştiinţifice•, vol um editat de Univers:tatea ,.Alex. I.
Cuza• Iaşi, Institutul pedagogic, 1 969, pag. 233.
18
tn
Vezi artirolul 10 din lt>gea admini strativă adoptată ln august 1938,
. Monitorul oficial ", nr. 167 din 14 august 1 938.
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dul consiliului politic. "Nici o inlocuire de primar, arăta un ordin al
M.A.I., nu se mai face decit cu consensul prealabil al Consiliului politic
j udeţean, iar in cazul cind nu se cade de acord, se va consulta obştea" 19•

Democratiza ea conducerii primăriilor din comune şi oraşe a stat
permanent in atenţia consiliilor politice. Aproape că nu există şedinţă in
care să nu se discute şi o problemă de acest gen (numiri, confirmări, re
vocări de pr imari sau chiar
trimiteri in
faţa justiţiei
a elementelor
care se făceau vinova,te de abateri grave in conducerea treburilor
co
munei).
Deosebit de important pentru analiza noastră este reliefarea meto
delor şi a principiilor folosite de c onsilii in această activitate.

Deşi ordinele M.A.I. indicau consultarea obştei pentru numirea pri
maru:ui numai in condiţiile unor divergenţe intre membr ii consiliului,
practica democratizării a impus acest principiu ca obligatoriu in majo
ritatea judeţelor din ţară. Folosirea lui era o garanţie nu numai a unei
reale democratizări, ci şi a sprijinului şi a participă1 ii maselor la activi
tatea organelor locale de stat. El a pregătit etapa nouă, superioară, in
pro�esul sfărimării aparatului de stat burghezo-moşieresc, aceea a în
fiinţării şi acti vităţii organelor locale ale puterii de sta,t socialiste.
Compoziţia la· gă a guvernului şi a instr umentelor locale ale aces
tuia a impus ca la conducerea primăriilor să fie desemnate elemente
din toate formaţiunile politice ce deţineau puterea.
Partidul Comunist Român milita pentru numirea in fruntea primă
riilor a a::elor oamc>ni care să fie recunoscuti de popor şi, in acelaşi
timp, capabili să îndeplinească linia politică de incheiere a procesului
de desăvir�h e a revoluţiei burgheza-democratice.
In cadrul consiliilor s-au manifestat, însă,
cu putere
contradic
ţiile de clasă, in fond inevitabile, dintre grupările politice democrate in
frur te cu P.C'.R. şi reprezentanţii burgheziei in aceste organisme, care
şi-au pus amprenta asupra procesului analizat de noi. Divergenţele cu
gruparea lui T ătărăscu pe plan local. s-au reflectat in cererile de pos
turi de primari ale acc>stei grupări
care depăşeau proporţia guverna
mentală . Pentru realizarea colaborăr ii forţelor poli ti ce din consiliile ju
deţene, P.C.R. a acceptat ca in fruntea unor primării să fie numiţi re
prezentanţi ai grupării lui Tătărăscu 20• Această tactică a partidului co
munist, impusă de raportul concret al forţelor de clasă, urmărea folo
sirea coaliţiei guvernamentale pentru inf.ringerea reactiunii
şi înfăp
tuirea. obiec tivelor cerute de dezvoltarea procesului revoluţionar.
19 Arhiva Istorică Centrală, fond.
M.A.I., Direcţia
Administraţiei
de stat,
rlosar nr. 38, nein "entariat.
Iaşi al P.C . R. , referin
20 ln acest sen s, \ID rapo rt al Comitetului regional
du-se la situaţia din judeţul Vaslui, arăta că ,.numirea primarilor tătărăscieni
a produs la centru (de jude:ţ - n.n.) o destinde:re intre P.N.L. - Tătărăscu şi
pa rti du l nostru" lAl·hiva Comitetului
judeţean
Iaşi al P. C. R. , . fond. 1,
doAAr

nr. 1579, filu 34).
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In ceea ce priveşţe. curăţirea administraţiei- locale de . elementele
fasciste, reacţionare, temeiul juridic al acestei intense activităţi desfă
şurată de consilii 1-a cor: stituit legea nr. 2 1 7 pentru purificarea admi
nistraţiilor publice adoptată de guvernul d e mocrat
la sfîrşitul lunii
martie 2 1 şi instrucţiunile, regulamentele em is e de ministere, in primul
ri nd , M.A.I., in strumen t de bază al guvernului pentru democratizarea
ţării şi sub tutela căruia se aflau consiliile judeţene.
Conform indir.aţiilor centrale, nici o epurare sau revenire asupr�
unor epurări pe p1an local nu se putea face fără avizul consiliului- po
litic. Procedura, aşa cum rezultă din analiza rn.a.terialului de arhivă,
era următoarea :
1. ministerele dădeau dispoziţii pentru epurarea elementelor
care
nu corespundeau spiritului noului regim
din instituţii le judeţene in
subordine ;
2. propunerile pentru epurare sau, eventual, reincadrarea in 1 ser_.
viciu erau prezen ta te consiliului poli ti c judeţean car�::
hotăra
asupra
lor :
3. deciziile de epurare sau revenire asupra unor epurAri erau ela
borate de ministerele de resort, pe baza concluziilor organismului ju
deţean.
Greutăţile apărute int r- o serie de judeţ e din ţară, in privinţa co
laborării din consilii, lipsa unui regulament ferm de funcţionare a aces
tora, au impus convocarea, la Bucureşti, in decem brie
a unei
c onfer inţe generale administrative
a prcfecţilor, la care au fost invi
taţi şi membrii consiliilor politice 22•

1945,

Cu acest prilej, reprezentanţii guvernului au arătat pe larg nece
sitatea stringentă a întăririi conlucrării locale dintre formaţiunile po
litice ce deţineau putere a,
in vede:t·ea soluţionării optime a tuturor
problemelor cu care era confruntată ţara. Colaborarea
politică
din
guvern, expre sie a raportului concre t al forţel or de clasă, trebuia sii'
se manifeste şi jos, in consiliile po' iti c �.
Conferinţa a insistat in mod deosebit asupra necesitlţii intensifi
cării luptei pentru purificarea admini straţiei locale.

Lucrările co nferi nţei au avut un ecou pozitiv . Hotărîrile ei sint
prelucrate in judeţe cu organele administrative. Se constată ' o Invia
r�re a cooperării in cons ili i şi o lărgire a lu ptei pentru democra�
tizare 23•

Trebuie arătat faptul că şi această activitate s-a desfăşurat ln
condiţiile luptei de clasă. Exponentii burgheziei liberale in consiliile
judeţene recurgeau la diferite manevre pentru a impiedica
epurarea
elementelor reacţionare din diferite instituţii.
21 Vezi "Monitorul oficial", nr. 74 d in 30 martie 1945.
22 Arhiva i storică Centrală, fond
M.A.I., Direcţia Ad-ţlel
2/1945, fi lele 7-13 ; ,,SCînteia� din 21 do: '::r,murie 1945.
23 Arhiva Comitetului judeţean Ia�! al P.C.n., fond 1, dosar
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Opoziţia lor, mas:-ată sau făţişă , la care, ţe alocuri.

a. prefectului încă neschimbat, a reuşit să frîneze uneori

se adăuga cea
procesul de

mocratizării.
Intr-un raport al Regionalei P.C.R . Moldova se sublinia că libe
ralii din consiliile politice "se împotrivesc pentru a se face o epura
24
ţie justă, căutînd să protejeze anumite elemente rea�ţionare" • In ju
deţele Botoşani şi Cîmpulung, in ianuarie 1 946, din cauza opoziţiei pre
2
fectului, progresele pe linia purificării au fost minime s.

In fruntea luptei pentru democratizarea aparatului
administrativ
local s-au situat comuniştii. "In majoritatea cazurilor, arăta un raport
al Regionalei P.C.R. Moldova , a� este liste (de epurabili - n .n.)
au
fost aduse în fata con�iliilor politice numai de partidul comunist" 26 •
Iar Regionala Moldova de nord - Botoşani a P.C.R. sublinia că "in
toate judeţele au fost mobilizate celulele pentru strin gerea de mate
rial (:1ecesar definitivării listelor de epurabili - n .n .) din care o parte
s-a predat comitetelor judeţene" 27 •
Iniţiativa de care au dat dovadă comuniştii in
consiliile politice,
lupta lor continuă
pentru asigura�ea
unităţii
forţelor democratice.
antrenarea maselor largi la activitatea organelor locale de stat, pentru
izolarea şi înfrîngerea reactiunii au jucat un rol hotărîtor in atingerea
scopului pentru care au fost C'reate aC'este organ;sm�. Comitetele jude
ţene de partid analizau periodic activitatea consilii1or
politice,
luind
măsuri pentru ca acestea să devină organe active, folositoare guvernu
lui democrat.
Analiza atentă a activităţii lor, a mecanismului de funcţionare
lasă posibilitatea să se întrevadă şi o serie de limite. Deşi ca structură
refier tau coaliţia guvernamentală, ele erau subordonate direct numai
Ministerului Afacerilor Interne in faţa căruia răspundeau c'e activita
tea depusă. Consiliile judeţene nu aveau un organ central corespunză
tor structurii lor.

De asemenea, modul de funcţionare era sumar şi, în acelaşi
M.A.I., incit,
uneori,
timp, fragmentar indicat în diferite ordine ale
prefecţii erau nevoiţi să ceară instrucţiuni
suplimentare in
această
privinţă. Nu a existat o lege care să reglementeze activitatea lor.
La
inceputul anului 1 94 7 Direcţia
Administraţiei
de
Stat din
cadrul
M.A.I. a elaborat un proiect de instrucţiuni privitoare la organizarea
şi funcţionarea consiliilor politic e, care întrunea intr-un singur ordin
dispoziţiile d ate pînă atunci de minister, completind şi lămurind atri
buţiile acestor organisml'. Proiectul nu a primit însă aprobarea
con24 At·hiva Comitetului j u deţean Iaşi al P.C.R., fond 1,
1 28-129.
25 Loc. cit., dosar nr. 1 5BO, fila 34 ; dosar nr. 1 579, fila 3
26 IbidEm, dosar nr. 1579, fila 3.
27 Ibidem, dosar nr. 1580, fi la 94.
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ducerii ministerului 21• Cele · arătate mai sus au creat
greutăţi şi
au
frinat, uneori serios, activitatea consiliilor politice judeţene.
E' e au constituit, insă, forma organizatorică corespun7ătoa�e mo

mentului istoric dat, prin care P.C.R. a realizat coa1izarea forţelor demo
natice pe plan local.
Larga componenţă de clasă a consiliilor judeţene
nu
a îngrădit
rolul coiT'unistilor. Prin unitatea ele vederi a for ţelor democratice gru
pate in F.N.D., prin ponderea majoritară a acestor forţe in organismele
de care ne ocupăm, partidul comunist şi-a asigurat
controlul
asupra
consiliilor politice judeţene. El e au constituit. de
fapt, irstrumentele
de înfăptuire a politicii Partidului Comunist Român pe plan local care
se incadra organic in linia sa generală dP incheiere a procesului
de
desăvîrşire a revoluţiei burgheza-democratice şi pregătire a condiţiilor
in veciE>r�a trecerii la socialism.
Prin structura
şi metodele
de activitate,
prin
atribuţiile
largi
avute şi rolul lor in adincii ea revolutiei, consiliile politice judeţene au
pregătit trecerea la ultima etaDă a sfărîmării aparatului de c;tat local
burghezo-moşieresc şi anume făurirea unuia nou, socialist 'atit in formă
ci t şi in conţinut. Infiintarea şi funcţionarea lor a insemnat modifica
rea, intr-o . anumită măsură, pentru prefecturi a caracterului de organe
unipersonale, problemele ce stăteau in faţa prefecturilor fiird soluţio
nate in colectiv, cu participarea maselor. organi7ate t=olitic. Pertru pri
rra dată in istoria României, . oamenilor muncii li s-a creat posibilitatea
r(•ală pe pla'l local de a participa in mod organizat şi legal, prin parti
dele lor politice sau chiar direct, nemijlocit, la act'vitatea �tatului de
mocrat. In acelaşi timp, fiind o expresie a democrati7ăr;i vieţii politice
din România. consilii!e j udeţene au desfăşurat ele insele o vie activi
Late, pe toată durata existenţei lor, pentru desăvîrşirea a('estui proces,
condiţie principală a trecerii la făurirea aparatu!ui de stat local so
cialist.

O măsură importantă in ac eastă direcţie a fost legea

din aprilie
care prevedea infiintarea comisii�or interimare la comune şi ju
deţe, comisii ca;:e trebuiau să funcţioreze pînă la "alcătuirea consilii
lor comunale şi judeţene, prin re�orma
administraţiei locale" 29•
In cursul anilor 1 947 şi 1 948 consiliile politice trec la infiintarea
comisiilor interimare la judeţe. Astfel, îşi încetează
activitatea
orga
nismele create în 1 945.
O dată cu înfiinţarea comitete�or provizorii i n perioada aprilie-iunie
1 P49, ia sfîrşit prima etară a procesului de sfărimare a aparatului de
stat local burghpzo-moşieresc şi a creării unuia nou, socialist, in ţara
noastră, etapă in care s-a schimbat conţinutul şi rolul aparatului admi
nistrativ, in timp ce formele acestuia au rămas aceleaşi.

1 947

28 Arhiva Istorică Centrală, fond
M.A.l.,
Direqia AdministraţiEi
dosar 4/1 947 (nenumerotat).
29 Vezi .Monitcrul Oficial", nr. 92 din 23 aprilie 1947.
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ASPECTS DE LA DtMOCRATISATION DE I;.'APPARETL D'ETAT LOCAL
PENDANT LA PREMIERE tTAPE DE LA ReVOLUTION POPULAIRE EN
ROUMANIE (DU 23 AOOT 1 944 au 30 DtCEMBRE 1947)
R�sum�
En analysant le processus de d�mocratisatlon de la vie politlque pendant la
premiere etape de la revolution populaire, l'article releve la contrlbution des con
seils politlques d�partementaux, cre�s au cours de l'et� 1 945, â la democratisation de
l'admlnistration locale d'Etat. Les conseils politiques on ete crees pres des prefectures
des departements ; un representant de chaque parti formant la coalition gouverne
mentale y entrait. Ces conseils furent les instruments locaux du gouvernement
d�mocratique ; leur fonctionnement rE'posait sur les ordres et res lnstructions ema
nant du Ministere des Aifaires Interit>ures, dirlge par le representant du parti com
muniste. La creation des const>ils politiques a constltu� l'expression de la democra
tisation de la vie politique en Roumanie; ils ont deploye en meme temps une intense
actlvite en vue de democratiser l'administration de l'Etat. Ce procusus a connu.
prlncipalement, deux directions, organiquement liees l'une a l'autre et vlsant â :
assurer la direction des mairies par des elements honm?tes et â epurer les prefectures.
les mairies et les autres institutlons locales des elements fascistes, reactionnaires.
Ces objectifs ont �te attelnts dans les conditions de la lutte des classes. C'est la
participation active des communistes aux consells politiques qui a assure le succes
ae leur activite. L'article met aussi en evidence les limites des conseils politiques
d�partementaux. Mais cn depit de ces llmites, les organismes analyses ont constiiue
la forme d'organisation grâce â laquelle le Parti Communiste Roumain a realise la
coalition des forces democratiques sur le plan local, en assurant alnsl l'accomplisse
ment des objectifs de la revolution.
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UN

I M PORTANT M O N U M ENT DE ARTA AL IAŞU LUI
GALATA N. GRIGORAŞ

.Toponimicul Galata de . Hn2A Iaşi a provocat o oarecare nedumerire si diş
cuţli In literatura de speci ali tate . Părerea acceptată apro_ape unanim Il fost aceea
a lui . N. Ior2a 1 cA Galata este transpunerea numelui cartieru l u i cu acelaşi nume
din Constantinopol. Părerea lui se baza pe faptul că lingA laşi toponimicul Galţlta
apare In documentele Interne doar In a doua jumătate a secol ului al XVI-lea
şi legat de ctitoria lui Petru Şchiopul 2,
11alata, monumentul de artA feudală, unul din cele mai intt-resante si fru
moase din Moldova de la sfirşitul seeolului al XVI-lea, este ctitoria domnitorului
Petru Şchiopul (1574-1579 şi 1 582-1591) . . Urcarea lui Petru Şchlopul pe tronQI
Moldovei , după drama de la Roşc.-aJ:�,i, opera . trădării odioase a boierimii moldo
veneşti, a marcat inceputu l unei epoci noi, de adevărRtă şi si mţit ă · dominare a
vieţii economi ce şi politice a ţării de c ' tre oli garhia boiereascA. Inceputul regi
mUlui de nestiJ18herită exploatare a boieri mii . in . Moldova a rămas consemnJ\I
in memoriile şi InsemnArile călătorilor . şi nmbasadorilor străini , in dociJmf'ntele
·
interne, In special şi In legătură C\1 atitudinea de aprobare şi tolerare de · cAtre
i!
Poart� şi noul domn a unej . dj trugeri de bunuri mat�riaJe . şi spirituale r;��maicu
noscute, măcel ărirea şi robirea .u ne.i ow.ri p,ărţi cUn populaţie,ln.cit, . cum şe ·.exprimi!
Grigore Ureche, .,n-au fost nicioqştă �· mai mare . pusti etate . in ţ ară dedt atu m ;ea� �.
Petru Şchiopul, care era st ră nepotul . lui Vlad Ţepeş, deci urmaş clirect al
lui Mircea cel BAtrin, a fost d enumi t de c.ătre cei care au trecut prin .�oldova
In . a ' doua jumAtate a anului 1574 .,vodă al cimpurilor arSe-. şi al . pusţiu�ui�.� �·
·

· ·

·

• .

1 'N. = Iorga, 'Istoria Ro�nilor, voi . v. . BucureŞti, 193.7, . p. · 1 75 ; ior�. Iordan,
'Tdponifl'l."ia rom4nea.rell, · Bucur� ti. 196�. p. 271, 383 · ; , C. Chiriţă, . Dicţi9JWr g�ogrg.fic
at ·judeţului Ia;i, Bucu reşti , 1888 p. 102 . .V'fi!zi tnsA Const. �� ()riginea numelui Galata, in . Cr'on i a� . an. · I ( 1 966)., ·.nr. 33. .
..
. .
. . .
.
.
.
2 Documente privind istoria Romdniei, A. Mo ldov:a : (in . oo�tinuare 1e vn cita
D.I.R.A.), sec. XVI, voi . III, p. 92, 93, 211, 212 etc.
. .
3 Grigore Urt>che, LetO!Jiseţul ţlirii Moldovei, ed. a U111,: pJ.lb.Ucati· ·�e P. P.
·
Panaitescu, Bucureşti, 1 959, p. 204.
·
·
• Dr. Andrei Veress, Documente privitoare la tstoriar �.,Ă�dţaţ�. M.fJldovei
li Tllrii Rom.dne,t i, vol. II, p. 40-41.

·

•.

'

·
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Un ambasador polon in trecere prin ţările noastre a văzut o mizerie de nedes
cris, oameni care se omorau pentru o bucată de piine şi ţărani care prindeau
ciori ca să le minince '·
Au trebuit să treacă aproape doi ani pentru ca pămîntul binecuvintat şi
mult roditor al Moldovei să-i adune pe cei fugiţi, ascunşi in păduri şi peşteri le
munţilor, pe cel trecuţi peste graniţe şi pe o parte din cei robiţi, ca să poată fi
refăcute satele şi oraşele distr use şi părăsite. Noul domn, prezentat de croni
carul c::lugăr Azarie ca un bărbat .cu suflet luminat, milostiv in apucături, foarte
darnic�, care ura nedreptatea şi era �bun faţă de �ăraci" d , şi de alt călugăr, Dorotel
al Monembasiei, ca �un om dulce la vorbă, distins la caracter şi iscusit,... milos
tiv faţă de robi, săraci, mănăstiri , biserici, ... priceput la meşteşuguri şi invăţă
turi ", care căuta şi aprecia societatea oamenilor invăţaţi, 7, era in realitate u n
,.calculator scrupulos, un sugăltor d e singe, un pehlivan şiret" 8• As�fel !\e explic:'i
de ce, curind după urcarea pe tron, a iniţiat o campanie de exploatare fiscală
fără precedent, ceea ce a făcut ca in anul 1576 să se răscoale ţăranii din citeva
ţinuturi ale ţării. Răscoala n-a putut fi potolită nici in anul următor. cind a l uat
chiar amploare, producind nelinişte serioasă in rîndurile cercurilor conducătoare 9.
Mişcărilor ţărăneşti li s-au adăugat incursiunile lui Nicoară Potcoav \ din
anul 1577 10, intimpinat cu multă bunăvoinţă de ,.oamenii de jos• , care indurau
.multe nedreptăţi" din partea domnului şi a turcilor 1 1•
Petru Şchiopul şi clica din jurul său a dtis aceeaşi politică de j af şi in dom
nia a doua (1582-1591 ). Se afirma că pentru a fi numit domn a plătit vizirului
100.000 galbeni, sultanului 200.000, altora 50.000 şi a acceptat ridicarea tributului
cu incă 10.000 galbeni 12 , şi că anul 1588 a trimis la Poartă colosala sumă de 200.000
galbeni ungureştl 1 3, Numai folosind ,.apăsarea şi tira ni a • 14. a putut · incasa ase
menea sume, la care se adăugau altele pentru el şi susţinătorii săi din ţară.
Documentele interne ni-l arată !nsă pe acest urmaş al lui Vlad Ţepeş ca
un socotitor foarte grijuliu al venUurilor ţării, fntocmind personal într-o româ
nească defectuoasă, �catastifew in care a scris numiirul celor ce trebuiau să plă
tească impozite 1 5, numărul oilor de gorştină, al celor cump · rate de gelepi 1' ş.a.
Stcrcind pină la singe populaţia neprivilegiată, Pet ru Şchiopul a putut face
faţA pr�tenţiilor turceşti, plăti datoriile lui Iancu Sasul 17, căpătui şi fmbogăţl
scursoarea Fanarului care-I insoţise şi susţinuse sA fie numit domn, boierii, şi
să stringA. pentru el o avere colosală, cu care a p lecat, in august. 1591, din ţară.

5 Ibidem, p. 60-61 ; vezi şi relatarea din 1575 a ambasadorului veneţian
Girolamo Lippomano (Hurmuzaki, voi. III,, p. 3 75).
6 Cronicile slavo-rom4ne din sec. XV-XV 1 publicate de Ion Bogdan. Ediţie
revăzutA şi completată de P. P. Panailescu, BuC'ureşti, 1959, p. 15L
7 Vasile Grecu, Cronograful lui Dorotei al .Monembasiei.
Probitate3. 1tirilor
contemporane, in �Codrul Cosminuluiw, an. 11-111 (1925-1926), p. 546-547.
• Hurmuzaki-Iorga, voi. XI, p. LXVIII.
' N. Grigoraş, Despre rliscoalele ţliranilor moldoveni in vremea domniilor
lui Petru Şchiopul (1574-1519 şi 1 582-1591), in "Sfudii şi cerceUiri ştiinţifice".
an. XI ( 1 960), flUIC 2, p. 227-240 ; Httrm.uzaki, voi. XVI, p. 61i7.
10 Grigore Ureche, op. cit., p. 206.
11 Istoria moldoveneascli fn Cronica Polska a lui Bielsk:i., trad.. de G. Nas
tase, In "Cercetări istoricew an. 1 (1925), p. 154-155. Pentru situaţia internA a
Moldllvei fn anul 1577 vezi şi C. Esarcu, Documente din Veneţia, ln .Revista pţn
tru istorie, arheologie şi filologie", an. II (1884), voi. III, p. 179.
12 Hurmuzaki, voL III, p. 78.
·

u

Ibidem.

1s

D.I.R.A.,

1• I bide m,

p. 120.

sec. XVI, voi. IV,
" Ibidem, nr. 25.
17 Hurmuzaki, voi. III" p. 80.

nr.

5.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

3

351

GALATA - MONUMENT DE ARTA

Deci, ţelul su prem nl acestui degenerat, ca şi al celui care i-n i nt reru pt dom
nia (Iancu Sasul), a rost dorinta de a se lmbogăţi
mal repede, folosi nd orice
metodă, oricit de reprobabi l ă, dar şi aceea de a obţi ne tertarea pOcate lor pentru
cri mele săvlrşite, prin ridicarea de biseric i şi m " năstiri in care c�lugării - in
schimbul unor danii exager&t de mari - trebuiau să se roage pentru ei.

<'ft

Biserica mănăstirii

Galata.

Vedere

de

ansamblu.

Locul fi data construirii mdnlfstirii Galata. Stabilizarea relativA a situatiei
interne din Moldova •i fncrcderen nrordată de turci, după ce le-a plă ti t trihutul
şi plocoanele obişnu i te , deci spre sflrşitul anului 1576 sau inceput ul celui următor,
I-au dat pol'l bi l itaten lui Pe tru Şchlopul de a Incepe construirea unei m ănăstirt
lingA Iaşi . Intr-o scrisoare din 24 Iunie 1577 adresată conducerii oraşul ui transil
vănean Bistriţa, li făcea cunoscut că luase hotărîrea de n con strui o mănlistire,
dar pentru că meşteri i pe care-i avea In ţar.i nu-l sati sfăcenu, ii cerea 1 5--1 6
meşteri şi chi ar mal mulţi, promlţindu-le răs pl ată bună şi daruri 18.
Evident că lucrările de construire n-au putut începe decit In toamna anului
J 577 sau In primă va ra celui u rmăto r. Din an ul 1577 ni s-a păs tt · at o dveră brodată
pentru mănăstirea Galc1ta, Iar din 1 579 c lopotul cu următoarea inscripţie : .AceAt
<'hi mv nl l-a fAcut Io Petru voievod şi l-a dat mănăstirii unde este htamul ln41ţăril, In anul 7087 (1579), luna lui martie 15" 19•
te Al. Lape datu , Cercetllri istorice cu privire la tnR.fterii
bisericilor moldo
vene din sec. XVI, In .Buletinul comisiunil monumentelor istorice" , an. V (1912),
p. 28 ; Hurmuzakt-Iorga, voi. XV" pp. 669, nr. MCCXXXTX.
19 N. Iorga, Inscripţii din bisericile Rom4niet, vol 1, Bucureşti, 1905, p. 16.
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Clopotul d i n anul 1579 al biserici i
tirii Galata

mAnAs

Noua · ctitorle de l in gA Iaşi a lui Petru Şchiopul ne este cunoscută pfnă tirziu
C'ătre sflrşltul secolului al XVII-lea, sub d en umi rea de Gala ta din • vale 21!, Galata
de "sub deal" 21 · sa u "Galata de · jos"22. · I.:.ocul · pe care· · s-a · construit Galata d i n
vale este i ndi cat astfel intr-un document din 20 august 1649 : .din capătul iazului
drept pe deal pină la un stilp d e piatră, din jos, unde a săpat lnt.ii a dată Petru
VodA să facă acolo măn ăsti re 23.
Dar Galata .din val e
"s-a risipit" la puţin timp dup ă ce fusese terminată 24,
pentru cd, după relatarea unui contemporan, me�terii constructor! .,n-au fost
· cum se cade şi ou a şezat temelia ·. intr-un loc rău", din ca re cauză a fost zadar
fiicA · . nUta muncă şi oUta cheltuială şi zugrăveală . ca aceea şi m ulte alte lucruri
i scusi te • 25
. Domnitorul Petru Şchicp1,1l, mult . impresionat de· prăbuşirea ctitoriei sale,
datorită probabil u�ei alunecări de teren, a apelat la alţi meşteri, . mai sigur �a
cei local n i ci , atit moldoveni, dt şi m unte n i, in care · riu se i ncrezus e la i ncepu t şi
·. a ales " "lin . loc tare •, ·pe ·care a dat disp oziţii să se sap17 · temelia unei noi inănăs"

"

"

•

.

G rigo re Ureche, op. cit., p. _ 21 ; ·Vasile · Grecu, np. r.it., p. 'i47.
Paul Mihailovici, Documente moldoveneşti gllsite la Constantmopol (14621755), In ,.Cercetăr i istorice • , an. VIII-IX (1 932-1933), nr. 3, p. 41-42 .
.. .• · . • . 22 Arhiy�le Statului . Bucureşti, Măn' stirea Galata, IV/5.
23 Paul Mi h a i lovi ci , loc. · cit. După unele i ndi caţii ac�st · lat: . · s;..:ar tnai pute11
· ··
identifica �� astAzi.
24 Grigore Ureche, op. cit., p. 211.
z.s Vasile Grecu, op. cit., p. 548.
20
21
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şi apoi "cu toatA nevoinţa au silit şi cu toată oslrdla" de a lnAlţat "Galata

din deal•

21.

ConstnUrea Galatei .din deal" după ,.risipirea• celei ,.din vale" a Inceput,
sigur, In timpul celei de a doua domnii a lui Petru Şchlopul (1 582-1 591), mai
precis dupA lupta de Ia Bogdlneştl (27 octombrie 1582) 2e. Nu se ştie Insi ctnd
s-au terminat lucrările, filndcă nu ni s-a păstrat pisania şi nid nu avem vreo
altă indicaţie In acest sens 29, deşi se pretinde, că .,s-ar fi incheiat In anul 1583 311
sau 1584 31. Dar, In ansamblul ei Galata "din deal• nu a fost terminată - aşa
cum ar fi dorit ctitorul - nici plnă la plecarea � din ţară (au�rUSt 1591). fUndcA
potrivit relatărilor lui Paul de Alep 32 şi a ultimelor cercetări făcute cu ocazia
lucrărilor de restaurare, din interiorul bisericii nu fusese zugrăvit decit altarul,

Zidul de IncintA cu drum de strajă.

2' Ibidem, p. 547.
Gr. Ureche, op. cit., p. 215.
a I. Minea, In legliturll cu lupta de
27

la Bogdlineşti, In "CercetA.rl Istorice",
an. VIII-IX (1932-1933), nr. 2, p. 206.
29 Melchlsedec, Notiţe istorice şi arheologice adunate de pe la 48 de 100n4stiri
şt biserici antice din Moldova, Bucureşti, 1885, p. 278. Inainte de 1885 cind a vizi
tat Galata nu a .găsit• nici o inscripţie. Curtea mănăstirii el'8 pUnA de bălArit şi
avea

1970,

upect de pustiu şi de pArAsit, iar turnul clopotniţel nu avea coperlş.
Istoria artelor plastice In Rom4nia, voi. II, Editura Meridia ne, Bucureşti,

un

•

r·

104.
Melehlsedec, loc. cit. ; Al. La.pedatu. op. cit., p. 28.
32 Paul de Alep, Voyage du patrlarche Macaire d'An.tioche. Tezt�t arabe et
traduction fra�aise, par Basile Radu. Paris, 1930, p. 192.
23

3

-

Cercetări Istorice
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naosul 33 şi poate el ceva din pridvor. Se ştie apoi că. Petru Şchiopul nu şi-a
I nconj urat ctitoria cu zid, fiindcă in 1653 cind a vizitat-o Paul· de. Alep era tmprej
muită cu gard l-'. La fel a fost văzută de un alt străin tn anul 1713 35. ·Actualul zid,
care inconjoarA Galata, dindu-i aspectul unei cetăţui s-a construit . Jnceptnd din
1735 36,
Zidul de piatrA cu metereze, sprijinit de contraforţi, construit attt de tlrziu,
şi care apAră o incintă poligonală, adaptatA terenului, a avut şi drum de strajă 37,
ale cărui urme se ob�rvă incă.
Trebuie menţionat Jn mod special că de data aceasta meşterii constructori
ai lui Pet1·u Şchiopul au luat măsuri speciale impotriva unei eventuale alunecări
de teren. Ei au impi ns adinc in plmtnt, se pare C'hiar sub nivelul temeliei bise
ricii, la o di stanţă de drca trei metri, !n faţa absidei altarului, un zid masiv, in
arc de cerc, precum şi blocuri masive de zidărie in dreptul absidelar naosului 38•

In dncinta mAnăstirii Galata se intră pe sub un turn-clopotniţă. Din construc
ţia originară se păstre87.ă bolta de intrare, cămăruţa de deasupra şi vechea oame83 Ing.
Ion Istudor, Consideraţii tehnice asupra lucrărilor de restaurare a
picturii de la Galata, in "Buletinul monumentelor i stori ce" , an. XXXIX (1970) ,
nr. 3, p. 59.
J.e Paul de Alep, op. cit., p. 225.
35 N. Iorga, Istoria romdnilor prin călători, vol.
II, Bucureşti, 1929, p. 42.
36 ,.Ion Neculce. Buletinul Muzeului municipal din Iaşi", fasc. 8 (1930), p. 138.
37 G. B a l ş , Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVlli-lea,
p. 310.
38 Detaliile tehnice asupra acestor cercetări se vor cunoaşte cind se va publica
raportul de săpături , care intirzie ('Xagenlt de mult.
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ră a clopotelor. Partea superioară, de la briu in sus, s-a adăugat in timpul dom
niei lui Mihail Sturza. Stema ţării pusă ddn porunca acestui domn deasupra intră
rii, a fost distrusă u.
In forma sa originară, in care a fost adus! de restauratori, biserica mănăs
tirii Galata ni se prezintA ca o remarcabilă operă de arhitectură, mult deosebitA
de cele inălţate ptnă la ea, cu elemente noi, cere ne indică influenţele şi evolu
ţia arhitecturii moldoveneşti din ultimele decenii ale secolului al XVI-lea şi din
prima jumătate a celui urmAtor 40
In plan, ca şi in stabilirea dimensiunilor şi a
proporţiilor pArţilor care compun volumul construit, precum şi In înfăţişarea sa
exterioară globalA, monumentul ieşean păstrează distribuţia şi multe din formele
tradiţionale caracteristice arhitecturii moldoveneşti din epoca anterioară, dar in
compoziţia sa apar şl ctteva importante principii şi elemente constructive şi d�
rative noi" 4 1 .
Planul monumentului este cel specific moldovenesc, trilobat, cu absidele
rotunjite şi discret conturate, impărţit in pridvor, pronaos, incAperea morminte
lor, naos şi altar. PridvoMl.l, supralărgit, boltit semisferic, are trei mari deschi
deri terrmnate ir. arc frint. Pînă la actualele lucrări de restaurare, aceste deschi
deri au fost reduse cu zidărie la dimensiunile unor ferestre obişnuite 42• ConcepţiA
structivă a � sistem, care jmită intrucitva pe cele de la bisericile lui Petru
Rareş, este oarecum neobişnuită in arhitectura moldovenească.
Intrarea !n pridvor se poate face prin două uşi plasate in pereţii sudic şi
nordic, cu chenare de marmoră in segment de cerc deasupra Uşa prin cere se
face trecerea din pridvor in pronaos are un chenar de piatră cioplită din patru
mulurl, cu bazele decorate şi terminate ln arc frint. A avut şi un chenar cl.reptun
ghiular din care astAzi se mai vede doar poarta inferioară, cea superioară fiind
distrusă probabil cu ocazia unor lucrări de restaurare. IncAperea mormintelor "cu
başcă deasupra" 43 este separată de pronaos printr-un zid străpuns de o uşă, ca
şi la monumentele similare anterioare, dar trecerea in sepulcral este mBrcată de
trei arcade puternice susţinute de două coloane libere şi douA angajate in zidu
rile laterale. Deci o inovaţie arhdtecturală care a urmărit sporirea capacităţU
interioare a monumentului prin inglobarea spaţiului gropniţei u.
El.timinarea peretelui despărţimr cu uşA şi inlocuirea lui prin arcade sprij i
nite-pe coloane a fost extinsă şl la alte edificii pentru marcarea limitei spaţiului
pronaosului faţă de naos, ca de exemplu la blseriol.le mănăstirilor Hlincea şi Aro
neanu, construite Ia scurt 11imp dupA Galata. u, precum şi la majoritatea biseri
cilor inălţate in Moldova tn prima jumAtate a secolului al XVII-lea. Absidele
naosului Galatei slnt strApunse de clte trei ferestre ln loc de una ca plnA acum.
Altarul este boltit semisferic şi are, de asemenea, trei ferestre in loc de una,
cum se obişnuise In Moldova, putlnd primi astfel lumină suficientA.
Pe lingA turla naosului, familiară la numeroase monumente feduale din
Moldova, la Galata apare, pentru prima oară, IncA una pe pronaos, căuttndu-se
•

•

39 G. Balş, op. cit., p. 122.
40 Ibidem,
p. 9-15 ; Grig� Ionescu, Istoria arhitecturii fn Romdnia, II.
De la inceputul veacului al XVI-lea pînă la începutul celui deo al cincilea deceniu
al veacului al XX-lea, Bucureşti, 1965, p. 1 2-16 ; Istoria artelor plastice in Ro
mdnia, voi. II, Bucureşti, 1970, p. 104-106.
41 Gr. Ionescu, op. cit., p. 12.
•2 G. Balş, op. cit., p. 15; a observat că lungimea ferestrelor pridvorului

fusese mult redusă cu zidărie.
43 G. Balş, op. cit., p. 9.
44 Grigore Ionescu, op. cit., p. 12.
45 N. Grigoraş, Dou4 monumente de artd feudalii din Imprejurimile la,ului :
mănăstirile Hlincea şi Aroneanu, in "CercetAri istorice", an. 1970, p. 295.
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astfel să se impunA un echilibru, o contrabalansare a siluetei edificiului oarecum
disproporţionată prin adăogirea camerei mormintelor 46•
La bolta pronaosului, lncoronată de o turlă zveltA, delicată chiar, trecerea
de la planul patrat la cel circular este mult complicatA, deoarece se face prin
intermediul unor trompe d'angle sferice, peste şi prin intennediul a "două caturi
de c!te patru arce in consolă... dispuse in primul cat pieziş, Iar in al doilea para
l el cu laturile inclperid ", se lnalţă turla, cu un diametru mult �us 47 faţă de
spaţiul pe care-I domină. La rindul ei turla naosului se lnalţă pe sistemul de
arce in consolă şi arce piezişe, ca la monumentele construite Incepind din a doua
JumAtate a secolului al XV-lea, cu deosebire insA .cA intre tamburul turlei şi
prisma determinatA de cele patru arce piezişe este interealatA o coroană de opt
arce in consolă, care acuzA şi mai mult tendinţa spre inA.lţare şi dinamica spa
ţiului monumentaliza.t al naosului" ca.
Decoraţia exterioară a monumentului principal din fosta mănăstire Galata
denotă o influenţă evidentA a construcţiilor similare d·in Ţara Românească. La
mijloc zidurile bisericii sint incinse de un briu continuu format dintr-un tor, inca
drat intre două rinduri de cărămizi profilate, dispuse in zigzag, asemănătoare dinţilor
de fierestrii.u, oare le imparte in două registre, ce şi la unele biserici din Ţara
RomAneascA. De o parte şi de alta a brlulllli paramentul exterior este decorat
cu f!ride oarbe intrate fin raport cu faţa zidului. Spre deosebire de V1!Chiul pro
cedeu decorativ obişnuit, in care ocniţele ce impodobesc absidele se continuau
numai In partea de sus a paramentului, la Galata, dacă o arcadă a pridvorului
n-a incAput In intregl.me pe faţadă, urmează pe latura următoare, peste colţ.
Arcadele de deasupra nu corespund totdeauna cu cele dedesubt şi nici ca nu
măr, procedeu inWnit, de asemenea la o serie de monumente din Ţara Româ
nească n.
Pereţii edificiului sint constnJ.Iţl in intregime, ca şl turlele, din blocuri de
piatră cioplită şi rindurd de cite trei cărămizi, ceea ce, in ansamblu, dă monu
mentului o policromie discretA, atrăgătoare. Soclul, foarte ridicat la naos şi altar,
este marcat prin blocuri masive, orizontale şi rinduri de cărămidă.
Ferestrele fiecărei abside au chenare dreptunghiulare de piatră, fără nici
un element decorativ, in afară de ale pridvorului, care sint mai mari şi se
termină In arc frint. Adaosul de două ferestre Ia fiecare absidă a fost adoptat
la biserica mănăstirii Suceviţa, constn.rltă la puţin timp după Galata şi la prin
cipalele edificii similare moldoveneşti din veacul al XVII-lea.
NouA contraforturi de piatră, care nu depăşesc jumătate din !:nălţimea pînă
la comJşă, stnt aşezaţi, primii doi In colţurile exterioare ale exonartexului, unul
sub fereastra din mijloc a altarului şi ceilalţi in dreptul lmbinării zidurilor
transversale şi longituddnale.
Sigur că la Galata se observă un nou procedeu constructiv so şi influenţa
evidentă a construcţiilor din Ţara Românească, ca cele de la biserica domnească
cUn 'nrgovlşte, Argeş, Snagov, mănăstirea Dealul ş.a. 51
..
Pictura. Sigur că altarul şi naosul biserioii fostei mănăstiri a Galatei a avut
pictură ln frescă 52• O asemenea pictură a avut poate şi părţi din pridvor. Această
frescă probabil deteriorată grav de incendiul din 1762 clnd a ars catapeteasma şi
s-au topit odoarele a trebuit refăcutA. Destul de tirziu, in 1811 s-a repictat de

Op.

46

Irtoria artelor plastice fn Romdnia, voi . Il, p. 104-105 ; Grigore Ionescu,

cU. , p. 16.

C7 Grigore Ionescu, op. cit., p. 14 şi 16.
• Ibidem, p. 14.
4P G. Bal4, op. clt., p. 9-10.
511 Istoria artelor plastice fn Romc2nia, voi. II, p. 105.
SI G. Balş, op. clt., p. 9-15.
• Paul de Alep, Voyage du patriarehe Macalre d'Antioche, I, Paris, 1 930,
p. 192-lK.
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Arhanghelul Mihni!

-

frescă di n pridvor.

zugravul Vasile Dubrovschi catapeteesma, o parte din naos şi pronaos, pridvorul,
stran.a arhlerească şi clteva icoane, .cu a lui vopsele• 53•
Se aflnnă toţuşi că pictura In ulei din interiorul bisericii ar fi fost exe
cutată "pe la mij locul secolului trecut, probabil tn cadrul lucrArilor de restaurare
întreprinse de domnitcrul Mihail Sturzoa" 54• Nu este exclus totuşi, ca cea tnde
părtată cu ocazia lucrărilor de restaurare tncepute tn anul 1961, s-o fi lnlocuit
pe a lui Vasile Dubrovschi, sub care s-au găsit resturi din fresca originarA şl

53 Arhiva istorică centrală, Bucureşti, Ms. nr. 577, f. 8 ; v. N. Grlgora.ş, Mlfnl!s
tirea Galata, Iaşi, 1 943, p. 51 .
54 Ing.
Ion Istudor, Consideraţii tehnice asupra lucrlirilor de restaurare a
picturii de la Galata, in "Buletinul monumentelor istoriee", a.n. XXXIX, nr.3, p. 57,
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"In pridvor, figura arhanghelului Mihail, i n naos, p e peretele nordic o
votiv, apoi pe cele patru ti mpane mari Sf. Treime, un sobor
de Ingeri şi liturghia ingerească - In două tablouri - iar pe intrad os ul arcelor
Incrucişate, heruvimi ; pe timpanele miei - ingeri - iar pe arce medaiioane
cu sfin ţi şi motive decorative floral-e. Legendele frescelor sint scrise In limba
greacA• 55• Acestea ar putea fi cele m ai vechi i nscri pţii in limba greacA cunos
cute pe o pi cturA In frescA realizatA in Mol dova , ceea ce ne- ar duce la ipoteza
cA este opera unor zugravi greci , reali 7.ată in secolul al XVII-lea şi anume poate
că In timpul uneia din cele dou ă domnii ale lui Radul Mihnea (1616-1619), cind
mănăstirea a fost InchinatA la Sf. Mormint 56. De altfel un sgrafit , găsit cind s-a
C'UrAţit p arame ntul interiOT" al bisericii dl' oictura in ulei, ne dă anul 1627 57.
Totuşi nu este exclus ca zugroăvirea biserici i să fi fost terminată dl' GheorghE'
Duca, şi o parte din vechea picturA s" fie opera celor ce pictaseră Cet ăţ ui a , cum
ar lAsa să se InteleagA data pamelnicului in frPScă de la proscomidil'.
tnsemn ătatea acestor fra.gmente de freo;că o consi derăm deosl'bită. fii nd <'ă
arată că maeştrii care au re-pictat biseri ca in serolu l al XIX-lea, ca şi cei l al ti
care au zugrăvit panlClisul, au copiat-o, modemizind-o door intr-o an u m i t.<\ mă
surA. Comparind panou! C'llitorilor din paraclis, cu cel din fresca ori gin ară rl'cent
descoperită , ne SUI"'Jlrinde asemănarea din ambele SCf'ne votive şi mai ales a
!lgurilor memb ri lor familiei ctitorilor, oeea ce InseamnA c-11 ZU.In"llvi i din secolul
al XIX-lea au văzut tabloul votiv ori gi nar , ceea oe 1"1 1 1oe la constatarl'a că dacă
restaurarea paramentului bisericii s-a fAcut corect, dl'spre acoperis nu se poate
exprima o nărl'rl' similară. Pi ctura din paraclis aratA că zugravul a copiat nu
numai figurile ct:itorilor, ci şi biserica prezentată crin in i:Prmen iul Maicii Dom
nulu i lui Isus H ri stos . care însă in scena votivA a fost dcteriorată si acoperitA cu
un amvon. Ca atare se poate afirma că ncoperlsul r.titoriei lui Pe tru SchiOMul
a trl'buit sA fi l' similar cu al celor construite anterior,
tn
sensul
că fiecare
compartiment, inclusiv absidele, aveau tnveliş d i �ti nct, pentru ca bazele turll'lor
să fie etalate integral. Dacă Ia restaurare !'-ar fi ti nut seama de acest indiciu,
monumentul putea obti ne credem. tn tntregime. infAtisarea M nrie:inar'l
Din fragmentele de pictură tn frescă amintite ret i ne atenţin in pri m ul rind
scena votivă. Pl'rsonagiile laice reprezentate aici si nt Petru Şchiopul, soţia sa
Maria şl fiica lor Mari a, căsătorită cu Zotu Tzigara.
Costumele. coroanele şi chiar înălţimea celor trei oersonagii sint i dl'ntict>.
Figurile se disting greu din cauza dt>te'I'iorării fresce! şi de aceea se poate spune
prea puţin şi despre calitatea �""elnrlalte fra gm f"rr.te 'lin fresca originară, in afa rA
de colOT"it, care ln adevAr reţine in deosebi atenţia.
anume :

parte dân tabloul

Odoarele şi obiecte� de cult ale Galatei. Din Inventarul bu nuri lor mllnăsti ri i
făcut la 15 noiembrie 1 588 sîntem informati că avea tetraevanghele fe rl'oate. căr
ţil e de cult trebui toare , chivote, cădelniţe, potire, llnguriţe, sfeşnice, cupe, tipsii,
panaghi ar din argint, etc., un număr de icoane di ntre care a Pantoaratorului
feret'l'ltă. tn arJti nt , •m . aer• sl un n um <'i r de hroderii lucrate in fir de mătase,
aur şi argint, sfeşnice, precum şi un mo bi l ier de valoare artisti că 58, remarcat şi
descris de Paul de Alep, ca : tronul domndtorului (aurit si deasupra cu doi vul
turi tncoronaţi), strana arhi ereas cA , baldachinul (care acoperea masa d i n altar)
sprij ini t de colonete decorate cu sculpturi in forma florilor de crin aurite, patru
sfeşnice mari, de lemn aurit, artistic sculptate ş.a. 59•
Resturi diin acest mobi lier au fost apreciate ca atare şi de G. Balş 60, iar
douA sfeşnice de lemn sculptat. din cnre se mai păstrează doar fra2mente din
ss

Ibidem, p. 58-59.
D.l.R.A., sec. XVI, voi. IV, nr. 310 ; documl'ntul prin care se face cu nos cutA Inchinarea are data de 26 martie 1618.
57 Ing. Ion Istudor, op. cit., p. 59.
se D.I.R.A., sec. XVI, voi. III, n r. 499.
59 Paul de Alep, op. cit., p. 192.
60 G. Bal,, op . cit., p. 533--534.
S&
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·
Sfeşnic seulptat in lemn, donat bisericii de Petru Şchiopul.
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unul, au fost descrise In 1936 de prof. O. Tafrali 6 1. Fragmentul păstrat are sculptat
pe bazA un personaj feminin Ingenunchiat, Imprejur trandafiri şi la colţurile
superioare frunze de acant stilizate, heruvimi, sirene, vulturul bicefal , lei şi figuri
omeneşti Incoronate.
Dintre fostele broderli de cult ale Galad:ei s-a descoperit la Episcopia Buzăului
o dveră care a aparţinut Galatei "din vale". Inscripţia, In limba slavon!, formind
un singur rind sub scena brodatA a coboririi lui Isus Hristos tn �ad este următoarea

:

li;I'O'IC'I'4&1'o l'nH4 H4WII'O Iw 111'1'1)4 BOIB0,0.4 B;;O Bn• (A

binecredi n 

osului domnului nostru I o Petru Voievod in anul 7085 c 1586-1587).
Dvera este lucrată In fire de aur, argint şi mătase colorată, in culorile gri,
verzui şi roz, armonios repartizate, iar personajele realizate corect. Chenarul
broderie! cuprinde flori de crin, stele în opt colţuri, medalioane lobate şi cruci.
In centru se aflA Isus Hristos care scoate din mormint pe Adam şi Eva, la
dreapta şi la stinga lut citeva personaje bine conturate şi individualizate, iar la
picioare şi simbolurile deschiderii iadului.
Tehnica broderiei , echilibrul compoziţional cu desene in zig-zag lasă impre
Aia că a fost lucrată in atelierul mănăstirii Putna 62.
Dar, cum ne i nformează documentul din 26 martie 1618, ddn fntregul tezaur
al mănăstirii nu rămăsese decit o tipsie de argint. Domnitorul Radu Mihnea şi
doamna Maria, fiica lui Petru Şchiopul, au afirmat că aceasta s-a intimplat din
cauzA cA adminiftr&ţla mănăsti rii a încăput pe mîna unor călugări care n-au
frica lui Dumnezeu intru inima lor" şi care numai .,au cheltuit şi au prăpădit
şi au risipit fArA nici o măsurA" 63.

Sigur că Radu Mihnea şi urmaşii săd au înzestrat Galata cu alte odoare,
veştminte şi cArţi. llin nenorocire şi acestea au fost distruse de incendi ul Izbuc-
rut la 19 octombrie 1762, cind "totul s-au topit de arderea aceluă foc", adică au
fost distruse iconostasul, ImpreunA oo toate vasele şi veştmintele. Mobilierul dis
trus de inrendiu a fost refAcut, iar biserica dotată din nou cu obiectele, cărţile
şi veştmintele trebuitoare 64• Din nefericire nu ni s-au păstrat nici aceste odoare
şi nici vreo Informaţie documentară despre locul unde au fost duse.
In a doua jumA.taw a secolului al XVII-lea a trAit la Galata un tnlenta1
călugăr, care a lucrat broderii de cult şi veştminte preoţeşti, unele din ele coman
date de ctitorU unor mănAstiri din Ţaz,a Românească, dintre care trei se păstrează
In Muzeul de ArtA al Republidi Socialiste România din Bucureşti. Dintre lucră
rile lut se remarcA ln deosebi un omofor brodat ou fir de aur, argint şi mătase.
Inscripţia ln llmba greacA ne informeazA că a fost al arhiereului Neofit, şi lucrat
In Moldova, Intre 1698-1699 de Gheresim ieromonahul de la Galata "la un gher·
ghef fără pereche".
La o comandA a lui Şa-ban Cantacuzino, ieromonahul Gherasim a executat
fn 1681 o poală de icoană pentru biserica mănăstirii Cotrocent. S-a aftrmaJt eli
.broderie este remarcabilă prin extraordir.az,a virtuozitate tehnică", dar el artis
tul a abuzat de elementele decorative, ,.care se impletesc cu aripile desfAcute ale
unui serafim", ctitorii incoronaţi şi imbrAcati
in
costume
"somptuoase"
au
"chipuri de pApuşi fără virstA", iar biserica are forme . neverosimile ". In .această
broderie cUn care au dispArut aproape complet reprezentările simboll ce apar
elemente din lumea islamdcă, •rizibile atit In l'!ecoraţia florală clt şi ln �repre
zentarea acesteia" as.
61

O.

Tafrall ,

Sculptura fn lemn rom4neasc4, ln . Arta şi Arheologie", fasc.

1 1-12 (1935-7936), p. 20-22.

a Cocora Gabriel, O dveră necunoscută de la Petru Şchiopul, In .Biserica
ortodoxA romAnA•, 1965, nr. 3-4, p. 349--354. In Episcopia BuzAului dvel"a a fost
adusă de la fosta mAnAstire Coteşti, de llngă Focşani.
63 D.I.R..A., sec. XVII, vol. IV, nr. 310.
64 Th. Codrescu, Urtcarul, vol. III, p. 55-56.
65 Istoria artelor plastice fn Rom4nio, voi. II, Bucureşti , 1970, p. 84-85 şi

fig. 92.
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La Galata ae �lA un chivot de aramt, oare a aparţinut mA.nlsUrli Ador
Dres Maicii Domnului din Iaşi (Bernovscht). Inscripţia, tn limba slavonl, rela
IMZA unnltoarele : "Acest chivot 1-a fAcut binecredinciosul şi de Hristos iubi
lar'Ul domn Io Miron Barnovschl volevod, In nou :zidita sa mAn4st.lre unde eebe

hremul preasfintei nlscAtoare de Dumnezeu, In anul 7136 (1627-1628)•.

In sepulcralul bfserl.cii mAnAstirii de la Galata a fost tnmorm!ntatA Despina,

fiica lui Petru Şchiopul, nAscutA ln 1 588 şi probabil decedată In acelaşi an, fiul

sAu Vlad decedat fn virstA fragedA, dar a clnli lespede funerară nu ni s-a pAstrat,
pn!'C'lUD ş.i prima sa soţie, Maria, al cărud monnlnt ,care nu avea lespede fune
J"Bl'ă, a fost descoperit in anul
de către arheologul Vlad Zirra. Ne reţine aten
ţia mormtntul acestei doamne, oare s-a păstrat cu intregul său lnYtmta.r.
S-ar pArea cA Petru Şchlopul şi prima sa soţie nu au avut o cAsAtorie prea
fericitA. Ult1mii ani ai vieţii, mai sigur se pare chiar cA Inci de la lncepuWl celei
de a doua domnii a lui Petru Şchiopul, ea a fost obHgatA, nevoitA, sA-i accepte
conveţuiree ou o roabă Irina, de la care a avut şi un copil, pe Ştefan, nwnit de
câtz-e turci ca domn, la 28 decembrie 1589, cind avea doar vtrsta de cind ani.
Doamna Maria se pare cll. a decedat tn anul 1 588, an In care Moldova fusese
bintuitA de o epidemie de aiumA. Inmonnlntată tn sepulcralul de la Galata, soţul
ei nu s-a gbldit nici sA-t acopere lăcaşul de veci cu o lespede funerarA, cum se
obişnuia. Ulterior, necunosclndu-se locul und e a fost Inhumat!, nefiind marcat,
monnlntul ei a rAmas neprădat şi ulterior, necercetat.
In m� fo&tei soţi! a luă Petru Şchiopul deschis de oercetAtorul Vlad
Zirra s-au gAsit pe llngă resturile de tmbrăcăminte, lucrate din mătase, ştofi!
brodatA ou tir de aur şi argint şi un număr de obiecte de podoabă - ptnA a&tAzl
!neA nestudlate - din oare reţine atenţia indeosebi două brăţlri, doi cercei, un
Inel S'lgllar şi şase nasturi. Toate obiectl!le de podoabă amintite sint de aur. In
general, resturile de ImbrAcAminte şi bijuteriile amintite ne oferA o icoană suges
tivă a bogăţiei şi fastului de la curtea domnească din Iaşi la sfirşitul secolului
aJ XVI-lea.. Ne vom ocu.pa In !mod special de inelul sigllar al primei. solii a
lui Petru Şchiopul, subliniind totuşi cA In special brăţările, de o cizelurA fini,
stiHsUc. datoritA motivelor decorative, s!nt probabil opera unor meşteri italleni 66.
Inelul sigllar, din aur masiv are o emblemA, care produce nedumeriri, d�
oarece in loc să fie stema Moldovei - capul de zimbru - cum obişnuit au inelele
sigHare ale domnitorilor moldoveni şi ale soţiilor lor, este o stea tn şase colţuri,
siiTldlarA cu stl!!aua lui DaVlid. La mij loc steaua are un cere periat, iar Jn interio
rul fiecArui colţ clte un element decorativ neclar.

1963

-------

Sigiliul inelului Mariei, soţia

66 N. Grigoraş, Descoperiri arheologice
nr. 37, 14 septembrie
p. 1 1.

1�,

lui

Petru Şchiopul

la GaZata, in .,Cronica", an. III (1968),
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Obiecte de podoabă care au aparţi nut Mariei, soţia lui Petru Şchiopul
Textul legen d ei , in limba slavă, săpat foarte stîngaci, probabil de un înce
pător, pe marginea rondelei, este greu de descifra t . Inceputul este precedat de o
cruce, adică de invocaţia simbolică, şi in desfăşurare se prezintă astfel.

Această inscripţie &-ar putea lranscrie in felul

Mo�� p .. lil

lw

< IIITPH> • Kw•KoA

(Maria doam na

t 1 < ocn>'"h&A4 MAp'"hlil lwHA KOIKOA (Maria

1� f< o c n > '"h&A4
Petru Voievod)
sau

următor :

iw

Io

L

doamna lui Ioan voievod).
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Paraclisul bisericii mănăstirii Galata şi locuinţa doamnei
Ruxandra.

Ultima lecturA ne-ar putea face să credem că la Galata, in mormintul des ·
a putut fi fnmormlntatA soţia unui Ioan voievod, oare n-ar putea fi
decit a lui Ioan vodă cel Cumplit. Totuşi, trebuie reţinut cA documentul din
26 martie 1618 arată clar cA In bi seri ca mAnAstirii Galata este lnmorrnlntată
Maria, soţia d omnito rului Petru Şchiopul 67. Indiscutabil deci că mormintul des·
c<•perit este al ei, ca şi inventarul.
In Incinta Galatei Pet.:ru Şohdopul, urmind tradiţia, a construit şi o locuinţA
proprie, folositA de el şi de către alţi domni ai Moldovei, nevodţi uneori să pArA
seascA palatul domnesc din cauza războaielor, epidemillor etc. •. Probabil fiind
netncăpător sau deteriorat, dornndtorul Grigore II Matei Ghica, in domnia a II-a
(1726-1733) după ce a terminat oonstrucţiile de la curtea domnească din Iaşi,
incepute de Mihail RacoviţA, .a făcut şi casele cele preafrumoase de la mănăs
tirea Galata, pentru odihnă şi petrecere• 69• La 23 iulie 1765 domnitorul Grigore
Alexandru Ghica a poruncit egumenului mănăstirii Galata să dărlme "din temelie"
vechile case domneşti, care arnen·inţau să se prăbuşească .pentru ca nu cumva
să se intimple să cadă şi să omoare pe cineva" 7°.
coperit,

67 D.I.R.A., sec. XVII, voi. IV, nr. 310 ; Hurmuzaki, voi. XI, p. LXX, nota 2.
Miron Costin, Letopisetul Ţării Moldovei de la Aron Vodă Incoace, ed.
P. P. Panaitescu, Bucureşti, 1964, p. 146, 200-203, 205, 208 ; Ion N ecul ce f,, ·to·
piseţul Ţării Moldovei, ed. a 11-a, publ. de Iorgu Iordan. Bucureşti, 1959, p. RO,
99 şi urm. ; M. Kogălniceanu, Cronicile Rom4niei, ed. a 11-a, voi. III, p . 198.
69 Cronica Ghiculeştilor. Istoria Moldovei fntre anii 1695- şi 1754. Ediţie
IngrijitA de Nestor Camariano şi Ari<:dna Camariano-Cioran, Bucureşti, 1 965,
p. 259 ; Ion Neculce, ed. cit., p. SOB.
70 Arhivele Statului Bucureşti, M-rea Galata, IV/10.
68

,
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In anul 1799 Constantin Ipsilanti

-

16

,.un domn vesel şi chefiiu" - a con

struit la Galatia ,.curţi eu două rinduri", o uliţA şi un pod peste Bahlw, fiindcă

aici se afla .izvorul cu apa cea mai \140arl şi Umpede din Iaşi ". Curţile lui
Ipsilanti au ars in 1814, rAminind pină !n anul 1847 doar �bucăţi de zidărie
oable şi &fumate•. Ruxandra, sora donmitorului Mihail Sturza, a prefăcut con
strucţia lui Constantin lpsilanti, adAugind "un şir de casă mici dar frumoase şi
de gust" in care ea a locuit pinA la sfirşitul vieţii 1 1 .

De timpuriu Galata a fost folositA ca reşedinţA de către domnii care nu
aveau incredere in intărlturile curţii domneşti din laşi 72, ca închisoare politică 73,
tabără milltarl l', caranti.nă pentru .aerisirea mărfurilor• de import care urmau
să fie introduse in Iaşi 75, depozit de medicamente pentru armată, loc de popas
pentru domn!tlorit fanarloţi cf;nd veneau de la Constantinopol la laşi ca să preia
tronul 76, inchisoare militară 77, inchisoare de drept comun şi apoi inchisoare pen
tru deţinuţi politici pină In 1 944.
Din cauza incencill lor, ootremurelor, delăsării celor oare au adrrunJstrat-o,
C"..alata a avut mult de suferit, uneori chiar bolţile peste care St! scurgeau apa de
ploaie, amentnţau sA se prăbuşească din .clas ln cias" 78• Incepind din anul 1961
s-au Inceput lucrAri de restaurare sub conducerea speclaliştllor. S-au consolidat,
restaurat şi curăţat de adausurlle ulterioare turnul-clopotniţă, 2ll.dul de incintă,
pramentul Interior şi exterior, turlele ca şi acoperişul.

LucrArile de restaurare scot !in evidentă valoarea excepţională a acestui
monument de artA care prin concepţia şi noile elemente constructive şi decora
tive, a marcat o noul, fructuoasă şi originală etapA creatoare in istor'lia artei
feudale din Moldova TotodatA, ţinlnd seama că Galata păstrează elementele prin
upale ale arhl.tecturli feudale moldoveneşti., iar din cea a Ţării Româneşti a
doua turlA pe pronaos, tratarea paramentulut ln rlnduri de piatră şi cărămidă,
cu douA reglistre de firide, menţinerea ancadramentelor "cioplite după principiile
goticului, Impletit cu elemente ale re�terli aduse din Transilvania" In Moldova
incă din veacul al XIV-lea, ne evidenţiază că monumentul de Ia Galata repre
zintă o adevărată sinteză a arhitecturii veacurilor următoare, ca rezultat al rela
ţiilor permanente, economice, politice şi culturale dintre cele trei ţări române 79•

71 Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani, tomul I I , Iaşi,
1857, p. 62 ; Th. Codrescu, Uricarul, voi. XVII, p. 401 ; N. A. ,Bogdan , Oraşul Iaşi,

ed. Il, 1913, p. 451. Despre ruinele din aceste construcţii vezi şi C. Chiriţă, op. cit.,
p. 102 ; Hunnumld, Sl.lipl. 15 , p. 177. Una din .,prlncipesele" din familia Sturza
renunţa la 3 martie 1835 la drepturole casei de la Galata pentru a se putea con
strui aid un spdtal. Pentru proiectul acestui �pital vezl ş1 ,.Albina RomAneascA •
din 18 februarie 1840.
72 C. Solomon şi C. Stoide, Documente tecucene, 1, Birl.ad, 1938, p. 56-60 ;
Ion Neculce, op. cit., p. 60, 99, 308.
73 Ion Neculce, op. cit., p. 130.
74 G. Zerva, CdUitoria lui Evlia Celebi, in . Buletinul comisiei istorice a Româ
niei", vol. XVI, p. 278 ; Miron Costin, op. cit., p. 207-208 ; Dr. Andrei Antalfi,
Clllătoria lui Evlia Celebi prin Moldova, in "Buletinul comi.sieli istorice a Româ
niei", vol. XII, p. 43 ; Ion Neculce, op. cit., p. 349 ; Grigor'e II Matei Ghica, in
domnia a doua (1735-1 741), ou strlns oaste şi la Galata .. au făcut hindichiu in
gluru impregiunJ. taberii".
75 Const. Erbiceanu, Istoria Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, Bucureşti, 1888,
p. 423-424.
76 Cronica Ghiculeştilor, p. 255.
77 Th. Cod.rescu, op. cit., p. 402.
78 N. Iorga, Note moldoveneşti fn Zegdturd cu cUidirile bisericeşti şi profane,
tn ,.Buletinul comi siei monumentelor istorice•, an. XXVI (1933), fasc. 77, p. 124.
79 Gh. Curinschi, Monumente de arhitecturii din Iaşi, Bucureşti , 1967, p. 23.
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Mişcarea muncitoreascA şi socialistă ieşeană, se inscrie pe linia unor energice
acţiuni intreprinse de proletariatul român, atestind contribuţia sa insemnatA la
lupta dirză şi necontenită dusă de masele muncitoare Impotriva exploatării, pentru
progres social şi libertăţi democratice.
Creşterea combativităţii de clasă a proletariatului, sporirea potenţialului său
ideologic a dus la crearea unor noi forme de activitate corespunzătoare nivelului
organizatoric la care ajunsese clasa muncitoare din RomAnia, la un moment dat.
Printre metodele şi mijloacele cele mai eficiente folosite in neobosita şi In
delungata sa luptă, un loc important il ocupă Casa Poporului.
Un număr insemnat de documente ce oglindesc aspecte ale mişcării mtmci·
toreşti din ţara noastră, privind perioada de la inceputul secolului nostru pinA in
preajma celui de al doilea război mondial, menţionează frecvent Casa Poporului
ca tribună de luptă a cla sei muncitoare din România.
Lucrarea de faţă işi propune să prezinte principalele aspecte ce privesc acţiu
nile organizate la Casa Poporului, cu intenţia de a scoate ln evidenţA preţioasa
contribuţie pe care a adus-o aceasta la pregătirea ideologicA, mobilizarea şi organi
zarea luptei proletariatului român in general şi cel ieşean ln special.
Printre primele ştiri despre vechimea acestui lăcaş al mişelrii munaltoreştf
din ţara noastrA notăm onferinţa lui I. C. Frimu, ţinută In ziua de 24 ianuarie 1909
la cercul "RomAnia muncitoare", prilej cu care se aminteşte de ,.colecţia pentru
Casa Poporului•.
O nouă ştire in acest sens se găseşte !n documentele Congresului de reconstituire
a P.S.D. care a avut loc in zilele de 31 ianuarie, 1 şi 2 februarie 1910. Printre ra
poartele prezentate la congres, se tnWneşte şi cel ţinut de N. C. Georgescu care
se Intitula Cooperativele şi Casa Poporului 1. Constatăm astfel cA In 1910 Casa
Poporului era o problemă destul de importantă din moment ce un congres punea
in discuţie şi recomanda ca tot la nivelul altui congres să se dezbată chestiuni
in legătură cu aceasta. Faptul este dovedit !il de \.Dl apel al sindicatelor lucrAtorUor
tîmplari din Bucureşti apărut in ,.România muncitoare" din 29 ianuarie 1912, care

1 Documente din istoria mişcării muncttore,ti din Rom4nia, voi.
Ed. politică, Bucureşti, 1968, p. 86.
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indemna muncitorii bucureşteni să facă "ceea ce fac muncttorii din apus. "Intă
riţi - sublinia textul apelului - organizaţiile voastre economice şi politice, măriţi
fondurile lor prin cotizaţiile voastre, faceţi ca in cel mai scurt timp, prin subscripţia
voastrA să clădiţi Casa Poporului" 2• Evident, apelul face aluzie la o clădire de care
clasa muncitoare avea mare nevoie. Remarcăm, de asemenea, că modelul acestei
cerinţe era insuşit după exemplul proletariatului apusean.
La 15 mai 1 913, mai mulţi tovarăşi printre care 1. C. Frimu, D. Pop, Gh. Cris
tesu, Ecaterina Arbore, C. Racovski, Alex. Dobrogeanu, Al. Constantinescu, Otoi
Călin ş.a. 3 semnează actul de constituire al Casei Poporului din Bucureşti, cu
sediul provizoriu in Piaţa Amzei nr. 26.
Actul constitutiv şi statutele stipulează unele prevederi demne de reţinut.
Scopul societăţii era .,de a construi in Bucureşti şi in localităţile muncitoreşti din
ţară clădiri cu săli pentru intruniri, conferinţe, biblioteci populare etc., care să
servească la împărtăşirea ideilor Partidului socialist din România şi a Uniunii
sindicale din toată ţara". De asemenea, se mai prevedea infiinţarea de tipografii
precum şi cooperative de producţie sau de consum ,.indispensabile ridicării nivelului
economic şi intelectual al pAturilor muncitoreşti" 4•
Attt statutele cit şi actul constitutiv, cuprindeau o seamă de cerinţe revoluţio
nare ce şi le propunea spre rezolvare Partidul socialist, cu ajutorul Casei Poporului.
Inalta responsabilitate şi rolul combativ asumate de aceasta, rezultă şi din compo
nenţa membrilor săi fondatori, reprezentanţi de seamă ai clasei muncitoare, al
căror prestigiu neindoielnic s-a inscris la loc de cinste in istoria mişcării munci
toreşti din România.
In condiţiile unei societăţi bazate pe exploatare şi asuprire socială, clasa mun
citoare trebuia să găsească cele mai bune, mai adecvate şi mai eficiente forme de
activitate revoluţionară. Astfel Casa Poporului, creaţie a acelor împrejurări, prin
vasta sa activitate, s-a dovedit deosebit de utilă diverselor acţiuni ale proletaria
tului romAn. Ea a fost căminul, biblioteca, şcoala, sala de spectacol, locul de in
trunire, de grevă, de luptA etc. Iată ce ne mărturiseşte in această privinţă articolul
intitulat, simplu, ,.Casa Poporului" publicat in ziarul .,Tineretul socialist" din 7 oc
tombrie 1919, cind se propaga intE-ns ideea constituirii de case ale poporului şi in
alte centre decit Bucureşti : Ea - mărturiseşte semnatarul articolului - va fi
locul de intilnire al tuturor acelora care muncesc şi sint dornici de o lumE' mai
bună. O casă a ştiinţei, a luminei şi a adevărului ... acolo ne vom stringe cind vom
!Asa lucrul ca să mai învăţăm ceva Va fi mare, largă pentru toţi şi vom putea
lnfiinţa şcoala noastră populară, atit de dorită şi de necesară nouA. Vom putea
sA ne spunem păsurile noastre şi să ne întărim pentru luptE-le de miine ale socia
lismului la care şi noi vom lua parte".
Darea de seamă morală şi materială pe anul 1919 a Partidului socialist din
RomAnia, Secţiunea Bucureşti adre&indu-se maselor dE' muncitori sublinia faptul
el : ,.trebuie să ne dăm seama cu toţii de importanţa Casei Poporului fără de care
nu putem avea intruniri publice cind voim noi, nu putem avea şedinţe regulate,
birourile noastre nu pot lucra, şcoala are nevoie de odăi speciale, nu poate func
ţiona, nu putem avea serate literare, concerte şi conferinţe ştiinţifice, de care
se simte atlta nevoie pentru educaţia sufletească a maselor .. " s.
Materialele pregătite pentru a fi adoptate la Congresul din mai 1921 (Proiec
tele de statut ale Partidului Comunist-Socialist şi respectiv a Sindicatelor din
România) cuprind referiri însemnate cu privire la Casa Poporului. Se precizează
spre exemplu că partidul urmează să se IngrijeascA de ,.bunul mers al instituţiilor
mi4clrii socialiste care se găsesc sub controlul lui direct" cum sint ziarele !fi re,.

.

2

3

Loc. cit., p. 285

Primii cinci au făcut parte din Consiliul de administraţie ales la constituire.
1910-1915,
Ed. politică, Bucureşti, 1968, p. 527.
s Idem, voi. 1916-1921, p. 291.
4 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din Romdnia, voi.
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vistele partid ului , Casa Poporului etc., precum şi faptul nu mai puţin Insemnat,
că acesteia fi revenea sarcina de a centraliza o parte InsemnatA a fondurilor bl
neşti ale organizaţiilor sindicale.
.
Casa Poporului nu era numai un sediu 1.mde se ţineau fntrunirile sau o socie
tate cooperatist! ; ea a fost una din multiplele forme de organizare şi de lupti
unită a muncitorilor, condi ţia principală era ca aceasta să asigure in primul rind
clădirile care să permită in incinta lor dt mai multe activităţi : adunări, spec
tacole, biblioteci, case de economii, coperative de producţie etc.
Prin infiinţarea şi administrarea a diferite activităţi economice, Casele Poporu
lui aveau menirea să asigure o bază materială tuturor acţiunilor organizate ale
mişcării muncitoreşti. Titlul al IV-lea din statute stipulează că fondurile socie
tăţii provin din capital social, capitalul donatorilor, veniturile pe care le vor pro
duce diverse cooperative de producţie şi de consum, infiinţate şi conduse sub
supravegherea Casei Poporului. Totodată cooperativele iniţiate şi conduse de casele
poporului urmăreau educarea membrilor săi In spiritul unei acţiuni economice
colective cooperatiste, chi ar In condiţiile orinduirii capitaliste.
Mişcarea muncitoreascA din ţara noastră a iniţiat numeroase asemenea Case
ale Poporului in principalele centre muncitoreşti ca : Ploieşti, Galaţi, Cfmpina,
Brăila, Turnu-Severin, Piatra-Neamţ, Bacău, Iaşi etc. a căror contribuţi e la avintul
mişcării muncitoreşti a fost din cele mai insemnate.
Ştiri le documentare despre inceputurile activităţii Casei Poporului din Iaşi
atestă faptul că "prin 1918 tovarAşii din Iaşi au depus la Banca ,,Moldova" o nouA
sumA in contul Casei Poporului. Ştirea este confirmată de acad. prof. dr. Petre
Constantinescu-Iaşi care tşi aminteşte că ,.In mai 1918 am fost d emobili zat şi
imediat am luat legătura cu organizaţia socialistă din laşi, frecventind şedinţele
care se ţineau in localul din str. locotenet colonel Langa sau la Casa Poporului
din cartierul Socola" d.
Acţiunea de constituire a fost anevoioasă şi a durat peste doi ani. In acest
timp, mişcarea ieşeană a depus eforturi susţinute pentru adunarea fondurilor ne
cesare, căutlnd in acelaşi timp să suplinească lipsa unei Case a Poporului, care
să le aparţină in intregime, prin adtmări şi acţiuni organizate in săli improvizate
sau inch iriate. ln raportul comitetului regional asupra acti vităţii socialiste şi
sindicale din Moldova, ţinut in luna aprilie 1919, se menţi oneaz ă faptul cA a fost
format "un comitet insArcinat cu stringerea de fonduri pentru ziarul central a l
partidului nostru şi pentru Casa Poporului" 7•
Da şi tovarăşii lor din Bucureşti &au din alte centre muncitoreşti ale ţArii,
muncitorii ieşeni năzuiau spre infAptuirea unei Case a Poporului .unde muncitorii
organtizaţi sA se adune nestingheriţi de nimeni, să se sfătuiască pentru binele co
mun" a.
In luna decembrie a a nului 1919 gazeta "Socialismul" semnala cA din iniţiativa
lucrătorilor ceferişti din Iaşi s-au pus bazele unei societăţi cooperatiste pentru cum
părarea unei Case a Poporului". La această datA acţiunile fntreprinse erau destul
de. avansate deoarece se construise deja un comitet provizoriu cars_avea să cearA
de la centru" toate i nstrucţi unile necesare unei bune organizări a noii societăţi.
Colecta inceputA la Iaşi, indemna ieşenii să fie ,,la lnălţimea conştiinţei pro
letare. ,.Uniţi-vă - suna apelul lansat in paginile ziarului .Iaşul socialist" din 13
februarie 1920 - aduceţi neincetat bani pentru ca să aveţi şi voi casa voastrA,
Casa Poporului "1.
La 1 1 iunie 1921 se incheia actul de vinzare...cumpărare intre proprietArul
imobilului, care avea să devină apoi Casa Poporului şi reprezentanţii acesteia din
"



"

' Magazin istoric, nr. 4, 1971, p. 9 (I nterviul cu acad. Petre Constantinescu
Iaşi, consemnat de conf. univ. dr. 1. Babiot, sub titlul . RetrAiesc cu emoţie amin.:
Urile acelor ani")
7 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din Rom4nia, vol. 1916-1921, Ed.

politicA, Bucure!iti , 1968, p. 185.
• .. Ia.şul socialist" din 15 februarie 1920, p. 4.
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Bucweşti. Printre altele in contract se menţionează : "declarăm că am vindut şi
trecut in deplină proprietate şi posesie imobilul nostru din Iaşi
strada
Socola
nr. 128 pe care il stăpinim in indivizliune cu Societatea Capa Poporului, soci etate
cooperativă pe acţiuni cu sediul in Bucureşti, strada Clmpineanu nr. 50, repre7 en
tată in acest act prin domnii Marin Ştefănescu şi Ion Graur, meseriaşi, a nbii
domicitiaţi in Iaşi , autorizaţi prin procură specială autentificată de Tribunalul
Ufov . . . ' Cumpărătorii se obllgau in acelaşi timp sA respecte
cele prevăzut• in
contract declarindu-se de acord sA ncumpere acest imobil spre a servi filialei Iaşi a
10.
"
Casei Poporului Bucureşti, filială, pe care o vom constitui
Din cele arătate rezultă că la acea dată clădirea Casei Poporului din Iaşi
exista de fapt prin realizarea unei proprietăţi comune asupra imobilului amin'bit,
insA legal nu se oonstituise ca instituţie, fapt care se va realiza abia in august
1 923.
Odată cu cumpărarea intregii proprietăţi a imobilului din strada Socola 128,
aceasta va deveni un loc de frecvente manifestări ale diverselor acţiuni mlDl.cito
reşti ieşene.
In cursul anului 1921, Casa Poporului exista de fapt ca mijloc de activitate
al mişcării muncitoreşti. Din Darea de seamă anuală, materială şi morală a tuturor
sindicatelor şi organizaţiilor pendinte de comi&ia localA a sindicatelor rezultă clar
faptul că .la 15 decembrie 1921 se redeschid localurile din Ghica Vodă, Casa
Poporului ... şi c4 mişcarea sindicală din Iaşi susţine trei localuri printre care :
Casa poporului din strada Socola 128, localul din Ghica Vodă nr. 32 şi localul din
strada Langa nr. 7 . • . • 11
Menţionarea faptului că s-au redeschis localurile amintite, deci şi Casa Poportl
lut, la 15 decembrie 1921, dovedeşte că aceasta funcţiona inainte de greva generală
dăn 1 920, şi că a fost inohisă ca urmare a represiunilor indreptate impotriva ma
selor muncitoare participante la grevă.
In august 1923, se constituie după toate regulile juridice ale vremii Casa
Poporului din Iaşi. Documentar, evenimentul este atestat de faptul cA ,.Intre sub
scrişii : Virgil Ionescu, Gh. Tănase, Ion Lascăr, Maria Stoica, Marin Ştefănescu,
Ion Niculi, Nicolae Ganciu, Gh. B. Ioan, Bolohan Ioan ş.a. a intervenit următorul
act constitutiv al Societăţii cooperative Casa Poporului din Iaşi cu secţiile sale din
Vaslui, FAlciu, Botoşani şi Dorohoi" 12.

Casa Poporului a fost concepută ca o instituţie cuprinzătoare care să ser
vească atit organizaţiilor sindicale cit şi Partidului socialist, iar după 1921 şi
comuniştilor. In 1922 işi aveau sediul in acest looal organizaţia locală P.S.D., Sin
din Iaşi, Sindicatul lucrAtorilor morari, Sind.icatul lucrA
dicatul artelor grafice
torilor din Intreprinderile C.F.R., Sindicatul lucrătorilor in fier şi metal, Sindicatul
lucrătorilor in piele, Sindicatul lucrătorilor in industria textilă, Sindicatul lucrA
torilor in lemn şi mobilA, Sindicatul lucrAtorilor de la R.M.S. etc.
Pe tArim economic Casa Poporului din laşi işi propunea sA grupeze pe mun
citori, "constituindu-i In secţii de producţie, consum, credit şi economie, tinzlnd
astfel la colectivizarea comerţului
şi muncii, la ieftinirea traiului . . . "u Se mai
prevedea inf:iinţarea unor cantine şcolare, unde copii săraci sA fie intreţinuţi gratis.
Programul conceput de intemeietorii Casei Poporului din Iaşi era destul de op
timist ; se prevedea chiar cumpărarea de terenuri pe care să se construiască "lo
cuinţe spaţioase şi igienice, care să fie date
spre locuire pe termene l\ingt la
populaţiile sArace . . . şi un institut de profilaxie a tuberculozei, boală cu caracter
social oare in epoca de astăzi se manifestă pe o scarA destul de intensA" "

·

9 Arh. Trib.
(nenumerotat).
11 Ibidem

municipal

Iaşi,

Fond

Trib.

Iaşi,

S.

III,

dos.

nr.

3261/1921

11 Arh. St. Iaşi, Fond Curtea de Apel Iaşi, S. III, dos. 616/1929, fila 40.

12 Arh. Trib. municipal aşi, Fond Trib., S. ni, dos. 4449/1923, (nenwnerotat).
1l Loc cit.
14 Ibidem.
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Casa Poporului din str. Socola-Iaşi.
Din cele. propuse de autorii statutului, unele s-au realizat, dar majoritatea nu.
Vitregia orinduirii de atunci · a impiedicat de cele mai multe ori realizarea unor
astfel de idealuri ce cAlAuzeau lupta clasei muncitoare ieşene.
Dar direcţia in care şi-a desfăşurat cu succes activitatea acest edificiu revo
luţionar a fost acţiunea unitA a proletariatului ieşean pentru drepturi economice şi
politice, pentru o viaţA nouA lipsitA de exploatare şi prejudecăţi.
IncA de la in�utul existenţei sale, Casa . PopOrului din Socola - Iaşi .s-a
i mpus ca o fortăreaţA de luptA e. muncitorilor. Caracterul revoluţionar al Intruniri
lor şi. manifestărilor ce aveau loc aici a atras atenţia autorităţilor care nu lntlrzie
sA la mAsuri de · supraveghere a acesteia. ln · · legăturA cu un asemenea fapt, ziarul
. Opinia" din 18 noiembrie 1922 ne informeazA cA "muncitorii organizaţi ln sin
dicatele profesionale şi acţionari la Casa Poporului slnt foarte agitaţi din cauza
Intenţiei autoritAţllor de a institui un post de jandarmi la Casa Poporului din
strada Socola".
Intr-un raport dln anul 1924 al P.C.R. cAtre Federaţia ComunistA BalcanicA se
menţionează cA : "In oraşul Iaşi Casa Poporului este ocupatA .de jandarmi şi nu
permite pentru partid nici o adunare. . . . " 15 La 1 mai 1926 muncitorii ieşeni adre
seazA un protest puternic
autorităţilor Impotriva actului
arbitrar al acestora
menţinerii trupelor ln jurul
de a Interzice Intrunirea de 1 Mat ca şi Impotriva
Casei Poporului. In pofida oricăror ameninţări, muncitorii "au staţlonat ln faţa lo
cului de intrunire aştept!nd rAspunsul delegaţiei trimisA la prefect" ,._
.Grija" cu care autorităţile supravegheau acee�tA clAdire intervenind adesea
cu brutalitate, atestA cA aici la Casa Poporului din Socola se desfăşurau acţiuni

15 Documente din istoria mişcării muncitoreşti din Rom4nia, voi. 1921-1924,

Ed. politică, Bucureşti, 1970, p. 378.
16 "Opinia", Iaşi, din 7 mai 1926

24

-

Cercetări istorice
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revoluţionare de amploare, bine organizate, la care participau un număr mare de
muncitori. De altfel alegerea poziţiei acestui local, tn apropierea atelierelor C.F.R.
.,Nicolina" şi a "Ţesăturii", cele mai mari intreprinderi din Iaşi, in acea vreme,
(:xplică scopul şi combativitate& acestei case.
Aici s-au intrunit de nenumărate ori muncitorii ceferişti, texti lişti şi din alte
ramuri de producţie, organiztndu-se In lupta pentru apArarea drepturilor lor şi ale
intregii clase muncitoare. Prezenţa in mijlocul lor a unor fruntaşi de seamă ai
mişcării noastre muncitoreşti cum au fost Ilie Pintilie, Constanth Ivănuş,
Gh. Gheorghiu-Dej , Gh. şi Zaharia Tănase, dr. Ghelerter, Leon Gheler, Virgil Ionescu,
Gh. Popa şi mulţi alţii explică importanţa deosebită a acestor acţiuni. Rostirea de
către aceştia a unor inflăcărate discursuri, indemnind şi mobilizfnd pe muncitori tn
lupta organizată impotriva regimului burghezo-moşieresc, scoate !n evidenţă rolul
pozitiv pe care 1-a jucat Casa Poporului In lupta unitA a proletariatului ieşean.
De nt'numărate ori la pupitrul tribunei ce străjuia sala mare a Casei Poporu
din alte localităţi ca : Bucu
reşti, Galaţi, Neamţ, Dej etc., pronunţlndu-se pentru lupta unită şi hotAritA a
proletariatului din toată ţara.

lui - Socola, au vorbit reprezentanţii muncitorilor

De la tribuna acestui edificiu munc-i toresc s-au abordat cele mai arzătoare pro
bleme ce interesau clasa muncitoare ca : situaţia
grea a muncitorilor, necesitatea
dictaturii proletare, combaterea tendinţei claselor stăp!nitoare de a reduce salariile
muncitorilor, importanţa şi istoricul zilei de 1 Mai, condamnarea curbelor de sa
crificiu, lupta organizatA a celor exploataţi, unitatea de acţiune a clasei munci
toare. tn 1928, 6 mai, ziarul "Socialismul" scria in paginile sale că : .se constată
o vie acţiune a Casei Poporului. Referirea este generală la toate casele de la care
credem că nu face excepţie cea de la Iaşi. Se relatează pe larg că ziua de 1 Mal
a fost sArbătorită - la Iaşi - de scC"ţiunea democratică-socială printr-o Intru
nire la sediul Casei Poporului unde a vorbit Ilie Popa "care face apel la unitatea
clasei muncitoare". Aceleaşi rinduri ale ziarului ne informează că au mai avut loc
Intruniri tot la Case ale poporului din Clmpina, Galaţi, Brăila etc.
Dintr-un raport al organelor de .ordine şi siguranţA" rezultă că la 4 noiem
brie 1931, orele 17, la Casa Poporului din laşi a avut loc o mare intrunire convo
cată de sindicatul C.F.R. laşi, .,la care au luat parte 2.000 lucrători din AteUerele
Nlcolina-Socola sub prezidenţa lui Cloţan " 11.

Intr-un alt raport al agentului de rond reiese că .Ia Casa Poporului din Socola
a avut loc intrunirea lucrătorilor din Atelierele C.F.R. .Nicomna". A vorbit şefu
echipei Ganciu, Pintilie şi alţii. S-au adunat 600 persoane" 1'. Alte rapoarte menţio
nează cifra de 200-300, aceasta dovedind că problemele ce se discutau aici interesau
tn cel mai inalt grad masele de oameni ai muncii care ţineau să ia parte la
dezbaterea lor.

l

ln perioada evenimentelor care au premers eroicelor lupte ale proletariatuluJ
romAn din ianuarie-februarie 1933, la Casa Poporului Iaşi s-a desfăşurat o susţi
nută activitate revoluţionară. Localul constituia de fapt .,Sediul-central" al ac
ţiunilor lntreprinse, in primul rind de muncitorimea ceferistă de la "Nicolina".

In 1932 intrunirile de la Casa Poporului
din Socola dezbăteau problema ar
zătoare a reducerii salariilor, problemă aruncată pe umerii muncitorilor de cike
oligarhia românească pentru a scăpa de criza !n care se zbătea.
Un raport al agentului de poliţie cAtre inspector ne fac cunoscute evenimentele
semnalate de el in decursul a 24 ore... .Ja Casa Poporului, elin Socola 128 menţionenză aceasta ,....- a fost o intrunire a lucritorilor din Atelierele C.F.R. .Ni
colina" cu vreo 200 persoane, a vorbit Dl. Virgil Ionescu şi lucrătorii Ilie Pintilie şi
Timofte, despre reducerea &alariilor. Discuţiile condamnA .,curba de sacrificiu".
Jntr-un alt raport asemănător se menţiona faptul că "adunarea a avut loc ca pro-

17 Arh. St. laşi, Fond lnspect. reg. de poliţie I�. dos. 2/1928, flla 474.
1B .-\ r h. St. Iaşi, Fond lnspect. Ia!ii, dos. 3/1932, fila 220.
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.est impotriva inten�iei autorităţilor centrale de a reduce salariile muncitorilor cu
l0-500/o".
Asemenea rapoarte inU!nim frecvent in arhivele privitoare la această pro
blemă. In toată această perioadă, pină la declanşarea grevei din februarie 1933,
muncitorii ceferişti au protestat vehement impotriva "curbelor de sacrificiu" şi
!mpotriva orinduielilor regimului capitalist găsind in Casa Poporului o .,fortăreaţA",
am putea spune, de unde izvora forţa
unei conştiinţe cA sint in deplinAtatea
drepturilor lor şi că locul pe care stăteau le aparţinea, erau proprietarii acelei
averi. Aceasta le sporea puterea de luptă.

La 19 ianuarie 1932 a avut loc in localul din strada Socola o adunare a cefe
riştilor ieşeni , la care, printre alte probleme, s-a procedat la lărgirea comitetu
lui de acţiune al acestora. Tot aici la Casa Poporului din Socola a avut loc intru
nirea din 2 februarie 1933 a lucrători lor de la Ateliere, la care Ilie Pintilie, Gan
ciu şi alţii au vorbit şi "s-a pus problema ca a doua zi dimineaţa, ora 7,30 să
declare grevă".
ln marea lor majoritate adunările Casei Poporului din Socola s-au desfăşu
rat sub semnul frontului unic muncitoresc. Nu odată de la tribuna acestui edificiu,
comuniştii şi socialiştii au pledat pentru unitatea de acţiune a clasei muncitoare.
In cadrul manifestărilor organizate aici au fost momente cind intre comunişti şi
socialişti apăreau unele dinTgenţe, dar ideea de unitate a tuturor muncitori
lor in lupta contra vechii orînduiri şi pentru clădirea uneia noi nu a fost părăsită
niciodată.

Impotriva acestor sedii <tic Casei Poporului, s-au năpustit nu numai autorităţile
care, după cum s-a a rătat, urmăreau cu maximum de atenţie acttivitatea lor, ci
adesea bande de huligani, elemente ale fascismului atentau la existenţa sa, dar
riposta muncitorilor, in fruntea cărora se găseau comuniştii, a fost promptă. La
26 iunie 1936 ceferiştii ieşeni s-au adunat la Casa Poporului pentru a aduce protestul
lor energic contra elementelor fasciste care au atacat Casa Poporului din Bucu
reşti.
In ziua de 18 August 1936, o mare adunare de la Casa Poporului din Socola Iaşi a aderat la frontul păcii şi a votat o moţiune impotriva războiului. Pe aceeaşi
linie se inscrie şi intrunirea ţinută pe ziua de 28 iunie 1 937 cind comuniştii au
făcut apel, situindu-se pl"in aceasta in fruntea acţiunii, la lupta organizată a
muncitorilor ceferdşti ieşeni impotriva elementelor fasciste declasate ce pregăteau
un atac impotriva Casei Poporului din Socola.
Cu toate opresiunile şi ameninţările adresate participanţilor la acţiunile
organizate in cadrul Casei Poporului, nici s-a desfăşurat in permanenţă, pină in
preajma declanşării celui de al doilea război mondial, activităţi ce au menţinut
mobilizată şi unită muncitorimea ieşeană. In primăvara anului 1939, ziarul "Opinia"
anunţă cu titlu mare : "Un reuşit festival muncitoresc ·l a oare Casa Poporului din
Socola a fost neincăpătoare pentru mulţimea venită să uite o clipă necazurile" 19 ne informează gazeta citată. Interpreţii au fost muncitorii şi copiii acestora, iar
repertoriul cuprindea bucăţi din clasicii români.

De altfel, de-a lungul existenţei sale Casa Poporului, in contextul acţiunilor cu
conţinut revoluţionar, a cuprins şi o seamă de alte activităţi care au venit in spriji
nul celor dintii. Menţionăm citeva dintre ele : aici s-au ţinut şezători artistice
la care participau in aceeaşi măsură tineri şi virstnici , aici se afla redacţia şi ad-·
ministraţia ziarului "laşul socialist". Cei ce frecventau acest sed iu găseau o bibliO
tecă populară bine dotată care purta sugestiv numele marelui socialist C. Dobro
geanu-Gherea ; activităţi de dans, sport, precum şi alte asemenea manifestări a
căror conţinut nu urmArea altceva decît îmbogăţirea spiritului muncitorilor, ridicarea
conştiinţei lor pe treptele superioare ale ideologiei muncitoreşti lnai·ntete;-·· ·--· - - - - - ·
19 .Opinia", Tn!)i din 27 aprilie 1 939.
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Declanşarea celui de al doilea rAzboi mondial şi evenimentele ce i-au unnat
nu mai permiteau continuarea activităţii Caset Poporului. De altfel "imobilul din
strada Socola nr. 166, colţ cu strada Atelierelor a fost dArimat", - dupA cum re
zultA dintr-o adresA cAtre PrimAria municipiului Iaşi datată 15 mai 1 942 20•
In prezent locul unde a fost Casa poporului din Iaşi este marcat de un
soclu pe care stă fixată o placA comemorativA ce aminteşte de bogata şi Indelun
gata activitate a Casei Poporului pe linia multiplelor acţiuni ale proletariatului
ieşean, menite sA unească şi să sporeascA forţa intregii clasei muncitoare !m
potriva duşmanului de clasA.

20 Ca urmare a unor mAsuri periodice intreprinse de administraţia locală pri
vind renumerotarea imobUelor Or84Ului, Casa poporului apare InregistratA la nr. 128,
132, 144, 166, din str. Socola.

www.cimec.ro / www.palatulculturii.ro

CASA IN CARE A FOST VOTATA CONSTIT U I REA
PARTI D U LU I COM U N IST ROMAN
ELISABETA IONIŢA fi GH. GRIVIŢEANU

. tn acest loc se afla casa ln care la 8 mai 1921 s-a ţinut congresul de consti
tuire a Partidului Comunist Rom4n" . Aceste rinduri le găsim astăzi inscrise pe o
placă de marmoră fixaU! pe peretele uneia dintre clădirile situate in complexul de
blocuri construite in Piaţa Palatului din Bucureşti. Prin acel loc, s-a aflat clndva
strada Sfintu Ionică, care se incrucişa cu str. Cimpineanu (astăzi 13 decembrie) ce
col:ora pe ltngă Teatrul Naţional. La colţ - cu cite o faţadă spre fiecare stradd -,
la nr. 12 se afla o casă cu un etaj, construită In stilul arhitectonic obişnuit din
veacul trecut. Nu atrăgea cu nimic atenţia prin aspectu-l exterior. La parter, chiar
pe colţ, era o băcănie cu vitrinele pe o parte şi alta a strllzilor. Apoi - pe latm·a
de pe strada Sfintu Ionică - se găsea un gang care ducea spre o scară ce urca la
etajul clădirii. Acolo, din anul 1915, se afla Clubul mişcării muncitoreşti. Acolo era
locul spre care, in faptul serii, după ce terminau lucrul, se indreptau muncitorii din
toate colţurile Bucureştiului, acolo veneau să asculte conferinţele instructive, ţin11te
de figuri marcante ale mişcării socialiste, acolo se lntruneau lucrători de la diferite
intreprinderi ca să hotllrască poziţia lor, revendicările lor in greve, acolo pregăteau
programe artistice echipele culturale muncitoreşti, acolo. . . şi multe s-ar putea
spune despre ce a insemnat acest local pentru mişcarea muncitoreascA in anii pre
mergător! creării P.C.R. in mai 1921. Era "clubul nostru", .sala de la centru•,
era
,.sediul
de la Sfintu
Ionică"
ne
mărturisesc
şi
azi
parllct
panţii la mişcarea revoluţionară, socialistă din acele vremuri. Nu era prea · mare
acest local, ba, in momente de prezenţă mai numeroasA. devenea chiar neincăpător
Localul sindicatelor noastre este absolut neincăpător - se spunea intr-un articol
apărut in "Socialismul" din 22 iunie 1919. E ora 9 dimineaţa, rind pe rind delegaţii
se Intrunesc la sindicate, unde cu mare greutate pot pătrunde şi de unde cu greu
pot ieşi.
atîta afluenţă In sală, e atîta lume pe ganguri şi coridoare, incit ne
gindim ce ar fi ducă am pune in aplicare ideea care ne călăuzeşte de mult, ide{"a
unei Case a poporului".
Dintr-o necesitate puternic resimţită in cadrul mişcării muncitoreşti, au luat
in acei ani fiinţă şi alte săli de intrunire pentru muncitori. Aşa erau cele din
str. Măgurelc, sălile din Calea Griviţei, din cartierul Şerban Vodă, sala din 13 sep
tembrie şi allele. Cu toate acestea, sediul din Sfintu Ionică a rămas cel mai apro
piat de inima oamenilor, de inima acelora care îşi dădeau prea bine seama cc'l
numai uniţi, numai organizaţi vor reuşi să-şi schimbe soarta. Acest fapt il lnlele.

•

E
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Schiţa casei din Bucureşti in care a fost votat ă constituirea Partidului Comunist
Român.
geau mai bine in camerele m1C1, pe băncile sălii de conferinţe, in acea atmosfet·?l
de elan fierbinte revoluţionar, cind prin tot ceea ce făceau, se simţeau mai aproape
de o lume nouA, pe care o doreau cît mai repede realizatA.

Clubul socialist se compunea din citeva incAperi. Urctnd pe scară, la stinga,
se aflau două camere alăturate : una aparţinea sindicatului chelnerilor, iar cealaltă
care avea ferestrele spre strada Cimpineanu, - era sediul societăţii de ajutor
mutual .Munca•. Din hol se putea intra la sindicatele mixte, sau in partea opusli, in
biQllotecă, o cameră inzestratA cu 8 dulapuri mari, pline de cărţi - unele de mare
valoare - multe provenind incA de la vechea mişcare socialistă. Biblioteca era
mereu imbogăţită prin donaţii făcute de simpatizanţii sau militantii socialişti. Din
bibliotecă se intra la redacţia ziarului .Socialismul". Aici, in noiembrie 1918, cind
şi-au reluat activitatea legală Partidul Socialist şi organi zaţi il e muncitoreşti, după
plecarea trupelor de ocupaţie din Bucureşti, a apărut primul număr al ziarului,
sub titlul • Trăiască socialismul". Redacţia era mică in raport cu pretenţiile gaze
tei ; de aceea, in mai 1 920 s-a mutat intr-un loral. nou, mai încăpător, din straua
Academiei .
•

Redacţie . . . ! E un cuvînt care in intelesul zilelor noastre nu mai seamănil c u
ceea c e s e intimpla acum cinci decenii şi mai bine acolo unde s e tipărea .Sociu
Usmul•. Se lucra din greu, cu mijloace materiale •·eduse, se intimpinau multiple
greutăţi din partea autorităţilor, care prin cenzură căutau să restringă sfera de
influenţă a ziarului . Nu rareori publicarea unor articole pe probleme sociale, cu ltural 
educative sau politice, suscita vii discuţii, care se continuau in d elun g in sedi ul
secretariatului partidului socialist şi al comi sie i generale a sindicatelor situat
intr-o cameră aflatA pe colţul clădirii. Din aceaslti cameră se ieşea intr-un balcon
care a fost de atitea ori o adevărată tribună în faţa mulţimii demonstranţilor aflate
in stradă.
Cea mai importantă încăpere a cl ădirii era .sala de şedinţe•, ,.sala mare a
sindicatelor•. Avea doar vreo 200-250 de locuri ; in anumite momente a ajuns s;)
cuprindA mult mai multe ·sute de ascultlitori . Cei care nu mai găs eau loc, stăteau
tn picioare; pe hol, pe scAriţa' de urcare.
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Este greu sA putem descrie astAzi multitudinea de activităţi care aveau loc
h ..:el sediu. In lnteriorol său, de dimineaţa şi pinA seara tirziu era o agttati "
:'l'ltânuă. Ziarul .Socialismul" anunţa aproape zilnic diferite programe la club,

li""J'JIlizate de Partidul socialist sau de secţiunea Bucureşti a Partidului socialist,
� Comisia generalA a sindicatelor, de sindicatele din diferite ramuri industrial!',
% nneretul socialist, de . Cercul de studii socialeM. Aveau loc alei Intruniri şi
:"!:CS�Atuiri sindicale ale lucrătorilor Umplari, metalurgişti şi ceferişti, căroţaşi,
:&fJieri şi coafor!, instalatori de apA, funcţionari de magazine şi birouri, morari
F: brutari, chelneri, l ucrAtori de Ia uzinele şi atelierele SocietAtii tramvaielor comu
Y..lle etc. In fiecare searA, cite un sindicat ţinea şedinţe cu membrii sAi : luni :::Jmarii , marţi - timplarii, vineri - metalurgiştii, simbAtA - tapiţerii. IatA ur
munţ apărut in .Socialismul• din 24 noiembrie 1918 : .DuminicA au loc la
tediul organizaţiilor din CapitalA urmAtoarele şedinţe : dimineaţa şedinţa comunA a
!iZDdicatelor de la ora 9-1 1. Chestiunile ce se dezbat avind un caracter general,
:m-arlşli din sindicate să nu lipseascA nici unul. DupA amiazA, de la ora 2-3
sedinţa cercului .,Ti neretul muncitor•. De _ la ora 3-5 şedinţa secţiunii partidului•.
La aceste şedinţe se discutau de fiecare dată chestiuni ale organizArii in
siDdicate şi ale muncii sindicale, sarcinile curente, memoriile cu revendicAri ce
anna u a fi fnmlnate patronilor, o serie de alte probleme vitale ale mişcării, legate
bl acea perioadă de acţiunile greviste, de necesitatea creşterii combativitAţii lor.
Şedinţele sAptAminale publice ale secţiunii Bucureşti a Partidului socialist,
mre se ţineau in sala duhului, duminica seara, iar vara simbAta seara, deve
IM.'au .tot mai mult centrul de acţiune al mişcării socialiste• - cum le caracteriza
.5ocialismuJ• - .fiind populate de o imensă mulţime de tovarăşi şi tovarăşe".
Prin faţa micii tribune din aceastil sală au trecut numeroşi militanţi, a căror acti
ntate revoluţionară a · contribuit la dezvoltarea mişcării muncitoreşti In ţar:t
noastrA : 1. C. Frimu, Gh. Crislescu, Ecaterina Arbore, Alecu Constantinescu,
Gh. Niculescu-Mizll, Gh. M. Vasilescu, Al. Zalic, Theodor Iordăchescu, Leonte
Filipescu, Toma Dragu, Al. Pătruţescu etc. Conferinţele lor, luArile lor de cuvint
abordau cele mai diferite teme de politică internă şi internaţională.
In aceste reuniuni se purtau deseori discuţii In jurul unor probleme de bază
privind orientarea ideologici a Partidului socialist, vădind poziţii diferite şi
curente diferite, care generau o puternică luptă de opinii, al cărui rezultat era un
proces de clarificare politică ideologică şi intArirea elementelor revoluţionare.
Astfel, Inainte de a fi publicată in .Socialismul• din 9/22 decembrie 1 918, "Decla
raţia de principii• - primul document programatic nl Partidului socialist, tn care
a fost Inscris principiul dictaturii proletariatului - s-au purtat vii discuţii :
.Comitetul Secţiunii aduce la cunoştinţll membrilor săi că la şedinţa de duminică,
18 noiembrie, ora 3 p.m., se va continua discuţia in jurol .Declaraţiei de prin
cipW a partidului socialist. După discuţii, rezoluţia se va pune la vot. . . • - citim
intr-o gazetă a vremii.
Tot tn Incinta clubului din strada Sflntu Ionică lşi desfăşura activitatea şi
mişcarea de tineret. Cercul • Tineretul muncitor• ţinea aici şedinţe cu caracter
cultural-educativ In fiecare duminică la ora 2 d.m. Numeroşi tineri le frecventau.
Un moment important in ceea ce priveşte maturizarea politică a mişcirii de
tineret şi care a avut loc In incinta sediului din strada Sfinlu Ionică 1-a constituit
Conferinţa Tineretului Socialist din România din august 1919. lată ce se consemna
in presa socialistă despre acest fapt : .,Duminică, 10 august 1919, a avut loc tn
sala mare de la club prima conferinţă a cercurilor • Tineretului socialist• din RomA
nia. Au luat parte 18 delegaţi din partea : Bucureşti, Piatra Neamţ, Bacău, li'oc
şani, Galaţi, Brăila, Ploieşti, Cimpina şi din partea C.C. al Tineretului socialist•.
Clubul servea ca loc de intilnire şi pentru studenţii socialişti.
Miercurea seara se ţineau cu regularitate conferinţele organizate de .cercul
de studii sociale". lncepute cu un auditoriu care abia ocupa primele 2 rinduri de
t-ănci, conferinţele de miercuri seara au ajuns să atragă treptat un numAr de
participanţi pe care abia il putea cuprinde sala mare. Plăcutele seri, cu obişnuite
discuţii contr adictori i , se desfăşurau tn jurul temelor conferenţlate ca : . Socialiş-
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mul şi naţionalitatea• ţinută de I. Mirea, . Partidele socialiste pinA la război"
prezentată de I. Sion" "Istoricul partidelor socialiste din Rusia" de dr. E Arbore
etc.
O febrilă activitate pllnli de voie bună, entuziasm şi atmosferă sărbătoreasc:'i
se desfăşura in toate încăperile sediului in vederea organizării sărbătoririi zilei
de 1 Mai. Atunci, pînă departe se auzeau cîntecele revoluţionare pregătite de corul
muncitoresc. Intr-o cameră se inlîlneau comitetele sindicale, comisia locală şi
com1tetul secţiunii Bucureşti al Partidului socialist, care puneau la punct pro
gramul festiv. Pregătirile se prelungenu pînă noaptea tîrziu, iar sarbătorirea, ca
urmare a lipsei de spaţiu la club, avea loc a doua :zi cînd grupuri de muncitori şi
diferiţi salariaţi ai statului, cu familiile, se indreptau spre grădina Bordei.
La sediul socialist din strada Sfinlu Ionică aveau insă loc şi serbări munci
toreşti de mai mică . amploare, organizate de diferite sindi cate. Aşa, de pildă, in
.Socialismul " din 14 aprilie 1 920, sindicatul vinzătorilor nmbulanţi anunţa eli :
.luni, 12 aprilie, orele 3 p.m. va avea loc un festival artisti c literar". ln cadrul lui
au vorbit : V. Anagnoste despre .Literatura rusă in lumina evenimentelor sociale"
şi Gala Galaction care a citit din lucrări proprii. Apoi a avut loc un recital de
e:anto şi violoncel, s-au recitat poezii .
In cadrul clubului aveau loc permanent cursuri d e limbi străine, d e espe
ranto.
Memoria celor dispăruţi, a stegarilor clasei muncitoare a fost intotdeauna
respectată şi cinstită cu veneraţie de către mişcarea munci lorească din ţara noas
tră. Şi unde se putea mai bine aminti şi aduce un pios omagiu faptelor eroice
ale unor luptători, decit la .clubul nostru• ? Acolo, in 1919, de pildă, s-au come
morat 2 ani de la moartea dr. Ottoi Călin şi a lui Max Wexler. Sala clubului
socialist era neinclipătoare pentru numărul mare al acelora care veniseră sA par
ticipe la comemorare. Au luat cuvintul : Al. Dobrogeanu-Gherea, L. Ghellcr,
V. Anagnoste, Emil Socor, C. Popovici, Gh. Cristescu, E. Arbore etc.
Pentru comemorarea Comunei din Paris se intruneau muncitorii, la toate
sălile socialiste din Bucureşti, şi mai ales in ,.sala de la centru •. .Socialismul • . din
1!J martie 1920 arăta cu această ocazie conferenţiarii care urmau să ia cuvint•Jl
in cadrul acţiunii. .La centru - I. Marcovici şi B. Lăzăreanu, In Griviţa
T. Dragu, La Ovidiu - Th. Iordăchescu, La Piscului - Constantin Popovicl, la
13 septembrie - M. Vitejescu, la Şerban Vodă - Gheorghiu, la Măgurele M. Gănescu, la Laborator - V. Anagnoste• .
La moartea lui Constantin Dobrogeanu-Gherea, d e dimineaţă ş i pînă noaptea
tirziu, a fost un adevlrat pelerinaj la sediul partidului. La balconul clubului s-a
at·borat steagul roşu al partidului indoliat. Sala cea mare a fost complet drapată
in roşu şi negru. Din balconul clubului au vorbit Gh. Cristescu, salutind memoria
celui dispărut, apoi Şerban Voinea din partea ziarului .Socialismul•. Au luat
cuvtntul şi delegaţi din provincie.
.
Acestei Intregi varietâţi de activităţi avea să i se adauge acum cinci decenii
cea mai frumoasă pagină din existenţa clubului socialist din strada Sfintu Ionică,
acea pagină scrisă in viltoarea luptelor revoluţionare pentru crearea Partidului
Comunist RomAn. Spre clubul din Sfintu Ionică, zilnic se indreptau reprezentanţi
al proletariatului din diferite intreprinderi, mase de oameni ai muncii ; ei umpleau
chibul cu un puternic freamăt revoluţionar. De la gangul de intrare şi plnl\ · f n
toate sălile d e l a etaj era o agitaţie continuă. D e multe ori, de aici, d e l a clubul
socialist, a fost ridicat steagul luptei in acei ani
aici, in cadrul miti ngurilor şi
al adunărilor proletare se hotărau revendicările economice şi politice care să fie
incluse In memorlii. La o tntrUn.i l"el protestatarA din f decembtlie 1 9 1 0 - ca rAspuns
la primirea care se făcea regelui Ferdinand Intors in Bucureşti - .peste 3 000 de
muncitori umpleau sala mare, încăperile laterale, - se consemna in presa socia
listă. Au fost ' prezenţi lucri!ltori ceferişti şi .o mare parte din greYiştii de la Regie.
In salA au vorbit tovarăşii Oprescu, Vasilescu, Şerban Voinea. In stradă, tovarăşii
Ţlgău,, Popovicl . şi Teodorescu. DupA aceea, au mai vorbit din balconul impodobit
cu steagul roşu tovarăş U I. Moscovici şi Mişu Nicolescu de la Tineretul Muncitor

�ti Cristescu".
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La 13 decembrie 1918, ln timpul demonstraţiei de stradA a muncltorimli
bucureştene, s-a hotArit ca toţi lucrAtorii sA vinA după prinz la club pentru a
manifesta solidaritatea lor cu lucrătorii tipografi aflaţi In grevă. ln dupA-amiaza
cenuşie a acelei zile de decembrie, coloanele muncitorilor care se indreptau spre
sediul din strada Sfintu Ionică au fost intimpinate de cordoane de militari. Din
balconul clubului au vorbit mulţimii de muncitori şi soldaţi I. C. Frimu, Gh. Teo
dorescu, D. Popp etc. A urmat represiune&. Au fost omoriţi şi arestaţi mulţi parti
cipanţi. In timpul procesului, Gh. Teodorescu intrebat de ce a vorbit de la balcon
şi nu din salA, a răspuns : . mulţimea venise in numAr aşa de mare incit nu
incăpea in salA". Iar N. G�nescu, aflat in momentul represiunii in club, a arătat
că ,.toţi care s-au aflat acolo au fost daţi jos şi bătuţi cu paturile de puşcA". Atunci
sediul socialist a avut mult de suferit : casieria a fost devastată, multe cărţi din
bibliotecA au fost furate, mobilele distruse, o serie de acte rupte. Sigiliul a fost
pus pe uşi. Pentru un timp, sediul a fost inchis.
N-a fost singura dată cind sediul din strada Sfintu Ionică a fost inchis. Acesta
era de fapt o dovadă că autorit!ţile nu vedeau cu ochi buni activitatea care se
desfăşura acolo, dragostea cu care muncitorii veneau la club. De aceea, o dată
cu creşterea combativităţii luptei de clasă a proletariatului, pe linia unor mAsuri
excepţionale de suspendare a dreptului de intrunire, au fost din nou sigilate sălile
clubului in vara anului 1919. • De ieri dimineaţa (3 iunie 1919 - n.a.) s-au obser
vat măsuri militare deosebite ln Jurul şi in localul nostru. La prinz, accesul in
sala mare a fost interzis. . . DupA percheziţie, toate intrările afară de sala adminis
traţiei au fost sigilate. Azi dimineaţa nimeni nu mai putea intra in salii" (.Socia
lismul" din 4.VI.1919). ln numele . mişcării muncitoreşti, Comitetul Executiv al
Partidului Socialist şi Comisia generalA a sindicatelor, au protestat impotriva clces
tui .sistem de continuA ilegalitate, cu arestări zilnice, impiedicarea accesului Ia
club, inchiderea localurilor etc. •
Zilele lui octombrie 1920. . .

Proletariatul din Intreaga ţarA, ca semn al maturităţii sale politice, s-a ridi
cat in cea mai mare bătălie de clasA cunoscutA pinA la acea dată. ln 11 octom
brie 1920, in sala Clubului socialist, s-au intrunit Consiliul general al Partidului
Socialist şl Comisia generalll a sindicatelor, care au elaborat· ultimatumul mun
citorlmii cAtre guvern.
In zilele urmAtoare, in cele opt săli din Capitală in frunte cu cea de la
. centru•, au avut loc intruniri in care muncitorimea cerea ,,Intr-un singur glas
intronarea legalităţii•, arătînd că e gata să lupte. ln acele zile, la Clubul socia
list animaţia era extrem de mare, se perindau numeroase delegaţii ale muncito
rilor din diferite atellere şi fabrici, discutind ultimele instrucţiuni legate de
declanşarea grevei generale. In redacţia ziarelor .Socialismul" şi • Tineretul socia
list•, se lucra febril pentru a se scoate numere cit mai bogate şi mai mobiliza
toare. Se uita de oboseală şi lucrul continua pinA la ore inaintate din noapte. Ca
urmare a faptului că guvernul nu a dat curs cererilor muncitoreşti, la 20 octom
brie, Ia apelul Partidului socialist şi al Comisiei generale a sindicatelor, mun
citorii au declarat greva generală. S-a introdus starea de asediu. Cenzura a fost
aplicatll cu şi mal mare tArie.
Ziarul .Chemarea• din 24 octombrie 1920 arAta că : ,.Clubul socialist a fost
complet ocupat de armată joi după-amiază. Muncitorii care se aflau tn sAlile
organizaţiilor au fost evacuaţi cu forţa. Ziarul .Socialismul• a fost suprimat de
cenzură".
Uşile sediului din strada Sfintu Ionică au rămas inchise pentru multă vreme.
Seara după lucru, deseori paşii muncitorilor se indreptau pe strada C!mpineanu In
jos sau dinspre Gişmigiu, o luau pe Brezoianu spre clubul lor, sperind că poc1te
vor zl!ri lumină la ferestre şi vor auzi zvon de glasuri ale celor dinăuntru. Dar
nimic, găseau tot u l pustiu, întunecat. Numeroase intervenţii s-au făcut pentru
deschidere. Un memori u a fost prezentat de o delegaţie de 200 muncitori, apar
ţinînd tuturor organizaţi ilor din Capitală, preşedintelui Adunării Deputaţilor
Duiliu Zamfirescu, cerînd ridicarea sigiliului, dar fără rezultat.
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Experienţa grevei generale a arătat mai mult ca oricind necesitatea fiuririi

unui partid politic consecvent revoluţionar.
La 8 mai 1921, cind s-au deschis lucrArile congresului, care a rămas in istoria

ţlrll noastre ca unul din momentele cele mai insemnate, delegaţii veniţi din partea
a 29 de secţiuni ale Partidului socialist nu s-au lndreptat spre sala mare din strada
Sftntu Ionică, ci spre sălile modeste ale redacţiei .,Socialismul" din strada Aca
demiei . .,Din cauza şicanelor guvernului, dezbaterile - congresului nostru - scria
.,Socialismul" In 12 mai 1921 - nu au putut avea loc in sala Clubului sociaiist
aflat de la greva generală din octombrie sub paza baionetelor soldăţeşti •.
Urmare a presiunilor repetate făcute de mase la Ministerul de interne, a
fost obţinută aprobarea ca lucrArile congresului să fie continuate in localul clu
bului socialist.
Intre zidurile acestei clădiri, unde de-a lungul anilor s-au plămădit atitea
idealuri de viaţă nouă, unde s-au format atitea spirite revoluţionare, aici, In seara
zilei de 11 mai 1921, in entuziasmul celor prezenţi, a luat naştere un partid nou ,
care a devenit continuatorul celor mai bune tradiţii de lupt� revoluţionari ale
poporului nostru, ridic!ndu-le pe o treaptă superioară, deschizind proletariatului
romAn drumul spre victorie. IatA ce povesteşte Mihai Cruceanu, unul dintre parti
cipanţii la acest moment memorabil : •. . . In sala cea mare a Clubului, impodobilă
de tovarăşii şi tovarăşele noastre, care se intreceau parcă intre ei, se intindea in
fund o masA lungi acoperiti toatA cu pinzA roşie, Iar deasupra un modest vas cu
flori. . . Rezultatul (votului - n.n.) a fost salutat cu ovaţii In sai�. Ochii tuturor
striluceau. Dintr-o dati in intreaga sali a izbucnit lnilţitoare .Intemaţionala".
A fost un moment de adincA emoţie. Ne priveam cu ochii strălucitori unii pe alţii
de parcA atunci ne-am fi vAzut pentru prima dati •.
In ziua a cincea a congresului, pe la orele 17, sala unde se ţinea congresul a
fost inconjurată de cordoane militare, de agenţi ai Siguranţei. In sală şi-a f1ic'ut
apariţia prefectul poliţiei Capitalei care, citind lista celor care au votat afilierea.
1-a declarat arestaţi. . . după care, un proces verbal cu multe foi volante, probabil
mai dinainte aranjate, . invita" pe congresişti să semneze că au votat afilierea .
• A fost un moment de inaltă conştiinţă revoluţionară. Fiecare din cei aproape 300
de congresişti, cu ochii strălucind de o lăuntrică bucurie sufletească, trecea cu
mindrie şi demnitate prin faţa mesei unde punea semnlltura pentru a pecetlui
opera pe care o lndepliniseră votind crearea Partidului Comunist• - işi aminteşte
un participant la Congres.
Crearea Partidului Comunist Român a fost momentul cel mal important din
istoria Clubului socialist din strada Sfintu Ionică şi a rămas Inscris cu litere de
aur in istoria ţării noastre. In acelaşi timp, a fost şi ultima paginA pe care a
scris-o in cronica cxist!"nţei sale, pentru că din nou a fost inchis şi de data aceasta
pentru totdeauna.
In 30 mal 1 921, se afla din presă cA autorităţile au dat concurs proprietal"ll
lui casei in care era instalat clubul, pentru a scoate mobilele şi arhivele acestuia,
ca urmare a obţinerii deciziei de evacuare in urma procesului de reziliere inten
tat de proprietar.
Amintirea sediului mişcării socialiste din strada Sfintu Ionică nr. 12 a rămas
tn� mereu vie in mintea !ii inima oamenilor. Clădirea nouă care se ridici astăzi
pe acel loc constituie de fapt un simbol al implinirii idealurilor atitor genernţii
care, prin lupta lor, s-au străduit ca, in ţara noastră, să triumfe - cu un ceas
mai devreme - socialismul.
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ORO LOG I U L CU CAR I LO N
D I N TURN U L PALATULU I C U LTU R I I D I N IAŞI
EUGENIA URSESCU

Bltrfnul şi ootutti mereu UnArul Iaşi, fost martor al unor evenimente de o
�ţi incontestabUA pentru istoria poporului nostru, trAiettte astă;r.i o epocă
!lr mari transformări şi innoiri care lntregesc tabloul valoroa.selor vestqil de
:!�!turA rămase de veacuri. Iaşul ·industrial de astăzi este Impodobit cu monumente
::.e o distinsă frumuseţe, intre care se remarcă in primul rind Palatul Culturii.
-� minunat aşezămtnt al celei mrii cuminte zeiţe (iniţial m ind un palat destinat
,ratiţiei ieşene) 1, precum şi alte monumente de seamă vor vorbi veacuri lo r viitoare
ikspre spiritul de in�ntivitate şi dăn.t·i rea sufleteascA a unor artişti cunoscuţi sau
anonimi, oare şi-au pus tot ce au avut mai nobi l , mai curat şi mai cald in tnfiri
parea lor.

Clădirea Palatului Culturii din Iaşi , cu stilul el neogotic flarnboyant, este cea
nouă din lanţul perlelor arhitecturii moilJUlll entelor istorice i�e şi In
acelaşi timp o bij uterie a ţării. Turnul acestui palat, c-are străjuieşte in special
mna industrială a
Iaşului, parcă ar vrea să dirijeze desfA.şurarea lucrului in
timp, emiţ!nd la intt"rvale egale semnalele domoale ale clopotelor sale n eo bosit e,
care işl fac daooria încă de la montarea lor, alături d e ceasul care le comandă,
SA !noercăm să descifrăm mi steru l acestui ceas cu clopote 1

mai

Era in

1 1 octombrie 1925 ctnd fastuosul Palat administrativ şi de j ustiţie ,

actualul Pa lat al Culturii, a fost inaugurat 2, evenimentul constituind un prilej
de organizare a unor mal'i serbări cu caracter naţional. Tn acela şi an a Incep ut
sA funcţioneze şi orologiul din turnul Palatului, fiind montat de inginerul diplo
mat H. Pascalovici din Bucureşti.
Maşi năria masdvă a orologiului este situată la . palieru l al 3-lea al turnului,

Intr-o cam�ră de 9 X 9 m.p. (dimensiunile interioare ale turnului in secţiunea res
la mecanismul central
este transmisă, prin axuri şi grupuri de roţi dinţate ronice, a celor sdtuate pe cele
trei cadrane ale ceasului. Un cadran are diametru! de 3,24 m, iar acele ceasului
măsoară 1 ,25 şi respectiv 0,90 m. Iniţial cele trei cadrane (unul pe faţa turnului
şi două l aterale) erou prevăzute cu vitralii, care cuprindeau rt'prezentareo stili-

pectivă), ocupind un volum de 1 X 2, 8 X 2 m3• Mişcarea de

1 Jlustraţia
sept.-d ec . 192_5, p. 1 ? 6.
2 I bidem, p. 197 : v. şi .Mi şcarea , , nr. �31 din 11 oct. 1 !:125.
•

•,
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2

Mecanismul ceasului din turnul PalatulUi Culturii din Iaşi.
zatA a celor 12 zodii, formind un contur in jurul cifrelor orare. Aceste vitralii
au fost distruse !n timpul războiului. In 1958 cadranele au fost refăcute, repro
duclndu-se imaginea �niţială, dar, de data aceasta pictată. Mecanismul ceasului
a fost de asemenea stricat şi descompletat in timpul războiului, fiind pus din nou
!n funcţiune !n anul 1 948 3.

Mişcarea de rotaţie a mecanismului ceasului are loc datorită unei greutăţi
de circa 120 kg care se ridică Ia o înălţime de 8 m o dată la 1 2 ore. Iniţial ceasul
era prevăzut cu motor el ectri c pentru armare (ridicarea greutăţilor). Din 1948,
clnd a fo st reparat şi dat din nou in folosinţă oraşului, a funrţionat prin ridi
care manuală (cu !!crlpeţi) a greutăţilor, i:ar din 1970, cu ocazia unei revizii gene
rale a ceasului, s-a revenit la sistemul i n iţial cu motor electric, armarea făcin
du-se automat la fiecare 12 ore.
Un fapt care merită de asemenea menţionat in legătură r:u ceasul din turn
constă in aceea cA acţiona sincron cu el cele 25 ceasuri electrice, care erau plasate
!n sălile de şedinţe ale Palatului •. Acest sistem de ceasuri este cunoscut sub
nwnele de .ceas electric primar cu ceasuri electrice secundare" s. In timpul răz
boiului ceasurile mici au dispărut.
Orologiul din turnul Palatului Culturii din I�i se deosebeşte de alte cea
suri mari din ţară prin aceea că este asociat cu un carilon. Acest carilon estt:
montat in 1925 odată cu ceasul.
·

3 Informaţii verbale primite de la mecanicul Petru Chiriac, care a intreti 
nut lnstalaţia ceasului d i n anul 1928 p!nă i n prezent.
• Ibidem.
5 Dicţionar tehnic poliglot, ed. a 11-a, EcL Tehnică, Bucureşti , 1967, p. 131.
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Carilonul este o grupare de clopote de dim ensi uni diferite care dau sena
� dintr-o gamă completă cel puţin şi sint dispuse pentru · a fi aunate tm
� Clopotele � lfi făcute să sune cu aJutorul unui olocan cu 08l'el lSlnt
..- sau prin intermediul unei claviaturi acţionate manual sau cu piciorul şi
aa c*or clape slnt puse în comunicatie prin fire cu ctocanere care lovesc clo
Jidlte..

Principiul

de

funcţionare
carllon-

Tn afarA de aceste aparate oare permit cariloneurulul sA
arie pe oare ar dori-o, mai existA sistemul foarte rAspindit de
:s:�nform căruia firele ce acţionează ciocanele ' stnt comandate
care la rindul lor slot puse fn mişcare de �Uftwile de fier ale
mregisb-are a melodied 1.

a

unui

ctnte o anumit.-j

carilon automat,

de nişte plrghti,
unui tambur de

Se pare că clopotele acordate (carilonurile) au fost cunoscute chiar in deta
liu de cltre chlne:lli incă din antichitate ; tnsă, un indiciu sigur este faptul cA
In sec. al XV-lea carilonurile erau deja răspindite in Europa, ln special ln Fnmţa
şi ln Ţările de Jos a. s-au găsit urmele unul oarllon din sec. al XIV-lea la Rouen ;
in 1437 a fost montat carilonul de la Dunkerque, Iar la Aloet a fost gAsit primul
carllon complet care datează din 1487. Catedrala !lin Anvers este lln posesia unuia
dintre cele mai mari carilonuri complete c are dateazA din 1540 şl are 60 clopote
acordate. Printre cele mai renumite oanlonuri figureazA şi · cel al turnului din
C'..and care are 44 clopote, precum şt cele de la catedralele din Utrecht şl Bruges
cu clte 42 clopote, apa! cel din Samarltaine, din .Reims, Tourna1 ' ş.a.
Carllonurile au continuat sA se construiască ptnâ ln sec. al XIX-lee şi mai
rar ln sec. al XX-lea. Printre acestea din urmA se numără şi oarilonul din tur
nul Palatului Culturii din Iaşi, care este unle in ţara noastrA. Un orologiu, reou-

6 IA Grande Encyclopedie, vol. 9, Paris, f. an. p. 426.
7 Feldhaus, F. M., D� Technik der Vorzeit der Geschichtltchen, Leipzig,
Engelmann, 1914, p. 478, tig. 3/7.
a Welss,
Eugene H. , Phonographe et musique mecanique, Paris, Hachette,

1930, p. 179.

' Ibidem, p. 180 ; v. şi IA Grande Encyclop�die, p. 426.
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mai ales prin vechimea sa (sec. al

din Sighişoara, dar este fără carilon.

XVII-lea),

se află in turnul 1o vechii cetă\i

La carilonul din turnul Palatului Culturii din Iaşi , la fiecare oră fixă, se
redA .,Hora Un4rii•, cintec cu radtncă semnificaţie pentru popon.tl român, pentru
oraşul nostru m care s-a infăptuit măreţul act al unităţii neamului. Popularul
clnteo al românHor, ale cărui versuri au fost compuse de mflăcăratul nostru
poet şi luptător pentru Unire, Vasile Alecsandri, in 1856, asociază scurgerea timpu
lui cu istoria Arest carilon a cintat pinA in timpul războiului 1 1 cind a fost des
completat odată cu ceasul, iur in 1959, cu ocazia implinirii a 100 anii de la infăp
tl.tirea Unirii ţărilor române, sunetele sale s-au făcut din nou auzite, inveselind

inimile locuitorilor oraşului nostru.
Melodia este înregistrată pe un tambur metalic avin d diametru! de 35 cm,
cu ajutorul a 69 ştifturi oare au fost plasate pe tambur in funcţie de notele parti
�urii şi de măsura in care a fost scrisă bu cata muzicală. Prin rotaţia tamburului,

Tamburul

cu

sti fturi pe care este
melodia .Hon UnirW.

J nregist rată

o;tifturile acestuia agaţă o serie de pirghii care, prin intermediul unor sfrme, trans
mit mişcarea la grupul de clopote, situat la nivelul al 4-lea al turnului. Aceste sirme
ncţionează asupra celor 13 ciocănele care lovesc opt c-lopote, producind sunetele
corespunzătoare. La unele clopote există cite două ciocAnele, acest lucru fiind
necesar pentru cazul cind sunetul unei anumite note se rere prelungit. Declan
tarea mişcării tamburului este comandată de mecanismul ceasulud cu un minut
Inainte de ora fixA, iar mişcarea se datoreşte căderii unei greutiţi de circa
100 kg, care este ridicată la o anwnită inălţime. Jmedlet după ce carllonul redA
o singură dată melodia, este declanşat sistemul de mişcare a tamburulw pe care
slnt montate ştifturlle pentru comanda bătăilor la oră fixă. Tamburele pentru
hAtAile la ora exactă şi la sferturi sint aCJI;ionate individual, fiecare de cite 0
greutate.

Intreg mecanismul
l,., potrtva curen ţilor de aer.

ceasulw,

1° Cucu V., Marian St., Ghid
tificll, Bucureşti, 1970, p. 343.
1 1 \'.
nota 3.

-

pentru

o

bunA

funcţionare,

este

protejat.

Atlas al monumentelor istorice, Ed. Ştlin
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Grupul d e clopote acordate d i n
turnul Palatului Culturii Iaşi.

Din anul 1970, datorită iniţiativei conducerii de partid a j udeţului lii muni
cipiului nostru, melodia "Horii Unirii" precum şi bAtAile ceasulUi pot fi auzite
in toate zonele mai importante ale oraşului. AceastA realizare este un rezultat

ol lmb1nArli tehnicii vechi cu cea modernA, constind in amplificarea semnalelor
date de clopote cu ajutorul unor staţii puternice care rede.u sunetele cu nişte
difuware de performanţe ridicate.
ApArute tn Europa in timpul Renaşterii carilonurile au mArit mult faima
unor turnuri cu orologi i şi au servit secole de-a rindul pt!nt.ru mAsurarea timpului
intr-un fel deosebit. Aceste mecanisme constituie o mJndrie pentru locuitorii
oraşelor ce le deţin.
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O MARTU RIE DOCU M ENTARA I N ED ITA
DESPRE CALATO RIA L U I VASI LE ALECSAN DRI IN CRIM EEA
In epoca luptei pentru realizarea Unirii Principatelor romAne Vasile Alecsanrlri
a adus istoriei noastre importante servicii diplomatice, tccmai in acea perioadă plină
de frămîntări politice pe plan intern şi extern (1 850-1860), cind ,.se simţea nevoia
de a se face noi eforturi pentru lămurirea diplomaţiei marilor puteri şi a opiniei
publice europene despre dreptatea cauzei româneşti" 1.
Astfel, după incheierea conferinţei de la Viena (4 iunie 1855, la care d0mnitorul
Grigore Ghic a trimisese pe C. Negri, nu numai ca observator, dar mai ales pentru
a găsi mijloacele adecvate de a interveni in favoarea ţărilrr române), mai precis
din iunie pinA in septembrie 1855 il găs'm pe V. Alecsandri la Parîs, conferind
cu oameni importanţi din viaţa politi9ă şi· culturală a Franţei, in sensul susţinerii
moral-diplomatice a cauzei noastre.
La sflrşitul Junii septembrie 1855 V. Alecsandri porneşte sere ţară cu gindul
de a vizita mai intii teatrul de război din Crimf'ea şi mai ales ruinele Sevastopolului.
Imbarcat la Smirna pe vaporul de călători francez .,La Jourdin", in drum spre
Constantinopol, V. Alecsandri are pUicuta surpriză a reintilniri! , după şase ani,
cu un vechi prieten : Ion Ghica, acum guvernator (bei) al insulei Samos ( intre
1 854 şi 1859) 2. In capitala Imperiului otoman, unde a stat o lunA efe zile, V. Alec
sandri s-a mai intilnit şi cu C. Negri, Dim. Rallet si alţi patrioţi români.
"DuminicA. 25 noiembrie, impreunA cu Baligot de Beyne 3, care mai făcuse
o asemenea călătorie, se imbarcA pe vaporul «Pharamond» şi porneşte spre Cri
meea, fnarmaţi, fireşte, cu serioase scrisori de recomandaţie" (s•1bl. ns.) 4• O astfel
de scr;soare existA in colectiile documentare ale Muzeului Unirii din laşi 5• Este
adresată de Ion Ghlca generalului sir Hugues Rose, prezentindu-i-1 pe V. Alecsandri
ca pe .. unul rlin onmf'nii cei mai imprrtanţi ai Pr ncipatt-lor".
Un astfel de document vine, fără indoialA, să lege firul r:lintre o pagină
şi alta a vieţii cP!ui care aparţine, în egală măsură, istoriei şi literaturii româ
neşti : Vasile Alecsandri.
M. H.
.

1 G. C. Ni colescu ,Viaţa lui Vasile A lecsandri, Ed. pentru literatură, 1 962, p. 245.
2 Ion Ghlca, Scrisori către Vasile Alecsandri, voi. Il. Ed. LibrArie! "Universala",
Bucureşti, f. an., p. 1 04, şi in V. Alecsandri. Prozll, Ed. pentr11 literatură, 1966,
p. 467-479 ; v. şi Ion Roman, Viaţa lui Ion Ghica, Bucureşti, 1970, p. 174 şi urmă

toarele.
3 Baligot de Beyne, Arthur, cunoscut publicist francez, filorom!n, scotea la
Constantinopol in aceşti ani ziarul "Presse d'Oricnt". Din marti e 1860 Baligot de
Beyne va fi !lef al cancelarului domnitorului Al. I. Cuza.
4 G. C. Nicolaescu, op. cit., p. 248.
s Documentul este reprodus ln Anexă, original şi traducere.
25

-

Cercetări istorice
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A N E X A
Original fn limba franceză,
Muzeul Unirii Iaşi, cota 2867
Constantinople le 25 novembre 1855
M on General

Permettre moi de me rappeler â votre bon souvenir et de vous recom
mander en meme temps mon ami Monsieur Alexandry qui doit passer quelques
jours en Crimee. Je ne saurai lui prouver une connaissance plus precieuse.
Monsieur Alexandry c'est un des hommes les plus importants des Principautes
et j 'espere que le temps n'est pas e l oigne ou nous aussl nous pourrons rendre
quelques services aux armees alil�es.
Agreer mon General l 'expression de la haute considerat ion avec laquelle
j'al honneur d'�tre votre
devoue serviteur
Ion Ghica
Adresa de pe plic

:

A Son Excellence

Le General Sir Hugues Rose

En Crimee
Constantinopol, 25 no iE mbrie 1855
Generale,
Permiteţi-mi de a vă readuce aminte şi in acelaşi timp de a vă rPcomanda pe
prietenul meu dl. Alecsandri care treuuie să petreacA citeva zile in Crimeea. Nu
aş putea să vă recomand o cunoştinţă mai -preţioasă.
Dl. Alecsandri este unul din oamenii cei mai importanti ai Principatelor
şi cred că intr-un timp nu prea indepărlat vom putea ad .1ce un sprijin armatelor
aliate.
Primiţi d-le General expresia celei mai inalte considtruţii cu care am onoarea
a fi al vostru devotat serv
Ion Ghica
Excelenţei Sale
General sir Hugues Rase
Crimeea
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O SCRISOARE PRIVITOARE LA DEZVELI REA STATU I I
L U I M I RON COSTIN D E LA IAŞ I
Sentimentele de admiraţie şi recunoştinţă faţă de marii noştri inaintaşi au
constituit fn permanentA un prilej de cald patriotism şi, in acelaşi timp, stabilirE"a
unei conti nuit!iţi trainice intre trecut, prezent şi vii tor.
Toate generaţiile au inchinat ofrande, in piatră sau cuvint, celor care au păzit
cu paloşul sau cu pana hotarele şi cultura acestui pAmint. Nenumărate exemple de
acest gen oferă :zbuciumata noaştră istorie.
In inimile noastre nu trăit, de-a lungul veacurilor, tot ce a fost fnălţător la
străbunii noştri, toate idealurile lor de li bertate şi adevăr pentru care şi-au j ert
fit aliţia d intre ei viaţa, tot aşa cum a trăit ura faţli de vinzAtorii de neam şi
patrie.
Descoperirea fiecărui nou document, care atestA sub diverse forme viaţa şi
activi tatea înaintaşilor noştri pentru binele şi fnălţarea acestui neam, ne dă aripi
noi in continuarea şi ridicarea pe o treaptă nouă a viselor care au hrănit pe
români in realizarea aUtor fapte măreţe ale trecutului.
Dezvelirea statuii lui Miron Costin la Iaşi, tn septembriE', 1 888, a prilejuit o
caldă manifestare de dragoste faţă de marele cronicar moldovean, nu numai din
p:.1rtea moldovenilor, prezenţi intr-un număr impresionant, după cum glăsuirsc docu
mentele vremi i, el şi din partea numeroşilor delegaţi veniţi din toate colţurile ţării.
Organizatorii serbAri lor care au avut loc cu această ocazie au oferi t mulţimii
momente de tnalt patriotism şi preţuire a marilor noştri înaintaşi.
Este cunoscut faptul cii iniţiativa ridicării la Iaşi a unei statui a lui Miron
Costin a pornit tot din inimile unor cărturari vestiţi, care au format in acest scop
un comitet compus din următoarele personalităţi : M. KogAlniceanu, preşedinte,
N. Culianu (rector al Universităţii ieşene in acea perioadă), K. Calinderu, N. Gane,
B. P. Haşdeu, N. Ionescu, Melchise�e. Titu Maiorescu, Leon Negruzzi, A. Papado
pol-Calimah, D. Sturdza, C. Stlincescu şi V. A. t]rechia.
Comitetul format a iniţiat subscrl pţil publice la care a participat un număr
foarte mare de admiratori ai vestitului cronicar din toute provinciile ţării.
V.
IntensA
pentru
realizat

A. Urechla, secretarul comitetului menţionat mai sus, a depus o activitate
pentru buna desfăşurare atit a lucrărilor pentru ridicarea statuii, cit şi
organizarea unei mari serb!ri tn ziua dezvelirii importantulul monument
de sculptorul W. Hegel.

Scrisoarea lui V. A. Urechia cAtre N. Culianu, pe care o publicAm dezvAluie

o serie de aspecte grAitoare ln acest sens.

D. VACARIU
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Bucureşti, 9 septembrie, 1111:10
Iubite amice şi coleg,
Este schiţa de program făcută de D. M. Kog!llniceanu. (Din păcate schiţa re'>
pectivă nu ne-a parvenit pentru a o p lltea face cunoscută n.r.). Grabnic, rogu-te,
revede-o cu D. Pogor, cu D. Prefect Negruzzi şi D. Pr'mar s-o tipărească in afişe şi
să se afişeze pe străzi. Mai grabnic încă trebuie să numească comitetul politiei
serbării prev�zut la articolul VI şi imediat să invite :
n) şcoalele toate de toate gradele, b) Universi tatea de Bucureşti , c) cea din Cer
năuţi, d) pre polonii din Iaşi (căci Costin era şi scriitor palon), e) pre neguţători,
n societăţi priv.J.te (după lista de la articolul Il) şi mai ales pre primarii oraşelor
care au contl"ibuit, sau mai bine pre toţi primarii de oraşe.
Primăria va face toate impodobite cu verdeaţă la locul serbării şi estrada oficială (treabă grabnică iar�şi).
.
SA se invite şi persoanele următoare donatoare de mai mulţi bani : 1. D. Ştefan
Grrcianu, fost senator - Bulevardul Acadt'miei iR Bucureşti (a dat 1.000 lei). 2.
Doamna Cuza şi Principii (au dat 600 lei), 3. D. Tabacovid; fost senator, (Bucureşti),
4. P. S. episcopi de Rimnic, de Huşi, de Galaţi, de Argeş, de Roman, Direcţia paş
telor şi telegrafului, D. ·ColonPl Bibescu, efor la · Spitalul Brincovenesc, Cercurile
militare din Roman şi Bucureşti.
Nu uita mai ales : toate jurnalele din ţeară ! !
Vestiţi, v ă rog, l a timp pre fiece instituţiune s ă n u cruţe cîţiva lei pentru o
coroană. Şcolile primare pot face coroane de flori naturale. . .
Acum una importantă : la 12 septembrie, la orele 1 1 , va veni in Iaşi bătrinul,
M. Kogălniceanu. Este de dorit să-1 primim cu onoare nu numai ca. pre preşedintele
serbării, dar· &i ca pre cel care au funcţat Universitatea · .noastră şi. i storia română,
Eu cred că ar fi p()trivit să-I aştepte la gară domnii colegi !}ifi. comitetul statuii,"
adecă D-ta, Vlădica Melchisedec, D. Gane, D. N. Ionescu, o: G a orielescu, doamne
şi domn'şoarc din patroanele ultimelor . serbări costiniene,. fi€.c::.are . le 'l(q . invita, la
propunerea D-tale, nepoata mea, soţia lui George Urechia. ·
Sper că pinA la 12 să. fiu şi eu acolo. cu sculptoarele. Rogu-te, amic.!!, gr8bniCo,'
că-i foarte venit timpul. Te îmbrăţişează cu .veche iubire,
.

.

·

V. A. UREClilA
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DOCU M ENTE BELG I EN E PRIVI N D O RAŞU L
IAŞ I IN PERIOADA PRI M U LU I RAZBO I M O N D IAL
Strădania de a ne cunoaşte mai bine istoria prin cercetarea arhivelor străine
are vechime in cultura românească. BAtrinul cărturar şi cel dintii arhivist al
Moldovei, Gh. Asachi, sol'cita printr-un raport adresat lui Kiseleff la 31 decem
brie 1832, ca şi prin altul asemănător către Marea Logofeţie din 5 nov. 1832, ca
.prin mijloacele ce se vor socoti de cuvi'nţă, Ocl:rmuirea să se adresarisască
către guvernurile invccinate spre a sli da voie de a scoate măcar copii vidimate de
pe asemrnea docum!'nturi, de care această Arhivă a patriei noastre, are bună
ştiinţă cii se află in mare număr in Rusia la Muzeum de Odesa, in Galiţia la Arhi
vele din Leopol la Jolcva şi in Cracovia, precum şi pe alte locuri. . . •.
,.Asemenea documenturi originale sau măcar copii intArite vor informa un
depozit preţios al At hivelor Statului fiind încă şi neapărat pentru istoria patriei,
cu a cC'ireia alcătuire se indeletniceşte".
Istoriografi 1 românească a dat viaţă ideii lui Asachi şi prin reprezentantii
săi, a propulsionat aceastA acţiune arhiv'stică, imbogăţind tezaurul cultural
ştiinţif'c al patriei noastre. An de an, BA.lcescu, B. P. Haşdeu, Al. 1. Odobescu,
I. Bogdan, P. P. Panuitescu, G. Oprescu, A. Oţetea, 1. Huidiţă, N. Iorg1, C. C. G · u
rescu şi mulţi alţii au cercetat şi şi-au adus aportul util-deşi uneori inegal - in
elucidarea multor momente din istoria poporului român.
Abia in anii luminosi ai sccialismului, in anii contemporaneităţii , aceastA
cercetare documentară se incadrează intr-o importantă acţiune de stat organizată
şi cu re:7ultate deosebit de rodnice.
Această acţiune intreprinsă de către Direcţi a Generală a Arhivelor Statului a
dus la rezolvarea multor probleme majore din istoria ţării noastre ca de exemplu
anul revoluţionar 1848, desăvirşirea statului naţional rcmăn, independenţa, miş
carea muncitoreascd, problema agrară şi răscoalele ţărilneşti, primul război mon·
dial ş.a.
In vara anului 1969 am avut sarcina să fac cercetAri şi microfilmări in arhiva
Ministerului Afacerilor Străine şi a Ministerului Comerţului Exterior al Belgiei,
axind.u-mă pe perioada 1917-l 919.
In arhiva Ministerului Afacerilor Străine din Bruxelles se păstrează rapcartelc
consulilor belgieni la Bucureşti şi Iaşi, incepind cu anul 1850. Aceste rapoarte
sint substanţiale in elucidarea unor probleme istoriografice de bază. Astfel pen
· tru ·perioada de care m-am interesat, am reuşit să mă documentez asupra unc>r
probleme mai deosel:!te cum ar fi de exemplu politica europeană faţă -de Rema
nia in timpul primului războ; mondial şi după ; corespondenţa _djplgmati<'_A Jll.nf!
ill 1 920 ; mişcarea .sadalistă din Rort)ănia .; greva din 1920, dezvoltarea economiei
'r6riiâneŞti · ;nainte ·şi · dllp"ă · · primul - război 'mondial (carne� in,duştrie, . agr:cultură,
transporturi etc.), problema reparaţiilor ş.a.
·
•.

··
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In com pl etarea tezaurului arhivistic romAnesc, trebuie sa menţionez că au
fost aduse din Belgio 11 role cu circa 9 900 cadre microfilm cu peste 13.000 pagini
documente, perioada 1850-1920. Guvernul belgian a ţinut să doneze aceste mate
riale intr-un cadru festiv prin ambasada Belgiei din Bucureşti, ca un omagiu adus
RomAn i ei, care a simţit din plin cisma te u tonă , la fel ca sora ei de gintă latină.
'l'rebuie să subliniez intelegerea şi amabilitatea d-lor Desneux şi Dernelle din
Mini sterul Afacerilor Străine al Belgiei, cu care am purtat multe discuţii şi cores
ponden\ă in această problemă.
In prezent aceste mall'riale sint puse la d ispoziţia cercetAtorilor istorici In
cadrul Directiei Generale a Arhivelor Statului Bucureşti.
Deşi, pe baza materialelor re;;J,Jective s-au publicat citeva studii bine docu 
mcntote şi foarte in teresante ca de exemplu articolele tov. Gh. Ungurcanu : . DocH
mt'ntt• inedite privi toare la răscoalele ţâr!ineşti din 1 907 aflate In arhivele de la
Pnris şi Bruxelles" şi .Documente inedite privitoare la anul revoluţionar 1848 tn
Ţări le române aflate in arhivele din Bruxelles• sau mai recent articolul prof. univ.
A urel Loghi n, . Date şi documente privind primul război mondial d'n arhivele
france ze şi belgiene-, voi trece succint, in revistă, unele documente belgiene pri
vin<i oraşul Iaşi in peri oa da primului război mondial (1917), nu numai spre o
edi fica re moi completă asupra momentului rt>spectiv, d.1r şi ca un oma gi u adus
acestui oraş străbun, simbol al culturii româneşti, promotor al ideilor inaintate
şi martor al atitor evenimente importante din istoria poporului n ostru, o pagină
monografică destul de umbrită din istor;a existenţei sale.
Dupâ cum ştim, oraşul Iaşi, s-a aflat in anii primului r!izboi mondial intr-o
situatie- destul de grea, ca urmare a evoluţiei eveni mentelor din perioada urmti
toare Intrării României in această conllagraţie. Jncă inai nte de ocuparea Hu<'ureş
ti ul ui, mase compacte de refugiati s-au indreptat spre Moldova. ln decurs de
aprox i ma t i v 2 ani, Moldova şi Iaşii au trebuit să găzduias<'ă sute de mii de refu
gia�i. arm::1ta română, trupele ruseşt i, numero�i răniţi şi prizonieri, instituţii de
stnt, guv<'rnul, reprezentanţii misiunilor d i plomatice etc.
Oraşul Iaşi, ca şi intreaga MoldovA, a fost surprins complet nepreg!itit in
faţn acestor evenimente : lipsă de hrană, de locuinţe, combuslib:t, medicamente,
foametP, rechiziţii etc.
Intr-un raport din 6 ianuar'e 1917 al consulului belgian din Iaşi M. von
Yperseele de Strihon către Ministerul Afacerilor Stră ine al Belgiei se menţionează,
printre altele : ". . . nu numai barbatii sint in armată sau rechizi\ionaţi pentru lu
cră•·i , dar şi femei le sint obli ga te să facă corvezi, transporturi. Cum ele n-au pe
nimeni pentru a avea grijă de copii, sînt nevoite să-i tîrască cu ele. Armata fiind
lipsită de rufărie, Guvernul rechiziţionează tot ct" găseşte la ţlirani, lăsindu-i fără
apărare contra frigului şi literalmente despoiaţi, fiindcă nu li se dă nimic, niciun
!Jan• Iar in continuare, in alt raport din 18 ian. 1917, spune că : ". . .S'tuaţla eco
nomică a RomAniei poate fi caracterizată : o ţară a foa metei şi un focar de infecţh• .
Lipsa alimentelor şi specula agravrază tot mai mult situaţia maselor largi.
Din cauza lipsei de piine sufereau bolnavii în spitale, muncitorii, funcţionarii, In
treaga populaţie. • Toate capăUI. un caracter tragic - scrie consulul belgian - care
ar putea aduce • . . . un jour une explosition populaire" . . . Mie insumi imi lipsesc
complet, laptele, untul, ouă, grăsime, carne, pline etc.• 2,
Lipsa de hrană, de locuinţe, de medicamente au făcut ca în scurt timp să se
rAsoindea�că cu repeziciune bolile, iar mortalitatea să Inregistreze cifre nemai
tnttlnite pină atunci.
I ntr-un raport consular belgian din 6 martie 1917 se subliniazA : • . . . se văd
!ioldaţi căzînd de inaniţie pe străzile Iaşilor sau loviţi de un atac pe neaşteptate,
" numeroaselor maladii care bintuie în Iaşi, ca, tifosul exantematic şi recurent,
meningite cerebrospinale etc. Decesele sint aşa de numeroase acum, c5 lipsesc şi

1•

1

Arhiva Ministerului Afacerilor Străine Belgia. Corespondenţi
- 82/14.

Legaţiile - RomAnia
2 Ibidem.
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licrfele )X'ntru o lngropo cadavrele. Tn pivniţele spitalului Sf. Spirldon cel moi im
portant spital din oraşul Iaşi se află de Ieri 80 de cadavre care aşteaptă sA fie
lngropote. . . Se rechiziţloneazA scindurile din gardurile proprietăţilor particulare
pE-ntru a se face sicriele. . . autopsi ile au demonstrat că nenorociţii soldaţi, fAcind
pe jos drumul de h spital pinA la corpul lor de cantonam('nt, de aproape 100 km.
au fost oşa de nmtţlţl de foame, că au mincat pAmint. Spitalele sint pline de
nenorociţi reduşi In starea de schelete. Aspectul lor reaminteşte acele ilustrn\li din
.magazinele• core descriau altădaUI o more foamete d i n India : starea lor moratll
este la fel de lamentabi l ă ca şi stare:1 lor psihologicA, i maginea unei resemnă1·i
disperate.

Ceea ce, ace!'lt popor, aplecat timp de secole sub jugul robiei este capabil sA
tndure In IinJşte, depăşeşte i maginaţia unui occidental" 3•

In 13 martie 1917, Marele Cartier gent>ral al armatelor ruse din RomAnia, S€'
mutA de la Bfrlad la Iaşi, pentru a preintimpina foametea şi epidemiile. Gu ver
nul romAn ascunde străinătăţii situaţia economică şi sonitarll din torA. O persoan�
d ' n Dir('cţl a g('n('rnlă o Serviciului sanitar, U informeazA pe consulul belgian von
Yoerseele de Strihon �că in teritoriul neocupat mor zilnic cite 2000 persoane de
tifos exan tem3lic ; 30 de medici au căzut la datorie. Alături de tifos mal bintu\e
şi oile epidemii : holera, pesta pulmonară ş.a. Li psesc complet canforul, săpun,
pansamenle, clor ele. • 4.

La 24 marlie 1917, consulul von Yperseele de Strihon vine cu noi completări
la raportul său. Dind amAnunte In legătură cu situaţia sanitară, scrie : • . . .Epide
mia de tifos exantematic creşte cu putere, infirmieri! francezi. italieni etc. sint
d('cimoţl. Dr. Clu11et, directorul Spitalului francez de conta,gio�i şi sp!'C'Ialist fn
tr11tarea tifosului I'Xantematic e bolnav . . . • (moare in 17.IV.1917). Situaţia sani
tară fiind fn strînsă legătură cu situaţia economică sll nu ne mire, că oom..,nii nu
ou ce pune in gurd, n-au adăposturi, imbrăcămiu te, n-au săpun să se spele, nici
lengerie etc., ca sA nu cadll paraziţilor. N-au decit cartofi. . . : .Il n'y a plus une
pomme de terre ă h·ouver en ce moment ă Jassy . . . • .
• Tn
Spitalul Brincovenesc, ofiţerii fn tratament n-au ca hrană dectt. . . dteva
fasole cu apă dimi n<'aţa şi citeva sPara. Se face un pic de foc, ctnd sufktele cari
Labile le trimit citeva lemne. Ce să mai vorbesc de celelalte spitale şi de simplii
soldaţi ?
De asemcnl'a se găs!'sc in unităţile spltalicPsti oameni pe care foamea 1-o
fnebunit şi se văd pe străzi scene pe care din milă refuz a-1 putea descrie . . . " .
. . .• Autorităţi le
se găsesc nPput.incioase faţă de aş a de mnre nPnorocire . . . • .
,.Suferinţele fizice a l e soldatului şi sllrmanului popor român sunt de ne
grăit. . . • 5•
In aceste momente, atit de critice pentru ţara noastră, cind oraşul Iaşi ofe

rea un spectacol atit de deprimat, fiU loc o serie de evenimentP insPmnate pe plan
politic-social. Ca urmare n izbucniri! revoluţiei ruse, noul ministru de război şi al
mnrlnei, generalul Guskov sose�te la Iasi, pentru a numi pe noul comandant ge
neral Scerbatcev in locul gl. Zaharov. Generalul Guskov 1-a contact la 23.IV.1917,
cu comitE'tl'le de soldnţi, .care s-au organizat la Iaşi, ca şi in mE'tropolă şi cărot·a

le-a acordat mare atenţie. . . • 6•
L-1 1 mni 1 !11 7, lrup�Je ru�e din garnizoana Iaşi ca şi delegaţii t rupelor ruse
de pe front st"h-bătoresc victoria revoluţiei. ln raportul său din 2 mai 1917, consulul
..,elgian descrie această manifestaţie : • . . .Peste 1 0.000 de oam('ni, cu drapele roşii
tn frunte au traversat oraşul in ordinea cea mal perfectă. Inainte a fost ţinut un
miting tn una din p:eţele oraşului Iasi, Ia care a asistat şi generalul Scf'rbatccv,
comandantul forţelor ruse d i n RomAnia" . . . • Oratorii - conform informaţiilor de

3 Ibidem, act 2!1/1 5791.
4 Ibidem, act 166/29.
s Ibidem, act 23194.
' Ibidem.
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la legatia franceză - au discutat probleme politice, realizarea · cit mai curind a
aspiraţiilor socialismului internaţional, impikţirea pl:iminturilor· etc.
In cursul după .am;ezii citiva soldaţi ruşi au forţat intrarea inchisorii şi au
pus .in li bertate pe şeful partidului socialist român un anume Rakovski,. socialist
anarhist, inchis in urma grevelor de la Galaţi, din vara trecută• 1•
Alte evenimente menţionate in rapoartele consulare belgiene ln vara anului
l 91 7 in oraşul laşi sint : vizita in România a ministrului Belg:ei Emile Wander
·welde (primirea sa cordialA, sărbătcrirea sa, discursuri etc.) şi votarea legii asupri)
,
reformei agrare şi electorale de către Camera Deputaţilor şi Senat.
La 24 octombrie 1917 consulul belgian din laşi raportează Ministrului Afa
rerilor Străine a Belgiei asupra vizitei făcute la laşi a preşedintelui Consiliului
Naţional Cehoslovac, prof. Masar:vk. .S-a examinat problema de a grupa pe cehi,
slovaci, româPi etc., care sint in Rusia, pentru a-i inarma şi a-i trimite pe frontul
românesc, unde se găsesc deja românii transilvăneni constituiţi in corpuri inel:! din
\'ara trecută. Ar trebui utilizate toate elementele neruse care se aflA in Rusia per.�
tru apărarE'a frontul u; Carpaţi lor" e.
Anul 1917 se incheie cu convenţia de armistiţiu de la Focşani din 9 decem
brie. Ne oprim aici, in intenţia noastră fiind, aşa cum am precizat la inceput doar
o succintă trPcere in revistă a principalelor momente Istorice a oraşului Iaşi din
anul 1 917, văzute prin prisma rapoartelor consulului belgian. Desigur, trebui e avut
in vedere că aceste evenimente sint privite şi interpretate de pe o poziţie bur
gheză, de un reprezent1nt al burgheziei. De aceea nu ne surprinde anal;za ce o
face reformei electorale şi agrare sau asupra grevei generale din 1920 şi nici
concluzi i l e sale, uneori prea subiective. Totuşi aceste materiale documentare aduc
o contribuţiE' df'osebită i storiografiei noastre, elucidind multe puncte neclare.
Anul 191 7 nu a insemnat pentru ora$ul Iaşi şi ţara noastr11 numai acele mo·
ment e sumbre şi deprimante, accentuate in special spre sfir!iitul anului 1 91 7, el
şi dragoste ! fierbinte de patrie, dorinţa nemărginită de eliberare a pAmintului
cotropit, �roismul �i nemAsurata putere de luptA a ostaşilor români in luptele de
la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz.
· Vor -rămine mereu prezente in memoria noastră, figura căpitanului Grigore
Ignat, 'a eroinei de la Jiu Ecaterina Teodoroiu, caporalul Muşat şi a miilor de
bravi oşteni români cl:izuţi la dat0rie. Iar l espedele de piatră din Piata Unirii a
ora�ului Inşi vor răsuna etern, sub paşii apăsaţi ai voluntarilor transilvăneni, l:n
jurul statuii lui Alexandru Ioan Cuza -· simbol al nă2uinţei neamului pentru
desăvîrşirea unităţii sale statale.

A. PRICOP
l!P 7 marti e · a: Raportul consulului bE'lg'an din România, M. von Yperseele
dE'.' Strihon către Ministrul Afaceri lor Străine al Belg'ei, aflat la Le Hâvre, referi
tor 1'1 dezastrul economic şi sanitar din Moldova in
timpul primului război
mondial.
--Jassy 6 mars
1917
nr. 1 59/27
... ,.On voit, en effet, des- soldats tomber - inanimes dans les rues de · Jassy, ou
frap�s par une attaque soudaine des nombreuses maladies epidemiques .qui sevis
sent, telles que typhus exanthematique ·et recurant, meningite cerebrospinale etc-.
. l..ţ>s deces sont si · nombreux en ce rnomE'nt, qu'il manque de e('rcueils pour enter·
r.er les cadavres. Dans - l�.s caves de l 'h6pital Sf. Spiridon le- premiE'r h6p�tal · dt
!,ssY,; i l y a e� avait qier _ 80.--qui attend�!ien'- d'Hre _ portes m terre. Faute d�
chaux on ne peut pas les brUier. On requisit'onne les planches dE's palissades ser
vant de ciOture aux proprietcs privees en viile afin d'en faiJ:.e_ des -cer�ueils. .. · - -

7 I bidem, act 22747.
• Ibidem, act 92/50029.
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La tem peroture rigoureuse (20 degr�s sous zero la nuit) emporte tous les
debilites. Les autopsies ont revele que de malheureux soldats faisont il pled la
route, de l'hOpital d'o� ils sortaient ă leur corps cantonne ă pres de 100 kilome
tres de distonce, avaient ete si tourmentes par la faim, qu'ils avaient mange de la
tcrre. Les hopitaux sont remplis de malheureux reduits ă l'etat de squelette. Leur
aspect rapelle ces illustrations des . magazines• qui decrivaient autrefois une grande
(amine aux Indes ; leur etat moral est aussi lamentable que leur etat ph ysiol ogique
c'est l'i mage d'une r!'>signation desesperee.
Ce que ce peuple courbe pendant des siecles sous le joug du servage est ca
pable d'endurer en silence, passe l'i magination d'un occidental. Son manque de
reaction explique parfaitement la moralite politique du pays. Ceux qui le dirigent
puevent, a l'abri de son i ndolence et de son ind ifference native, l'exploiter avec le
plus complete impunite. Et c'est encore lui, et lui seul, qui finit par parter le poids
de leurs nreurs ainsi que de leurs fautes et expier leur corruption.
Veuillez agreer . . .

II
1917 martie 5. Raportul consulului belgian din RomAni a M. Yon Yperseele de
Strihon către Baron Beyens, Ministrul Afacerilor Străine a Belgiei privind situa
ţ ia dezastruoasă a Moldovei din punct de vedere economic, in timpul primului

riizl:oi mondial.

Iassy la 5 mars

Legation de Belgique
nr. 1 56/26

1917

. . .Enfin la populatio n des campagnes scuffre trop cruellement du fardeau que
lui lmpose l'Ftat, â l'occasion de la guerre, pour ne pas exiger, apres la paix
des compensatlons qui sc-ront toujours plus elevees que celles qu'on, pourra lui
accorder. Non seulement les hommes sont A. l'armee on requis pour des travaux
les
mais les femmes sont obligees de foire les charrois ă titre gratuit sur
routes. Comme elles n'ont personne pour garder leur enfants, elles en sont
reduites a les trainer avec elle. L'armee manquant de linge et de so us- v�tements ,
la Gouvernemcnt req u" sitionne tout ce qu'il trouve chfz les paysans ; ceux-ci
sont laissees sans dCfense contre le froid et li tteralement depouill!'>s parce qu'on
ne leur donne sirn en echange, pas mE>me de l'argent. On devine ce que de
tels procedes , ou l'odieux le di spute il l'inj ustice, preparent pour l'avenir.. .
Moldavie pourra
. . . . Auj ourd'hul se pose le p r ob lem e de savoir si la
enfermer dans ses limites etroite� toute la vie du pays, plus une armee etran
p,ere d'un mois 500.000 hommes ; şi elle pourra nourir sa populati on normale,
les refugics et l'armee russe, car cette dernil�re doit absolument trouver sur
place des vivres pour remplacer ceux que l'insuffisance de moyens de comuni
cation ne lui permet pas d'amener ? A compter tout ce qui manque dans la
capitale moldave, la repouse ne se laissera pas attendre. Les articles de pre
m i ere necesite font ă ce point defaut qu'on vient
de fixer dPux jours de la
semaine ou il sera lntrrdit de cuire du pain. le beurre est un obj et de luxe qul
a disparu des tables. Le lait et les oeufs sont aussi rares que la v iande et le
sucre, les l(>gumes n'existent point. Parfois on refuse d'accepter du l i nge dans
les blanchisseries faute de bois a bruler. Bref, la precarite de la vie est telle
qu'on a le sentiment d'habiter une viile assiegee . . .
Veuellez agreer, monsieur la Baron, les assurances de mcn profond respecte
M.

von Ypersele de Strihon
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NO I Ş I VALOROASE LUCRARI PRIVI N D M IŞCAREA M U N CITOREASCA
D I N ROMAN IA IN PERIOADA 1 916- 1921 ŞI CREAREA PART I D U LU I
COM U N I ST ROMAN
Implinirea a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român a consti
tuit şi pentru cercetătorii din domeniul istoriei un prilej deosebit pentru apro
fundarea, completarea şi clarificarea unor probleme majore ule i storiei patriei
şi partidului nostru.
Au apărut in cu rs ul acestui un nurneroDse studii, comunicări , articole in
publicaţiile de specialitate, numeroase lucri'u-i cu carDcter monografie ce repre
zmtă valorouse contribuţii la cunoaşterea mişcării muncitoreşti din Rom�nia, a
rolului hotăritor j uca t de Partidul comunist, in cei 50 de ani de existen�/\, in
,·iaţa economică, social-politică şi culturală a ţării. Au fost reluate şi dezvoltate
unele probleme, au fost abordate aspecte noi, deosebit de interesante pe o bnzA
documentară considerabil mai largă. Desigur că noile lucrflri apărute reprezintă,
in generDl, rezultatul unor cercetări tndelu11gate, reflectă stadiul in care ne aflăm
in direcţiile respective. In ultimii ani, numeroşi cercetători a u abordat proble
mele istoriei muncitoreşti de pe poziţiile ccncepţiei istorice ştiinţifice, nu depus
eforturi deosebite in vederea rezolvării lor ; o parte din succesele muncii lor
sint astăzi infăţişnte publicului larg cititor. la acelaşi timp, apariţia noilor lucrdrl
constituie un prilej pentru cercetătorii din acest domeniu de a reflecta osupt·a
aspectelor insuficient tratate sau tratate mai de mult, intr-o manierd depăşită,
ce se cer reluate şi dezvoltate intr-o lumină nouă, consecvent ştiinţifică.
l ntre alte l ucrări apărute recent, atrag in mod deosebit atenţia două volume
cu caracter monografie de mare intindf re, care se referă la dezvoltar�a mişcării
muncitoreşti in condiţiile situaţiei complexe a RomAniei in timpul şi la sl i rşitu l
primului război mondial, la procesul de r!:ldicalizare politică a maseltJr, de cla
rificare ideologică din Partid u l socialist, la factorii care au impus t:'t earea Par
tidului Comunist RomAn, la importanţa h.toricfl a
acestui
ev (' n i rnr!n t . Clara
C u ş n i r - M i h a i 1 o v i c i, Florea D r a g n e, Gheorghe U n c, Mişcarea munci
torească din Romdnia 1 9 16--1 921. Crearm Partidului Comunist R01wln, Editura
politicA Bucureşti, 1 971 (525 pagini) şi Ion P o p e s c u-P u ţ u r i, Augustin D e a c,
Gheorghe M a t e i , N. G. M u n t e a n u, Florinn T ă n ă s e s c u, (a mai colaborat
Marin S t A n e s c u), Crearea Partidului Ccmunist Romdn (mai 1921), Editura şti
inţifică, Bucureşti, 1 97 1 (641 pagini). Aml:>t:!le volume au apărut sub egida Insti
tutului de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.
De la bun inc�?put se cer a fi sublin iate două constatări valnbilc in egală
măsură pentru lucrările menţionate : in primul rind, ele sint rezultatul unor cer-
cetAri colective, şi, in al doilea rind aut(..-ii sint cunoscuţi pentru preocupările lor
indelungate, pentru contribu�iile numeroc,;� la elucidarea unor aspecte ole pro-
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blemei reluate, completate �i dezvoltate, in ansamblul ei, in volumele de faţd.
Chiar şi numai aceste constatări constituie, credem, o garanţie că ne aflAm in
faţa unor realizări i mportante ale istoriografiei noastre actuale, fapt pe deplin
confirmat şi de analiza atentă a conţinutului lor. Autorii au plecat de la pre
miza că aniversarea sc micentenarului partidului solicită reinfăţişarea imprejură
rilor revoluţionore in care s-a creat acesta, reliefarea experienţei propriei n oastre
mişcări muncitoreşti, contribuţiei ei la mişcarea muncitorească internaţională, evo
c.area generaţiei de revoluţionari care au lucrat la făurirea partidului, cu datele
şi concluziile cercetării istorice cele mai recente, in orizontul şi perspectiva largă
de care dispuneam astăzi. Adîncind cercetările, utilizind un amplu material infor
mativ, acordind o mai mare atentie unor izvoare inainte neglijate, autorii reiau
şi dezvoltă, pe o bază nouă, unele aspect e, analizează fenomene şi momente ine
dite ale avintului revoluţionar, evidenţiază concluzii noi, deosebit de interesante.
Datcrită acestor calităţi, la care, evident, se mai pot adăuga altele, cele două
volume se detaşează de rezul tatele obţinute pînă acum in tratarea mişcării mun
citoreşti din perioada 1916-1921, a creării P.C.n.
Desigur că cele două lucrări - cum este şi firesc - dezbat probleme co
mune. Ceea ce le diferenţiază sint aspectele deosebite analizate intr-o lucrare sau
alta (in raport, evident, cu titlul lor, cu ce şi-nu propus autorii), este ponderea
acordată unui eveniment S!IU fenomen, maniera de abordare şi tratare, unghiul
sub care au fost privite problemele etc. Dar, aşa cum se spune, ceea ce le d ife
renţiază, in acelaşi timp, le şi apropie. Am spune chiar, fără să greşim, că in
general, nu există suprapuneri în tratarea materialului faptic comun, că cele două
lucrări sint foarte utile atit separat cit mai ales impreunA, dind posibilitatea mai ales cititorului avizat - unor confruntări de metodă şi de opinii.
Din ambele volume rezultă cu deosebită claritate faptul că înfiinţarea P.C.R.
repre7intă rezultatul unui proces indelungat de maturizare a mişcării noastre
muncitoreşti şi socialiste, că in perioada imediat următoare primului război mon
dial crearea partidului marxist-leninlst a constituit o necesitate izvorîtă din rea
lităţile interne. In rapcrt cu lucrările de pînă acum, cele de faţă au incadrat
intr-o măsură mai mare istoria mişC'ării muncitoreşti in Istoria generală a ţării,
au prezentat-o in contextul deosebitelor frămîntări pe care le-a cunoscut Româ
nia la sfirşitul primului război mondial. In acelaşi timp, autorii au acordat impor
tanţa cuvenită legăturilor şi influenţelor externc.>, au analizat mişcarea muncito
reascA din România şi crearea P.C.R. in contextul avintului revoluţionar pe plan
internaţional, a victoriei Revoluţiei din Octombrie, a infilnţării Internaţionalei
a III-a, cu toate implicaţiile respecti ve.
Este prezentată in mod nuanţat, in lumina adevărului istoric, activitatea
unor militanţi de seamă ai mişcării noastre muncitoreşti scoţînd in evidenţă meri
tele lor, precizind limitele mni festate in activitatea lor.
Avind in vedere meritele incontestabile menţionate aici pe scurt, la care se
mai pot adăuga altelc.>, considerind că unele aspecte mai pot fi incă discutate, cele
două lucrări constituie, după părerea noastră, atit sub raportul informaţiei cit şi
al rezolvării şi sintetizării problemelor, monogafii ce-şi vor menţine actualitatea
incA o bună perioadA de timp, realizări importante ale istoriografiei noastre
actuale.

ION

AGRIGOROAIEI

N. GlliGORAŞ, Instituţii feudale din Moldova. 1. Organizarea de stat pinii
la mijlocul secolului al XVIII-lea, Editura Academiei Republicii Sucialiste Roma·
nia, B ucureşti, 1 971, 475 p.
Organizarea statuh.ti- feudal moldovean constituie una din importantele .pro
bleme ale istorio�afiei. �oma:neşti. Ea a -preocupat pe n umeroşi cercetători "din
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secolul trecut şi din primele decenii ale veacului nostru pentru ca In istoriografia
mai nouă sA devinA una din dominantele activităţii de cercetare. Elaborarea tra
tatului de istorie a RomAniei a fost de natură să facA din cercetarea inslitu\iilOr
feudale un imperativ din care In cele din urmă a rezultat o mai bună cunoaş
tere a acestora. Concluziile acestor cercetări au devenit astfel un bun clşligat pen
tru istoriografia românească, mai alEs că noile studii, efectuate fie fn colectiv,
fie individual ;s-au Intemeiat pe un material documentar mult mai bogat ca ln
trecut ca urmare a publicării sau a pregătirii pentru tipar a vastului corpus de
documente medievale moldoveneşti. I n acest fel s-au creat premisele întocmirii
unei sinteze asupra tuturor instituţiilor feudale moldoveneşti in contextul istoric
r:eclamat atit de realităţile epocii cit şi de stadiul cercetărilor lntreprinse asupra
instituţiilor similare din celelalte două ţări româneşti şi din ţările vecine.
· · Publicată snb egida Institutului de istorie şi arheologie .,A. D. Xenopol" din
Iaşi, sinteza. Instituţii feudale din Moldova întocmită de N. Grigoraş răspunde aşa
dar unei necesitâţi. Subintitulată Organizarea de stat
pfnd la mijlocul sec. al
XV/Il-lea, lucrarea cuprinde două părţi : una consacrată instituţiilor centrale, iar
alta celor locale. In . partea intii sint cercetate funcţiile :iomniei (jud ecătorească,
fiscală, mil itară şi, succint, cea politică) şi sfatul domnesc, in formele pe care·
acesta le-a cunoscut in diferite epoci. O multitudine de probleme precum dome
niul domnesc (public), ocoalele domneşti, imunitatea, sistEmul de impunere şi
percepere, oastea ţării" in componenţa sa din diferite perioade, componenţa sfatului
domnesc, Rle marii adunări a ţării şi ale sfatului de obşte şi atribuţiile acestora
etc: sint cereefate de · autor pe baza unui bogat material documentar inedit sau
publicat şi a unei ample bibliografii.
Partea a doua a lucrării, intitulată Instituţiile locale, este consacrată ţinutu
lni, oraşului şi satului din intervalul cercetat, examinindu-se aici atribuţiile dre
gătorilor de ţinut (plrcălabul, starostele, serdarul, marii vatavi şi marii căpitani),
ale organelor şi instituţiilor urbane (dregătorii oraşelor, .,consiliul bătrînilor" şi
.,adunarea tirgului"", cancelarie urbană, catastifele oraşelor, sigiliile oraşelor şi dre
gătorii domneşti din oraşe) precum şi atribuţiile autorităţilor săteşti. Prin urmare,
autorul analizează Intregul complex instituţional al statului feudal, de la domnie
pină la organele săteşti in evoluţia sa de la constituire pînă la mijlocul secolului
al XVIII-lea, cînd, prin reformele l ui Constantin Mavrocordat, se produc schim
bări importante in unele sectoare ale aparatului de stat feudal.
I ntreaga lucrare se intemeiazA pe un vast material documentar şi pe o IntinsA
bibliografie din care numeroase lucrări aparţin autorului monografiei, un vechi şi
C'Onsecvent cercetător al instituţiilor feudale moldoveneşti.

Utilă in pirnul rind istoricului, monografia prezentată interesează deopotrivă
ge toţi cercetătorii din domeniile tangcnte ştiinţei istorice cărora consultarea ei l e
este înlesnită pri ntr-un amplu indice. Rezumatul în limba franceză c e o insoţeş�
o face accesibilă şi . cfr�etătorului ·străin.

FAcind parte din seria de monografii pul;>licată de Institutul de istorie şi
arheolo�e ,,�.. D. Xenopol"; IJ.tqrarea înţaemită· 4e .N. Grigoraş constituie prima sin
teză de proporţii a unui cercetător din cadrut Iqstitutului ieşean de istorie COilS8:
crată .unei probleme .complexe & . medievisticii româneşti.

1. c:

Acad. ANDREI OTETEA. Tudor Vladimirescu, Bucureşti, EditUra . ,ştiinţifică,
Hn 1 , 566 pag: + 53 - pag. . ilustraţii.
· · Preocupat, ·de �uit timp, de personalitatea lui Tudor Vladimirescu, de miş
�rea pe care a<:esta· ·· a - condus-o la 1 82 l; . acad. A n.d · r e i O ţ·e t e a a·. dat istorio
grafiei româneşti-- in : ultimul sfert de veac lucrări de importanţă capitală
care
euprind . . probleme ca : Incadrarea mişcării de la 1821 iil lupta: generală de eman-
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cipare naţională a popoarelor balcanice de sub dominaţia Imperiului otoman ; legli
turile lui Tudor cu Eteria ; complicitatea comitt>tului de oblăduire instituit la
1 5 ianuarie 1821 (la moartea domnitorului Alex. Suţu) ; relaţiile l ui Tudor cu boie
rii, eteriştii şi turcii in april ie-mai 182 1 ; caracterul mişcării etc.
Descopuirile succesive făcute de acad. A n d r e i O ţ e t e a tn arhivele din
Budapesta şi Moscova au dat la iveală documente care, printre altele, nu condus
pe autor, după cum el însuşi mărturiseşte in prcfaţa Ia l ucrarea recent opăruiA,
la explicarea unor aspecte fundamentale ale momentului istoric de la 1 821 :
a) " ... am avut acces la actele diplomatice şi consulare ruse care ne-au per
mis să reconsti tuim istoria autentică a Eteriei şi raporturile ei cele mal secrete
cu diplomaţia rusă", autorul reuşind să explice "enigma capitală a istorici Eteriei
din 1821 şi cauzele eşecului ei in ţările române" ;
b) " ... cunoaştem acum mai bine dublul joc al comitetului de oblăduirc C'Orc,
pe de o parte asigura Poarta că va lua toate măsuri le de represiune !mpo t ri va
mişcării lui Tudor, iar pe de alta, ti trimitea bani şi trupe, comandate de căpe
tenii eteriste, care-i întăreau pozilia" ;
c) o constatare finală care conchide că sentimentul de solidaritate ol româ
nilor din Transilvania cu mişcarea de la 1 821, împreună cu apelul lui Tudor adre
sat moldovenilor de a se uni cu muntenii in faţa primejdiei cotropiril pllminlului
strămoşesc de către turci, reprezintă .,dovada că români i din toate cele trei \ăl"i
române constituiau deja o naţiune şi că mişcarea pornită de Tudor Vludimirescu
a Iost in adevăr o revoluţie de eliberare naţională".
ln monografia apărută cu ocazia implinirii a 150 de ani de la evenimentele
re" olu\ionare ale anului 1821, evenimente remarcabile pentru ulterioara dezvoltas-e
sorial-politică a ţărilor române, acad. A n d r e i O ţ e t e a consolidează, pe ba1.n
unei im presionante documentatii, problematicile mai sus citate, ce constituie după părerea noastră - condiţia sine qua non a înţelegerii tuturor acţlunilot'
revoluţionare din 1821.
Un amplu capitol, .,Regimul fanariot", tratind despre regimul agrar, dezvol
tarea producţiei industriale, comerţ, organizare administrativă, organizare fiscalJ,
situaţia claselor sociale, dezvoltarea culturală, concluzionează că .,revoluţin diu
1021 a fost pregătită de intreaga dezvoltare economică, scciaUI, politicii şi rult••
rală a societăţii româneşti din ult imele trei sferturi de secol" (pag. 1 02), şi C'ă pe
acest teren rrevat de atitea contradicţii, nemulţumiri ale tuturor claselor social<•
"avea să cadă sămînţa propagandei etniste. care chema pe toţi C'reşlinii din Tur
cia europeană la o luptă comună de dezrobire şi promitea boit>rilor cond ucerea
politică intr-o ţară independentă, iar ţăranilor slobozenie şi dreptate. Pentru :1
izbucni, revolta n-avea nevoie decit de un şef : ea 1-a găsit 1n Tudor Vladiml
rcscu� (pag. 1 13).
Trei capitole sint destinate prezentării coordonatelor activitAtii celui care
singur se va numi ,.chivt>rnisitor pentru binele �i folosul tuturor". Se subhniu:�.ă
fapt ul că funcţi ile aclministrative îndeplinite de Tudor pînă tn 1 82 1 , p r ecum şi
strAlucitele succese militare in războiul din 1806- 1 8 1 2 impotriva turcilor uu c-on
tribuit tn mod h otărîtor la conturarea unor reale calităţi ale personalităţii vigu
roase a conducătorului mişcării de la 1821.
Complexul de situatii şi idei referitoare la rolul Principatelor dunârene fn
planurile Eteriei, Ia poziţia marilor puteri faţă de mişcarea revoluţionară din ţările
române, la intervenţia turcilor in lichidarea mişdlrii eteriste se imbină, cu o
înaltă autoritate ştiinţifică, cu descrierea documentată a situaţiei interne a miş
cării condusă de Tucor Vladimirescu. Rel: efarca legăturilor, a negocierilor lui
Tudor cu boierii, cu turcii , cu eterişt.ii evidenţiază nu numai poziţia social li de "
pe care acţiona conducătorul mişcări i, nu numai limitele acestei poziţii, dar şi
latura di plomatică a gindirii lui Tudor, izvorîtă din patr"otismul ce-I caract eriza,
din ardoarea cu care ar fi dorit o unire a românilor pentru a contracara perico
lul invadării ţării de armate străine.
De mare importanţă teoretică, orientativă, sint ,,Introducere" - o dtintc
senţă a opiniilor istoriografice privitoare la mişcarea din 1821 - şi "Concluzie".
care ne readuce argwnentele ştiinţifice, in lwnina ideologiei marxist-leniniste, pe
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care de moi mult timp le susţine acad. A n d r e i O ţ e t e a : m işcarea condusă de
T•1dor Vladimirescu ore calitatea de revoluţie şi ea marchează inceputul epocii
moderne in istoria României.
Obiectiv itatea cu care este prezentată toată problematica anului 1 82 1 , obiec
tivitate dublată de minu�ioasa documentare asupra unui vast material, judicios
organizat, impresionantul aparat critic, prezent pagină cu pagină printr-o Jar""l
mformatie, planşele color şi in alb-negru, bogate din punct de vedere temntil',
un amplu rezumat în limba franceză, un indice riguros alcătuit, toate aceste:�
conferă lucrării remarcabile calităli ştiinţifice constituind
un
necesar
şi
util
instrument de lucru pentru specialişti, dar, in acelaşi timp, fiind accesibilă, plin
sti l u l elevat, înţelegerii unui vast număr de cititori.

M. H. T.

M.

C.

STĂNESCU,

Mişcarea

muncitoreascll din

1 924, Editura politic�. Bucureşli, 1971, 293 p.

Romdnia

fn anii

1921

-

Jubileul semicentenarului creării Partidului Comunist Român a fost sărbi\
torit de istoriografia noastră printr-o sumă de lucrări de o înaltă ţinută ştiinţi
fică, intre care se încadrează şi monogra[ia semnată de M.C. Stănescu. Pin;! in
acest moment, cercetarea istorică n u abordase un subiect asemănător, cu trata1·e
profundă şi extinsă la scară naţională, astfel incit cel dintii merit al autorului
este de a fi intocmit o monografie menită să pună in lumina rolul j ucat de
partidul comunist şi de celelalte organi?.aţii politice şi profesionale ale pro!e
l<iriatului in viaţa politică a ţării, in realizarea sarcinilor şi obiectivelor isto
rice care stăteau in fata clasei muncitoare in anii 1921 - 1 924. Limitarea in
timp a temei, de la crearea P.C.R. pînă la scoaterea lui in afara legilor, vine
s� sublinie7e o nouă calitate a lucrării şi anume aceea de a prezenta unitar
o etapă distinctă, cu particularităţi deosebite in istoria mişcării munci toreşli l! i
8 partidului el comunist, etapa cit P.C.R. a făcut legal parte din viaţa politic;!
8 ţă•·ii.
In baza unor materiale documentare
foarte bogate şi variate,
in mare
măsură Inedite, autorul ajunge la concluzii deosebit de utile pentru cunoas:c
rea veridlcă a istoriei patriei in perioada 1921 - 1 924. Dominantă este ld<.>ea
că organizaţiile politice şi profesionale ale clasei munci toare. indeosebi partiC.ul
comunist, au stat fn fruntea luptei proletariatului, cîştigind increderea şi dra
gostea acestuia prin inflăcăratul lor patriotism, prin al:: nego�i a şi devotamentul
cu core au apărut cau7.a Intregului popor român. Fi reşte, prezentarea istoriei tu
turor acestor organi zaţii a ridicat, după cum mărturiseşte autorul, probl':!me
foarte dificile de documentare şi interpretare. Dac� pentru organizaUile comu
niste exista o literatură relativ bogată, însă deficitarA sub aspectul interpret�rii
şt'inţifi ce, pentru cele socialiste şi social-democrate ea li pseşte aproape cu des6.
virşire. Greutăţile intimpinate de autor au putut fi depăşite numai prin res
pectarea cu stricteţe a ideii de a Incadra toate aceste manifestări in conte>.."tul
vieţii economice, politice şi sociale a ţării, de a prezenta intregul proces al
luptei revoluţionare in complexitatea sa, pornind de la analiza ştiinţifică a ren
lităţii, a faptelor, de a aprecia obiecUv activitatea militanţi lor revoluţionari ,
ţintndu-se seama d e contribuţia şi de rolul p e rare l-au jucat i n fiecare peri
oadll a Vieţii lor, in fiecare E-tapă a mişcării munci tore$tl.
Autorul reconstituie inceputurile activităţii Federaţiei Partidelor Socialiste
din România şi ale partidelor ei componente după sciziunea d i n anul 1921, a
cAror istorie nu a fost incA abordată tn literatura de specialitate. In prezenta
rea complexei perioade, M. C. Stăne�cu s-a străd uit să descifreze rolul şi locul
c-rgunlzaţiilor de tineret in frontul de luptă al clasei muncitoare, ţinînd seama
de specificul lor- organizatoric şi programalic şi a stăruit asupra unor momente
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mai importante din istoria sindicatelor, a Comitetului Central de ajutorare, a
Comisiei de femei, a organizaţiei cultural-sportive "Prietenii naturii " , a Ligii
Drepturilor omului şi a altor organizaţii munci toreşti şi democratice din peri
oada 1921 - 1924. Prin aceasta., .:�•Jtorul o reuşit să sch' ţeze cadrul orgoniza
toric general In care şi-au desfăşurot activi tatea organizoţiile politice ale cla�ci
muncitoare şi, totodată, să ilustreze mai bine poziţiile
şi raporturile lor cu
P.C.R. şi F.P.S.R.
Lucrarea lui M. C. Stănescu, de mare importanţă
pentru istoriografia
noastră, putea să poarte mai potrivit, după cum o demonstrează structura şi
conţinutul ei, titlul Organizaţiile politice ale clasei muncitoare din Romdnia {n
anii 1921 - 1 924, cu care, de altfel, a şi dobindit calitatea de doctor In ştiinţe
istoric�.

1. SAIZU

P.C.R. fn viata

social

- politică

studii, Editura militară, Bucureşti,

a

Ro�niei.

1921

-

1944,

culegere

de

1971, 423 pag.

Recent a apărut, sub egida Institutului de studii istorice şi social-politice.
de pe C.C. al P.C.R., volumul .P.C.R. In viaţa socia l-politică a României, 1921 1944". Fe parcursul a nouă studii · , folosind o bcgată şi
multilaterală
docu
mentare, autorii şi-au propus, după cum o spun ei înşişi in nota introductivă,
.să evidenţieze influenţa mereu ascendentA a Partidului Comunist Român forţa. politică cea mai înaintată - asupra evoluţiei societăţii româneşti in peri
oada anilor 1921 - 1944". Lucrarea, se pare, prima de acest gen dln. li teratura
de specialitate, prezintă aspecte edifi catoare pentru llcti vitatea asiduă desfăşu
rată de P.C.R. in rindul muncitorilor, ţăranilor, intelectualilor, militarilor, ale
celor mai largi categorii sociale, grupări social-politice interesate ln realiz�u·ea
sarcinilor obiective ale diferitelor etape din dezvoltarea României in perioada
amintitii. Ea se inscrie pe l ' ni a eforturilor făcute de cercetători i din domeniul
i!'ltoriei - la indemnul şi pe baza indicaţiilor date de portidul nostru - in,
direcţia prezentării istoriei luptei clasei muncitoare, a mişcării socialiste� a parti
dului comunist in strînsă legătură cu at:: t ivitatea celorlalte forţe democratice şi
progresiste care au contribuit la dezvoltarea societăţii . Numai astfel se va putea
inţelege, tn toată amploarea şi semnificatia sa, rolul jucat de clasa muncitoare
• Titu
Georgrescu, Crearea Partidului Comunist Romdn - rezultat firesc'
al dezvoltării social-politice· a Romdniei : Florian Tănăsescu, Partidul Comuni.�t
R�n - promotor al' l�ptei pentru realizarea unităţii muncitoreşti de acţiune,
factor esenţial fn afirni<itea ·proletariatului in viaţa social-politică a Ram:dniei
fn anii 1921 - 1 933 : Gh. 1. IoniţA', Antifascismul maselor populare călduiite de
Partidul Comunist Romdn - factor hotărîtor in bararea
ascensiunii fasci�mu-:
lui in Rom.dnia pînă fn vara anului 1 940 : Ion Iacoş, Acţiuni ale clasei munci
tOare, fn frunte eu Partidul· Comunist Romdn, pentru Niurirea· unităţii sindicale
(1 933 - 1937) : Dumitru Tuţu, Florian Tucă, Activitate'ci d�făşit rată de Parti
dul Comunist Ro�n pentru atragerea militarilor
la lupta revo(uţionară · a ma. ·
st:lor, pentru apdrarea iiideptmdenţei naţionale a Romdniei ('1 92·1' - 1939) : F lo-·
·
rea Nedelcu; Partidul Comunist Romdn fn fruntea forţelor democratice . putriv
·
nice fascismului şi instaurării dictaturii regale (193 7 - 1 9:1�) : AI. Gh. Savn , · ·
Activitatea Partidului Comunist Romdn fn vederea coallzării fortelor naţionCJl.e.
antifasciste fi antihitleriste în preajma celui de-al doilea război 171.0ndial : Vio�.
rica Molsuc, Gheorghe Matei, Conceptia Partidului Comunist Romdn f� prubtcţ�'.
mele politicii externe a Ro�niei (1 938 - septembrie 1 939)
r. Gheorghe Zah.:lt'l'a , ·
.
·
·
.
Aurică Simion , � Politica· d e aliante a Partidului Comunist . . Romdn· i n preglittl'ea�
.
. . . .. , . ·
�· · . .
şi' fnf4ptuireu· insurecţiei· din August 1 944.
·
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şi partidul sAu marxist-leninist In transformarea revoluţionar! a societAţil ro.
mâneşU.
Autorii reliefeazA rAdAcinile adinci şi trainice, lmpllntate In dezvoltarea
social-economicA a ţării noastre, din care a crescut
Partidul Comunist Român
şi care i-au permis să se afirme, incA de la inceputul existenţei sale, ca un fac
lor ce avea sA determine schimbări profunde In raportul forţelor politice din
România. Prin crearea şi sub conducerea partidului revoluţionar, clasa munci
toare a fost prezentA şi şi-a spus cuvintul in toate evenimentele importante al�
ţArii, a devenit capabilA să rezolve problt-mele fundamentale ale societăţii româ
neşti pe calea infAptuirii revoluţiei socit�liste.
Un loc important in lucrare il ocupA analiza luptei desfăşurată de partid
pentru realizarea unităţii de acţiune a clasei muncitoare - factor esenţial in
afirmarea proletariatului in viaţa social-politică a României. Sint redate impre·
jurările in care liderii social-democraţi de dreapta, dupA Congresul din mai
1921 şi in opoziţie cu voinţa exprimată de reprezentanţii marii majorităţi a pro
letariatului la acest congres, provoacă sciziunea clasei muncitoare pe plan poli
tic şi apoi pe planul mişcării sindicale - fenomene care au avut repercus1uni
dintre cele mai grave asupra luptelor rev·.lluţionare şi democratice din Români.t.
Exponent fidel al intereselor vitale ale
proletariatului
şi
poporului
romAn,
conştient de i mportanţa unităţii clasei m llncitoare pentru indeplinirea misiunii
istorice a acesteia, P.C.R. a militat neabAtut şi cu răbdare In vederea inchegării
unităţii de acţi une, ca premisă a infAptuirii unităţii depline politica-ideologice
şi organizatorice a clasei muncitoare.
Autorii se ocupă pe larg de lupta dusll de P.C.R. In fruntea muncitorilor.
a maselor largi populare pentru apărarea int.ereselor vitale ale poporului roman,
impotriva ascensiunii fascismulu;, pentru apărarea independer.ţei şi suverani
tăţii naţionale a României. P.C.R. are meritul de a fi intuit, incA in perioada
de inceput a evoluţiei fascismului in ţara noastră, primejdia reprezentată de
acesta, caracterul său reacţionar, antipopular şi antinaţional, de a-1 fi stlgm •·
tizat In faţa maselor, chemindu-le pe acestea să-i riposteze vehement. Infruntind
teroarea aparatului represiv al statului burghezo-moşieresc, partidul a dezvăluit
in permanenţă pericolele reprezentate de fao;cism, şi-a intArit continuu legă 
turile sale cu masele in vederea mobilizArii acestora la luptA pentru apăra:-ea
drepturilor şi li bertAţilor demccratice, impotriva ascensiunii fascismului, pen
tru apărarea integrităţii teritoriale a României, a independenţei şi suveranităţii
sale. Mişcarea t"omunistă a constituit coloana vertebrală a luptei anti fasciste.
Eroica luptă dus!! de popor, avind in frunte pe comunişti, atitudinea lucidă a
unor grupări politice ale claselor exploatatoare au stAvilit pentru un timp ascen
siunea spre putere a organizaţiilor fasciste şi inrobirea ţării Germaniei hitleri:stc.
Dar cu toate succesele obţinute, de forţele antifasciste din RomAnia In intreaga
perioadă Interbelică, nu s-a putut Impiedica instaurarea d' ctaturii mirtare-fas
ciste, care s-a produs in toamna anului 1940. Anii noului regim Instaurat, ai
războiului antisovietic au constitu't ceo mai grea perioadA din istoria modernA a
ţării noastre. In aceste con::liţii istorice, P.C.R., folosind exprrienţa acumulată
pfnă atunci pe tArimul activităţii teoretice şi practice a păşit la lupta penlru
stringerea laolaltă, in j urul clasei muncito:�re, a tuturor forţelor potr�vnice dic
taturii antonesciene şi al' anţei nf'faste cu Gf'rmania hitlPristA In vPderea dobo
rfrii regimului existent, scoaterii ţării din război, restabiliril drepturilor şi liber
tăţilor democratice, a independenţei şi suveranitAţii naţionale. Această luptă
a fost dezvoltatA progrrsiv p!nă in luna august 1944, cind Insurecţia naţionalu
antifascista a schimbat cursul lstor'ei RomAniei.
In atenţia autorilor au stat, de asPmenea, concepţia şi poziţia P.C.R. in
problf'mPie politicii extPrne a României . Re"'rezentant fidel al nll7uin'elnr vitale
ale maselor largi populare, partidul comunist s-a situat ln domeniul pol;ticii ex
terne pe o poziţie real;stă, profunil patrioticA, care urmărea asigurarea indepen
denţei şi suveranltăţli ţării, a existenţei statului şi poporului romAn.
Din
Intreaga
lucrare
se
clegajA
clar
iclePa
că,
tn
peisajul
vietii
politice româneşti din perioada analizată de autori, forţa cea mai activA şi . mai
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consecvent! a fost Partidul Comunist RomAn. Exprimind - şi apăr!nd consecvPnt
interesele clasei muncitoare şi ale tuturPr oamenilor muncii, stringindu-şi in : per
manenţă legăturile cu masele el s-a afirmat, cu vigoare crescindA, prin concep
ţia $i atitudinea sa inaintati\, profund pq triotică şi internaţionalistă, faţă de pro
blemele vieţii Interne şi externe a Romfmiei. Analiza drumului său de luptă re
flectă o evoluţie ascendentă, dar nu rectilinie. Caracteristic este !nsă faptul ('ă
partidul a găsit intotdeauna tn propriile snle rinduri forţe pentru a corecta ero
rile comise şi a depăşi obstacolele ivite. Acţionînd ani de-a rindul tn adinc!i :le�
galitate, infruntind prigoana dezlAnţuită de desele dominante, partidul -comunist
a organizat, mobilizat şi dinamiznt mP.sele largi, şi-a sporit continuu inrlucn�a
asupra evoluţiei societăţii reuşind să del'volte şi ·să conducă cu succes luptele pen
tru transformarea revoluţionară a socit tăţii româneşti. Autorii volumului rec�n
zat au reuşit să pun!l tn lumină meritde de necontestat ale P.C.R., devotarncn
tUl �u nemărginit şi spiritul de sacri ficiu
pentru cauza dreaptă a eliberării
sociale şi nuţionale a poporului român.
Prin intregul sAu conţinut, _ prin modali tatea de abordare, prin intinsul material
documentar �olosit şi concluiiile evidenţiat� in bunA parte inedite şi novatoare
lucrarea se recomandă ca o realizare de seamă in cadrul istoriografiei noastre.

DRAGOMIR MOLDOVEANU

: -:C. BOTEZ, L. EŞANU, 1. SAIZU, Judeţul Bacău. Pagini memorabil e
lupta maselor, BacAu, 1 971, 298 p. + CXXXVIII anexe + o hartA.

din

ta ultimii ani, in ţara noastră, cercetătorii acordă un interes din ce tn ce
m&i larg unor teme de istorie locală. Utilitatea articolelor, studiilor sau lucrAL"ilor
de asemenea natură - - pentru aprofundarea tabloului de ansamblu al lstorl�i patriei
este aUt de evidentll incit, credem, nu mai trebuie demonstrată,
_ Printre
lucrările care aduc o contribuţie substnnţială la elucidarea unor
asemenea teme -se cuvine a fi menţionat volwnul Judeţul Bacău. Pagini memora•
bile din lupta fliCiselor, semnat de C. llotez, L. Eşanu şi 1. Sairu. Autorii nu şi-au
propus, dupA cum rezultă din titlu, din structură şi chiar din conţinut, sA dea
un caracter '110nografic lucrării. Ei urmăresc, de fapt, lupta forţelor sociale pro
gresiste, in primul rind a proletariat,llui, de pe teritoriul judeţului Bacău, in in�.
treaga ei complexi tate, impotriva exploatării capitnliste şi lupta pentru edificarea,
societăţii noi, socialiste.
In capitolul 1 intitulat : Mdrturii ale luptei maselor populare pfnli · la de,iă
virşirea fduririi statului unitar român, autorii, după ce prezintă o introducere in
geografia şi in istoria veche şi medie a judeţului Bacău, insistă asupra apariţiei
şi dezvoltării modului de producţie capitalist fn această zonA a ţării. Evoluţia
capitalismului este urmărită, pe de o parte, in raport direct -.cu dezvoltarea 'in-:
tregii ţări, iar, pe de alUi parte, in funcţie de anumiţi factori specifici regiunii.
Tot aşa au procedat autorii atunci cind au analizat lupta proletariatului şi a
a altor categorii sociale din perioada dntă.
Capitolul II : Pagini memorabile din - lupta maselor In perioada tntţ?rbeliccl,
care ocupă cea mai mare pondere in structura lucrării, - reliefeazA contri buţia
adusă de proletariatul de pe teritoriul judeţului Bacău, la crearea Partidului
Comunist Român, la inchegarea, menti nerea şi lărgirea legăturilor. dintre parti
dul comunist şi masele largi de oameni ai muncii la lupta !mpotriva exploatării
C'apitaliste şi pentru InlAturarea dominatiei de ela� a burgheziei.
Urmărind
C'BUZele generale şi particulare ale luptelor proletariatului in complexitatea lor,
autorii au - prezentat, diferenţiat pe perioade istorice, tabloul veridic al acţiunilor
muncitoreşti dintre cele două războaie mondiale. Ei nu s-au limitat � aşa cum
!!'e procedează uneori - la a cerceta numai lupta revendicativă, cu caracter eco
nomic din intreprinderile j udeţului, pe care nu :o neglijea�, ci au avut _ 11\ -ve��,
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aeordlndu-le chiar o pondere InsemnatA, şi formele de acţiune desfăşurate Im
potriva politicii dictaturii regale, a celei milltaro-fasciste, impotriva creşteri i pe
ricolului fascist şi a angrenArii RomAniei in războiul hitlerist.
In capitolul III intitulat : Lupta maselor fn perioada revoluţiei populare şi
a construcţiei socialismului, se incearcA tr11tarea chestiunii in două subcapitolc.
Primul are in vedere, dupl cum rezultă din subtitlu, Etapa revoluţiei popular.e.
Autorii anali zeazA aici problemele perioadei 23 August 1944 - 11 iunie 1948. Ra
ţiunea pentru care data naţionalizării principalelor mijloace de producţie este
luată ca punct terminus al respectivului subcapitol ni se pare firească dintr-un
anumit punct de vedere, dar, pe de altă parte, ziua de 1 1 iunie 1 948 nu repre
zintA punctul final al primei etape a revoluţiei populare din România.
Cel de-al doilea subcapitol intitulat : Ştajeta tradiţiilor revoluţionare fn
mfinile constructorilor socialismului, este realizat nu de către semnatarii volu
mului, ci de către un colaborator din Bacău, Petre Ciobăniţa. ln paginile salt>
se incearcA o trecere in revistă a succeselor înregistrate in j udeţul Bacău pe
toate planurile. Este neindoielnic faptul că un rol esenţial in realizările din u l ti
mele douA decenii 1-a jucat factorul uman. Spre deosebire de capitolele ante
rioare InsA aici activitatea clasei muncitoare, a ţărAnimii şi intelectualităţii este
reprezentată palid sau uneori nu apare.
Volumul prezentat mai cuprinde două medalioane referitoare la activita
tea unor personalităţi marcante ale mişcării socialiste şi comuniste din Româ
nia (Dr. H. Aroneanu şi Lucreţili Pătrlşcanu), care s-au născut şi au desfăşurat
o parte din activitatea lor pe teritoriul j udeţului Bacău ; o descriere succintă a
principalelor locuri din acelaşi judeţ legate de lupta Partidului Comunist Român
şi a mişcării democratice şi revoluţionare din România şi un număr de 13B
documente anexe extrase din culegeri de documente, din arhive şi din presa
vremii. Acestea din urmă au servit autorilor şi ca material informatlv in alca
tuirea volumului.
Sursele documentare care au stat la baza lucrării sint insă mai numeroase
decit cele din anexe şi variate ca valoare ştiinţifică. Ele merg de la articolele
de popularizare apărute in presă, articole a căror bază de i.nformare rămine
uneori redusA, la studiile publicate in legătură cu mişcarea muncitoreascA şi
comunistă din România ş i pinA la documente inedite extrase din arhivele loca,le
locale sau centrale, puse pentru prima dată cu această ocazie, intr-o for1mi
prelucrată, la dispoziţia cititorului, documente care dau un plus de valoare
volumului.
Lectura lucrării oferă citeva erori neesenţiale, asupra cărora se impun
corectivele necesare. Ne limităm numai la a preciza că la pag. 37 se menţi
onează fabrica de sticlă din Lespezi, j udeţul Bacău.
Or,
in realitate fabrica
respectivă a funcţionat in localitatea cu acelaşi nume din j udeţul Fălticeni
(Vezi Ministerul Industriei şi Comerţului,
Indicatorul industriei romdneşti,
1925, Bucureşti, Editura Revistei economice .Import-Export•, p. 284).
In concluzie, lucrarea semnată de C. Botez, L. Eşanu şi I. Saizu reprezintă
activităţii şi luptei maselo1·
o realizare care ne oferA un tablou valoros asupra
muncitoare din J udeţul Bacău in epocile modernll şi contemporanA.

D. ŞANDRU

GH.

I.

IONI TA . A.

1971, 260 pag.

KARETCHI, Intelectuali ieşeni fn lupta antifascistlf,

Iaşi,

Lupta poporului romAn impotriva fascismului, pentru apărarea indepen
denţei şi suveranităţii patriei noastre se inscrie In istoria contemporană a RomA
niei ca uoa d in m.emorabilele pagini ale unei istorii indelungate şi glorioase.
Tn fruntea luptei dusA Impotriva celor mai negre forţe ale fasclmului şi reac-
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ţi unii s-a situat Partidul Comun_ist Român care, deşi aflat in ilegalitate; şi-a · �ii'-,
mat poziţia_ sa hc.tărită in toate problemele vi tale, care frămintau socitatea · t· o
mânească. Dovedind un profund patriotism, Partidul Comunist Româri . a fost
forţ i .,olitică care a chemat cu consecvenţă . la unirea tuturor acelora care voiau
sli bareze drumul fascismului ce ameninţa fiinţa naţională
a poporului român,
pentru sulvărea ţării, a independenţei şi suveranităţii sale.
Activitatea revoluţionară a Partid1..1 l ui Comunist
Român a impulsionat
numeroşi oameni politici democraţi şi iluştri reprezentanţi ai intelectualităţii
progresiste, a celor mai de seamă fi guri ale ştiinţei şi culturii româneşti care
s-au ridicat impotriva infeudării ţădi Germaniei hitlerisie, pentru apărarea li
bertăţii de gindire şi a tradiţiilor înaintate ale culturii româneşti.
Participantă activă la lupta desfăşurată de Partidul Comunist Român im·
potriva ideologiei fasciste, impotrh·a obscurantismului, pentru apărarea valo
rilor culturii naţionale, inteh:clualit atea românească a adus o contribuţie im
portantă la eforturile decsebite ale întregului popor român, desfăşurate intr-o
perioadă dintre cele mai dramatice şi eroice totodată din intrrga istorie a pop·:>
rului nostru.
Aparitia cu ocazia semicentenarului creării P.C.R. a lucrării
lui Gh. 1.
Ioniţă şi A. K areţchi, Intelectuali ieşeni in lupta antifascistt:l, reprezentA o va
loroasă contribuţie pentru cunoaşterea unuia dintre cele mai frumoase şi mai
înălţătoare momente cu care se mîndreşte laşul, vechea cetate a ştiinţei şi cul
turii româneşti, oraş cu recunoscute şi îndelungate tradiţii revoluţionare.
Lucrarea la ·care ne referim înfăţişează în modul cel mai convingător că
intelectual.t...tea ieşeană, care onorează ştimţa şi cultura românească, a fost prin
lnslişi structura ei intimă profund ostilă fascismului. Evocarea activităţii des�
făşurate in anii grei ai luptei impotriva penetraţiei fasciste reprezintă un -elogiu
adus memoriei acelora care prin faptele lor luminoase au reprezentat un exem
plu de dăruire, de abnegaţie şi de spirit de sacrificiu pentrn o cauză scumpă
poporului rom'ân : apărarcd libertăţii şi i ndependenţei sale. Strădania celor doi
f:e
autori ca analiza acţiunilor antifasciste ale intelcctuaLtăţii ieşE:: ne să nu
făcută izolat, singular, ci in contextul general economiC, soc:al şi polit!c în care
a apl'lrut şi s-a dezvoltat lupta antifascistă pe plan naţional
a fost incununatA
de succes. Cartea, foarte echilibrată şi unitară în conţinutul ei, reuşeşte să
reliefeze, clar, conv: ngător, documentat, atit poziţia de ansamblu a intelectun
mAţi"i , cit şi a unora dintre cele mai prestig' oase figuri ale oamenilor de cultură
ieşeni. Lectura pag!nilor cărt i i rstt· <- nlren ; : ntă, pasi onantă chiar am putea spunE
şi reuşeşte să ne evoce tabloul contribuţiei deosebite pe care a dus-o intelec
tualitatea ieşeană in şuvoiul general al mişcării democratice, antifasciste, într
unul din cele mai ilustrative exemple ale poziţiei de solidaritate· umană pe care
le-a dat poporul român.

Departe de a constitui o epuizare a problemei (o tratare exhaustivă este
foarte greu de realizat), cartea lui Gh. 1. Ioniţă şi A. Kareţchi, reprezintă o reu
şită sinteză a temei abordate care lasă loc, constituind chiar un Indemn pen
tru continuarea cercetărilor care să aducă noi contribuţii intr�unul din cele 'miii
frumoase c.lpitole ale istoriei noastre contemporane. Autori i au dovedit
m
lucrarea prezentată o profundă cunoaştere a problemat' cii, o analiză amănunţită
a izvoarelor documentare, şi o bună cuprindere a literat1 1 1'ii de specialitate.
Elaborată cu pasiune şi competenţă, cartea la care ne-am referit se recomandă
prin conţinutul ei şi prin fe lul cum este scrisă, lectura ei trezind un deosebit
interes pentru cititori, atît a celor de special'tate cit şi a publicului larg.

Exprimindu-ne regretul pentru lips'l in lucrare a unor indici care si\ ., faci li
teze utilizarea ei in m ;d şti " nţific şi sugerind autorilc>r ca o eventuală rl!rditate
să conţină şi facsimile şi reproduceri din dccumentele timpului, ne exprimăm
satisfacţia pentru apariţia acestei cărţi, care reprezintă o contribuţie meritorie
la cunoaşterea unei teme pasionante şi profund actuale.

L. EŞAN'C/
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IONEL HAGIU, Rezistenţa antifascistii fn Moldova (Pagini eroice dtn lupta
Partidului Comunist Romdn), Iaşi, 1971, 140 pag.

Continuind act'vltatea de publicare a unor lucrări şi studii cu caracter
monografie, Sectorul d'n laşi al Institutului de studii istorice şi social-polit' ce
de pe Ungă C.C. al P.C.R. şi Secţia de propagandă a Comitetului judeţean Iaşi
al Partidului Comunist Român publică lucrarea Rezistenţa antifascistii fn Mol
dova (Paltini eroice din lupta Parti dului Comunist Român) de Jo'nel Hagiu, lu
<'rare apArutA cu ocazia anivers1irii semicentenarului infiintArii P.C.R.
Deşi autorul se opreşte asupra unui asped de istorie locală, aduce o con
tribuţie valoroasă la cunoaşterea unuia din tre celE' mai dramatice momente din
lupta maselor · muncitoare, . conduse de P.C.R., împotriva dlcto1turli militaro-fas
ciste şi a rAzboiului hitlerist. Lucrarea se inscrie in aria cercetărilor
istorlcllrlr
romAni privitoare la mişcarea de rez'stenţă antifascistă, ·la lupta impotriva rii�boiului hitlerist.
· ·:
PrefaţatA de C:!ltre profesorul uni vers:tar dr. Aurel Loghin. membru cores
pondent al Academiei de Ştiinţe S:Jciale şi Po l i t ic e . lucrarea cuprinde douA capi
tole referitoare la .Organi7aţi!le regionale ale P.C.R. d'n Moldova in lupta Impo
·
triva dictaturii militare-fasciste şi a războiului h i tleri st • (pag. 11 - 88) şi .,Ma
sE-le p0oulare d i n Moldova in preajma insurccţiei naţionale antifasciste" (pag.
89

-

130).

Relevind cele mai semnificative aspecte alt> mişcării de rezistenţA din Mol
dova, autorul insistA asupra capacităţii de acţiune a organ 'zaţiilor regionale ale
P.C�R. Intre altele, se arată că ele au folosit cele mai diverse metode şi forme
� direcţia desfăşurării propagandei antifasciste, pentru antrenarea, alături de
clasa muncitoare, a celor m 1i largi mase şi a tuturor forţelor democratice �i
progresiste. Al:ituri de muncitori, ţărani şi alte categorii socjale, se prezintă,
· d� asemenea, contributia intelectualităţii din Moldova la desfăşurarea mişcării
· de rezistenţă antifascistă.
L'i

baza

lucrării ştfi un vast materiale edit, cit şi inedit. Autorul lns'st1\
luptei antifasclste, as•Ipra rolului exercitat de presa ilegalA şi
legalA, de broşurile şi manifest� le de protest, cit şi asupra acţiunilor ln genere
indreptate impotriva fascismului şi războiului.

in . .. reliefarea

Trebuie

subliniat

cA

autorul

acord!

o

atenţie

deosebitA

intregului

tablou

al mişcării 11ntifa�ciste din Moldova. Valul de mani festaţii, demonstraţii şi greve,
_ . sabotajele, nesupunerea la platA a imp0zitelcr, refuzul la incorporare sint doar
uuPle d intr-e acţiunile maselor populare din Moldova pe larg şi bine prezentate
şi documentjltţ jn lutTare.

Tratind m'lnifestAri le rezisten ţei antifasciste din Moldova in strinsA legă
turA cu mişcarea similară din intreaga ţarA, cu diferitele evenimente economice
şi politice atit interne, cit şi externe, autorul a urmărit sA reliefeze contribuţia
lnsemnată a acestei provi ncii a României in lupta pentru inl!iturarra fasc; s
muluj,_ lq acelasi timp, lucrarea analizează unele particularitAti ale luptei anti
fasc'ste d ' n Moldova. Se menţionea1ă faptul că mişcarea de rezistenţA antifas
cistă de aici a continuat, cu noi mij loace, un proces de luptA antifascistA exis
tent tncă in perioada instaurării dictaturii m i li tara-fasciste. Situaţia specifică a
Moldovei, in contextul general al opera ţ ii lo r militare din Moldova, a imprimat
· luptei antifasciste o deosf'l:iUi forţă. ln · ansamblu, lucrarea subl'nla:rA cA rPzis
tenţa anti f�scistă din Moldova a rPpre7< nta t un moment de seamă ln desfă
şurarea luptei generale a poporului rcmân, în frunte cu clasa muncitoare con
dusă . de P.C.R., pentru elil?erarc naţională şi s�cială, impotriva fascismului.
·
·
Scrisă plăcut · şi atrăgător, lu crarea Sf'mnată de către conferenţiarul dr.
lol}el · Hag i Q se r�Prf1Bn d!i . ca o lucrare valoroasă, lucrare _care intereseazA, m
egalA · măsură . atlt ccrcl,ll
" ilE: · de specialişti, cit şi masele largi de cititori.
'
-

GH. M.
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WILLIAM MARIN, G H . I. OANCEA. Mişcarea anti/ascfstli şi revoluţia popu

lară. fn Banat, Timişoara, 1971, 352 p.
tn seria lucrărilor inchinate semicentenarului crelirii Partidului Comunist
Român se inscrie şi volumul Mişcarea antifascistă. şi revoluţi4 populard In
Banat, conceput incA din 1957 ca o monografie. Autorii şi-au propus şi au realizat
o expunere largă a istoriei luptei şi rezistenţei antifasciste din Banat şi o pre
zentare sinteticA nu numai a revoluţiei populare in această parte a ţării, ci a
primului sfert de veac de după măreţul eveniment de la 23 August 1944. ln
vederea elaborArii lucrArii, ei au cercetat un bogat şi variat material documentar,
In mare parte Inedit, provenit din arhivele locale, dar mai ales centrale, ca şi a
literaturii de specialitate de peste hotare. In cercetarea evenimentelor din peri·
oada 1 932-1944, autorii au flicut apel şi la sprij inul preţios al unui mare număr
de vechi mili tanţi ai mişcării muncitoreşti şi participanţi la lupta şi rezistenta
antifascistA. aducind astfel un distins omagiu celor care, necunoscuţi IncA de
Istorici şi de publicul larg, au contri buit la fAurirea istoriei.
In lumina acestor adevAruri, William Marin şi Gheorghe Oancea, fiecare
semnind cite două capitole. reliefeazA eforturile depuse pentru apărarea demo
craţiei şi independenţei naţionale, de mobilizare şi organizare a luptei Impotriva
dictaturii mil itara-fasciste şi a războiului hitlerist, de infAptuire a insurecţie!,
Intoarcerea armelor impotriva Germaniei fasciste, reconstrucţia economică, sus
tinerea războiului antihitlerist, reforma agrarli, democratizarea vieţii politice,
trecerea la construirea socialismului in ţara noastră.
Din lucrare se degajă cu li mpezime rolul de iniţiator, mobill7ator şi con
dudltor pe care 1-a avut Partidul Comunist Român in apărarea ţării şi asigu
rarea trecerii ei pe treptele cf'le mai inalte ale civilizaţiei umane, ca şi forţa pe
Cll re o reprezintA clasa muncitoare şi aliaţii ei in România.
Am dori să semnalăm cu acest prilej citeva probleme legate de structut·a
lucrllrli. PinA la primul capitol, lucrarea cuprinde Cuvfnt Inainte, PrefaţlJ, Intro
ducere, semnate fie de aml:ii autori, fie numai de unul din ei. Idei l e cuprinse tn
rele trei compartimente se repet!! , astfel incit
lucrarea nu ar fi pierdut din
valoare dacA ar fi avut inaintea capitole-lor numai Introducere. De asemenea,
apreciem ca inutilă bibliografia de la sfîrşitul capitolelor (total 17 pagini), de
vreme ce există şi un aparat critic dat tn subsolul fiecArei pagini. ConsiderAm,
tntodatA, ca nepotrivit titlul ultimului capitol, prin care perioada 1945--1970 are
ootla dominantă a puterii populare, nu a construcţiei socialismului.
Observaţiile noastre sint de ordin formal şl ele nu pot afecta valba�a
ştiinţifică a lucrArii, care constituie prin expunere, idei, documentare şi utllitute
educativă o contribuţie de seamă a istoricilor din centrul universitar Timişoara.
Aceste calităţi o face s1i fie indispensabilă din bibliografia celor care se vor ocupa
mai devreme sau mai tirziu de monografii la scară naţională tratind un subiect
asemănător. Păcnt tnsă că n-n fost tipărită intr-un tiraj care să satisfacă cel puţin
dorinţa istoricilor de a o avea la indeminA.

MIHAELA FERARU

GH. IONIŢA, GH. TUŢUI, Frontul Plugarilor, Mica bibliotecă de istorie, Bucu
reşti,

1970,

299

p.

Cercetind studiile şl articolele apArute, publicaţiile vremii, dar mal ales un
bogat material documentar de arhivd inedit, autorii lucr!irii Frontul plugarilor
pun la dispoziţia masei de cititori, şi In mod deosebit specialiştilor, o lucrare
interesantă privind lupta dusă de această organizaţie democraticA a ţărănimii
In perioada 1933-1935.
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Creat din iniţiativa unui grup de ţArani din părţi le hunedorene, la ince
putul anului 1933, şi avind sprij inul nelimit'lt al eminentului om de stat şi
patriot, dr. Petru Groza, Frontul plugarilor devine in scurt timp o organizaţie
C'U puternic ecou in rindul ţăranilor. Unul din principalele merite ale lucrării
Pste de a fi prezentat in culori vii participarea nume-roasă şi adeziunea ţără
nimii exploatate la această organizaţie ce-şi propunea in programul său - 18
aprilie 1 933 - lmbunătăţirea situaţiei maselor muncitoare in general şi a acelei
ţărăneşti in special. Sint evidenţiate, pentru prima dată in această lucrare şi
aceasta constituie o altă contribuţie a autorilor, un număr mare de persoane,
ţărani şi i ntelectuali hi satelor care prin acţiunile lor au infl uenţat in mod hota
ritor la succesele acestei organizaţii pe tărîm politic cit şi la larga popularitate
de care ea se bucura in rindul ţărănimii muncitoare. ln acest sens este semnifi
cativă intrunirea comună din 24 septembrie 1935, la Băcia, a reprezentanţilor
Frontului plugarilor şi Madoszului, in urma căreia se incheie un acord privit
cu simpatie şi increde-re de masele muncitoare din ţara noastră.
Nenumărate mărturii documentare puse in discuţie atestA influenţa Parti
dului Comunist RomAn asupra activităţii acestei organizatii, inc!i de la infi"n
tarea ei. Una dintre cele mai concludente mărturii este incheierea acordului de
acţiune comună de la Ţebea, 6 decembrie 1935, intre rf:perezentanţii Frontului
plu.garilor, a Blocului Democratic şi a Partidului Sccialist (Popovici), eveniment
important pe drumul inchegării in RomAnia a Frontului popular antifascist.
Anii de dictatură regală ca şi perioada Imediat următoare a dictaturii mili
taro-fasciste, ani in care organizaţiile democratice au cunoscut o grea lovitură
şi cind Frontul plugarilor n-a mai putut activa legal, oferA autorilor lucrării,
prin minuţioase cercetări de arhivă, posibilitatea scoaterii la lumină a luptei
eroice duse de masele muncitoare din ţara noastră, sub conducerea Partidului
Comunist RomAn, impotriva dictatului de la Viena, a activităţii legionare, a
oredtlrii rAzboiului antisovietic, impotriva fascizării ţării. Un loc important in
cadrul lucrării n ocupă rolul jucat de Frontul plugarilor după 23 August 1944
In lupta pentru făurirea unei noi orinduiri sociale. Conform indicaţiilor P.C.R
s-a trecut la extinderea organizaţiei Frontului plugarilor in intreaga ţară, la
transformarea lui dintr-o organizaţie cu caracter regional intr-o grupare politicd,
pe plan naţional. Conferinţa pe ţarA din 1-3 noiembrie 1944 a Frontului plurn
rilor, aprobarea statutului la 26/27 noiembrie 1 944, unirea cu Partidul socialist-ţără
nesc condus de Mihai Ralea constituie momente importante in intArirea Iupte1
maseJor ţărăneşti.
Instaurarea la 6 martie 1945 a guvernului de democraţie populară condus de
dr. Petru Groza, guvern ce avea sprijinul clasei muncitoare, a ţărănimii, a pătulii
mijlocii de la oraşe şi a majorităţii intelectualilor din ţara r. oastră a insemnat o
victorie deosebită a forţelor democratice a societăţii româneşti ce n avu! drepl
urmare, printre altele, legiferarea reformei agrare a cărei înfăptuire Incepuse prin
lupta revoluţionară a ţărllnimll.
Intre 24 şi 27 iunie 1945 Ia Bucureşti are loc congresul general al FrontuLUi
plugarilor care stabileşte principalele direcţii de activitate ale acestei grupări poli·
Uce a maselor ţărănE'şti sub conducerea directă a P.C.R. Merită, de asemenea, a
reliefa calităţile acestei lucrări pentru prezentarea prea puţin cunoscută pinA acu1n,
a activităţii membrilor Frontului plugarilor in lupta pentru trecerea la revoluţia
socialistii, pentru ridicarea nivelului material şi cultural al statului romAnesc.
Alături de documentaţia bogată, materin:ui iconografie prezentat contribuit
la redarea mai vie a unor evenimente şi fa)Jte de o importanţă deosebită tn tran
sformările revoluţionare săvirşite pe plan economic-social in ţara noastră.

D. IVANESCU
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AL X IV-LEA CON G R ES I NTERNAŢI O NAL DE STU D I I BIZANTIN E
6-21 septembrie 1 97 1
Aproape şapte sute d e �vanţi, reprezentind Academii, UniversitAţi şi · Socie
tăţi savante din peste 30 de ţări, dintre care aminti m : Consiliul internaţional de

filozofie şi ştiinţe umanistice, Comitetul internaţional de ştiinţe istorice, Asociaţia
internaţionalii de studii sud-est europene, s-au intrunit la Bucureşti ca să dezbată

in plen şi secţii, ultimele cercetări şi concluzii in domeniul Istoriei hpperiului
bizanti n-, cu care poporul nostru, ca şi altele, a avut timp de secole relaţii strlnst'
Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomAnia, Nicolae
Ceauşe!tCU, a adresat participanţilor la Congres un mesaj călduros ht care � refe
rit la tradiţiile ştiinţei istorice progresiste româneşti şi şi:-a exprimat speranţa că
savanţii bizantlnologi străini vor lua cunoştinţă de eforturile pe care le depurie
poporul nostru . pentru a crea o InaltA civilizaţie materială şi spirituală, . . . dorinţ�
sa de a trăi ln pace şi de a coopera cu toate popoarele lumii, de a contribui b1
instaurarea pe planeta noa,stră a unor relaţii de respect şi de incredere
naţiuni, a unui climat de . destindere şi securitate interQ.aţională •.
In şedinţa de deschidere a Congresului s-a subliniat că in 1971 s-a lmpliniţ� o
sutA de ani de la naşterea ilustrului istoric şi bizantinist romAn Nicolae Iorga, .la
a cărui iniţiativA s-a organizat ln anul 1924, tot la Bucureşti , primul Congres inter
nuţlonul de studii bizantine şi eli tot marP)e savant roman, prin Institutul de st�fi
bizantine şi Institutul pentru studiul Europei sud-orientale, infiinţate de· el, . a
Incurajat dezvoltarea cercetarilor consacrate istoriei bizantine.
Prof. univ. Miron Constantinescu, Preşedi.ritele Academiei de Ştiinţe Sociale
şi Politice, prof; Mihail Berza, secretarul genera.! al Comitetului romdn .de . organi.
zare a Congresului şi savanţi de renume mondial ca Paul Lemerle .. (Franţa),
Preşedintele AsociaţiPi Internaţionale de studii · bizantine, Sir Steven .Runcima�
(Marea Britanie) şi G. Ostrogorski ( R.S.F. Jugoslavia) au adus un cald omagiu
lui r-. 1colae Iorga, evedenţiind şi apreciind eforturile .lui .consider:abile pentru
'
dezvoltarea studiilor de !stor' e l:izantinA şi au amintit principalele lui lucrAri (ţe
bizanti nologie. TotodatA, şi-au exprimat recunoştinţa faţă de Nicolae . Iorga, . car.e
prin iniţierea acestor congrese a creat o .nobilă tradiţie". devenită fecundă. Şi
scumpA t1.1turor celor ce au asemenea preocupări.
.
.
La Congres s-au prezentat 25 de rapoarte şi 257 de comunicări; Temele ' gem��
rale puse In discuţie. ln şedinţele plenare, au . fost următoarele : 1. Societatea " fi
'
viaţa intelectualii fn secolul al XIV -lea ; 2. Frontiere şi reg;uni de froii.Herd dU\
secolul al V II-lea pfnil fn secolul al XII-lea ; 3. Arta profanii fn Bizanţ şi 4.
Bizanţul şi ţiirile romdne. O contribuţie . serioasA · au adus cercetătorl.t 'rio!Jb'i 1a
elucidarea ultimei teme - Bizanţiil şt ţiirlle romdne :..._ deoarece o periosdA' 'tndelliro
gatA · istoria poporului •n6stru a avut Ia . bazÂ şl a . derirbltat tradl.ţl� �· şi mUlttple
influenţe bizantine, cu urme plstrate in organlzarea -·d& - stat ;;..;.. .tratâtl-- !!l'�TapCJrS

Intr�
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iuf Intitulat : Byzance et les institutions roumaines jusq'd la fin du XV-e siecle -,
in arta noastra feudal! -tratată In rapoartele Relations artistiques roumano-byzan 
tine_ Apercu general şi Relations artistiques
roumano-byzantines
(IV-e-XV-e
siecle). Etat actuel de la recherche.
In primul raport, pe Ungă rulul şi influenţa Bizanţului la formarea institu
ţiilor feudale româneşti s-a arătat că informaţiile de care dispunem sint încă
reduse şi lacunare şi de aceea trebuiesc făcute In continuare studii comparative
lărg " te, numai după care in sftrşit se va putea redacta o sinteză exhausti\':\.
Cit priveşte arta bizantină s-a demostrat că ea prin intermediul bulgarilor şi
sirbilor a Influenţat puternic dezvoltarea artei româneşti feudale, care ulterior
şi-a cucerit un loc de frunte In cultura europeană a evului mediu.
Pentru evidenţierea infulenţei exercitaU! de arta bizantină asupra celei româ
neşti, s-a organizat In Palatul Republicii o impresionantă expoziţie, denumită
.,Cultura bizantină In România", In care un loc de frunte I-au deţinut broderiilc
şi odoarele de la mănăstirile principale din Moldova şi in special de la Trei
Ierarhi. De asemenea, s-a - organizat şi o bogată expoziţie de carte, care a arătat
In
congresiştilor progresul cercetărilor de bizantinologie din ultimii
cinci
ani.
aceeaşi sală s-au expus - separat - şi principalele lucrări de istorie bizantină
ale lui Nicolae I orga . Expoziţiile de artă şi carte au asigurat RomAniei - cu1n
s-a exprimat savantul francez _F. E. Thieret - .Ia reconnaissance de tou:;
byzantinlstes•.
Majoritatea congresh;Ulor strll lni au făcut o excursie la Curtea de Argeş şl: - la
Ttrgovlşte, unde, In Inima Ţării Româneşti, au văzut ceea ce
se.._ cheamă,· cum SE!·
·
exprima Nicolae Iorga, . Byzance apres Byzance•.
·
Pe Ungă contactele avute de cercetătorii români şi străini. In timpul şedinţelor,
el au avut posi bilitatea să discute In particular despre lucrările· şi procupărlle lor
In domeniul b izantinologi ei, să clarifice divergenţele de opinii, care tn general au
f_Acut ca să se cunoasca mult mal b ine. Deci, · cum spunea savantul bulgar Di"mltăr
Angelov şi asemenea intruniri şi cercetări .pot contribui la cunoaşterea mutuală şl
la dezvoltarea prieteniei dintre popoare". Ba _mai mtilt incA, s-a obst''rvat că disCU--'
ţllle şl confruntArile ştiinţifice d e7voltă, ajută cooperarea de specialitate, că oame
nii de ştiinţă aduc o contribuţie InsemnatA la tntilrirea prieteniei dintre popoarele
lumii contemporane. Deoarece, cum s-a exprimat şi tovarăşul Nicolae Ceauşescu
tn mesajul său, • Viaţa, desfăşurarea i storică · a evenimentelor au demonstrat cA
polltlca de oprimare a popoarelor, exploatarea colonialistA, dominaţia Imperialistă
au putut tntlrzi.a progresul anumitor comunitAti omeneşti, au cauzat mari pierderi
'
civilizaţiei umane, InsA nu au rt'Uşit sli opreascA progresul irevf'rsi bil de afirmare
a voinţei popoarelor de a trAi l ibere şi Independente, de a se dezvolta ca naţiuni
suverane•.
·
LucrărHe CongrE"sulul al XIV-lea de studii bizantine au arAtat că istoria
Imperiului bizantin; sinteză vastă a unor cu lturi şi popoare diferite, ne ofE'ră o
comoară de Idei şi fenomene capabile să impresioneze pinA astăzi. Totodat!! s-a
accentuat că Bizanţul a cunoscut permanent In tntrenga sa Istorie lupte pentru
egalitate şi j ustiţie socialA, că popoarf'le din componenţa sa au luptat ca să-şi
afirme creaţia proprie, că In Bizanţ, păstrătorul timp de peste un mileniu al culturii
antice şl creştine, s-a creat şl dezvcltnt o cultură şi un lnvl!lţămtnt foarte bogat tn
Idei. ; s-au putut manifesta scriitori şi filo?.ofi remarcabili, că arta sa de dimensiuni
' ri
u lvenale a generat o mare forţă de unificare.
.

Concluzia Impusă de lucrArile . Congresului , ne oferA cunoaşterea elementelot
care Intră. ba- formarea .omului qult · de pretudindeni, iar tn ceea ce priveşte evolu
ţia IstoriCA a popoarelor. din s Ud -estul EUropei, noi posibilităţi de a ne informa
despre trecutul JJI creaţia lor comunA.

' In a treia zi a lucrărilor _ Congresului s-a anunţat că prof. N. Bănescu, decanul
de �rstA al bizantiniştilor români, specialist de talie mondială, a plecat dintre
cel 'vfl. Preşedintele AaocfaHei internaţionale de studii bizantine, prof. Paul Lemerle,
a : roştit. o . emotionantA alQCUţll-!ne. to care a -prezentat bopta activitate a . savantului romb. Ja. ex=est domeDlu.
··-..
. .
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La Congres s-a hotArit publicarea In continuare a Corpu.tului de izvoare bizan

tine şi a unul nou dicţionar al limtli greceşti şi bizantine.

Numai după publicarea comunicărllor ţinute, care vor cuprinde mai multe
volume, ne vom putea da seama cu adevărat pentru ce lucrările Congresului al
XIV-lea de studii bizantine au avut un rAsunet atit de mare In lumea savantă.
Tretuic totodatA de reţinut că savanţii strAini veniţi la Congres au rAmas impre
sionaţi de ospitalitatea noastrA ca şl de nivelul ridicat al cercetătorilor noştri şi
valoarea studiilor lor In domeniul bizantinologiel.
N, Grlgoraş
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DONAŢII $1 DONATORI
Direcţia regională C.F.R. laşi a donat steagul şi cartea de aur a Socie-

tăţii "Locomotiva" Iaşi.

Intreprinderea Poligrafică laşi a donat maşina Boston şi Tygel
Institutul de medicină şi farmacie Iaşi a donat un gestetner.
Colegiul de avocaţi Iaşi a donat o colecţie de "Monitoare oficiale" şi alte
.

materiale legislative de la sfîrşitul sec. al XIX-lea şi inceputu l
sec. al XX-lea.
Ion Tomescu din Bicaz sud, jud. Neamţ, a donat Muzeului de istorie d
Moldovei materiale privitoare la mişcarea socialistă şi munci
torească din Iaşi şi din jud. Neamţ.
Constanta Nemţeanu din Fălticeni a Jonat docwnente privitoare la refor
ma agrară din 1 9 2 1 , la viaţa economică şi militară a României
dintre cele două războaie mondiale.
Vasile Tomegea din corn. Boroaia, jud. Suceava, a donat muzeului deco
raţii româneşti din timpul primului război mondial.
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